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JARNÍ INFORMACE Z OBCE
Va‰e knihovna v novém
Kdo neãte, neví…
Knihovna v Halenkovû poskytuje
sluÏby pro v‰echny obãany bez rozdílu, jelikoÏ hlavním mottem její práce je
snaha poskytnou v‰em stejnou moÏnost pﬁístupu k informacím a tím k dal‰ímu vzdûlávání!
- SnaÏí se starat o spokojenost 360
ãtenáﬁÛ, z nichÏ je pﬁes 200 dûtí
a mládeÏe
- Nakupuje a zpracovává kaÏdoroãnû
cca 220 - 250 svazkÛ knih
- Literaturu nauãnou a beletrii, pro
dûti i pro dospûlé
- Odebírá 27 druhÛ periodik (napﬁ.
Elle, Cosmopolitan, Instinkt, Burda,
Vlasta, Ná‰ útuln˘ byt, Bydlení,
Domov, Na‰e krásná zahrada, Ná‰
miláãek, Cinema, Bravo, Zemû svûta, Koktejl, âtyﬁlístek…..)
- Poskytujeme Internet za 30,- Kã/ho-

dina na ãtyﬁech PC stanicích
- Spravuje pﬁes 12 000 svazkÛ knih
- Tiskne, kopíruje
- Poﬁádá exkurze M·, Z· a Zvl.‰koly,
besedy, kulturní akce pro dûti
1. Ma‰karní bál (sobota11.bﬁezna 2006)
2. Dûtsk˘ den pln˘ atrakcí a soutûÏí
(27. kvûtna 2006 park OÚ)
3. Halenkovské slavnosti
(sobota10. ãervna 2006)

4. Lampiónov˘ prÛvod s ohÀostrojem
(ãtvrtek 16. listopadu 2006)
5. Mikulá‰ská besídka v LD
(pá.1. prosince 2006)
- Zpracovává a vydává Halenkovsk˘
zpravodaj
- Pﬁipravuje www.stránky, kde se pak
dozvíte úplnû v‰echno o Knihovnû
Pro veﬁejnost má otevﬁeno:
Pondûlí
10.00 - 17.00
Stﬁeda
10.00 - 17.00
âtvrtek
10.00 - 17.00
Kontakt - telefon 608 060 060,
e-mail:
knihovnicazhalenkova@centrum.cz
Pﬁijìte se podívat
na novû vymalovanou a lehce pﬁestavûnou
knihovniãku halenkovskou…
Na Va‰i náv‰tûvu se tû‰í
knihovnice Mgr. Marcela ·uláková

Halenkovsk˘ zpravodaj

Starosta obãanÛm
VáÏení spoluobãané,
tak jako kaÏd˘ rok Vám z celého
srdce pﬁeji s pﬁíchodem jara hodnû
zdraví, ‰tûstí a osobní spokojenosti.
Vím, Ïe ne vÏdy a v‰em se toto pﬁání vyplní. Pak nezb˘vá neÏ zatnout zuby a pﬁekonávat problémy, které Vám
Ïivot pﬁiná‰í.
Urãitû mnoho z nás pocítilo na
vlastní kÛÏi tvrdost leto‰ní zimy.
Pﬁívaly snûhu zasáhly i obecní majetek, nejvíce skladovací haly 44 a 45
v areálu b˘valého armádního velkoskladu. Haly jsou zlikvidovány a probíhá ﬁízení pojistné události se spoleãností UNIQA a. s.
Zima velmi silnû ovlivnila stavební
práce na nádstavbû obecního úﬁadu.
Z kontrolního dne 3. bﬁezna vyplynula

informace obãanÛm

zvlá‰tní opatﬁení k zaji‰tûní termínu
stavby a k jednání s Ministerstvem pro
místní rozvoj o pﬁípadném prodlouÏení
termínu.
Tak a dost zimy. V leto‰ním roce, tak
jak bylo uvedeno v posledním zpravodaji ve zveﬁejnûném rozpoãtu nás ãeká
obrovské mnoÏství práce.
Mimo v˘stavby 16 bytov˘ch jednotek, budování kanalizace v rámci akce
âisté ﬁeky Beãvy, zlep‰ení na‰ich komunikací, roz‰íﬁení vodovodu a zaji‰tûní v‰ech ostatních potﬁeb na‰eho Ïivota vãetnû kultury a sportu nás ãeká
oÏivení areálu - pronájem budov a realizace v‰ech pﬁípravn˘ch prací na vytaÏení nádrÏí.
Je potû‰ující, Ïe jiÏ v tomto roce je
pﬁedpoklad pronájmu vût‰iny budov
podnikatelsk˘m subjektÛm.
Chci Vás také informovat o tom, Ïe
obec vydraÏila a vûﬁíme, Ïe pro budou-

Usnesení Rady obce Halenkov
Rada obce Halenkov na svém
54.zasedání, dne 9. 3. 2006, schválila následující usnesení:
Vzhledem k rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj âR z 21. 11.
2005, ã.j. 41160/2005-72, o úãasti státního rozpoãtu na financování akce nástavba, pﬁístavba a stavební úpravy
obecního úﬁadu a zdravotního stﬁediska Halenkov se vznikem 16 bytÛ, stanovuje rada obce v souladu s tímto rozhodnutím, vãetnû pro obec závazn˘ch
podmínek pro poskytnutí dotace ze
státního rozpoãtu, následující kritéria
pro rozhodování obce o nájmech bytÛ
konkrétním osobám - ÏadatelÛm:
- o nájmech bytÛ konkrétním ÏadatelÛm bude rozhodovat obecní zastupitelstvo,

