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Vážení spoluobčané,
ve vydání tohoto zpravodaje Vás chci
v krátkosti seznámit s pracemi, které
byly v létě provedeny a co chceme ještě
letos uskutečnit.
Taky se chci s Vámi poradit jak dále
pokračovat se svozem odpadu. Od 1. 1.
chystáme renovaci vyhlášek včetně té
týkající se svozu odpadu, tedy způsobu
svozu, úlev plateb pro dlouhodobě nepřítomné v Halenkově, bydlících na nepřístupných místech a taky četnosti svozu. Máme mnoho připomínek, že svoz by
měl být uskutečněn každý týden (především v letních měsících), ale jako téměř
vše je to otázka peněz. Určitě provedeme
rozbor a projednáme s Technickými
službami Vsetín a předložíme návrhy
OZ. Proto bych slyšel velmi rád i Vaše
návrhy a připomínky.
Nyní k provedeným pracem. Byl proveden nátěr střech obecních bytovek
č.p. 37, 47, 631, prodloužen vodovod
a kanalizace na Hor. Výpustách, prodloužen plynovod v Lušové. Jistě naše
děti i rodiče navštěvující MŠ zaregistrovali velkou změnu k lepšímu.
Přes prázdniny byla vybudována nová kuchyň s novým vybavením a sociální zařízení včetně odpadů a dalších
stavebních i jiných prací, které významně zlepší úroveň naši MŠ.
Díky za práci i celému kolektivu MŠ.
Máme vyměněnou střechu bývalé
knihovny (obj. 1) a dokončujeme výměnu střechy Lidového domu včetně opravy fasády.
Rádi bychom ještě opravili střechu
tělocvičny. Uvidíme zda získáme finanční podporu na tuto akci.
Mnoho z nás neví, že byla s pomocí dotace opravena lesní cesta v Bratřejůvce,
položena část kanalizací a vodovodu
v Lušové a dále intenzivně připravujeme
rozšíření kanalizační a vodovodní sítě
v dalších částech naší obce.
Co považuji za velmi důležité pustili
jsme se do úpravy hřbitova. Chceme
z vlastních prostředků dokončit oplocení a úpravy v části od potoka Provazné
a dále především v příštím roce v rámci celého projektu na úpravu návsi,
parku, hřbitov rozšířit, vystavět kolumbarium a tím celé pietní místo uzavřít
a vytvořit klidné a důstojné prostředí
posledního odpočinku zemřelých spoluobčanů a našich blízkých.
Po pouti tj. 15. září naplno začne
oprava místních komunikací v části
za Bečvou tj. od Bratřejůvky až po železniční přejezd do Lušové (živičný po-

Nová hřbitovní kamenná zeď.
vrch) a dále opravy v Černém, na Kopci
a Lušové. Investice činí více jak 9 mil.
Kč a z toho 8 mil. jsme získali ze státních zdrojů. Naším cílem je v opravách
komunikací i chodníků pokračovat
v dalších letech. Bohužel nelze vybudovat chodník mezi údolím Černé a železniční zastávkou, protože do roku 2012
by mělo dojít k opravě hlavní cesty mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi
včetně úpravy chodníků a z tohoto důvodu nedostaneme potřebná povolení.
Budeme však usilovat o to,aby při opravě cesty byl vystavěn i tento chodník.
Do konce měsíce října bychom měli
vědět, zda konečně dostaneme podporu

z Ministerstva životního prostředí
a z dostupných fondů budeme moci dořešit ekologickou zátěž a vytažení všech
zbylých nádrží v areálu bývalého vojenského velkoskladu. Následně pak
využítí tohoto prostoru ku prospěchu
celéhé Halenkova.
Vážení spoluobčané nezapomeňte
přijít na soutěž heligonkářů v Lidovém
domě konaném dne 27. září a jsem přesvědčen,že tak jako Halenkovské slavnosti a další letos pořádané akce v naší obci se vydaří.
Do dalších dnů Vám všem přeji co
nejvíce zdraví a pohody.
Ing. Jiří Lušovský, starosta obce

Jedna z dalších akcí je i výměna střešní krytiny na našem Lidovém domě.
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Než se otevřely dveře základní školy

