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Starosta občanům

starosta občanům

Vážení spoluobčané,
dne 6. 6. 2016 se konalo zasedání zastupitelstva obce.
V počátku zasedání složili slib noví zastupitelé pan Josef
Bogar a pan Dušan Koňařík, kteří nahradili ze zdravotních důvodu odstoupivší zastupitelé pana Pavla Kopeckého
a MUDr. Stanislavu Hnilicovou. Odstoupivším zastupitelům
děkuji za jejich práci a přeji především brzké uzdravení.
Po kontrole usnesení z posledního zastupitelstva byla projednána závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 včetně schválení účetní závěrky a závěrečného účtu. Pověření pracovníci Krajského úřadu
Zlínského kraje nenašli žádné chyby a nedostatky v hospodaření obce a i plnění rozpočtu v minulém roce bylo velmi
pozitivní. Proto ZO Halenkova schválilo celoroční hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad.
S uspokojením z přiznané dotace na pořízení cisternové
automobilové stříkačky mohla být zastupiteli odsouhlasena
(na základě výběrového řízení ) kupní smlouva s dodavatelem tohoto vozidla, kterým je THT Polička, s. r. o.
Zastupitelstvo obce schválilo vybudování chodníku od hasičské zbrojnice ke kříži pod Kuželkami. Dále schválilo navýšení rozpočtu na akci revitalizace středu obce – bývalého
armádního velkoskladu pohonných hmot a celkovou opravu
rozvodů vody a odpadů v ZŠ Halenkov. Tyto práce se budou
realizovat tento rok.
Zastupitelé dále projednali a uložili úkoly v oblasti hospodaření s odpady – vybudování pomocného sběrného dvora
v bývalém armádním velkoskladu, sběru a zpracování biomasy.
Vedení obce projedná možnosti umístění přechodu pro
chodce u fary s policií ČR, zajistí vypracování projektu
na prodloužení vodovodu v údolí Černém, v lokalitě u Řepků
a předloží cenové návrhy pro vybudování nových autobusových zastávek.
Vážení spoluobčané, zápis a výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce v celém rozsahu je přístupný i na webových stránkách naší obce.
Dne 4. 6. jsme měli možnost se společně pobavit na našich
Halenkovských slavnostech. Rád bych poděkoval všem,
kteří se o zdárný průběh slavností podíleli.
Věřím, že i další akce pořádané obcí a organizacemi v obci působícími se setkají s Vaším zájmem.

Co čeká turisty v létě

14. července se KČT Halenkov podílí
na organizaci 26. mezinárodního týdne
turistiky na Valašsku. Pro účastníky
jsou nachystány trasy dlouhé 25 a 10km
v okolí Halenkova. Společný start obou tras je v 8:00 až 8:30
z vlakové zastávky u Dinotice, cíl obou tras je ve sportovním
areálu Halenkov.
Bližší informace o této akci na www.mttv.unas.cz
Poslední týden v červenci se uskuteční týdenní přechod
Krkonoš, s názvem Krkonoše – od chaty k chatě.
19. – 21. srpna se vydáme po valašských rozhlednách,
tentokrát v okolí Velkých Karlovic.
3. září proběhne tradiční cyklopřejezd Javorníků, a 16. –
18. září víkendový zájezd do slovenských Roháčů, zakončený v termálech Oravice.
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Vážení spoluobčané, blíží se prázdninové měsíce, přeji
Vám jejich příjemné prožití.
Především pevné zdraví Vám přeje Váš starosta.
Ing. Jiří Lušovský

Pavel Kupčík zvládl
8 maratonů v 8 dnech

Touha po zjištění hranic svých schopností, ale především
snaha podpořit charitativní projekt s názvem Pro Matěje. To
byly motivy, díky nimž se vsetínský amatérský běžec Pavel
Kupčík, rodák z Halenkova (mimochodem DĚDEČEK na
fotce s vnučkou MANON), vydal na cestu mezi Prahou
a Vsetínem. Téměř 350 km zvládl za osm dní, přičemž každý
den v průměru zvládl trať delší než je maratonská distance
(42,195 km).

Zdroj: Jalovec
1. října se uskuteční již 33. ročník pochodu okolo
Halenkova. Nachystány budou trasy dlouhé 18 a 10km pro
pěší a kočárková trasa pro rodiče s dětmi, dlouhá 4km. Start
i cíl je ve sportovním areálu Halenkov.
Na všechny tyto akce srdečně zveme nejen organizované
turisty, ale i širokou veřejnost. Bližší informace budou k dispozici na vývěsce u pošty a www.kcthalenkov.cz.
Za KČT Halenkov: Trličík Vlastík
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Studio-mk, Josef Mikeš se omlouvá
paní učitelce Mgr. Juříkové Mileně
za chybně uvedený starý článek Základní školy
v posledním čísle zpravodaje.

