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Starosta obãanÛm

VáÏení Halenkovjané,
vûﬁím, Ïe leto‰ní pouÈ jste proÏili
v pohodû a veselé náladû a Ïe i pﬁipravené atrakce Vás uspokojily. VÏdyÈ
i poãasí nám tentokrát moc pﬁálo.
VáÏení, obracím se na vás na sklonku léta, které velmi rychle uteklo, moÏná i proto, Ïe realizujeme v na‰í obci
velmi mnoho akcí a dûláme v‰e proto,
aby byly dokonãeny.
Jistû víte, Ïe ve dnech 20. a 21. ﬁíjna probûhnou komunální volby na
které Vás srdeãnû zvu a pﬁeji si, aby
jste projevili svÛj názor a postoj k vedení obce a urãili i smûr jak dále.
Pro mû je to pﬁíleÏitost a snad i povinnost Vám sdûlit alespoÀ rámcovû,
co za uplynulé volební období bylo
uãinûno, ale i o tom, co zcela hotovo
prozatím není.
Netradiãnû zaãneme kulturou. Mám
velkou radost, Ïe se podaﬁilo zaloÏit
tradici Halenkovsk˘ch slavností, Vala‰ské heligonky, koncertÛ poﬁádan˘ch ve spolupráci s na‰í farností, poﬁady pro dûti pﬁipravované spoleãnû
s knihovou a dal‰í akce poﬁádané ve
spolupráci s hasiãi a sportovci.
Oslavili jsme zcela urãitû dÛstojnû
350 let v˘roãí zaloÏení na‰eho Halenkova a koneãnû máme halenkovsk˘
znak, prapor i obsáhlou a reprezentativní knihu o Halenkovu. Díky také panu S. Kazmíﬁovi a v neposlední ﬁadû
také panu uãiteli J.Václavíkovi.
TaktéÏ jsme zdokonalili internetové
stránky, kde najdete zápisy i usnesení
z rad a zastupitelstva a mnoho dal‰ích
informací o obci. RovnûÏ jsme poﬁádali nûkolik vydaﬁen˘ch v˘stav. V tomto
roce jsme díky v˘stavbû 16 bytÛ a pﬁestavbû OÚ a ZS v˘stavu u pﬁíleÏitosti
Halenkovsk˘ch slavností ãi pouti nemohli uspoﬁádat.
Pokud se t˘ká sportu, vûﬁím Ïe se
na‰e kopaná zaãíná znovu probouzet
k lep‰ím v˘konÛm a obec se bude sna-
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Ïit podpoﬁit její rozvoj zaji‰tûním
a úpravou zázemí tohoto sportu.
Je dobﬁe, Ïe se Ïeny rozhodly cviãit
a hraje se volejbal, i kdyÏ jen rekreaãnû.
Vûﬁím, Ïe v pﬁí‰tím období se pro
rozvoj sportu a vyuÏití volného ãasu ve
spolupráci s obãany a podnikateli dá
udûlat více.
Z ekologick˘ch akcí musíme nejvíce
vyzdvihnout na‰e zapojení do projektu
„âistá ﬁeka Beãva” v hodnotû 32 mil.
Kã, i kdyÏ jej finanãnû a organizaãnû
zaji‰Èuje Mikroregion Vsetínsko, tak
na‰e starost je znaãná a t˘ká se pﬁedev‰ím rÛzn˘ch stíÏností obãanÛ, aby se
v‰e uvedlo do pÛvodního stavu. RovnûÏ obec pﬁes získané dotace finanãnû
pﬁispívá na tuto akci.
Prakticky jsme se dostali k zaji‰Èovan˘m investiãním akcím a sluÏbám
pro Vás, na‰e obãany.
Je‰tû pﬁed tím se chci zmínit o velmi
dÛleÏité události a tou je získání území
a budov b˘valé posádky. Nikdy bych
nevûﬁil, kolik jednání a práce bude zapotﬁebí, aby posádka byla na‰e.
Podaﬁilo se, ale starosti a práce dále
pokraãují. PovaÏuji za velk˘ úspûch, Ïe
se nám podaﬁilo pronajmout témûﬁ
v‰echny budovy a Ïe je zájem ze strany
podnikatelÛ o rozvoj sluÏeb a v˘roby
v tomto areálu. Nyní jednáme o pﬁípadném prodeji nûkter˘ch nemovitostí
a i velké oblasti za tratí pro prÛmyslové vyuÏití. Stále zbude dostatek místa
pro zónu klidu nebo v˘stavby domÛ,
bytovek ãi sportovního zázemí.
Pﬁedpokladem je zmûna územního
plánu, zpracování projektu, ale pﬁedev‰ím vytaÏení nádrÏí a odstranûní v‰eho pﬁíslu‰enství s tím souvisejícího.
