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Starosta občanům
Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vám předat pár základních informací o naší práci. Díky dobré přípravě i vlídnému podzimu jsme
v termínech dokončili opravy cest,
chodníků (máme již propojenou celou
obec), nádvoří před kostelem včetně
schodiště a bezbariérového přístupu.
Čeká nás práce na odvodnění spodních i dešťových vod od našeho
hřbitova a dokončení drobných oprav
lidového domu včetně kompletní
výměny oken původní budovy.
Zastupitelstvo obce, které se konalo
9. listopadu projednalo za přítomnosti
paní Ing. Vránové projekt dokončení
revitalizace bývalého armádního
velkoskladu pohonných hmot.
Zastupitelé se shodli na konečné
podobě projektu, kde nebude chybět
chodník spojující Kuželky se železniční stanicí, bude vynechán příčný
chodník – vedoucí nikam, bude
rozšířena skladovací plocha a sběrné
místo, které odcloníme zelení. V projektu bude navržena výsadba stromů
tak, aby střed plochy zůstal co nejvíce
volný pro budoucí výstavbu.
Jsem spokojen, že nám byla na
základě předložených dokladů přiznána dotace za Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu
chodníku kolem Bečvy a to ve výši
1515 tis. Kč.
Tyto prostředky, které byly ušetřeny z
obecního rozpočtu budou účelně
použity v příštím roce na akcích úpra-
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vy a yužití prostor nadstavby ZŠ, revitalizace středu obce (již zmíněné
hangáry) či zateplení obecních budov.
Na zastupitelstvu jsme rovněž rámcově projednali schválenou studii
využité části objektu bývalých stavebnin k vybudování výstavního sálu
s malou společenskou místností včetně
sociálního zařízení, které obci chybí
především při církevních obřadech.
Jedním z mnoha usnesení z tohoto
zasedání je i to, že budeme v nastávající zimě sypat cesty a chodníky drtí
0,8, čímž zvýšíme větší čistotu v obci i
v domácnostech.
Na zasedání zastupitelstva dne
14. 12. bude rovněž projednán a věřím
i schválen nový územní plán, na který
mnoho z nás netrpělivě čeká. Vážení,
před nám je rovněž několik spole-

čenských akcí, které jsou spjaty
s vánocemi – chtěl bych Vás na tyto
akce pozvat, ale především Vám všem
popřát hezké prožití těchto dnů.
Děkuji Vám všem, kteří se zapojili
do tvorby Programu rozvoje naší obce
dotazníkovým šetřením, a doufám ve
Vaši aktivní spolupráci při jeho realizaci.
Vážení spoluobčané přeji Vám
především hodně zdraví, pohody
a nám všem abychom se nemuseli
obávat zvyšování agresivity některých
lidí ve světě i u nás a abychom mohli
prožít pokojné a klidné chvíle se svými rodinami.
Vše nejlepší přeje
Ing. Jiří Lušovský,
starosta obce

Základní škola přeje všem klidné Vánoce
Konec roku ve škole je už tradičně spjat s vysokým pracovním nasazením, dokončováním rozdělané práce a s tím
související nervozitou. Za celý rok se toho událo opravdu hodně a jen za poslední uplynulé období musím zmínit
přípravu vystoupení žáků na Advent, program Mikulášské besídky, soutěž v malování pohlednic, besedy, fotografování, charitativní akce, zkoušení, psaní neoblíbených
testů, oblíbené vaření nebo práce žáků a učitelů na vánočních výrobcích a výzdobě. Nikdo by neměl zapomínat,
že i v tomto vypjatém předvánočním čase je potřeba se
zastavit, ohlédnout, umět odpočívat, abychom si dokázali
tu pravou atmosféru opravdu užít. Budu ráda, když Vás
osloví práce naší žákyně, která rozhodně stojí za povšimnutí. Všem přeji za celou školu a kolektiv pracovníků
klidné svátky a příjemné počtení.
Mgr. S. Růžičková
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Mikuláš ve škole

I v letošním roce se žáci 1. stupně
naší školy sešli v tělocvičně na Mikulášské besídce, kterou pro ně připravily
paní učitelka Mgr. Milena Juříková
a Bc. Michaela Koňaříková spolu s žáky 9. ročníku.   Program začal vystoupením žáků jednotlivých tříd. Děti
přednášely básničky, hrály divadlo,
představovaly scénky, zpívaly a hrály
na flétny i na kytaru. Pak se ozvaly
zvonky a ve dveřích se objevil Mikuláš
se dvěma anděly. Povídal si s dětmi, ty
mu pak zpívaly a přednášely. Za chvíli
vběhli mezi děti čerti. Někteří žáci měli velký strach, někteří je bázlivě okukovali. Dva darebáci skončili v čertovském pytli. Když pekelníci odešli, děti
tancovaly, soutěžily a pojídaly sladkosti od Mikuláše. Chtěla bych poděkovat
třídním učitelkám, které si s dětmi připravily pěkná vystoupení.  Myslím, že
se besídka povedla a všichni odcházeli
s dobrou náladou.
Mgr. Milena Juříková
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Malé vaření

V letošním roce na naší škole začal
pracovat kroužek „Malého vaření,“
ve kterém se děti seznamují nejen s jednoduchými recepty, ale i se zdravou
výživou a stolováním. Patnáctičlenný
tým je rozdělen na tři skupiny, ve kterých pracují děti od druhé do páté třídy.
Veliký zájem byl i ze strany chlapců,
kterým to u kuchyňské linky velmi sluší. Během našeho krátkého času jsme
již stihli připravit několik pokrmů nejen
z teplé, ale i ze studené kuchyně. I když
jsme jen v začátcích, nebáli jsme se
zapojit do soutěže „FIT SVAČINKA“,
kterou pro školy vyhlásila firma
LAKTEA, která se zabývá dodáváním
Školního mléka a Ovoce a zeleniny
do škol. Soutěž se týkala podpory zdravého životního stylu dětí a přípravy
jednoduchým školních svačinek, aby
děti měly stálý přísun pravidelné a pes-
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tré stravy. Do soutěže jsme odeslali své
dva vlastní recepty na chutné pomazánky. První: medový tvaroh s jogurtem,
skořicí a nastrouhanou mrví. Druhá:
lehce česneková pomazánka ozdobená
mandlemi, sušenými švestkami a slu-
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nečnicovým semínkem. Těšíme se
na vyhlášení výsledků. I kdybychom
však nezískali žádnou z cen, v našem
nadšení vařit a připravovat dobroty nás
to neodradí.
Mgr. Jarmila Kopecká

