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Srdečně Vás zveme na
II. Obecní ples

který chystáme na sobotu 18. 2. 2012.
Těšit se můžete na dechovou hudbu
Boršičanku z Boršic a bohatý doprovodný program
včetně DJ Peeta, který bude večer moderovat
a program doplní o taneční pecky z let 80. a 90.
Bohatá tombola, slosovatelné vstupné, taneční
vystoupení.... prodej a rezervace vstupenek
od 16. ledna 2012 na tel.: 571 457 310.
Chcete-li prezentovat svou firmu na této akci, kontaktujte se s námi co nejdříve osobně,
e-mailem nebo telefonicky. Děkujeme!
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Starosta občanům

Vážení spoluobčané,

rád bych Vám v této předvánoční době sdělil základní informace z naší obce a to pokud se týká největších investičních
akcí.
Dne 29. listopadu byly dokončeny všechny práce v rámci
projektu I. etapy odstranění ekologické zátěže v bývalém
armádním velkoskladu. Jsem rád, že se nám podařilo udělat
základní krok k vyčištění celého území a jeho možného využití pro nás občany Halenkova. Nyní máme zpracován projekt na zbylou část plochy armádního velkoskladu, včetně
odstranění slepé části vlečky. Věřím, že budeme úspěšní
s naší žádostí o finanční podporu u Ministerstva životního
prostředí nebo u Ministerstva pro místní rozvoj /dle vyhlášených výzev/ a celý bývalý velkosklad bude /nejlépe již koncem příštího roku/ vyčištěn a připraven sloužit nám všem.
Vzniká tak velká příležitost pro naší obec pro její rozvoj
do příštích let.
Jsem potěšen, že Vám mohu sdělit i dobrou zprávu ve věci výstavby sportovně – zábavního parku, kdy nám bylo
sděleno, že náš projekt byl schválen Výborem Regionální
rady Střední Morava k dopracování před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava v předpokládané výši cca 6 mil. Kč.
Připomínám, že projekt, který bude realizován na ploše
u fotbalového hřiště obsahuje víceúčelové hřiště, inline
dráhu pro bruslaře, dětskou cvičnou cyklostezku, dětské
herní prvky /lanové pyramidy, průlezky, cvičnou stěnu/,
potřebné sociální zázemí, terénní a sadové úpravy, rozvody
NN, osvětlení i parkoviště.
Pokud se týká roku 2011 nelze opomenout realizaci dvou
velkých a svým významem pro všechny občany potřebných
akcí. Jedná se o zhotovení zateplení a fasády na budovách
naší ZŠ, MŠ a knihovny. Celková výměna oken byla provedena v MŠ a knihovně.

Z historie obce

(podle starých valašských novin z let 1918-20)
Na Halenkově se za starých dob nekradlo. A jestliže se
někomu z pole u silnice ztratilo půl ostrévky jateliny, to věděl
každý, že to nebyl  „tunajší“ zloděj, nýbrž nějaký smyk forman z Čubova nebo z karlovské huti, co jezdíval se sklem
na Vsetín. V Halenkově o krádeži nebylo nikdy nic slyšet.
Chalupy, stodoly, chlévy – to všecko bývalo nezamčené, jak
byl boží rok dlouhý.
V Thonetově továrně pracoval starý Ignác. Byl to nejubožejší tvor v celé fabrice, nádeník. Byl to takový chuďas, že
měl pouze jedny šaty a ty byly padesátkrát nejpestřeji záplatovány. Měl jen jedny „škarbály“, které si šetřil na zimu.
Jídal celý boží rok jakousi zemákovou máčku a jistě byl svátečně naložen, když mu tu a tam jeho baba přinesla z továrny
pohančenou kaši.
Do kostela nechodil, protože v těch hadrech se styděl přijít
před Pána boha, ale zato si v chaloupce v jizbě na stole přidělal zvonek na provázek. A jak slyšel zvonit u kostela, vlezl
si pod stůl a sám si tak zvonil, aby byl jako v kostele.
V továrně se držel jako volek na panském, nádeničil a nosil od katru řeziny ve vysokých nůších po schodech nahoru

