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PF 2010
Milí Halenkovjané....
přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2010
a Vánoce plné lásky, pohody a rodinného štěstí.....
zaměstnanci Obce Halenkov
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informace z obecního úřadu

Starosta občanům

Vážení spoluobčané,
kromě přání všeho nejlepšího v tomto předvánočním čase,
Vám předkládáme tabulkovou část rozpočtu včetně komentáře.
Jedná se o návrh rozpočtu roku 2010, který byl připraven
na základě předaných návrhů rozpočtů ZŠ, MŠ, knihovny,
SDH, sportovců, lesního hospodářství a jejich projednání
na zasedáních rady obce. Návrh rozpočtu je sestaven na základě dostupných informací týkajících se skutečnosti roku
2009 a to především na straně příjmů a předpokladu jejich
vývoje v roce 2010.
V příštím roce je bohužel prognózován stále ještě negativní dopad hospodářské krize do příjmů obcí.
Přesto návrhem rozpočtu pro rok 2010 jsou pokryty základní potřeby zajišťující činnost obce a potřeby občanů.
Projednání rozpočtu v OZ plánujeme na 21. prosinec 2009.
V návaznosti na poslední zpravodaj, kde jsem psal o realizovaných akcích a připravovaných projektech Vám sděluji,
že vnitřní okruh cyklostezky Bečva je zařazen do rozpočtu
a bude realizován v příštím roce. Investiční akce je realizována pod sdružením Valašsko – Horní Vsacko a práce již započaly.
V Halenkově bude proinvestováno více jak 12 mil. Kč
a v naší obci bude tak opravena (položen živičný povrch) komunikace od Šulácké lávky přes Doliny, kolem hřiště až
k Dinotické lávce.
V rámci prací budou opraveny všechny tři naše lávky, zmíněné komunikace a vystavěna cyklostezka pod viaduktem
kolem splavu, a od železničního přejezdu do Lušové až po
mostek přes Lušovský potok, včetně tohoto mostku.
Naši obec zatíží tyto práce více jak 1,6 mil. Kč, avšak získané dotace jsou mnohonásobně vyšší.
Do roku 2010 je přeložena největší investiční akce a to dokončení kanalizace obce v šesti lokalitách (Dinotice, Lušová,
Šuláčci, Břežitá, Pod Kostelem, armádní velkosklad) v délce
3645 m včetně rozšíření vodovodu Pod Kostelem v celkové
hodnotě díla téměř 21 mil. Kč.
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Dotace na tuto akci činí více jak 13 mil. Kč. Výstavba byla plánována do dvou let 2009 – 2010, ale vzhledem k průtazím o kterých jsem Vás informoval v posledním čísle zpravodaje a nyní začínajícímu zimnímu období bude vše
realizováno v roce 2010 a to v měsících březnu až září. Je
důležité, že jsme v roce 2009 neutratili peníze určené pro tuto akci. V rozpočtu je promítnuta i realizace projektu přeshraniční spolupráce, týkající se dovybavení SDH novou
technikou pro zasahování v nepřístupných terénech.
Na všech dalších projektech se pracuje a nebo jsou již připraveny včetně stavebního povolení /revitalizace návsi
a hřbitova/, avšak do rozpočtu jej budeme navrhovat až
po získání finančního krytí.
Zatím bojujeme s větrnými mlýny ve věci revitalizace bývalého armádního velkoskladu a revitalizace náhonu.
Oprava náhonu je závislá na opravě splavu a budování malé vodní elektrárny Povodím Moravy.
Zatím bohužel je nemožné vybudovat chodník mezi údolím
Černé a vlakovou zastávkou vzhledem negativnímu stanovisku a vyjádření Českých drah a Správy silnic, tak jak jste již
byli informováni.
I tak věřím, že v roce 2010 uděláme mnoho práce pro Vás
občany, která jednak zlepší vzhled naší obce, ale zlepší také
životní podmínky pro nás všechny.
Pokud budete mít náměty, připomínky nebo dotazy k předkládanému návrhu rozpočtu předejte nám je.
Na našem OÚ v Halenkově Vám rádi podáme bližší informace.
Vážení spoluobčané,
přeji Vám krásné prožití svátků vánočních a v příštím roce především zdraví, štěstí, spokojenost a více přátel a dobrých mezilidských vtahů.
Zkrátka vše nejlepší Vám všem po celý rok 2010!
Děkuji svým spolupracovníkům a Vám všem kteří jsou
ochotni pomoci a chtějí, aby Halenkov byl stále pěknější
a dobrým domovem nás všech.
				
Váš starosta,
Ing. Jiří Lušovský
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Vánoční besídka MŠ
pořádá Mateřská škola Halenkov
v pátek

18. 12. 2009 v 15.15 hodin
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Štěpánská koleda
Knihovna a Obec Halenkov
Vás srdečně zvou

na Vánoční koncert
v halenkovském
římskokatolickém kostele Povýšení sv. Kříže,
na kterém vystoupí s pásmem Koled
dětský soubor "Malá Jasénka"
a ženský pěvecký soubor "Jasénčanky"
za doprovodu cimbálové muziky
"Malá Jasénka" s primáškou
Markétou Oborskou
Těšíme se na Vás na Štěpána v sobotu
26. 12. 2009 v 18. hodin
Vstupné dobrovolné.....
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OBEC HALENKOV - NÁVRH ROZPOČTU 2010
Příjmy

par., položka

druh příjmu

rozpočet v tis. Kč

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. Činnosti

3,500
350

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů

350

1121

Daň z příjmů právnických osob

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

1211

Daň z přidané hodnoty

1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

1341

Poplatek ze psů

4,000
500
8,000
930
40

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1347

Poplatek za provozovaný VHP

80

1351

VHP - odvod 6% výtěžku

1361

Správní poplatky

120

1511

Daň z nemovitosti

700

2460

Splátky půjček poskytnutých OÚ

4112

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

531

4121

Neinvestiční dotace od obcí

200

1032

Lesní hospodářství

630

100
50

20

2321

Kanalizace – dotace

2459

Splátka půjčky MŠ

13,135

3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

3632

Pohřebnictví

70

3639

Prodej, pronájem ob. Majetku

70

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

25

3725

Tříděný odpad

50

200
2,440
750

5512

Dotace na mzdy hasičů

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

3,750
50

6409

Ostatní služby

20

8115

Změna stavu kr. pen. prostř. na b. ú.

