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SOUBOR VALAŠSKÝCH PÍSNÍ
A TANCŮ KYČERA

Po více jak 20 letech se v obci Halenkov podařilo obnovit soubor Kyčera. Soubor funguje od března letošního roku
s novým logem a má za sebou vystoupení na Halenkovských slavnostech a ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
Prozatím navštěvovalo Kyčeru téměř 60 dětí.
Děkujeme tímto Všem našim podporovatelům a to především obci Halenkov a rodičům a také dětem za jejich nadšení!
Nejnovější informace najdete na připravované webové stránce http://kycera.halenkov.cz.
Za celý tým souboru Petra Zádilská
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Starosta občanům

Vážení spoluobčané,
Doufám, že jste prožili pěkné léto, které především dětem
hodně přálo krásným počasím, i když pro nás „starší“ ta
teplota byla někdy příliš vysoká.
Určitě ale neovlivnila negativně práce v obci. Jistě jste si
všimli nového chodníku z Lušové do Břežité. Věřím, že příští
rok bude tento propojen s chodníkem budovaným v Novém
Hrozenkově a tak spojí obě naše obce a zvýšíme bezpečnost
chodců.
Rovněž byly opraveny komunikace v Dinotici a na Kopci.
Plníme tak úkoly ze zastupitelstva a každým rokem investujeme do oprav komunikací a chodníků značné prostředky.
Dokončení revitalizace návsi jistě přispělo k pěknějšímu
vzhledu naší obce. Nyní začínáme opravu /vydláždění/ prostoru mezi farou a kostelem, což výrazně zpříjemní vstup do
našeho kostela. Spolupracujeme s panem farářem tak, aby
bylo myšleno na budoucnost a vytvořena možnost zavést
plynové vytápění našeho svatostánku, včetně vybudování
toalet.
Projekčně pracujeme na využití nádstavby naší základní
školy. Měla by vzniknout společenská místnost pro aktivity
školy a našich zájmových kroužků, klubovny, ateliéru pro
školu a zcela nový prostor pro moderní knihovnu.
Vše s potřebným a odpovídajícímu zázemím včetně výtahu.
Určitě využijeme výzvy OPŽP, která je chystána na 1. 12.
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2015 na zateplení obytných domů. Realizace zateplení
včetně využití finanční podpory bude možná již v příštím
roce.
Rovněž pracujeme na dokončení revitalizace prostoru
armádního velkoskladu. Prostor bude upraven, zatravněn
a budou vysázeny další stromy a rostliny.
To potvrzuje, že začínáme pracovat na přípravě návrhu
rozpočtu a celkového plánu rozvoje obce.
Věřím, že po dlouhých letech jednání uzavřeme práci na
novém územním plánu, který bude schválen na zasedání
Obecního zastupitelstva Halenkov.
Poslední zastupitelstvo obce se konalo 7. září tohoto roku
a mimo jiné schválilo směrnici rozhodovací pravomoce
k zadáváni veřejných zakázek malého rozsahu, projednalo
plnění rozpočtu za I. pololetí roku, které je velmi příznivé,
investiční akce včetně výměny oken v budově Lidového domu
a veškeré majetko-právní záležitosti včetně navazujících
rozpočtových opatření.
Vše bude v plném rozsahu zpřístupněno Vám občanům
a veřejnosti na našich webových stránkách.
Přeji Vám hodně zdraví a sil při plnění svých předsevzetí
a taky při pomoci svým blízkým i obci k realizaci Všeho dobrého.
Ing. Jiří Lušovský, starosta obce
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Čerstvé zprávy ze základní školy