Poznávací zájezd do Velké Británie

Dne 27. září 2015 jsme se vypravili
na konverzačně - poznávací výlet
do Velké Británie. Musím uznat, že se
všichni moc těšili. Osobně jsem na začátku zájezdu odpočítávala sekundy,
protože jsem ještě nikdy tak daleko
od domova nebyla. A teď se Vám
pokusím trochu přiblížit naše zážitky. V neděli ráno, jak u mě
bývá zvykem, jsem stresovala jako malé dítě, abych na něco nezapomněla. Po rozloučení s rodiči
jsem se vydala do Vsetína, kde
na mě už čekalo devět netrpělivých spolužáků a učitelský doprovod – Bc. Václav Krét
a Mgr. Jarmila Kopecká. Nasedli
jsme do autobusu, který nás odvezl do Brna, kde na nás čekal autobus do Londýna. A potom nastala
úmorná cesta. Určitě se mnou budou
všichni souhlasit, že to byl nejhorší zážitek. Jely s námi ještě dvě další školy
- ZŠ Telecí a SŠ Břeclav. Myslím, že
jsme se sešli a vytvořili dobrý kolektiv.
Po příjezdu ke kanálu La Manche jsme
se zmordovaní vlekli na trajekt, který
nás dopravil do Británie. A konečně

jsme byli v Londýně. Nádherné město.
Navštívili jsme mnoho památek: Tower
Bridge, Tower of London, Big Ben,
London Eye, British Museum, Nelson
‘s Column, Hyde Park a spoustu dalších
úžasných míst. Naštěstí nám přálo po-

časí, což v Londýně není moc zvykem.
Přišel den D, setkání s britskou rodinou.
Byli jsme vždy ubytováni po čtyřech.
Rodina, která nám byla přidělena, byla
tou nejlepší událostí, která nás
v Londýně mohla potkat. S Jane, Jimem
a jejich asi dvacetiletou dcerou Amy
jsme zažili spoustu legrace, za což jim

Motýlí křídla

Je parný letní den. Ležím na kraji
louky ve stínu pod stromem. Hlavou
mi letí tisíce zmatených myšlenek.
Zatím jsem si nikdy nepřiznala, jak
velkou náklonnost cítím k tomuto

skrytému místu. Často sem tajně utíkám a skrývám se před lidmi. Nikdo
mne neruší, hovím si pohodlně ve vysoké trávě a se stéblem v puse tiše
koukám do nebe.
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velice děkujeme. Londýnské sportovní
centrum, kde jsme studovali, se nám
všem moc líbilo. Učitelé, kteří nás provázeli po celou dobu výuky, byli senzační. Vše brali s humorem. Vlastně
většina Britů, se kterými jsme se dali
do řeči, se nám zdála o něco přátelštější, než lidé u nás doma.
Nadešel den rozloučení. Sice se
mnozí z nás těšili domů, ale někteří by dali cokoliv za další dny
strávené v Londýně. Hostitele
jsme obdarovali malými dárečky
z Valašska, aby měli něco na památku. Sbalili jsme si věci a ráno
na nás čekal přistavený autobus,
který nás odvezl zpět k trajektu
do Doveru. Cesta zpět najednou
utíkala mnohem rychleji, než jsme
si mysleli. Dojeli jsme do Vsetína,
kde si nás vyzvedli rodiče. Samozřejmě
jsme jim povyprávěli, jak jsme se měli
a předali suvenýry. Celkově jsem na zájezdu nenalezla žádných chyb, takže
vřele doporučuji se do Londýna zajet
podívat. Teď už jenom doufám, že tato
moje návštěva nebyla poslední.
Kateřina Černotová 9. třída

Jako malé mi babička řekla, že se
k této lučině traduje prokletí.
Prý toho, kdo si zamiluje její krásnou
„tvář“, nepotká v životě klid ani štěstí.
Připadalo mi dětinské a nesmyslné
věřit pověrám. Teprve dnes jsem si
po dlouhé době uvědomila, že jsem se
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nikdy nezeptala na bližší důvod tohoto
tvrzení. Možná se zde kdysi stalo neštěstí. Kdo ví?
Babička už nežije, aby mi vše vysvětlila.
Na povídačky věří jen blázni, ke kterým se já, dvacetiletá studentka medicíny s přesně vymezenými představami
o budoucnu, určitě nepočítám.
A zítra mne čeká den D - vdávám se.
Trochu se svatbou pospícháme. Brzy
bych se totiž nevlezla do krajkových
svatebních šatů, čekám miminko.
Ale jinak naše dny plynou v klidu
a pohodě, co by se mohlo pokazit, když
jsem si vše do puntíku poctivě naplánovala?
Náhle přerušil sled mých myšlenek
motýl. Malinký modrásek. Sedl si
na mé břicho. S jakousi nostalgií jsem
ho jemně, ale přesto neopatrně, pohladila prsty po azurově zbarvených křídlech.
Jak křehká má křídla, podivila jsem
se.
Začalo se stmívat a letmý pohled
na oblohu mi napověděl, že se navíc
schyluje k bouřce.
Rychle se zdvihl prudký vítr. Motýl
elegantně zatřepotal křídly, ale nevzlétl.
Nemohl. Bylo mi ho líto. Nechtěně
jsem mu asi svým dotykem ublížila. Co
teď?
Nechci ho tady nechat napospas zlému počasí.