Vznikl nový Facebookový profil -

Obec Halenkov

základní škola
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Ze základní školy Zhodnocení školního roku 2015-2016

S blížícím se koncem školního roku si
uvědomujeme, že množství různých akcí, soutěží, besed a vystoupení je pro letošek vyčerpáno. Při jejich výčtu musíme
konstatovat, že jich vůbec nebylo málo
a lze je počítat na desítky.
Za každou stojí hodně práce, nacvičování a příprav, což nejde bez ochoty
a spolupráce žáků a učitelů, ale i ostatních, kteří mohou jakkoliv pomoci.
Za zmínku stojí zahraniční výjezdy, sportovní soutěže s významnými úspěchy,
výtvarné soutěže s výborným umístěním,
Vánoční jarmark, Mikulášská besídka,
projekty, úspěšný sběr papíru, úklid
Halenkova, řada pěveckých a recitačních
soutěží nebo kulturní vystoupení ve škole i mimo ni.
Do těchto aktivit určitě patří i ty, které
vznikly na základě spolupráce navázané
s Charitou Svaté rodiny. My jsme z jejich
strany přijali několik pozvání na zeměpisné a cestovatelské přednášky, žáci
šesté třídy se svou třídní učitelkou pracují na projektu Recepty starého Valašska,
na jehož výstup v podobě kuchařky se
velmi těšíme.
V říjnu nám pracovníci charity nabídli
cyklus tří přednášek pro žáky sedmých
a osmých tříd. První z nich se konala

Sběr papíru

Školní rok uběhl jako voda a opět tady
byl květen a náš již tradiční sběr starého
papíru, který naše škola pořádá pravidelně již několik let. Letošní sběrový týden
probíhal od 16. do 20. května 2016.
Také tentokrát se zapojily všechny třídy ve škole a téměř všichni žáci. Řadě
z nich velmi aktivně a houževnatě pomáhali rodiči či prarodiče, kteří zajistili
hlavně dovoz papíru ke škole. Sluší se
poděkovat všem zapojeným žáků, jejich
rodičům a prarodičům, učitelům a v neposlední řadě také pracovníkům Služeb
obce Halenkov, kteří rovněž pomohli při
tomto sběru.
Sbírali jsme noviny, časopisy, staré
učebnice a vyřazené knihy, ale také reklamní letáky a katalogy. Rovněž se nám
během roku ve škole sešlo i určité množství kartónů, které jsme dali do výkupu.
Opět mezi sebou soupeřily třídní kolektivy. U žáků se projevila soutěživost a snaha o vítězství, a to především u těch
nejmenších. Množství papírového odpadu je opravdu úctyhodné. Nasbírali jsme
přibližně 12 600 kg a část utržených peněz byla rozdělena podle předem daného
klíče následovně.

v listopadu a věnovala se tématu Charita,
její historie a služby. Žáci viděli na prezentaci vývoj služeb Charity od dob dávno minulých až po současnost a uvědomili si potřebnost této organizace. Druhé
setkání proběhlo v březnu a pojednávalo
o Charitě a její práci. Žáci tak objevili, že
pracovníci Charity nepracují jenom
ve specializovaných centrech a domovech pro seniory, ale také vyjíždějí do terénu, zajišťují řadu každodenních nutností pro lidi, kteří je nemohou vykonávat
sami. Byli překvapeni, že nejde jenom
o staré nemohoucí lidi, ale že pomáhají
i mladým lidem v tíživých situacích.
Poslední blok s názvem Den venku se
konal v červnu na prostranství před školou. Pracovníci přijeli speciálním automobilem a přivezli řadu pomůcek, které
běžně ke své práci využívají. Žáci byli
rozděleni do několika menších skupin,
aby mohli vystřídat všechna stanoviště
a seznámit se s věcmi, které jim byly
do té doby cizí. Mohli si vyzkoušet práci
s invalidním vozíkem a vyjet s ním
po rampě do automobilu, učili se měřit
tlak klasickým tlakoměrem, v praxi si
nacvičili zjišťování hladiny cukru v těle
pomocí glukometru. Zajímavá zkušenost
byla s chodítkem určeným pro lidi, jež se