Vydařené letní prázdniny se opět
ve škole nesly v duchu oprav a stěhování. Celý školní rok takřka všichni a každodenně s oblibou využíváme školní
jídelnu, ale na opravu si musela počkat
až do letošního roku. Vyšlapaná podlaha a staré vysloužilé vybavení muselo
pryč, nezůstaly nakonec ani staré zašedlé záclony. Opravu jídelny jsme zahájili v polovině července, hned jak
ukončila svůj prázdninový provoz školní družina.
Na podlahu byla položena protiskluzová dlažba, z efektivních důvodů jsme
neopomněli vyměnit topná tělesa, šikovný pan školník se ujal malování.
Do čistého prostoru firma nastěhovala
nové jídelní sety, které jsou stabilní,
pohodlné a hlavně nejsou hlučné.
Všichni strávníci tak mají při obědě
příjemnou atmosféru.
Další drobné opravy se týkaly vestavěných skříní a sociálního zařízení u tělocvičny nebo tříd ve druhém patře, kde
došlo k renovaci podlah a žaluzií. Velký
podíl na celkovém výsledku nese personál úklidu, pan školník, paní ekonomka
i někteří pedagogičtí pracovníci.
Škola byla připravená dne 1. září pro
233 dětí, z nichž 25 žáků jsou naši letošní prvňáčci. Mnozí z nich školu důvěrně
znají, a první den šli beze strachu, protože na poslední rok mateřské školky docházeli do budovy základní školy. Při
slavnostním zahájení byla třída plná nejen žáčků, ale i jejich rodičů, kteří prémi-

ový vstup do školy mnohdy prožívají
víc, než děti samotné. Je to tím, že si
uvědomují vážnost a důležitost vzdělání
v dnešním dravém a soutěživém světě.
Určitě mnohé z Vás zajímá, jaké jsou
plány a výhled pro tento školní rok.
Základem je poctivá výuka, nebudou
chybět ani soutěže, zajímavé akce,
o kterých budeme informovat v průběhu roku. Děti si budou moci vybrat
z nabídky zájmových kroužků, aby se
odreagovaly a efektivně vyplnily svůj
volný čas. Zajištěn bude i provoz mléčného programu formou mini bufetu
a distribuce ovoce do škol. Jak mléčný,
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tak ovocný program jsou podporovány
Evropskou unií. Všechny děti tak mají
mléčné výrobky za velmi výhodné ceny
a prvostupňoví navíc bohaté porce ovoce dvakrát měsíčně úplně zdarma.
Bezpečnost budovy a žáků bude i letos
posílen dozorem-vrátným ve spolupráci
s úřadem práce.
Výuka je v plném proudu, horké počasí se změnilo na teploty, které jsou
pro učení příjemnější. Chci Vám na začátku roku popřát hodně zdraví, sil
a úspěchů a co nejméně překážek a problémů.
Mgr. Soňa Růžičková

Halenkovský zpravodaj

oznámení
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Svaz postižených civilizačními chorobami
v ČR, z.s.
okresní organizace Vsetín
Ve dnech od 27. 9. - 3. 10. 2015 se uskuteční
rekondiční pobyt pro dospělé v Luhačovicích
Lázeňský dům Morava

Halenkovský zpravodaj

Rainbow day
16. 9. 2015

Lesní školka Halenkov
pořádá pro děti od 2 do 6 let

Pobyt je podpořen dotací ministerstva zdravotnictví v ČR a podporou ze Sociálního fondu Zlínského kraje.

Cena: 300,- Kč
(zahrnuje také oběd)
Kontakt: 724 993 878

OBEC HALENKOV VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM
LIDOVÉHO DOMU HALENKOV
- v zájmu vedení obce i všech složek obce je, aby náš LD vzal do pronájmu
provozovatel profesionál v nejlepším případě rodák a Halenkovjan
s dobrým vztahem k naší obci a s pochopením k potřebám občanů!
Pro více informací volejte: 571 457 310.

Klub českých turistů Halenkov.