A už k zemi padly první drobné kapky. Opatrně jsem ho ukryla v dlaních
a rozběhla jsem se na kraj lesa. Do bosých chodidel se mi zabodávaly ostré
kamínky a jehličí, bolest jsem ale nevnímala.
Neodbytný hlásek v hlavě volal: „
Pospěš si! Utíkej! Rychle utíkej!''
Z piknikové deky a několika smrkových větviček jsem mu postavila malý,
ale bezpečný úkryt a pospíchala jsem
dál domů do tepla.
Té noci za okny zuřila asi největší
bouřka, jakou jsem kdy zažila. Blesky
křižovaly oblohu a prudký déšť bičoval
střešní tašky. Hned ráno jsem se vydala
podívat se na něj – ale byl mrtvý. Jeho
bezvládné tělíčko leželo zvadle pod
dekou. Skryla jsem je pod mech a dále
na něj zapomněla. Myslela jsem, že
navždy.
O sedm měsíců později jsem ležela
na porodním sále. Měla jsem velmi
těžký porod, po kterém jsem unavená
odpočívala na pokoji. Překvapilo mne,
že mi zatím nikdo nedonesl mé dítě.
Náhle vešla lékařka a smutně se mi
podívala do očí.
Lekla jsem se. Už nešlo zastavit to,
co mi sdělila.
„Narodila se Vám dcerka, ale trpí
vážnou vrozenou nemocí – bulózní epidermolýzou.“
Nemusela mi nic vysvětlovat, z učiva
jsem dobře znala informace o tomto
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vzácném onemocnění pojivové tkáně.
Nemoc motýlích křídel, jsou to motýlí děti, blesklo mi hlavou.
Náhle se mi vše spojilo v celek – louka, motýl a bouřka.
Smutný pohled manžela od dveří mne
vrátil do reality.
„Chci ji vidět.“
A tak jsem poprvé držela v náručí
malé křehké tělíčko s ještě křehčí kůží.
Modré oči mne vážně sledovaly – modrásek. Můj malý modrásek!
Proč?
Proč zrovna já? Udělala jsem něco
špatně?
Myslím, že ne. To jen někdy neštěstí
navštíví lidi, asi aby je ještě víc posílilo
a naučilo vážit si obyčejných věcí.
    Od té doby plánuji málokdy. Žiji
spíš přítomnou chvílí. Starám se o Sáru
a o domácnost, chodím i do práce, studuji a pátrám po možnostech léčby.
Vím, že mezi námi žije mnoho vážně
nemocných.
Často i zdraví lidé mají „poraněná
křídla“ - něco je trápí a omezuje jejich
let.
Bylo mi dáno, abych v mém životě
potkala motýla.
A od té chvíle se každý den zcela
nelogicky modlím, aby mi nikam „neuletěl“.
Andrea Šuláková, 9. A

Předvánoční zprávičky z naší školičky
V letošním školním roce dochází
do MŠ Halenkov 91 dětí. Jak jistě víte,
máme odloučené oddělení v ZŠ s 16 - ti
dětmi, ale tato skutečnost nijak nenarušuje chod MŠ jako celek.
S podzimem jsme se rozloučili společnou akcí ve spolupráci s rodiči tzv.
Drakiádou, která se vydařila a počasí
nám dovolilo posedět si na školní zahradě u ohně a pochutnat si na špekáčcích.
V posledních měsících tohoto roku  to
vypadá ve třídách jako v úlu u pilných
včeliček a akce střídá akci.
Děti shlédly tři divadelní představení
a setkaly se i s dlouhodobým kamarádem krtečkem, který jim přivezl kouzelnou Vánoční pohádku.
Nechyběla ani návštěva čerta, Mikuláše a anděla. Sem tam ukápla i slzička a slibovalo se, že se už zlobit nebude. Děti přednášely básničky a zpívaly
písničky, které se pro tuto příležitost
naučily se svými p. učitelkami. Za od-

měnu si odnesly balíček plný
dobrot.
Ještě než se v tomto roce rozloučíme (24. 12. 2015 do 4. 1.
2016), čeká děti výlet na Hovězí
s prohlídkou betlémů, výtvarná
dílna s rodiči a vánoční program s Lískou.
Jako každý rok, tak i letos
mají pro Vás děti připravený
dárek v podobě krátkého pásma, které pravidelně probíhalo
v Lidovém domě. Letos však
musíme udělat vyjímku z důvodu uzavření sálu, ale o svůj dárek nepříjdete.
Besídky se uskuteční ve třídě Kuřátek
a to následovně:
Broučci – 15.12.2015 v 16.00 hod.
Kuřátka – 16.12.2015 v 16.00 hod.
Sluníčka – 17.12.2015 v 16.00 hod.
Rybičky – 18.12.2015 v 16.00 hod.
	   ve své třídě v ZŠ
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Srdečně zveme nejen rodiče, ale taky
veřejnost.
Na závěr mi dovolte, abych jménem
celého kolektivu MŠ Halenkov popřála
všem občanům Halenkova příjemné
a klidné prožití svátků vánočních, v roce
2016 mnoho osobních a pracovních
úspěchů a v neposlední řadě hlavně
zdraví k naplnění životnich plánů a snů.
Ivana Bátlová
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Program rozvoje obce Halenkov na období od 2016 do 2024

Milí Halenkovjané,
v průběhu podzimu jsme začali v pracovní skupině zpracovávat Program
rozvoje obce Halenkov pro období
2016 - 2024. Názory občanů na kvalitu
života v obci Halenkova byly zjišťovány dotazníkovým šetřením, které proběhlo v listopadu 2015. Dotazník 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
1000ks 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 sportovního 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
ochotni zapojit se 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.

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.
24.11.2015 proběhla veřejná diskuze
na téma: Jaký chceme Halenkov?
V rámci této debaty se probírala současnost, budoucnost a možnosti rozvoje
naší obce a byly identifikovány tyto
klíčové oblasti podpory.
4 Využití a rekultivace bývalého vojenského prostoru
4 Podpora činnosti spolků, zejména
vybudování zázemí pro spolky

4 Motivace občanů udržovat pořádek
u svých obydlí (např. soutěž o nej
okolí domu)
4 Modernizace Thonetovy vily a její
využití na sociální bydlení
4 Eliminace odchodu mladých lidí
z obce
4 Řešení nedostatku pracovních příležitostí
4 Řešení bezpečného pohybu v obci
(chodníky, přechody pro chodce,
železniční přejezd Lušová)

Zápis z jednání a výsledky dotazníkového šetření jsou podklady pro vytvoření programu rozvoje obce
Halenkov a jsou zveřejněny na webových stránkách www.halenkov.cz.
Stejně tak jako pracovní verze programu rozvoje obce k připomínkování,
která bude zveřejněna do 7.12.2015.
Obecním zastupitelstvem by měl být
program projednán 14.12.2015.

Odpovědi žáků ZŠ Halenkov na otázku Co by změnili v obci?