S železnou pravidelností probíhá
v období hlavních prázdnin příprava
na nový školní rok. Než se děti posadí
opět do lavic, je nutné objednat sešity,
učebnice, výtvarné potřeby a další nezbytnosti. Kromě toho jsou naplánovány různé opravy, které se ve školním
roce dělat nedají.
Jednou z největších oprav v měsíci
červenci a srpnu byla výměna starého,
ekonomicky nevýhodného bojleru
v kotelně.
Ten byl nahrazen menším a úspornějším. Školní kuchyň nebude na tomto ohřevu vody závislá a její provoz tak
bude levnější hlavně v období prázdnin, kdy se ve škole netopí a nenahřívá
teplá voda.
Další akcí bylo malování několika
tříd a chodeb. Postupně chceme během
dvou až tří let vymalovat celou školu.
Vzhledem k rozsahu budovy by bylo
nemožné ji zvládnout vše najednou.
Do dvou tříd jsme zakoupili nový
nábytek, tabule a lavice. Všechno zmíněné hezky ladí s pastelovými barvami
ve třídách. Novinkou ve výuce se v letošním roce stane interaktivní tabule,
která bude sloužit ve třídě paní učitelce
Mgr. Janě Kocurkové, ale i ostatním
prvostupňovým učitelům.
Školní i mimoškolní aktivity hodláme v měsíci září obohatit o keramickou pec. Předpokládáme, že bude sloužit pro běžnou výuku, družinu, provoz
výtvarné dílny, ale i pro činnost ZUŠ
Karolinka.
Nic z toho, co jsem zmínila by nebyl
možné realizovat bez účasti obecního
úřadu. Za podporu a dobrou spolupráci
jim touto cestou děkuji.
Kromě materiálního vybavení došlo
ve škole i ke změně v počtu žáků.
Celkové číslo vzrostlo o 16 dětí. Šestá
třída se v počtu 36 dětí mohla rozdělit
po dlouhých letech opět na A aB.
Také prvňáčci nastoupili 1. září v doprovodu svých rodičů v pochvalném
počtu 28, z toho 11 chlapců a 17 děvčat. Třídní učitelka Mgr. Jarmila
Kopecká jim přichystala spolu s vedením školy do balíčku barvy, voskovky,
pastelky, modelovací hmotu, nůžky
a další drobnosti. Dostanou také nové
učebnice sešity. Rodiče jistě ocení
v náročném období začátku školního
roku alespoň částečnou výpomoc ze
strany školy.
Doufám, že se letošní rok vydaří žákům, jejich rodičům i našim učitelům

a správním zaměstnancům. Přípravy
byly důkladné a štěstí prý přeje připraveným. Tak s chutí do práce, abychom
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se při červnovém bilancování neměli
za co stydět.
Mgr. S. Růžičková, ředitelka školy
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Červnový výlet žáků naší základní školy

Stalo se již pěknou tradicí, že vedení
naší školy odměňuje žáky, kteří školu reprezentovali ve sportovních, jazykových,
matematických i uměleckých soutěžích.
Bylo tomu tak i na konci školního roku
2007-2008. Téměř 40 z nich vyrazilo 20.
června 2008 na autobusový výlet.
Za slunného letního počasí obdivovali až skoro pohádkovou kulisu tvořenou
Jurkovičovými stavbami na Pustevnách
a z romantické vyhlídky poznávali dominanty okolí památného Radhoště.
Procházka po naučné stezce přispěla
k prohloubení znalostí z přírodopisu, zeměpisu i historie této části našeho regionu.
Výlet se podle ohlasu účastníků velmi líbil.
A proč zrovna směřoval k pověstmi
a bájemi opředené hoře se sochou tajemného Radegasta?
Důvodů bylo hned několik. Tak například mnozí žáci už viděli daleké země, ale
blízké okolí neznají. Ten hlavní důvod je
očekávaná návštěva zástupců škol z Irska,
Anglie a Turecka, kterým krásy našeho regionu chceme ukázat. Zástupce partnerských škol z projektu Comenius přivítáme
už v listopadu. Doufáme, že se jim v našem
kraji bude líbit stejně, jako se líbí nám.
Pokusíme se jim ukázat takovou míru
pohostinnosti, jakou kdysi vládl její slovanský symbol, pohanský bůh Radegast.
Mgr. Marie Muroňová

Aktuality z obecního úřadu

* Svoz velkoobjemového odpadu 27. 9. 2008
Občané Halenkova mohou vozit odpad do přistavených
kontejnerů v průběhu týdne.
* Občané, kteří ještě nejsou napojeni na kanalizaci
v rámci projektu „ČŘBI“ a odebrali si potrubí na napojení,
nechť tak učiní v co nejkratší době.
Pokud napojeni jsou, je nutné uzavřít smlouvu s VaK a. s.
Vsetín na stočné.           Jaroslav Maňák, místostarosta obce

