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Starosta občanům

Vážení spoluobčané,
máme za sebou větší část roku 2009, který nám přináší díky ekonomické situaci v naší zemi mnoho starostí.
Pokud se týká rozpočtu obce, ten se za 1 – 6 měsíc vyvíjel
dle našich předpokladů na straně příjmů, počítali jsme se
snížením příjmových položek a pokud se týká výdajů tak nedosahují plánovaných hodnot.
Je to tak díky tomu, že prozatím jsme nezačali realizovat
největší investiční akci letošního roku a to dostavby kanalizace a vodovodu v naší obci. Letos bychom měli proinvestovat více jak 10 mil. Kč.
Bohužel musím konstatovat, že MŽP stále mění obsah požadovaných dokumentů, své předpisy a tak se nám realizace
posunuje do konce roku.
Věřme, že vše stihneme, i když se nebudu divit, že se nás
budete ptát proč jsme nezačali v létě. Bohužel díky administrativě to nešlo.
Z tohoto pohledu, jsem velmi rád, že jsme vloni získali dotaci na opravy cest, především položení živičného povrchu
mezi Bratřejůvkou a Lušovou, neboť realizace cyklostezky
Bečvy se oddaluje. Tuto akci nadstřešuje sdružení obcí
Valašsko – Horní Vsacko a nás moc zajímá, neboť v rámci
vybudování vnitřního okruhu u nás v Halenkově bychom rekonstruovali všechny 3 naše lávky přes Bečvu včetně lávky
přes potok Lušová a především položili živičný povrch
od Šulácké lávky až po lávku Dinotickou.
Řeší se výběrové řízení a pokud stavba nezačne, tak letos
sami alespoň spravíme lávky i když jen z obecních peněz.
V tomto roce připravujeme podání mnoha žádostí o dotaci
pro akce, které naše obec tolik potřebuje.