Na základní škole proběhlo zjednodušené dotazníkové šetření. Určeno bylo pro žáky 5. – 9. třídy základní školy,
-6-
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Co se mi líbí/nelíbí v Halenkově? Nakreslila: Adéla Podrazká, ZŠ Halenkov
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Slavnostní konference švýcarsko-českého projektu v Charitě

Ve čtvrtek 24. 9. se konala Slavnostní
konference k projektu „Cesta za kvalitním životem seniorů na Valašsku“, který je zaměřen na terénní a ambulantní
služby. Pořádal ji příjemce projektu –
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov
s partnery projektu – Charitou Vsetín,
Charitou Valašské Meziříčí a Diakonií
Valašské Meziříčí. V příjemné podzimní atmosféře jsme se setkali v Lidovém
domě v Novém Hrozenkově.
Mezi aktivity projektu patří  vybavení
zúčastněných organizací rehabilitačními a kompenzačními pomůckami, novým nábytkem a elektronikou a školení
pracovníků pro zdokonalení v nových
metodách práce. Pracovníci měli také
možnost vycestovat do švýcarských organizací a získat zde nové podněty.
Nejdůležitější aktivitou byl nákup nového vozového parku, který zahrnoval
27 automobilů 4x4, pick-up, minibus
a kola. Navíc se těšíme na dodání vysokokapacitních vozů a mopedu.
Příjemně strávený čas při kávě a voňavých koláčcích doprovázely cimbálová muzika Kotula a soubor Ostrévka.
Závěr konference pak patřil velkému
okamžiku, na který jsme všichni moc
čekali – došlo na slavnostní žehnání
vozů před kostelem sv. Jana Křtitele,
kde nás kromě krásných nových vozů
čekala i veřejnost, která tuto chvíli prožila s námi.
Všem hostům a veřejnosti děkujeme,
že přijali naše pozvání a prožili s námi
ten velký okamžik.
Příjemce a partneři projektu

Půjčovna zdravotnických
kompenzačních pomůcek
- změna půjčovní doby
od 1. 11. 2015
Půjčovní doba
Pondělí 14:00 – 17:00 hodin
Čtvrtek 9:00 – 12:00 hodin
Je nutné se vždy předem
telefonicky domluvit:
- zda je potřebná pomůcka k dispozici
- zda je pracovník půjčovny v místě
půjčovny (v půjčovní době provádí
také montáž či opravy pomůcek
v domácnostech)
Pracovník půjčovny:
Martin Valíček, tel.: 730 190 401

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov
pořádá
v sobotu 5. 12. v 18.00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově

Adventní koncert
Vystoupí: dámské citerové trio Citrium
Vstupné dobrovolné
Výtěžek koncertu půjde na podporu Domácí hospicové péče
Charity Nový Hrozenkov
Před koncertem bude od 16.30 mše svatá
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OBEC HALENKOV & KNIHOVNA
Vás srdečně zvou na

Slavnostní NOVOROČNÍ koncert
k poctě výročí Jakuba Jana Ryby /1765-1815/
Účinkují:
Campagnuollo Barok Ancamble
- Martin Jakubík - um.vedoucí
Na programu:
Jakub Jan Ryba - Šestero chvalozpěvů k slavnosti
narození Páně
- II.Česká mše Půlnoční
SOBOTA 2. LEDNA 2016 V 16.00 HODIN
- kostel Povýšení sv. Kříže Halenkov
Dobrovolné vstupné bude věnováno naší farnosti
na květinovou výzdobu kostela.

SVPT Kyčera
Sběr vyčiněných ovčích kůží
Pokud máte doma přebytečné vyčiněné ovčí kůže,
kterých sa potřebujete zbavit, tak nám je možete dať
a my z nich necháme našiť vesty pro naše ogary.
Nebo pokud máte nějaké staré vlňáky, vlněnú látku
nebo materiál vhodný na vlňák,
tak aj za to budeme rádi pro naše cérky.
Materiál možete donésť každú středu do tělocvičny
ZŠ Halenkov od 16 do 18 hodin nebo dle domluvy
na tel.: 733 717 016
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Vzpomínka na halenkovského rodáka

V letošním roce, dne 1. srpna, uplynulo 85 let od narození výjimečného
člověka, halenkovského rodáka, o kterém lze bez nadsázky říct, že svými
počiny dalece překročil hranice svého
rodiště. Tímto neobyčejným člověkem
je mistr zvonař Josef Tkadlec, otec současného zvonaře Josefa Tkadlece
z Halenkova.
Josef Tkadlec se narodil dne 1.8.1930
jako prvorozený syn v rodině halenkovského kováře, Josefa Tkadlece. Spolu se
svým mladším bratrem Jindřichem
vyrůstali v domku s kovářskou dílnou v Halenkově U továrny.  
Prostředí staré kovárny, kde jejich
otec provozoval vesnické kovářské
řemeslo, tehdy obnášející výrobu
a údržbu zemědělského nářadí
a náčiní pro obdělávání valašských
políček, kovárenské práce na povozech, podkovářství (tj. výrobu
a připevňování podkov ke kopytům a paznehtům koní) zpravidla
zpracováním železa za tepla, výrazně ovlivnilo a určilo jeho další
směr činnosti. Od svého otce se
vyučil kovářskému řemeslu a další
znalosti si osvojil studiem na vsetínské strojní průmyslovce. Josef
Tkadlec pokračoval v řemeslu,
které započal jeho otec. Vesnické
kovářství bylo závislé na potřebách drobných zemědělců a potřebách ostatních obyvatel. Nová doba proto s sebou nesla i nové
požadavky na kovářské řemeslo.
Tomu se Josef Tkadlec přizpůsobil
a s ohledem na aktuální poptávku, vedle
již zavedené výroby, kterou dříve vykonával se svým otcem, začlenil výrobu
novou, lépe uspokojující potřeby potenciálních odběratelů. Jednou z inovací
byla například výroba vozíků na gumových kolech, tzv. „gumáků“, které byly
po dlouhou dobu součástí výrobního
programu níže uvedeného výrobního
družstva Portáš.
Padesátá léta minulého století však
soukromému podnikání nepřála. Po znárodnění velkých podniků došlo také
ke znárodnění majetku a činnosti drobných živnostníků. Také Josef Tkadlec
patřil mezi ty v obci, kterým byla soukromá výroba zestátněna. Aby se mohl
nadále věnovat dosavadní činnosti, musel svému podnikání a zkušenostem,
dnes bychom řekli „now -   how“, dát
jinou formu. Nezbylo mu nic jiného,
než své výrobní prostory přenechat,