5,000

8124

Uhraz. splátky dlouhodob. př. půjček

-900

Příjmy celkem

44,761

Výdaje
par., položka

druh výdaje

rozpočet v tis. Kč

1032

Lesní hospodářství

2212

Silnice

1,650

2219

Pozemní komunikace, cyklostezka

1,640

2221

Provoz veř. sil. dopravy - dopr. Obsl.

168

2310

Vodovod

250

2321

Kanalizace, přísp. Mikroreg.

3111

MŠ

430

21,060
815
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3113

ZŠ

2,500

3314

Knihovna

660

3399

Kulturní a spol. akce

200

3319

Vedení kroniky obce

35

3341

Rozhlas a televize

3349

Zpravodaj

3412

TJ TATRAN

3429

Ostatní zájmová činnost - příspěvky na čin.

3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

800

3631

Veřejné osvětlení

550

3632

Hřbitov, kontejner, brány, správa hřbitova

300

3635

Územní plánování

750

3636

Územní rozvoj - studie, mapy, rozbory

8

3639

Komunální služby, daň z prodeje maj.

1,900

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

100

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

800

3725

Využívání a zneškodňování komun odp.

80

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí

75

4399

Charita

50

5512

Požární ochrana

4,600

6112

Místní zastupitelstvo

1,650

6171

Činnost místní správy

3,180

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních oper.

250

6320

Pojištění majetku obce

200

6399

DPH – vratka kanalizace

6399

Platba daň z př. práv. osob - obec

500

6409

Ostatní služby - čistírna, přísp. VHV,MAS

170

810
60
200
70
1,450

-3,200

Výdaje celkem

44,761

Příjmy mínus výdaje

0

Rozpočet 2010 - komentář
Příjmy

Daňové příjmy zahrnují finanční prostředky poskytované finančními úřady z vybraných daní a vybrané poplatky. Příjmy daní jsou v návrhu sníženy o 598 tis proti
rozpočtu minulého roku. Snížen předpoklad daní z příjmů
fyzických osob – podle skutečného plnění roku 2009, navýšena daň z přidané hodnoty a daň z nemovitosti. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl vypočítán v návaznosti na obecní vyhlášku č. 3/2008, vydanou 18.12.
2008, dle které jsou v některých případech poskytnuty
osvobození a úlevy od poplatku za svoz a likvidaci PDO.
Poplatek zůstává stejný – 400,- Kč/os.
Výše nedaňových příjmů je stanovena na základě
smluv, dokumentace z minulých let. V ostatních případech vychází ze skutečnosti minulých let.
- 1032 příjmy správy lesů vycházejí z hospodářského
plánu zpracovaného lesním hosp.
- 2459 částečná splátky půjčky MŠ

- 3612 příjmy - nájemné bytových prostor a zálohy
na energie v b. prostorách
- 3613 příjmy vychází ze schválené částky nájemného
za nebyt. prostory a záloh na energie
- 3632 pronájem hrobových míst
- 3639 pronájem pozemku, prodej majetku (prodej pozemků 55, prodej mater. -sk. vata)
- 3722 prodej popelnic
- 3725 příjem za tříděný odpad – EKO KOM,
- 5512 dotace od KÚ na mzdy hasičů, dotace - projekt
- 6310 příjem z úroků na běžném účtu
- 6409 vrácené přeplatky, zálohy z min. let, pohledávky, příjem za čistírnu

Dotace

V rámci dotací je počítáno s dotací na výkon státní
správy a školství ve výši 531 tis. Kč, s příspěvkem obce
Huslenky na úhradu prov. výdajů ZŠ – 200 tis. Kč, 150
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tis – dotace na mzdy hasičů KÚ Zlín + dotace na projekt
- 3 600, dotace kanalizace 13 135.
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1032 Správa lesů – výdaje dle hospodářského plánu lesního hospodáře
2212 zimní+běžná údržba MK, opravy MK, cesta -Tomancovi, Horní výp., Dinotice-nová zástavba
2219 Autobusová čekárna – nájemné, úklid-30, cyklostezka – 1 610
2221 Příspěvek na dopravní obslužnost Zl.kraj
2310 Vodovod – proj. dokumentace - vodovod Hluboké
2321 Příspěvek Mikroreg Vset. ČŘB – 259 tis., kanalizace
- Din., Luš., Šuláčci, Břežitá, Pod kost., AV – 20 800
3111 Provoz MŠ
3113 Provoz ZŠ
3314 Provoz knihovny - knihy, předplatné časopisů,
kanc. potřeby, technické vybavení, služby, mzdy
3399 100 tis. – karneval, děts. den, mikuláš, lamp. pr.,
vánoční koncert, křest prvňáčků, vzd. besedy, vít.
občán., 100 tis – hal. slavnosti
3319 Vedení kroniky obce
3341 Rozhlas místní – vybudování bezdrátového rozhlasu
3349 Zpravodaj
3419 TJ Tatran – přísp. provoz
3429 Příspěvky – Svaz post. civiliz. chorobami, Naděje,
sluch. post., včelaři, turisti, cyklistický závod

