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Starosta občanům ● Hasiči ● Turisti - program akcí ● ZŠ - Florbal - Street hockey ● Sport

pasování prvňáčků
na čtenáře naší Knihovny
Knihovna slaví - získala do svých řad 27 nových čtenářů, přesněji 27 letošních prvňáčků,kteří prošli čtecím testem u knihovnice a všichni dokázali,že se naučili na 8 měsíců číst a splnili tím svůj slib,který před rokem dali knihovnici ještě jako
staršáci MŠ a mohli být tak pasováni do stavu čtenářského,dostali členství v naší Biblině do 9.třídy zadarmo a mohou
tak svou nově nabytou vědomost dále rozvíjet a do startu dostal každý nový čtenář + gratulaci pana starosty svoji vlastní
knihu od Zdeňka Svěráka - Jaké je to asi v Čudu!

Halenkovský zpravodaj

Starosta občanům
Vážení spoluobčané,

dovolte mi Vás všechny srdečně pozdravit a sdělit Vám, že návrh rozpočtu,
tak jak jste s ním byli seznámeni byl
přijat a odsouhlasen OZ.
Tím jsou zajištěny všechny základní
potřeby obce a nás občanů a rovněž
i nejdůležitější investiční akce, mezi
které patří revitalizace návsi, vybudování chodníků od MŠ po odbočku na
Kopec a odstranění zbytku nádrží, jejich zabezpečení a revitalizace této
části území bývalého armádního velkoskladu.
Výběrová řízení firem pro vybudování chodníků a odstranění nádrží již
proběhla a toto již čeká jen na potvrzení a schválení OZ, které se bude konat
nejpozději 21. května.
Bohužel nesnáze nám přivodilo roz-

starosta občanům
hodnutí Drážního úřadu, který nedá
povolení na sjezd a tím vybudování parkoviště se živičným povrchem u Lidového domu. Přepracování projektu
a s tím související opětovné schvalovací
řízení nás velmi zdrželo. Proto otevírání obálek s nabídkami uchazečů o tuto
práci proběhne až 12. května tohoto
roku.
Přesto věřím, že práce zrealizujeme
do konce září. Možná jste si všimli, že
byla odstraněna lávka přes potok
Provazníček u železnice. Toto muselo
být provedeno, neboť lávka stála na pozemku Správy železniční a dopravní
cesty. Bohužel žádost o souhlas jsme
požádali později než přišlo na „Správu“
upozornění jednoho z našich občanů,
kterému lávka zřejmě vadila.
Ještě jednou bych chtěl apelovat
na majitelé pozemků, kteří nám odmítají dát souhlas s vybudováním chodníku
mezi Lidovým domem a údolí Černý,
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aby změnili svůj názor a my tuto prospěšnou stavbu mohli zrealizovat. Právě
v této době usilovně jednáme s dotyčnými orgány o povolení k vybudování
chodníku od mostu do Lušové k zastávce v Břežité.
Doufám, že tady dojde ke shodě
s majiteli pozemků.
Ještě prosba k Vám občanům. Sledujte
prosím dopravce dřevní hmoty a podejte nám informaci zda nedopravují daleko více dřeva než jsou povoleny limity.
Nejde tady o žádné sledování, ale
o pomoc při ochraně našich komunikací, které s nemalými finančními prostředky udržujeme.
Závěrem Vám chci popřát krásné
prožití jarních dnů a nezapomeňte se
zúčastnit vzpomínkových, kulturních
a sportovních akcí, které připravujeme.
Především zdraví Vám přeje Váš
starosta Ing. Jiří Lušovský

Jednání Bezpečnostní komise Svazu měst a obcí ČR
Ve dnech 27.a 28. března se v obci
Halenkov uskutečnilo výjezdní zasedání Bezpečnostní komise Svazu měst
a obcí ČR. Hlavní jednací den – čtvrtek
27.3. přivítal v zasedací místnosti OÚ
Halenkov členy komise (kde mimochodem má obec Halenkov dvojí zastoupení: JUDr. František Vachala, Petr Janota)
a vzácné hosty (poslance Ing. Romana
Váňu, předsedu Výboru pro bezpečnost
PSP, rodáka z Halenkova poslance PSP
a místostarostu Vsetína v jedné osobě
Mgr. Petra Kořenka a další) starosta
obce Ing. Jiří Lušovský. Účastníkům
popřál úspěšné jednání komise a příjemný pobyt na Valašsku.
Poté už došlo na řádný program jednání. Pro zajímavost uvádíme několik
hlavních bodů:
- byly podány informace z jednání me-