Pořádá 32. ročník pochodu okolo Halenkova.
Kdy: 3. 10. 2015
Start i cíl: Sportovní areál u hřiště TJ Tatran Halenkov
Trasy: 8 a 15 km ( start 8:00 – 9:00 hod)
4 km ( kočárková, start do 10:00 hod)
Startovné: Děti od 6 let - 10 Kč, Dospělí - 20 Kč.
V cíli na všechny čeká pamětní list a tradiční občerstvení.
Srdečně zvou a na všechny účastníky se těší pořadatelé.
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Z historie Halenkova - rok 1914
V loňském roce uplynulo 100 let od vypuknutí 1. světové
války. Přibližme si, co se dělo v roce 1914 v Halenkově.
První polovina roku byla poznamenána úbytkem práce
v továrnách vsetínského okresu, tedy i v Thonetově továrně
na Halenkově. Od dubna byla zkrácena denní pracovní doba
z 11 na 8 hodin s patřičným krácením mzdy. Dělníci měli
nouzi a to se brzy přeneslo i na živnostníky.
Slet událostí byla následující:
28. června 1914 byl spáchán atentát na následníka trůnu
Františka Ferdinanda.
4. července
byla v halenkovském kostele sloužena
zádušní mše, za účasti zástupců obce,
spolků, učitelstva, žáků a občanů.
25. července
vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku.
26. července
byla vyhlášena částečná mobilizace
30. července
byla vyhlášena mobilizace úplná.
Mobilizace v Halenkově byla vyhlášena bubnováním
a troubením v jednotlivých údolích. Poblíž kostela začalo
bubnování kolem 4. hodiny ranní.V kostele se hned v sobotu
ráno začalo zpovídat a zpovídalo se celou sobotu a neděli.
Mobilizovaní vojáci pak ranním vlakem odjížděli ke svým
vojenským útvarům. Na nádraží se odehrávaly smutné scény,
ženy a děti se s nářkem loučily se svými manžely a otci. Lidi
opanoval smutek a strach z budoucnosti.
Odvody mužů do války dále pokračovaly v měsících srpnu,
říjnu a listopadu. Po posledním listopadovém odvodu zůstali
v obci jen ženy, děti, mladíci do 18 let a muži starší 50 let.
Lidé překotně vybírali své úspory ze záložen a masově
skupovali především potraviny.
Ceny potravin za první dva měsíce vzrostly o 50 až 100
procent.
V září, říjnu a listopadu se prováděly soupisy dobytka,
koní, obilí, sena a slámy, v prosinci pak další soupis mouky,
kukuřice a brambor.
Opuštěným ženám a starým rodičům stát poskytoval finanční podpory na nutné živobytí, za které všek bylo možné
jen máloco pořídit. Těžké časy prožívali i kuřáci , tabák,
doutníky a cigarety v obchodech nebyly nebo byly velmi
drahé a tak muži kouřili často i všelijaké listí.
Po vypuknutí války těšili se vojáci
a jejich rodiny, že válka rychle skončí,
jejich naděje se však nenaplnily. Právě
před Vánocemi 1914 hnala se ruská
vojska Polskem a zuřivě bojovala
o přechod Karpat, aby měla otevřenou
cestu do Vídně. Na Valašsku se lidé
báli, že Rusové zaplaví i Moravu.
Rusové však byli za cenu vysokých
ztrát na životech odraženi. Koncem
roku začaly přicházet první zprávy
o zraněných a padlých.
8. července 1914 se na Halenkově
konaly obecní volby. Za členy obecního výboru byli zvoleni: dosavadní
starosla Josef Kopecký čp. 15, nadučitel Jan Míček, dílovedoucí Rudolf
Matzenauer čp. 37, farář Ludvík
Koncer, tovární zámečník Pavel