4/2011

Je velmi významné pro rozvoj obce, že na tyto akce jsme
získali maximální možné dotace a mohli jsme tak vytvořit
dílo v hodnotě cca 15 mil. Kč.
Jsem přesvědčen, že musíme dále pokračovat v investicích
do oprav místních komunikací i chodníků. Nejdelší úseky
komunikací v tomto roce byly opraveny v Lušové, na Kuželkách, v Pondělůvce a drobnější opravy byly provedeny dle
schváleného rozpočtu i v ostatních částech obce.
Věřím, že téměř všichni spoluobčané uvítali i zprovoznění
cyklostezky Bečva, včetně jejího vnitřního okruhu naším Halenkovem. Ten pro nás do příštích let nemá význam jen ve zpravených komunikacích a sportovním využití, ale jak doufám přinese
nám v návaznosti na vybudování sportovního areálu i rozvoj
rodinné turistiky a tím i pracovních příležitostí. Nechci dále rozepisovat práce a investice, které přispívají ke každodenní spokojenosti občanů ať to jsou úpravy chodníků, údržba zeleně,
odvodnění cest, osvětlení obce, údržby hřbitova, zimní údržby
apd., které jsou pro chod obce nezbytné.
Projekt k dispozici na OÚ u nás v Halenkově.
Mohu Vás ubezpečit, že pracujeme na dalších projektech,
které budou předmětem připravovaného rozpočtu roku 2012
a dalších let. O všech budete průběžně informováni.
Závěrem děkuji těm, kteří přišli na posvěcení kolumbária,
čímž byla završena práce na realizaci I. etapy revitalizace
našeho hřbitova.
Tato obsahovala rozšíření hřbitova, oplocení, nové osvětlení
a postavení zmiňovaného kolumbária včetně přístupového
chodníku.
Děkuji rovněž všem občanům našeho Halenkova, kteří se
podíleli jakýmkoliv způsobem na rozvoji obce, kteří jsou aktivní, organizují, podporují a zúčastňují se akcí pořádaných
obcí nebo organizacemi, které u nás v Halenkově působí.
Přeji Vám vše nejlepší a co nejvíce klidu v předvánočním
shonu. Ať jste co nejvíce spokojeni, zdraví a šťastní v roce
2012.			
Ing. Jiří Lušovský, starosta

O Ignácovi

do hajcunku pod kotel. Pod velkou tíhou nákladu sténal,
v krku mu hrčelo při tom ve všech tóninách. Oči mu lezly
ven navrch hlavy jako slimákovi. Nohy měl ubožák od toho
těžkého vyduté jako dva dragouni dohromady. A za těžkou
práci měl tak hubený plat, že by z toho nevyžila ani kostelní myš.
Přesto však jednou překvapil sedláře Petráše podivnou
prosbou, aby mu prodal „nejaké husle, třeba už odehráté“.
Petráš mu jen tak mimochodem řekl, že má doma jedny
zbytečné „husle“, ale že stojí dva rýnské. To bylo ovšem
moc peněz. Ale Petráše ani ve snách nenapadlo, že by
Ignác, jenž hrát neuměl, housle koupil. Za 14 dní v sobotu
po výplatě však přišel starý Ignác k sedlářovi, že mu tady
nese dva rýnské a že si jde pro housle. Petráš všecek udiven
prodal mu housle a ptal se ho, nač že mu budou, když hrát
neumí. A starý Ignác mu radostně odpověděl, že je bude mít
pro svou libost, že si na ně v neděli zabrnkne a že „však už
takej kúpil modlitební knížky s pěknýma obrázkami za tři
rýnské a že čnúť taky neumí“.
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Zapsala O. Šuláková
kronikářka
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Mateřská škola

mateřská škola
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Čas Vánoc je za dveřmi