Zastupitelstvo rozhodlo a rada obce
zaji‰Èuje v˘bûrové ﬁízení pro tuto akci.
Pokud se t˘ká sluÏeb obãanÛm, tak
vynakládáme nemalé prostﬁedky na
svoz odpadu, zimní údrÏbu, zdravotnictví.
TaktéÏ zaji‰Èujeme v‰e potﬁebné pﬁi
bûÏném styku a vyﬁizování Ïádostí,
Vás, obãanÛ v obci.
Vûﬁte, Ïe toto je oblast ãinností, kde
bude stále co zlep‰ovat a kde rovnûÏ
nás ovlivÀují velkou mûrou i externí
podmínky. VzpomeÀme jen na dlouhou
minulou zimu, kdy náklady na údrÏbu
ãinily více jak 800 tis. Kã.
A nyní jen krátce k investiãním akcím, co jsme jiÏ realizovali.
Opravdu obrovsk˘ kus práce byl
udûlán na Z·, byla vymûnûna okna
v havarijním stavu a vybudováno zce-2-
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la nové sociální zaﬁízení. V‰e v hodnotû 14,5 mil. Kã, pﬁiãemÏ od státu jsme
obdrÏeli 13 mil. Kã.
Letos, i díky novému vedení mateﬁské ‰koly, jsou podstatnû lep‰í podmínky pro na‰e nejmen‰í. Stále lep‰í prostﬁedí je i v na‰í knihovnû.
V‰ichni jsme si zvykli, Ïe jiÏ tﬁetím
rokem nám slouÏí vlaková zastávka
a dobﬁe.
I mimo rámec akce âistá ﬁeka
Beãva financujeme rozvoj kanalizaãní
sítû. ·lo pﬁedev‰ím o KuÏelky, Lu‰ovou, ·uláãky a drobné dal‰í akce
v hodnotû 5,8 mil. Kã.
Do roz‰íﬁení vodovodu u Jani‰Û,
·uláãkÛ, Dinotice a KuÏelek jsme investovali 3,8 mil. Kã.
Roz‰íﬁení plynofikace pro údolí
Dinotice a KuÏelky stálo témûﬁ 2,5
mil. Kã. Zde jsme získali dotaci a bezúroãn˘ úvûr v hodnotû 1,5 mil. Kã.
Je jen ‰koda, Ïe cena plynu neustále roste a je pro mnoho obãanÛ topit
plynem jiÏ neekonomické.
Dále bylo rekonstruováno veﬁejné
osvûtlení v BratﬁejÛvce a Dinotici, vybudovány nové komunikace na KuÏelkách a provádûny opravy místních
komunikací v BratﬁejÛvce, u ·uláãkÛ,
na Hradãanech atd.
VáÏení spoluobãané, velkou akcí,
kterou nemÛÏu opomenout je nástavba
OÚ a ZS a vestavba 16 bytov˘ch jednotek. Jsem potû‰en, Ïe po dlouhé zimû
a pﬁijat˘ch opatﬁeních práce úspû‰nû
pokraãují a Ïe v pﬁí‰tím roce najde 16
rodin v této stavbû nové domovy.
Hodnota nástavby a vestavby je 22
mil. Kã a je potû‰itelné, Ïe z Ministerstva pro místní rozvoj âeské republiky
jsme dostali pﬁidûlenou podporu ve
v˘‰i 8,8 mil Kã.
Za velmi dÛleÏité povaÏuji, Ïe se
nám podaﬁilo získat podporu od státu
na na‰e akce a to více jak 24 mil. Kã,
coÏ je velk˘ úspûch.
Naopak bych byl velmi potû‰en zprovoznûním náhonu, a i kdyÏ jej ãistíme,
tak s realizací díla jsme závislí na
Povodí Moravy, kdy tato spoleãnost jiÏ
druh˘ rok slibuje zapoãetí pﬁestavby
splavu a v návaznosti vybudování malé elektrárny a zatrubnûní v tokové
ãásti náhonu. Rádi bychom spojili na‰i obec vybudováním chodníkÛ do
âerného a údolí BﬁeÏitá.
RovnûÏ je zapotﬁebí trvale vûnovat
pozornost a finanãní prostﬁedky do
komplexních úprav místních komunikací a údrÏby obecního majetku. Je
nutné investovat po leto‰ní zimû do
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Lidového domu i budovy b˘valé knihovny. Byl bych velmi rád realizací
lep‰ího zázemí hﬁbitova a zlep‰ení
vzhledu okolí tohoto pietního místa.
TaktéÏ bude nutné dokonãit celkovou
rekonstrukci Z·, dále zlep‰ovat podmínky v M·, tak aby odpovídaly stávajícím potﬁebám i podmínkách platn˘ch
v EU.
No a zprovoznûní armádního velko-