3612 Zálohy na energie, opravy balkónů, údržba v byt.
jednotkách 37, 40, 631, 352
3613 Zálohy na energie, opravy, náklady - vlečka
3631 El. energie – veř. osvětlení, VO Doliny
3632 Hřbitov – odvoz kontejneru, zhotovení kov. brán,
správce hřbitova
3635 Příprava nového územního plánu
3636 Územní rozvoj – 8 –digit. tech. mapa -přísp. ZK,
3639 1750tis - Služby obce Hal.sro – VO, údržba zeleně,
údržba,opravy byt. a nebyt. prostor, údržba MK,
ostatní komunální služby + daň z prodeje ob. majetku -150
3721 Svoz nebezpečného odpadu
3722 Sběr a svoz komunálncíh odpadů 770, popelnice - 30
3725 Tříděný odpad, nákup pytlů, svoz tř. odp.
4399 Ost. záležitosti soc. věcí – příspěvek na stravné.
důch.,
5512 Hasiči náklady – energie, mzdové, ochr. oděvy,PH-600, přeshraniční spolupráce - 4000, + Projekt
6112 Místní zastupitelstvo, mzdy, sociální a zdravotní
pojištění
6171 Náklady státní správa - mzdy, SP+ZP, ost. povinné
poj., školení, PH, poštovné, internet, revize, telefony, cestovné, právní a ekon. sl, ,materiál - kancelářské+čist. prostředky, předplatné, sociální fond, el.
energie, plyn, voda, program. vybavení, dr. dlouh.
majetek, opravy, údržba
6310 Úroky - úvěry, bankovní poplatky,
6399 Daň z příjmu – obec
6399 DPH – vratka DPH - kanalizace
6409 Ostatní služby – MAS– 25 čl. Příspěvek (zajištění
projektů a dotací), čistírna -20, SVHV - 125
Zpracovala: D. Zbranková
v Halenkově 3. 12. 2009

Příroda se ztichle ukládá k zimnímu spánku. Listopadové
a prosincové dny se nevlídně krátí a noci se hodně prodlužují.
Blíží se Vánoce – nejkrásnější svátky v roce – někdejší slavnosti zimního slunovratu.
Jaké Vánoce také mohou být, nám ukázaly staré valašské
listiny:
„V zimním období v letech 1821 – 1822 nepadal vůbec
na Moravě sníh a mrazy téměř žádné nebyly.“ Jaké připravila
Vánoce lidem na Moravě, v Čechách a téměř v celé střední
Evropě:
„Již o Štědrém dni 1821 strhla se hrozná vichřice, která tak
zesílila, že na den Božího narození lidé ve svých domech jisti
nebyli, jejichžto vyvrácení každou chvíli s hroznějším nebezpečenstvím očekávati bylo. Přitom málo domů celých zůstalo,
střechy a kalenice otrhány, ploty vyvráceny byly, i několik stodol spadlo. Okna kostelní rozbita a vyhozena jsou. V lesích
škoda nesmírná se způsobila a kusů dříví na tisíce se vyvrátilo. Vítr ten podle „Pražských novin“ po celé Evropě se zmocnil jak na zemi, tak i na moři, ve Švýcařích a Tyrolích znamenité škody způsobil, kdežto po celých 24 hodin nezbednosti
své prováděl.“
Valašské Vánoce o 60 let později:
Vánoční svátky se slavily především jako velký svátek církevní. Po Štědrý den se vykonávaly jen nejnutnější práce.
K obědu se v mnoha chalupách jedlo zelí s chlebem, jinde po-

hančená kaše, krupice, uzenina s hrachem nebo hovězí polévka s „lokšama“.
Večeře začala až po poklizení dobytka a po vyjití první
hvězdy na obloze. Souviselo to s pověrou, že v domě, kde se
nejdříve rozsvítí, někdo do roka zemře.
Než se zasedlo k večeři, ozývaly se výstřely z každého domu, kde byla po ruce nějaká střelná zbraň. Střílelo se i z hmoždířů.
Štědrovečerní večeře začínala obvykle chlebem s oplatkem
a medem. Hospodář vzal chléb a nakrájel pro rodinu i pro dobytek krajíčky, které nepočítal. Když krajíčků nadbylo, bude
jich do roka více. Scházelo-li, znamenalo to, že někdo do roka
zemře.
Na stole nesměl chybět mák, hrách, zelenina, pohanka, med.
Tak se měla zajistit dobrá úroda na příští rok. Pod ubrus se
schovaly peníze, aby další rok potom nechyběly.
Slavnostní bylo i osvětlení – místo loučí stála lojová svíčka.
Nohy stolu byly obepnuty řetězem, aby se všichni do roka
ve zdraví sešli a aby v příštím roce nenapadali vlci ovce a nepřišli do domu zloději.
Myslelo se i na dobytek, na drůbež, psa i kočku a přilepšilo
se jim. Jeden vdolek, nazvaný „strakatý frgál“, potřený vším
možným, byl zanesen krávě, aby měla strakatá telátka.
A když se povedlo všechno, co tajemný večer přinášel, zpívali všichni pospolu koledy.
Zapsala: Olga Šuláková

Zůstatek na účtu

Zůstatek na účtu z minulého roku = 5 mil Kč

Uhrazené splátky úvěrů, půjčky od SFŽP
Splátky úvěrů – nástavba oú-zs – byty -900 tis.

