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Starosta občanům

Vážení spoluobčané,
doufám, že přes všechny rozmary léta, které nám připravilo letošní počasí, jste měli možnost si odpočinout a prožít
hezkou dovolenou ve zdraví a pohodě.
V obci díky tomu, že jsme byli úspěšní v žádostech o dotace na realizaci I. etapy odstranění ekologické zátěže v bývalém AV a revitalizaci a rozšíření hřbitova byla doba prázdnin
časem pracovním. Rovněž byly dle plánu realizovány opravy
místních komunikací. Nejvíce práce bylo zapotřebí na opravu komunikace v Lušové a na Kuželkách včetně odvodnění
svahu.
Pokud se týká armádního velkoskladu je vytaženo 49 nádrží a území je upravováno pro výsadbu zeleně a z velké
části i parkovou úpravu. Práce je hodně, provoz strojů a nákladních automobilů nás někdy obtěžuje, ale věřím, že výsledek bude stát zato.
Příští rok by měla být vyhlášena obdobná výzva
Ministerstvem pro místní rozvoj, které se určitě zúčastníme
a mohli bychom tak dořešit celé území.
Pokud se týká hřbitova, tak budeme mít velmi pěkné vzhledově řešeno kolumbárium a osvětlení hřbitova. Jedná se o I.
etapu revitalizace hřbitova – jeho rozšíření, úprav chodníků
a celého území.
Práce budou po projednání rozpočtu v OZ pokračovat
i příští rok a vznikne tak další prostor pro umístění hrobů
a tím bude vkusně a esteticky řešeno toto pietní místo.

3/2011

Tak jak jste byli informováni v posledním vydání zpravodaje o pracích na naší ZŠ a MŠ, tak nyní mohu konstatovat, že
fasády včetně zateplení u naší ZŠ a MŠ jsou hotovy, navíc
u MŠ je provedena i výměna oken.
Dne 22. sprna jsme opětovně podali žádost na realizaci
projektu „Sportovně zábavní park“.
Tento navazuje na stávající zprovozněnou cyklostezku
Bečvu. Realizace projektu přinese v což pevně věřím možnost
volnočasového a sportovního vyžití nejen turistů a návštěvníků Beskyd a Javorníků, ale i našich občanů, především pak
dětí.
Jistě, co nejdříve zrealizujeme výstavbu vodovodu v údolí
Hluboké a rovněž začaly probíhat jednání s majiteli pozeků,
které by byly dotčeny vybudováním chodníku do údolí Černé.
Začínají práce na obnově projektu revitalizace náhonu,
který navazuje na opravu našeho splavu- věřím, že už nepůjde jen o záměry, ale že Povodí Moravy bude mít dostatek
finančních prostředků na opravu a tím, by konečně naše obec
mohla navázat na tuto stavbu zprovozněním náhonu.
Vážení spoluobčané doufám, že přes všechny starosti jste
se dobře pobavili na naší pouti a jsem rád, že ohlasy
na Halenkovské slavnosti i další společenské akce pořádané
hasiči, myslivci i knihovnou byly převážně pozitivní.
Vítám a děkuji za každou aktivitu Vás občanů i v této oblasti.
Přeji Vám především zdraví, štěstí, mnoho lásky a životního optimismu.
Ing. Jiří Lušovský, starosta obce

Škola v novém kabátu

První den ve škole je významnou událostí pro kohokoliv
z nás. Ať už jsme v pozici žáka, rodiče, babičky, dědy nebo
učitele.
1. září, jak bývá zvykem, se nemilosrdně přiblíží a „kolotoč začne nanovo“. Zvlášť významná událost to byla v letošním roce pro 27 nejmladších žáků, jejich rodiče, nejbližší
a paní učitelku. V ostatních třídách se díky stěhování a jiným
rodinným důvodům stavy žáků o něco změnily. Celkový
počet se tak vyšplhal na krásných 244 dětí oproti 234 v uplynulém roce.