Machálek čp. 36, obchodník Pavel Strbačka čp. 23, Hostinský
Adolf Hirsh čp. 62, Martin Kořenek čp. 125, Lukáš Koňařík
čp.264, Pavel Maňák čp. 98, Jan Václavík čp. 87, Jan Závrský
čp. 251, majitel pily Alexander Deutelbaum, revírník Adolf
Krbeczek, učitel Jaroslav Válek, rolník Josef Václavík, obuvník Jan Himmer čp. 68, rolník Josef Kocurek čp. 141. Volby
byly dosti rušné, Thonetův velkostatek nechtěl připustit do voleb pana Václava Kopeckého čp. 9, protože hájil zájmy drobných rolníků proti velkostatku.
Za starostu byl znovu zvolen pan Josef Kopecký /Bajcařík/
čp 15.
Školní rok 1914 začal 16. září. Správcové škol byli zmocněni poskytovat starším žákům úlevy, aby mohli doma pomáhat matkám při podzimních pracích na poli. V roce 1914 se
ve škole.
U Kostela učilo 284 dětí ve čtyřech třídách. Ve škole
U Koňaříků bylo zapsáno 202 žáků ve třech třídách.
Jednotřídní školu v Dinotici navštěvovalo 91 žáků. Okresní
školní rada žádala obecní zastupitelstvo, aby ve škole
v Dinotici byla zřízena druhá učebna, na to však obec neměla dostatečné finanční prostředky. Na Halenkově existovala
i německá jednotřídní škola, při Thonetově továrně, kterou
navštěvovalo 20 dětí úředníků.
Na závěr jedna zajímavost - v roce 1914 bylo naposledy
plaveno dřevo po Bečvě na Vsetín, které plavil Thonetův
velkostatek.
Zdroje: Kronika obce Halenkova z roku 1923 sepsaná farářem Františkem Bergerem
Protokoly ze zasedání obecního výboru z roku 1914
Kronika obce Halenkova sepsaná zpětně paní Olgou
Šulákovou.
Pokud se někdo ze čtenářů zajímá o historii naší obce a zná
ještě nová neznámá fakta vztahující se k tomuto tématu,
může je zaslat na níže uvedenou moji mejlovou adresu
a nebo navštívit knihovnu,děkuji. (Obzvlášť fotografie obce
z období do roku 1960)
Vybrala a upravila Pavla Krejčí /krejcipavla@email.cz/
sepsáno v Halenkově v září 2015
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Rozlosování podzimní části soutěžního ročníku 2015/2016
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

MUŽI „A“ - Rozlosování podzimní části sout. ročníku 2015/2016

Den
SO
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE

Datum
8. 8. 2015
16. 8. 2015
23. 8. 2015
30. 8. 2015
6. 9. 2015
12. 9. 2015
20. 9. 2015
27. 9. 2015
3.10. 2015
11.10. 2015
18.10. 2015
25.10. 2015
1.11. 2015

Čas
16:30
16:30
10:15
16:30
16:30
16:30
15:30
15:30
15:00
14:30
14:00
14:00
13:30

Utkání
Střítež nad Bečv. - Halenkov
Halenkov - Lužná
Semetín - Halenkov
Halenkov - Choryně
Lhotka nad Bečv. - Halenkov
Halenkov - V.Karl.+Karol.„B“
Horní Bečva - Halenkov
Halenkov - Janová
Poličná - Halenkov
Halenkov - Bynina
Valašská Bystřice - Halenkov
Nový Hrozenkov - Halenkov
Halenkov - Huslenky

MUŽI „B“ - Rozlosování podzimní části sout. ročníku 2015/2016

Den
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
NE
SO

Datum
8. 8. 2015
15. 8. 2015
22. 8. 2015
29. 8. 2015
5. 9. 2015
12. 9. 2015
20. 9. 2015
26. 9. 2015
4.10. 2015
10.10. 2015
17.10. 2015
25.10. 2015
31.10. 2015

Čas
16:30
16:30
17:30
16:30
16:30
10:45
15:30
15:30
15:00
14:30
14:00
14:00
13:30

Utkání
Liptál - Halenkov „B“
Halenkov „B“ - Police
FK Vsetín „B“ - Halenkov „B“
Halenkov „B“ - Lačnov
Ratiboř „B“ - Halenkov „B“
Halenkov „B“ - Krhová „B“
Zděchov - Halenkov „B“
Halenkov „B“ - Střítež „B“
Študlov - Halenkov „B“
Halenkov „B“ - Velká Lhota
Choryně „B“ - Halenkov „B“
Mikulůvka - Halenkov „B“
Halenkov „B“ - H.Bečva „B“

PŘÍPRAVKA - Rozlosování podzimní části sout. ročníku 2015/2016

Kolo
Den
Datum
Čas
Utkání
4.
SO
29. 8.2015
10:00
Halenkov - Horní Lideč
5.
ČT
3. 9.2015
17:00
Prlov - Halenkov *
6.
SO
12. 9.2015
9:00
Halenkov - Lhota u Vsetína
7.
SO
19. 9.2015
16:00
Valašské Příkazy - Halenkov
8.
SO
26. 9.2015
10:00
Valašská Polanka - Halenkov
9.
SO
3.10.2015
10:00
Halenkov - V.Karl. + Karol.
1.
NE
11.10.2015
10:00
Liptál - Halenkov
2.
SO
17.10.2015
10:00
Halenkov - FK Vsetín
3.
SO
24.10.2015
10:00
Hovězí - Halenkov
Pozn : Přesné časy odjezdů k zápasům upřesní vždy trenér !!! * hraje se v Bratřejově
Kolo
4.
3.
6.
7.
5.
8.
9.
10.
11.
1.
2.