Výdaje

Dvoje valašské Vánoce v 19. století
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Trpělivost se vyplácí

Už přibližně pět let je u nás v provozu kroužek stolního tenisu. Tento sport
má u mladých lidí velkou podporu
a nadšení. Možná proto se do něj každoročně přihlásí asi desítka žáků.
První tři roky tréninku lze nazvat
„měření sil na místní úrovni.“ V loňském roce se naskytla možnost poměřit
své síly s konkurencí. Do Valašského
Meziříčí odjela čtveřice hráčů plná hráčského nadšení. Výsledek nebyl nic moc.
Bylo to podobné jako jamajští běžci
v Kokosech na sněhu. Co potřebovali
po návratu ze všeho nejvíc, byla naše
podpora a motivace. Trpělivost, kterou
jsme měli my i oni po zmíněném nezdaru a tolika letech tréninku, se vyplatila.
V letošním roce, poučeni z minulých
nezdarů, se čtveřice chlapců ve složení
Stanislav Kopecký, Dominik Kovářčík,

Jakub Jurajda a Kryštof Surovec vydala
na turnaj do Valašského Meziříčí znovu.
Tentokrát nechali většinu soupeřů stát
s otevřenou pusou oni a dovezli z okresního kola krásný diplom pro hráče na
2.-3. místě. Pochvalu dostali nejen od
bývalého trenéra pana Jana Koňaříka,
od současného trenéra pana Václava
Kréta, ale i od spolužáků a vedení školy.
Po dlouhé době se sluší také poděkovat
panu Tomáši Přikrylovi, který stál u zrodu našeho úspěchu a sponzorským darem
věnoval škole dva stoly na stolní tenis. Jen
díky tomu bylo na čem trénovat.
Co dodat v souvislosti s tímto povzbudivým příběhem? Snad jen to, že jsme to
s trpělivostí zvládli. Všichni bychom se
ji měli učit. Je důležitá při sportu, hře
na hudební nástroj, při učení se cizích jazyků nebo při porozumění si navzájem.

„Stonožka“ pomáhala dětem

Pokud je někdy situace neúnosná
a vy si řeknete: „Už mi ale vážně dochází trpělivost!“ Pak záleží, jak moc
vám dochází. Můžete se řídit mou radou nebo řešit situaci bez kompromisů
a bez odkladu.
V nadcházejícím vánočním čase
Vám přeji, ať si s mírou trpělivosti víte
rady, ono se Vám to možná bude hodit
příští rok.
S. Růžičková
ředitelka školy
Milá paní Bělo!
Dovolte, abychom Vás pozdravili
z Halenkova - malá vesnice na Valašsku.
I v letošním roce se na naší škole uskutečnil ,,Stonožkový týden“. Žáci druhého stupně (6. - 9. roč.) vyráběli symbolický domeček z keramiky. V minulých
letech jsme stonožku obouvali, loni jí
vyráběli korálky. Nyní bychom chtěli
nabídnout bydlení-proto domeček.
Výrobky, které se nám velmi povedly,
jsme prodávali rodičům-před třídními
schůzkami ve čtvrtek 12.11.2009. Za 150
domků jsme získali 5 200 Kč. Tato částka poputuje dětem, které to v životě nemají jednoduché. Naše škola si váží, že
může takovým způsobem pomáhat.
Zdraví Vás
a mnoho pěkných dnů přeje
Jaromír Walla, žák 6. A ZŠ Halenkov

Opera? Jo! Opera!

Samotná opera je velkým hudebním
dílem, jejíž posluchači vnímají každou
myšlenku představení v tónech a hlasech našich umělců.
Již nadpis příspěvku nám prozradí, že
jde o velký projekt, který realizuje vzdělávací akci „Děti zpívají dětem, aneb netradiční opera,“ jehož součástí bylo premiérové představení v divadle ve Zlíně.
Celý program byl sestaven z dětí, které se zúčastnily daných soutěží v nichž
se dobře umístily. Poté spolu se sólisty
opery a s Filharmonií Bohuslava Martinů
ve Zlíně, v odborné garanci sólistky
Statní opery v Praze Pavlíny Úlehla

Senić, nastudovali celovečerní program,
který byl nejen krásným zážitkem pro
všechny v sále, ale i průřezem děl například: M. I. Glinky, P. I. Čajkovského,
G. Rossini nebo W. A. Mozarta.
Byl to kouzelný večer plný tónů
a známých árií z oper Carmen, Krůtňava
nebo z opery Kouzelná flétna. Celý
program byl pro mne o to příjemnější,
protože v něm vystupovala Anna Přikrylová, žákyně 8. třídy naší školy.
Je to drobná dívka, která dostala
do vínku nadání a talent nejen k hudbě,
ale i ke zpěvu. Již tři roky navštěvuje
u slečny Martiny Havlové obor - umělec-6-
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ký sólový zpěv v Základní umělecké
škole Karolinka. Čtvrtým rokem se věnuje hře na kytaru u paní učitelky
Mikulcové. Připravuje se také ke hře
na klavír. Zúčastňuje se různorodých
soutěží a koncertů nejen ve zpěvu, ale
i ve hře na kytaru. K jejím zájmům a zálibám patří vedle zpěvu a hry na hudební
nástroje i velký vztah ke koním. Ve škole
má ráda své kamarády, u kterých si váží
jejich otevřenosti a pravdy. Anička, jak ji
všichni říkáme, prožila čtrnáct dnů velkých příprav na vystoupení ve Zlíně.
Byly to hodiny dřiny, které malé zpěváky
měly připravit na vystoupení. Šlo o velké
soustředění na celý program, vnímání
okamžiků jednotlivých rolí, o sjednocení
hlasů s orchestrem, soustředění se na kontakt s hudebníky. Dobře se rozezpívat
a připravit svůj hlas k uším posluchačů,
splnit vše na jedničku, je výkon hodný
profesionála.
Dle hodnocení samotné Aničky bylo
velmi obtížné zvládnout rychlé přesuny