Reakce na petice občanů
Ještě informace k podaným dvěma peticím našich
občanů.
Jednak je to petice protestující proti hlučnému provozu
firmy zabývající se dřevovýrobou v prostorách bývalé pily
a petice za vybudování veřejného vodovodu pro místní část
Hluboké.
K zajištění limitu hluku provozovny obchodní společnosti Mt. forest s. r. o. jsme požádali Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje o prošetření stavu hlučnosti provozu
a stanovisko k překračování limitu hluku. Obrátili jsme se
rovněž na vedení společnosti a při osobním projednání bylo
společností přislíbeno zavést co nejrychleji opatření k omezení hluku.
Po zaslání výsledků dozorovaného měření hluku svolal
obecní úřad jednání 16. 7. 2009, kterého se zúčastnili zástupci petičního výboru, vedení společnosti Mt. forest s. r. o.,
krajské hygienické stanice a obce.
Zástupci krajské hygienické stanice seznámili přítomné  
s výsledky měření a nutností přijmout opatření ze strany
společnosti Mt. forest s. r. o. k odstranění nadměrného
hluku.
Písemná stanoviska zúčastněných stran jsou součástí zápisu z jednání.
Projednání bylo ukončeno s tím, že společnost Mt. forest
s. r. o. ihned realizuje opatření  k zamezení překračování li-
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K tomu všemu musíme mít zpracované studie, ale především projekty včetně stavebních povolení.
Jedná se především o Revitalizaci návsi a hřbitova včetně
jeho rozšíření, Sanace areálu bývalého velkoskladu PHM
AČR a jeho rekultivace /spolupracujeme s právníky a vedením KÚ, neboť již druhým rokem nám není dotace přiznána/, zateplení a fasády ZŠ a MŠ, výstavby sportovního a volnočasového areálu u hřiště na kopanou, realizaci projektu
přeshraniční spolupráce Javorníky – bezpečnost a ochranu
bez hranic /hasiči Halenkova a Štiavniku/. Stále a bohužel
zatím marně urgujeme alespoň o zaslání stanoviska vedení
Povodí Moravy k opravě splavu a možnosti opravy náhonu.
Z tohoto pohledu se letos potvrzuje přísloví, že je mnoho
práce a méně muziky.
Je samozřejmostí, že zajišťujeme každodenní potřeby obce
a Vás občanů. Podařilo se opravit další část obecních cest
v Lušové a u parku, zhotovili jsme chodník u řadovek
v Lušové, vodovod v Černém, provedli jsme výměnu svítidel
na Kuželkách, stavíme novou kolárku /přístřešek/ ZŠ, dokončili jsme opravu druhé části sociálního zařízení na stadionu,
byla provedena výměna dveří a oken v sálech Lidového domu, rekonstruováno topení a vodovod bytu v ZŠ, je dokončen
a propojen plynovod na Kuželkách atd.
Věřím, že u připravovaných akcí najdeme podporu u Vás
občanů našeho Halenkova a také na patřičných úřadech
a institucích v Praze i Zlíně a my budeme moci plánované
akce realizovat.
Přeji Vám všem jen to nejlepší, pevné zdraví a co nejvíce
spokojenosti v zaměstnání i osobním životě.
Ing. Jiří Lušovský, starosta obce
mitu hluku, především časovým omezením provozu stroje
na výrobu štěpků.
Dále bude provedeno modelového měření hluku /kombinace strojů v provozu/ v chráněném venkovním prostoru
za účasti zástupců Krajské hygienické stanice ZK a zástupců petičního výboru. Pak společnost Mt. forest s. r. o. zpracuje odbornou hlukovou studii za účelem přijetí opatření,
trvale zajištující splnění hygienických limitů hluku.
Protokol o výsledcích měření dne 19. 8. jsme obdrželi
v 37. týdnu. Po vyžádání stanoviska Krajské hygienické stanice ZK bude svolána další jednání zainteresovaných stran
na OÚ v Halenkově.
Pokud se týká možnosti vybudování vodovodu pro místní
část obce Halenkov – Hluboké je zpracována na základě zadání obce odborná studie a to ve dvou variantách.
Jedna počítá s domovními AT stanicemi a druhá s centrální  AT stanicí. /čerpací stanice/
Vzhledem k technické náročnosti, řešení majetko-právních vztahů a finanční náročností /realizace dané varianty
cca 2,5 mil. Kč, druhá 3,2 mil. Kč/ je nutné před zadáním
zpracování projektu ověřit skutečný počet zájemců o připojení na vybudovaný veřejný vodovod.
Toto projednává společně s vedením obce člen petičního
výboru a zastupitel ing. Janota Antonín.
Věřím, že u obou petic se podaří společným jednáním najít řešení, dodržet zákonné normy a zajistit potřeby občanů.
Ing. Jiří Lušovský, starosta obce
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Mateřské centrum „Motýlek“
Mateřské centrum Motýlek vstupuje do druhého roku své existence.
Za minulý rok jsme toho zvládli poměrně hodně udělat. Pro velký zájem
jsme se začali scházet už dvakrát týdně, to je vždy v úterý a ve čtvrtek
a v této tradici chceme i nadále pokračovat. Díky paní ředitelce ZŠ
Halenkov, Mgr. Soně Růžičkové máme vždy v úterý navíc k dispozici tělocvičnu, kde vždy připravíme pro děti cvičení a opičí dráhu. Čtvrtky
bývají v centru klidnější, chodí více
maminek s malinkými dětmi, se kterými děláme hlavně rytmická cvičení
a zůstane i chvilka na povídání u čaje
nebo kávy. Co se týká nejbližšího
programu, chystáme se dekorovat keramické hrníčky, vyrobit si náušnice
z korálků a také se brzy sejdeme
ve školní keramické dílně. Vše o naší
činnosti se dozvíte z našich stránek
www.mcmotylek.estranky.cz. Těšíme
se na Vaši návštěvu!!!!
Zora Holcová
Petra Kopecká

Slavnostní zahájení dne 8. 9. 2009.

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
se uskuteční
v sobotu 24. 10. 2009.
Odpad bude možno navážet
od středy 21. 10. 2009
do připravených kontejnerů,
umístěných v areálu garáží
za hřbitovem.
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Knihovna informuje…
Začátkem měsíce září nám byla potvrzena dlouho očekávaná zpráva od vedení obce, že již poroběhla koupě bývalého areálu celní Policie pro účely obce
Halenkov.
Již dříve bylo rozhodnuto, že se
do budovy přestěhuje knihovna, která
již v budobě MŠ zabírá místo, neboť dětí přibývá. V současnosti hledáme finanční prostředky na drobné opravy,
nový nábytek a nové vybavení knihovny, abychom měli vedle dalších opravených objektů, také krásnou knihovnu.
Čeká nás spousta práce, ale výsledek
snad bude stát za to. Pro naše čtenáře
jen to nejlepší......
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Poprázdninové informace ze základní školy

Hlavní prázdniny byly, stejně jako každý rok, určeny
k plánovaným opravám, modernizaci tříd a k velkému
úklidu.
Větší rekonstrukcí prošel školní byt, ve kterém se dosud
topilo pouze prostřednictvím školní kotelny. Provedené
úpravy tak dávají nájemníkům bytu možnost regulace jak
topení, tak ohřevu teplé vody. Při této opravě byla v bytě
vyměněna také všechna topná tělesa, která jsou výhřevnější a estetičtější.
Málokomu uniklo, že rekonstrukcí ještě prochází budova technického zázemí školy, známá jako „Myšárna“, spo-

