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snídá špek a tlustě si ho krájí.
pořád slídí a nic nechce najít.
usne, jenom když má v dlani minci.
hlavu má jen stojan na čepici.
vždycky pro nic za nic ztropí povyk.
pořád mluví a nic nevysloví.
za dvě zlatky vyměnil by duši.
hlavu má jen na nošení uší.
ze všech dveří poníženě couvá.
kozí nohu pod peřinu schoval.
v hlavě nemá a má pořád v gatích.
se ti směje, když si srdce ztratil…

… a přitom chtěl by v nebi housle hrát,
ten bude v pekle bubnovat...
Nekrmte čerty, co se krčí v křoví
stejně vám nikdy, nikdy neodpoví
Proč svět je jako kolotoč
a jenom řeknou: „Čert ví proč…“

Milí Halenkovjané,

s přáním, aby výše napsaná slova napasovala na nikeho z nás
a v novém roce 2008 jen to dobré ať nás čeká…
přejí za naši krásnou obec Halenkov její zaměstnanci
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starosta občanům
splavu). Je velmi důležité, že již nyní máme zprávu, že v rozpočtovém výboru státu byla schválena naše žádost o dotaci
na rekonstrukci místních komunikací ve výši 8 mil. Kč.
Vážení spoluobčané,
Pokud se týká armádního velkoskladu, žádost o dotaci
v prvé řadě Vám všem přeji jménem zastupitelstva, rady byla podána v termínu a se všemi náležitostmi a věřím
obce a jménem mým všechno nejlepší v roce 2008, prožití v úspěch a řešení zátěže i vytažení nádrží již v průběhu nápěkných svátků vánočních v kruhu svých nejbližších a přede- sledujících dvou let.
Dále budeme připravovat projekt areálu aktivního odpovším hodně zdraví, štěstí, pohody i pevných nervů po celý
činku s rozšířením Lidového domu, o kterém jsem Vás inforpříští rok.
Všichni víme, že rok 2008, dle přijatých opatření vedení moval v posledním zpravodaji. Abychom mohli žádat o dotastátu nebude jednoduchý. My tak jako každý rok se budeme ci v rámci rozvoje turistického ruchu musíme zpracovat
snažit zabezpečit co nejlépe potřeby Vás občanů naší obce, projekt pro územní rozhodnutí. Po rozhodnutí o podpoře nai když ne vždy jsou ze strany legislativy vytvořeny potřebné šeho projektu budeme pokračovat na dokončení projektových
podmínky. Budeme připravovat záměry a investiční akce tak, prací pro stavební povolení.
Pracujeme na rozšíření kanalizační sítě i vodovodního
abychom zajistili co nejvíce prostředků pro rozvoj naší obce.
Jsem velmi rád, že po několika žádostech o finanční pod- řádu. Zde však z pohledu dotací dochází dle posledních inpory se podařilo zajistit finance pro rekonstrukci kuchyně formací až k dvouletému skluzu. Přes tuto skutečnost musíme
naší ZŠ, která již nevyhovovala všem novým předpisům a po- být připraveni a jsem potěšen, že i spolupráce s obcí Huslenky
je velmi dobrá.
třebám pro zajištění co nejkvalitnějšího stravování.
Rádi bychom dokončili přípravné práce pro realizaci
Jsme spokojeni, přestože jsme tyto prostředky dostali
přiděleny v závěru roku a ne před prázdninami jak jsme žá- chodníku od železniční zastávky do údolí Černé. V tom nám
dali. Hodnota investiční akce je celkem 8,2 mil. Kč. Dotace brání nevyjasněná projektová dokumentace správy silnic
státu z toho činí 6,7 mil Kč. Jsou realizovány veškeré potřeb- zlínského kraje, týkající se rozšíření silnice mezi Ústím
né stavební práce, nákup a instalace nového technologické- a Velkými Karlovicemi. Jsem přesvědčen, že letošní rok
ho vybavení kuchyně. Děkuji všem, kteří nám pomáhají /i když ještě dnes není čas na bilancování/, byl pro naši obec
i za mimořádných podmínek řešit tuto investici. Protože úspěšný a věřte, že vše uděláme proto, aby i v příštím roce
ještě nyní neznáme výši daňových příjmů pro příští rok, do- jsme mohli realizovat řadu prospěšných prací pro nás občaporučuje rada schválit na prosincovém zasedání rozpočtové ny Halenkova. Ještě jednou Vám přeji vše nejlepší a hodně
provizorium. Položkový rozpočet roku 2008 bude upřesněn zdaru ve Vašem životě. Rádi přivítáme vaše náměty a připov průběhu měsíce února, kdy budeme blíže znát i výsledek mínky k připravovaným projektům, ale nejen k nim. Rádi
našich zpracovaných žádostí co se týká odstranění ekologic- bychom s Vaší pomocí udělali ještě více v oblasti sportu
ké zátěže v AV, dotace na lesní cestu v Bratřejůvce, dokonče- a kulturních akcí. Každá pomoc vítána.
ní rekonstrukce školy, architektonického řešení náměstí Mějte se moc pěkně
Váš starosta
a části hřbitova a snad už i náhonu (vazba na přestavbu 						

