číslo 4/2016

www.halenkov.cz

Starosta občanům ● ZŠ ● Charita ● Turisti ● Historie obce ● Pozvánky ● Hasiči ● Fotbal

Více se dočtete na 8 straně zpravodaje.

Halenkovský zpravodaj

Starosta občanům

starosta občanům

Vážení spoluobčané,
máme za sebou podstatnou část roku 2016, takže i poslední zastupitelstvo obce konané dne 14. 11. 2016 se zabývalo mimo jiné i plněním rozpočtu tohoto roku za 1. až
9. měsíc. Jak dokladují příjmoví ukazatele rozpočtu, je
tento postaven na reálných předpokladech a plnění je příznivé jak v daňových 80,1 % i nedaňových příjmech 80,8 %
z celoroku.
U výdajových položek je plnění na 51,5 % z celoroku
a to především díky tomu, že investiční akce a opravy, díky
nutnosti je soutěžit, jsou realizovány a uhrazeny až po
9. měsíci.
Jedná se o zateplení bytovek 37, 40, 631, využití 3. nadpodlaží ZŠ – vstupní trakt a inženýrské sítě a v neposlední
řadě i opravy komunikací a revitalizace zeleně v bývalé
posádce. Již nyní je zřejmé, že práce přes nepřízeň počasí
probíhají dle časového harmonogramu.
Protože se mílovými kroky blíží rok 2017 probíhá příprava rozpočtu tohoto roku a proto kladlo i poslední zastupitelstvo velký důraz na projednání projektů – jejich vypracování a schválení zařazení do realizace v letech příštích.
Roku 2017 se týká určitě chodník mezi Lidovým domem
a údolím Černý, přechodu pro chodce v centru obce, rekonstrukce veřejných toalet u hřbitova, již zmiňovaného
využití 3. nadpodlaží ZŠ, dokončení revitalizace posádky
a dalších oprav cest.
V dalším časovém období bychom chtěli vybudovat výstavní a spolkové centrum na místě bývalých stavebnin,
začít s projektem využití celého bývalého armádního velkoskladu a nově zpracovat i projekt na zprovoznění náhonu. Splav je konečně hotov včetně nátoku do našeho náhonu. Myslím si, že k realizaci zprovoznění náhonu by jste se
měli vyjádřit Vy občané zda ano či ne. Samozřejmě budete
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mít možnost se vyjádřit i k návrhu rozpočtu roku 2017,
který po jeho přípravě zveřejníme.
Vážení občané dovolte mi se vrátit k prošetření pořízení
hasičské automobilové stříkačky, které na základě anonymního oznámení „nespokojeného občana“ Halenkova
v minulém měsíci proběhlo. Prošetření bylo důkladné a to
jak ze strany Útvaru pro hospodářské soutěže v Brně
/ÚHOS/, který konstatoval, že není důvod zahajovat správní řízení a následně pak Ministerstvem vnitra ČR generálním ředitelstvím záchranného sboru ČR v Praze. Výsledkem
třídenní kontroly je toto shrnutí. Kontrolou správnosti
čerpání a použití investiční dotace ve výši 2.500.000,- Kč
/finančních prostředků vyčleněných z fondu zábrany škod
České kancelář pojistitelů/ poskytnutí MV-GŘ HZS ČR
obci Halenkov, ident. Č. EDS 014D241006013, název akce
“FZŠ Obec Halenkov, okr. Vsetín – cisternová automobilová stříkačka“, nebyly zjištěny nedostatky.
Parametry, termíny a financování akce stanovené
v „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ byly splněny.
Ve vztahu k „podnětu“ je možno konstatovat, že tvrzení
anonymního pisatele o údajném pochybení obce Halenkov
nebylo prokázáno a je nedůvodné.
Takže je zřejmé, že naše obec postupovala ve všech částech řízení správně a nepochybili jsme.
Vážení spoluobčané, rád bych Vám v závěru roku popřál
vše dobré, aby jste dokončili vše co jste si pro rok 2016
naplánovali, ale především Vám přeji pevné zdraví, rodinnou pohodu, dobré přátele a lidi kolem sebe a taktéž pěkné
svátky vánoční a úspěšný celý příští rok.
Věřím, že budete aktivní a zúčastníte se práce v prospěch obce a přijdete se s námi pobavit na akce pořádané
obcí a našimi spolky.
Vše nejlepší Vám přeje Váš starosta
Ing. Jiří Lušovský

Místostarosta upozorňuje
Vážení spoluobčané,
žádáme Vás a apelujeme
na dodržování pravidel třídění a svozu odpadů. Určitě
si nikdo z občanů Halenkova
nepřeje, aby vypadalo okolí
kontejnerů na tříděný odpad, jak je vidět na fotografiích.
Pokud jsou kontejnery
na tříděný odpad plné, nenechávejte pytle s odpadem
i jiný odpad vedle nich.
Na obecním úřadu jsou
k vyzvednutí zdarma pytle
na tříděný odpad, které
po naplnění můžete nechat
u svých nemovitostí a technické služby je dle harmonogramu svozu vyvezou.
Přispějete tak i ke zkrášlení obce. Taky chceme připomenout, že obec Halenkov pořádá dvakrát v roce svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, kde můžete vozit

odpad zatím zdarma. I tento svoz stojí obec Halenkov velké finanční prostředky.
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Jaroslav Maňák, místostarosta obce
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Adventní čas v základní škole