Vánoční hvězda

Již deset let pracuje na hematologicko-onkologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci
neziskové občanské sdružení ŠANCE,
které je samostatným centrem pro pomoc nemocným dětem v oblasti střední
Moravy.
Jeho činnost je velmi široká, aby
mohla pomáhat co největšímu počtu
malých pacientů, protože rakovina je
věc veřejná.
Sdružení Šance pracuje ve všech směrech tak, aby děti svoji nemoc i s rodiči
zvládali co nejlépe. Do jejich činnosti
spadá: rekonstrukce onkologického oddělení, humanizace nemocničního prostředí, vybavení oddělení, volno-časové
aktivity pro děti. Spolupracuje s Registrem dárců kostní dřeně, s Nadací pro
transplantaci kostní dřeně a s Ministerstvem zdravotnictví a humanitární
organizací. Organizuje „ Vánoční hvězdu“, putovní výstavy, divadelní představení, sportovní akce pro děti, koncerty,
rekondiční pobyty dětí po jejich dlouhodobé léčbě u nás doma i v zahraničí. To
je jen malý výčet jejich práce pro děti
s onkologickým onemocněním. Když
jsem se s nadací Šance před čtyřmi lety
osobně seznámila, začala jsem v naší
škole koordinovat prodej této krásné vánoční hvězdy. Protože je symbolem konkrétní pomoci a jisté naděje pro děti, které touto nemocí procházejí. První dva
roky jsme objednávali kolem sta vánoč-
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na jevišti a hbité převléknutí do kostýmů,
jejichž součástí byly i malé mikroporty
(bezdrátový mikrofon), které jsou nepostradatelným doplňkem všech vystoupení.
Jaké pocity a zážitky si Anička vepsala do svých myšlenek? Byla to pro ni velká událost, nové a bohaté zkušenosti, navázání nového přátelství. V tak velké
akci musí všichni táhnout za jeden hudební provaz, aby se nepokazila ani jedna nota při vystoupení. Spolupráce s profesionálními operními zpěváky, kteří
byli pro ně samotné přínosem a poučením ve zpěvu, byla nepopsatelná. Už jen
s nimi sdílet společně šatnu je skvělým
zážitkem. Rádi a s ochotou byli pro malé talenty rádcem i oporou. Dva týdny
obětavé práce přinesly velký potlesk pro
malé i velké zpěváky. Představení bylo
laděno do zajímavého i humorného tónu,
protože samotná opera je těžkým žánrem, ale když se přidá několik drobných
odlehčených prvků, stává se pro všechny
posluchače hlubokým dojmem.

Zpěvák musí být nejen dobrý ve svém
hlase, ale musí zvládnout jak herecké,
tak taneční provedení celého programu.
Toto všechno Anička poznala na své kůži v jedné části árie, kdy přinášela na jeviště kolébku, přímo do daného taktu
písně. Při tak zdánlivém a jednoduchém
pohybovém provedení stačí jen drobné
zaváhání a celá scéna by byla posunuta
do jiného času. Anička všechno zvládla
krokem budoucího profesionála.
Moje hudební zážitky byly velké.
Nejvíce na mne zapůsobil pochod dětí
z opery Carmen a árie Šándora z operety Vévodkyně z Chicaga. Obě tyto árie
byly vždy doprovázeny pěveckým sborem malých profesionálů. Největším zážitkem bylo finále dětské opery
Brundibár, jenž bylo spojením hlasů
velkých i malých operních pěvců, protože hudba dává člověku fantazii, nové
myšlení a barevnější pohled na náš společný svět.
Mgr. Jarmila Kopecká

ních hvězd, což činilo částku 8 tisíc, poté
10 tisíc korun. V roce 2008 se již částka
pohybovala okolo 28 500 Kč. Letošní
rok 2009 je opravdu štědrý. Z Olomouce
nám přivezli podle objednávky 335 kusů
hvězdiček. Naše podpora pro nemocné
děti činí i se sponzorskými dary od jednotlivců 33 500 Kč. Mám radost za všechny, kteří se do našeho společného díla
zapojili. Poslední dva roky byl velký zájem o tuto pomoc i z řad našich farníků
z kostela Povýšení svatého Kříže v naší
obci. I to bylo velkých přínosem, že jsme
mohli dětskému oddělení v Olomouci
předat tak pěknou společnou finanční
částku, která bude použita na konkrétní
pomoc danému oddělení. Za naší školu
předáme 17 500 Kč společně s lidmi
z naší farnosti, kteří dětem posílají částku 16 000 Kč. Samotný člověk nezmůže
nic, ale skupina lidí, která má sílu být
druhému nápomocná, může předat velkou naději těm, kteří
ji potřebují. Dovolte
mi poděkovat vám
všem za vaši naději,
kterou těm nemocným dětem dáváte.
V malé květině,
která je symbolem
toho, že ani dnes nejsou lidé k daným
věcem lhostejní, ale
stávají se pomocnou
rukou tam, kde je to
potřebné.

Přeji vám příjemné svátky vánoční
a pevné zdraví po celý rok 2010.
Mgr. Jarmila Kopecká
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Ve znamení hasičského bilancování
Volební období 2006 - 2009

Pokud máme u SDH Halenkov charakterizovat volební období 2006-2009,
lze jej rozdělit na dvě základní období.
Období „turbulencí na vedoucích pozicích“ a období „věcného klidu zbraní“.
Co je ale důležité, že sbor fungoval
v obou případech „bez ztráty kytičky“
a po celou dobu 4 let se mohl hrdě hlásit
ke svému poslání. Bylo tomu tak i díky
nezměrné obětavosti řady členů.
Za všechny si dovolíme jmenovat dva:
Sestru Marii Maňákovou - po celé
volební období byla vždy ochotna pomoci při mnoha aktivitách sboru. Její významná role byla viditelná hlavně při organizací bazaru použitého zboží v hasičské zbrojnici. I přes své zdravotní
problémy a s podporou vlastní rodiny
tak mohli i letos využít nejen halenkovštví občané služeb hasičského bazaru.
Bratra Ladislava Příhodu - ve svém
požehnaném věku nám všem dokazuje,
že lze být vzorem a platným hasičem
i po dovršení 80 let života.
Ostatní? Ve výčtu členů, kteří napomohli dobrému jménu SDH Halenkov
najdeme mnoho dalších výrazných osobností. Mají jedno společné. Jsou ochotni
obětovat svůj volný čas ve prospěch druhých, dokáží pomoci, dokáží bavit. Jestli
jste mezi nimi také někoho poznali, patří i jim naše Děkuji!

niční spolupráci s obcí Štiavnik (SR)
v rámci projektu „Javorníky - ochrana
a bezpečí bez hranic“.
Nebude to dlouhá doba, kdy pod hlavičkou tohoto projektu slavnostně zařadíme do svého užívání novou, moderní,
speciální techniku.