hasiãi
skladu k potﬁebám obyvatel Halenkova, to bude nevídan˘ objem prací.
Uvidíte, Ïe nás toho ãeká velmi
mnoho a to nehovoﬁím o drobn˘ch potﬁebách, které v‰ak pro kaÏdého z nás
jsou také dÛleÏité.
VáÏení spoluobãané, pﬁestoÏe ne
v‰ichni projevili zájem pomoci, dovolte
mi podûkovat v‰em zastupitelÛm, ãlenÛm rady, spolupracovníkÛm a Vám ob-
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ãanÛm, kteﬁí jste pomohli jak˘mkoliv
zpÛsobem pﬁi zaji‰Èování investiãních
a v‰ech ostatních akcích v obci.
VáÏení Halenkovjané, ze srdce
Vám pﬁeji pevné zdraví, hodnû ‰tûstí
a spokojenosti ve Va‰em osobním Ïivotû a Halenkov, aby rostl do krásy
a aby z nûj byla úspû‰ná a prosperující obec.
Vá‰ starosta Ing. Jiﬁí Lu‰ovsk˘

Hasiãi pomáhali v hork˘ch dnech s nedostatkem vody
Ubûhla tﬁetina roku, skonãily prázdniny a na nás je ohlédnout se za vykonanou prací v tomto období. Po tuhé zimû, která nám pﬁidûlávala starosti
s neãekan˘mi pﬁívaly nového a nového
snûhu, kter˘ se postaral o velké ‰kody,
jeÏ citelnû zasáhly i na‰i obec, nastala
vlna tropick˘ch veder. Tyto teploty také
zamûstnávaly ná‰ sbor.
Ale jestliÏe pÛjdeme v na‰ich akcích
chronologicky, tak bych rád zaãal 29. dubnem 2006, kdy se mûl tradiãnû stavit
májku vedle Lidového domu. PÛvodní
termín jsme, ale kvÛli opravdu nevyhovujícím povûtrnostním podmínkam
pﬁeloÏili na pondûlí Prvního máje.
Zpoãátku nám poãasí pﬁálo, ale kdyÏ
mûlo dojít k samotnému zvedání opût
zaãalo silnû pr‰et a znatelnû se ochadilo. Byli jsme uÏ se stavûním témûﬁ hotovi, tak se dílo muselo dokonãit. Za to
bych chtûl podûkovat pﬁítomn˘m ãlenÛm, Ïe i promoklí a zmrzlí vztyãili
krásnou a zatím nejvy‰‰í májku.
Následující vût‰í akce se udála 7. kvûtna, kdy jsme oslavili svátek sv Floriána,
patrona hasiãÛ. Pﬁed tímto dnem byl v sobotu uspoﬁádán jiÏ tradiãní jarní úklid ve
zbrojnici a v jejím okolí. V nedûli se slavnostní prÛvod vydal od hasiãské zbrojnice do kostela na m‰i. Poté byla uctûna památka obûtí II. svûtové války u pomníku
padl˘ch.
Po Floriánu nav‰tívili na‰i a ãlenové
okolních sborÛ 19. kvûtna hasiãsk˘ veletrh PYROS 2006 v Brnû, kde se mohli seznámit s nejnovûj‰í technikou a nejmodernûj‰ími ochrann˘mi prostﬁedky
v poÏární ochranû.
27. 5. 2006 byl v parku za hasiãskou
zbrojnicí konán Dûtsk˘ den, kde jsme
pomáhali místní knihovnû se zaji‰tûním
celého dne. Dûti si mohly zasoutûÏit
v disciplínách jako ‰ipky na terã, skákání v pytli, hod na ‰a‰kovu talmu
atd....
Halenkovské slavnosti se tento rok,
kvÛli parlamentním volbám, konaly aÏ
10. ãervna. Jako jiÏ od poãátku slav-

ností se i tentokrát sbor podílel na organizaãních pracech a program obohatil
sv˘m tradiãním kácením máje v reÏii
br. Petra Janoty s názvem Aneb „Jinak
to ne‰lo”, kde inspirací byl zásah profesionálního hasiãského sboru nejmenovaného kraje, kdy se podnapil˘ mladík
rozhodl zdolat 100m vysok˘ fabrick˘
komín. Ale na cestu dolÛ pﬁi‰li na ﬁadu
záchranáﬁi, a to v na‰em podání tradiãní sloÏky IZS, i ty ménû obvyklé, jako
myslivec, funebráci, potápûã....
UÏ nyní pﬁem˘‰líme, ãím pobavíme
diváky v dal‰ím roãníku.
SDH Halenkov se zúãastnil dvou
soutûÏí. První 21. kvûtna obvodová soutûÏ v Huslenkách, kde soutûÏilo druÏstvo muÏu nad 35 let a umístili se na
prvním místû. Dne 12.8.06 jsme se zúãastnili pohárové soutûÏe u ,,Balatonu”
Memoriál Franti‰ka Koﬁenka poﬁádané
místním SDH Nov˘ Hrozenkov. SoutûÏili jsme ve dvou kategoriích. MuÏi
do 35 let, kteﬁí obsadili bronzovou pﬁíãku v konkurenci 7 muÏstev a muÏi nad
35 let jeÏ se stali vítûzi v sousedském
duelu s místním sborem.
V t˘dnu od 2. do 8. záﬁí bylo v hasiãské zbrojnici provedeno vymalování
v prostorách garáÏí a nátûr podlah.
V úpravách hasiãské zbrojnice chceme
pokraãovat dále. Vzhledem k velk˘m
tepeln˘m únikÛm, zejména pﬁes gará-3-