lu s přístřeškem pro kola. Budova byla podmáčená a zchátralá a nebyla z důvodů bezpečnosti skoro vůbec používána.
Železobetonový přístřešek pro kola sice navenek působil
nezničitelně a v dobrém stavu, ale při podrobnějším průzkumu se ukázala spousta závad. Ty by mohly ohrožovat
zdraví a bezpečnost všech. Práce na objektu byly sjednány
u Služeb obce Halenkov s. r. o., pod odborným vedením
pana Jana Jakeše. Po rekonstrukci bude „ Myšárna“ sloužit celé škole pro uskladnění nářadí na školní pozemek,
pro garážování traktoru na sekání trávy a dalšího příslušenství. Nic z toho, co jsem jmenovala, by nebylo možné,
nebýt pomoci a spolupráce s Obcí Halenkov. Nezbývá mi
než celému kolektivu pracovníků a zastupitelů obce poděkovat.
Prvního září usedlo do lavic celkem 240 žáků. Díky tomu, že se počet zvýšil o patnáct dětí, rozhodli jsme se
zprovoznit uzavřené druhé patro v pavilonu B. Všechny
učebny a chodby v tomto křídle byly vymalovány a uklizeny. Prostory chodeb a tříd zavoněly a patřičně prohlédly. Jsem ráda, že kolektiv pracovníků školy pracoval jako
jeden tým. Poděkování patří panu Janu Koňaříkovi za velký kus práce při zajištění malování. Zapomenout nesmíme
ani na pracovnice úklidu, jejichž práce je velmi náročná
a finančně nedoceněná.
Stěhování nového nábytku, montáž moderních tabulí
a dalších dekorací byla už jen třešnička na dortu.

V letošním školním roce je sbor ve stejném složení, přistoupil pouze nový pan učitel Václav Krét.
Horní řada zleva:
Miroslav Skýba, Iva Zapalačová, Hana Jiříčková, Jana Kocurková, Eva Stixová, Zdeněk Hala, Milena Juříková, Olga
Švecová, Marie Hlaváčová-ekonom školy
Spodní řada:
Helena Haasová, Marie Muroňová, Jana Podešvová, Soňa Růžičková, Jarmila Kopecká, Marie Romanová
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Vedle materiálního zabezpečení nemohlo být opomenuto to prvotní, což je výchova a vzdělání. Pro tento školní
rok jsme opět objednali množství učebnic do různých
předmětů. Školní vzdělávací program takřka ve všech ročnících si žádá neustálé změny a inovace. Za zmínku stojí
například tituly pro výuku cizích jazyků. Od září se vedle
angličtiny, němčiny a francouzštiny začne vyučovat opět
ruština.
Závěr tohoto příspěvku chci věnovat těm nejmilejším,
kteří ve slavnostní den přišli do školy v doprovodu rodičů
poprvé. Pro ně byl kromě nových učebnic připraven malý

Halenkovský zpravodaj

dárek. Pro 23 žáčků leželo na lavicích velké množství barev, nůžek, složek, pastelek, voskovek, štětců, tužek a dalších školních potřeb. Snad rodiče ocení naši snahu zjednodušit jim tento náročný start do života.
Další podrobnosti a pokyny o organizaci roku 2009/
2010 chystáme na konec září v pravidelném Informačním
zpravodaji. Touto cestou prosím rodiče, aby pro zlepšení
vzájemné komunikace a spolupráce věnovali zmíněnému
zpravodaji zvýšenou pozornost.
S přáním úspěšného školního roku
Mgr. S. Růžičková, ředitelka školy

Prázdniny „Poškoláků“

Mnohé děti si o prázdninách užívaly volna
a na školu si
ani nevzpom n ě l y .
Členové dětské Funky
jazzové kap e l y
Poškoláci ze Základní umělecké školy v Karolince, pod
vedením Jaroslava Kopeckého si však sami zvolili trávení
prázdnin v duchu zkoušení nových skladeb, přípravou
na koncerty a aktivním přístupem v oblasti hudebních aktivit pro širokou veřejnost.
Vše vlastně začalo těsně před prázdninami, kdy Poškoláci
vystoupili na Zahradní slavnosti ZUŠ Bojkovice a následně
i na Halenkovských slavnostech. V průběhu prázdnin se poctivě připravovali na koncerty a díky svému nadšení se jim
v rekordním čase podařilo připravit i novou skladbu s názvem „Jak je to zvláštní“. Ta měla svou premiéru
na Sklářském jarmarku v Karolince. Začátek září se nesl
ve znamení „koncertní šňůry“, která byla zahájena vystoupením v rámci oslav 60. výročí vzniku obce Huslenky.
Následoval koncert ve společnosti skupin „My Quartet“
a „Endy Moon Band“ v KICu ve Vsetíně a letní koncertování bylo završeno dvěma koncerty v rámci Valašského záření opět ve Vsetíně. Nyní se již všichni Poškoláci věnují
svým povinnostem ve škole a samozřejmě se v rámci
Základní umělecké školy Karolinka připravují na další svá
vystoupení. Pro příznivce jejich aktivit byly zřízeny webové
stránky: http://www.poskolaci.webz.cz, kde můžete shlédnout záznamy ze všech jejich koncertů.