Advent představuje období, kdy se všichni moc těšíme
na vánoční svátky. Jde o dobu čtyř týdnů, ve které by se lidé
měli zklidnit po celoroční práci, rozjímat, věnovat se dobročinnosti a radovat se z příchodu krásného období v roce.
Ve škole probíhá v duchu této tradice hned několik akcí.
Jednou z nich je již tradiční prodej Vánoční hvězdy pod vedením paní učitelky Jarmily Kopecké. Další prací, která stojí
za zmínku, je příprava adventního vystoupení žáků. To bude
zahajovat rozsvěcování vánočního stromečku v Halenkově
dne 27. listopadu. Na programu se podílí žáci pod vedením
učitelek Pavly Feberové a Marie Davidové. Úvodní slovo
školy přednese paní učitelka Jarmila Kopecká.
V tomto předvánočním čase se vypraví zhruba tři žákyně
deváté třídy za doprovodu paní učitelky Soni Růžičkové
a paní ekonomky Marie Hlaváčové do Prahy, aby se v rámci
projektu na výzkum Crohnovy nemoci zúčastnily slavnostní
mše svaté pro STONOŽKU A LIDI DOBRÉ VŮLE v Chrámu
svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Žákyně zároveň převezmou v Arcibiskupském paláci ocenění za výtvarné a literární
příspěvky podporující uvedený projekt.
K dalším velmi zdařilým akcím patří projekt žáků sedmé
třídy v čele s paní učitelkou Milenou Juříkovou. Ti společně
s Charitou Svaté rodiny více jak půl roku pracovali na tvorbě
kuchařky starých valašských receptů. Více se o této práci
budete moci dozvědět ve vánočním vydání našeho školního
časopisu nebo na našich internetových stránkách.
Vedle projektů musí ale ve škole řádně fungovat výuka.
V listopadu jsme proto provedli testování žáků devátých tříd
ve SCIO testech z jazyka českého, matematiky, všeobecných
studijních předpokladů a anglického jazyka. Pro školu je to
jistý finanční závazek, ale chceme žáky podpořit a donutit je
zamyslet se nad úrovní svých školních výsledků. Při testech
se navíc žáci naučí pracovat s časem, se stresem a zkusí si tak
přijímací zkoušky nanečisto. Testy probíhají v listopadu v celé České republice a deváťáci tak budou mít možnost srovnání s úrovní ostatních studentů.
Na závěr chci zmínit, že nejen my konáme dobročinné
akce a skutky, ale i nám se stala velmi příjemná věc. Do školy se ozval pan Miroslav Bělíček z Huslenek a věnoval pro

žáky sponzorský dar v podobě šesti kusů šachových souprav
a šesti kusů šachových hodin. On sám s nimi pracoval a rozvíjel myšlení žáků po několik let, a jelikož se rozhodl odejít
do šachového důchodu, dospěl k rozhodnutí předat svoji metu dál, ať slouží jiným. My máme důvod rozjet v dohledné
době kroužek hry šachu a podporovat tak nadějné talenty.
Závěrem moc děkujeme všem za práci a pomoc při přípravách školních akcí a vystoupení a přejeme všem klidné období konce roku 2016. 			
Mgr. S. Růžičková a kolektiv pracovníků školy

Arcibiskupství pražské a hnutí Na vlastních nohou - Stonožka
mají tu čest pozvat ZŠ Halenkov
na slavnostní mši svatou pro Stonožku
a lidi dobré vůle,
která se bude konat 2.12.2016 v 11 hodin
v chrámu sv.Víta,Václava a Vojtěcha
Mši bude celebrovat Jeho Eminence
Dominik kardinál Duka OP
Při mši stonožkové děti předají Fakultní
nemocnici v Plzni půl milionu korun
na výzkum Crohnovy nemoci.
Email: bela@online.no
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S Denním stacionářem Slunečnice
jsme strávili krásný den v Luhačovicích.
Zakusili jsme ten typicky lázeňský život – pomalé korzování po kolonádě,
posedávání na lavičkách, poslech živé
hudby na kolonádě, obdivovali jsme
nádherně upravené záhony s kvetoucími růžemi, okusili jsme léčivou vodu
téměř ze všech pramenů. A jako správní
lázeňští hosté jsme zavítali i do kavárny na dobrou kávu a zákusek, ze které
jsme sledovali ten pohodový, poklidný
život lázeňský.
Marie Fedorová,
Denní stacionář Slunečnice

Moštování

Každé roční období má své charakteristické znaky, nálady, barvy, vůně, chutě…
Proto jsme i my uposlechli volání podzimní přírody a v roce, kdy se v naší dolině
neurodila skoro žádná jablka, uspořádali
velkolepé moštování nakoupených jablek.
Jelikož „staré odrůdy“ tentokráte selhaly,
zabrousili jsme do vod nových, neprobádaných a naše volba padla na krásně červená jablka odrůdy Junami. Název v nás
evokoval cosi japonského, ale jde o křížence evropského původu. Jablka, drtič
i starý lis byly nachystány, zbývalo už jen
napnout svaly a dát se do díla – pěkně
po staru - ručně! Vylisovaná šťáva pak
byla sladkou odměnou nejen pro zpracovatele, ale i pro zúčastněné seniory, kteří
k práci zazpívali a zavzpomínali, jak se to
dříve u nich dělávalo.
Leoš Huml