Halenkovský zpravodaj

Starosta občanům

Přijdou tři králové
Hned po Novém roce kolem svátku Tří králů potkáte v ulicích obce skupinky koledníků - dobrovolníků, kteří Charitě
Nový Hrozenkov vypomáhají při 9. ročníku Tříkrálové sbírky.
Sbírka je významnou součástí příjmů pro činnost naší Charity. Při té poslední, v lednu 2007, se v pokladničkách díky Halenkovjanům objevilo 75 tisíc Kč. V sedmi obcích, kde zdejší
Charita působí, darovali lidé celkem 431 tisíc Kč.
Dary z další sbírky budou využity na vybavení bývalého
posádkového domu na Halenkově, který Charita přestavuje
na pobytové zařízení pro seniory v těžké životní situaci.
Pomoci nám můžete i tím, že se přihlásíte jako dobrovolníci
do Tříkrálové sbírky. Buď dospělí - jako vedoucí skupinek koledníků, nebo vaše děti - jako králové.
Kde se přihlásit: tel. 603 967 393 (Dana Žáková), tel.
739 492 038 (Judita Orságová) nebo na faře.
Za Charitu Nový Hrozenkov:
Dana Žáková
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Základní škola

Halenkovský zpravodaj

Vánoční hvězda

I v letošním roce se naše základní škola zapojila do akce „Vánoční hvězda“.
Již druhým rokem jsme podpořili
Sdružení Šance, které pořádá prodej
hvězdiček na rozvoj hemato-onkologické oddělení Dětské kliniky FN a LF UP
v Olomouci. Šance je občanským neziskovým sdružením rodičů a přátel v oblasti střední Moravy, které pomáhá těmto
nemocným dětem s cílem vylepšit prostředí kolem nemocničního lůžka, podporuje lepší léčebné výsledky, podporuje
výzkum a vývoj protinádorových léčiv,
organizují pro druhé náhradní kostní
dřeň pro transplantaci, zajišťují rekondiční pobyty dětí u nás i v zahraničí. To
jsou jen některé z aktivit, které tato organizace zajišťuje. Jde o daleko větší okruh
pomoci , která je pro takto nemocné děti
velmi důležitá.
V prosinci letošního roku bylo otevřeno zrekonstruované oddělení v hodnotě
3 milionů Kč a to vše za peníze investované do této sbírky. Na toto oddělení se
můžete podívat na internetové adrese ZŠ
Francova Lhota: www.zs-frlhota.cz.
Máme radost i my, protože jsme mohli
přispět k dobré věci. Bylo milé, když se
jméno naší ZŠ Halenkov objevilo v časopise „Ročenka” s poděkováním všem,
kteří umí pomoci. Nikdo z nás neví, kdy
sám může tuto pomoc potřebovat.
Člověk má svět vnímat srdcem, aby pochopil, že zdraví je velký dar a být užitečný těm, kteří jej ztrácí je v naší uspěchané době to nejcennější, co pro ně
můžeme udělat. Chtěla bych poděkovat
všem žákům, rodičům a učitelům, kteří
se do naší společné akce zapojili.

Výsledek je velmi pěkný, protože tomuto oddělení předáme celkem
14 000 Kč, což je jistě velká částka, která
určitě pomůže na cestě ke zdraví, všem
těm malým dětem, které se na Vánoce
těší tak jako i my.

Vánoční atmosféra v naší ZŠ

Ach, Zimo!

Začíná se v tvém novém sněhovém
zbarvení ztrácet teprve nedávno spadané listí. Bílá duchna pokryla celý kraj
do sněžných závějí. Jen někde, tu a tam
prosvítá ještě jasná zeleň trávy, která se
na sníh ani nestihla připravit. Každá
vločka se jako nejmilejší víla snáší
na zem. Kolik jich teď asi je? Těch
drobných třpytivých křehulinek? Každá
úplně jiná, ale přesto všechny stejné.
Mohou jich být tisíce, miliony, kdoví…
Zima opět nabrala svou celý rok ztracenou mízu a ukázala nám svou sílu.
Jehličnaté sukničky stromů jsou obetkané třpytivým povlakem, který je obléká hřeje jako teplý kožíšek. Pěvci už

dávno nehřadují ve větvích. Tu a tam
sice vykoukne modré bříško sýkorky
nebo se kolem mihne srna, jinak je les
ponořen do zimního uklidňujícího ticha. Vše spí a probudí se, až ta nádherná třpytivá pokrývka zmizí.
Tereza Janušová, 8. tř.

Milá Zimo!