Přejeme Poškolákům hodně zdaru při jejich koncertování a mnoho věrných fanoušků.     

Obsazení kapely Poškoláci:
z halenkovské základní školy je to Zuzka Kopecká - zpěv
a Tomáš Kopecký - piano; z karolínské základní školy
na synt. Dominik Jochec, na bicí Tomáš Jochec a na bassovou kytaru hraje Tomáš Jochec
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historie obce

První obyvatelé Halenkova

U příležitosti 355. výročí založení naší obce je vhodné si připomenout jména prvních osadníků, kteří žili v okolí nově založeného panského dvora v nelehkých životních podmínkách.

Dne 3. května 1652 prodal Mikuláš
Pázmány z Panaszu vsetínské panství
uherskému šlechtici, hraběti Jiřímu
Illesházymu za částku 75 000 tolarů
a odešel na panství Veselí. Tak se
Vsetínsko dostalo do rukou šlechtického uherského rodu Illesházym, dědičných županů trenčanských a liptovských.
Hrabě Jiří Illésházy byl vysoký, širokých ramen, atletické postavy. Když se
napřímil, div, že se mu neutrhaly knoflíky. Dlouhé kaštanové vlasy padaly
v jemných ohybech na ramena a tvořily
malebný celek s pěstovanou bradkou.
Jeho šaty ukazovaly na veliké bohatství
a oblibu v nádheře. Hrabě Jiří byl povahy drsné, zacházel bezohledně i se svými úředníky, podezřívaje je z nevěrohodné správy statků.
Vznik obce Helenkova úzce souvisí
se založením dvora. O vzniku obce praví panský urbář, že „k dědině, jež sluje
Halenkovice, byli přiděleni Bečvané
od obce Hovězí“. Prvními podsedníky
byli: Martin Balada, Jura Čubů, Jan
Knebl, Martin Kalinec, Šimon
Syrovátka (byl panským mlynářem),
Ondra Skřivánek, Ondra Havránek,
Jura Bednář a Matěj Pončík, který byl
hajný. Prvními chalupníky byli: Václav
Kotrla, Jura Surý, Jan Minářů, Jan
Špalek, Jura Trtík, Jura Mžurek, Václav
Surovců, Daněk Syrovců, Daněk Fojtů
a Martin Šuláků. Prvními pasekáři byli: Jura Lišků, Martin Marků, Jan
Koudelný a Vašek Míka.
Hovězský panský šafář Šimon Šafář
si koupil louku v Provazník, která dříve

patřila chalupě Pavla Surovce. Platil
za ni dvakrát do roka po 8 groších.
Od roku 1652 se trvale usadil
na Horním Raškovci Jiřík Sívek. Jeho
podsedek vznikl o něco později než
ostatní podsedky. Roku 1666 měl Jiřík
Sívek 6 dětí. Zemřel v roce 1672 ve věku 40 let.
Pozemky, které užíval Sívek, předtím
patřily Martinu Šulákovi. Na přání panstva je vyměnil za louky a pastviny
na břehu za Bečvou. Vdova Kalincová
místo nich potom dostala louky a pastviny v Dinotici „poněvadž Petra Jalovcového podsedek k Hovězí náležel, však
jsouce skrz vrchnost do Černého potoka
ten podsedek se přenáší pod správu fojta
halenkovského“.
V Halenkově byli v roce 1660 všichni muži kromě fojta povinni robotou.
V obcích Halenkov, Hovězí, Hrozenkov
přibývalo ustavičně osadníků, zvláště
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ze Slovenska. Nezbývalo tedy pánům,
než mýtit lesy a půdu rozdělovat mezi
nové osadníky.
Dne 24. dubna 1660 byla sepsána
smlouva mezi hrabětem Jiřím a poddanými o výši peněžních a naturálních platů: „Od data zapsání tohoto povinni budou poddaní, jak při městečku, tak při
dědinách, z bírek (ovcí) jednu nebo
z každé bírky po 6 krejcarech dávati, což
pro časy budoucí stále trvati má. Sepsáno
na Vsetíně léta a dne svrchu napsaného“.
Roku 1660 kromě dávky z bírek od jednotlivých hospodářů měla obec ročně
odevzdat 13,5 měřice ovsa, 135 vajec, 21
slepic, 4 husy a 53 zlatých, 29 grošů.
K udržení bezpečnosti se roku 1661
utvořil ve vsetínském zámku ozbrojený
sbor, zvaný „Panulka“. Od vpádu Tatarů
a Turků udržoval hrabě malou posádku,
sestávající ze 4 mušketýrů (Matěj
Bartoň, Ondřej z Holštýna, Jan Ustinic,
Mikuláš Sralovic) a 7 hajduků s desát-