Poděkování

Dovolte, abych na závěr volebního
období poděkoval všem členům dosavadního výboru SDH Halenkov za práci při řízení sboru. Poděkoval všem
členům SDH Halenkov za aktivitu při
uskutečňování našeho poslání. Poděkoval všem okolním sborům za spolupráci.
Poděkoval místní farnosti, P. Mgr.
Miroslawu Lukasiewiczovi za vstřícnost a duchovní oporu. A v neposlední
řadě poděkoval také vedení obci
Halenkov a zejména starostovi obce
Ing. Jiřímu Lušovském. Dík jejich pochopení pro naši činnost a materiální
podpoře, můžeme hodnotit předešlé
léta tak pozitivně.

Dotace Zlínského kraje

Obec Halenkov obdržela v roce 2009
od Zlínského kraje víceúčelovou neinvestiční dotaci ve výši 38 tis. Kč na výdaje věcného vybavení neinvestiční

Činnost sboru v roce 2009

Aktivity sboru se ubíraly v tradičním
duchu. Ve zkratce: Výroční valné hromady, oslavy svátku sv. Floriána, soutěže
v požárním sportu, námětová cvičení,
Halenkovské slavnosti s „Kácením Máje“,
Halenkovská pouť atd. Není na místě dělat výčet všech akcí. Sbor je v obci dlouhodobě hybnou silou společenského dění,
i řadový občan už se v jeho činnosti dokáže orientovat.
Kapitolou samotnou je činnost výjezdové jednotky SDH Halenkov. I tu necháme dnes bez komentáře. Jen jedna
věc stojí, z hlediska mimořádnosti za poznámku. Daří se nám naplňovat příhraProjekt Javorníky – ochrana a bezpečie bez hranic

Obec Štiavnik, Štiavnik 764, 013 55 Štiavnik
Obec Halenkov, Halenkov 655, 756 03 Halenkov
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povahy, odbornou přípravu členů jednotky a uskutečněný zásah mimo
územní obvod.
Od téhož poskytovatele obdržela
obec další prostředky ve výši 150 tis.
Kč na zabezpečení akceschopnosti
JPO II SDH Halenkov. Tato částka je
každým rokem vyplácena obci, jež má
zřízenou jednotku požární ochrany
kategorie JPO II. Prostředky jsou určeny na hrazení nákladů, které vznikly v souvislosti s placením dohod o vykonání práce, uzavřených mezi obcí
a členy výjezdové jednotky JPO SDH
Halenkov.
Za SDH Halenkov starosta
Petr Janota
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turisti

Turistická
podzimní sezona
Podzim turistů to je
především tradiční pochod okolo Halenkova. Letošní krásné
podzimní počasí přilákalo na tradiční
procházku opět zhruba stovku pochodníků z blízkého i vzdálenějšího okolí,
od nejmenších dětí až po ty nejzkušenější
turisty. Odměnou jim byly nejen pohledy
na krásně zbarvenou přírodu ale i tradiční
palačinky na jedné z kontrol.
O týden později jsme uspořádali zájezd
na Sivý vrch do slovenských Roháčů.
Bohužel nám nepřálo počasí, ale i přes
neustálý déšť, se ukázalo že turistika má
své kouzlo za každého počasí.
15. listopadu proběhlo tradiční promítaníznašichletošníchakcí.Prostřednictvím
promítajících a přednášejících jsme se podívali do Bulharska, Francie, Indonésie,
Západních Tater, na Ukrajinu ale i na jižní Slovensko a severní Maďarsko nebo
Lysou horu a Lašsko.
17. listopadu jsme společně s mnoha
dalšími turisty otevřeli krásnou novou
rozhlednu na Vartovně, mezi Seninkou
a Liptálem. Bohužel díky husté mlze nebyl žádný rozdíl z pohledů ze země nebo
z rozhledny. Aspoň máme důvod zajít
tam ještě jednou za pěkného počasí.
Na příští rok chystáme opět tradiční akce jako zimní táboření, na první březnovou sobotu ples, cyklopřejezd Vsetínských
vrchů, Javorníků nebo pochod okolo
Halenkova, Huslenek a mnoho jiných které najdete na naší vývěsce u pošty nebo
na naších stránkách www.kcthalenkov.cz.
Závěrem chci poděkovat všem účastníkům naších akcí za podporu a přízeň,
a popřát nejen jim mnoho spokojenosti
a úspěchů do nového roku 2010.
Za KČT Halenkov: Trličík Vlastislav