Ïová vrata, plánujeme svépomocí jejich
zateplení. Dal‰ím na‰ím úkolem je pomoc se zaji‰tûním poﬁadatelské sluÏby
na halenkovské pouti. Nov˘m projektem, kter˘ nyní chceme zrealizovat se
Základní ‰kolou Halenkov krouÏek
„Mlad˘ záchranáﬁ”. Hry dûtí,nedbalost
a neopatrnost pﬁi nich, jsou kaÏdoroãnû
pﬁíãinou vzniku ﬁady poÏárÛ a zranûní.
Je proto velmi dÛleÏitá preventivnû v˘chovná ãinnost. Dûti by se zde nauãily
základy poÏární ochrany, první pomoci,
zúãastnily by se rÛzn˘ch exkurzí a sportovních soutûÏí. Více informací o tomto krouÏku získají v‰ichni zájemci pﬁímo na základní ‰kole. Doufáme, Ïe se
projekt potká s ohlasem a zájmem
Ve v˘jezdové jednotce do‰lo ke
zmûnû velitele jednotky. Obec schválila na tento post Zdenka Mûrku. Hned
po volbû bylo provedeno cyklické ‰kolení velitelÛ Zdenka Mûrky, Lubo‰e
Janoty a Pavla Kopeckého na PS Vsetín. Jedná se o ‰kolení, kde se hlavnû
probírá legislativní vûci a velitelé se
zde uãí jak dále ‰kolit hasiãe ve sv˘ch
druÏstvech. Jak jsem jiÏ psal na zaãátku, tak se v˘jezdová jednotka zab˘vala
v hork˘ch dnech technick˘mi pomoci.
Bylo to hlavnû doplÀování vody do
studní ãi bazénÛ, stﬁíkání hﬁi‰tû, um˘vání zablácen˘ch cest, pomoc pﬁi zabezpeãení motokrosu ve Zdûchovû atd.
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Jednotka také vyjíÏdûla k:
- plan˘ poplach - lesní porost Nov˘
Hrozenkov 7. 3. 2006
- ãerpání vody ze sklepa Halenkov
29. 3. 2006
- ãerpání vody ze silnice Halenkov
31. 3. 2006
- poÏár benzínové stanice Huslenky
11. 4. 2006
- odstranûní stromÛ ohroÏujících dÛm
Halenkov 15. 4. 2006
- poÏár Zdûchov 13. 6. 2006
- dopravní nehoda, ropn˘ únik
Halenkov 17. 6. 2006

sboru. U nás je to KOPIS Zlín. Systém
propojuje základní sloÏky integrovaného záchranného systému, tedy Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor âR, Policii âR
a zdravotnickou záchrannou sluÏbu.
UmoÏÀuje tak rychlé vyhodnocení
vzniklé situace a okamÏitou reakci záchrann˘ch sloÏek. Jednotlivá call centra obsluhující linku 112, která jsou
v rámci celé republiky navzájem hlasovû i datovû propojena, mohou mj. identifikovat adresu pevné telefonní stanice
ãi polohu mobilního telefonu pﬁi tísÀo-

vém volání. V praxi to pomÛÏe pﬁi ztrátû orientace v terénu. Pokud zavoláte na
112 je velká ‰ance Ïe Vás sloÏky integrovaného záchranného systému brzy
objeví.
V poslední ﬁadû bych vzpomûl jiÏ
páte smutné v˘roãí tragick˘ch událostí
v New Yorku a Washingtonu, pﬁi níchÏ
zemﬁelo 2605 lidí, z toho 343 hasiãÛ.
âest jejich památce.
Kontakt na nás: hasici@halenkov.cz
Pavel Kopeck˘ ml., starosta sboru

Jednotka se také zúãastnila dvou ‰kolení. 8. 4. 2006 na Halenkovû a 3. 6.
2006 na PS Vsetín. 17. 6. 2006 bylo provedeno námûtové cviãení na Mo‰tárnu.
Do roku bude jednotce provedeno je‰tû
nûkolik ‰kolení rÛzného druhu a také
budou vyhlá‰ena cviãení na rÛzné mimoﬁádné události.
Telefonní ãíslo 112 - /telefonní centrum tísÀového volání/ - je mezinárodní
ãíslo tísÀového volání, zavádûné na
území Evropské unie. Podle místa odkud voláte je Vá‰ hovor smûrován na
krajské OS Hasiãského záchranného

Klub âesk˘ch turistÛ Halenkov
Leto‰ní léto turistice vcelku pﬁálo, a tak turisté
pﬁíznivé podmínky vyuÏili jak pro samostatné
akce, tak i akce poﬁádané na‰ím turistick˘m
oddílem. Rád bych zmínil alespoÀ nûkteré.
V ãervnu bylo 8 cykloturistÛ v nejsevernûj‰ím cípu
Moravy, OsoblaÏsku. Na kolech absolvovali cestu z Krnova
pﬁes Mûsto Albrechtice, Zlaté Hory,Mikulovice do polsk˘ch
Glucholaz. Odtud do historického mûsteãka Nysa a dále
k Otmuchovsk˘m jezerÛm.
Dále pokraãovali pﬁejezdem Rychlebsk˘ch hor pﬁes
Paprsek aÏ do Zábﬁehu na Moravû.
Dal‰ích 10 cykloturistÛ nav‰tívilo nedaleké Slovensko,
kde spojili cykloturistiku s pû‰í turistikou a strávili víkend
v Sulovsk˘ch skalách a Manínské soutûsce.