Podzimní
Setkání seniorů

Ve středu 21. září se uskutečnilo jedno
z dalších Setkání seniorů. Tentokrát se
mše sv. slavila na Hovězí v chrámu Páně
sv. Máří Magdalény. Bylo to poprvé za celou dobu, co Setkání pořádáme.
Mši sv. sloužil a krásně nám promlouval do duše otec Vlastimil Vaněk.
Tento den slavil svátek svatý Matouš,
v Bibli se o něm píše, že to byl celník,
který vybíral nehorázně vysoké daně, takže naprosto nepopulární člověk. Než se
setkal s Ježíšem a uvěřil v Něj, musel
projít fází přípravy, která posléze přinesla
ovoce v podobě úplné proměny jeho života a horlivé práce pro Ježíše. Otec Vlastimil
nám na jeho příběhu přiblížil, jak by měla
vypadat naše proměna. Naším úkolem je

v mládí se připravovat, v dospělosti zrát
a na stáří přinášet ovoce v podobě moudrého způsobu života, a také v zodpovědné
přípravě na setkání s Pánem.

Po mši sv. Setkání pokračovalo projížďkou našimi charitními auty z Hovězí
na Halenkov do Víceučelového charitního domu. Bylo krásné, téměř ještě letní
počasí, tak jsme se všichni mohli kochat
krásami našeho valašského kraje. Mnozí
účastníci Setkání byli velmi rádi, že se
podívali do kostela na Hovězí, protože
někteří í z nich jej navštívili třeba poprvé.
-4-

Poté nás už čekalo občerstvení a povídání
o tom, jak kdo prožil období, co jsme se
neviděli. K tomu všemu nám přišel také
zahrát na harmoniku rodák z Velkých
Karlovic pan Malina, který se spoustou
účastníků Setkání již zná a rád přispěje
k dobré náladě pěknou písníčkou. Za to
mu moc děkujeme. Na Setkání se objevily i nové tváře, čemuž jsme moc rádi.
Pak se přiblížil podvečer a my jsme se
pomalu začali rozjíždět ke svým domovům. Po cestě bylo opět veselo a bylo
pěkné slyšet smích a vidět spokojené
tváře našich přátel, kteří nás poctili opět
svou návštěvou na Setkání. Společně
jsme se dohodli, že naše příští setkání by
mohlo být v Karolince v kostele Panny
Marie Karmelské, a mělo by se uskutečnit v prosinci.
Marcella Cholevíková,
Jana Orságová

charita
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Tříkrálová sbírka 2017
Milí přátelé,
tak se nám opět nezadržitelně blíží Tříkrálová sbírka. A opět se
obracím na Vás, protože bez Vašich darů a pomoci by celá tato akce
nemohla fungovat a nebyli bychom dnes tam, kde jsme. V každé
obci perfektně funguje místní asistent, který si organizuje skupinky
koledníků. Těchto skupinek bylo vloni celkem 80. Mnozí koledují
léta, jiní chodili minulý rok poprvé. Rádi přivítáme další, ať už děti, či
dospělé, jako vedoucí skupinek. V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat. Vždyť celá tato akce je vždy pro dobrou věc. Vloni se peníze použily na opravu Domu pokojného stáří v Novém Hrozenkově
– Čubově, kde došlo k velkému poškození půdních výplní kunami.
Jistě jste již netrpěliví a čekáte, na co že poputuje výtěžek z nadcházející sbírky. Ta se uskuteční ve dnech 6. – 8. 1. 2017. A záměr?
Výtěžek bychom rádi využili na vybavení některých pokojů Domu
pokojného stáří na Čubově novým nábytkem, který by se lépe přizpůsobil omezenější soběstačnosti seniorů. Zamýšlený soubor vybavení vychází z důkladné konzultace s pracovníky přímé péče Domu
pokojného stáří a je založen na jejich každodenních zkušenostech
a doporučeních tak, aby nové vybavení skutečně zaručilo našim
uživatelům co nejvíce pohodlí . Každoročně také zůstává určitá
částka pro ty potřebné z našeho okolí, kteří se dostanou do nepříznivé finanční situace.
Závěrem bych ráda pozvala všechny koledníky a jejich rodiny
na společné požehnání, které se tentokrát uskuteční 30. 12. 2016
v 10:00 hodin v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetíně. Máme
to blízko, přijeďte. Pro ty, kteří se nebudou mít jak dopravit, odvoz
zajistíme. Ještě jednou děkuji za Vaše dary,Váš čas a přijetí.
Daria Exnerová,
koordinátor Tříkrálové sbírky (tel. č.: 739 507 120)

MEZŘÍČAN
a
Cimbálová muzika Jiřího Nechanického
vás srdečně zvou na vánoční koncert
Kdy: neděle 18. prosince 2016 v 1600 hodin
Kde: Kostel Povýšení sv. Kříže - Halenkov

Vánoční koncert souboru Mezříčan, ve kterém uvidíte pastýřskou hru, uslyšíte krásné
valašské koledy, a na jehož konci čeká diváky překvapení. Přijďte se přenést do dávných
časů, kdy v Betlémě nastal vánoční čas.
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„I PEČUJÍCÍ POTŘEBUJÍ PÉČI“

aneb
Charita Svaté rodiny Nový
Hrozenkov podporuje sdílenou péči

druhých. Vítáme všechny věkové skupiny, lidi, kteří z důvodu péče zůstali
doma, ale i pracující a lidi v důchodu.