Tvůj dech nabírá chlad.
Tvůj sníh bojuje s poslední krásně zelenou trávou. Každý ví, že se k nám rok
co rok vracíš. Ptáci, ještě než k nám
přijdeš, odlétají do teplých krajin.
Rostlinky zalézají pod zem a zvířátka si
uklízejí své připravené zásoby. Medvědi
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Přeji Vám krásné a šťastné svátky vánoční, a až se podíváte na Vaši „Vánoční
hvězdu“, bude Vám připomínat, že jste
udělali radost i daleko za prahem Vašich
domovů.
Jarmila Kopecká
a ježci si rozestlali postýlky, aby usnuli
dlouhým zimním spánkem. Můj kraji,
usínající kraji! Právě nastává zima.
Krásná, ale chladná zima už je tady.
Daniel Kučera, 8. třída

Už je tady

Přišla, ta která vzala ptákům zpěv
z jejich hrdel, trávě zeleň, slunci úsměv.
Odnesla si vonné květy. Obarvila trávu
bíle. Avšak ne všem je to milé. Vodě
jiskru dala i Avril to zazpívala. Stromy
obalila šlehačku z třetího světa. Už je
zase plná síly, svět je zase celý bílý.
Zimo milá, ne všem si však uškodila,
medvědi i ježci radost mají, šlofíka si
v klidu dají. Ovšem Zimo, nemusíš to
přehánět, my chcem brzy dovádět.
Josef Kocurek, 8. třída
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další informace i obce

Pár slov k rekonstrukci školní kuchyně

Začátkem listopadu byla zahájena
námi dlouho očekávaná oprava školní kuchyně. Tomu všemu předcházely
ve škole pečlivé přípravy spojené se
zajištěním a dovozem obědů, úpravou
náhradní výdejní a stravovací místnosti
a sestavením speciálního plánu vydávání jídla pro jednotlivé třídy.
Omluva patří cizím strávníkům, pro
které jsme obědy z organizačních důvodů nebyli schopni zajistit. Věřím, že
všichni tuto obtížnou situaci chápou.
Pracovnice kuchyně i my ostatní se těšíme, že se s nimi budeme brzy potkávat
v nově zrekonstruovaných prostorách.
Ještě než začaly bourací práce, muselo být demontováno a vystěhováno
původní vybavení kuchyně, které již
bylo ve velmi špatném stavu. Některá
zařízení byla odprodána za zbytkovou
hodnotu, ostatní nepoužitelné věci byly
odvezeny do sběrny.
Pro žáky a zaměstnance školy jsou
po dobu rekonstrukce dováženy obědy

Poděkování

Na 7. krajské konferenci o environmentálním vzělávání, výchově a osvětě
ve Zlínském kraji byla předána cena
za přínos v rozvoji a stabilizaci EVVO
ve Zlínském kraji za rok 2006-2007 v kategorii rodina i rodinám Václavíků
a Pecárů z Halenkova. Nominováni byli
za upozornění a ochranu hnízdiště ledňáčka říčního na toku Bečvy v obci
Halenkov na Vsetínsku. Díky jejich zásahu byla lokalita uchráněna před zasypáním a hnízdící pár mohl vyvést mláďata.
Poděkování si zaslouží náš pan starosta
Lušovský společně s panem Kudlíkem
z Mikroregionu Valašsko z akce Čistá
Bečva. Až v měíci říjnu 2007 byla lokalita
zasypána.
Děkuje Marta Václavíková.

Upozornění

Žádáme občany,
aby v zimním období,
kdy je nutná údržba
místních komunikací,
nenechávali svá vozidla
na krajnicích cest.
Děkujeme za pochopení.
Zkontrolujte si, prosím, platby za hrobová místa. Dlužné nájemné uhraďte
do pokladny obecního úřadu v Halenkově do 28. 12. 2007. Děkujeme

z Nového Hrozenkova. Jídlo si v jejich kuchyni připravují naše pracovnice samy. Při převážení termonádob
s jídlem jim velmi ochotně pomáhají
zaměstnanci Služeb obce Halenkov.
Ochotně se podílí i na přenášení těžkých nádob-várnic, což dokáží ocenit
hlavně paní kuchařky. Těžko bychom
bez jejich pomoci hledali řešení.
Výdej dovezeného jídla musí probíhat dle přesně stanoveného rozpisu pro
jednotlivé třídy. Kapacita míst k sezení
v provizorní jídelničce a ani ruční mytí
nádobí nám totiž nedovolí jiné rychlejší
a schůdnější možnosti. Navzdory všem
problémům zvládají paní kuchařky, vyučující i děti tuto mimořádnou situaci
výborně. Jídlo je vždy teplé a chutné, dozory nad žáky se zatím obešly bez úrazů
a děti se chovají ukázněně. Všem náleží
poděkování za jejich práci a trpělivost.
Při rekonstrukci kuchyně s vybavením a technického zázemí se celkově
přebudovávají také odpady, vzducho-

Vážení občané,
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technika, topení, řeší se přívod teplé
vody tak, aby byl do budoucna ekonomičtější, nově bude pořízen i lapač tuků,
který je pro provoz jídelny nepostradatelný. Pojezdová dráha z nerez materiálu pro výdej obědů bude ozdobou ve
školní jídelně. Tím jsou vyjmenovány
jen některé úpravy z mnoha dalších
a stejně důležitých.
Kus práce, velké starosti a zodpovědnost leží bezesporu na bedrech zřizovatele, který celou akci organizuje a zaštiťuje. Díky jejich úsilí a naší vzájemné
spolupráci bude mít škola moderní kuchyň a technické zázemí s novou a nadčasovou technologií, která se stane
chloubou obce a bude sloužit mnoho let
nově příchozím dětem, jejich rodičům
i široké veřejnosti.
I přes shon, zmiňovanou úpravy a pracovní vytížení Vám chci popřát klid
a pohodu v předvánočním čase, krásné
a ničím nerušené svátky a v novém roce
pevné zdraví a mnoho osobních i jiných
úspěchů.
S. Růžičková, ředitelka školy