v souladu s tehdejší právní terminologií,  družstevní socialistické organizaci,
a to výrobnímu družstvu Portáš se sídlem ve Valašské Bystřici, a svoji dosavadní činnost vykonávat jako zaměstnanec tohoto družstva. V pozici
vedoucího provozovny v Halenkově
působil Josef Tkadlec až do odchodu
do starobního důchodu,
Josef Tkadlec byl člověkem velmi
činorodým. Vedle svého hlavního zaměstnání ve výrobním družstvu Portáš,

se z podnětu tehdejšího halenkovského
fařáře, později děkana, P. Jaroslava
Kuchaře, začal věnovat také výrobě
kostelních bronzových zvonů a příslušenství k nim (srdce zvonu, závěs zvonu, zvonovou konstrukci, pohon). Pan
děkan Kuchař měl představu doplnit
věž kostela Povýšení svatého Kříže
v Halenkově o zvony, které byly během
II. světové války rekvírovány. Znal
Josefa Tkadlece a vložil do něj důvěru
v realizaci své myšlenky. Pro Josefa
Tkadlece to byla velká výzva. On však
měl výzvy rád, přijal ji a do nelehkého
úkolu se s vervou a nadhledem jemu
vlastním pustil. Znamenalo to osvojit si
řadu znalostí a zkušeností, které dosud
neměl, zejména však najít cestu k potřebným podkladům a technologickým
postupům. V procesu přípravy bylo také zapotřebí některé technologie a výrobní postupy empiricky vyzkoušet
a zjištěné poznatky přenést do vlastní
- 10 -

výroby. Úsilí, které nelehkému úkolu
věnoval, však stálo za to. Nové zvony
pro halenkovskou farnost spatřily světlo světa roku tisícího devítistého šedesátého šestého a jejich hlas slyšíme
z halenkovského kostela dodnes.
Odlití zvonů do kostela Povýšení svatého Kříže v Halenkově bylo prvním
počinem Josefa Tkadlece v tomto oboru
činnosti a bezesporu bylo výchozím bodem  jeho soustavné dlouholeté zvonařské a zámečnické práce. Ve zvonařské
a zámečnické dílně v Ha-lenkově
Josef Tkadlec za podpory manželky Vlasty a dalších rodinných příslušníků, odlil nespočet dalších
zvonů a zhotovil příslušenství
k nim, a to nejen do kaplí a kostelů
v tehdejším Česko-slovensku, ale
i do zahraničí (Rakousko, Texas –
USA, Indonézie, Kazachstán).
Těžko pochopit jak to všechno
mohl stíhat, ale kromě výše uvedených činností Josef Tkadlec
aktivně působil ve spolkovém
a občanském dění v obci. V mysliveckém sdružení vykonával
po dlouhá léta funkci hospodáře,
angažoval se ve sdružení dobrovolných hasičů a dlouhodobě se
věnoval jako předseda stavební
komise při tehdejším Místním
národním výboru v Halenkově
veřejné činnosti v obci.
Josef Tkadlec byl člověk velmi
společenský a komunikativní.
Tato jeho povahová vlastnost mu
do života přinesla mnoho zajímavých
osob z různých oborů lidských činností,
s kterými se rád stýkal a udržoval s nimi kontakt. Mnozí z nich se stali jeho
osobními a rodinnými přáteli.
Byl to člověk, který se díky svým
osobním zkušenostem, zdravému úsudku a životní moudrosti dokázal postavit
k mnoha věcem konstruktivně a s určitým nadhledem, což, jak se vždy ukázalo, byl předpoklad pro jejich úspěšné
vyřešení.
Nechť tyto úryvky ze života Josefa
Tkadlece přispějí k oživení vzpomínky
na něj, a to nejen jako na zakladatele
a provozovatele zvonařské dílny
v Halenkově, ale také jako na člověka,
který celý svůj život prožil v obci
Halenkov a s mnohými jejími občany
se setkával, rozmlouval, prostě žil.
Nechť žije jeho světlá památka.
zpracovali
OLGA a JOSEF TKADLECOVI
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Události roku 2015 u Halenkovských hasičů

Blíží se konec roku 2015 a je čas bilancovat činnost hasičů, která byla jak
je již zvykem velmi bohatá jak po stránce kulturně společenské, tak i ze strany
represe.
Nejdůležitější událost pro sbor nastala již v lednu 2015, kdy proběhla výroční valná hromada SDH Halenkov, kde
bylo zvoleno vedení sboru na   období
let 2015 – 2019.
Na jaře začalo pro halenkovské hasiče
hektické období. Na konci března jsme
uspořádali posezení se staršími členy
našeho sboru. V dubnu jsme se zúčastnili
dvou akcí, a to „Ukliďme Česko“ a „otevírání cyklostezky Bečva“. Květnové
dny přinesly již tradiční program: stavění
májky, oslavu svátku sv. Floriána, asistenci na závodech horských kol
v Halenkově, účast na okrskové soutěži
v požárním sportu, kde muži obsadili
2. místo. V květnu také došlo po více než
deseti letech k obnovení soutěžního družstva žen. Naše hasičky tak započaly prozatím jen s tréninky v požárním útoku.
V plném běhu probíhaly přípravy
scénky na kácení májky, z nichž nejvíce
času zabrala výroba kulis. Téma letošní
kácečky bylo inspirováno animovaným
seriálem rodinky Simpsonových.
Simpsonovic rodinka a jejich přátelé se
tedy postarali o pokácení májky na
Halenkovských slavnostech.
V červenci jsme se zúčastnili oslav
120 let od založení SDH Halenkovice,
kde jsme s technikou Mitsubishi L200
ukázali zásah s vyproštěním osoby
z havarovaného vozidla. Rovněž 120 let
od založení sboru slavili v srpnu i naši
sousední hasiči v Novém Hrozenkově,
kde jsme také prezentovali naši zásahovou techniku.
Prázdninové dny byly ale zejména
ve znamení účastí našich hasičů a hasiček v soutěžích TFA. Největší radost
nám po celou soutěžní sezonu dělal
Martin Januš. Jednu se soutěží v disciplíně TFA jsme uspořádali i my. Již
čtvrtý ročník soutěžě TFA, která se konala 22. srpna v parku za hasiskou
zbrojnicí pod názvem Halenkovský
parkur se zúčastnilo téměř 80 soutěžících. Svou kvalitu zde potvrdil svým
vítězstvím náš Martin Januš.
V roce 2015 nezahálela ani naše výjezdová jednotka. Do konce listopadu
byla celkem u 31 událostí z toho 23
bylo ostrých zásahů, z nichž 11 zásahů
bylo provedeno přímo v naší obci.
Za SDH Halenkov Luboš Janota
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Co dělali turisté v létě