hůře pohybují, dále práce s elektrickou
polohovací postelí a dalšími pomůckami
usnadňujícími manipulaci s nemohoucími pacienty. Všem se líbilo stanoviště
zaměřené na rozvoj motoriky a podporu
paměti. Fotografie ze společné akce jsou
k dispozici na školních stránkách www.
zshalenkov.cz.
Jako poděkování z naší strany jsme
Charitě v Halenkově darovali výtěžek
z Vánočního jarmarku, výtvarníci připravili zdařilé práce žáků k výzdobě prostor
pro seniory a žáci pod vedením učitelů
připravili dvě kulturní vystoupení pro
klienty halenkovského oddělení, aby si
zavzpomínali na známé melodie, básničky a rozveselili se ve společnosti mladé
generace. Spolupráce se nám líbí a doufáme, že v ní budeme dál pokračovat.
Poslední akcí letos bude zahraniční
zájezd žáků druhého stupně do Trenčína,
na Trenčínský hrad a koupaliště Zelená
Žaba. Zde pojedou za odměnu ti, kteří
reprezentovali školu v různých odvětvích. Celý výlet sponzoruje Nadace
SYNOT, které tímto moc děkujeme.
Věříme, že se bude všem zúčastněným
výlet líbit.

1.
2.
3.
4.
5.

Zbývající finanční prostředky škola
použije na nákup některého sportovního
vybavení pro žáky do hodin TV a dále
budou také nakoupeny sladkosti, odměny, knihy ke konci školního roku a další
potřeby pro žáky.
Na všechny z Vás, kteří budete chtít, se
těším v příštím roce a doufám, že sběr
papíru se setká se stejným nasazením
a dravostí žáků, tak jako letos.
Mgr. Jana Podešvová
školní koordinátor EVVO

3. třída
5. třída
4. B
6. třída
7. třída

3 723 kg		 3 000,- Kč
2 177 kg		 2 000,- Kč
1 431 kg		 1 000,- Kč
1 249 kg		   500,- Kč
1 147 kg		   500,- Kč

Ostatní třídy dostaly alespoň sladkou
cenu útěchy. Rovněž byli odměněni někteří žáci 7. třídy, kteří mi celý týden
ochotně pomáhali papír přebírat, vážit
a ukládat v prostoru dílen. Bez jejich
pomoci si to nedovedu představit.
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Mgr. S. Růžičková a Mgr. J. Podešvová
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akce mládeže

Čištění koryta Dinotice 2016

Mohl bych psát, že bylo fajn počasí,
že nás bylo tolik a tolik, a že také
přijela chasa   z Českého Těšína, že
jsme nasbírali pár stovek kilogramů
plastů, železa, skla – jednoduše bordelu, který do přírody a tedy i do potoka nepatří… Dinotice je místy regulérní skládka komunálního odpadu.
Jsou  sice úseky, i docela dlouhé, které jsou s přivřeným okem, připusťme,
že tak asi z pěti metrů v „pořádku“.

Nikoho totiž už nevzrušuje a je naprosto „normální“ vysypat na břeh stavební suť - „vždyť   ten břeh je přeci
můj, no ne?“ To, že velká voda udělá
to, co dělala a dělá miliony let, to už
nás nezajímá…
Dolinu vytvořili pohyby zemské
kůry společně s působením tekoucí
vody a větru. No a my jsme vichr,
který za posledních desítek let, ve své
zhovadilosti dokázali neskutečné –

2/2016

propíchli jsme srdce doliny, rozervali
její břicho a zanesly do něj infekci…
Všichni hřešíme proti přírodě už tím,
že se chováme „civilizovaně“. Takže,
všichni by jsme měli hledat alespoň
přijatelnou koexistenci.
Anebo jiný pohled a názor: jde ještě
vůbec o bezpečnost dětí, které potok
láká stejně jako nás před léty…
Zavzpomínejte, prosím…….
Text: Miro Moravčík
Foto: Jana Pniokova.

Knihovna pasovala nové čtenáře do svých řad

26/4 přivítala Knihovna prvňáčky
z naší základní školy a přijala je
všechny do svých řad, neboť splnily
slib před rokem daný, že se naučí číst!

Knihovna gratuluje všem k tomuto
úspěchu a díky za vynaložené úsilí
posílá také třídní učitelce Marcele
Luňákové! Noví čtenáři mohou na-
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vštěvovat Knihovnu zdarma až do
9. třídy! S blahopřáním od pana starosty Jiřího Lušovského dostal každý
čtenář knihu jako dárek!