níkem. Tito byli vybráni z nejsilnějších
mužů, kteří v čas nebezpečí (jako v r.
1663) a později od vrchnosti byli k obraně povolávání.
Ze vsetínské matriky:
1651 – 10. ledna se oženil praotec halenkovských Šuláků, který pocházel
z 20. gruntu Jana Šuly na Hovězí –
Martin Šulák s Barborou, dcerou
nebožtíka Ondry Šopy z Hovězí.
Po utvoření Halenkova se z chalupy
Martina Šuláka stal podsedek č. 4
v naší obci.
1652 – 22. prosince byl křtěn Štěpán,
syn Jana Knebla Z Hovězí a jeho ženy Doroty z hrozenkovské huti.
Kmotry byli Václav Nadošek
a Kateřina, vdova Nadoškova
z Hovízek. Od roku 1658 byl Jan
Knebl připomínán „v dědině, jež
slove Halenkovice“.
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1659 – 19. listopadu zemřela Anna, žena
Gregoriana
Brzenského
z Halenkova
1661 – 1. listopadu zemřel Matuš Vrbů
z Halenkova v 25 letech věku
1661 – 12. listopadu zemřela Anna,
Pavlova žena z Halenkova ve věku
37 let
1662 – 23. října se narodil Martin, syn
Jiřího a Anny Holčákových
z Halenkova
1663 – 21. ledna se oženil Mikuláš
Merčíků z Halenkova s Kateřinou
Skvašankovou ze Zděchova. Svědci:
Pavel Pišků a Šimon Filků ze
Zděchova.
1663 – 3. listopadu zemřela Zuzana,
žena Václava Hrbatého z Halenkova.
1663 – Victorinus Szulak dožil se stáří
100 let a dle matriky zesnulých zemřel 22. prosince, pocházel
z Hovízek a roku 1643 žil na 3.
gruntě. Pohřben byl na Vsetíně.
1664 – 3. června se ženil Jiří Mlynář
z Halenkova, kterému Tataři zajali
manželku. Vzal si pannu Kateřinu,
dceru fojta z Hošťálkové. Svědci:
Nikola Hydák z Jasenky a Martin
Galetník ze Sychrova.
1664 – se narodil Jiří, syn Jana Kučery
a Doroty z Halenkova.
1664 – 9. listopadu se oženil Martin
Vlčků ze Zděchova s Dorotou
z Halenkova. Svědci: Jiřík Šťastný
a Nikolaj Stupňák.
Z archivních materiálů zapsala
Olga Šuláková

Turistická podzimní sezona

Letos v létě na přelomu července a srpna navštívili halenkovští turisté Bulharsko.
Během týdeního pobytu si prohlédli hlavní
město Sofii, navštívili pohoří Rila s nejvyšší horou Musala
(2952 m.n.m.), známý Rilský monastýr a městečko Melnik
proslavené výborným vínem. Zavítali také do pohoří Pyrin
s nejvyšší horou Vichren (2900 m.n.m.).
Na podzim, ve dnech 26. - 28. 9. chystáme víkendový zajezd
do Rakouska – Národního parku Gasausse. Další akcí je tradiční pochod okolo Halenkova, který se uskuteční 3. 10. 2009.
O týden později 10. 10. 2009 pořádáme jednodenní zájezd
do slovenských Roháčů na Sivý vrch. V listopadu pak tradiční
promítání z akcí členů a přátel KČT Halenkov. Na všechny tyto akce jste srdečně zváni.
Bližší informace ke všem našim akcím najdete na vývěsce
u pošty, nebo na naších internetových stránkách www.kcthalenkov.cz.
  Za KČT Halenkov: Trličík Vlastík

OT KČT HALENKOV

Pořádá 3. 10. 2009 26. ročník pochodu

OKOLO HALENKOVA
Start: 8 - 9 hod.  u Lidového domu
Cíl:
tamtéž
Trasy: 8  a  15 km Pěší
		        25 km Cyklo
Startovné: Děti
10 Kč
			
Dospělí 20 Kč
Co vzít sebou:   
Pláštěnku, dobré boty a náladu, svačinu
na procházku barevnou podzimní přírodou
PS: Možná přijde i hudebník.

