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Starosta občanům ● Udělení čestného občanství ● Pozvánka hasičů ● Budoucí prvňáčci

A nezapomeňte na tradiční dětský den plný atrakcí,
který se bude konat za týden 7. 6. 2008 v parku OÚ Halenkov !

starosta občanům
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Starosta občanům

Tento schválený rozpočet bude kontrolován čtvrtletně OZ
naší obce a rovněž může být upravován na základě nutných
Vážení spoluobčané,
potřeb, získaných dotací, tedy dle vývoje příjmové oblasti
všechny Vás moc zdravím s příchodem jara a přeji Vám a čerpání rozpočtu.
všem hodně zdraví a pohody. Dne 18. 3. 2008 se uskutečnilo
zasedání obecního zastupitelstva, na kterém byl projednán
Na základě uvedeného Vás žádám o zasílání podnětů a Vaa následně schválen rozpočet roku 2008 o jehož jednotlivých šich připomínek i v průběhu letošního roku.
částech i investičních akcích jste byli informováni v předeZa Váš aktivní přístup Vám předem děkuji.
šlém zpravodaji.
Ing. Jiří Lušovský, starosta obce

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám
všem sdělit, že na základě rozhodnutí Obecního zastupitelstva dne
20. prosince 2007 bylo
panu Josefu Drgovi
uděleno čestní občanství obce Halenkov.
Panu Josefu Drgovi bylo toto čestné
občanství uděleno za dlouholetou společensky prospěšnou činnost, za obětavost při budování nového sportovního
areálu a také za zásluhy o modernizaci

jím řízeného podniku UP závody Bučovice, která umožnila získat práci i výdělek mnoha občanům naší obce.
Dekret byl panu Josefu Drgovi předán při příležitosti 85 letého výročí jeho
narození.
Pan Josef Drga je po panu Msgre
Theodoru Schleglovi - dlouholetému
faráři, děkanovi, konzistornímu radovi
a papežskému komořímu, panu Theodoru Thonetovi - velkopodnikateli,
spolumajiteli továrny Gebrüder Thonet
v Halenkově, panu Jaroslavu Kuchařovi
- dlouholetému faráři, děkanovi a čestnému kanovníkovi kroměřížské kapituly a panu Karlu Valovi - dlouholetému

řediteli nové devítileté školy již pátým
čestným občanem našeho Halenkova.
Všem patří velké uznání a dík za jejich celoživotní práci.
Ing. Jiří Lušovský, starosta obce

Fotogalerie

Ze slavnostního otevření zrekonstruované školní jídelny, které pro vás zachytil pan starosta Lušovský. Přejeme kuchařkám příjemné vaření a spoustu nových receptů...

Vážení občané

Svoz odpadu

Termín jarního svozu je 3. 5. 2008
Velkoobjemový odpad se v letošním roce bude shromažďovat
pouze "U HŘBITOVA".

Od 1.1.2008 došlo ke změně firmy, která sváží komunální odpad, tříděný i velkoobjemový. Svoz budou provádět
TS Vsetín ve čtrnáctidenních intervalech - vždy sudý týden.
Počínaje dnem 10. 1. 2008 bude komunální odpad svážen
ve čtvrtek a v pátek.
Žádáme občany, aby měli popelnice (černé pytle) připraveny již v ranních hodinách ve čtvrtek.
Jiný svozový režim v roce 2008 bude pro údolí :

Harmonogram svozu tříděného odpadu pro rok 2008.
PLASTY: 20.2., 9.4., 4.6., 9.7., 13.8., 1.10., 10.12.
PAPÍR: 28.3., 4.7., 26.9., 19.12.
SKLO: 9.1., 19.3., 6..8., 22.9.
Pozor! Změna u svozu skla původně bylo uvedeno 6. 7., svoz
bude 6. 8. 2008.