- do seznamu ÏadatelÛ, mezi kter˘mi se bude rozhodovat, budou zaﬁazeny osoby, které jiÏ dﬁíve podaly na
obec Ïádost o nájem obecního bytu
a dále v‰echny osoby, které tuto Ïádost podají do 30. 6. 2006
- byt lze pronajmout samostatnû
Ïijícímu Ïadateli, jehoÏ prÛmûrn˘ mûsíãní pﬁíjem v období ‰esti mûsícÛ
pﬁed uzavﬁením nájemní smlouvy nepﬁesáhl 0,8 násobek prÛmûrné mûsíãní
mzdy v národním hospodáﬁství zveﬁejnûné âesk˘m statistick˘m úﬁadem,
- byt lze dále pronajmout Ïadateli
s dal‰ími ãleny domácnosti, jestliÏe
prÛmûrn˘ mûsíãní pﬁíjem domácnosti
v období ‰esti mûsícÛ pﬁed uzavﬁením
nájemní smlouvy nepﬁesáhl 1,5 násobek prÛmûrné mûsíãní mzdy v národ-
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cí generace ochránila pﬁedmûty související se zaloÏením a existenci Thonetovy továrny v na‰í obci.
Jsou to pﬁedev‰ím pamûtní deska
zakladatele firmy, tablo hasiãského
sboru, rodinné fotografie, obrazy, ale
také z nemovitostí pﬁíjezdovou komunikaci k vojenskému areálu a ãást náhonu.
V˘znamné místo na‰eho zpravodaje
je vûnováno usnesení rady obce ve vûci rozhodování obce o nájmu bytÛ na
OÚ a ZS konkrétním ÏadatelÛm. Jak je
uvedeno usnesení respektuje ve‰keré
podmínky, které jsou nutné dodrÏet pro
pﬁíjem dotace z Ministerstva pro místní rozvoj âR ve v˘‰i 8,8 mil. Kã.
Závûrem Vám pﬁeji je‰tû jednou jménem zastupitelstva, obecní rady i m˘m
v‰echno nejlep‰í a aÈ se Vám daﬁí.
Ing. Jiﬁí Lu‰ovsk˘, starosta obce
ním hospodáﬁství zveﬁejnûné âesk˘m
statistick˘m úﬁadem,
- byt lze pronajmout jen Ïadateli,
kter˘ nemá k datu uzavﬁení nájemní
smlouvy vlastnické nebo spoluvlastnické a jemu obdobné právo k bytu
ani k bytovému nebo rodinnému domu, tuto podmínku musí splÀovat
i dal‰í ãlenové domácnosti, kteﬁí mají
v bytû bydlet,
- v pﬁípadû, Ïe poãet ÏadatelÛ
splÀujících v˘‰e uvedená kritéria pﬁesáhne poãet pronajíman˘ch bytÛ, rozhoduje schopnost Ïadatele plnit povinnosti nájemce (placení nájemného,
dodrÏování domovního ﬁádu apod.)
a dále i délka Ïádosti o byt,
- v pﬁípadû, Ïe v‰ichni Ïadatelé,
kteﬁí splÀují v˘‰e uvedené podmínky,
byli uspokojeni a v‰echny byty nebyly takto pronajaty, lze byty pronajmout i dal‰ích ÏadatelÛm, kdy pﬁi
rozhodování mezi nimi rozhoduje
schopnost Ïadatele plnit povinnosti
nájemce (placení nájemného, dodrÏování domovního ﬁádu apod.) a dále
i délka Ïádosti o byt,
- obec upozorÀuje Ïadatele, Ïe
nájemní smlouvy budou uzavírány na
dobu urãitou a podmínkou trvání nájemního vztahu bude bezv˘hradné plnûní zákonn˘ch povinností nájemcÛ,
zejm. placení nájemného, dodrÏování
domovního ﬁádu, nepﬁenechávání bytÛ do uÏívání tﬁetím osobám atd., kdy
v pﬁípadû neplnûní tûchto povinností
je obec oprávnûna dát nájemci v˘povûì a to i pﬁed uplynutím doby nájmu
Ing. Jiﬁí Lu‰ovsk˘, starosta obce
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I bûhem hasiãského plesu zima ukazovala svou sílu
Valná hromada sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Halenkov
konaná dne 17.12. 2005 sice je‰tû nebilancovala svou práci za pûtileté období, ale z dÛvodu odstoupení bratra Emila
Surovce z funkce starosty sboru, musela zvolit nového ãlena na tento post. Zvolen byl Pavel Kopeck˘ ml. a v˘bor bude v tomto roce pracovat ve sloÏení:
Starosta sboru
Místostarosta sboru
Velitel sboru
Zástupce velitele
Hlavní strojník
Referent prevence a v˘chovné ãinnosti
Jednatel sboru
Vedoucí mládeÏe
Referentka Ïen
Kronikáﬁ
Referent MTZ
Referent ochrany obyvatelstva