Kondiční cvičení Tae-bo v tělocvičně ZŠ vždy v pondělí a čtvrtek (začínáme 1. 10.)
od 19.00 - 20.00 hod. - vede Monika Maňáková
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hasiči

Hasičský prázdninový kolotoč

Asi se vám dude zdát titulek poněkud
přitažený za vlasy. Hasiči, prázdniny,
kolotoč.., nějaké divné spojení?! Přece
ale plně vystihuje dění u halenkovských
hasičů za poslední dva měsíce. Prostě
byl to fofrr! Když začneme, tak posledním dnem školního roku 2008-2009:   

Branný závod
V pátek 26. 6. 2009 jsme uspořádali
„Branný den“ pro žáky z halenkovské
Základní školy. Pro soutěžící děti byly
připraveny dvě tratě, kratší pro žáky I.
stupně (1. až 5. třída) a delší pro žáky II.
stupně (6. - 9. třída), na kterých byly
připraveny zajímavé disciplíny a na konec i věcné ceny pro vítěze.
Účast na oslavách 75. výročí založení SDH Karolinka-Stanovnica 4. 7.
2009
Delegace představitelů a soutěžní
družstvo SDH Halenkov se zúčastnilo
v sobotu dne 4. 7. 2009 programu oslav
75. výročí založení SDH KarolinkaStanovnica.
Rozsáhlý požár hospodářského stavení v Halenkově 31. 7. 2009
V pátek 31. 7. 2009 v 21:25 byla naše
jednotka povolána k požáru hospodářského stavení, který vznikl v místní části obce Halenkov Pod Černým. Jednotka
vyjela k požáru v 21:27 s vozidlem
TATRA 148 CAS 32 a ve 21:29 byla
na místě události. Druhé vozidlo LIAZ
101 CAS 25 přijelo o 2 minuty později.
Rozsáhlý požár rodinného domu
v Huslenkách Kychové 5. 8. 2009
Ve středu 5. 8. 2009 byla v 11:13 jednotka SDH Halenkov povolána k požáru
rodinného domu, který vznikl
v Huslenkách údolí Kychová. Jednotka
vyjela na místo události v 11:17 vozidlem Tatra 148 CAS 32, které ihned následovalo vozidlo LIAZ 101 CAS 25. Při
příjezdu na místo události již vycházel
hustý dým zejména z prvního patra rodinného domu. Obyvatelé domu se ještě
snažili před příjezdem jednotek hasit
rozvíjenící se požár vlastními prostředky. Vlastní zásah ale nebyl učinný a obyvatelé se museli před hustým kouřem
a velkým žárem evakuovat do bezpečí.
Jejich duchapřítomností a rozvahou se
ale podařilo díky zavření 2 pokojů dveřmi vytvořit požárně dělící příčku a tyto
místnosti tak zůstaly jako jediné v tomto
patře před požárem ochráněny.

Účast na pohárové soutěži v požárním útoku družstev Nový Hrozenkov
8. 8. 2009
V sobotu dne 8. 8. 2009 se dvě družstva SDH Halenkov (do 35 a nad 35 let)
zúčastnily Memoriálu Františka Kořenka – soutěže v požárním útoku. Staří
páni  SDH Halenkov (nad 35 let) v celkovém pořadí obsadili 3.místo.
Rozsáhlý požár suché trávy v lesích nad Liptálem 19. 8. 2009
Ve středu 19. 8. 2009 ve 14:05 byla
naše jednotka povolána k požár suché
trávy v lesích nad údolím Hluboký mezi obcemi Liptál a Lhota u Vsetína.
Na místě události pak jednotka zasahovala ješte jednou dne 21. 8. 2009, těsně
po ukončení prověřovacího cvičení
ve firmě Galvamet.