Víceúčelový charitní dům
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude
dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hodin slavnostně otevírat
Víceúčelový charitní dům na Halenkově
za účasti prezidenta Arcidiecézní charity Olomouc
P. Josefa Šicha a ředitele Arcidiecézní charity Olomouc
Václava Keprta.
Od 15.00 do 17.00 hodin bude přístupný i veřejnosti.
Současně si v tuto dobu mohou zájemci prohlédnout
i Dům pokojného stáří v Novém Hrozenkově
a pracoviště v Karolince Na Ingstavu.
Den otevřených dveří bude pokračovat také
v sobotu 27. 9. 2008 od 10.00 do 14.00 hod.
Tento den je zároveň dnem Charity České republiky.
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Akce autovraky - podzim 2008

VSETÍN (26.8.2008) - I letos na podzim dostanou
občané Vsetína a přilehlých obcí možnost zdarma se
zbavit vysloužilých vozidel. Město Vsetín ve spolupráci
s odbornou firmou totiž pořádá v pátek 19. září další akci autovraky.
Sběr autovraků se již tradičně uskuteční v areálu
Technických služeb Vsetín v Jasenicích, a to od 12.30
do 16.30 hodin. Majitelé vozidel si proto musí zajistit dopravu svého vysloužilého vozidla na toto místo, vše
ostatní již bude v režii specializované firmy, která zajišťuje ekologickou likvidaci vraků. „Vozidla však musí
být kompletní, to znamená včetně motoru a převodovky. Majitelé pak na základě předložení občanského průkazu a velkého technického průkazu vozu obdrží doklad,
na jehož základě dojde k odepsání auta z evidence,” připomněl Vratislav Mareš z odboru životního prostředí
vsetínské radnice.
Podobné akce organizuje vsetínská radnice již čtyři
roky a bezesporu přispívají k odstraňování vysloužilých
vozů z okrajů vozovek a parkovišť nejen ve Vsetíně.
„Jen při akci, která proběhla letos na jaře, bylo totiž
odevzdáno téměř sto vysloužilých automobilů, které byly ekologicky zlikvidovány,” připomněl Mareš.
Bližší informace získáte na odboru životního prostředí
tel. 571 491 324.
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Louky a křoviny Horního Vsacka

Zabránit mizení vzácných rostlin a živočichů, které jsou vázány na tradiční
obhospodařování krajiny v Beskydech,
má za cíl projekt Louky a křoviny
Horního Vsacka. Projekt bude realizován od začátku září Českým svazem
ochránců přírody Salamandr na území
obcí Halenkov, Huslenky, Nový
Hrozenkov, Karolinka a Velké Karlovice.
V průběhu dvou let dojde díky souhlasům majitelů k obnově zarůstajících cenných lokalit (kosení a úklid biomasy, odstranění náletu dřevin, zmlazení křovin),
tak aby byly zachovány podmínky vhodné pro život a rozmnožování vzácných
rostlin a živočichů, jež se v rámci ČR zachovaly nejhojněji v právě v této části
Valašska. Provedené zásahy zlepší stav
jednotlivých lokalit, které tak budou
i nadále vyhovovat ohroženým motýlům
(např. modrásek černoskvrnný, hnědásek kostkovaný), ptákům (např. ťuhýk
obecný, pěnice vlašská) i rostlinám (např.
hořeček žlutavý, vstavač mužský).
Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
a Státním fondem životního prostředí

s Hnědásek jitrocelový    
v rámci Operačního programu Životní
prostředí.
Více informací je možné nalézt na internetových stránkách   HYPERLINK
"http://www.salamandr.info" www.sa-
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lamandr.info.
Všem vlastníkům děkujeme za jejich
spolupráci!
Louka se vstavačem mužským t

