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Starosta občanům

Vážení spoluobčané,

Dovolte mi úvodem Vám všem popřát především pevné
zdraví, hodně štěstí a osobních i pracovních úspěchů. Jsem
přesvědčen, že i když přání, která vyslovuji jsou velmi podobná, tak v posledních letech nabývají na významu, neboť
situace v našem státě se nekonsoliduje a naše starost o zajištění rodin a věřte i chodu obce je větší.
Proto prožijte co nejlépe svátky jara a celý rok 2011.
Naše obec se již řídí dle schváleného rozpočtu roku 2011,
se kterým jste byli podrobně seznámeni. Mohu konstatovat,
že při plnění příjmové části rozpočtu, budou zajištěny základní potřeby občanů a celé obce. Jistě vnímáte, že pokračují práce na zateplnění a zhotovení fasády naší ZŠ a začaly
a dle harmonogramu pokračují práce na výměně oken, zateplení a zhotovení fasády i naší MŠ. Věřte, že skutečnost, že
tyto práce v hodnotě téměř 15 mil. Kč můžeme realizovat
i díky získaným dotacím, je velkým úspěchem naší obce.
Právě v těchto dnech se rozhoduje o tom, zda získáme dotaci na realizaci I. etapy odstranění ekologické zátěže v bývalém AV a rovněž dotaci na revitalizaci hřbitova v obci.
Zatím máme pozitivní zprávy, že naše žádosti vyhovují
vyhlášeným výzvám k získání finanční výpomoci.
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Pokud se týká „Sportovně zábavního parku“, který by byl
vybudován v blízkosti hřiště na kopanou a sloužil by k rozvoji turistiky a především pro mládež a rodiny s dětmi, bude
v červnu vyhlášena II. výzva do které se s naším projektem
určitě přihlásíme. V I. výzvě z programu ROP byly upřednostněny projekty, směřující do sdružení obcí a neziskových
organizací.
Na nejbližším zasedání Obecního zastupitelstva Halenkova
zastupitelé rozhodnou o pořadí oprav místních komunikací.
Pokud se týká chodníku do údolí Černé jsme ve fázi přípravy
projektu a jednání se Správou železniční dopravní cesty
v Otrokovicích. Nezapomínáme ani na vodovod do údolí
Hluboký.
Persoální změny nastaly ve vedení Služeb obce Halenkov
a i v oblasti hospodaření s lesy.
Věřím, že v tak důležitých oblastech naší práce budeme
úspěšní a v oblasti služeb, které jsou důležité pro občany
i obec dojde ke zkvalitnění práce. Rovněž řešíme zajištění
digitálního vysílání s ČT. Blíže na jiném místě zpravodaje.
To je vše co jsem Vám chtěl v krátkosti sdělit. Tedy ještě
jednou vše nejlepší a mnoho pěkných a úspěšných dnů Vám
všem.
Váš starosta, ing. Jiří Lušovský

Tisková zpráva

dokumentu OPŽP dle kapitoly 6.3 - dosažení energetických úspor. Snížení nákladů na vytápění.
V rámci Operačního programu životní prostředí oblast
Dojde ke snížení zátěže životního prostředí v obci a okopodpory 3.2.1 Realizace úspor energie získala Obec lí vlivem redukce emisí na zdroji tepla pro vytápění obHalenkov dotaci na provedení díla:
jektu.
Při zachování současné kvality prostředí v budovách
ZŠ Halenkov - Zateplení fasády
dojde po realizaci opatření vlivem snížení množství tepla
spotřebovávaného na vytápění ke snížení CO2 o 52,8 tun
Tento projekt je v současné době realizován, je spolufinan- za rok. Toho bude dosaženo úsporou primárních paliv
cován Evropskou unií a přispěje velkou měrou ke zlepšení v ekvivalentu 946 GJ/rok.
životního prostředí v obci Halenkov.
Investorem je Obec Halenkov a zhotovitel firma Zlínské
Předmětem akce je zateplení obvodového pláště a vý- stavby, a.s. Celkové způsobilé výdaje činí cca 6,3 mil.Kč.
měna výplní otvorů stavebních konstrukcí podle doporuTermín dokončení projektu: červen 2011
čení energetického auditu.
Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy na úroveň odpovídající požadavkům Implementačního

KNIHOVNA HALENKOV informuje:
Komentář aktivit za rok 2010 – součást národní statistiky Knihoven ČR
- pro představu uvádíme seznam akcí,které knihovnice halenkovská kromě svých povinností v knihovně uspořádala pro lepší kulturní život v naší obci…. za pomoc děkuje všem,kteří přiložili ruku k dílu...
- Vydala 3x Halenkovský zpravodaj –velikonoční, poutový
a vánoční v celkovém nákladu 2400 ks, rozvoz zdarma
do každé domácnosti
- Organizovala tradiční Karneval pro děti cca 250 lidí
- Provedla exkurze I.stupně Základní školy Halenkov –
5 tříd
- Provedla exkurze tříd 2.a3.ze Základní školy Huslenky
- Pasovala žáky 1. tř. ZŠ Halenkov na čtenáře s rautem
a dárkem v podobě knihy Zdeňka Svěráka: Když se zamiluje kůň – 23ks s věnováním od Knihovny