Pavel Kopeck˘ ml
Jindﬁich Tkadlec
Antonín Janu‰
Lubo‰ Janota
Zdenek Mûrka
Vladimír Hoﬁelka
Petr Janota
Emil Surovec
Marie Kopecká
Marcela Janotová
Josef MaÀák
Antonín Kocurek

osvûdãila novû zakoupená elektrocentrála, která pohánûla
kalové ãerpadlo.
Aby jednotka mohla odvádût kvalitní práci, musí se taky cviãit a ‰kolit. Takové ‰kolení probûhlo dne 8. 3. 2006.
âlenové zde byli pro‰kolováni z bojového ﬁádu, zdravotní
pﬁípravy, spojové a strojní sluÏby. Pro‰kolováni byli také
nositelé d˘chací techniky a strojníci byli pouãeni o funkcích nové elektrocentrály. V prÛbûhu roku ãeká ãleny je‰tû
ﬁada ‰kolení na hasiãské stanici ve Vsetínû. Z praxe budou
pro‰kolováni pomocí ﬁady provûﬁovacích a taktick˘ch cviãení. Zde bychom rádi vyjádﬁili nadûji v to, Ïe vyjíÏdût budeme jen na takováto cviãení.

Valná hromada také schválila plán ãinnosti na rok 2006.
Jednou z nedÛleÏitûj‰ích naplanovan˘ch akcí by XIII.
Okresní hasiãsk˘ ples konan˘ 18. 2. 2006 v Lidovém domû. O tomto plese, jeho úspûchu a také o dvou v˘jezdech
na‰í jednotky bûhem zábavy jsme jiÏ psali v minulém vydání Halenkovského zpravodaje. Za úspû‰n˘ prÛbûh plesu
bychom je‰tû jednou rádi podûkovali ãlenÛm sboru, kteﬁí
svou prací dovedli ples do zdárného konce.
T˘den po plese tedy 25. 2. 2006. se v Lidovém domû konala Valná hromada okrsku ã. 6, do nûhoÏ sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Halenkov spadá, kter˘ také schválil svÛj plán
práce na rok 2006.
Zimní mûsíce byly ve znamení mnoha a mnoha v˘jezdÛ
na‰í jednotky k likvidacím následkÛ snûÏné kalamity, kterou byla na‰e obec postiÏena (napﬁ. zﬁícení rodinného domu v Dinotici a dvou hal v areálu b˘valé vojenské posádky). Jednotka odklízela sníh z ohroÏen˘ch stﬁech základní
‰koly, Lidového domu, obecního úﬁadu, hal v areálu b˘valé posádky a také rodinného domu v místním údolí
Provazné. Za tuto pomoc patﬁí nesmírn˘ dík ãlenÛm jednotky, kteﬁí odpracovali mnoho hodin, aby zabránili tomu
nejhor‰ímu.
V prvních jarních dnech se s tajícím snûhem zv˘‰ilo nebezpeãí povodní. I kdyÏ nakonec velká voda citelnû nezasáhla ná‰ region, ãlenové jednotky vyjíÏdûli k nûkolika ãerpání vody ze sklepÛ a z komunikací. U tûchto událostí se

V roce 2006 sbor ãeká ﬁada akcí:
- 29. dubna - stavûní máje pﬁed Lidov˘m domem
- 7. kvûtna - svátek svatého Floriána a s ním spojen˘ prÛvod hasiãÛ do kostela na m‰i
- 21. kvûtna - obvodová soutûÏ v poÏárním sportu v Hovûzí
- 10. ãervna - Halenkovské slavnosti spojené s Kácením máje.
¤ada pohárov˘ch soutûÏí a také spolupráce s místní knihovnou a základní ‰kolou v poﬁádání akcí pro dûti.
Srdeãnû Vás zveme na tyto akce.
Pavel Kopeck˘ - starosta sboru,
Antonín Janu‰ - velitel sboru
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Co bychom mûli vûdût o ptaãí chﬁipce
Co je ptaãí chﬁipka?
Je to virové onemocnûní postihující
ptáky, jehoÏ rezervoárem je pﬁedev‰ím
migrující vodní ptactvo. U tûchto hostitelÛ infekce probíhá obvykle bezpﬁíznakovû, jen v˘jimeãnû je klinicky zjevná.
Zasáhne-li v‰ak drÛbeÏ (slepice, husy,
krÛty, kachny, krocany), mÛÏe se projevit
jako vysoce infekãní s prakticky 100 %
úmrtností v postiÏeném chovu.

-

-

-

-

Pﬁenos ptaãí chﬁipky
k pﬁenosu obecnû dochází pﬁedev‰ím
trusem nemocn˘ch ptákÛ, ale i uhynul˘mi ptáky, infikovanou podest˘lkou atp.
pﬁesnou pﬁíãinu úhynu ptáka lze zjistit pouze laboratornû
lidé se mohou infikovat pouze velmi
tûsn˘m kontaktem s infikovan˘mi
ptáky ãi uhynul˘mi ptáky nebo s jejich exkrety (v˘kaly, peﬁí)
dosud nebyl zaznamenán pﬁípad
pﬁenosu ptaãí chﬁipky z volnû Ïijících ptákÛ na ãlovûka
virus je niãen zahﬁátím nad 70 oC
za nûkolik sekund
dosud nebyl prokázán pﬁenos nákazy z ãlovûka na ãlovûka