Pochod kolem Halenkova zakončen palačinkovými hody...
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Orel Halenkov - Huslenky informuje
Rok 2009 byl pro křesťanskou sportovní organizaci
OREL výjimečný, protože slavila 100 let od svého založení. Nejlepší oslavou takového výročí je četná účast naší
jednoty na orelských i veřejných sportovních akcích.
Vyvrcholením jubilejního roku byly Slavnosti Orla, které
proběhly 20. – 23.8. 2009 v Kroměříži. Zde se uskutečnily sportovní, společenské a kulturní akce zakončené společným setkáním a slavnostní mší svatou na Svatém
Hostýně.
Nyní k samotnému přehledu činnosti jednoty. První akcí, které se jednota účastnila a kterou také pořádala byl
IV.ročník závodů ve Slalomu na lyžích, uspořádaný 21.2.
09 na orelské sjezdovce v Černém „U Kuželů“. Téměř
stovka startujících, převážně mládeže zápolila v osmi kategoriích mužů a žen, včetně snowboardistů. Lyžařská sezona byla na svahu ukončena začátkem března Rejem masek, který zde uspořádala ZŠ Huslenky. Během března se
Orlové zúčastnili několika dalších orelských sportovních
akcí. Starší žáci obsadili ve Žďáru nad Sázavou 4.místo
v ústředním finále v sálové kopané, když v souboji o 3.
místo podlehli Stěbořicím. Dvě 4 členná družstva se zúčastnila turnaje v bowlingu v Zašové, kde v konkurenci 12
družstev obsadila pěkné 4. a 6.místo. A do třetice se volejbalisté utkali o postup do ústředního finále se Zašovou,
ve kterém neuspěli.
Dalších akcí jsme se zúčastnili během letních prázdnin.
V sobotu 11.7. 09 se fotbalisté zúčastnili turnaje ve futsalu HSK Cup, kde pod názvem WHR vypadli ve čtvrtfinále s KUBRT Teamem 0 : 2 a obsadili konečné 5. – 8.místo. Poslední červencovou sobotu naše jednota uspořádala
XI.ročník turnaje v malé kopané WHR Cup na hřišti
v Černém „U Kuželů“ za účasti 8 družstev. Prvenství vybojovala Dinotice, před Kalincovem a HSK. V srpnu jsme
se zúčastnili již zmiňovaných Slavností Orla, při kterých
starší žáci zvítězili ve finále v malé kopané nad Stěbořicemi
po výsledcích 2:1 a 2:2. Také šachisté se v silné konkurenci neztratili a obsadili přední místa v kategoriích mládeže
i dospělých. Další členové i nečlenové doputovali na závěr
Slavností Orla pěším pochodem na Svatý Hostýn.
Na podzim se jednota odvážila poprvé přihlásit do dlouhodobé soutěže, a to konkrétně do Orelské florbalové ligy
(OFL) mužů. Naše jednota byla spolu s Hranicemi,
Vizovicemi a Zlínem zařazena do divize Střed. Soutěž se
hraje turnajově a první turnaj již proběhl 28.10. 09
v Otrokovicích, kde naši borci porazili Hranice 10:2,
Vizovice 10:3 a Zlín 4:1. Další turnaje proběhnou v příštím
roce, konkrétně 3.1. v Hranicích, 16.1. v Otrokovicích a 6.2.
v Hovězí. Třetí akcí, pořádanou naší jednotou byl XII.ročník Memoriálu P. J.Švanygy v šachu. Akce se uskutečnila
14.11. 09 v sále Restaurace pod Černým za rekordní účasti
34 převážně mladých šachistů. Poslední letošní akcí, které
jsme se zúčastnili před uzavírkou vydání zpravodaje byl
turnaj v sálové kopané mužů Tipsport PEPINO Cup v BrněStarém Lískovci, jež se uskutečnil 6.12.09. V turnaji se naší
jednotě podařilo po roce v silné konkurenci brněnských tý-

mů opět zvítězit. Z výsledků: základní skupina – Ořechov
11:5, Brno-Obřany „A“ 3:3 a ASK 8:3; vyřazovací boje –
Moravské gymnázium 3:0, Brno-Obřany „B“ 8:1 a finále
opět po dramatickém průběhu Brno-Obřany „A“ 4:3.
Přestože se jednota Halenkov-Huslenky účastní převážně kolektivních sportovních akcí, je důležité se zmínit
o výrazné individualitě, která reprezentuje naší jednotu
v běžeckých a atletických soutěžích. Je jí univerzální
sportovec Pavel Holec. Přes svou značnou časovou vytíženost se letos zúčastnil jako reprezentant naší jednoty 3.závodů, kde se umístil vždy na prvním místě. V srpnu to byl
Český pohár v běhu do vrchu v Bystřici pod Hostýnem,
kros ve Starém Jičíně a silniční běh v Dolních Bojanovicích.
Navíc v juniorech se v Bystřici pod Hostýnem prosadil
na 1.místo Vojtěch Mlýnek.
Mimo výše uvedené aktivity naši florbalisté všech věkových kategorií přes zimní období pravidelně trénují každý
pátek od 18:00 v tělocvičně ZŠ Halenkov a v případě příznivých sněhových podmínek je v provozu i orelský lyžařský vlek v Černém „U Kuželů“. Na obě místa Vás, případné zájemce srdečně zveme. Více informací o akcích,
výsledcích a vleku na našem webu www.orelhalenkov-huslenky.wz.cz.
Závěrem chci poděkovat všem členům i nečlenům Orla,
místním organizacím a mnoha dalším za účast a pomoc
při organizování a pořádání našich akcí, čímž se snažíme
naplňovat hlavní heslo sportovní organizace OREL
„Dáváme sportu smysl“.
Přeji tímto za jednotu Orla Halenkov-Huslenky všem
občanům veselé a požehnané Vánoce a úspěšný rok 2010.
Mgr.Ludvík Kovařík

NONSTOP TAXI

Horni Vsacko volejte zdarma

800 888 246

a-taxi Halenkov, Nový
Hrozenkov, Karolinka, Velké
Karlovice

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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Fotbalový podzim ve výsledcích
Muži - okresní přebor

Dorost - okresní přebor

Lhotka n. Beč. - Halenkov - 3:0
Halenkov - Kateřinice „B“ - 3:2
Huslenky - Halenkov - 1:3
Halenkov - Hošťálková - 2:2
Střítež n. Beč. - Halenkov - 2:1
Halenkov - Ratiboř - 1:1
Loučka - Halenkov - 1:1
Halenkov - Fr. Lhota - 3:1
Liptál - Halenkov - 1:6