Prázdniny byly převážně využity k přípravě tříd, instalaci
moderní vyučovací techniky takřka do všech učeben, ke generálnímu úklidu a došlo také na pořízení internetové sítě
do větší části budovy. Velkou viditelnou změnou zvenčí díky
našemu zřizovateli je nedávno dokončená fasáda na škole
a její přilehlé nářaďovně. Celý areál nyní vypadá čistě a upraveně a jsem přesvědčená, že tu hlavní kvalitu zateplení oceníme teprve v nadcházejícím zimním období. Příprava nového školního roku by byla komplikovaná bez našich správních
zaměstnanců, kterým chci za jejich spolupráci a ochotu moc
poděkovat.
Nezbývá mi, než popřát všem kolegům, žákům a jejich rodičům úspěšný pohodový školní rok 2011/2012 a co nejlepší
výsledky po celou dobu jeho trvání.
S. Růžičková, ředitelka školy
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Z historie obce Touha Halenkovjanů po vzdělání

Odlehlost údolí Horního Vsacka, neúrodnost půdy a nedostatek peněz způsobovaly hospodářskou, sociální a kulturní
zaostalost obyvatelstva. Horní Vsacko dlouho patřilo ve vzdělání k nejzaostalejším oblastem na celé Moravě.  Rozhodnutím
ze 14. srpna 1871 bylo svoleno, aby se založilo Státní nižší
gymnázium s vyučovacím jazykem českým ve Valašském
Meziříčí, které bylo v roce 1880 doplněno na osmileté.
Na konci školního roku 1882/1883 byly uskutečněny už
první maturitní zkoušky. Zúčastnilo se jich 51 studentů. Byl
mezi nimi i Augustin Koňařík (narozen r. 1863 v Halenkově),
který šel po maturitě studovat katolické kněžství.

Další studenti z Halenkova do 1. světové války:
Abel Weiss, Karl Diessel, Tobias Pock, Jakub Hollander,
Julius Fink, Bedřich Matura, Emil Budil, Antonín Matura,
Alois Matura, František Skoček, Karel Černocký, Bedřich
Koňařík, Ludvík Koňařík, Richard Vyškovský, Václav Tylčer,
Josef Bubela, Augustin Koňařík, Hugo Vyškovský, Michal
Majer, Alois Kašpar, Ladislav Pěnička a Bohumil Koňařík.
Někteří z výše jmenovaných přešli během studia na jinou
školu (na Učitelský ústav nebo do Odborné školy pro zpracování dřeva). Už 19. října 1914 musela být budova gymnázia
vyklizena, aby se stala vojenským nemocničním objektem.
Odborná škola pro zpracování dřeva
Přičiněním říšského poslance Aloise Mikyšky založilo c. k.
ministerstvo obchodu v roce 1874 Odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí.  Do roku 1914 (začátku
1. sv. války) navštěvovalo tuto školu také 12 Halenkovjanů.
Byli to: Eduard Smetana, Alois Matura, Jan Ofner, Jaroslav
Pěnička, Josef Ofner, Albert Deutelbaum, Richard Matzenauer,
Karel Bundil, Simon Kozák, Maxmilian Politzer, Hugo

Vyškovský a František Borák. Většina těchto absolventů se
pak zapojila na vedoucích místech zejména v Thonetových
továrnách v Koryčanech, Bystřici pod Hostýnem, ve Frankenbergu nebo Radomsku (Polsko).
Pan Theodor Thonet, který navštěvoval tuto školu v letech
1878-1881, se stal šéfem firmy ve Vídni. Alois Matura se stal
kresličem nábytkové továrny firmy Grmela ve Varšavě, později se vrátil do továrny v Halenkově. Jan Ofner působil jako
správce továrny v Radomsku. Jaroslav Pěnička pracoval jako
sochař u firmy Fiala v Paříži.
Architekt Arnošt Kozák
Mezi prvními Halenkovjany, kteří získali vysokoškolské
vzdělání, byl Arnošt Kozák. Budoucí architekt se narodil
12. ledna 1896 v Halenkově, jako poslední ze šesti dětí v rodině stolaře Josefa Kozáka, čp. 47. V roce 1893 se přistěhovali do naší obce se čtyřmi dětmi: Růžena (1883), Marie
(1885), Šimon (1886) a František (1889). V Halenkově
do rodiny přibyli ještě Žofie (1893) a Arnošt (1896). Mladý
Arnošt se po ukončení školní docházky „U Kostela“ vyučil
stolařem v Brně. Poté se přihlásil ke studiu architektury interiéru u profesora Slámy v Praze, později pokračoval na vysoké škole ve Vídni a v Brně.  V květnu 1926 se přestěhoval
z Brna do Hradce Králové, kde si zařídil vlastní kancelář architekta a poradnu pro zařizování bytů. Byl členem „Sdružení
výtvarníků Královéhradecka“ a jeho jednatelem.   V lednu
1940 se zapojil do ilegální práce, ale celá skupina intelektuálů byla 24. 6. 1940 gestapem zatčena. Z věznice byl roku
1943 převezen do koncentračního tábora v Osvětimi, kde byl
6. dubna 1943 umučen. Čest jeho památce.
Zapsala: Olga Šuláková,
kronikářka