Inkubaãní doba
je ãasov˘ úsek mezi kontaktem s virem a projevem klinick˘ch pﬁíznakÛ.
V pﬁípadû chﬁipky H5N1 je to pouze
nûkolik dní (do jednoho t˘dne).
Pﬁíznaky ptaãí chﬁipky u drÛbeÏe
- drÛbeÏ je otupûlá, má naãep˘ﬁené peﬁí, je neteãná, odmítá se pohybovat
- pﬁíjem krmiva je v˘raznû sníÏen nebo
zvíﬁata nepﬁijímají krmivo vÛbec.
RovnûÏ sná‰ka se v˘raznû sniÏuje
nebo se úplnû zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skoﬁápku.
Nûkterá zvíﬁata mají pﬁíznaky na-

chlazení (v˘tok z nosu, k˘chání)
- v nakaÏeném chovu mÛÏe dojít aÏ ke
100 % úhynu
Nebezpeãí pro ãlovûka
Pﬁi dodrÏeni základních ochrann˘ch
pravidel je pravdûpodobnost nakaÏení
mizivá. Je tﬁeba se vyvarovat v‰ech
zbyteãn˘ch kontaktÛ s podezﬁel˘mi
a uhynul˘nli ptáky, stejnû tak s jejich
exkrety (trus, peﬁí, kontaminovaná podest˘lka atd.).

-

-

MoÏnosti ochrany
Zásady ochrany pﬁed nákazou:
chránit se kontaktu s uhynul˘mi ptáky
nedot˘kat se ptaãích v˘kalÛ
informovat o nálezu vût‰ího poãtu
uhynul˘ch ptákÛ veterinární správu
pouãit dûti, aby se nedot˘kaly mrtv˘ch opeﬁencÛ a nehrály si s drÛbeÏí
dbát o osobní hygienu (um˘vání rukou, pﬁezouvání, pﬁevlékáni po kontaktu s drÛbeÏí)
nezpracovávat nemocnou drÛbeÏ
pﬁi zahraniãních cestách do rizikov˘ch oblastí postiÏen˘ch ptaãí chﬁipkou dbát na základní cestovatelské
zásady, to je:
- pít vodu pouze z originálních
obalÛ
- konzumovat pouze tepelnû opracované potraviny
- zmrzlinu konzumovat pouze
z originálních obalÛ
- vyh˘bat se trhÛm s drÛbeÏí,
nekonzumovat jídla na ulici

Co dûlat v pﬁípadû, Ïe máte u svého drÛbeÏího hejna podezﬁení na infekãní chorobu?
Informujte ihned veterinárního lékaﬁe
nebo veterinární správu. Nedovolte
vstup cizím osobám do postiÏeného
místa. ¤iìte se pﬁesnû podle instrukcí

soukromého nebo úﬁedního veterinárního lékaﬁe.
V Praze dne 23. bﬁezna 2006
Ministerstvo zdravotnictví âR
Dal‰í informace naleznete na webov˘ch stránkách Státní veterinární správy âR - www.svscr.cz a Ministerstva
zdravotnictví - www.mzcr.cz
VáÏení chovatelé drÛbeÏe,
V posledních dnech se v médiích zaãaly objevovat zprávy) t˘kající se ptaãí
chﬁipky u divok˘ch ptákÛ. Tyto zprávy
zcela neobjasÀují danou situaci, proto
bychom vám chtûli nabídnout idruh˘
pohled na vûc pﬁímo.
Riziko nákazy domácí drÛbeÏe je
opravdu nízké a témûﬁ nepravdûpodobné, stejnû tak i nákaza ãlovûka, neboÈ:
1) kaÏd˘ dobr˘ chovatel dodrÏuje základní zoohygienická pravidla, a tudíÏ má zdravotnû a nákazovû bezpeãn˘ chov - a z takového chovu
máme jistotu zdrav˘ch, nezávadn˘ch vajec a masa
2) vyvarujte se nákupu zvíﬁat nejasného pÛvodu, anonymních obchodníkÛ, zvíﬁat se ‰patnou kondicí
3) pokud nakoupíte drÛbeÏ z veterinárnû kontrolovaného odchovu, není
ãeho se obávat
Na‰e drÛbeÏ je pod neustál˘m veterinárním dohledem, ve‰kerá opatﬁení
striktnû dodrÏujeme a dbáme na dobr˘
zdravotní stav. Kuﬁice, kaãeny a krÛty
rozváÏíme témûﬁ po celém âesku jiÏ
mnoho let a máme s drÛbeÏí velké zku‰enosti.
Rádi Vám zodpovíme Va‰e pﬁípadné
dotazy: Coturnix Hubenov s.r.o., te1.
567 310 716, 567 300 355, mob. 604
622 466.

Upozornûní chovatelÛm hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat okresu Vsetín
Krajská veterinární správa
pro Zlínsk˘ kraj

konkretizován ve Vûstníku Ministerstva zemûdûlství.