Altajské ‰títy a jezera.
V ãervenci se vydalo 7 na‰ich turistÛ do 10 000 km vzdáleného pohoﬁí Altaj.
Zde pﬁi svém pobytu zdolávali nepﬁístupné ledovce, vysoké horské hﬁebeny a sedla a altajskou step. Po mûsíãním pobytu se vrátili znaãnû pohublí, ale plni dojmÛ a záÏitkÛ z nedotãené pﬁírody, setkání s místními obyvateli a uji‰tûním se,
Ïe i jen s batohem na zádech se dá pﬁeÏít v naprosté divoãinû.
Závûrem Vás chci pozvat na Tradiãní pochod okolo
Halenkova, kter˘ se koná 7. ﬁíjna a promítání diapozitivÛ z cest ãlenÛ a pﬁátel KâT, které se koná 11. listopadu
na horské chatû Provazné.

Tak se bydlí na Altaji.

Za KâT Halenkov Trliãík Vlastislav
-4-
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Den otevﬁen˘ch dveﬁí v mateﬁské ‰kole
SLAVÍME T¤ICÁTÉ NAROZENINY
Nov˘ ‰kolní rok zaãal uÏ v ãervenci velk˘mi pﬁestavbami a stavebními úpravami. Rekonstruovaly se vchodové
dveﬁe, brousilo se schodi‰tû. Do‰lo i k v˘mûnû podlahov˘ch
krytin. Star˘ nábytek byl nahrazen nov˘m, odpovídajícím
bezpeãnostním a hygienick˘m normám. Vymûnûny byly
i regály pro peﬁinky a kryty radiátorÛ. Staré v˘dejové okno
v kuchyÀce bylo odstranûno
a byla instalována nová moderní Ïaluzie. V‰echny prostory
M· byly vymalovány a bílá
barva byla nahrazena teplou
Ïlutí a uklidÀující zelení.
Rekonstrukce se t˘kala i venkovních prostor. Opravena byla brána a ploty, opraven byl
pﬁístﬁe‰ek nad schodi‰tûm,
kter˘ byl poniãen loÀskou zimou (snad se tak podaﬁil boj s plísní, která prostoupila aÏ
do haly).
Staré emailové nátûry v ‰atnách byly natﬁeny krásn˘mi
barevn˘mi odstíny. Na stûnách jsou nové korkové nástûnky. Záclony nahradily Ïaluzie. Hala je vymalována dûtsk˘mi motivy a na schodi‰ti jsou nové bûhouny. Tatínkové si
pﬁi pﬁevlékání dûtí pochvalují posezení na sedaãce.
Byla to velká dﬁina a mûli jsme i obavy, Ïe se v‰e ne-

NùCO O ·KOLE
Dﬁíve neÏ se rozeznûl ‰kolní zvonek a dûti po prázdninách usedly do lavic, pro‰la ‰kola vût‰ími i men‰ími zmûnami, které v leto‰ním ‰kolním roce pﬁispûjí ke zkvalitnûní v˘uky. Mezi zásadní zmûny patﬁí novû vybudovaná
uãebna pro v˘uku chemie a fyziky. Ta koneãnû umoÏní ÏákÛm i jejich uãitelÛm prakticky si vyzkou‰et to, co je napsáno ve ‰kolních uãebnicích .
Pan ‰kolník s ostatními
správními zamûstnanci pﬁispûli
velkou mûrou k tomu, aby budova ‰koly byla ﬁádnû a vãas
pﬁipravena na slavnostní zahájení ‰kolního roku. Patﬁí jim
podûkování nejen od vedení
‰koly, ale také od ostatních pedagogick˘ch pracovníkÛ.
V leto‰ním ‰kolním roce
na‰i ‰kolu nav‰tûvuje 208 ÏákÛ, kteﬁí se budou vyuãovat
v devíti kmenov˘ch tﬁídách.
Tﬁída plná obrázkÛ patﬁí tûm
nejmen‰ím, kter˘ch nám letos dovedli rodiãe do první tﬁídy celkem 27.
V‰ichni Ïáci budou mít moÏnost nav‰tûvovat ﬁadu
krouÏkÛ a mimo‰kolních aktivit. Od ﬁíjna dûtem nabídneme stolní tenis, informatiku, sportovní hry, anglickou konverzaci, krouÏek matematiky a zábavnou ãe‰tinu. Díky
roz‰íﬁení spolupráce se ZU· Karolinka se krouÏky roz‰íﬁí