CO JE TO SDÍLENÁ PÉČE?
Jedná se o kombinaci a sladění péče
neformálních pečovatelů a asistentů péče – tj. rodinných příslušníků a osob,
které se v domácím prostředí starají
o své blízké – seniory, lidi s postižením,
umírající – a zároveň péče zabezpečované poskytovateli sociálních a zdravotních služeb. Hlavním cílem je umožnit lidem zůstat v domácím prostředí
i přes zdravotní omezení a pečujícím
nabídnout potřebnou podporu.

FORMY PODPORY PRO
PEČUJÍCÍ
1) Informační přednášky – na přednáškách budou pečující informování
o možnostech sdílené péče, jakých služeb a příspěvků mohou využít. Přednášky povedou zkušení pracovníci
Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov

PODPORA SDÍLENÉ PÉČE –
VYUŽÍJTE MOŽNOSTI
A ZAPOJTE SE
Víme, že péče o blízkého člověka
v domácím prostředí je náročná a chceme pečujícím jejich situaci ulehčit. Jak
konkrétně?
Charita Nový Hrozenkov pomáhá pečovat o potřebné v domácnostech prostřednictvím svých služeb. A navíc realizujeme projekt Podpora sdílené péče.
Jeho hlavním úkolem je prohlubování
povědomí o možnostech využití sociálních služeb v domácnostech a domácí
zdravotní péče, informování o možnostech podpory od státu, zjišťování potřeb
domácích pečujících a zkvalitňovaní
a rozvoj služeb poskytovaných organizací Charita Svaté rodiny Nový
Hrozenkov.
KDO SE MŮŽE ZAPOJIT?
Zapojit se mohou všichni, kteří v domácím prostředí pečují o svého blízkého, který z důvodu stáří, nemoci či
zdravotního omezení potřebuje pomoc

2) Praktické vzdělávací kurzy, které
pomohou péči o blízkého lépe zvládat.
Témata vzdělávacích kurzů:
- Jaké rozlišujeme druhy demence
- Stáří a hendikepy z pohledu seniora
- Paliativní a hospicová péče - péče
o umírajícího
- Kinestetika v praxi - základy správného polohování a manipulace s nepohyblivou osobou
- Slovní agrese a jak ji zvládat
- Jak zvládat emoce a komunikovat
v zátěžových a krizových situacích
- Kompenzační pomůcky
- Novinky ze sociální oblasti pro pečující
- Radost a duchovní naplnění v životě
pečujících
- Výživa seniorů
- Duchovní potřeby nemocných a umírajících
3) Víkendový odlehčovací pobyt se
vzděláváním pro účastníky předchozích
vzdělávacích kurzů. Během této doby
zajistí péči o Vašeho blízkého Charita
Svaté rodiny Nový Hrozenkov.
ÚČAST NA AKTIVITÁCH JE PRO
VŠECHNY PEČUJÍCÍ ZDARMA!
KDE ZÍSKAT VÍCE

Velehrad 5. října 2016 - Pouť nemocných

Otec arcibiskup Jan Graubner nás
pozval na Pouť nemocných na Velehrad
a jeho pozvání jsme rádi přijali. Díky
tomu, že máme sociální auto a speciální
autobus, mohli s námi na pouť jet i lidé
hůře chodící nebo na vozíčku.
Velehrad je jedno z nejvýznamnějších poutních míst v naší zemi úzce
spojené s cyrilometodějskou tradicí.
Místní bazilika, jako jedna z mála křesťanských chrámů na světě, je nositelkou papežského ocenění Zlatá růže.
Celkem 10 let trvala kompletní oprava
celého velehradského klášterního areá-

lu. A výsledek je nádherný! Zvláště při
vstupu do baziliky zapůsobí interiér
chrámu
velkolepým
dojmem.
Nejnápadnější je obraz Nanebevzetí
Panny Marie od Ignáce Raaba a po stranách oltáře umístěná sousoší sv. Pera
a Pavla a sv. Cyrila a Metoděje. A také
si nejde nevšimnout krásných, řezbářsky cenných chórových lavic.
Toto nádherné prostředí obdivovali
i všichni nemocní, kteří do baziliky
přišli slavit mši svatou. Otec arcibiskup
se je ve své promluvě snažil v jejich
nelehkém údělu povzbudit. Řekl, že
-6-
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INFORMACÍ A JAK SE ZAPOJIT?