Chovatelé hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat (zejména krav a jalovic star‰ích 24 mûsícÛ,
plemenn˘ch b˘kÛ, beranÛ, kozlÛ, hﬁebcÛ
a klisen) mají opût v roce 2006 povinnost, aby zabezpeãili provedení povinn˘ch zdravotních zkou‰ek u sv˘ch zvíﬁat.
Tato povinnost vypl˘vá z veterinárního zákona a její rozsah je kaÏdoroãnû

Chovatelé skotu (s v˘jimkou tûch, kteﬁí mají skot pouze na v˘krm) jsou v roce
2006 dále povinni zahájit ozdravování
od nákazy skotu naz˘vané IBR v rámci
národního ozdravovacího programu.
Chovatelé proto musí kontaktovat
soukromého veterinárního lékaﬁe, kter˘ u nich provede naﬁízené zdravotní
-4-

zkou‰ky, popﬁ. vakcinace proti IBR, ve
stanoveném rozsahu. Laboratorní vy‰etﬁení je zpravidla v plné v˘‰i hrazeno
státem.
ChovatelÛm, kteﬁí nesplní tuto svou
povinnost, hrozí udûlení finanãních
sankcí a zákaz pﬁemísÈování jejich zvíﬁat (na jatka, chov).
MVDr. Milan Krpec
Veterinární inspektor
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Termín konání voleb do Poslanecké snûmovny PâR
Starosta obce Halenkov podle zákona ã. 247/1995 Sb., o volbách Parlamentu âR a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, § 15,
odst. 1 o z n a m u j e
Poslanecké snûmovny Parlamentu âR
1. volby do:
se uskuteãní: pátek 02. 06. 2006 od 14:00 do 22:00 hod.
sobota 03. 06. 2006 od 08:00 do 14:00 hod.
2. místem konání voleb ve volebním okrsku: ã.1
je volební místnost: Obecní úﬁad Halenkov ãp. 655, 756 03
ve volebním okrsku: ã. 2
je volební místnost: Zvlástní ‰kola Halenkov ãp. 25, 756 03
3. Voliãi bude umoÏnûno hlasování poté, kdy prokáÏe svoji
totoÏnost a státní obãanství âeské republiky (obãansk˘m prÛkazem nebo cestovním pasem âR). NeprokáÏe-li uvedené skuteãnosti stanoven˘mi doklady, nebude mu hlasování umoÏnûno,
§ 15, odst. 2, § 19, odst. 3, 4, 5
4. Voliã mÛÏe poÏádat o vydání voliãského prÛkazu. Ten
opravÀuje k zápisu do v˘pisu ze zvlá‰tního seznamu ve dnech
voleb v jakémkoliv volebním okrsku, § 6a, odst.1 - 3)
5. Voliã hlasuje osobnû, zastoupení není pﬁípustné, § 19, odst.1
6. Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch dÛvodÛ v územním obvodu volebního okrsku o náv‰tûvu volební komise s pﬁenosnou
volební schránkou, § 19, odst. 7
7. Voliãi budou dodány nejpozdûji 3dny pﬁede dnem voleb
hlasovací lístky. V den voleb voliã mÛÏe obdrÏet hlasovací lístky i ve volební místnosti, § 38, odst. 4), § 17, odst.1.
Okrsková volební komise v Halenkovû (§ 7, odst. 1), písm. l), § 14e)
Starosta obce Halenkov stanovil (§ 14c) dne 03.04.2006 minimální
celkov˘ poãet ãlenÛ Okrskové volební komise v Halenkovû:
2 volební komise - kaÏdá: 6 ãlenÛ (6 ãlenÛ = 5 ãlenÛ + 1 zapisovatel).

- kter˘ dosáhl 18 let
- u nûhoÏ nenastala pﬁekáÏka volebního práva (§ 2)
- kter˘ není kandidátem pro volby do Parlamentu âR
- nemusí mít v obci trval˘ pobyt
- Delegováním ãlenÛ a náhradníkÛ do volební komise (§ 14e,
odst. 4) se rozumí doruãení jejich seznamu starostovi obce.
Seznam delegovan˘ch MUSÍ u kaÏdého ãlena i náhradníka
obsahovat (§ 14e):
- jméno a pﬁíjmení
- rodné ãíslo
- pﬁesnou adresu trvalého bydli‰tû
- podpis zmocnûnce politické strany, hnutí nebo koalice
Dále DOPORUâUJEME uvést u kaÏdého delegovaného:
- ãíslo obãanského prÛkazu
- místo narození
- u Ïen rodné pﬁíjmení
- telefonick˘ kontakt
- adresu a kontakt u zmocnûnce za politickou stranu,
hnutí nebo koalici
Poãet a sídlo volebních okrskÛ - Obec Halenkov
Starosta obce Halenkov oznamuje podle zákona ã. 247/1995
Sb. o volbách do Parlamentu âR a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích
zákonÛ, § 14c, písm. f):
poãet volebních okrskÛ v obci Halenkov: 2 volební okrsky
sídlo volebního okrsku ã. 1: Obecní úﬁad Halenkov ãp. 655, 756 03
sídlo volebního okrsku ã. 2: Zvlá‰tní ‰kola, Halenkov ãp. 25, 756 03

Do okrskové volební komise mÛÏe delegovat (§ 14e, odst. 3)
nejpozdûji do 30 dnÛ pﬁede dnem voleb (tj. do 03. 05. 2006)
1 ãlena a 1 náhradníka kaÏdá politická strana, hnutí nebo koalice,
jejichÏ kandidátní listina byla zaregistrována ve volebním kraji
- âlenem volební komise (§ 14e, odst. 2) mÛÏe b˘t státní obãan âeské republiky:

ZAPISOVATEL Okrskové volební komise Halenkov
Starosta obce Halenkov jmenoval podle zákona ã. 247/1995
Sb. o volbách do Parlamentu âR, § 14c, písmeno e) a § 14e odst.
7): z a p i s o v a t e l e Okrskové volební komise v Halenkovû
pro vol. okrsek ã. 1 paní Dagmar Zbrankovou, zamûstnankyni OÚ
Halenkov.
pro vol. okrsek ã. 2 paní Annu VráÏelovou, zamûstnankyni OÚ
Halenkov.