Upozorňujeme občany, že poplatek za svoz domovního odpadu byl splatný 31. 3. 2008. Výše poplatku je 400,- Kč /
osobu.
Povinnost platby má každá osoba, která je hlášena k trvalému
pobytu v obci Halenkov.
Svoz tříděného odpadu bude dále probíhat podle dřívějšího Dne 31. 3. 2008 byl splatný poplatek ze psa za rok 2008.
systému. Harmonogram svozu bude k dostání na OÚ Halenkov. Velkoobjemový odpad se bude svážet 2 x ročně jako do- Neuhrazené poplatky zaplaťte na pokladně OÚ Halenkov.
Sábelová: 571 457 310.
posud.
LUŠOVÁ - bude mít od 9. 1. 2008 svoz ve středu - sudý týden.
ČERNÉ - bude mít od 2. 1. 2008 svoz ve středu - lichý týden.
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Tříkrálová sbírka 2008

Již po deváté proběhla, na počátku měsíce
ledna, v Olomoucké arcidiecézi Tříkrálová
sbírka. Po sečtení obsahu všech pokladniček, které neúnavně nosili tři králové, se
částka v naší oblasti sedmi obcí vyšplhala
na 440 200 Kč. Z této částky je 65 % určeno
místní charitě na její nové projekty. V našem případě, jak již
ve většině případů víte, pomůže výtěžek TS při výstavbě Víceúčelového charitního domu v Halenkově. Pokud se podaří
vše tak, jak je na tento rok naplánováno, měl by být tento dům
na podzim již v provozu.
Tříkrálová sbírka je po léta již tradičně nedílnou součástí
financování našich nových projektů.
Chtěla bych Vám všem mnohokrát poděkovat za Vaši důvěru. Budeme se snažit i v dalších letech ji nezklamat.
Dík patří také všem koledníkům a jejich vedoucím.
Za charitu Nový Hrozenkov a koordinátory TS – Juditu
Orságovou a Ing. Danu Žákovou
Ing. Danuše Martinková
ředitelka

Výtěžek Tříkrálové sbírky 08
Hovězí
Huslenky
Zděchov
Halenkov
N. Hrozenkov
Karolinka
V. Karlovice
celkem

Pozvánka na akce SDH Halenkov

55 396,00
47 809,00
20 523,50
71 907,00
106 235,50
55 827,50
82 501,50
440 200,- Kč

SDH Halenkov pořádá v nejbližším období tyto společenské akce za účasti veřejnosti:
1) V neděli dne 4. 5. 2008 se koná oslava svátku sv. Floriana
Program:
09.00 – Sraz u hasičské zbrojnice SDH Halenkov
09.45 – Slavnostní pochod do kostela
10.00 – Mše svatá
11.00 – Pietní akt k výročí osvobození Halenkova
2) V sobotu dne 17. 5. 2008 se u hasičské zbrojnice SDH Halenkov koná slavnostní uvedení repasovaného vozidla
LIAZ CAS 25 do služby SDH Halenkov
Program:
15.00 – Zahájení oslavy
15.30 – Oficiální uvední do provozu s krátkou „kulturní vložkou“
od 16.00 – Volná zábava se živou muzikou (k poslechu, zpěvu i tanci)
Bohaté občerstvení zajištěno (zabijačkové speciality, srnčí guláš, něco na žízeň).
Na obě uvedené akce Vás srdečně zve pořadatel SDH Halenkov a garant OÚ Halenkov

Hlavní akce z dalšího plánu činnosti

1) V sobotu dne 15. 4. se koná brigáda u hasičské zbrojnice SDH Halenkov. Na pořadu je jarní úklid okolí a prostor
hasičské zbrojnice. Začátek 09.00 hodin.
2) V sobotu dne 26. 4. se výjezdová jednotka SDH Halenkov zúčastní celodenní odborné přípravy na požární stanici
Vsetín. Začátek 08.00 hodin.
3) V pátek dne 2. 5. tradiční stavění Májky u Lidového domu. Začátek 09.00 hodin.
4) A konečně 31. 5. tradiční „Kácačka“ v rámci Halenkovských slavností.
Za SDH Halenkov starosta, JANOTA Petr

Pozvánka

na prezentaci rukodělných výrobků
s valašskou tematikou, která se koná v
pátek 18. dubna 2008 v Lidovém domě

v Halenkově při příležitosti okresního
shomáždění Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. za podpory a s dotací Fondu kultury Zlínského kraje.