V letošním roce jsme po řadě zahraničních zájezdů zůstali věrni České republice a navštívili v posledním červencovém týdnu oblast národního parku
Česko-Saské Švýcarsko.
Po šestihodinové cestě autobusem
jsme přivítali zastávku u Liberce, během
ní jsme vystoupili na Ještěd, kde jsme
obdivovali tolik opěvovanou a architektonicky hodnotnou stavbu vysílače.
O krásné výhledydo okolí tedy rozhodně
nebyla nouze. Při průjezdu Českou
Kamenicí jsme shlédli známý čedičový
útvar „varhany“. A je tu Kemp
U Ferdinanda v Srbské Kamenici, který
nám bude sloužit jako základna pro naše
putování.
Začínáme v Hřensku, odkud za slabou
hodinku dosahujeme Pravčickou bránu,
která tvoří symbol tohoto kraje. Okolní
skály s překrásnými výhledy tvoří nezapomenutelnou kulisu. Po Gabrielině
stezce přicházíme na Mezní louku, odkud je to již blízko k Divoké a Tiché
soutěsce, které společně překonáváme
s místním převozníkem na pramici.
Dokonalý zážitek!
Další den jdeme z Děčína vysoko nad
korytem Labe, míjíme Stoličnou Horu,

z Růžové vyhlídky a zejména z Belvederu jsou překrásné výhledy na řeku.
Končíme v Hřensku, v místě, kde je
nejnižší nadmořské výška v republice
– 115 m nad mořem.
A je tu další den. Přímo z kempu míříme k Dolskému mlýnu, kde se nachází
místo, známé z pohádky Pyšná princezna. Za další 2 hodiny již stojíme na vrcholku loupežnického skalního hradu
Saunštejn.
A krásné výhledy na okolní skály neberou konce. Ještě kousek k Malé
Pravčické bráně a čeká nás návrat
do kempu.
Jetřichovice jsou dalším východiskem
na túru, během ní navštěvujeme řadu
skalních vyhlídek: Vilemínina, Rudolfova a Mariina.
Národní park zasahuje také do
Německa a jeho nejpěknější část si
nenecháme ujít. Začínáme v BadSchandau a modrá značka nás provází
celý den. Přes skalní útvary Schremsteinu s mnoha vyhlídkami, pokračujeme na Gross Winterberg a na místní
turistické chatě zkoušíme německé pivo a kávu.
Ve vesnici Spilka nás čeká autobus.

- 12 -

Velkým dojmem na nás zapůsobily
Tiské stěny se skalami velmi prapodivných tvarů. Následný výstup na vrchol
Děčínského Sněžníku s rozhlednou byl
nádherným zakončením dne.
Naše putování se chýlí ke konci.
Během cesty zpátky se zastavujeme pod
národní horou Říp u Roudnice nad
Labem a následný výstup je příjemným
zakončením celé naší turistické akce.
Trochu nám kazí dojem počmáraná zeď
na rotundě sv. Jiří a dřevěné záchodky
na místní chatě.
Ale to nám nemůže pokazit vesměs
hezké zážitky z tohoto zájezdu.
Za KČT Halenkov: Zdeněk Drga.
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25 let SPCCH v ČR, z.s.

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,z.s. je nezisková organizace která sdružuje občany jejich rodinné
příslušníky a seniory . Civilizační choroby jsou především kardiovaskulární
onemocnění, diabetes, vertebrogenní
syndrom, respirační nemoci, roztroušená skleróza a onkologické onemocnění.
Některou z těchto chorob trpí téměř
každý z naší starší generace. Proto náš
spolek ZO SPCCH Halenkov pořádá
pro své členy rekondiční pobyty
v Luhačovicích a v Jeseníkách. Výbor
našeho spolku se snaží zajistit program
na každý měsíc v roce.
V lednu to byla přednáška pana krpz.
Bc. Vladislava Malcharczika ze Vsetínské policie na téma: Někdo je za
dveřmi. Přednáška – Senioři a jejich
bezpečí byla zajímavá a po ukončení
zpestřili naše setkání pěvecký mužský
a ženský sbor z místního kostela.
V březnu přijali naše pozvání z televize Šlágr duo Aramis, kteří nám hráli
k poslechu i tanci. Koncert byl velmi
vydařený.
Další příjemné setkání proběhlo
k oslavě svátku žen ve Vranči. Už tradičně se setkáváme na Česko-Slovenské
hranici s přáteli z družební obce Domaniža na Kohútce. Tyto setkání jsou
vždy plné hudby, zpěvu a dobré pohody. V této přátelské atmosféře se scházíme tři krát do roka a vždy nám k zábavě hraje náš oblíbený a skvělý pan
Trebula.
Ve spolupráci s KČT v Halenkově
pod vedením Ažky Mikulenkové vyrážíme s holemi na vycházky s cílem udělat něco pro své zdraví. Šli jsme
do Lešné do zámku i zahrady, na Pulčín,
Soláň, Lačnov, Zděchov, okolo Halenkova a Huslenek a závěrečná vycházka byla do Horního Lidče s prohlídkou krásného Betléma. V rámci
projektu „Rozchodíme civilky“ jsme
takto společně nachodili pro zdraví
3600 km.
V létě se pravidelně scházíme na místním hřišti na trénování pétanque. Mrzí
nás, že zde nemáme vyhrazen svůj prostor na tuto hru a hřiště takové jaké je
pak při soutěžích. Už druhým rokem
jsme se dvě družstva zúčastnili krajského kola SENIOR CUP v Luhačovicích.
Velmi zdařilý byl zájezd do Moravského krasu se zajímavým programem. Mohli jsme se zase přesvědčit
kolik zajímavostí a krásy skrývá naše
Morava.