školka / senioři
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Mateřská škola Nejsme mateřská škola U Šípkové Růženky

Možná by se někomu mohlo zdát, že
se v MŠ lenoší nebo dokonce, že se
uvnitř nic neděje, ale opak je pravdou.
Kdybych měla zaznamenat každý okamžik, který děti prožívají, nestačily by
mi stránky celého Zpravodaje. Tak Vám
jen ve zkratce napíšu, co všechno děti
od minulého vydání prožily, čeho se
zúčastnily a jak je to ve škole předškoláků fajn.
V květnu v Lidovém domě dostaly
maminky ten nejhezčí dárek k svátku.
Vystoupení dětí s nápaditým programem a závěrečnou kytičkou. Nedivím
se dětem ze tříd Sluníčka a Rybiček, že
jim bylo trošičku do pláče, když před
nastoupením viděly plný sál, ale z jeviště už viděly více prázdných míst než
těch obsazených. Jistě si přály, aby
zrovna ten jejich dárek vidělo co nejvíce maminek, tatínků i babiček.
Zklamání je minulost a děti mají před
sebou mateřinkový výlet. Ti nejmenší
se vydali do V. Karlovic, kde na ně čekalo indiánské dopoledne plných her.
Ostatní děti se vypravily za exotikou
do ZOO Lešná.
V neděli 15.6.2016, předškoláci ukázali, že umí svým úsměvem a zpěvem
přivítat i ty nedávno narozené do řad

Senioři

Členové spolku za základní organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR,z.s v Halenkově mají již
potřetí jen "Pamětní list" z krajského
turnaje v pétangue Senior Cup 2016
nad kterým převzala záštitu členka
Rady Zlínského kraje Mgr. Taťána
Valentová Nersesjan, pořadatelem soutěže byl Zlínský kraj a Lázně
Luhačovice, a.s., společně se studenty
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně .
Halenkovjané mají dobré hráče, ale na
trénování máme jen travnatou plochu
u hřiště kde se petangové koule chovají
úplně jinak než na pískovém hřišti a tak
se nám hra v soutěžích moc nedaří. Já
ale věřím, že bude-li na Halenkově pe-

občánků Halenkova. Slzičky a dojetí
neskrývaly maminky ani babičky.
Nemůžeme od dětí jen brát, i když oni
nám svou lásku dávají bezelstně a nic
než lásku neočekávají, připravili jsme si
pro děti ve spolupráci s dětmi ze ZŠ
k jejich svátku Pohádkovou zahradu,
kde si děti u pohádkových bytostí vyzkoušely odvahu, znalosti o přírodě, kolik je polínek , když nám nějaké shoří….
Na závěr za pomocí tatínků se rozdělal
oheň a věřte, že tyhle špekáčky chutnaly
úplně jinak než doma na zahradě.
Velký úspěch sklidily děti svým vystoupením na Halenkovských slavnostech. Fotografie třídy Sluníčka
„Pomáda“ se objevila i v médiích.
Děti docházející do třídy v ZŠ už
mají za sebou velký zážitek - spaní bez
rodičů jen se svými p. učitelkami, kterým tolik důvěřují a mají je rády, protože bez toho by to vzdaly a se setměním
by si pro ně rodiče museli přijít.
Prokázaly velkou odvahu při zvládání
polní cesty za pomocí baterek a reflexního označení na stromech než je přivítala p. učitelka s „pokladem“ v košíku.
O tom, jak chutnaly vlastnoručně opečené špekáčky na zahradě jedné
z p. učitelek, pizza a chuť volnosti při

večerní diskotéce nemusím ani popisovat. Sluníčka si to užijí za pár dní a už
teď je třída plná štěbetání, jak moc se
těší a jak to bude „hustý“.
Čas nezastavíme a i z těch nejmenších se za pár měsíců stanou školáci.
Tento neopakující se den proběhne dne
24.6.2016 v 9:30 na školní zahradě, kde
budou děti navštěvující poslední rok
MŚ pasování do stavu školák. Pokud si
najdete chvilku času, příjďte se na nás
podívat.
Většina z Vás ví, že OÚ s paní ředitelkou ZŠ Mgr. S. Růžičkovou nám
vyšli vstříc v době, kdy MŠ neměla takovou kapacitu pro umístění dětí pracujících rodičů a uvolnila nám prostory
v ZŠ. Nyní ji můžeme její vstřícnost
alespoň zčásti vrátit tím, že v době
od 27.6. – 30.6.2016 umístíme děti
z třídy Rybičky do budovy MŠ.
Tolik očekávané prázdniny jsou
za dveřmi a ty se zavřou otočením klíče
dne 22.6.2016 v 16:00 hod. a otevřou se
ve čtvrtek 1.9.2016 v 6:30hodin.
Přeji Vám za celý kolektiv hezké léto, krásnou dovolenou plnou odpočinku
a nabrání nových sil a děkuji Vám
za Vaši důvěru, kterou do nás vkládáte.
Ivana Bátlová

tangové hřiště nebude jen pro seniorskou generaci, ale určitě se přidají
i mladší ročníky a pak turnaj může být
i na Halenkově jako mezigenerační.
Když tato hra má stoletou historii a je
pěknou příležitostí setkávání se senio-

rů, kteří se starají o své zdraví ve Francii,
dopřejte i nám hřiště pro radost, ať jsou
naše umístění v soutěžích, kde hrajeme
za Halenkov, lepší. Děkujeme!