Účast na námětovém cvičení ve firmě Galvamet Vsetín 21. 8. 2009
Členové jednotky SDH Halenkov se
dne 21. 8. 2009 v dopoledních hodinách
zúčastnili prověřovacího cvičení jednotek
PO ve firmě Galvamet Vsetín. Bez vážnějších potíží si v rámci cvičení poradili
se zásahem na nebezpečnou látku – amoniak (čpavek) a následným požárem.
Požár rekreační chalupy v Halenkově u Šuláčků 21. 8. 2009
V pátek 21. 8. 2009 v 16:15 byla naše
jednotka povolána k požáru rekreační
chaty v Halenkově místní části U Šuláčků. Jednotka vyjela na místo události
vozidly TATRA 148 CAS 32 a LIAZ
101 CAS 25 v 16:20 a na místo události
přijela v 16:24.
Požár rodinného domu v Huslenkách 25. 8. 2009
V úterý 25. 8. 2009 v 10:56 byla naše
jednotka povolána k požáru rodinného
domu v Huslenkách.
Účast na oslavách 90.výročí založení DHZ Štiavnik 29. 8. 2009
Delegace představitelů a soutěžní
družstvo SDH Halenkov se zúčastnilo
v sobotu dne 29. 8. 2009 programu
oslav 90. výročí založení Dobrovolného
Hasičského Zboru obce Štiavnik (SR) –
partnerské obce v rámci projektu příhraniční spolupráce „Javorníky –
ochrana a bezpečí bez hranic“.
Požár osobního automobilu v Huslenkách 29. 8. 2009
-8-
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V sobotu 29. 8. 2009 v 19:21 byla naše jednotka povolána do obce Huslenky
k požáru osobního automobilu.
Záchrana dítěte, které spadlo
do jímky, měla tragický konec
V pondělí 31. 8. 2009 v 13:59 byla naše jednotka povolána do místní části
obce Pod Černým k záchraně dítěte,
které spadlo do jímky. Jednotka vyjela
na místo události jedním zásahovým
vozidlem LIAZ 101 CAS 25 již v 14:02.
V čase 14:06 byla na místě události.
V době příjezdu byl již chlapeček vytažen z jímky rodinnými příslušníky, kteří jej zde našli po chvíli hledání. Na místě již zasahovali policisté z obvodního
oddělení PČR Karolinka. Hasiči společně s policisty zahájili resuscitaci - srdeční masáž a umělé dýchání. V průběhu resuscitace postupně přijížděly další
povolané složky - jednotka HZS Vsetín,
Záchranná zdravotní služba Vsetín a také psycholožka HZS Zlínského kraje.
Tolik co bylo o prázdninách. A pak
že to nebyl kolotoč..
Teď co nás v nejbližších dnech čeká:
Pořadatelská služba při Halenkovské
pouti 11. - 13. 9. 2009
a hlavně
Oslavy 85. výročí založení SDH
Halenkov, které připadnou
na sobotu 19. 9. 2009!
Za SDH Halenkov
Janota Petr, starosta

fotbalisté
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Muži :

  1. kolo
2. kolo
  3. kolo
4. kolo
  5. kolo
6. kolo
  7. kolo
8. kolo
  9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo

Dorost :
4. kolo
  5. kolo
6. kolo
  7. kolo
  8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
  1. kolo
  3. kolo
2. kolo

Starší žáci :
4. kolo
  5. kolo
6. kolo
  7. kolo
8. kolo
  9. kolo
10. kolo
   1. kolo
   2. kolo
   3. kolo
  2. kolo

Přípravka :
4. kolo
  5. kolo
6. kolo
  3. kolo
  7. kolo
8. kolo
2. kolo
   9. kolo
10. kolo
   1. kolo
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Los fotbalového podzimu
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE

   9.   8. 2009
16. 8. 2009
23.   8. 2009
30. 8. 2009
   6.   9. 2009
12. 9. 2009
20.   9. 2009
27. 9. 2009
   4. 10. 2009
11. 10. 2009
17. 10. 2009
25. 10. 2009
1. 11. 2009
8. 11. 2009

16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
14:30
14:00
13:30
13:30

Lhotka nad Bečvou - Halenkov - 3 : 0
Halenkov - Kateřinice „B“ - 3 : 2
Huslenky - Halenkov - 1 : 3
Halenkov - Hošťálková - 2 : 2
Střítež nad Bečvou - Halenkov - 2 : 1  
Halenkov - Ratiboř - 1 : 1
Loučka - Halenkov
Halenkov – Francova Lhota
Liptál - Halenkov   
Halenkov - FC Vsetín „B“
Jablůnka - Halenkov
Prlov - Halenkov
Halenkov - Horní Bečva
Halenkov - Lhotka nad Bečvou

SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
NE
NE
ST
SO

29. 8. 2009
   6.   9. 2009
12. 9. 2009
19.   9. 2009
26.   9. 2009
3. 10. 2009
10. 10. 2009
18. 10. 2009
25. 10. 2009
28. 10. 2009
31. 10. 2009

16:30
10:00
10:45
16:00
10:00
15:30
12:00
10:00
11:00
10:30
13:30

Halenkov - Horní Lideč - 4 : 3
Lidečko - Halenkov - 3 : 0        
Halenkov - Leskovec - 1 : 0
Liptál - Halenkov
V. Karl. + Karolinka „B“ - Halenkov                
Halenkov - Hovězí
Ústí - Halenkov  
Halenkov - Valašská Polanka
Kateřinice - Halenkov
Hošťálková - Halenkov
Halenkov - Huslenky

NE
NE
SO
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO

30. 8. 2009
   6.   9. 2009
12. 9. 2009
19.   9. 2009
27. 9. 2009
   4. 10. 2009
11. 10. 2009
  18. 10. 2009
  25. 10. 2009
    1. 11. 2009
31. 10. 2009

14:00
14:00
13:30
13:30
13:00
13:00
12:30
12:00
10:00
11:00
13:30

Halenkov- Huslenky - 3 : 0
Liptál - Halenkov - 6 : 0         
Halenkov - Jarcová - 1 : 3
Horní Lideč - Halenkov                    
Halenkov - Lužná
Huslenky - Halenkov   
Halenkov - Liptál
Jarcová - Halenkov   
Halenkov - Horní Lideč
Lužná - Halenkov
Halenkov - Huslenky