Letošní rok zakončíme tradičním
setkáním s Mikulášem, čertem a andělem i našim milým čertíčkem v Restauraci Pod Černým.
V říjnu v rámci Týdne SPCCH za
účasti i našich přátel z Domaniže byli
oceněni naši dlouholetí členové při pří- 13 -

ležitosti 25 výročí od založení SPCCH
Pamětným listem s poděkováním za příkladnou práci kterou dělají pro zdravotně postižené a seniory v naší obci. Všem
co nám pomáháte děkujeme!
Členové výboru ZO SDPCCH
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Fotbal se uložil k zimnímu spánku
Blíží se konec roku a s ním přichází
čas bilancování. I my vám proto přinášíme krátké ohlédnutí za podzimní
částí naší fotbalové sezony. Oddíl TJ
Tatran Halenkov v ní, stejně jako
v uplynulém ročníku, reprezentovaly
čtyři týmy. Nejlépe z nich si výsledkově vedlo áčko mužů, které se i letos
zabydlelo na špici okresního přeboru
a z 2. místa dýchá na záda velmi silnému Semetínu. Ten je vzhledem ke kvalitě svého kádru i podzimním výkonům největším aspirantem na postup,
rozhodně však není třeba dopředu
skládat zbraně. Zvlášť když se proslýchá, že „smrtící duo“ Laďa Úlehla
a Honza Šulák zůstane na jaro pohromadě. Pokud se týká mužského béčka,
to sice neokupuje čelní příčky, jako
loni, ale určitě patří k lepšímu průměru IV. třídy a na nejvyšší pozice mu
zas až tak mnoho neschází. O něco
horší podzim, než loni, mají za sebou
také žáci a přípravka, kteří válčí
v okresním přeboru. Oba týmy se potýkají s nedostatkem hráčů, což je
v dnešní době bohužel stále častějším
jevem napříč celou republikou. Všem
trenérům je tak především třeba poděkovat za to, že týmy drží pohromadě
a kluci, kteří mají zájem, mohou hrát
soutěže. Díky ale zaslouží všichni,
kteří se starají o to, aby měl fotbal
na Halenkově úroveň. A tím nemáme
na mysli pouze trenéry, hráče a oddílové činovníky, ale i všechny fanoušky, sponzory a partnery v čele s obcí
Halenkov. Nejen jim přejeme příjem-

Halenkov patří v okrese k týmům s největší návštěvností domácích zápasů.
Doufáme, že tomu tak bude i na jaře.

Áčku se na podzim podařilo konečně zlomit komplex Karolinka a rivalovi, který
u nás v posledních sezonách pokaždé zvítězil, tentokrát v domácím derby nadělilo
desítku.
né strávení (před)
vánočního období
a samozřejmě i šťastný nový rok. Na jaře
zase nashledanou
u fotbalu.
Výkonný výbor TJ
Tatran Halenkov
Foto Jiří Tkadlec
Hráči přípravky se
fotbalem prozatím
hlavně baví. Pokud
máte doma ratolest,
kterou baví fotbal,
přijďte za námi na
trénink. Kontakt najdete na www.tatranhalenkov.cz.
- 14 -
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Umístění našich týmů po podzimní části sezony 2015/16
Muži A – okresní přebor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Semetín
Halenkov
Choryně
VKK B
Poličná
Val. Bystřice
Bynina
H. Bečva
N. Hrozenkov
Lužná
Lhotka n. B.
Huslenky
Střítež
Janová

10
8
6
6
6
8
6
7
13
4
4
4
1
1

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

Choryně B11
H. Bečva B
Lačnov
Vsetín B
Liptál
V. Lhota
Halenkov B
Ratiboř B
Police
Střítež B
Študlov
Mikulůvka
Zděchov
Krhová B

0
9
8
7
8
7
7
6
4
3
2
2
1
2

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

Podlesí
Ústí
Val. Bystřice
Hrachovec
Val. Polanka
Hovězí
Lidečko
Kelč
Halenkov
Hutisko
Rajnochovice
Val. Příkazy
Zděchov
Krhová B

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

VKK
Val. Polanka
Vsetín U10
H. Lideč
Prlov
Hovězí
Val. Příkazy
Halenkov
Lhota
Hutisko
Rajnochovice
Val. Příkazy
Zděchov
Krhová B

2
1
2
2
2
0
2
0
5
1
0
0
2
1

0
1
3
2
2
0
1
1
0
0
2
0
2
2

1
3
2
3
3
5
4
5
8
8
7
9
8
9

48:26
42:20
23:10
40:28
23:13
28:23
30:26
21:20
18:24
25:37
23:39
23:43
20:38
16:33

34
27
25
24
24
24
23
22
14
14
14
12
9
7

2
0
2
0
2
0
1
0
1
2
1
1
3
0

48:13
3
2
3
3
4
3
7
7
7
9
9
8
10

33
41:21
43:20
48:26
44:29
34:19
25:16
29:43
22:30
20:45
24:43
22:42
16:41
19:47

34
29
28
27
26
25
24
18
15
11
9
9
8
8

2
2
1
3
4
5
5
6
4
8
9
11
8
10

57:16
53:15
50:9
44:21
50:33
42:34
39:25
19:29
35:26
38:41
25:54
2:151
16:41
19:47

27
26
25
21
21
16
15
14
12
8
4
0
8
8

20
20
19
15
10
9
6
3
0
8
9
11
8
10

104:25
84:24
129:48
57:62
41:55
57:27
30:91
21:111
28:108
38:41
25:54
2:151
16:41
19:47

27
26
25
21
21
16
15
14
12
8
4
0
8
8

Muži B – IV. třída
0
1
1
3
0
2
1
0
1
0
1
1
1
1

Starší žáci – okresní přebor
9
8
8
7
7
5
5
4
4
2
1
0
1
2

0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1

0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
3
0

Starší přípravka - okresní přebor
6
6
6
5
3
3
2
1
0
2
1
0
1
2

2
2
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
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0
0
1
3
4
4
5
7
8
0
1
0
3
0
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Historie obce Halenkov