Senior Cup 2016
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Marta Václavíková
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pozvánka
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Hasiči

hasiči
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Akce konané v jarních měsících 2016

Vážení spoluobčané,
jarní měsíce uběhly na Halenkově
velmi rychle a členové našeho sboru
a výjezdové jednotky v tomto období
nezaháleli.
Ve dnech 15. a 16. dubna proběhla
akce „Ukliďme Halenkov“. Do této akce
se zapojili kromě hasičů, i žáci ZŠ, učitelé, pracovníci Povodí Moravy, myslivci spolu s jejich Liščaty a další dobrovolníci a občané Halenkova. Celkem bylo
sesbíráno 3.500 kg odpadků.
Další již tradiční akcí bylo stavění
májky, které proběhlo 30. dubna.
Hasiči vyzdobili a pomocí automobilového jeřábu postavili májku, jejíž
koruna přesahovala výšku 25 metrů.
Druhá květnová neděle se nesla
ve znamení oslavy svátku svatého
Floriána, patrona hasičů. Po mši svaté
následovalo uctění památky padlých
v I. a II. světové válce.
V sobotu 14. května proběhlo v obci
Huslenky obvodní kolo soutěže v po-

žárním sportu. Na této soutěži se po více než desetileté odmlce představilo
i družstvo žen. Naše hasičky obsadily
2. místo a za předvedený výkon si zaslouží velkou pochvalu. Soutěžili i naši muži, ti obsadili 3. místo.
První červnová sobota patřila
Halenkovským slavnostem, v   jejichž
programu figurovalo i kácení májky.
Tématem letošní kácečky bylo parodování známé soutěže pod názvem kIKS
Factor. V této soutěži se snažili aktéři
zaujmout diváky a získat jejich sympatie svými výstupy. Celá kácečka byla
v režii moderátora Petra Janoty alias
Leoše Mareše. Dále jsme mohli vidět
kapelu MaxiRUM Turbulenc, „dámský“ Kankán team, Scatmana Carla,
nešikovného Kouzelníka a jeho skoro
asistentku. O překvapení v průběhu
kácečky se postaraly naše hasičky,
které si tajně nacvičily taneční vystoupení a které sklidilo zaslouženě největší aplaus. Jako poslední nastoupilo
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družstvo hasičů. Ti byli jako vždy šikovní a s pomocí ostatních soutěžících
pokáceli májku správným směrem.
Výjezdová jednotka má za sebou také plodné období. Od začátku roku
byla jednotka povolána k 9 událostem.
Jednalo se například o 2 požáry a dále
použití AED k resuscitaci, pátrací akci, převoz pacienta k sanitce ZZS a likvidaci hmyzu.
Ale ta nejdůležitější akce, která se
zapíše významným způsobem do historie obce a halenkovských hasičů je
již v plném proudu. Byla totiž vysoutěžena nová hasičská cisterna! Jedná
se o vozidlo TATRA 815 CAS 24, které nám zhotoví firma THT Polička.
Pokud vše proběhne bez komplikací,
tak nové vozidlo přivítáme již v průběhu srpna. Máme se na co těšit!!!
Za SDH Halenkov Luboš Janota.
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natáčení filmu Děda

Halenkov ve filmu Děda
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příklad paní Ludmilu Navrátilovou, cérky Magdu a Báru Černotovy nebo děti
z naší obce (převážně ze souboru Kyčera).
Proto neváhejte a zajděte na tuto letní
rodinnou komedii a vemte sebou třeba
i dědu.
Hodnocení dle ČSFD 69 %,  Rodinný
/ Komedie, Česko, 2016, 112 min Režie:
Mejla Basel, Marta Santovjáková
Gerlíková, Jiří Novotný, Scénář: Marta
Santovjáková Gerlíková, Mejla Basel,
Kamera: Jiří Novotný, Hudba: Petr