stihne v ﬁádném termínu. Obãas se pracovalo aÏ do pÛlnoci. Pracovaly paní uãitelky, malíﬁi, zedníci, elektrikáﬁi, kobercáﬁi……
Odpoãinku moc nebylo, ale stálo to za to.
Touto cestou bych chtûla podûkovat panu starostovi, radû a obecnímu zastupitelstvu za nav˘‰ení rozpoãtu.
Podûkování patﬁí i sponzorÛm, jejichÏ finanãní prostﬁedky budou pouÏity na nákup hraãek a vnitﬁního vybavení.
Sponzoﬁi: Zbynûk Zapalaã –
Lidov˘ dÛm, Petr Fohler –
Mo‰tárna, Vladimír ¤iãiãáﬁ –
Vodo Topo, Honební spoleãenstvo Halenkov, pan Jan
Vetch˘ a paní KoÀaﬁíková.
MÛÏeme tedy slavit 30. narozeniny.
Chceme pozvat i Vás na

Den otevﬁen˘ch dveﬁí.
Ten se uskuteãní v úter˘ a ve
stﬁedu 17. - 18. ﬁíjna 2006 pﬁímo v mateﬁské ‰kole a to vÏdy
od 9.00 do 17.00 hodin. Prohlédnout si mÛÏete prostory a také fotogalerii v hale a na schodi‰ti. Nahlédnout pak mÛÏete do
‰kolní kroniky a svou úãast stvrdit sv˘m podpisem.
Chystáme dal‰í aktivity a pﬁekvapení. Vûﬁíme, Ïe leto‰ní rok i roky dal‰í budou stejnû úspû‰né. VÏdyÈ jsme tu pro
dûti a ty jsou ná‰ obraz, na‰e budoucnost.
Jitka Plátková, ﬁeditelka mateﬁské ‰koly
v oblasti estetického rozvoje osobnosti o hru na zobcovou
flétnu a v˘tvarn˘ obor o kter˘ byl jiÏ v minulosti velk˘ zájem. Velkou v˘hodou je, Ïe v˘uka tûchto umûleck˘ch
oborÛ bude realizována v budovû na‰í Z·. ZájemcÛm odpadne dojíÏdûní do vzdálenûj‰í obce, coÏ znamená ãasovou i finanãní úsporu.
Neopomnûli jsme ani oblast zdravé v˘Ïivy a zdravého
Ïivotního stylu. ·kola je zapojena do programu „·kolní
mléko”. Ten nabízí státem dotované mléãné v˘robky /mléko, jogurt/, které si Ïáci mohou objednat za velmi v˘hodn˘ch finanãních podmínek.
Velké zmûny se v leto‰ním
‰kolním roce doãkají dûti
2. tﬁídy. Ty spoleãnû s tﬁeÈáky a ãtvrÈáky budou zaﬁazeny
do plaveckého v˘cviku.
Urãitû takové zpestﬁení v˘uky uvítají s nad‰ením.
Dal‰í novinkou, která stojí za
zmínku je roz‰íﬁení jazykové
v˘uky. S anglick˘m jazykem
se poprvé setkají jiÏ Ïáci
3.tﬁídy.
Není pochyb o tom, Ïe ‰kolní
rok 2006/2007 bude pro
v‰echny nároãn˘. Pﬁesto vûﬁíme, Ïe si na‰i Ïáci vedle
sv˘ch kaÏdodenních ‰kolních povinností najdou prostor
pro nová kamarádství a veselé záÏitky. Pﬁejeme v‰em hodnû sil a úspûchÛ.
Mgr. S. RÛÏiãková
ﬁeditelka Z· Halenkov
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PﬁíleÏitost pro v˘robky z Beskyd
¤emeslníci a zemûdûlci z Beskyd mohou podpoﬁit svÛj odbyt získáním ocenûní pro své produkty v podobû nové znaãky: „Vyrobeno v Beskydech®”. Znaãka
je urãena kvalitním ﬁemesln˘m v˘robkÛm, potravináﬁsk˘m nebo zemûdûlsk˘m
produktÛm, které pochází z Beskyd a nepo‰kozují Ïivotní prostﬁedí. Mohou ji získat produkty, které jsou s Beskydami
spojeny tradicí, uÏitím místních surovin
nebo ruãní práce, nebo v˘jimeãnou kvalitou, na kterou mÛÏe b˘t tento region hrd˘. V‰echny tyto vlastnosti ocení zejména turisté, kteﬁí si rádi odvezou prav˘
suven˘r z Beskyd, ale také místní obyvatelé, kteﬁí chtûjí nákupem podpoﬁit „svého” beskydského v˘robce.