Halenkovský zpravodaj

Turisté slavili

turisté

Je to již dvacet let co halenkovští turisté uspořádali první zahraniční zájezd, a to do rumunských pohoří Retezat a Paring.
Proto jsme se rozhodli letos oslavit dvacáté výročí na stejném místě, a spojili jsme přechod pohoří Godeanu a Retezat,
a vydali se vstříc očekávanému dobrodružství. A nezklamali
jsme se. První dva dny byly vyplněny hledáním správného
směru, protože značení v pohoří Godeanu není téměř žádné.
Na konci přehrady Gura Apei nacházíme úzkou pěšinku,
která se ale postupně ztrácí a nám nezbývá než udržovat cestou necestou přibližný směr. Brodíme se potoky, přelézáme
skalní vyvýšeniny a obrovské padlé stromy. Takto se trmácíme asi pět hodin. Na soutoku tří řek stavíme stany ,vaříme
a unavení padáme do spacáků.
Druhý den začíná stejně, po čase ale naštěstí nalézáme správnou stezku, která konečně stoupá na hřeben.Přechod Godeanu
může začít. Pohoří je podobné Nízkým Tatrám. Dlouhé travnaté
oblé hřbety s občasnými skalními útvary, na kterých potkáváme
jenom ovce, koně, psy a jejich pány. A taky čtyři české turisty.
Jinak nic. Za vrcholem Micusa asi 2 000m.n.m.) trávíme noc.
Ráno nás vítá modrá obloha a my obtěžkáni batohy zdoláváme
sedlo Curmatura Soarbele, které odděluje Godeanu od pohoří
Retezat. Přibývá skal, a když přícházíme do sedla Plaiul Mic,
hlavní část Retezatu máme jako na dlani před sebou. Ještě stoupáme 400 výškových metrů k jezeru Bucura a dnešní dlouhý
a namáhavý den bude za námi.
Jezero Bucura, jehož nadmořská výška je 2040 m, je ze tří stran
obklopeno strmými štíty, a na dvě noci se stává naším útočištěm.
Společnost nám tvoří Maďaři, Němci, Rumuni a samozřejmě naší turisté. Odtud zdoláváme nejvyšší horu Retezatu Peleagu, vysokou 2 509 m a několik dalších vrcholů. Přes sedlo Bucura pak sestupujeme na chatu Pietrele a nad vesnicí Nuscoara už čeká náš
autobus, a přes Maďarsko a Slovensko se vracíme domů.
Za zmínku ještě stojí návštěva římských vykopávek
v Segermizegetuse a to že letošního zájezdu se zúčastnilo
i sedm pamětníků prvního zájezdu.
Závěrem bych rád všechny pozval na dvacátý pátý ročník pochodu okolo Halenkova, který se uskuteční v sobotu, 4. října.
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Blesk způsobil požár halenkovských maštalí

Dne 16.8.2008 byl ve 2:36 vyhlášen požární poplach. Naše
jednotka byla povolána k požáru způsobený úderem blesku,
který postihl maštali panského dvoru (postavenou v roce cca
1660) v centru naší obce.
Jednotka vyjela na místo události vozidly TATRA 148
CAS32 a LIAZ 101 CAS25. Před příjezdem jednotky již na
místě zasahovali místní občané, zajistili vytažení 3 ustájených
koňů a traktoru. V době příjezdu k místu události (02:42)  šlehaly ze střechy  vysoké plameny a docházelo k explozím eternitové krytiny. Okamžitě byl zahájen průzkum současně s
hasebními pracemi. K hašení požáru byly nasazeny 2 proudy
"B" z lafetových proudnic a bylo nataženo útočné vedení se
čtyřmi proudy "C". Likvidaci požáru, který zasáhl celou střechu (30 x 10 metrů) velmi komplikoval hustý dým z hořícího
sena, které bylo pod celou střechou uskladněno.
Na místo postupně dojížděly další posilové jednotky v pořadí SDH Nový Hrozenkov (1x CAS32 TATRA 148), HZS
Vsetín (1x CAS32 TATRA 815 4x4,1x CAS32 TATRA 815
6x6) a SDH Karolinka město (1x VEA Mitsubishi, 1x CAS32
TATRA 815 6x6,1x CAS32 TATRA 148).
Požár se podařilo postupně dostat pod kontrolu a k jeho likvidaci bylo spotřebováno více něž 200 metrů krychlových
vody. K likvidaci požáru velmi přispěla také další povolaná
technika: Tatra 815 s hydraulickou rukou (kládovka), která
odstraňovala uhašené seno a ohořené střešní konstrukce, nakladač JCB a traktor s vlečkou.
Na místě zůstala naše jednotka až do odpoledních hodin, v
13:42 se vrátila na základnu.
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placená inzerce
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Los fotbalového podzimu 2008