zi zástupci Svazu měst a obcí
a Generálního ředitelství
HZS ČR
- proběhla prezentace jak moderně řídit procesy v Městských policiích
- pokračovala diskuze na téma návrhů
změn zákonů (zákon o odpadech výkup kovů, regulace doplatku
na bydlení, prekurzory výbušnin, návrh zákona o hazardu)
- byly podány informace z jednání povodňové komise SMO v Telči - protipovodňová opatření a byl zdůrazněn
naopak nový fenomén – nepřipravenost orgánů státní správy a samosprávy na reálné nebezpečí dlouhodobého
sucha.
Z hlediska i místních dobrovolných
hasičů byl zajímavý příspěvek náměstka ředitele HZS Moravskoslezského

KČT Halenkov

„POCHOD ZA OHŇOVÁNÍM“
31. 5. 2014

Vsetín – Janovské paseky – Halenkov
Sraz:
sobota 31. 5. v 12 hodin u školy na Ohradě

kraje plk. Ing. Vladimíra Vlčka PhD.,
který pohovořil o možnostech čerpání
Evropských fondů v oblasti investic
do mobilní požární techniky na léta
2014-2020.
Druhý den jednání komise byl doplněn o prohlídku zajímavostí Horního
Vsacka. Tak se členové komise mimo
jiné
seznámili
se
střediskem
Integrovaného záchranného systému
v městě Karolinka a navštívili ateliér
akademického malíře Ilji Hartingera.
Zavěrem bychom chtěli jménem
Bezpečnostní komise SMO poděkovat
vedení obce Halenkov za vřelé přijetí
s konstatováním, „... že se jim u nás
na Valašsku moc líbilo“.
Za členy komise
Janota Petr
Vachala František

PROGRAM HALENKOVSKÉ SLAVNOSTI:
DĚTSKÝ DEN - knihovna Halenkov zve děti a rodiče na
odpoledne plné her. Začátek ve 14:00 hodin na sportovnězábavním areálu u hřiště TJ TATRAN.
OHŇOVÁNÍ S KČT - po skončení dětského dne od 18:00
hodin - tradiční vatra turistů, k poslechu a tanci zahrají Frťani
z Potůčků.
Po ukončení v 24 hodin je zajištěný odvoz
autobusem na Vsetín.

Trasa pochodu:
Vsetín – Lysný sedlo – Janovské paseky - Krošenky
(žlutá značka) – Ochmelov sedlo (červená značka)
- směr U Ondrášů (modrá značka)

Na pochod i Ohňování zve srdečně všechny
příznivce turistiky výbor KČT Halenkov.
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Hasiči
Nenudíme se

Je už běžnou informací, že se halenkovští hasiči nenudí a že jejich pole
působnosti je opravdu široké. V podstatě se už nikdo nepozastavuje nad tím, že
„obecní veselí“ je většinou v režii hasičů a o případech, kdy je potřeba pomoci
– to už vůbec nemluvě.
Pokud přece vzpomeneme nejvýznamnější kulturní akci již proběhlé
části roku 2014, za kterou bylo vidět
významný rukopis hasičů, budeme mluvit o Obecním plesu. Dá se říci, že se
pořadatelům i letos podařilo udržet vysoký standard zábavy. Jedno povzdechnutí je ale na místě: přáli by si početnější účast plesových hostů. Prostory
Lidového domu jsou schopny „pojmout“ cca. 350 – 400 osob a na počet
300 hostů se každoročně připravuje finanční a materiální zabezpečení plesu.
Je nasnadě, že pokud se nakonec prodá
do 250 vstupenek, utrpí hlavní sponzor
plesu – obec Halenkov jistou finanční
ztrátu. Pak se vtírá otázka – má to vůbec cenu?

Připravenost hasičů
pomáhat

Od začátku roku jsme vyjížděli k 15-ti
ostrým zásahům, ke kterým naši výjezdovou jednotku povolalo krajské operační středisko ze Zlína. Dále několikrát
jsme vyjeli k technické pomoci, kdy
provádíme příkladně čistění komunikací, čistění studní a jiné asistence.
Všechny práce (asistence) probíhají
na základě smluvních vztahů a to zejména se zřetelem na hrazení vzniklých
nákladů.