(1:0)
(2:0) B: Šulák, Koňařík R., Úlehla
(1:1) B: Koňařík R., Krejčí, Haničák
(1:1) B: Krejčí, Maliňák
(1:1) B: Krejčí
(0:1) B: Jakeš
(0:1) B: Haničák
(2:1) B: Koňařík R. 2, Mikula
(0:5) B: Koňařík R., Krejčí,
Machálek, Úlehla, Krňa, vlastní
Halenkov - FC Vsetín „B“ - 2:3 (0:3) B: Šulák, Krňa
Prlov - Halenkov - 3:0
(1:0)
Halenkov - Horní Bečva - 2:1 (1:1) B: Koňařík R., Krejčí
Jablůnka - Halenkov - 2:0
(1:0)
Tabulka po podzimní části
1. Ratiboř

13

10

1

2 46 : 17

31 (+ 13)

2. Lhotka n. Bečvou

13

8

2

3 28 : 18

26 (+ 5)

3. Jablůnka

13

8

2

3 23 : 15

26 (+ 2)

4. Střítež n. Bečvou

13

7

2

4 31 : 27

23 (+ 2)

5. Kateřinice „B“

13

7

1

5 44 : 21

22 (+ 1)

6. FC Vsetín „B“

13

6

2

5 23 : 19

20 (+ 2)

7. Francova Lhota

13

6

2

5 29 : 30

20 (+ 2)

8. Halenkov

13

5

3

5 24 : 23

18 (0)

9. Horní Bečva

13

6

0

7 31 : 32

18 (0)

10. Hošťálková

13

4

2

7 27 : 31

14 (- 7)

11. Prlov

13

3

5

5 24 : 36

14 (- 4)

12. Loučka

13

1

8

4 13 : 24

11 (- 7)

13. Huslenky

13

3

1

9 16 : 38

10 (- 11)

14. Liptál

13

1

1

11 18 : 46

4 (- 14)

Halenkov - H. Lideč - 4:3 B: Maňák 3, Zavičák
Lidečko - Halenkov - 3:0
Halenkov - Leskovec - 1:0 B: Žárský
Liptál - Halenkov - 2:1
B: Kovařík
V. Karlovice + Karolinka „B“ - Halenkov - 1:3
B: Žárský 2, Šulák
Halenkov - Hovězí - 0:3
Ústí - Halenkov - 3:4
B: Zavičák 2, Kovařík, Mikulenka
Kateřinice - Halenkov - 2:0
Hošťálková - Halenkov - 3:3 B: Zavičák, Trličík, Žárský
Halenkov - Huslenky - 0:3
Halenkov - Val. Polanka - 1:1 B: Mikulenka
Tabulka po podzimní části
1. Lidečko

11

9

2

0

51 : 6 29 (+ 14)

2. Huslenky

11

7

1

3

38 : 15 22 (+ 4)

3. Hovězí

10

6

4

0

33 : 11 22 (+ 7)

4. Valašská Polanka

10

5

3

2

43 : 10 18 (+ 3)

5. Hošťálková

11

5

3

3

45 : 26 18 (0)

6. Kateřinice

11

5

2

4

42 : 23 17 (- 1)

7. Liptál

11

5

1

5

35 : 25 16 (+ 1)

8. Halenkov

11

4

2

5

17 : 24 14 (- 1)

9. Leskovec

11

4

1

6

26 : 27 13 (- 2)

10. Horní Lideč

11

3

3

5

30 : 30 12 (- 6)

11. V. Kar. + Karol. „B“ 11

1

0 10

9 : 79

3 (- 12)

12. Ústí

0

0 11

9 : 102

0 (- 18)

11

Přípravka – okresní přebor

Halenkov - Huslenky - 5:0		 B: Ondryáš 2, Kovářčík, Trlica,
Strbačka
Liptál - Halenkov - 6:0
Halenkov - Jarcová - 1:3		 B: Trlica
H. Lideč - Halenkov - 6:4		 B: Ondryáš 2, Kovářčík 2
Halenkov - Lužná - 2:3		 B: Kovářčík 2
Huslenky - Halenkov - 2:0
Halenkov - H. Lideč - 1:4		 B: Tlašek
Lužná - Halenkov - 2:4		 B: Ondryáš 2, Kovářčík 2

Halenkov - N. Hrozenkov - 3:1
B: Orság, Himmer, Himmerová
Ratiboř - Halenkov - 14:2 B: Himmer 2
Halenkov - Val. Příkazy - 5:4 B: Himmer 3, Korabík 2
Halenkov - Val. Polanka - 1:14
B: Himmer
Vel. Karlovice + Karolinka - Halenkov - 14:4
B: Himmer 3, Zavičák
Valašské Příkazy - Halenkov - 0:1
B: Himmer
Halenkov - Vel. Karlovice + Karolinka - 1:9
B: Himmer
N. Hrozenkov - Halenkov - 1:2 B: Himmer, Orság
Halenkov - Ratiboř - 0:6

Tabulka po podzimní části

Tabulka po podzimní části

STARší žáci - okresní přebor

1. Liptál

8

7

1

0

40 : 5 22 (+ 10)

1. Ratiboř

9

9

0

0

73 : 4 27 (+ 15)

2. Horní Lideč

9

7

0

2

37 : 18 21 (+ 6)

2. Valašská Polanka

8

6

0

2

54 : 12 18 (+ 9)

3. Jarcová

9

3

1

5

22 : 23 10 (- 2)

3. Vel. Karl. + Karoli.

9

5

0

4

44 : 29 15 (+ 3)

4. Lužná

9

3

0

6

16 : 52 9 (- 3)

4. Halenkov

9

4

0

5

19 : 63 12 (- 3)

5. Huslenky

9

2

2

5

17 : 25 8 (- 7)

5. Valašské Příkazy

9

1

1

7

13 : 60 4 (- 11)

6. Halenkov

8

2

1

6

17 : 26 6 (- 6)

6. Nový Hrozenkov

8

0

1

7

3 : 38 1 (- 14)
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