SO
NE
SO
ST
PO
SO
PO
NE
SO
SO

29. 8. 2009
   6.   9. 2009
12. 9. 2009
16.   9. 2009
21.   9. 2009
26. 9. 2009
28. 9. 2009
    4. 10. 2009
10. 10. 2009
  17. 10. 2009

10:00
10:00
9:00
17:00
16:00
10:00
14:00
10:00
10:00
10:00

Halenkov - Nový Hrozenkov - 3 : 1
Ratiboř - Halenkov - 14 : 2          
Halenkov – Valašská Polanka - 1 : 14
V. Karl. + Karol. - Halenkov                
Valašské Příkazy - Halenkov   
Halenkov - V. Karl. + Karol.
Halenkov - Valašské Příkazy
Nový Hrozenkov - Halenkov    
Halenkov - Ratiboř
Valašská Polanka - Halenkov

NONSTOP TAXI

Horni Vsacko volejte zdarma 800 888 246
a-taxi Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka, Velké Karlovice
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„Okénko do internetu“
Vážení čtenáři halenkovského Zpravodaje,
rád bych vás na tomto místě informoval o změnách, na kterých v současné době pracujeme, abychom vám mohli poskytnout ještě lepší služby v síti Halenkov.Net.
Během letošního roku jsme u našich zákazníků zaznamenali obrovský nárůst používání internetu, následkem čehož se
vytížení naší páteřní linky začalo postupně přibližovat mezním hodnotám. Řešili jsme tedy, jak do naší obce dostat konektivitu s lepšími parametry. Rozhodovali jsme se, zda posílíme stávající trasu, nebo zda postavíme trasu na jiné technologi. Po veškerých průzkumech, měřeních, poptávkách a propočtech jsme se přiklonili k variantě, která je nejlepší pro
vás, zákazníky. V době, kdy tento Zpravodaj vychází, už probíhá přestavba hlavní přípojky do internetu. Do konce září
budou všechna data z Halenkov.Netu přenášena do internetu optickým kabelem, který nabízí do budoucna téměř neomezenou kapacitu. Z dalších výhod uvedu stabilitu a zálohovatelnost.
Nová linka nám umožňuje nabídnout lepší, rychlejší a stabilnější službu za stejné ceny. V tomto projektu úzce spolupracujeme s obcí, jejíž zastupitelé naše záměry podporují. Byli bychom rádi, kdybyste nás oslovili s požadavky na připojení, neboť plánování a rozvoj stále probíhá. Vaší poptávkou se můžete aktivně podílet na tom, zda se pokrytí naším signálem dostane až k vám. Převážnou část obce (a okolních obcí) pokrýváme. Chtěli bychom se zaměřit na údolí. Budování
sítě v členitém a v údolí hlavně zakrouceném terénu, je náročné, ale zákazníci z těchto lokalit jsou pro nás stejně důležití, jako ti stávající. Během několika dnů očekávejte ve svých schránkách nové informační letáky. Naši zákazníci je dostanou formou dopisu. Nejrychleji se novinky můžete dovědět tak, že budete pravidelně navštěvovat naše stránky www.halenkov.net.
Stali jsme se prodejci a partnery produktu Astra2Connect. Jedná se o připojení k internetu přes satelit Astra. Tato služba nám umožňuje připojit váš počítač k internetu úplně všude. A funguje to opravdu kdekoli. Chata v lese, na konci údolí, na hřebeni hor....
Rozhodli jsme se, že znovu otevřeme kancelář v budově Obecního úřadu, abychom byli našim zákazníkům blíž. V této
kanceláři / prodejně nás najdete denně od 8:00 do 12:00. Odpoledne budeme od 13:00. Zavírací hodinu kopírujeme podle OÚ. Pondělí a středa do 17:00, úterý a čtvrtek do 15:00 a v pátek do 13:30. Od října budeme nabízet prodej a servis
počítačů, prodej veškeré kancelářské techniky, příslušenství a spotřebního materiálu.
Ode dneška se můžeme vidět i na Facebooku, kde budeme uveřejňovat aktuální informace. Staňte se fanoušky
Halenkov.Net.
Jan Václavík, Info Moravia s.r.o.
Zpravodaj vydává Knihovna se souhlasem Obecního úřadu Halenkov a za spolupráce přispěvovatelů. Všem děkujeme. Neprošlo jazykovou úpravou. Cena: zdarma (800 ks).
Sazba a zlom Studio-mk, tisk Grafia Nova - Rožnov p. R. Příspěvky přijímá knihovna tel.: 608 060 060 nebo na e-mail: knihovnicazhalenkova@centrum.cz
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