bylo ubytováno 10 rodin o 54 členech a to v domech č. 29, 35,
69 a 73. Halenkovjané je přijali vcelku příznivě, ačkoliv vzáCísař František Josef a rakousko-uherský generální štáb jemné dorozumění bylo obtížné. Velký údiv vzbuzovalo jejich
počítali s tzv. bleskovou válkou. Tento záměr jim však nevyšel.   národní   jídlo - polenta. Časem si utečenci přivykli i našim
Válka si vyžadovala odvody dalších a dalších mužů. jídlům. Muži pracovali především v lese, neboť byli velmi  
Domobranecká povinnost byla rozšířena do padesáti let věku dovednými dřevaři .Někteří z utečenců se návratu  do svých
a současně byly prováděny odvody mladých mužů, kteří do- domovů nedočkali a tři z nich byli pohřbeni na halenkovském
sáhli 18 let. Vyhláškou bylo stanoveno, co si má každý domo- hřbitově. Mezi utečenci bylo i několik dětí školou povinných.
branec obstarat sebou: pár střevíců, teplé, vlněné spodní prá- Místní školní rada a správa školy U kostela umožnila jejich
dlo, teplé šaty, vlněnou vestu s rukávy a kazajku, kožich vyučování v odpoledních hodinách v místnosti 1. třídy Staré
a zimní plášť, vlněné ponožky nebo onuce, čepici do sněhu, školy. V roce 1917 uprchlíci opustili Halenkov a usadili se
nátepníčky, teplé rukavice, teplou deku a tlumok na záda, jí- ve Vsetíně  a do svých domovů v Tyrolsku se vrátili až v roce
delní náčiní, nádobu na jídlo a jídlo na tři dny. Z okresu Vsetín 1919.
ve válce bojovalo asi 15 000 až 20 000 mužů. Domů z války
Nařízením ze dne 14. října 1914 byla Rakousko.Uherská
se nevrátilo více jak 2 500 mužů. Odvedenci z Valašska slou- banka pověřena opatřováním peněžních prostředků na finanžili nejčastěji u dvou kroměřížských pluků.
cování válečných výdajů. Firmy, živnostníci, obecní úřady
Sloužili zde společně s muži z Moravského Slovácka a lidé byli vybízeni a nuceni k upisování válečných půjček.
a Záhoří. Tyto dvě jednotky byly v dobovém tisku označovány 17. října 1915 upsala obec Halenkov na třetí válečnou půjčku
jako Valašské pluky a jejich jednotlivé prapory bojovaly 800 korun z chudinského fondu.
na různých bojištích 1. světové války: na východní frontě
Na jaře 1915 zřídil stát pro celé Rakousko-Uhersko tzv.
u Haliče, na srbské frontě, dále v Rumunsku a v Itálii na Piavě. „Válečný obilní ústav“, jemuž byl povinen každý zemědělec
Z fronty přicházely zprávy o mrtvých a raněných: Alois Šulák, povinně odprodat svoji úrodu obilí. Každý kdo obdělával pole,
Pavel Taneček, Antonín Kocurek, Pavel Strbačka, Josef Žal- musel nahlásit množství sklizně, ze kterého mu bylo vypočítámánek, Pavel Chrástecký, František Holec, Pavel Kalinec, no, kolik si může ponechat pro domácnost (400 gramů na osoJosef Šulák, Josef Maňák, Jan Dobeš, František Koňařík, bu a den). Na tomto základu pak obdržel tzv. mlecí lístek.
František Januš, Antonín Vymazal, Karel Bařák. Do zajetí padl
Při nedostatku petroleje se opět začalo svítit loučemi, nosily
Augustin Žalmánek.  
se dřeváky, potraviny se prodávaly na lístky.
Docházka dětí do školy byla nevalná. Nedostatek a drahota
V důsledku rozhodnutí Zemského výboru v Brně, musel
zavinily, že děti neměly vhodnou obuv, chodily v papučích halenkovský Obecní úřad uhradit polovinu nákladů na výstava pokud bylo venku mokro neměly v čem jít do školy. I žáci bu mostu do Bratřejůvky, neboť: ...i obyvatelé Halenkova
halenkovských škol se museli podílet svou prací na péči o voj- v Bratřejůvce mostu užívají a jiného spojení obec přes Bečvu
sko a raněné. Sbírali zbytky lněných a bavlněných látek na cu- nemá...!
paninu, sháněli ovči vlnu na ponožky a na nátepníčky, které
V roce 1915 byly v halenkovském kostele pořízeny nové
pak obdrželi nejchudobnější vojáci z Halenkova. Byly zhoto- lavice a zpovědnice v ceně 4 000  korun. Zhotovili je stolaři
vovány i papírové podešve do bot a sbíralo se vše z kovu. Fajkus a Hugo Schneider ze Vsetína.
Z halenkovského kostela byly odebrány prý méně potřebné
Na závěr zajímavost. Dle Novin z pod Radhoště byla
píšťaly. Ceny životních potřeb vzrostly o 20 až 60 procent, do hřbitovní zdi na Halenkově vsazena pískovcová socha Pána
takže chudobní Halenkovjané, obzvláště tovární dělníci byli Ježíše s přeráženými údy. Socha je prý dílo umělecké a byla
v zoufalé situaci.
nalezena při vykopávání hlíny na hřbitově. Ví někdo kam se
V roce 1915   do 1. světové války vstoupila i Itálie, která poděla?
byla původně spojencem Rakousko-Uherska. Itálie však
Vybrala a upravila Pavla Krejčí
za příslib územních zisků v oblasti jižního Tyrolska, které v té
době patřilo Rakousko-Uhersku, přešla na stranu Francie
Zdroje:
Kronika obce Halenkov sepsaná zpětně paní Olgou Šulákovou
a Srbska  a vyhlásila Monarchii válku. Hranice s Itálií se stala
Valašsko - vlastivědná revue
rakousko- italskou frontou. Bylo rozhodnuto místní obyvatelkniha Vsetín - město a čas
stvo italské národnosti, tedy ženy, děti a staré a nemocné lidi
evakuovat do vnitrozemí monarchie (muži od 18
do 50 let byli odvedeni již v roce 1914 na východní frontu do Haliče). S sebou si mohli vzít pouze
zavazadlo o váze 10 až 15 kg. Obyvatelé měli
pouze jen jeden den na to, aby si uspořádali svá
hospodářství a zabalili si to nejnutnější. Druhý
den pak byli naloženi do dobytčích vagónů a odesláni do vnitrozemí Rakousko-Uherska. Dne 10.
6. 1915 přijelo na Vsetín 600 vystěhovalců
od Tridentu. Jeli 4 dny ve velkém vedru a byli
cestou tak utrmáceni, že přes 20 žen a dětí muselo
být ihned dopraveno do vsetínské nemocnice.
Po krátkém odpočinku byli rozděleni takto: na
Vsetíně zůstalo přibližně 300  osob a ostatní byli
ubytováni v Hovězí, Halenkově, Novém Hrozenkově a Velkých Karlovicích. Na Halenkově
Zpravodaj v nákladu 1.000 ks vydává Knihovna se souhlasem OÚ 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