- Křest s článkem a foto vyšel v místním tisku – Jalovec 5/10
- Organizovala tradiční Dětský den v parku – účast cca 80
dětí a 200 rodičů
- Organizovala Halenkovské slavnosti 7. ročník, příprava
programu a moderování celé akce
- v rámci Slavností proběhl také hudební stan pro mladé –
celé připravila Knihovna,
- Na 7. ročníku Slavností vystoupilo cca 200 účinkujích
z řad profesionálů a amatérů + naše děti z mateřské a základní školy
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- Spolupracovala s místními Turisty /KČT/ při 1. Ohňování
a pouštění lampiónů štěstí
- Spolupracovala s místními Hasiči při Dětském dni, cvičení na Kohůtce,oslava Osvobození – zvučení
- Exkurze Mateřské školy Halenkov – mladší,střední a starší oddělení – 75 dětí - nejstarší děti z MŠ dostaly hračku,
s tím, že za rok, jestli se naučí číst – čeká je dárek v podobě knihy… tradice již 7. rokem, která má efekt v podobě
90% návštěvnosti dětí I. Stupně ZŠ
- Mediálně podpořila a pomáhala organizovat celkem 4x
hudební akci pro náctileté… pod názvem Ultimate bass,
účast cca 600 lidí,
- Organizovala Lampionový průvod a ohňostrojem, účast
cca 250 lidí
- V prosinci přivítala na exkurzi děti ze Základní školy
praktické v Halenkově – 32 dětí – beseda o rozdílu mezi
pohádkou a pověstí se moc povedla
- Organizovala Mikuláškou nadílku s čerty a anděly – cca
80 lidí
- Organizovala vánoční Štěpánskou koledu v kostele
Povýšení sv. Kříže v Halenkově se sborovým souborem
Gymnázia Vsetín HEKAL – 200 lidí

Halenkovský zpravodaj

- A také půjčovala knihy, zakoupila 550 nových knih ,celkem máme již přes 13 000 svazků, o které se svědomitě
stará... Knihovnu navštívilo 2388 klientů a registrovalo
se 401 čtenářů
- Z hlediska propagace naší knihovny jsme během roku
2010 otiskli v Jalovci celkem 5x upoutávku na kulturní
akci vždy pod hlavičkou Knihovny Halenkov
- Od října 2009 nám jedou nové webové stránky - www.
knihovnahalenkov.cz - na kterých ještě pracujeme, neboť
chybí souborný katalog knih a jeho doplnění bude v roce
2011 naší hlavní prioritou
- Facebook, na kterém má Knihovna Halenkov také svoji
stránku a cca 250 fanoušků… od prosince 2009 a po celý
rok 2010 se velmi osvědčil, veškeré akce, které pořádám,
tak inzeruji... dávám fotky
- Za rok 2010 proběhlo celkem 28 akcí,které byly nad rámec běžných povinností knihovnice jako nákup, půjčování knih a starost o knižní fond, úklid knihovny a nehynoucí Čistírna prádla...
Zpracovala Mgr. Marcela Šuláková,
knihovnicazhalenkova@centrum.cz

Z historie obce První ředitel Thonetovy továrny

Dne 10.července 1901 zemřel v Halenkově první ředitel továrny pan Josef Jülka. Narodil se 31. července 1831 v okrese
Žatec. Ve službách Thonetovy firmy byl od roku 1851, zprvu
ve Vídni, pak v Koryčanech. Zde pracoval jako dílovedoucí.
V Koryčanech se oženil se slečnou Marií (nar. 1841).
Když byla v Halenkově zřízena parní pila a u ní ohýbárna dřeva, odstěhovali se manželé na Halenkov. V roce
1880 bydleli v čp. 277 a společně vychovávali děti: Josefínu
(1864), Rozálii (1866), Idu (1869), Karla (1880) a Ofélii
(1875).
V roce 1869 se Josef Jülka stal ředitelem nově založené
halenkovské továrny a zároveň potom řadu let byl starostou
naší obce.
Asi roku 1885 odešel ředitel Josef Jülka do důchodu a novým správcem se stal pan František Skoupil (nar. 28.1.1854).
Kdy přišel do Halenkova, není známo, ale při sčítání lidu r.
1890 byl ženatý s dcerou Josefa Jülky Josefínou a v té době
manželé Skoupilovi vychovávali tři děti: Marii (1883),
Františka (1885) a Idu (1889). Zároveň byl František Skoupil
od r. 1886 – 1897 starostou Halenkova. V roce 1897 zemřel.
Obecní úřad Halenkov udělil panu Josefu Jülkovi 8. září
1886 čestné občanství Halenkova. A roku 1890 obdržel
„Zlatý záslužný kříž s korunkou“ za vzorné a dlouholeté
služby u Thonetovy firmy. Do výslužby odešel v roce 1897.
Pan Josef Jülka zemřel v Halenkově čp. 42 u své dcery
Josefíny Skoupilové dne 10. července 1901 a pohřben byl
v rodinné hrobce ve Vsetíně.
Po pohřbu se ujal vedení továrny sám továrník pan Theodor
Thonet. Ten obci roku 1901 věnoval 200 K na založení chudinského fondu. Byly z něj pak placeny polévky pro nejpotřebnější školáky.
Podle sčítání lidu v letech 1880 – 1900 v Thonetově továrně pracovali úředníci:
Dílovedoucí: Jan Schieferdecker 62, Maxmilián Politzer
čp. 37, František Sedláček 38, Vincenc Hradil 44.