Prezentaci zahájí v 15 hodin děti
z Mateřské školy Halenkov.
Skupina "Karlovjanky" z Velkých
Karlovic uvede valašské lidové písně
a povídání o životě Valachů.

Kondiční cvičení Tae-bo v tělocvičně ZŠ vždy v pondělí a čtvrtek od 19.00 - 20.00 hod. - vede Monika Maňáková
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Hasiči do zpravodaje

Dnešní hasičský příspěvek do Halenkovského zpravodaje bychom rádi uvedli
veřejnou omluvou. Je dobrou tradicí Sboru dobrovolných hasičů Halenkov, že pamatuje při bohaté aktivní činnosti na své
dříve narozené sestry a bratry. Mimo jiné
také tím, že se delegací zástupců SDH
Halenkov osobně připojují ke gratulacím
ve dnech jejich významných životních
jubileí. Musíme podotknout, pro případ,
aby se na nějakého jubilanta nezapomnělo, že tuto záležitost máme ošetřenou
v rámci své počítačové databáze (vedení
členské základny). Nikdo není dokonalý.
Ani technika.
A tak se nám stalo, že v datu narození
bratra Josefa Drgy bylo místo 9. 1. 1923,
datum 9. 10. 1923. Vážený bratře. Dovolte, abychom se touto netradiční formou
připojili ke gratulacím k Vašemu významnému životnímu jubileu. Přejeme
hodně štěstí, zdraví, spokojenosti do dalších let. Jménem výboru SDH Halenkov
se hluboce omlouváme za nedopatření,
které nám znemožnilo toto provést aktuálně a osobně. Těšíme se na setkání
s Vámi při naší další činnosti.
Činnost sboru za první měsíce roku
2008. Zástupci členské základny se tradičně účastnili jednání výročních valných
hromad okolních sborů. Naše výroční valná hromada se konala dne 12. 1. 2008.
Na 60 řádných členů SDH Halenkov a 10
hostů zhodnotilo činnost SDH Halenkov
za rok 2007. Na vysoký standart jsme si
už asi zvykli. Potěšující ale je, že činnost
sboru je vyváženě rozložena na aktivitu
kulturní, společenskou, sportovní, a že
je podložena vyváženým hospodařením.
Ke spokojenosti nás vede i aktivita členské základny. Ta se opírá o zdravé jádro
mladé a střední generace, kterému zdatně
sekundují hasičští „matadoři“. Co se nám

však léta nedaří, je výchova našich nejmladších nástupců – žáků a dorostu.
Činnost JPO. Výjezdová jednotka SDH
Halenkov (JPO II SDH Halenkov) jede
od prvních dnů roku 2008 svým standardním způsobem. Drží plnou akceschopnost, má za sebou 3 ostré výjezdy, jedno
námětové cvičení, jedno cyklické školení
celé jednotky a určení řidiči pravidelné
školení řidičů. Jednoduše řečeno – nenudili jsme se, a to k nám byla ještě milosrdná paní zima.
Kapitolou samou o sobě je záležitost
obměny techniky JPO II SDH Halenkov.
Dnes se s touto věcí nebudeme zaobírat.
Vydalo by to na samostatný článek. Můžeme jen slíbit, že ten se určitě objeví
v některém z dalších zpravodajů.
Krátce jen ke dvěma událostem. V pátek dne 29. 2. 2008 proběhlo v obci Halenkov prověřovací cvičení JPO II SDH
Halenkov. Námětem cvičení byla likvidace požáru střechy na místním penzionu.
Přes nepřízeň počasí naše výjezdovka
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předvedla početným, náhodným divákům
(cvičení probíhalo za plného provozu
penzionu), že se dokáže vypořádat i se
složitějšími zásahy. Že to bylo za vydatné
pomoci JPO III SDH Nový Hrozenkov,
která byla ke cvičení přizvána v rámci
dlouhodobé sousedské spolupráce a že
se našly i drobné nedostatky, skrývat netřeba. Na závěrečném vyhodnocení, které
následovalo bezprostředně po cvičení,
se o nich ostatně hovořilo. Přes zmíněné
nedostatky majitel penzionu „Na parní
pile“ pan Petr Orság (děkujeme za vstřícnost a pomoc při realizaci cvičení), a přítomní starosta obce Halenkov Ing. Jiří
Lušovský, starostka obce N. Hrozenkov
Stanislava Špruncová a poslanec PSP
Ing. František Novosad konstatovali, že
obě jednotky předvedly svou akceschopnost v tom nejlepším světle.
V sobotu dne 15. 3. 2008 proběhla
v hasičské zbrojnici pravidelná cyklická
příprava JPO II SDH Halenkov. Od 8.00
hodiny bylo na pořadu dne pravidelné
proškolení členů JPO v oblastech spojové služby (radioprovoz), služby chemicko-technologické (CHTS), strojní služby,
problematika práce s motorovou pilou
a konečně záležitosti zdravotní přípravy –
laické první pomoci. I když upřímně řečeno, o laické první pomoci nemůže být ani
řeči - vyučujícím byla paní Radana Uhýrková ze ZZS Zlínského kraje, vrchní setra
pro obvod Vsetín. Ta se svým výkladem
vlastně celé školení zahájila. Až na konci
článku se o něm zmiňujeme z prostého
důvodu. Rádi bychom, aby o základní
postupy při resuscitaci ani čtenář zpravodaje nebyl ošizen. Proto také přikládáme
dokument, který postup při resuscitaci
popisuje.
Za SDH Halenkov starosta
JANOTA Petr
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školka / škola