Chcete se dozvědět více o možnostech sdílené péče, vzdělávacích kurzech, konání informačních přednášek
a dalších službách či se jen podělit
o vaše zkušenosti?
VOLEJTE, PIŠTE:
Veronika Machálková – tel.:
604 211 679; email: veronika.machalkova@gmail.com
PŘÍJĎTE NA INFORMATIVNÍ
PŘEDNÁŠKU: přednášky se budou
konat od listopadu 2016 do dubna
2018. Budou probíhat v obcích Velké
Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov,
Halenkov, Huslenky, Zděchov, Hovězí.
NAVŠTIVTE
VZDĚLÁVÁCÍ
KURZY – kurzy se budou konat
od března 2017 – do května 2018 a budou probíhat ve Víceúčelovém charitním domě, Halenkov 191 a na odlehčovacím víkendovém pobytu.
O projektu a aktuálních přednáškách
a vzdělávacích kurzech budeme informovat i na:
- http/www.nhrozenkov.charita.cz/projekty/podpora-sdilene-pece/
- plakátech a letácích ve veřejných prostorech
Projekt „Podpora sdílené péče a zvyšování kvality sociálních služeb v regionu působnosti Charity Svaté rodiny
Nový Hrozenkov“ č. CZ.03.2.63/0.0/0.0
/15_023/0000915 byl podpořen z prostředků Evropské unie.
nemocní bohužel už mnoho věcí dělat
nemůžou, ale jedno mohou – modlit se!
A také obětovat své bolesti a trápení
Bohu třeba za posvěcení kněží nebo
svých blízkých. A to není málo.
Po mši sv. jsme se společně vydali
do poutního domu Stojanov na oběd.
Po něm byl připravený další program –
přednášky, adorace, prohlídka lapidária
a podobně. Mnozí poutníci také zde
na Velehradě využili výjimečné možnosti v Roce milosrdenství - projití
Svatou branou spojené se získáním plnomocných odpustků.
Marie Fedorová,
pastorační asistentka

4/2016

turisti
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ských slavností tradiční ohňování
na sportovišti s živou hudbou. Na podzim pak cyklopřejezd Javorníků a již
34. ročník pochodu okolo Halenkova.
Na všechny tyto tradiční, ale i ostatní naše akce, o kterých se dozvíte více
na www.kcthalenkov.cz, nebo ne vývěsce u pošty jste všichni srdečně
zváni.

Závěrem
přeji
všem halenkovjanům do nového roku
2017 pevné zdraví,
mnoho spokojenosti,
šťastných a krásných
zážitků, a radosti
v životě osobním
i profesním.
Za odbor KČT Halenkov:
Vlastislav Trličík

Turisté a rok 2017

Na příští rok
chystají turisté
mimo jiné, i tyto
tradiční akce.
První sobotu v únoru již 23. ročník zimního táboření. Doufejme že konečně
na sněhu. 4. března pak oblíbený turistický ples. V květnu cyklopřejezd vsetínských Beskyd a v rámci halenkov-
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Historie Halenkova - rok 1917

Válka pokračovala již čtvrtých rokem. Rok 1917 však byl rokem zlomovým. Únorová revoluce v Rusku vedla
ke svržení cara Mikuláše II. Vlády se
ujal demokrat Kerenský a ten se rozhodl ve válce pokračovat. 7. listopadu
převzali v Rusku moc bolševici v čele
s Leninem, kteří uzavřeli brestlitevský
mír a tak umožnili Němcům přesunout
vojenské síly na západní frontu. 6. dubna vstupují do války na straně Dohody
USA. Situace v Rakousko -Uhersku je
zoufalá. Na přelomu let 1916 a 1917
byly staženy z oběhu všechny stříbrné,
měděné a niklové mince, které byly
nahrazeny papírovými penězi a mincemi ze železa. K financování války
Rakousko-Uhersko potřebovalo peníze.
Každý půlrok byla vypisována nová
válečná půjčka. Obyvatelé, spolky, obce, firmy či záložny byli donucováni
upsat nějaký peněžní obnos na válečnou půjčku. Také naší obci nařídil
Zemský výbor a c. k. okresní hejtmanství, aby upsala válečnou půjčku.
Protože obecní úřad neměl žádné volné
finanční prostředky, byl nucen si potřebný obnos zapůjčit u Zemědělské
banky na 4 % úrok. Obecní zastupitelstvo v Halenkově mělo v roce 1917
pouze 11 členů (4 členové byli na vojně
a 2 členové zemřeli).
Pro zajištění alespoň základního zásobování rakousko-uherská vláda prováděla rekvizice zásob obilí, brambor,
luštěnin, sena či slámy. Výsledky rekvizic však byly nevalné. Na chudém
Valašsku nenalezli úředníci tolik zásob
jak si představovali. V roce 1917 byla
taková bída, že na Vsetíně místo brambor prodávali lidem tuřín. Protože dosavadní způsob rekvizic potravin nepřinášel uspokojivé výsledky, nařídilo
Ministerstvo výživy provést soupis osetých ploch a na základě odhadu sklizňového výnosu získat podklad pro zásobování. Soupis osevních ploch
prováděli komisaři podle katastrálních
map, parcelních protokolů, pozemkových archů a pochůzkou po pozemcích.
Současně zjišťovali vlastníky a nájemce jednotlivých pozemků. V létě pak
pověření učitelé sepisovali a odhadovali možnou úrodu na osetých a osázených pozemcích. V důsledku velkého
sucha však úroda byla velmi slabá, že
často nebylo možno rozeznat, zda bylo
naseto žito, oves, pšenice či ječmen,
brambory ještě ani nevylezly a pole
osetá pohankou byla holá. Nedostatkem