V loňském roce se nádraží v obci
Halenkov stalo jedním z natáčecích míst
nového valašského filmu Děda, který
před několika dny přišel do kin. Právě
na nádraží v naší obci František Segrado
v roli dědy vyzvedává svá vnoučata, která dorazila z Prahy strávit prázdniny
na Valašsku. Rázovitý děda Aničce
a Frantíkovi ihned zabaví mobily a tablet
a chce, aby zažili skutečná dobrodružství, poznali i jiný svět bez médií a moderních technologií a seznámili se s místními dětmi. Anička najde na půdě dopisy,
které byly psány stařenkou za první světové války a filmový příběh se začíná
prolínat s historickými záběry, které divákovi přibližují celoroční práce, tradice
a tehdejší život. Obec Halenkov se stala
partnerem tohoto nízkonákladového filmu nejen finančně, ale také lokálním zastoupením. Traktoristu Janka Černotu si
zahrál náš rodák Jan Václavík, který se
podílel i na technickém zázemí filmu.
V historických scénách můžete vidět na-

Kubelík, Hrají: František Segrado,
David Suchařípa, Petra Hřebíčková,
Bolek Polívka, Kristýna Frejová, Petr
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Čtvrtníček, Jan Václavík a další. Více
se dočtete na webu filmu:
www.filmdeda.cz.
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pozvánka
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historie

Z historie obce Halenkov

Nedopatřením byla v minulém čísle halenkovského Zpravodaje otištěna pouze polovina článku z historie Halenkova. Proto jej uvádíme znovu a tentokrát celý.

Rok 1916 byl třetím válečným rokem.
Nedostatek a drahota zboží se neustále
stupňovaly. Vláda dokonce přikročila
ke snížení již beztak nízkých potravinových dávek. Dnem 15. února vešlo v platnost nové nařízení o výrobě a prodeji chleba a pečiva na Moravě. Nařízení
přikazovalo péci pouze chléb v bochnících o váze 1,4 kg bezprostředně po upečení. Prodávat se tento chléb mohl až
po dalších 24 hodinách. Při zadělávání
těsta se používala pšeničná a žitná mouka
jen do 80 % celkové váhy chleba, zbývajících 20 % muselo být nahrazeno jinými
surovinami. Cena bylo stanovena jednotně
na 44 haléřů za kilo chleba. Aby zásobování obyvatelstva bylo alespoň trochu zajištěno, sáhlo se na zásoby ječmene.
Omezilo se vaření piva v pivovarech, což
se projevilo nedostatkem piva v hostincích. Od září se smělo čepovat pivo
ve všedních dnech jen od 19 do 22 hodin
a ve svátek od 16 do 22 hodin. Jedné osobě se mohlo prodat nejvýše půl litru piva.
A tak se mnozí Halenkovjané naučili vařit
pivo doma. Ve Farní kronice Halenkova se
nachází zápis: ...zdravotní stav ve farnosti
je dobrý, úmrtnost malá následkem střídmého požívání lihovin pro jejich hroznou
drahotu... Na Velikonoce 1916 c.k. místodržitelství, ve snaze zabránit plýtvání vejci, zakázalo vyrábět a prodávat kraslice.
V květnu byly školy úředně vyzvány, aby
se učitelé a jejich žáci podíleli na sběru
jahodového listí. 30. dubna 1916 došlo
u nás poprvé k zavedení letního času,
o 23. hodině se ručičky hodin posunuly
na 24 hodinu. V červnu pak na celé Moravě
bylo zakázáno pořádání tanečních zábav.
Situace na trhu se neustále zhoršovala,
přídělové hospodaření se kromě potravin
rozšiřilo i na další druhy zboží - textil,
obuv, mýdlo, uhlí, petrolej aj. Na podzim
se pekl chleba, který obsahoval již jen
30 % pšeničné a žitné mouky a 70 % náhražek, většinou brambor. Lidé dostávali
lístky na chleba, cukr, kávu, máslo, jenže
zboží se v obchodech nenacházelo.
Dne 21. listopadu 1916 zemřel císař
František Josef I. Jeho nástupcem se stal
Karel I. V neděli 26.listopadu celou hodinu vyzváněly na halenkovském kostele
zvony a v pondělí se pak konaly smuteční bohoslužby. Vánoční čas oživil tržiště
i obchody, byla to však jen iluze vánoční
idylky se zasněženými střechami chalup,
s rolničkami saní a koledováním dětí. Při
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dědina ponajprv tolik velkých pánů. Majetnici rolí, co na nich byly ty petrolínové
kolečka, už sa radili a povídali si, že sa
musí držet při prodeji polí, které musíjá
tým pánom odprodať, co budús staviť tu
fabriku na ten petrolín, že tým petrolínem
role nabyly velikej ceny, keřisi strýc povídajú: "Terendyšák, dyž budú moje role
chceť, musíjá dať tolik, co já budu chtěť."
To bylo radosti, aj všelijaké noviny
psaly o objevu bohatého petrolínového
židla na Valašsku. Ale špatně to s tymi
dolami nakonec dopadlo, sněh obléz
a židla vyschly a petrolín sa ztratil, enem
po konča rolí při Lušovskej cestě u delefona ostala rozbitá fľaša od petrolína a tá
to všecko vysvětlila. Na podzimek šli čísi
strýc do dědiny, bylo jim trochu zima
a aby sa občerstvili, tož si dali naléť tej
kvitovej a tož trochu popili a vzali si ještě
do flašiska tej drakoviny a kúpili petrolínu
a aby nezatměli brali sa dom. Přijďaci
do rovní nad Cimbál dostali chuť a tož si
chtěli zavdať, vytáhnuci fľašu z kapse, tož
si řádně přihnuli, odtrhňaci flašu od huby,
uzdálo sa jim, že to má jakúsi divnú chuť,
čuchajú ke fľaši a poznajú, že si zavdali
petrolínu, tak sa rozčertili a od zlosti zingli flašu o delefon. Petrolín sték podla
delefóna do země a rozbitú flašu připad
do rána sneh. Co taková kapka petrolínu
nadělala na vesno rozruchu po okolú.
Podle Kroniky obce Halenkov retrospektivně sepsanou paní Olgou Šulákovou,
vybrala a upravila Ing. Pavla Krejčí
(krejcipavla@email.cz)