OBECNÍ Ú¤AD OZNAMUJE

Halenkovské slavnosti

Kanalizaãní potrubí zdarma

leto‰ní roãník se bude konat

v sobotu 10. ãervna 2006

Oznamujeme obãanÛm, Ïe v rámci Projektu âistá ﬁeka
Beãva a na základû rozhodnutí obecního zastupitelstva mohou obãané poÏádat o materiál potﬁebn˘ k pﬁipojení ke kanalizaci. Jedná se o potrubí, které bude k pﬁípojkám expedováno ZDARMA, ale na základû Îádosti obãana s uvedením
délky kanalizaãní pﬁípojky odpovídající danému Projektu.
Îádosti posílejte na Obecní úﬁad v Halenkovû, k rukám paní Marie Sábelové, která Vám ráda poskytne bliÏ‰í informace
na telefonu 571 457 310.

NEZAPOME≈TE
na sobotu 27. kvûtna 2006,
kdy probûhne v obci
svoz velkoobjemového odpadu!

v prostorách Lidového domu
a jeho okolí. Pﬁipravujeme bohat˘ program, kter˘ bude situován do sálu LD, abychom pﬁede‰li problémÛm spojen˘m se poãasím, které nám kaÏdoroãnû komlikovalo hladk˘ prÛbûh akce. Ve spolupráci s SDH Halenkov a jeho
tradiãní „Káceãkou máje“ na kterou se mohou obãané tû‰it
+ dal‰í zajímav˘ program pro dûti i dospûlé. Akce bude
plakátována.
Na stanovi‰tû u hﬁbitova a u restaurace ·alerka pﬁineste staré: autobaterie, tuÏkové baterie, televizory, rádia, ledniãky, vyﬁazené léky,
záﬁivky, jeté oleje, odpadní ﬁedidla, zatvrzelé barvy, kovové, sklenûné
a plastové nádoby se zbytkov˘m obsahem ‰kodlivin, textil zneãi‰tûn˘, olejové filtry, plechovky od barev, staré lepidla, pryskyﬁice, zbytky prostﬁedkÛ na ochranu rostlin a stromÛ, pneumatiky, du‰e atd.
(Dal‰í termín svozu bude aÏ 21. ﬁíjna 2006).
Dûkuje P¤ÍRODA
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‰kola

Základní ‰kola Halenkov informuje
Zápis do první tﬁídy
Dne 1. února probûhl na na‰í ‰kole zápis do 1. tﬁídy.
Budoucí prvÀáãky, kter˘ch se letos se‰lo 31, pﬁivítaly paní
uãitelky ve vyzdoben˘ch tﬁídách. Rodiãe i jejich dûti strávili ãas pﬁi ãekání na zápis v pﬁíjemné atmosféﬁe ve tﬁídû, kde
si mohly dûti malovat, prohlíÏet obrázkové kníÏky a pﬁípadnû se spolu s rodiãi obãerstvit. V‰ichni budoucí prvÀáãci byli velmi ‰ikovní a ukázali, jak umí poznávat barvy, geometrické tvary, zvíﬁátka a dal‰í znalosti a Ïe jsou tak z mateﬁské
‰koly a od rodiãÛ dobﬁe pﬁipraveni na vstup do základní ‰koly. Za odmûnu si odná‰eli pozornost, kterou jim vyrobili
star‰í Ïáci a také drobnou sladkost. Z v˘sledkÛ zápisu vyplynulo, Ïe se letos v záﬁí sejde poãetná první tﬁída, ve které budou nejen dûti z Halenkova, ale
i z okolních spádov˘ch oblastí. PﬁestoÏe
bude poãet ÏáãkÛ v budoucí první tﬁídû
vy‰‰í a nelze jej vzhledem ke ‰kolské legislativû rozdûlit, jsme pﬁesvûdãeni, Ïe díky
odborné práci uãitelÛ a vychovatelÛ a díky
tomu, jak jsou dûti do ‰koly pﬁipraveny bude ‰kolní docházka dûtem pﬁiná‰et radost
z nov˘ch kamarádÛ a nabyt˘ch vûdomostí.
Úspûchy na‰ich ÏákÛ
Tak jako kaÏd˘ rok tak i v leto‰ním ‰kolním roce reprezentuje ‰kolu ﬁada na‰ich ÏákÛ v rÛzn˘ch sportovních,
naukov˘ch a umûleck˘ch soutûÏích a pﬁehlídkách.V uplynul˘ch sedmi mûsících ‰kolního roku dosáhli Ïáci pod vedením sv˘ch uãitelÛ vût‰ích i men‰ích úspûchÛ.
Úspû‰nû nás reprezentovali napﬁíklad Barbora Kuãerová z IX. tﬁídy, která obsadila 5.místo v okresním kole
olympiády v ãeském jazyce pod vedením paní uãitelky
Marie MuroÀové, pan uãitel Zdenûk Hala dovedl k vítûzství v pûvecké soutûÏi Sedmihlásek v Hovûzí Magdu
âernotovou ze II. tﬁídy a Terezu ·imarovou ze IV. tﬁídy,
2. místo obsadili Vojtûch Strbaãka ze III. tﬁídy a Vendula
Kuãerová ze VII. tﬁídy a 3. místo získala Barbora Kuãerová z IX. tﬁídy.