potravin trpěli nejen vojáci v zákopech,
ale i obyvatelstvo v zázemí.
V polovině března přišel na vsetínský
děkanský úřad dopis, v němž vojenská
správa svolala na 28. března na děkanství všechny faráře z okolí. Ti měli určit
váhu všech zvonů v děkanství. Dvě
třetiny váhy zvonů měly pak být zabaveny pro vojenské účely. V úterý
15. května přijeli na Halenkov dělníci
firmy Josefa Conka z Kroměříže, aby
sňali zvony z věže
kostela. Bylo to právě na májovou
pobožnost. Na rozloučenou zvonilo se
téměř čtvrt hodiny. Zvon vážil 133 kg
a byl na něm vyobrazen Ježíš dobrý
Pastýř s ovečkou v ruce a holí. Tento
zvon odlitý v roce 1792 měl být původně zachován, ale protože byl puklý, byl
vydán. 21. září byl Halenkovu odebrán
i druhý zvon vyrobený v roce 1889
o váze 69,5 kg. Vyobrazena na něm byla
Madona s Ježíšem.
Dne 19. června došlo na Halenkov
nařízení okresní školní rady, že i školní
zvonky se mají odevzdat k válečným
účelům... O listopadových svátcích ze-
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mřelých bylo zakázáno osvětlovat hroby... Četníci prováděli kontroly i v domácnostech, zda se dodržuje nařízení
o postních dnech bez masa v pondělí,
ve středu a v pátek....
Často naříkáme na počasí, zdá se
nám, že už zkrátka není takové jako
bývalo před lety. Zimy jsou teplé a deštivé, jara suchá, léta příliš horká, snad
jenom ten podzim je takový jak má být.
Jaké bylo počasí v roce 1917?
Zima byla do poloviny ledna mírná.
Obloha byla zatažena těžkými mraky,
ze kterých padal drobný déšť. 11. ledna
se ochladilo a začalo sněžit. Čím více
sněhu napadlo, tím nižší byla teplota,
po Hromnicích ukazoval teploměr 24 stupňů Celsia a v druhé polovině
února až - 28 stupňů. Na Valašsku prý
taková zima nebyla 24 let. Koncem
února mrazy polevily, ale sníh stále padal. Ještě koncem března se jezdilo
na saních. Začátkem dubna příšla obleva, ale v polovině dubna znovu napadl
sníh. Až první květnový týden přinesl
skutečné jaro. Zima měla smutné následky pro včelaře, včely téměř vymře-
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ly a přeživší včelstva byla velmi slabá.
V květnu nastalo sucho, jařiny začaly
zasychat a oziminy zůstaly velmi řídké,
dokonce i trávy narostlo velmi málo.
Lidé už mnoho let nevyhlíželi déšť žádostivěji. Začátkem července začala
vadnout bramborová nať. Naštěstí
8. července se přihnala velká bouře
s hojným deštěm, po němž se příroda
zazelenala. Úroda ozimin byla dobrá,
jařiny však byly špatné. V Halenkově je
na mnoha místech nežali, ale spíše trhali. Brambor se urodilo poměrně dost,
zato zelí žádné, švestky nebyly vůbec
a jablka jen místy. V polovině září se
opět snesla bouře s vydatným deštěm

historie
a pak zase nastalo sucho, které vedlo
k velké nouzi o vodu. Pro nedostatek
píce museli mnozí halenkovští hospodáři svůj dobytek prodat. Ve čtvrtek 11.
října se rozpoutala silná bouře, teplota
klesla a 12.listopadu napadl první sníh.
Opravdová zima však začala až v prosinci a po vánočních svátcích uhodily
silné mrazy až - 20 stupňů Celsia.
O tom, že zima roku 1917 byla krutá
i jinde v Evropě svědčí článek, který
vyšel 24. 2. 1917 v Novinách zpod
Radhoště. Na ruské frontě v Polsku vyskytuje se mnoho vlků. Jsou tak vyhladovělí, že se derou až do samých frontových pozic a objevují se v počtu velikém,
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že Rusové musí se bránit proti nim střelbou ze strojních pušek. Nedávno udála
se mezi německou a ruskou frontou tato
příhoda: v předpolí obou front se setkaly
dva výzvědné oddíly, německý a ruský
a pustily se ihned do boje, když tu nenadále objevila se na bojišti velká smečka
vlků. Obě strany přestaly neprodleně
bojovat proti sobě a společně se postavily na obranu proti vlkům. Když byli vlci
zapuzeni, vrátily se obě hlídky bez dalšího boje do svých pozic.
Podle Kroniky obce Halenkova retrospektivně sepsanou paní učitelkou Olgou
Šulákovou zpracovala Pavla krejčí

Pověst z Halenkova o původu jména "Na zabitej"

Adventní období je dobou nejkratších
dnů a dlouhých večerů, kdy se lidé
z přirozené potřeby sdružovat se, scházeli ke společnému předení, draní peří
a besedám. Byl to čas pro vyprávění
pohádek a pověstí. Jedna pověst vztahující se k Halenkovu je obsažena v knize
spisovatele Richarda Pavlíka "Valašské
pověsti ze vsetínského okresu".
Dinotický potok má dva prameny
a na jejich soutoku vznikla kdysi dávno
paseka "U Švrčenů". Od nepaměti žil
tam rod Kalinců a jejich předkové prý
byli zbojníci. Od paseky vede přechod
přes hory k Valašské Bystřici a často
tam nocovali Bystřičané, když se vraceli z jarmarků, kde prodávali plátno.
O utržené peníze je tam často obírali
zbojníci.
Kdysi tam přišel také jeden plátenkář
na noc. Vyzvěděli, že má u sebe hodně
peněz. K ránu ještě za šera se plátenkář
probudil a slyšel, jak se starý Kalinec
radí o něčem s nejstarším synem Ozefem.
Plátenkář z toho vyrozuměl, že ho chtějí
někde v lese přepadnout. Ozef potom
vzal obušek a odešel do hory. Když plátenkář od Kalinců odcházel, pravil starému: "Buď padnu já nebo on!"
Statně kráčel chodníkem a obezřele
pozoroval všechny houštiny okolo.
Přišel tak až na vrch Beskyd a tam najednou zpoza tlusté jedle vyskočil proti
němu Ozef Kalinců s obuškem v ruce.
Ale plátenkář byl na to připravený, vytáhl z kapsy pistulu a Ozefa zastřelil.
Potom se vrátil zpátky ke Kalincovým
a pravil starému: "Jdi, na samém vrše
u tej tlustej jedle leží tvůj syn zabitý,
pochovej ho!"
Starý Kalinec se v hrůze chytl za hlavu a volal: "Bože, Bože, dyť jsem mu
pravíl Ozefe, seď dnes doma, téjto noci