od 1. 1. 2008 dochází ke změně firmy, která sváží komunální odpad, tříděný i velkoobjemový. Svoz budou provádět TS Vsetín ve čtrnáctidenních intervalech - vždy
sudý týden. Počínaje dnem 10. 1. 2008 bude komunální odpad svážen ve čtvrtek
a v pátek. Žádáme občany, aby měli popelnice (černé pytle) připraveny již v ranních hodinách ve čtvrtek.
Jiný svozový režim v roce 2008 bude pro údolí:
LUŠOVÁ - bude mít od 9. 1. 2008 svoz ve středu - sudý týden.
ČERNÉ - bude mít od 2. 1. 2008 svoz ve středu - lichý týden.
Svoz tříděného odpadu bude dále probíhat podle dřívějšího systému. Harmonogram svozu bude k dostání na OÚ Halenkov. Velkoobjemový odpad se bude svážet
2 x ročně jako doposud. Termíny v dostatečném předstihu oznámíme.
Děkujeme za pochopení a věříme, že po zavedení systému a jeho ověření v praxi
budeme se svozem odpadu v naší obci více spokojení než dosud.
Jaroslav Maňák, místostarosta
-4-
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hasiči

Delegace ze Slovenska

Dne 16. 11. 2007 byla naše obec poctěna nevšední návštěvou. Delegace
složená z čelních představitelů měst
Vsetína (starostka Othová Květoslava,
vedoucí OŽP Ing. Štěpaník Jan a pracovník krizového řízení Lucbauer Gustav), Povážské Bystrice (Ing. Mikšovský Josef, přednosta Obvodního úřadu
Povážská Bystřice, pplk. JUDr. Novotný Milan okresní ředitel Hasičského
záchranného sboru Povážská Bystřice
a Večerka Radoslav vedoucí odboru
krizového řízení) a vrcholných představitelů HZS Zlínského kraje (náměstek
krajského ředitele HZS Zlínského kraje
plk. Ing. Hráček Pavel a npor. Ing. Stárek Lubomír velitel požární stanice
Vsetín) se u nás zajímala o možnost
příhraniční spolupráce v oblasti požární
ochrany.
Setkání bylo organizováno městem
Vsetín a patronem této akce byla vsetínská starostka paní Othová Květoslava .
Je nutné podotknout, že se vlastně jednalo již o druhé setkání těchto představitelů. Podobná návštěva proběhla také
před letními prázdninami, ale na Slovensku.
Program listopadového setkání byl
následující. Zahájení proběhlo na Městském úřadě ve Vsetíně. Poté delegace
navštívila hasičskou stanici HZS Zlínského kraje Vsetín. Zde profesionální hasiči předvedli vybavení stanice
a svou zásahovou techniku. Při průběžných konzultacích pak profesionálové
nastínili možnosti spolupráce při společné likvidaci mimořádných událostí
v příhraničí. Že slovenští hosté byli pak
zvědavi i na možnosti spolupráce s jednotkami Sboru dobrovolných hasičů