Nový školní rok začal
V letošním školním roce 2011/2012 vystřídalo předškoláky
28 nových dětí.
Třídy Kuřátky, Broučci a Sluníčka se opět naplnily a předškolní výchova začala v plném nasazení. Celková kapacita je
72 dětí. Mateřská škola je denně otevřena od 6.30 hod.
do 16.00 hod.
Třída Kuřátek je pod vedením pí.uč. Jany Keňová a Blanky
Večeřové, třída Broučci pí. ředitelky Ivany Bátlové a pí. uč.
Moniky Orságové, třída Sluníčka pí. uč. Olgy Krejčí a Adély
Barabášové.
Stejně jako v loňském školním roce, tak i v letošním, naše
MŠ nabízí výtvarný a keramický kroužek a seznamování
s cizím jazykem-angličtina.
Termín zahájení kroužků je plánován od 3.11.2011.
Dětem je rovněž poskytována logopedická péče pod vedením logopedické asistentky pí.uč. O. Krejčí.
Pro děti je na tento rok přichystáno spoustu akcí např.
Drakiáda, Vánoční besidka, Karneval s Míšou aj.
Během prázdnin proběhla v MŠ Halenkov rekonstrukce
celé budovy včetně Knihovny. Došlo k výměně oken, k celkovému zateplení budovy a natažení nové fasády.
Poděkování patří OÚ a projektu EU, kteří se zasloužily
o příjemný vzhled naši MŠ.
Zapsala Ivana Bátlová, ředitelka MŠ
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Knihovna informuje:

Lampiónový průvod s ohňostrojem
bude ve středu 16. listopadu v 17. hodin, sraz před budovou základní školy.
Vánoční koncert v Kostele
Povýšení sv. Kříže Halenkov proběhne v pátek 16. prosince v 19. hodin.

Svoz velkoobjemového odpadu
bude v sobotu 1. října 2011

Halenkovský zpravodaj

hasiči
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Léto s hasiči
O pohár
starosty obce Halenkov

Příznivce sportu jsme přivítali na fotbalovém turnaji, který se konal v sobotu 13. 8. 2011 od 9.00 hodin na hřišti TJ
TATRAN Halenkov. Za účasti družstev
hasičů Halenkov, hasičů Štiavnik (SK),
hasičů Nový Hrozenkov, myslivců Halenkov a složeného družstva turistů
a starých pánů Halenkov jsme tak doufáme - vykročili k další tradiční
akci na Halenkově. Jednalo se totiž už
o druhý ročník. O možné tradici můžeme mluvit i proto, že starosta obce
Ing. Jiří Lušovský věnoval na turnaj
putovní pohár. Aby to nebylo jen
o amatérské kopané, snažili jsme se
oslovit širší veřejnost. Pro rodiče s dětmi byly připraveny atrakce jako skákací hrad a trampolína, projížďky na terénní čtyřkolce
– vše zdarma! Zde patří
dík sponzorům turnaje:
Ing. René Kajabovi jednateli firmy BEECH s.r.o.,
Ing. Františku Novosadovi
poslanci
PSP,
Ing. Jiřímu Lušo-vskému
starostovi obce Halenkov.
Pořadatelé - hasiči Halenkov, obec Halenkov
a místní Knihovna vás již
dnes zvou na další - 3. roč-

ník turnaje „O pohár starosty
obce Halenkov“. Vítězství
v něm bude obhajovat družstvo
„turisticko-starých pánů Halenkov“, kteří v letošním ročníku
ukázali nejvíce fotbalového
umu. Na závěr ještě avizujeme
možné překvapení. Máme
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v plánu na turnaj přizvat další
dvě družstva amatérských fotbalistů. Hasiče z Halenkovic
a ještě jedno družstvo, ale to
z taktických důvodů dáme
ve známost až??, až??, až to
pan Václavík Jan, řečený Vajan
na beton domluví!
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PYROCAR 2011