Nastal čas bilancování, co všechno se událo v roce 2011.
O dění v naší mateřské škole jsem Vás informovala v předešlých Zpravodajích a zbývá jen doplnění poslední třetiny.
Podzim jsme přivítali akcí „Drakiáda“, které se zúčastnili
rodiče s dětmi a soupeřili o dráčka, který vyletí, co nejvýše.
Počasí nám příliš nepřálo, ale i tak nadšené děti dokázaly
zázraky.Odměnou jim byly diplomy, sladká odměna ,čas
strávený s rodiči a opékání špekáčků na školní zahradě.
Dalším nezapomenutelným zážitkem byla návštěva  
Vsetínského zámku s názvem „Vánoční kouzlení“, kde si
děti mohly vyzkoušet pečení vánoček, vyrobit   andělíčky
z březových větviček a dozvědět se z „věštírny“ o své šťastné  
budoucnost. Poznaly i tradici sv.Lucie, která všem popřála
zdraví a štěstí v nastávajícím roce.
Jako každým rokem, tak i letos nás navštívil Mikuláš, čert
a anděl, pro které měly děti přichystané básničky, písničky
a sliby, že už budou „hodné“.Byly obdarovány nadílkou,
která  dětem rozzářila oči i úsměv na tváři.
Mezi námi žijí i lidé, kteří nemají možnost sdílet Vánoce se
svými blízkými, a proto děti z naší MŠ nadělují dárek v podobě vánočního pásma i zdejším seniorům.
Pro své nejmilejší a veřejnost mají děti přichystaný dárek
z lásky.
Vyzvednout si ho můžete dne 15.12.2011 v Lidovém domě,
v 15.30.hod.
Na závěr bych chtěla poděkovat OÚ za vstřícný přístup,
sponzorům za příspěvky, které nám pomohly vytvořit lepší
podmínky pro spolupráci s rodiči, personálu MŠ, který se
zasloužil o šťastný úsměv dětí a jejich důvěru.
Jménem celého kolektivu přeji všem občanům příjemné
prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce.
Ivana Bátlová, ředitelka MŠ Halenkov
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Základní škola

Milí čtenáři,
již tradičně, když chystám článek pro
vánoční vydání Halenkovského zpravodaje, se zarazím a zapřemýšlím, jak je
každý rok čím dál kratší. Necelých dvanáct měsíců uběhlo obrovskou rychlostí. Nezbývá, než se poohlédnout, co
dobrého a užitečného se podařilo v naší
základní škole.

základní škola

Čas Vánoc je za dveřmi
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4 Od ledna pokračovalo díky našemu zřizovateli Obci Halenkov zateplení
celé budovy, a aby „nářaďovna“ nekazila celkový dojem, došlo i na ni.
4 Z větší části se podařilo opravit
doskočiště na školním hřišti. Bude tak
konečně splňovat bezpečnostní a hygienické normy a žáci ho mohou naplno
využívat.
4 V celé budově byl dokončen rozvod internetu.
4 Začala práce na schváleném projektu „Zlepšení podmínek pro vzdělávání
na základních školách“- Šablony. Z financí tohoto projektu tak byly třídy vybaveny moderní výukovou technikou,
učitelé mají možnost se vzdělávat v této
oblasti, tvořit nové didaktické materiály
nebo jet na zahraniční jazykové stáže.
Žákům je zase nabídnuta pestřejší výuka
a jsou jim poskytnuty lepší podmínky
v některých předmětech a hodinách díky
dělení do menších pracovních skupin.
4 O něco menší, ale velmi zajímavý
a taktéž důležitý byl projekt „Rodiče
v hodinách matematiky“. Výuku v osmém a devátém ročníku vedl zkušený
profesionální civilní letec. Jeho úkolem
bylo zatraktivnit neoblíbenou matematiku žákům a ukázat jim, jak je pro jeho
profesi nepostradatelná. Předvedl, jak
jsou znalosti o převodech jednotek nezbytné při řízení letounu. Na konci hodiny někteří pronesli námi očekávaný
výrok: „Já chci být pilotem.“
4 V plném provozu je celá řada tradičních a osvědčených kroužků, ke kterým
přibyl jeden zcela nový-jóga pro děti.
4 „Kroužek“ vznikl také pro veřejnost v prostorách keramické dílny. Zde
se schází jednou za čtrnáct dnů zhruba
dvě desítky dospělých za účelem tvořivosti a relaxace a my jsme rádi, že je
dílna pořádně využitá.