z příhraničních obcí, je samozřejmostí.
Nás může těšit, že jsme právě my měli
tu čest, představit akceschopnost výjezdové jednotky JPO SDH Halenkov.
Dalším bodem programu byla tedy
návštěva Halenkova. Nejdříve byla
delegace přivítána starostou Ing. Lušovským Jiřím a místostarostou Maňáken Jaroslavem na OÚ Halenkov, kde
proběhlo neformální jednání. Poté se
všichni společně přesunuli k hasičské
zbrojnici SDH Halenkov. Zde na ně již
čekali starosta SDH Halenkov Janota
Petr a velitel JPO SDH Halenkov Měrka Zdenek . Delegaci měli co představovat a čím se pochlubit. Tak se hosté
ze Slovenska například dověděli:
- že JPO SDH Halenkov je zařazena do kategorie JPO II, což v praxi
mimo jiné znamená, že vždy 4 z 12
členů této jednotky drží v kteroukoliv
denní, či noční dobu, po celý rok nepřetržitě tzv. dosažitelnost a v případě mimořádné události v minimálním
počtu 1+3 do 5 minut od vyhlášení
poplachu vyjíždí k zásahu,
- že JPO SDH Halenkov jako jedna
z prvních vůbec v celé ČR najela
na systém dosažitelnosti (dříve pohotovosti) a stala se tak vzorem pro jiné
jednotky z okresu i mimo něj,
- že území, na kterém jednotka zasahuje (územní působnost jednotky), se
táhne od Velkých Karlovic až po Ústí
u Vsetína,
- že JPO SDH Halenkov v současné
době užívá dvě cisternové automobilové stříkačky (CAS) – TATRA 815
CAS 32, TATRA 148 CAS 32,
- že v roce 2008 dojde k obměně techniky, kdy vozidlo T 815 CAS 32
-5-
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nahradí vozidlo LIAZ 101 CAS 25,
které bude po celkové repasi, že část
z celkové sumy cca. 1,750.000,- Kč
bude hrazeno protiúčtem (TATRA
815 CAS 32),
- že JPO SDH Halenkov v roce 2007
hospodařila s rozpočtem 740.000,Kč, že 280.000,- Kč z této částky
tvořily dotace od KÚ Zlín, že dalších 105.000,- Kč tvořil zisk za prodej techniky, že obec se ve výsledku
podílela na 740.000,- Kč částkou
355.000,- Kč,
- že JPO SDH Halenkov je akceschopná, připravená kdykoliv zasahovat
v rámci své územní působnosti a že je
připravená kdykoliv zasahovat v rámci příhraniční spolupráce i na území
Slovenska.
Bylo toho ještě hodně, čeho se o nás
mohli hosté dovědět. Časový harmonogram delegace ovšem již dovolil jen
zevrubnou prohlídku prostor zbrojnice
a prohlídku techniky. Velkému zájmu se
těšila zejména, v tomto roce opravená,
TATRA 148 CAS 32.
Pak se delegace rozloučila a odjela.
V doprovodu starosty obce Ing. Lušovského pokračovala ve svém dalším programu. My jen doufáme, že hosté odjížděli s dobrými pocity. Pokud tomu tak
bylo, tak ať je to malé přispění k tomu,
jak poděkovat za přízeň, kterou nám
představitelé obce po celou dobu existence JPO II SDH Halenkov projevují.
A co závěrem? Velké poděkování
všem, kteří nám svou prací umožnili
představit se, dle mého osobního názoru, v tak dobrém světle.
Přehled výjezdů naší jednotky říjen –
listopad:
• 14. 10. 2007 - vyhledávání pohřešované osoby
• 20. 10. 2007 - námětové cvičení
ve Zděchově
• 30. 10. 2007 - výbuch plynu ve Zděchově
• 7. 11. 2007 - požár ve Zděchově – zahoření sazí v komíně
Za SDH Halenkov starosta
JANOTA Petr

svoz odpadu 2008
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OÚ Halenkov - svoz odpadu v roce 2008
měsíc
Komunální
odpad - SKO

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

10. - 11.

7. - 8.

6. - 7.

3. - 4.

1. - 2.

12. - 13.

interval svozu

24. - 25. 21. - 22. 20. - 21. 17. - 18. 15. - 16. 26. - 27. čt, pá - sudý týden
29. - 30.

Tříděný odpad PLASTY
Tříděný odpad PAPÍR
Tříděný odpad SKLO
Nebezpečný a
objemný odpad
měsíc
Komunální
odpad - SKO

20.

9.

9.

4.

středa - 7 x ročně

28.

pátek - 4 x ročně

19.

středa - 4 x ročně
JARNÍ
ÚKLID

VII.

VIII.

IX.

X.

10. - 11.

7. - 8.

4. - 5.

2. - 3.

XI.

2 x ročně
XII.

interval svozu

13. - 14. 11. - 12.

24. - 25. 21. - 22. 18. - 19. 16. - 17. 27. - 28. 25. - 26. čt, pá - sudý týden
30. - 31.

Tříděný odpad PLASTY
Tříděný odpad PAPÍR
Tříděný odpad SKLO
Nebezpečný a
objemný odpad

9.
4.

13.

1.
26.

6.

10.

středa - 7 x ročně

19.

pátek - 4 x ročně

22.
PODZIMNÍ
ÚKLID

středa - 4 x ročně
2 x ročně

pozn.: 					
Sběr a likvidace nebezpečného a objemného odpadu bude řešen formou MOBILNÍHO SVOZU (datum bude dopředu oznámen)

Návod na správné třídění odpadů :
ŽLUTÉ PYTLE jsou určeny na plastový odpad.

Vhazujeme pouze čisté, vymyté a vyprázdněné vytříděné obaly. Lahve sešlápneme a zašroubujeme
uzávěrem.
Do těchto pytlů:
patří
- plastové PET lahve - tj. od minerálek, piva, mléka, limonád, …					
- tvrdé plasty - tj. od drogistických a pracích prostředků ( šampony, mýdla, prášky, aviváže, jar, … )
- měkké plasty – sáčky, pytlíky a tašky (jen čiré)					
-6-

4/2007

svoz odpadu 2008

Halenkovský zpravodaj

nepatří
- plastové krabičky od léků, plastové injekční stříkačky, plastové obaly od olejů (motorový, od pohonných hmot tak i potravinářský), pneumatiky, pryže, lepidla, stavební materiál a obaly od stavebního
a izolačního materiálu (např. potrubí, linoleum), obaly od desinfekčních prostředků, pěnový polystyrén,
plastové obaly s alobalem, nádobky od sprejů, plastové složky, molitan, …					
					
MODRÉ PYTLE jsou určeny na papírový odpad a Nápojový karton - Tetra Pack.
Vhazujeme pouze čistý, nepokrčený papír, který nesmí být mokrý nebo silně znečistěný. Papírové kartony je potřeba rozřezat. 					
					