sem mjél zlý sen, žes jezdil na bílém
koni a to znamená neštěstí. Dopadneš
zle. Ale on neposlechnul".
Ozefa pochovali tam, kde ho
Bystřičan zabil. Na hrob mu dali dřevě-9-

ný kříž, který tam stál až do nedávna.
Ozefův hrob je tam dodnes znatelný
a tomu místu se říká od té doby "Na zabitej".
Pavla Krejčí
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Obec Halenkov Vás srdečně zve na

5. Obecní ples, který se uskuteční dne 28.1.2017,
jako tradičně v Lidovém domě Halenkov.
K poslechu a tanci budou hrát skupiny Veselá 5, Helena a tygři
a ve výčepu pak kapela QAS.
Bohatá tombola a slosovatelné vstupné,
předprodej na OÚ od ledna 2017

OBEC ve spolupráci s FARNOSTÍ HALENKOV VÁS srdečně zvou na

Vánoční koncert VALAŠKY

v kostele Povýšení sv.Kříže Halenkov
zveme všechny ve čtvrtek 28/12 v 18.00 hodin na dechovou hudbu z Valašských Klobouk VALAŠKA
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ bude věnovánu na opravy kostela
- 10 -
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Zlínský kraj
ocenil aktivní seniory

senioři
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V Luhačovicích na konferenci ke Dni seniorů převzala
významné ocenění za aktivní práci pro své vrstevníky i předsedkyně Základní organizace svazu postižených civilizačními

chorobami v ČR,z.s. Halenkov paní Věra Kovaříková. Anketu
vyhlásila letos poprvé Komise Rady Zlínského kraje pro seniory v čele s předsedkyní a zároveň krajskou radní pro sociální
oblast Taťánou Valentovou Nersesjan.

Týden s Civilkami v Halenkově

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., již
12 let organizuje prezentační akci „Týden s Civilkami“, která
představuje rozsáhlou činnost celorepublikové organizace pro
osoby postižené civilizačními chorobami.

SPCCH v ČR, z.s., děkuje za podporu akcí „Rozchoďme to
s Lesy ČR“ a „Týden s Civilkami“ generálnímu partnerovi
alce Lesům ČR, s.p.

V Halenově uspořádalo Centrum služeb SPCCH v ČR, z.s.
10. 11. 2016 v Týdnu s Civilkami přednášky lékaře a lékárnice na téma kardiovaskulárních nemocí, o jejich prevenci
a léčbě. O medicínském vlivu vedl přednášku pan
MUDr. Oldřich Křenek a z lékárnického pohledu udělala
přednášku na uvedené téma paní PharmDr. Hana Ptáčková.
Přednášek se zúčastnil také pan starosta Halenkova Ing. Jiří
Lušovský, který spolu s 45 posluchači a členy SPCCH v ČR,
z. s. vyslechl důležité informace o prevenci kardiovaskulárních nemocí. S uspořádáním akce v Halenkově velice pomohla paní Marta Václavíková.
- 11 -
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Ohlédnutí za posledním půlrokem
v TJ Tatran Halenkov
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První část fotbalové sezony 2016/17 je za námi, a tak
vám přinášíme stručnou rekapitulaci toho, co se za poslední měsíce událo v našem oddílu. Ostatně nebylo toho
málo.
Už na konci uplynulé sezony začaly všechny naše týmy
od přípravek po mužské áčko nastupovat ve zbrusu nových
dresech. Pro každé družstvo jsme pořídili dvě sady v barvách
oddílu - zelené a bílé. Dresy samotné samozřejmě nezajistí
lepší výkony na hřišti, ale hráči se v nich určitě lépe cítí a také v nich lépe vypadají. No a to samozřejmě přináší lepší
obrázek o našem klubu i obci jako takové. Na tomto místě je
třeba velmi poděkovat vedení obce Halenkov, které nám nové dresy zakoupilo a jednoznačně potvrdilo, jak skvělou má
u něj fotbal, a potažmo i celý sport, na Halenkově podporu.
Dík zaslouží i Kuba Tydlačka, jenž nakup zprostředkoval
a zajistil výhodnější cenu.
V závěru uplynulé sezony jsme nepořizovali pouze nové
dresy, ale i hráče. S reorganizací fotbalu totiž přestal
od 1. června 2016 platit status hostování, a tak jsme museli
některé naše opory (Roman Haničák či Honza Šulák) od oddílů, ze kterých u nás hostovali, tzv. „udělat na přestup“. Jen
během června to šlo realizovat bez nutného souhlasu mateřských klubů a za výhodnější tabulkové ceny, takže se vše
muselo zvládnout velmi rychle. Navíc se nám podařilo získat
i dvě nové posily Tomáše Kašpara ze Vsetína a Tomáše
Zádilského z Huslenek. Jsme moc rádi, že je u nás všechny
máme a věříme, že svou nespornou kvalitou přispějí k cílům,
jež jsme si pro letošní sezonu stanovili.