V˘hody znaãky
Znaãka „Vyrobeno v Beskydech®”,
kterou se od ledna 2006 py‰ní zatím
6 beskydsk˘ch v˘robkÛ, se postupnû dostává do povûdomí veﬁejnosti. Byly pﬁi-

3/2006

informace obãanÛm

praveny katalogy znaãen˘ch v˘robkÛ,
letáãky apod. – distribuované pﬁedev‰ím
pomocí turistick˘ch informaãních center, která také projevila zájem znaãené
v˘robky prodávat. Znaãené v˘robky

kde se diskutuje o pravidlech systému
znaãení a o moÏnostech, jak mÛÏe znaãka místním podnikatelÛm pomoci.
Znaãené v˘robky jsou v‰ude pﬁijímány s nad‰ením, dokladem toho byla napﬁíklad pozvánka na Vánoãní trhy na
Staromûstském námûstí v Praze, zprostﬁedkovaná Ministersvem pro místní
rozvoj.

Jak znaãku získat

Znaãka je urãena v˘robkÛm z Turistické oblasti Beskydy-Vala‰sko.
mají své internetové stránky: www.domaci-vyrobky.cz, v rámci kter˘ch bude
brzy spu‰tûn i elektronick˘ obchod.
Cílem znaãení je také podpoﬁit spolupráci mezi podnikateli v regionu. Poﬁádány jsou spoleãné schÛzky s v˘robci,

Zájemci o znaãku staãí vyplnit a zaslat Ïádost, která je posléze posouzena
tzv. Certifikaãní komisí. Komise je sloÏena z beskydsk˘ch v˘robcÛ a dal‰ích
zástupcÛ regionu (obcí, Správy CHKO
Beskydy apod.). Po schválení Ïádosti
komisí je v˘robku udûlen certifikát
a s v˘robcem uzavﬁena smlouva o uÏívání znaãky. Se získáním znaãky jsou
spojeny drobné poplatky, které mají ãásteãnû zajistit fungovaní systému znaãení
a propagaci, velká ãást nákladÛ je v‰ak
hrazena z grantÛ. Ve‰keré podrobné informace vãetnû formuláﬁe Ïádosti naleznete na uveden˘ch webov˘ch stránkách
nebo u Radky Sachrové (tel. 777 793
744, radka.sachrova@seznam.cz).

Kdo znaãku zavedl
Znaãení beskydsk˘ch produktÛ zavedlo Regionální environmentální centrum âeská republika (REC âR – nestátní nezisková organizace vûnující se
problematice Ïivotního prostﬁedí) spoleãnû s Centrem pro komunitní práci v˘chodní Morava. Jedná se o souãást projektu financovaného Evropskou komisí,
jehoÏ cílem bylo zviditelnit chránûná
území patﬁící do evropské sítû Natura
2000 a podpoﬁit jejich obyvatele.
Znaãení v˘robkÛ v Beskydech je podpoﬁeno z grantu Nadace Partnerství
v rámci projektu FOA - nadaãního fondu pro ekologické zemûdûlství, kter˘ je
financován ze zdrojÛ Rozvojového programu Spojen˘ch národÛ - Fondu Ïivotního prostﬁedí (UNDP-GEF).
Kromû Beskyd byla podobná znaãka
zavedena také v Krkono‰ích a na ·umavû.

Oznámení
O svozu velkoobjemového odpadu,
kter˘ probûhne
v sobotu 21. ﬁíjna 2006
na znám˘ch místech
u hﬁbitova a u restaurace ·alerka.
Dûkuje pﬁíroda.
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Los fotbalového podzimu 2006
MuÏi :
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo

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

13. 8.
20. 8.
27. 8.
3. 9.
9. 9.
16. 9.
24. 9.
1. 10.
8. 10.
15. 10.
22. 10.
29. 10.
5. 11.
12. 11.
18. 11.

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

16.00
16.00
16.00
16.30
16.30
16.30
16.30
15.30
15.30
15.30
14.30
14.00
13.30

Dorost :
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
1. kolo

NE
NE
NE
SO
SO
NE
NE
SO
NE
SO
NE

20. 8.
27. 8.
3. 9.
9. 9.
16. 9.
24. 9.
1. 10.
7. 10.
15. 10.
21. 10.
29. 10.

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

10.00
10.00
10.00
16.30
10.00
10.00
10.00

Îáci :
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
1. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
2. kolo
14. kolo

NE
NE
NE
SO
NE
âT
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

27. 8.
3. 9.
10. 9.
16. 9.
24. 9.
28. 9.
1. 10.
8. 10.
15. 10.
22. 10.
29. 10.
5. 11.
12. 11.
19. 11.