Účetní: Augustin Maloyer 40, Josef Ofner 269, Josef
Nebozízek 39.
Další funkce: Pavel Sklář 51 (strojní vedoucí), Josef
Planka 241 (topič), Josef Handl 276 (dráb v továrně), František Jeřábek 38 (sedlář), Štěpán Końařík 41 (tovární kočí),
Jan Němec 43 (kočí), Jan Orlovský 45 (kočí), Karel Tomšák
272 (vrátný), Damián Paprskář 41 (vrátný), Matouš Žárovský
40 (vrátný), František Svoboda 39 (vrátný), Jan Patzelt 41
(vrátný), Pavel Baroň 276 (noční hlídač), Josef Šulák 46
(hlídač), Josef Šulák 47 (hlídač).
Ke konci prosince 1890 v Halenkově žilo 2444 osob.
V obci bylo postaveno celkem 310 domů, z toho 11 bylo
neobydlených. Ve 168 domech se obyvatelé zaměstnávali
zemědělstvím.
Továrních dělníků, nádeníků a několika učňů bylo celkem
163, z toho bylo 42 žen. Ty pracovaly hlavně při výpletu sedadel, při broušení a leštění hotových židlí.
Jako drvaři či dělníci na pile nebo v obchodu se dřevem
se zaměstnávalo 57 osob.
Thonetův velkostatek v Halenkově:
Nadlesní: Adolf Schmuck čp. 70
Revírníci: Jan Jelínek 236, Jan Zoll 247, Jindřich Fink
228, František Kolitscher 291
Lesní hajní: Cyril Trusina 73, Jan Holec 205, Pavel
Korábečný 229, Augustin Dujka 292, Josef Winkler 28, Jan
Holec 238, Pavel Stračka 267, František Rafaj 229, Karel
Pátek 291, Štěpán Kubín 327, Rudolf Bergman 69, Václav
Jurajda 73, Jiří Češek 205.
Zapsala: Olga Šuláková,
kronikářka
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Hasičský zásah v Chropyni
V pátek 8.4.2011 v 01:03 hodin byli
hasiči Zlínského kraje informováni
o rozsáhlém požáru průmyslového objektu v Chropyni.
Vzhledem k rozsahu požáru byla
operačním střediskem Zlín o pomoc
s likvidací požáru požádána (jako jedna
z mnoha dalších) i naše jednotka.
Jednotka SDH Halenkov vyjela na místo události v sobotu 9. 4. 2011 v 05:15
s vozidlem CAS 24 LIAZ 101 se 4 členy. Na místě události prováděla kyvadlovou dopravu hasební vody a podílela se na hasebních pracích na jednom
z bojových úseků. V 18:00 dorazilo
do Chropyně další naše vozidlo Mitsubishi L 200 se 4 hasiči. Jejich
úkolem bylo vystřídat u zásahu družstvo první. Členové tohoto družstva se
s Mitsubishi vrátili zpět na základnu
a střídající družstvo pokračovalo v činnostech spojených s likvidací požáru až
do dopoledních hodin nedělního dne.
Poté se jednotka i s vozidlem CAS 24
LIAZ 101 vrátila zpět do Halenkova.
Do třetice vyjeli naši hasiči k požáru
v Chropyni dne 10. 4. 2011 v 06:00.
Osádku vozidla CAS 24 LIAZ 101 tvořilo 5 hasičů. Na místě se zapojili
do konečné likvidace požáru tohoto
rozsáhlého objektu. Můžeme říct, že
pro jednotku i techniku to byla opravdová zkouška akceschopnosti. Pro zajímavost - přes vozidlo LIAZ „proteklo“
při závěrečném pondělním útoku s tzv.
„těžkou pěnou“ přes 3 tuny pěnidla!
Úprava podkroví hasičské zbrojnice
- od poloviny ledna probíhala úprava
půdních prostor hasičské zbrojnice.
Záměrem bylo vybudovat místnost se
sociálním zařízením. Hlavních prací se
ujala firma kamenictví Petr Kalus a zejména sám majitel J. Členové SDH
Halenkov mu však při stavbě výrazně
sekundovali. Ve vlastním volnu, bez
nároku na odměnu svým dílem přispěli
k velmi zdařilému dílu.