Muži :

Dorost :

1. kolo

NE 10. 8. 16:30 Halenkov - Kateřinice
„B“ - 2 : 1

  2. kolo

NE

  4. kolo

17.   8. 16:30 Bynina - Halenkov
-0:1

3. kolo NE 24. 8. 16:30 Halenkov - Fr. Lhota
-1:1
  4. kolo

NE

5. kolo SO
6. kolo SO
  7. kolo

SO

31.   8. 16:30 Horní Bečva - Halenkov
-0:1
6. 9. 16:30 Halenkov - Janová
-0:3

13. 9. 16:00 Halenkov - Prlov

NE    2. 11. 10:15 FC Vsetín „B“ - Halenkov

14. kolo

NE    9. 11. 10:15 Kateřinice „B“ - Halenkov

9:00 Halenkov - Leskovec

NE

21.   9.

10:30 Hošťálková - Halenkov

8. kolo SO

27. 9.

15:30 Halenkov - Lhota
u Vsetína

SO

6. kolo SO
SO

15:00 Halenkov - Horní Lideč

SO

18. 10.

14:30 Liptál - Halenkov

3. kolo SO

25. 10.

14:00 Halenkov - Francova
Lhota

SO

30.   8.

13:00 V. Karl. + Karol. „B“ Halenkov (odloženo)

5. kolo SO

6. 9.

10:00 Halenkov - Valašské
Příkazy - 8 : 1

ST

10. 9.

17:00 Halenkov - Nový Hrozenkov

6. kolo SO

13. 9.

11:45 Halenkov - Valašská
Polanka

  4. kolo

30.   8. 14:00 Huslenky- Halenkov
-2:1
7. 9. 14:00 Halenkov - Hovězí
-4:0

13. 9. 13:30 Halenkov - Leskovec
20.   9. 13:30 Hošťálková - Halenkov                    

8. kolo NE 28. 9. 13:00 Halenkov - Jablůnka
PÁ    3. 10. 16:00 Ratiboř - Halenkov   

1. kolo NE 12. 10. 12:30 Halenkov - V. Karl. +
Karolinka „B“
NE

10:00 Lidečko - Halenkov

11. 10.

2. kolo

5. kolo NE

  2. kolo

13. 9.

NE    5. 10.

16:30 Huslenky - Halenkov
-4:4

Přípravka :

Ml. žáci :

  9. kolo

6. kolo SO

19. 10. 14:30 N. Hrozenkov - Halenkov

13. kolo

  7. kolo

10:00 Halenkov - Kateřinice
-0:2

  2. kolo

12. kolo NE 26. 10. 14:00 Halenkov - Liptál

  4. kolo

7. 9.

1. kolo SO

NE    5. 10. 15:30 Ratiboř - Halenkov   

NE

5. kolo NE

  9. kolo

20.   9. 16:00 Hošťálková - Halenkov

10. kolo NE 12. 10. 15:00 Halenkov - Jablůnka
11. kolo

30.   8.

  7. kolo

8. kolo NE 28. 9. 15:30 Halenkov - Střítež
  9. kolo

SO

19. 10. 11:30 Kateřinice - Halenkov   

3. kolo NE 26. 10. 11:30 Halenkov - Ústí

  3. kolo

ST

17.   9.

16:00 V. Karl. + Karol. „A“ Halenkov   

  7. kolo

NE

21.   9.

10:00 Nový Hrozenkov
- Halenkov  

8. kolo SO

27. 9.

10:00 Halenkov - V. Karl. +
Karol. „A“

9. kolo SO

4. 10.

10:00 Halenkov - V. Karl. +
Karol. „B“

10. kolo

PO 13. 10.

16:30 Valašské Příkazy
- Halenkov  

1. kolo

SO 18. 10.