MUŽI B
Horní řada zleva: Petr Uherek – trenér, Jiří Pastorek,
Vladimír Děček, Stanislav Zavičák, Radek Šulák, Marek
Fohler, Pavel Holec, Pavel Kaštánek a Lukáš Kouřil. Před
nimi zleva: Zdeněk Měrka, Lukáš Kořenek, Tomáš Mišun,
Ondřej Venglář, Ondřej Žárský, Jakub Jurajda a Jan Trlica.
Mužské béčko zažívá po postupu z nejnižší soutěže premiérovou sezonu v už o poznání náročnější III. třídě. Od tohoto
týmu se toho příliš výsledkově nečeká, ale zatím svými výkony příjemně překvapuje. Rezerva uhrála během podzimu
slušných 15 bodů a zatím se bezpečně drží nad hranou možného pádu zpět do čtverky. Nezbývá tedy než doufat, že tomu
tak bude i po celé jaro.

MUŽI A
Horní řada zleva: Tomáš Maliňák, Ondřej Machálek, Tomáš
Kašpar, Tomáš Mikulenka, Jan Šulák, Jakub Tydlačka, Tomáš
Holec, Roman Haničák, Tomáš Zádilský a Jan Ondrušík – trenér. Před nimi zleva: Jiří Kuboš, Marek Krňa, Karel Tomáš,
Vladimír Úlehla, Pavel Holec, Jan Trlica a Zdeněk Měrka.
Áčko je po podzimu i přes několik rozpačitých výsledků
na druhém místě za vedoucí Choryní. S tou jsme sehráli velmi důležitý duel v posledním kole podzimu. Pokud by naši
prohráli, ztráceli by na lídra už 7 bodů, na hřišti Choryně ale
předvedli super výkon a do jarních bojů tak půjdou pouze se
ztrátou jediného bodu. Všechny největší soupeře z čela tabulky máme doma, kde jsme byli na podzim neporazitelní, takže
určitě přijďte naše borce podpořit.

DOROST
Od této sezony začal na Halenkově po dlouhých letech
fungovat i dorost. Před deseti, patnácti lety by na takové
zprávě nic nebylo, v současnosti to lze ale ve vesnickém
fotbale označit jako senzaci. Na celém Horním Vsacku není
žádná jiná obec, než Halenkov, která by měla své samostatné
mužstvo dorostu. Huslenky se kvůli tomu musely spojit
s Hovězím, Nový Hrozenkov s Vel. Karlovicemi a Karolinkou.
Janová ho nemá vůbec. Hodnotit podzim dorostu po stránce
výkonů a výsledků netřeba. V drtivé většině jde totiž o kluky
na hranici dorosteneckého a žákovského věku, kteří těžko
konkurují starším protihráčům. Pokud ale vydrží a zůstanou
pohromadě, bude to v následujících sezonách jen a jen lepší.
Otázkou nicméně momentálně je, kdo je bude na jaře koučo-
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sport

vat. Tým měl během podzimu na starosti náš nový šéftrenér
mládeže Ota Pawlas. Ten ale avizoval, že by se chtěl vrátit
zpět do Ostravy a i když bychom ho tu rádi udrželi, uvidíme,
jak se vše vyvine. Určitě ale uděláme vše pro to, abychom
tuto kategorii pro halenkovský fotbal udrželi.

Halenkovský zpravodaj

se platnými členy mládežnických a později i dospělých celků. Dá se říct, že to je pro vedení oddílu jeden z nejdůležitějších cílů pro tuto i příští sezony. V současnosti připravujeme
spolu s mládežnickými trenéry projekt, kterým bychom chtěli oslovit nejmenší děti ze základních škol v naší obci a okolí. Detaily zatím dolaďujeme a budeme vás o nich informovat
v příštím vydání obecního zpravodaje.
S přáním příjemného adventu, veselých Vánoc a hodně
štěstí i zdraví do roku 2017
vedení TJ Tatran Halenkov

ŽÁCI A PŘÍPRAVKY
Na podzim ve svých soutěžích bojovali i mladší žáci a přípravky. Ani tady nejsou výsledky úplně primární a naším cílem je hlavně přilákat a udržet u fotbalu co nejvíce dětí. Kluci
a holky mají k dispozici kvalitní a obětavé trenéry, takže
pokud budou mít zájem, určitě mají možnost se rozvíjet a stát

FARNOST a OBEC HALENKOV VÁS SRDEČNE ZVOU

NA VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉ HUDBY VALAŠKA
Z VALAŠSKÝCH KLOBOUK V KOSTELE POVÝŠENÍ SV.KŘÍŽE HALENKOV

VE ČTVRTEK 28.12.2016 V 18.00 HODIN
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
bude věnováno na opravu našeho kostelíčka
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