Do těchto pytlů:
patří
- staré noviny, časopisy, kartony, reklamní letáky, katalogy, knihy (bez tvrdého obalu), sešity, výkresy,
kancelářský papír bez kovových částí, balící papír, papírové ubrousky, spisy, …				
nepatří
- mokrý nebo silně znečištěný papír, obaly potažené umělou hmotou, povoskovaný papír, papír znečištěný se zbytky sypkých obsahů (např. od cementu), skartovaný papír, kopíráky, pořadače, hygienické
papírové potřeby (papírové pleny, …) 					

ZELENÉ, popř. BÍLÉ PYTLE jsou určeny na barevné popř. na bílé sklo.

Vhazujeme pouze čisté sklo. 					
					
Do těchto pytlů:
patří										
- prázdné sklenice od zeleniny, kompotů, ovocných šťáv, nevratné lahve (např. od lihovin), rozbité okenní sklo bez drátěného výpletu, skleněné střepy, …
nepatří										
- porcelán všeho druhu, keramika, žárovky, zářivky, výbojky, pokovované sklo (např. zrcadla), barevné
okrasné sklo, drátěné sklo, lepené sklo (např. z auta), TV obrazovky, …

Do odpadových nádob - popelnice a pytlů na komunální odpad
je "zakázáno" ukládat tyto odpady:
- horký popel									
- větve stromů a keřů, tráva									
- zemina a kameny									
- stavební odpad (beton, cihly, omítka, …)									
- nebezpečný odpad									
- objemný odpad									
- uliční smetky									

Naplněné pytle (pevně uzavřené, zavázané šňůrkou nebo lepící páskou)
nachystejte buď časně ráno nebo v předvečer svozového dne
na určené místo ke komunikaci.
-7-
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Z činnosti Klubu českých turistů

V záři uspořádali turisté za hojné
účasti tradiční cyklopřejezd Javorníků.
Start byl ve Velkých Karlovicíh, odkud se cyklisté vydali údolím Podťaté
na Kasárna, a po hřebeni Javorníků přes
Portáš, Kohůtku a Krkostěnou, do Kychové kde na všechny účastníky čekalo cílové občerstvení a posezení u kytar
a zpěvu.
Asi 130 pochodníků se zúčastnilo tradiční první sobotu v říjnu již 24.
ročníku pochodu okolo Halenkova.
Všichni účastníci si pochvalovali nejen
procházku krásnou barevnou podzimní
přírodou ale i tradiční palačinky na jedné z kontrol.
O týden později jsme se vypravili
na jednodenní zájezd do Velké Fatry.
Zájem byl tak velký, že míst v autobuse
nestačilo, tak musely jet i dvě plná osobní auta. Ač celý týden před odjezdem
propršel, trasu z Blatnice přes Blatnický
hrad, jeskyni Mažerná, Tlstou, Ostrou,
Blatnickou dolinu zpět do Blatnice,
jsme absolvovali k všeobecné spokojenosti bez deště.
10. listopadu jsme uskutečnili 3 ročník akce pod názvem „Kde Valach zanechal stopu“.
Jedná se o promítání fotek a filmů
z akcí členů a přátel KČT Halenkov.
Letos se více než 120 účastníků mohlo prostřednictvím snímků a komentářů přednášejících podívat do Indie,
na Kavkaz, do Dolomit, zajet si stopem
do Číny, podniknout horolezecký výstup
na Grandes Jorasses nebo zajet na kole
k jezeru Lago di Garda v Itálii.
Na závěr letošního roku plánujeme
30. 12. také tradiční rozlučku s rokem
z Melociku na Halenkov na běžkách.
V případě nedostatku sněhu pak pěšky
z Bumbálky na Soláň a do Karolinky
. Bližší informace k této, ale i dalším
akcím, budou v naší vývěsce u autobusové zastávky u kostela, nebo na www.
kcthalenkov.cz.

Závěrem chci do nového roku popřát
všem čtenářům tohoto zpravodaje všechno nejlepší, mnoho úspěchů, zdraví a spokojenosti v osobním i profesním životě.
Za KČT Halenkov:
Trličík Vlastislav
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RE/MAX prodává nejvíce realit na světě.
Prodáme i tu vaši!
RE/MAX Plus, Business Line, Lorencova 3791, 760 01 Zlín
petr.spalek@remax-czech.cz

VOLEJTE ZDRAMA 800

888 110

Poskytujeme profesionální služby s obchodním přístupem k řešení Vašich potřeb.
Veškerý právní servis a poradenství je u nás samozřejmostí

www.remax-czech.cz
Krásné prožití svátků vánočních přeje Halenkovjanům a také všem svým klientům
- Petr Špalek z Halenkova - zástupce firmy RE/MAX Plus Zlín

Fotbalisté volili nové vedení

Halenkovský lidový dům patřil v sobotu 8. prosince odpoledne fotbalistům,
kteří se sešli na valné hromadě TJ Tatran Halenkov, aby si na následující dva
roky zvolili nového předsedu, nový výkonný výbor a také kontrolní a revizní
komisi. Cestu k jednacím stolům našlo
34 delegátů a pozvaných hostů. Po zprávě předsedy Josefa Tomana o činnosti
výkonného výboru od poslední volební
valné hromady (leden 2001) následovala podrobná zpráva o hospodaření
za rok 2007 a k oběma bodům pak bohatá diskuze.