4 Nedávno se žáci druhého stupně
vrátili ze zahraničního zájezdu z vánoční Vídně. Celý autobus se v doprovodu
tří pedagogů okolo páté hodiny ráno
rozjel za památkami a tolik oblíbenými
trhy do rakouského hlavního města.
4 Naše tradiční charitativní akce také nezůstaly v ústraní. Jak „Stonožka“,
tak „Vánoční hvězda“ pomohly těm,
kteří to nejvíc potřebují.
4 O naší bohaté účasti na sportovních, výtvarných, hudebních a jiných
soutěžích už nikdo nepochybuje.
Jedeme tam, kde cítíme vítězství nebo
alespoň abychom o sobě dali vědět.
Hodnocení a bilancování už bylo
dost. Je nutné dívat se dopředu a přemýšlet, co bude potřeba dál. Rádi by-4-

chom pokračovali v započatých projektech, dokončili rozběhovou dráhu
k doskočišti, podnikli zahraniční jazykovou stáž pro učitele nebo zrekonstruovali elektřinu v pavilonu B. Uvidíme,
jak se nám bude v novém roce dařit.
Aby byl co nejlepší pro všechny, přeji Vám pohodový vánoční čas a šťastný
nový rok.
S. Růžičková, ředitelka školy
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Děkujeme za Vaši štědrost a za důvěru,
kterou nám tímto projevujete

Výtěžek bude využit na pomoc potřebným u nás i v zahraničí,
na nový nátěr budovy Domu pokojného stáří v Novém Hrozenkově
a na zakoupení služebního vozidla také pro tento dům.
Samozřejmě chceme také myslet na ty, kteří se ocitnou v nenadálé kritické situaci
a budou potřebovat finanční pomoc.
V roce 2010 byl výtěžek 486 389,00 Kč rozdělen takto:
Na humanitární záměry a celorepublikové projekty Charity ČR
Využití prostředků Charitou Nový Hrozenkov:

204 283,-Kč
282 106,00 Kč   

                   Pomoc HAITI
                   Nákup kompenzačních pomůcek
                   Nákup staršího auta pro Osobní asistenci
                   Pomoc při povodních Charitě Liberec

50 000,00 Kč
152 000,00 Kč
70 000,00 Kč
10 000,00 Kč

Zároveň bych chtěla tímto poděkovat všem koledníkům a jejich vedoucím za to,
že se i v nepříznivém počasí snažili navštívit všechny domácnosti.
Za skvěle zorganizovanou letošní TS v naší oblasti děkuji
paní Juditě Grycmanové a Janě Valentové.
Za Charitu Nový Hrozenkov Danuše Martinková, ředitelka

OÚ Halenkov - svoz odpadu v roce 2012
měsíc

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

interval
svozu

5.-6. 2.-3. 1.-2. 12.-13. 10.-11. 7.-8. 5.-6. 2.-3. 13.-14. 11.-12. 8.-9. 6.-7.
čt, pá Komunální odpad
19.-20. 16.-17. 15.-16. 26.-27. 24.-25. 21.-22. 19.-20. 16.-17. 27.-28. 25.-26. 22.-23. 20.-21. LICHÝ
- SKO
týden
29.-30.
30.-31.
Tříděný odpad
středa/pátek
11.
2.
27.
22.
17.
12.
28.
- PLASTY
- 7 x ročně
Tříděný odpad
pátek
20.
20.
27.
26.
- PAPÍR
- 4 x ročně
Tříděný odpad
pátek
3.
4.
13.
14.
- SKLO
- 4 x ročně
Nebezpečný
JARNÍ ÚKLID
PODZIMNÍ ÚKLID
  2 x ročně
a objemný odpad

pozn.: Sběr a likvidace nebezpečného a objemného odpadu bude řešen formou MOBILNÍHO SVOZU (datum bude dopředu
oznámen), šedou barvou označeny svátky
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Hasiči