Spolupráce na 1. obecním plesu. Dne
12. 3. 2011 se uskutečnil 1. OBECNÍ
PLES. Na jeho přípravě i jeho samotnému průběhu se výrazně podíleli členové SDH Halenkov. A jak už to tak u nás
na Halenkově bývá - uprostřed plesového veselí - museli členové výjezdové
jednotky SDH Halenkov vyjet k likvidaci mimořádné události. Tentokráte
k požáru suché trávy a lesa do obce
Janová.
Plán jaro 2011:
1. - jarní úklid zbrojnice a okolí

2. - 30. 4. 2011 stavění Májky (u LD
Halenkov)
3. - 1. 5. 2011 účast na oslavách svátku
sv. Floriána v Novém Hrozenkově
4. - 8. 5. 2011 účast na oslavách svátku
sv. Floriána a výročí osvobození obce
5. - 12. - 14. 5. 2011 prezentace nově
pořízené techniky na veletrhu v Brně
- Pyros 2011
6. - 14. 5. 2011 účast na obvodovém
kole v požárním sportu - Karolinka
7. - příprava „Kácečky“ na Halenkovské
slavnosti.
Petr Janota, velitel

Klub českých turistů Halenkov
nachystal na lošní rok řadu akcí nejen pro členy oddílu ale i pro širokou veřejnost.
Rádi se s Vámi setkáme na akcích pro pěší, cykloakce nebo na akcích společenských.
Bližší informace k jednotlivým akcím naleznete na naší vývěsce,
nebo na oddílových stránkách www.kcthalenkov.cz.
Za KČT Halenkov: Trličík Vlastík
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Plán činnosti na rok 2011
KVĚTEN
2.

Ztracenec

Mikulenková A.

7.

Výlet do neznáma - Pálava

Mikulenková A.

21.

Vsetínské vrchy XV . roč.

Rozsypal J, Bařina Z.

22.

Okolo Huslenek

Mikulenková A.

3.

Ohňování - v rámci Halenkovských slavností

Trličík V.

9. - 12.

Pilsko

Bařina

18.

Těšínské Beskydy

Trličík V ., Bařina Z.

26.

Hrad Brumov

Mikulenková A.

Rakousko - Gesause

Drga Z.

Od skaly ge skale

Václavík J.

10.

Cyklopřejezd Javorníků

Rozsypal J, Bařina Z.

17. - 25.

Isola d'Elba

Bartková A.

18.

Klášťov

Mikulenková A.

1.

Pochod okolo Halenkova XXVIII. roč.

výbor

8.

Strážovské vrchy

Gřešáková O.

22.

Malý Javorník (Vrcholy oblasti Valašsko - Chřiby)

Mikulenková A.

5.

Bílé Karpaty - Javořina víno

Mikulenková A.

26.

Promítání z výletů a jiných akcí

výbor

ČERVEN

ČERVENEC
25. - 31.
SRPEN
20. - 21.
ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOP AD

PROSINEC
26.

Štěpánská jízda

30.

Melocik

Kontakty:
Bártková Alena
Bařina Zdeněk
Drga Zdeněk
Gřešáková Oli
Janků Josef
Mikulenková Aška
Pončík Libor
Rozsypal Jiří
Trličík Vlastík
Václavík Pepa

Mikulenková A.

adresa
Dolní Jasenká 747/36 Vs
Žerotínova 1321 Vs.
Pod strání 1776 Vs.
Příčná 1777 Vs.
Stará cesta 1684 Vs.
Huslenky 211
Huslenky 418
Rokytnice 418 Vs.
Halenkov 627
Huslenky 159

telefon
605 280 915
603 242 295
736137590
737 564 086
603 219 213
731 162 927
603 144 616
737 564 045
605 1 19 320
777 302 890

e-mail
alena@uniinstal.cz
barinaz@seznam.cz
zd.drga@email.cz
gresakoli@seznam.cz
janku@lpt.cz
anezkamikulenkova@seznam.cz
poncik@simexcontrol.cz
trlicik@tiscali.cz
vaclavik@kcthalenkov.cz

Telefon KČT Halenkov 605 119 320
www.kcthalenkov.cz
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Výtvarná soutěž našich žáků

Žáci ZŠ se často zúčastňují výtvarných soutěží. Mnoho žáků má výborné
výtvarné nápady, a tak mohou dobře
reprezentovat naši školu.
V tomto školním roce se žáci zapojili
do několika výtvarných soutěží.
Alcedo Vsetín vyhlásilo tři výtvarné
soutěže. V první soutěži „Strom je můj
kamarád“ získala ocenění žákyně čtvrté
třídy Markéta Jochcová. Dále v soutěži
„Živá voda“ obsadila žákyně páté třídy
Kristýna Tydlačková první místo.
Za soutěž „Zimní radovánky“ obdržela
naše škola písemné poděkování.
Dále jsme se s žáky zúčastnili soutěže s Albatrosem, kde jsme poslali práce
na téma „Město snů“.
Agentura Dobrý den Pelhřimov vyhlásila „Pokus o světový rekord – Největší galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z odpadových materiálů.“
Žákyně deváté třídy Kateřina Janotová,
Kamila Valigurová Tereza Šimarová
vytvořily znak naší obce z víček PET
lahví a čajových sáčků. Na památku
za účast nám agentura zaslala certifikát
a Českou knihu rekordů.