vánoční bohoslužbě se konala sbírka
na pomník padlých vojínů farnosti.
Toho roku u Šuláčků - na pozemku
paní Haničákové, vytékala kalná voda
všelijak zbarvená s petrolínovým zápachem. Lidé si vodu nabírali a zkoušeli ji
používat ke svícení, ale jen to čmoudilo,
přesto se domnívali, že skutečně jde o petrolejový pramen. Dokonce se na tento
úkaz přijel podívat náměstek starosty
Vsetína pan Pokorný s radními Živockým
a Petřivalským. O této události Občanské
noviny v roce 1932 uveřejnily následující
článek pod názvem
HALENKOVSKÝ PETROLÍN
Bylo to v době válečné, asi v roku 1916
při vesně, tál sněh a židlami ze země tekla
voda. Najednúc sa po dědině rozletěla
novina, že v Šuláckých rovňách sa zjavilo
petrolínové židlo. A skutečně, v jamkách,
de už nebyl sněh, stála voda a po ní sa
nosily modré kolečka a v jednom místě ze
židla tek petrolín. To bylo radosti, v rovňách bylo pořád ľudí jak o jarmarku, přichodili ľudé aj ze súsedních dědin, aby sa
osobně přesvědčili, co je na tem pravdy.
Ludé nabírali ližicami mastné kolečka
a nalévali do flaší a doma ve šklébikoch
skúšali, jak to bude hořeť a skutečně to
hořelo. Nekeří ukazovali, že to lepší svítí
jak petrolín z kvelbu.
Tehdejší náš pan rychtář měli na věci také veliký zájem, jako dobrý
starosta majúci na mysli
dycky dobro obce, hneď
uvažovali, co by to byla
za dobrota aj pro obec,
kdyby sa to vydařilo
a zařídily sa doly v naší
dědině na petrolín, uvažovali, co by bylo lepší,
buďto zařídiť takovú
společnosť na dobývání
toho gásu, alebo to ohlásiť, konečně sa rozhodli,
nemeškali a ohlásili to
Členové obecního zastupitelstva 1898: Řepka Josef
desi na jakýsi úřad čp.94, Leskovjan Pavel čp. 210, Skoček Pavel, Pončík
a hneď na to do naší dě- Jan čp.14, Veik František čp. 318, Holec Josef čp. 211,
diny přijížděli páni od Strbačka Jakub čp.23, Maňák Pavel čp.98, Vyškovský
úřadů a aj jiní, kteří měli František čp. 35, Kocurek Josef čp.141, Koňařík Josef
zájem na tých petrolíno- (starosta obce) čp.32, Kopecký Josef - Bajcařík čp. 15,
vých dolách. Tenkrát si Berg Dagobert (učitel), Maňák Martin čp 272, Kopecký
ogařiska vydělali šestek, Pavel čp.338, Šulák Pavel čp. 276.
nabírali tým velkým pá(Zkuste si podle příjmení a čísel domů nalézt třeba
nom ten petrolín do sklé- svého předka. Ten můj je Kopecký Pavel   čp.338 na
nek, tenkrát viděla naša Cimbále). 			
Ing. Pavla Krejčí
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Osobnost Halenkova - Řezbář Josef Heja