Členové kontrolní a revizní komise		
- Ing. Josef Ašer
- Ing. Pavla Krejčí
- Milada Valigurová
Do příštího období si nově zvolený
výkonný výbor dal za cíl ve spolupráci
s Obecním úřadem pokračovat v nastoupeném trendu z letošního roku, kdy právě díky vydatné pomoci Obecního úřadu
došlo k vybudování nového zavlažování

V následných volbách byli pak do
funkcí zvoleni tito členové :
Předseda TJ Tatran Halenkov		
- Josef Toman
Členové výkonného výboru TJ Tatran
Halenkov
- Jan Jakeš
- Antonín Koláček
- Jaroslav Maňák
- Radek Ondryáš
- Emil Surovec
- Arnošt Valigura
-9-

hřiště, opravila se hrací plocha, natřela
fasáda tribuny a částečně opravily sprchy a WC. Je přislíbena koupě nové sekačky a mělo by se pokračovat v dalších
nezbytných opravách uvnitř tribuny. Nezbývá než si přát, aby i výsledky našich
mužstev byly takové, že diváci spokojeni s příjemným sportovním prostředím
budou vždy po zápasech odcházet domů
spokojeni i s dosaženými výsledky.
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Výkaz hospodaření TJ Tatran Halenkov
za rok 2007 (k 8. 12. 2007)
Stav účtu k 1 .1. 2007 (+ pokladna)
PŘÍJMY :
Dotace na činnost z Obecního úřadu
Dotace na činnost z ČSTV
Dotace na mládež z ČMFS
Dotace z ASPV
Odstupné za přestupy a hostování hráčů
Sponzorské příspěvky
Příspěvek solidarity (FIFA) od Sigmy Olomouc za Romana Hubníka
Vstupné na zápasy
Úrok na běžném účtu

32.717,21
47.035,22.792,9.984,700,8.000,17.200,311.661,5.605,117,32

Příjmy celkem

423.094,32

VÝDAJE :		
Elektrická energie
41.788,Vodné a stočné
17.772,ČSAD (autobusy k zápasům)
23.969,Jízdné k zápasům vlastními automobily
14.124,Rozhodčí
11.550,Sportovní rekvizity (dresy, míče, kopačky, br. rukavice, keleny ...)
49.404,Nákup nové pračky
12.832,50
Hnojivo na hřiště
8.820,Travní semeno
4.897,Lajnování (latex, malířský klíh, křída)
4.072,Prací prášek
2.548,Čistící prostředky
508,50
Předpěstovaný trávník (brankoviště)
3.400,Benzín do sekačky
5.353,Barvy na nátěr tribuny (lavičky, zábradlí, fasáda)
6.975,Toaletní papír
150,Sportovní poplatky (soutěžní záloha, registrace)
5.250,Startovné na turnajích, pronájem hřiště
1.900,Nákup popelnice
738,Stříhání hřiště
4.000,Ostatní nákupy (oprava sprch, WC, výměna zámků ...)
2.389,Kancelářské potřeby
95,50
Poštovné
57,TV poplatek
1.440,FÚ daň z nemovitosti
255,Odměna pro hospodáře
7.500,Odstupné za hostování hráčů
30.000,Trenér (celý ročník 2007/2008)
28.500,Náležitosti hráčů
19.000,Občerstvení
17.832,Poplatky za vedení účtu
1.809,50
Výdaje celkem

328.929,-

Stav účtu k 8. 12. 2007 (+ pokladna)

126.882,53
Zpracoval : Josef Toman , V Halenkově, 8. 12. 2007
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Fotbalový podzim ve výsledcích
Muži – okresní přebor

Horní Lideč - Halenkov
Halenkov - Bynina
B: Jakeš
Ratiboř - Halenkov
B: Krejčí, Koňařík Robert
Halenkov - Hošťálková
B: Šafařík, Šulák
Val. Meziříčí „B“ - Halenkov
Halenkov - Jablůnka
B: Šulák
Nový Hrozenkov - Halenkov
B: Šafařík
Janová - Halenkov
Halenkov - Prlov
B: Koňařík Robert
Kateřinice „B“ - Halenkov
B: Koňařík Robert
Halenkov - Francova Lhota
B: Koňařík Robert
Choryně „B“ - Halenkov
Halenkov - Horní Bečva
B: Mikula, Jakeš, Haničák, vlastní

Tabulka po podzimní části

- 2:0 (1:0)
- 1:0 (0:0)
- 3:2 (1:1)
- 2:1 (0:1)
- 4:0 (2:0)
- 1:1 (0:1)
- 4:1 (2:0)
- 6:0 (4:0)
- 1:1 (1:0)
- 1:1 (0:0)
- 1:3 (1:2)
- 1:0 (1:0)
- 4:2 (2:0)

1. Lhota u Vsetína
2. Francova Lhota
3. Lidečko
4. Horní Lideč
5. Leskovec
6. Hošťálková
7. Halenkov
8. Jablůnka
9. Huslenky
10. Kateřinice
11. Liptál
12. Střelná