Členové jednotky SDH Halenkov se
dne 3.12.2011 opět po roční přestávce
školili v budově krajského ředitelství
ZZS Zlín v poskytování základní neodkladné resuscitace s použitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED).
Školení probíhalo pod odborným vedením náměstka ředitele ZZS MUDr. Doriana
Pfeifera. První část jednotky se školila
dopoledne, druhá polovina členů jednotky
byla proškolena v odpoledních hodinách.
Každý z účastníků kurzu si prakticky vyzkoušel, jak postupovat v situaci, kdy je
na záchranu sám nebo ve dvojici čí trojici.
Byl procvičen postup resuscitace s defibrilátorem i bez něj. Přístroj AED je součástí výbavy zásahového automobilu,
který naše jednotka získala v rámci projektu „Javorníky - ochrana a bezpečí bez
hranic“.		            Luboš Janota

hasiči
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Odborná příprava na ZZS Zlín
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Turisti

Rakousko bývalo pro nás většinou
tranzitní zemí, přes kterou jsme jezdili
převážně do Julských Alp ve Slovinsku
nebo do italských Dolomit.
Tentokrát se ale konečně staly rakouské hory naším cílem. Vybrali jsme
si oblast národního parku Gesause, která se nachází po obou stranách řeky
Enns. Tato oblast je charakteristická
hlubokými údolími, ostrými štíty a poměrně dobrou sítí značených cest.
Za výchozí místo jsme si zvolili příjemný kemp v Gstatterbodenu s velmi dobrým zázemím, který se nachází v blízkosti  řekyEnns. Jedinou snad nevýhodou
byla nízká nadmořská výška, takže jsme
denně museli překonávat značné převýšení k vrcholkům hor.
K největším zážitkům patřil výstup
na vrcholek Grosse Buchstein, vysoký
2224m. Předcházel mu dlouhý výstup
na chatu Buchsteinhaus a pak stoupání
v nepříjemné suti po velmi spoře jištěném chodníku až na vrchol.
Když jsme další den stoupali údolím
Wasserfal, netušili jsme, kolik krásných
zážitků nám poskytne tato túra. Příkré
kovové žebříky, ocelová lana, překrásné výhledy a spousta horských kytek
kolem nás. Na chatě Hesshutte bylo
určitě o čem debatovat. Jak se dá téměř
celý den prožít v husté mlze nás přesvědčil výstup od chaty Oberstklinkehutte na vrcholky Riffelu a Kreuzkogelu. Ale i tak jsme se cítili v tomto
vápencovém království dobře.
V blízkosti kempu jsme taky navštívili místo zvané Weidendom, kde jsme
obdivovali vrbové přístřešky z volně
rostoucích různě formovaných vrb.
Velkým dojmem na nás zapůsobila
návštěva soutěsky Nothklamm, která
patří k nejznámějším v Rakousku. Za 2
EU jsme po odvážně vedeném dřevěném chodníku a visutých mostcích obdivovali divokost a rozmanitost zdejší
přírody.
Něco podobného jsme shlédli při zpáteční cestě domů. Vodácká řeka Salza

turisti

Halenkovský zpravodaj

Národní park Gesause - Rakousko
nám poskytla řadu úchvatných scenérií
a soutěska Wasserloch pak byla skutečnou třešničkou na dortu celého zájezdu.
A protože se sešla výborná parta, nic

nebránilo tomu, abychom si z tohoto
zájezdu odvezli jen ty nejlepší vzpomínky.
Zavzpomínal Zdenek Drga

Krásné prožití vánočních svátků přeje Klub českých turistů Halenkov
a zároveň Vás příští rok srdečně zve na náš Turistický ples,
který bude jako vždy první sobotu v březnu - 3/3 2012!
-7-
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inzerce
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Všem občanům halenkovským přejeme krásné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí a do nového roku 2012 pevné zdraví.....
zaměstnanci Obce Halenkov
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