Ve vstupní hale na‰í ‰koly se Ïáci pﬁivítali s jarem veselou a zajímavou v˘zdobou.
V oblastní pûvecké soutûÏi Vsetínsk˘ slavíãek uspûly Barbora Kuãerová z IX. tﬁídy
a Nicole MaÀáková ze VII. tﬁídy. Obû se pﬁipravují pod vedením pana uãitele ZdeÀka
Haly do regionálního kola, které se uskuteãní 30. dubna ve Vala‰sk˘ch Kloboukách.
Úspû‰ná ﬁe‰itelka matematické Pythagoriády Tereza
Janu‰ová z VI. tﬁídy postoupila do okresního kola, kde ji na
dal‰í moÏn˘ úspûch pﬁipravuje paní uãitelka Jana Pode‰vová.
DruÏstvo ÏákÛ IV. a V. tﬁídy zvítûzilo v okrskovém kole ve
vybíjené pod vedením paní uãitelky Mileny Juﬁíkové.
Pod trenérskou taktovkou pana uãitele Miroslava Sk˘by
postoupil v˘bûr chlapcÛ IV. - VI. roãníku do oblastního kola ve „street hockey“ po vítûzství nad vsetínskou ‰kolou.
Îák IX. tﬁídy Petr Hromada byl vybrán Zlínsk˘m krajem pro reprezentaci kraje v ledním hokeji na Zimní olympiádû dûtí a mládeÏe âeské republiky.
V‰em jmenovan˘m gratulujeme a drÏíme palce v dal‰ích
soutûÏích.
vedení základní ‰koly

KČT Halenkov zve všechny příznivce turistiky na

„Víkend plný pohybu“.
V sobotu 13. 5. pořádá KČT Halenkov 11. ročník
cyklo přejezdu Vsetínských vrchů.

V neděli 14. 5. pořádá KČT Halenkov 6.ročník
pochodu okolo Huslenek.

Start: 9:00 Velké Karlovice, konečná vlaku.

Start: 8:00 - 9:00 žel. zast. Huslenky. (Bařiny)

Trasa: Velké Karlovice - údolím Babská na
Třeštík - Soláň - Kobylská - Karolinka Halenkov - Hovězí.

Trasa: Ze startu po modré tur. značce na
Ochmelov - odtud po červené do cíle
V Huslenkách.

V cíli bude na účastníky čekat občerstvení
a posezení s hudbou.

Vzhledem k délce trasy - 10 km - je tato vhodná zejména pro rodiče s dětmi.

Na krásné zážitky z jarní přírody se s Vámi těší KČT Halenkov.

Kondiční cvičení Tae-bo v tělocvičně ZŠ vždy v pondělí od 19.00 - 20.00 hod.
a ve čtvrtek od 19.00 - 20.00 hod. vede Monika Maňáková.
- 6-

2/2006

sport

Halenkovsk˘ zpravodaj

Los fotbalového podzimu 2005
MuÏi :
17. kolo
18. kolo
19. kolo
15. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
16. kolo

NE
NE
NE
PÁ
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

16.
23.
30.
5.
7.
14.
21.
28.
4.
11.
18.
25.

4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

10.15
16.30
16.30
17.30
16.30
16.30
16.30
16.30
15.30
16.30
16.30
16.30

FC Vsetín „B“ - Halenkov
Halenkov - Juﬁinka „B“
Jasenice - Halenkov
MikulÛvka - Halenkov
Halenkov - RÛÏìka
Halenkov - Laãnov
Zdûchov - Halenkov
Halenkov - Jarcová
·tudlov - Halenkov
Halenkov - Leskovec
LuÏná - Halenkov
Halenkov - Velká Lhota

Dorost :
25. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
15. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
16. kolo
26. kolo

âT
NE
SO
NE
SO
PO
SO
PÁ
SO
SO
SO
SO

13.
16.
22.
30.
6.
8.
13.
19.
27.
3.
10.
17.

4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

16.30
10.00
16.30
10.30
16.30
10.00
16.30
17.00
16.30
13.30
16.30
16.30

Halenkov - Horní Lideã
Lideãko - Halenkov
Halenkov - Vala‰ská Polanka
Ho‰Èálková - Halenkov
Halenkov - Hovûzí
Huslenky - Halenkov
Halenkov - Ústí
Ratiboﬁ - Halenkov
Halenkov - Stﬁelná
Lhota u Vsetína - Halenkov
Halenkov - V. Karlovice + Karolinka „B“
Francova Lhota - Halenkov

Îáci :
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo

SO
NE
SO
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE

15.
23.
29.
7.
14.
20.
28.
4.
11.
18.
25.