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
8
7
7
6
6
4
5
4
4
3
4
3
3

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

3
3
4
4
6
6
3
6
6
6
5
7
6
7

30 : 11
26 : 14
27 : 17
28 : 21
36 : 32
27 : 29
22 : 25
26 : 27
26 : 28
19 : 26
21 : 26
17 : 32
17 : 19
14 : 29

26
26
23
23
19
19
18
17
15
15
14
14
13
12

(+ 5)
(+ 5)
(+ 5)
(+ 5)
(+ 1)
(+ 1)
( 0)
(- 4)
(- 6)
(- 6)
(- 7)
(- 4)
(- 8)
(- 6)

Předpokládaný začátek jarní části : NE 30. 3. 2008

Dorost – okresní přebor
Lidečko - Halenkov
Halenkov - Střelná
Hošťálková - Halenkov
Halenkov - Jablůnka
Liptál - Halenkov
Kateřinice - Halenkov
Halenkov - Leskovec
Francova Lhota - Halenkov
Halenkov - Huslenky
Horní Lideč - Halenkov
Halenkov - Lhota u Vsetína

- 4:3
- 8:3
- 0:0
- 3:2
- 0:6
- 1:6
- 1:2
- 10:1
- 2:2
- 5:3
- 1:6

10
9
8
7
6
4
4
3
2
1
1
1

0
1
1
1
2
4
2
2
4
2
1
0

1
1
2
3
3
3
5
6
5
8
9
10

43 : 7
62 : 7
40 : 19
38 : 11
33 : 23
21 : 16
34 : 35
19 : 28
13 : 36
18 : 46
10 : 46
11 : 58

30
28
25
22
20
16
14
11
10
5
4
3

(+ 12)
(+ 10)
(+ 7)
(+ 4)
(+ 5)
(+ 1)
(- 1)
(- 4)
(- 8)
(- 10)
(- 11)
(- 15)

Předpokládaný začátek jarní části : NE 30. 3. 2008

Starší žáci – okresní soutěž

Halenkov - Valašská Senice
Lužná - Halenkov
Halenkov - Prlov
Halenkov - Študlov
Huslenky - Halenkov
Halenkov - Horní Lideč
Střelná - Halenkov

Tabulka po podzimní části
1. Val. Meziříčí „B“
2. Horní Lideč
3. Nový Hrozenkov
4. Prlov
5. Janová
6. Kateřinice „B“
7. Jablůnka
8. Francova Lhota
9. Choryně „B“
10. Horní Bečva
11. Ratiboř
12. Bynina
13. Hošťálková
14. Halenkov

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

- 1:5
- 4:0
- 4:0
- 5:0
- 2:0
- 1:4
- 1:3

Tabulka po podzimní části

1. Prlov
7
5 1 1 40 : 12 16
2. Lužná
7
5 0 2 39 : 13 15
3. Huslenky
7
4 2 1 31 : 11 14
4. Valašská Senice
7
4 1 2 30 : 15 13
5. Horní Lideč
7
3 0 4 34 : 20 9
6. Halenkov
7
3 0 4 14 : 16 9
7. Střelná
7
2 0 5
9 : 36 6
8. Študlov
7
0 0 7
3 : 77 0
Předpokládaný začátek jarní části : NE 4. 5. 2008

Přípravka – okresní přebor

Halenkov - Vel. Karlovice + Karolinka „B“
Hutisko-Solanec - Halenkov
Halenkov - Nový Hrozenkov
Valašská Polanka - Halenkov
Vigantice - Halenkov
Dolní Bečva - Halenkov
Halenkov - Vel. Karlovice + Karolinka „A“

Tabulka po podzimní části

- 3:4
- 1:10
- 2:0
- 0:7
- 0:3
- 1:4
- 0:0

1. V. Karl. + Karol. „B“ 7
7 0 0 57 : 8 21
2. Halenkov
7
5 1 1 29 : 6 16
3. Vigantice
7
5 0 2 39 : 13 15
4. Valašská Polanka 7
3 1 3 35 : 24 10
5. Nový Hrozenkov 7
2 1 4 17 : 19 7
6. Vel. Karl. + Karol. „A“ 7
1 3 3 8 : 16 6
7. Dolní Bečva
7
1 1 5 12 : 54 4
8. Hutisko-Solanec
7
0 1 6 10 : 67 1
Předpokládaný začátek jarní části : SO 19. 4. 2008
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(+ 10)
(+ 6)
(+ 2)
(+ 4)
(- 3)
(- 3)
(- 6)
(- 12)

(+ 12)
(+ 7)
(+ 3)
(- 2)
(- 2)
(- 3)
(- 8)
(- 11)
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Zpravodaj vydává Knihovna se souhlasem Obecního úřadu Halenkov a za spolupráce přispěvovatelů. Všem děkujeme. Neprošlo jazykovou úpravou.
Cena: zdarma. Sazba a zlom Mikeš Josef, tisk Grafia Nova - Rožnov p. R. Příspěvky přijímá knihovna tel.: 608 060 060 nebo na e-mail: knihovnicazhalenkova@centrum.cz