V loňském roce
uplynulo 30 let od
smrti halenkovského řezbáře Josefa
Heji z Dinotice.
Tvorba Josefa Heji
byla objevena v roce 1966, kdy se zúčastnil celostátní
výstavy amatérské
plastiky v Brně a ihned zaujal. V roce
1973 zvítězil v celostátní soutěži Dřevo
ve všech podobách, uspořádané
Ústředím lidové umělecké výroby
v Českých Budějovicích. Tady, mezi
1748 vystavenými soškami a figurkami
od 343 řezbářů, získaly první cenu figurky Hejových Valášků. Josef Heja
obdržel ještě řadu dalších ocenění a jeho figurky vlastní muzea v Brně,
Ostravě, Zlíně, Litoměřicích a několik
jeho plastik se nalézá dokonce až
v Belgii. Největší kolekci však spravuje
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm a Muzeum regionu
Valašsko ve Vsetíně. V roce 1975 vznikl o Josefu Hejovi televizní film pod
názvem Jak dřevo promluvilo. V roce
1996 vydala Česká pošta známku pod
názvem Betlém z Dinotice.
Svoje figurky řezal Josef Heja nepoučen žádnými uměleckými vzory, jen
podle vlastního citu a souznění s přírodou, která ho obklopovala. Svou roli
sehrála i skutečnost, že postupem doby
ohluchl a vytvořil si svět sám pro sebe.
Vyřezával pomalu a každá řezba nese
punc jeho zvláštního vidění světa.
Prvním tématem jeho tvorby byla široká paleta postav, které znázorňovaly
život lidí na Valašsku (oráči, bednáři,
kováři, dřevaři, cestáři) a okolní příroda
(ptáci a zvířata). Dalším okruhem jeho
zájmu byly figurky svatých a vyřezávání valašských betlémů.
Jaké byly životní osudy Josefa Heji?
Narodil se 12. března 1902 v Hovězí
jako páté dítě zdejšího chalupníka Pavla
Heji a jeho manželky Veroniky.
Pocházel z dvojčat – děvčátko Anežka
však záhy zemřelo. Rodina neměla
na děti příliš velké štěstí, z devíti dětí
jich pět zemřelo krátce po narození.
V Hovězí prožil Josef Heja své dětství
a mládí. Do školy chodil málo, protože
na malém rodném hospodářství bylo
hodně práce. Školu ukončil již ve třetí
třídě. Bez vyučení se živil několika řemesly, zejména prací se dřevem. V roce
1932 se oženil s Františkou Čotkovou

z Halenkova, kam se i přestěhoval. Jeho
žena ale záhy po svatbě zemřela na tuberkulózu. Po několika letech uzavřel
další sňatek s Veronikou Novosadovou
z Halenkova a usadil se na chalupě č.
p. 194 v Dinotici, kterou rodina obývá
dodnes. V osobním životě měl smůlu,
protože po krátké době zemřela i jeho
druhá žena. V roce 1951 se oženil potřetí s Anastázií Kořenkovou z Kychové
a brzy se jim narodila jediná dcera
Ludmila. Celý svůj život se Josef Heja
živil hospodařením na své malé usedlosti, jehož součástí byla i práce se
dřevem. Zručnost a znalost této práce
zdědil po svém otci a dědovi, příležitostném řezbáři. V zimních měsících
vyráběl pro sebe a své sousedy dřevěné
výrobky denní potřeby (bečky, škopky,
žebříky) a sobě pro radost pak dřevěné
figurky. V deformovaných kořenech jalovce, v silných větvích pařezů či špalících dřeva viděl obrysy svých figurek,

které pak pestře pomalovával vodovými barvami.
V letošním roce se bude ve Valaškém
muzeu v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm konat již 20. ročník akce
nazvané Hejův nožík, která je mezinárodním setkáním lidových řezbářů.
Josef Heja byl v letošním roce rovněž
navržen k zápisu osobnosti do Knihy
paměti kraje.
Tvorba Josefa Heji přežila svého autora a určitě zviditelňuje i obec
Halenkov. Josef Heja zemřel 4. 9. 1985
a je pohřben na místním hřbitově
v Halenkově.
Zdroje:
- Oldřich Šuleř – Je to chůze po kotárech
- Návrh na zápis osobnosti do Knihy
paměti kraje
- Vzpomínky paní Ludmily Tomancové
sestavila Ing. Pavla Krejčí

Jednu ze svých úspěšných výstav a prvenství v soutěži komentoval JOSEF
HEJA sám slovy: „Kdybyste to viděl, co tam bylo lidí a těch všelijakých vyřezávaných věcí. Počkejte, mám to nekde sepsané. Bylo tam 343 řezbářů s 1748 figurkami a soškami. A představte si, že oni dali první cenu zrovna mě.“
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