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

13.30

10.00
14.30
9.30
11.00
14.00
14.00
13.30
13.30
13.00
9.30
12.30
13.00
12.00
10.00
12.00
10.00

Halenkov - Kelã „B” - 13 : 1 (6:0)
Halenkov - Ústí - 2 : 1 (2:0)
Huslenky - Halenkov - 0 : 2 (0:0)
Halenkov - Krhová - 2 : 0 (2:0)
Hrachovec „B” - Halenkov
Halenkov - Chorynû „B”
Poliãná „B” - Halenkov
Halenkov - FC Vsetín „B”
Dolní Beãva „B" - Halenkov
Halenkov - Lhotka nad Beãvou
Vala‰ská Senice - Halenkov
Halenkov - Leskovec
Police - Halenkov
V O L N O
Ústí - Halenkov
Halenkov - Francova Lhota - 0 : 6
Huslenky – Halenkov - 6 : 1
Halenkov - Horní Lideã - 2 : 5
Ratiboﬁ - Halenkov
Halenkov - Lideãko
JablÛnka - Halenkov
Halenkov - Vala‰ská Polanka
V O L N O
Halenkov - Ho‰Èálková
Leskovec - Halenkov
Halenkov - Lhota u Vsetína
1. Vala‰sk˘ FC „B” - Halenkov - 12 : 0
Halenkov - Jarcová - 16 : 0
Hrachovec - Halenkov
Halenkov - Vala‰ská Bystﬁice
V O L N O
Halenkov - Juﬁinka
Halenkov - JablÛnka
Hutisko-Solanec - Halenkov
Halenkov - Hovûzí
Ho‰Èálková - Halenkov
Halenkov - Branky
Prostﬁední Beãva - Halenkov
Halenkov - Ústí
Juﬁinka - Halenkov

Halenkovské tribuny jiÏ dávno nezejí prázdnotou. Pﬁíjìte se i vy podívat a povzbudit ná‰e úspû‰né domácí muÏstvo.
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Fotbalová pﬁípravka :
1. kolo

sport

3/2006

SO

2. 9.

-

10.00

Halenkov - Vala‰ská Polanka - 7 : 2

SO

9. 9.

-

10.00

Velké Karlovice + Karolinka „A” - Halenkov

3. kolo
(turnaj N. Hrozenkov)

SO 16. 9.

-

10.30
12.00

Vala‰ská Polanka - Halenkov
Nov˘ Hrozenkov - Halenkov

4. kolo
(turnaj Val. Polanka)

SO 23. 9.

-

9.00
10.30

Vala‰ská Polanka - Halenkov
Halenkov - Velké Karlovice + Karolinka „A”

5. kolo
(turnaj Halenkov)

SO 30. 9.

-

9.00
12.00

Halenkov - Velké Karlovice + Karolinka „A”
Halenkov - Velké Karlovice + Karolinka „B”
Josef Toman, pﬁedseda TJ Tatran Halenkov

2. kolo

Halenkovské tae-bo jiÏ 3 roky
1. listopadu tomu budou jiÏ tﬁi roky, co se v místní tûlocviãnû základní ‰koly scházejí jednou ve vût‰ím jindy v men‰ím
poãtu sportovní nad‰enkynû, aby si daly trochu do tûla. Je to kondiãní cviãení, které zvládne kaÏdá Ïena nebo dívka, a proto Vás zveme, pﬁijdte si zacviãit vÏdy 2x t˘dnû a to v pondûlí a ve ãtvrtek vÏdy od 18.25 - 19.30 hodin.
Uvidíte samy, jak lehce se dá udrÏet forma! Zn. V zdravém tûle, zdrav˘ duch!
Cviãitelka Monika MaÀáková umí správnû povzbudit.

Vendulka Krejãí je dÛkazem, Ïe cviãit se musí s úsmûvem.

Oznámení o dobû a místû konání voleb do Senátu âR
a Zastupitelstva obce Halenkov
Starosta obce Halenkov podle zákona ã. 491/2001 Sb.,
o volbách do Senátu âR a do zastupitelstev obcí, o zmûnû
nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, § 29

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, § 33

oznamuje
1. volby do:
se uskuteãní:

Zastupitelstva obce Halenkov
pátek 20. 10. 2006
od 14:00 do 22:00 hodin
sobota 21. 10. 2006
od 08:00 do 14:00 hodin

2. místem konání voleb ve volebním okrsku: ã.1
je volební místnost:
Obecní úﬁad Halenkov,
zasedací místnost
756 03 Halenkov 655
místem konání voleb ve volebním okrsku: ã.2
je volební místnost:
Základní ‰kola praktická,
jídelna ‰koly
756 03 Halenkov 25

4. Právo volit do zastupitelstva obce má obãan obce za
pﬁedpokladu, Ïe jde o státního obãana âR, kter˘ dosáhl vûku nejménû 18 let a je v den voleb v této obci pﬁihlá‰en
k trvalému pobytu, § 4
5. Voliã hlasuje osobnû, zastoupení není pﬁípustné, § 33
6. Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch dÛvodÛ obecní úﬁad
a v den voleb okrskovou volební komisi o náv‰tûvu volební komise s pﬁenosnou volební schránkou, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, § 33
7. Voliãi budou dodány nejpozdûji 3 dny pﬁede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb voliã mÛÏe obdrÏet hlasovací lístky i ve volební místnosti, § 25, § 31, § 34.
Ing. Jiﬁí Lu‰ovsk˘, starosta

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