Budoucí první třída

Začátkem února do základní školy zavítaly děti z mateřské školy, aby se seznámily s prostředím, s prací prvňáčků,
a také aby ztratily ostych a obavy z blížícího se zápisu. Datum jeho konání byl
naplánován na 5. února a celkem se dostavilo 35 dětí.
V letošním roce jsme zápis pojali v novém stylu. Byl pozměněn jak
po organizační stránce, tak i po stránce
obsahové. Průvodci po budově školy
se malým školáčkům staly pohádkové
postavy v podání děvčat z deváté třídy.
Obsahová stránka byla oproti loňskému
roku pozměněna hlavně proto, aby děti
prokázaly schopnost reagovat na změny
činnosti, komunikovat z více než jedním
učitelem a aby se nebály předvést to, co
se až doposud naučily.
Děti si krátily čekání na zápis hrou,
povídáním nebo malováním. Spolu se
svými rodiči se také mohli občerstvit.
Budoucí prvňáčci si na památku od-

nesli užitečné dárečky, aby mohli až
do začátku nového školního roku malovat, trénovat správné držení tužky,
a také rozvíjet své schopnosti hrou.
Za přípravu, organizaci a průběh

Sběr nápojových kartonů

Odpad. Slovo v dnešní době velmi
často skloňované, nicméně kam s ním?
Snad možná před deseti lety by nad odpovědí mnohý z nás zaváhal. Nicméně
věci se daly kupředu pozitivní cestou
a každý, kdo odpad třídit chce, tuto
možnost dneska má. Většina z nás si
zvykla, že plasty nepatří do kotle, popelnice či volné přírody. Ale třídíme
opravdu beze zbytku vše?
Samozřejmě je možné namítnout, že
bezproblémově to nelze a určitě je to

pravda. Přesto bychom se měli o to pokusit v rámci svých vlastních možností. Věta „Mysleme nadčasově“ v tomto
případě jistě není pouhou frází.
Jakým způsobem se rozhodla přispět
halenkovská škola k tomuto problému?
Od letošního roku začala třídit nápojový karton. Celá akce je vedena formou soutěže. Děti nosí svázané kartony
a vše je pečlivě evidováno. Na konci
roku bude znám vítěz a všechny zapojené třídy dostanou finanční ohodnocení