STARŠÍ ŽÁCI - Rozlosování podzimní části sout. ročníku 2015/2016
Den
NE
ST
SO
NE
ST
NE
NE
NE
NE
SO
NE

Datum
30. 8.2015
9. 9.2015
12. 9.2015
20. 9.2015
23. 9.2015
27. 9.2015
4.10.2015
11.10.2015
18.10.2015
24.10.2015
1.11.2015

Čas
13:30
17:30
13:30
12:30
17:00
12:30
12:30
11:30
10:00
11:30
10:30

Utkání
Halenkov - Valašské Příkazy
Rajnochovice - Halenkov
Halenkov - Hutisko
Valašská Polanka - Halenkov
Hovězí - Halenkov
Halenkov - Ústí
Valašská Bystřice - Halenkov
Podlesí - Halenkov
Halenkov - Hrachovec
Lidečko - Halenkov
Halenkov - Kelč
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Odjezd
14:30
9:00
14:30
13:30
13:00
12:00

Odjezd
15:00
16:15
15:00
14:15
13:30
12:15
12:30

Odjezd
15:45
14:45
9:00
9:00
9:00

Odjezd
16:00
11:15
16:00
11:00
10:15
10:15
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Halenkovský fotbal vstoupil do další sezony
Máme tu další vydání zpravodaje,
a tak nám dovolte, abychom vás i my
informovali o tom, co se v našem oddíle za poslední půl rok událo.
Začneme druhou částí uplynulé fotbalové sezony, do které vstupovaly oba
týmu mužů z prvních příček a živily
reálné naděje na postup. Áčko v okresním přeboru ani béčko ve IV. třídě ale
na jaře nedokázaly navázat na skvělý
podzim a nakonec se v tabulce i přes
veškerou snahu propadly. Mládežnické
týmy si pozice z podzimu udržely.
Starší žáci skončili v okresním přeboru na 5. a přípravka na 8. místě.
Během jara došlo i na velkou investici do modernizace hřiště, konkrétně
instalaci automatického zavlažovacího systému umístěného přímo do trávníků. S jeho pořízením nám výrazně
pomohla obec, které za to moc děkujeme. Nový systém bude daleko hospodárnější co do spotřeby vody i nároku na čas a pracovní sílu.
Dění uvnitř oddílu se nezastavilo
ani během letní pauzy. U prvního týmu skončil trenér Petr Uherek, který
přešel k rezervě, a tak bylo třeba najít
na jeho místo náhradu. Po dlouhém
zvažování nakonec padla volba
na zkušeného Antonína Trlicu
z Hovězí. Jistých změn zaznamenal
i samotný kádr áčka, který opustil
Richard Šimčík a naopak se do něj
vrátil Honza Koňařík. Podařilo se
udržet i Radima Jakeše, jenž měl přes
léto zaječí úmysly, ale nakonec se
rozhodl zůstat.

Vítězem fotbalového turnaje O pohár starosty se stal celek Dolin. Kapitánovi
Petru Uherkovi předal cenu starosta obce Jiří Lušovský.
Foto Jiří Tkadlec

Na přelomu července a srpna se
na hřišti uskutečnil tradiční fotbalový
mundial, letos premiérově pod novým
názvem O pohár starosty. V obvyklé
konkurenci čtyř týmů se letos radovaly Doliny, druhé skončily Kuželky,
třetí Dinotice a čtvrté Černé.
Podzimní sezona už je v plném
proudu a zatím je ve hvězdách, zda
budeme mít na jejím konci důvod
k oslavám nebo obavám. Každopádně
zveme všechny, aby nám přišli fandit
a přikládáme rozpis utkání jednotlivých týmů TJ Tatran Halenkov.
Vedení TJ Tatran Halenkov

Při instalaci nového zavlažovacího systému pomáhali i brigádníci z řad fotbalistů. 						
Foto Radek Ondryáš
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