S žáky čtvrté třídy jsme poslali práce
do soutěže „Jak si hraju“, dále s žáky
druhého stupně jsme se zapojili do soutěže Den Salvatora „Jak si představuji
svého (super)hrdinu?“ a „Jak zachránit
superhrdinovi manželství.“
Někteří žáci malovali obrázky k soutěži „Svět koní“, kterou vyhlásila agentura Hyjé.
V těchto soutěžích nebylo zatím roz-

hodnuto o vítězích. S žáky netrpělivě
čekáme na výsledky.
Nyní již máme nachystané obrázky
do soutěže „Kamarádím s poldou.“
Cílem projektu je prevence sociálně
patologických jevů.
Děkuji žákům za ochotu a účast
v soutěžích a přeji jim hodně dalších
úspěchů ve výtvarné činnosti.
Koňaříková Michaela

Zápis do první třídy
Zápis do první třídy základní školy je
pojem důležitý jak pro budoucí školáky
a jejich rodiče, tak pro nás, pro školu.
Jde přece o další generaci mladých
lidí, kteří svými znalostmi budou chtít
něco změnit, zlepšit nebo alespoň ovlivnit. Všichni se každý rok snažíme, aby
děti nebyly moc nervózní a aby tuto
událost cítily jako slavnostní okamžik,
a proto jim připravujeme mnoho novinek a překvapení.
Žáci druhého stupně spolu s učiteli
pro ně v hodinách výtvarné výchovy
a pracovních činností vyrobili dárky
na památku. Každý z prvňáků dostal
po absolvování předem stanovených
úkolů malý kufřík, kde měl kromě již
zmíněných dárků také první školní pomůcky a sladkosti.

Sběr papíru
I v letošním školním roce uspořádala
naše škola již tradiční sběr starého papíru. Akce probíhala v době od 4. 4. do
8. 4. 2011 a zúčastnili se jí všichni žáci
školy.
Nasazení některých účastníků bylo
skutečně obrovské, hlavně těch nejmenších. Řadě z nich pomáhali také rodiče,

Předškoláků přišlo dne 2. února k zápisu třicet a vedli si opravdu dobře.
Z jejich zápalu a snažení bylo zřejmé,
že se všichni na školu moc těší. První
třídu zahájí v září dvacet osm prvňáčků,

pro dva žáky rodiče požádali o odklad
školní docházky o jeden rok.
Třída to bude početně silná, tak už se
nemůžeme dočkat!
S. Růžičková, ředitelka školy

a to převážně s dovozem papíru do školy. Za vynaložené úsilí, ochotu a věnovaný čas jim patří samozřejmě velké
poděkování.
Sbírali jsme noviny, časopisy, reklamní letáky, staré katalogy, vyřazené učebnice a knihy. Soutěžily mezi sebou třídní
kolektivy. Zájem a aktivita našich žáků
byla i letos velmi vysoká. Projevila se
jejich soutěživost a snaha o vítězství.

Také tentokrát se nám podařilo v poměrně krátké době nasbírat vcelku velké množství této suroviny pro další
zpracování, a to 5 720 kg. Za tento nasbíraný papír získala škola celkem
8 580,- Kč. Byly odměněny tři nejlepší
třídy finančně následujícími částkami:
4. třída
1 445 kg
1 500,- Kč
6. třída
943 kg
1 000,- Kč
3. třída
890 kg
500,- Kč
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Zbývající finanční prostředky škola
použije na nákup některého sportovního vybavení pro žáky do hodin TV
a dále budou také nakoupeny sladkosti,
odměny a pomůcky pro školu i pro všechny ostatní účastníky sběru.
Děkuji všem zúčastněným za svou
snahu, píli a aktivitu, která opět přispěla
k záchraně několika vzrostlých stromů
v našich lesích, které by jinak musely
být pokáceny pro výrobu nového papíru. Pomáháme tak alespoň trochu naší
přírodě, která činností člověka nesmírně trpí. Je dobře, že i tato mladá generace, často odsuzovaná za své činy, se
k těmto výzvám umí postavit čelem
a ukazuje, že ne všechno je jí lhostejné.
Připravují se tak na budoucí řešení problémů se životním prostředím už teď.
Mgr. Jana Podešvová, koordinátor EVVO

Mateřská škola Halenkov
dostává nový kabát, školní zahrada prohlédla!