4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

14.30
14.00
14.00
14.00
14.00
15.00
14.00
12.00
14.00
14.00
14.00

Vala‰ská Bystﬁice - Halenkov
Halenkov - Lideãko
Ho‰Èálková - Halenkov
Halenkov - Hovûzí
Halenkov - Laãnov
FC Vsetín „B“ - Halenkov
Halenkov - Lhota u Vsetína
Dolní Beãva - Halenkov
Halenkov - Francova Lhota
JablÛnka - Halenkov
Halenkov - Juﬁinka

Pﬁípravka :
10. kolo
(turnaj N. Hrozenkov)
11. kolo
(turnaj Halenkov)
13. kolo
(turnaj V. Karlovice)
15. kolo
(turnaj Halenkov)
16. kolo
(turnaj Karolinka)
19. kolo
(turnaj V. Karlovice)

SO

15. 4.

SO

22. 4.

SO

6. 5.

SO

20. 5.

SO

27. 5.

SO

3. 6.

9.00
10.30
9.00
12.00
10.30
12.00
9.00
12.00
10.30
12.00
10.30
12.00

Nov˘ Hrozenkov - Halenkov
Halenkov - Velké Karlovice + Karolinka „A“
Halenkov - Velké Karlovice + Karolinka „B“
Halenkov - Nov˘ Hrozenkov
Nov˘ Hrozenkov - Halenkov
Velké Karlovice + Karolinka „A“ - Halenkov
Halenkov - Velké Karlovice + Karolinka „A“
Halenkov - Velké Karlovice + Karolinka „B“
Nov˘ Hrozenkov - Halenkov
Velké Karlovice + Karolinka „B“ - Halenkov
Velké Karlovice + Karolinka „B“ - Halenkov
Velké Karlovice + Karolinka „A“ - Halenkov
Josef Toman, pﬁedseda TJ Tatran Halenkov
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placená inzerce + turisti

KČT Halenkov

Plán činnosti na rok 2006
DUBEN
15.
15. - 16.
22.
*)

AKCE
Pﬁejezd Vizovick˘ch vrchÛ
Velikonoãní pochod
Chﬁiby - víno
V˘let do blízkého okolí (Hluboké)

KVùTEN
13.
Vsetínské vrchy XI. roã.
14.
Okolo Huslenek
*)
Celodenní v˘let - Malá Fatra
âERVEN
10.
14. - 18.
17. - 18.
*)
*)

Beskydy - Javorov˘
OsoblaÏsko
Sulov - Manínská úÏina
Bílé Karpaty - víkendov˘ pobyt
Pochod okolo Huslenek

JAK
CYKLO
Pù·Í
Pù·Í
TOM

CYKLO

VEDE
Baﬁina
Václavík
Mikulenková

2/2006

ZÁ¤Í
7. - 10.
16.
28. - 30.
9. - 10.
*)

Rakousko - Alpy
CYKLO
Pﬁejezd JavorníkÛ
CYKLO
Malé Karpaty
Pù·Í
Vlakem do Tater
Pù·Í
Val. Mez. - Jarcovská kula - PrÏenské paseky

Baﬁina
Rozsypal
Drga
Václavík
TOM

¤IJEN
7.
20. - 22.

Okolo Halenkova
Jeseníky

*)

Úãast na oslavách na poãest zaloÏení TOM

v˘bor
Trliãík,
Rozsypal
TOM

Rozsypal

TOM

Pù·Í
CYKLO
CYKLO
TOM
TOM

Gﬁe‰áková
Baﬁina
Václavík

âERVENEC
8. - 9.
âesk˘ ráj
22. - 23. Krakow a okolí
*)
Tábor (Orlické hory, ·umava)

Pù·Í
Pù·Í
TOM

Chrásteck˘
Koudela

SRPEN
29.7 - 5.8 Karské Alpy (Rakousko)
26. - 27. Od skály ke skále

Pù·Í
Pù·Í

Rozsypal, Drga
Kubáãek

LISTOPAD
11.
Promítání - Halenkov Lidov˘ dÛm
Jezerné - SoláÀ
TOM
PROSINEC
26.
Cáb - ·tûpánská jízda
Pù·Í,BùÎKY
30.
Melocik - Kasárna - Portá‰ - Vranãa BùÎKY Mikulenková
*)
Jarmark Val. Klobouky, RoÏnov p.R.
TOM
*)
Vánoãní turnaj
TOM
BliÏ‰í informace k dan˘m termínÛm poskytnou na telefonu:
Trliãík Vlastík - 605 119 320, Drga Zdenûk - 571 412 448, Gﬁe‰áková Oli
- 737 564 086, Chrásteck˘ VíÈa - 605 180 334, JankÛ Josef - 603 219 213,
Kopecká Jarmila - 737 324 972, Koudela Martin - 736 410 821, Kubáãek
Dan - 732 588 636, Mikulenková A‰ka - 571 424 913, Rozsypal Jiﬁí - 737
564 045, Václavík Pepa - 604 922 890.

Zpravodaj vydává Knihovna se souhlasem Obecního úﬁadu Halenkov a za spolupráce pﬁispûvovatelÛ. V‰em dûkujeme. Nepro‰lo jazykovou úpravou.
Cena: zdarma. Sazba a zlom Mike‰ Josef, tisk Grafia Nova - RoÏnov p. R. Pﬁíspûvky pﬁijímá knihovna tel.: 608 060 060 nebo na e-mail: knihovnicazhalenkova@centrum.cz