hasiči
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Další významné akce, které se hasiči
Halenkov v letních měsících mimo jiné zúčastnili, byl „PYROCAR 2011“
v Přibyslavi.
Co je to PYROCAR???
Jednalo se již o třetí, největší setkání
požárních automobilů, jejich řidičů,
strojníků a hasičů v České republice.
Na Přibyslavském letišti se poslední
srpnový víkend sjely stovky hasičských
automobilů. Kromě nich se zde sešly
tisíce hasičů, aby získali nové zkušenosti, shlédli tu nejmodernější techniku
a hlavně se dobře pobavili! My halenkovští jsme se s našim přispěním „do
vínka“ rozhodně neztratili. Naše nová
technika - pořízená v rámci projektu
příhraniční spolupráce se těšila patřičnému zájmu. A to jak z řad hasičských
dobrovolníků a profesionálů, tak z řad
laické veřejnosti. Tu zbývá dodat, že
náklady na dopravu na místo samé
a zpět hradila firma Knězek s.r.o.,
a ostatní náklady - pobyt a strava byly
v režii samotných účastníků.

Dotace Zlínského kraje
Obec Halenkov obdržela v roce 2011
od Zlínského kraje prostředky ve výši
100 tis. Kč na zabezpečení akceschopnosti JPO II SDH Halenkov. Tato částka je každým rokem vyplácena obci,
jež má zřízenou jednotku požární
ochrany kategorie JPO II. Prostředky

jsou určeny na hrazení nákladů, které
vznikly v souvislosti s placením dohod
o vykonání práce, uzavřených mezi
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obcí a členy výjezdové jednotky JPO
SDH Halenkov.
Za SDH Halenkov starosta Petr Janota
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Ze života
turistů

18. června letošního roku, navštívili turisté nejvýchodnější místo republiky, Hrčavu.
Ráno jsme vyrazili autobusem směr
Velké Karlovice, Makov, Čadca do
Mostů u Jablůnkova. Zde si někteří
účastníci vyzkoušeli sjezd na bobové
dráze v místním zábavním parku
na sjezdovce, po které jsme vyrazili
na chatu pod Girovou. Cesta vedla
lesem ale i krásně rozkvetlými loukami, z častými výhledy na mohutné
hřebeny Beskyd. Rozeznávali jsme
Javo-rový, Kozubovou, Velký Polom,
Malý Polom ale i Lysou horu.
Na chatě pod Girovou jsme se občerstvili, chvíli odpočinuli a pokračovali dál přes Komorový Grůň, polskou
Jaworzynku na trojmezí, kde se stýkají hranice tří států, Česka, Polska
a Slovenska, a nachází se asi 2km.
od obce Hrčava.
Hrčavské Trojmezí je vskutku rarita,
protože leží v nejvýchodnější části
České republiky a právě zde vychází
slunce z celé republiky nejdříve.
Můžete zde stát zároveň najednou
ve třech státech. Trojmezí je označeno
třemi žulovými monolity a v jeho blízkosti se nachází roubená odpočivka.
Obec Hrčava spadá svou polohou
do oblasti Těšínských Beskyd. Svébytný gorolský folklor prozrazuje
mnoho o někdejším životě horalů, o jejich sepětí s přírodou, o srdečné povaze a pohostinnosti. Díky poloze
na Trojmezí tady silně zakořenily regionální tradice Česka, Polska a Slovenska. Všechny národní komunity si
zachovaly svůj dialekt, pestré folklorní
zvyky i nádherné svátky.

turisti
V Hrčavě na nás čekal nejen autobus ale i déšť, který nás sledoval po
celý den, ale nechal nás dojít suché až
do cíle naší cesty.
Dovolte mi pozvat Vás na tradiční
pochod okolo Halenkova, který se
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letos uskuteční již po 28, a to v sobotu 1 října. Start je od 8:00 do 9:00
u Lidového domu a nachystány jsou
opět dvě trasy 8 a 15 km dlouhé.
Za KČT Halenkov, Trličík Vlastík

Zpravodaj vydává Knihovna se souhlasem Obecního úřadu Halenkov a za spolupráce přispěvovatelů. Všem děkujeme. Neprošlo jazykovou úpravou. Náklad 800 kusů.
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