Taneční soutěž
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zápisu děkuji všem vyučujícím, kteří
aktivně přispěli k úspěchu celé akce.
Poděkování patří také všem rodičům
a jejich dětem za trpělivost a toleranci,
což je v dnešním uspěchaném světě tolik potřebné a důležité.
S. Růžičková, ředitelka školy

podle toho, jak byly pilné. Za obdržené
peníze si mohou přilepšit k výletu nebo
je využít jiným způsobem.
Zatím ve škole proběhla sběrová
akce třikrát a podařilo se nashromáždit
přes 300 kilogramů, které jsou určené
na další zpracování. Je velmi potěšující,
že se do soutěže zapojily všechny třídy
a dokonce přišli i rodiče s dětmi. Chceme Všem touto cestou poděkovat a věříme, že se nám bude dařit a pokud i Vy
občané nám chcete vyjít vstříc budeme
velmi rádi.
M. Romanová
Dne 19. 2. 2008 se v základní škole
Trávníky uskutečnil 3. ročník taneční
soutěže TANČÍRNA, které jsme se zúčastnily i my – žákyně ZŠ Halenkov. Před
samotnou soutěží, jak už to bývá zvykem,
nás všechny opět čekaly týdny plné dřiny.
Naši ZŠ reprezentovalo celkem 20 děvčat, které předvedly čtyři taneční choreografie různých stylů: hip hop, aerobik,
scénický tanec a latinsko americké rytmy.
Soutěž jsme si velmi užily, nejen že jsme
předvedly dobré výkony, ale také si našly nové přátele. Byla zde také příjemná
atmosféra. Po taneční soutěži nás ještě
čekal přehlídkový den v Lidovém domě
ve Vsetíně. Tam jsme ve čtvrtek strávili
všichni celý den. Během něho jsme stihli
celkem tři vystoupení, při kterých byl sál
zcela zaplněn. Byl to skvělý zážitek, na
který jen tak nezapomeneme.
V. Kučerová, N. Maňáková
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Zahájení letošní turistické sezóny
Turisté zahájili svou letošní činnost
jako každoročně výroční členskou
schůzí, která proběhla 12. ledna, na které zhodnotili činnost v roce minulém
a schválili mimo jiné i plán činnosti
na rok letošní.
Na přelomu ledna a února jsme uspořádali autobusový zájezd na V. Mezinárodní zimní sraz turistů, který se letos
konal v Jablůnkově. Všichni účastníci si
pochvalovali až nečekaně dobré sněhové podmínky, a dobře připravené trasy
v prostředí moravskoslezských Beskyd.
9. - 10. 2. proběhlo na tradičním
místě u myslivecké chaty již 14 zimní
táboření. Po oba dva dny se na tábořišti vystřídalo zhruba 50 účastníků, a asi
20. jich pak nocovalo ve stanech nebo
jen tak pod širákem. Záběry z této akce
bylo možno 11. 2. zhlédnout v jihomoravském večerníku na ČT 1.
2. března jsme za velikého zájmu
veřejnosti uspořádali již 13. turistický
ples. Účastníci si zatančili za hudebního doprovodu skupiny Skart, cimbálové
muziky Milana Mlčáka, zhlédli vystoupení Tancklubu ze Vsetína, a ti šťastnější i něco vyhráli v bohaté tombole. Chtěl
bych ještě jednou poděkovat všem kteří
nám přispěli do plesové tomboly, a podpořili nás v naší další činnosti.
Z připravovaných akcí bych rád
vzpomněl cyklopřejezd vsetínských vrchů dne 17. 5.
Pochod okolo Huslenek 25. 5., autobusový zájezd do Jeseníků 14. 6.
a na prázdniny chystáme týdenní zájezd do Rumunska po stopách našeho
prvního zahraničního zájezdu, který se
uskutečnil před 20. léty v roce 1988.
Tyto i další akce najdete na naší vývěsce u kostela, nebo na www.kcthalenkov.
cz, kde je možno zhládnout i fotky z našich akcí.
Za KČT Halenkov: Trličík Vlastislav.
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RE/MAX prodává nejvíce realit na světě.
Prodáme i tu vaši!

RE/MAX Plus, Business Line,
Lorencova 3791, 760 01 Zlín
petr.spalek@remax-czech.cz
Poskytujeme profesionální služby
s obchodním přístupem k řešení Vašich potřeb.
Veškerý právní servis a poradenství je u nás
samozřejmostí.
Chcete výhodně prodat svoji nemovitost?
Obraťte se na Remax.

VOLEJTE ZDARMA

800 888 110

www.remax-czech.cz

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