Zaměstnanci MŠ Halenkov museli
čelit skutečnosti, že budova dostane
nový kabát. Dveře se pro děti na týden
uzavřely a obnova mohla začít. Nejdříve výměna oken a posléze zateplování, které stále pokračuje.
Třídenní lhůta byla opravdu nad lidské síly pro kolektiv zaměstnanců MŠ,
a tak jsem požádala rodiče o pomoc.
Velkým překvapením byla účast pouze
pí. Poláškové a pí. Hahnové, ale na
pomoc přispěchaly i zaměstnankyně
z Obecního úřadu (D. Zbranková, M.
Sábelová, A. Maňáková, A. Vráželová),
a v pondělí se mohla otevřít celá budova MŠ.
Touto cestou chci poděkovat všem,
kteří se přičinili o to, aby se děti mohly vrátit do útulné a čisté školičky.
Poděkování patří rovněž firmě HekrFaistos pod vedením J.Novosada, kte-

rá se zasloužila
o zabudování pískoviště, herního
prvku Paraván, laviček a stolků pro
děti, které teď mohou rozvíjet nejen
stránku pohybovou,
ale i sociální.
K dokonalosti
herního prvku schází jen dovybavení
dopadové plochy,
kterou máme slíbenou od firmy Top –
Stone (T. Přikryl).
-7-

Ještě nám zbývá opravit dřevěnou
chaloupku. Proto se obracím s prosbou
o pomoc na občany Halenkova.
Věřím, že v příštím roce se školní
zahrada rozroste o další herní prvky
a děti budou chodit do MŠ stále raději.
K novému kabátu přece patří i krásná školní zahrada!
Kolektiv MŠ Halenkov přeje všem
občanům Halenkova pohodové a krásné prožití velikonočních svátků, bohatou pomlázku a mnoho sil do dalších dnů.
Napsala: Ivana Bátlová
ředitelka MŠ
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Vážení spoluobčané! Myslivci v Halenkově slaví 80 let od svého založení.
Na úvod několik slov z historie. Honební spolek byl založen 1.1. 1931, kdy
jej založili tehdejší vlastníci půdy, a to
jmenovitě Pavel Kadlec č.p. 64, Martin
Kopecký č.p. 19, Jan Kopecký č.p. 9,
Petr Janota č.p. 250, Josef Kocurek č.p.
339, Petr Leskovjan č.p. 10, Augustin
Policer a Martin Kořenek č.p. 125.
Předsedou spolku se stává Martin
Kořenek, který tímto dnem uzavírá
podnájemní smlouvu s velkostatkem
Thonetovým o pronájmu části obecní
honitby. Dne 13.5.1931 je Okresním
úřadem ve Vsetíně honební spolek
schválen. V tomto složení měli členové
právo i povinnost zvěř chovat, starat se
o ni a také podle zákona lovit. V době
vypuknutí 2.světové války byly všechny honební spolky zakázány, členové
museli všechny lovecké zbraně odevzdat. V roce 1945 je spolek obnoven.
Po roce 1948 jsou spolky přejmenovány na myslivecká sdružení, kdy členství
již není podmíněno vlastnictvím půdy
a myslivost je zpřístupněna širokým
vrstvám obyvatelstva. Jsou vydávány
nové lovecké lístky, každé myslivecké
sdružení musí mít funkci mysliveckého
hospodáře a myslivecké (přísežné) stráže. V roce 1973 je nařízena reorganizace honiteb a tímto je myslivecké
sdružení v Halenkově sloučeno s mysliveckým sdružením Nový Hrozenkov,
kdy přebírá i jeho název. V roce 1990
na výroční členské schůzi členové žádají rozdělení Mysliveckého sdružení
Nový Hrozenkov na původní samostatná sdružení, která fungovala před rokem 1973. Toto bylo odsouhlaseno a je
podána žádost na tehdejší Okresní úřad
Vsetín, jako orgán státní správy myslivosti, ke schválení. Rozdělení sdružení

je schváleno, ale do konce nájemní
smlouvy, která měla vypršet v roce
1993 je pro obě myslivecká sdružení
ustanoven pouze jeden myslivecký hospodář. V roce 1993 končí stávající nájemní smlouva a vstupuje v platnost
novela zákona o myslivosti, kdy je
vlastnictví honiteb opět spojeno s vlastnictvím pozemků. Z tohoto důvodu
vlastníci honebních pozemků zakládají
sdružení vlastníků honebních pozemků
a vzniká Honební společenstvo Kladnatá
Halenkov, které je vlastníkem honitby.
Naše nově zaregistrované Myslivecké
sdružení Javořina Halenkov si pronajímá tuto honitbu o výměře 2120 ha.
V roce 2002 musí být nově honitba zaregistrována dle nového zákona o myslivosti, kdy vlastníkem je honební společenstvo a výměra je 1839 ha.
Pronajímatelem honitby je opět naše
myslivecké sdružení. V této honitbě
hospodaříme dle plánu schváleného honebním společenstvem. K dnešnímu
dni naše sdružení má 35 řádných členů,