10:00 Valašská Polanka
- Halenkov

Josef Toman, předseda TJ Tatran Halenkov

Kondiční cvičení Tae-bo v tělocvičně ZŠ vždy v pondělí a čtvrtek
od 19.00 - 20.00 hod. - vede Monika Maňáková
-9-

Halenkovský zpravodaj

Historie Halnetu

Provozovat vlastní internetovou síť v
Halenkově a přilehlém okolí mne napadlo přibližně v roce 2002, když jsem
rozšiřoval své aktivity o informační
technologie a přestěhoval se z Val.
Meziříčí zpět do rodného Halenkova.
Sám jsem potřeboval připojit svou nově vznikající firmu a možnosti byly
velmi omezené. Buď vytáčené připojení po drátech Českého Telecomu, nebo
bezdrátově. Zvolil jsem druhou možnost a zároveň se pídil po možnostech,
jak od provozovatele této bezdrátové
sítě nakoupit konektivitu a přeprodat ji
lokálně v obci. Majitel společnosti,
která jako jedinná operovala v okrese,
mne v té době od mého záměru odradil. Vydal jsem se tedy jinou cestou.
Prodával jsem jejich přípojky. Na jaře
2005 zprovoznil Telecom první ADSL
rozhraní v ústředně v Halenkově, a
proto jsme v naší prodejně nabízeli i
tyto služby. O rok později jsem byl
osloven některými z prvních zákazníků naší sítě, zdali neuvažuji o vlastním
internetu. Argumentovali tím, že žádná z možností připojení, které jsem v
tu dobu nabízel, není zajímavá, konkrétně nevyhovovala vysokými náklady pořízení a paušálu na straně bezdrátu a nutností platit telefonní linku
na straně Telecomu. V létě 2006 jsem

placená inzerce

se rozhodl pro testovací provoz. Získal
koncesi a veškerá nutná povolení stran
Českého telekomunikačního úřadu a
spustil první z přístupových bodů v
dolní části obce. Po dvou měsících
mne zájem našich zákazníků utvrdil v
plánu rozšíření sítě. Na podzim pro
dolní část Dinotice, v prosinci od
Kuželek, přes Doliny, Šuláčky až po
začátek Lušové. Jednoduše řečeno je
od začátku roku 2007 obec z velké
části pokryta našim signálem.
Zákazníci z Bratřejůvky a Huslenek se
dočkali loni na podzim. V nejbližších
dnech rozšíříme naše služby o oblast
Čubova a části Nového Hrozenkova.
Konektivitu jsme zajišťovali v počátku ADSL připojením od Telecomu,
jehož nedostatečnost byla jasná předem a projevila se už po skončení testovacího provozu. Opět jsem se po letech obrátil s velkoobchodní
poptávkou na firmu, pro kterou jsem
přípojky prodával. Bohužel mi nemohli vyhovět, neboť takový typ připojení, který jsem poptával, v této oblasti neposkytují. Prověřoval jsem
veškeré možnosti, jak do Halenkova
dostat obstojnou symetrickou linku.
Nakonec dopadla dobře jednání se
společností Radiokomunikace a.s.,
která mi začátkem roku 2007 zřídila
přípojku. Její kapacita pokryla naše
potřeby až do začátku letošního roku.

3/2008

V rámci plánovaného rozvoje jsem v
průběhu zimy postavil vlastní trasu.
Tato je napojena do optiky vedoucí až
do pražského NIXu. Trasa v prvním
kvartále doplnila a následně nahradila stávající linku ČRa. Přestože je zálohovaná, bude v tomto roce doplněna
o další, čímž se možnost výpadků
sníží na minimum. K dnešnímu dni
jsme připojili více než 100 domácností a firem, kterým poskytujeme
rychlé připojení k internetu, telefonování bez nutnosti linky od O2 a jiné
IT služby. Protože Info Moravia je
významným prodejcem Eset antivirových řešení, mají zákazníci Halenkov.
Netu možnost získat dvouletou licenci Eset Smart Security za bezkonkurenční cenu 1.784,-. Standartní
cena je 2.230,-. V měsíci červnu jsme
dosavadní tarif Alfa zrychlili na dvojnásobek a doplnili o další dva, aby si
u nás vybral opravdu každý. Snížili
jsme také cenu pořízení na 1990,korun s daní, takže naše připojení je
v tuto chvíli dostupné opravdu všem
(na které vidíme). Více ve výše uvedené tabulce.
Další informace a elektronickou objednávku najdete na stránkách sítě
www.halenkov.net.
S dotazy na naši síť a služby mne
kontaktujte na 603 560 888.
Jan Václavík

Zpravodaj vydává Knihovna se souhlasem Obecního úřadu Halenkov a za spolupráce přispěvovatelů. Všem děkujeme. Neprošlo jazykovou úpravou.
Cena: zdarma. Sazba a zlom Studio-mk, tisk Grafia Nova - Rožnov p. R. Příspěvky přijímá knihovna tel.: 608 060 060 nebo na e-mail: knihovnicazhalenkova@centrum.cz