3 čekatele o členství a 6 čestných členů.
Hlavní poslání myslivosti , kterým se
řídí naše sdružení je zakotveno v zákoně č. 449/2001 Sb. O myslivosti, kde je
myslivost definována jako: „soubor
činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti
ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých
tradic a zvyků jako součásti českého
národního kulturního dědictví“ Tímto
si dovoluji jménem mysliveckého sdružení pozvat na oslavy 80 let mysliveckého spolku v Halenkově všechny naše
příznivce a spoluobčany.
PROGRAM: V přízemí obecního
úřadu bude otevřena výstava trofejí
ulovené zvěře,dokumentů a fotografií,
současně bude probíhat výstavka dětí
základní a mateřské školy na téma 80
let myslivosti v Halenkově.
Výstava bude otevřena od 4.6. do
6.6.2011 od 10.00 do 18.00 hodin.
Pátek 3.6.2011 - 16.00 hod. slavnostní zahájení výstavy 18.00 hod. Troubená
mše v místním kostele s posvěcením
praporu mysliveckého sdružení za účasti trubačů OMS Přerov.
Sobota 4.6.2011 - 9.00 hod. přebor
ve střelbě pro členy mysliveckých sdružení - střelnice AVZO Huslenky.
14.30 hod. Ukázka vábení jelenů,
vyhodnocení střeleckého přeboru (pódium slavností)
Neděle 5.6.2011 - 14.00 hod. Odhalení
pamětního kamene u chaty na Dolince
(nad JZD) s místní dechovkou, bohatým občerstvením i jelením gulášem.
Josef Kulčák,
předseda MS Javořina Halenkov
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OÚ Halenkov - svoz odpadu v roce 2011
měsíc
Komunální odpad SKO

2,5x

2,5 x

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

interval svozu

6. - 7.

3. - 4.

3. - 4.

1.

12. - 13.

9. - 10.

čt, pá - LICHÝ týden

14. - 15.

26. - 27.

23. - 24.

20. - 21. 17. - 18. 17. - 18.
31.

Tříděný odpad plasty
Tříděný odpad papír

28. - 29.

9. 2.

6. 4.

5. 1.

Tříděný odpad sklo

25. 5.

středa - 7 x ročně

8. 4.

středa/pátek - 4 x ročně

11. 2.

6. 5.

Nebezpečný a objemný
odpad

pátek - 4 x ročně

Jarní úklid 23. 4.

2 x ročně

3x
měsíc
Komunální odpad SKO

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

interval svozu

7. - 8.

4. - 5.

1. - 2.

13. - 14.

10. - 11.

8. - 9.

čt, pá - LICHÝ týden

15. - 16.

27. - 28.

24. - 25.

22. - 23.

12. 10.

30. 11.

21. - 22. 18. - 19.

29. - 30.
Tříděný odpad plasty

13. 7.

Tříděný odpad papír

15. 7.

Tříděný odpad sklo
Nebezpečný a objemný
odpad

31. 8.

21. 10.
12. 8.

středa - 7 x ročně
středa/pátek - 4 x ročně

4. 11.
Podzimní úklid 1. 10.

pátek - 4 x ročně
2 x ročně

Očkování - pozvánka
k pravidelnému povinnému očkování psů a koček proti
vzteklině, které nařizuje Inspektorát veterinární správy ve
Vsetíně podle zák. č. 166/1999 Sb. Psa nebo kočku předveďte na uvedené místo, které Vám vyhovuje:

v sobotu 7. května 2011

hod.:
8.00 Dinotice - točna
8.20 Dinotice u zámečku
8.30 Dinotice u Václavíků 459
8.20 Dinotice u zámečku
8.30 Dinotice u Fujeriků
8.40 Dinotice u ZD
9.20 Hluboký u Holců ve dvorci
9.30 Hluboký u lávky do Hlubokého
9.45 Šuláčci u Malíků 265
10.00 Lušová u kapličky
10.10 Lušová u přejezdu
10.25 Doliny u Plátků
10.45 Dolní výpusta - křižovatka
10.55 Požární zbrojnice
11.10 Bratřejůvka u kapličky
Psa předveďte pokud možno s náhubkem, kočku v síťové
tašce. Průkaz s potvrzením dřívějšího očkování vezměte
sebou. Poplatek za jedno očkování číní 130,- Kč.Očkují se
psi a kočky starší 3 měsíců.
Obecní úřad Halenkov
-9-
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Muži - okresní přebor:
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
15. kolo
16. kolo

NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

2/2011

Los fotbalového jara
3. 4. 2011
10. 4. 2011
17. 4. 2011
24. 4. 2011
30. 4. 2011
8. 5. 2011
15. 5. 2011
22. 5. 2011
29. 5. 2011
5. 6. 2011
12. 6. 2011
19. 6. 2011

15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Prostřední Bečva - Halenkov - 3:2
Halenkov - Prlov - 2:0
Lhotka nad Bečvou - Halenkov - 3:2
Halenkov - Huslenky
Halenkov - FC Vsetín B
Francova Lhota - Halenkov
Halenkov - Kateřinice B
Horní Bečva - Halenkov
Halenkov - Hrachovec B
Ratiboř - Halenkov
Valašská Senice - Halenkov
Halenkov - Střítež nad Bečvou

Tabulka:
1. Francova Lhota
2. Horní Bečva
3. Prostřední Bečva
4. Valašská Senice
5. Lhotka nad Bečvou
6. Ratiboř
7. FC Vsetín B
8. Huslenky
9. Halenkov
10. Střítež nad Bečvou
11. Prlov
12. Hrachovec B
13. Hošťálková
14. Kateřinice B

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

13
10
8
9
9
8
7
7
5
6
5
4
4
3

3
2
5
2
1
3
4
3
6
1
2
3
2
5

1
5
4
6
7
6
6
7
6
10
10
10
11
9

52 : 20
55 : 29
48 : 39
42 : 37
34 : 34
42 : 32
40 : 37
30 : 27
32 : 29
27 : 38
31 : 53
23 : 50
26 : 41
27 : 43

0
1
3
4
5
5
5
5
9

51 : 10
34 : 13
27 : 12
24 : 27
20 : 25
24 : 41
27 : 27
25 : 36
10 : 51

42
32
29
29
28
27
25
24
21
19
17
15
14
14

Starší žáci - okresní přebor:
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
10. kolo
11. kolo
13. kolo
14. kolo

NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
SO

17. 4. 2011
24. 4. 2011
30. 4. 2011
8. 5. 2011
15. 5. 2011
22. 5. 2011
5. 6. 2011
11. 6. 2011

13:30
13:30
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

Liptál - Halenkov - 6:2
Halenkov - Huslenky
Halenkov - Francova Lhota
Lačnov - Halenkov (3:2)
Halenkov - Hovězí
Valašská Polanka - Halenkov
Lidečko - Halenkov
Halenkov - Horní Lideč

Tabulka:
1. Valašská Polanka
2. Lidečko
3. Liptál
4. Halenkov
5. Francova Lhota
6. Horní Lideč
7. Lačnov
8. Huslenky
9. Hovězí

8
9
9
9
9
9
9
9
9

7
6
6
5
4
4
3
2
0
- 10 -

1
2
0
0
0
0
1
2
0

22
20
18
15
12
12
10
8
0
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Dorost - okresní přebor:
15. kolo

SO

2. 4. 2011

15:30

Prlov - Halenkov - 0:1

16. kolo

SO

9. 4. 2011

15:30

Halenkov - Horní Lideč - 1:4

17. kolo

SO

16. 4. 2011

16:00

Liptál - Halenkov - 0:2

18. kolo

SO

23. 4. 2011

16:00

Halenkov - Huslenky

19. kolo

NE

1. 5. 2011

10:00

Halenkov - Lačnov

20. kolo

SO

7. 5. 2011

13:30

Ústí - Halenkov

21. kolo

SO

14. 5. 2011

16:30

Halenkov - Hovězí

22. kolo

SO

21. 5. 2011

16:30

Leskovec - Halenkov

12. kolo

SO

28. 5. 2011

16:30

Halenkov - Valašská Polanka

13. kolo

NE

5. 6. 2011

10:30

Hošťálková - Halenkov

Tabulka:
1. Hovězí

12

10

2

0

52 : 9

32

2. Huslenky

13

9

1

3

46 : 22

28

3. Prlov

13

8

2

3

46 : 18

26

4. Valašská Polanka

13

8

2

3

49 : 25

26

5. Horní Lideč

13

8

0

5

60 : 27

24

6. Lačnov

13

7

0

6

41 : 31

21

7. Halenkov

13

6

1

6

20 : 44

19

8. Hošťálková

13

2

4

7

22 : 41

10

9. Leskovec

12

2

1

9

14 : 37

7

10. Liptál

13

2

1

10

17 : 68

7

11. Ústí

12

0

2

10

14 : 59

2

Přípravka - okresní přebor:
16. kolo

SO

16. 4. 2011

10:00

Halenkov - V. Karl. + Karol. - 4:1

17. kolo

SO

23. 4. 2011

10:00

Valašská Polanka - Halenkov

13. kolo

SO

30. 4. 2011

10:00

Hošťálková - Halenkov

18. kolo

SO

7. 5. 2011

10:00

Halenkov - Hošťálková

19. kolo

SO

14. 5. 2011

10:00

Halenkov - FC Vsetín C

20. kolo

NE

22. 5. 2011

10:00

Nový Hrozenkov - Halenkov

11. kolo

SO

28. 5. 2011

10:00

V. Karl. + Karol.- Halenkov )

12. kolo

SO

4. 6. 2011

10:00

Halenkov - Valašská Polanka

14. kolo

PO

13. 6. 2011

17:00

FC Vsetín C - Halenkov

15. kolo

SO

18. 6. 2011

10:00

Halenkov - Nový Hrozenkov

Tabulka:
1. Valašská Polanka

11

11

0

0

93 : 11

33

2. FC Vsetín C

11

8

1

2

74 : 19

25

3. Halenkov

11

6

1

4

42 : 36

19

4. Nový Hrozenkov

11

3

0

8

17 : 66

9

5. V. Karl. + Karol.

11

2

0

9

22 : 62

6

6. Hošťálková

11

2

0

9

16 : 70

6

Josef Toman, předseda TJ Tatran Halenkov
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