Péče o svěřený majetek

Každý občan se může přesvědčit, že
se halenkovští hasiči starají o svěřený
majetek příkladně. Děje se to samozřejmě za vydatné pomoci a přízně ze stran
vedení obce Halenkov - starosty
Ing. Jiřího Lušovského a místostarosty
Jaroslava Maňáka. Ale bez toho, aby
samotní hasiči přiložili ruku k dílu, by
to nefungovalo. Tak se nám společně
v požární zbrojnici podařilo na konci
března zateplit a zrekonstruovat půdní
prostory.

Co připravujeme

„Sezona“ je v plném proudu. Ty nejbližší události - na 1. Máje budeme zase
stavět Májku. Dne 4. Května nás čeká

oslava patrona hasičů sv. Floriána a již
dnes probíhají přípravy na další ročník
hasičské „Kácačky“. Letos pod názvem
„Také-Hašišiho trať“ – ale ostatně, nechte se překvapit.

Avízo

V letošním roce SDH Halenkov oslaví výročí 90 let od založení. V tomto

A co park?
Takto nějak jsem si po deseti letech,
a dle mého názoru osvědčeného využívání parku OÚ Halenkov, položil otázku „patří do starého železa“? A hned
jsem si odpověděl – NE! Sice mu k radosti nás všech vyrostl v jeho funkci
velice zdatný - a zde se snad nehodí
ani slovo „soupeř“ - v podobě sportovního areálu, ale už jen z vděčnosti
za jeho (myšleno park OÚ) dlouholeté
služby by jsme se mu měli něco vrátit.
Protože bych nerad, aby mně v tomto
případě podsunul někdo myšlenku (či
výtku), že jsem se rozhodl bojovat
za „vzkříšení“ parku jen kvůli tomu, že
mám z místa bydliště blízko na pivo –
předem odpovídám – zeptejte se dřívějšího nájemce pana Petra Fohlera, zda
na mně a mé zálibě v pivu zbohatnul..
Protože bych se také nerad stal terčem kritiky, že „lobuji“ za současné
i budoucí soukromé podnikatele (nájemce parku), aby se jim jednodušeji
podnikalo, odpovídám – nikdy jsem
nikomu nic neslíbil, ani po nikom nikdy nic nepožadoval.
Ale!!
Je mi prostě líto, že tak vzácnou věc,
kterou nám závidí řada měst a obcí
necháme tak viditelně chřadnout. A to
nemluvě o případech, kdy se jedinci
-3-

duchu se ponesou další akce, které připravujeme. O jejich konání vás budeme
včas a podrobně informovat, ale již teď
vás na ně co nejsrdečněji zveme.
S přáním
přijďte nás na nich podpořit
Janota Petr
Starosta SDH Halenkov
z řad adolescentů na chřadnutí aktivně
podílí.
Pokud budu mluvit za hasiče, jsme
připraveni vrátit parku OÚ jeho důstojnou roli. Příkladně hodláme ve spolupráci s obecní knihovnou vymyslet
novou akci s hasičskou tématikou pro
naše děti. O letošních prázdninách pak
máme v plánu uskutečnit v parku OÚ
významnou část oslav 90. výročí založení SDH Halenkov. Tyto se budou
konat 26. července. Poslední srpnovou
sobotu pak v parku OÚ připravujeme
pořádání hasičské soutěže v TFA – nejtvrdší hasič přežije.
Ale – přežije do té doby park??
Vážení spoluobčané, prosím, pomožte nám vrátit parku jeho přirozenou úlohu. Třeba i takovou formou, že
navštívíte 3 výše avizované akce.
Děkuji.
Janota Petr

25.

Semetéš - Čadca - běžky, sjezdovky

Janků J.

BŘEZEN
Halenkovský
zpravodaj
ÚNOR
1.
XVIII. Turistický ples

turisti

výbor
Trličík V.

25. - 29.

Okolo Krkonoš

ZÁŘÍ

ČERVENEC
6.
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Cyklopřejezd Javorníků
Hlavní akce

1. - 2.
Zimní táboření
- XX. ročník
27.7 - 3.8
dům Halenkov
Valacha,
NejlepšíLidový
knihovnice
okresu Vsetín byly oceněny Pochopte
a)
Dolomity -hory
Trento, Trentino
19. - 21.
Rychlebské
6.
- -9.16.
Mezinárodní
zimní sraz turistů - Králíky
14.Ve
Kremnické
vrchy
čtvrtek 13.
března 2014
se ve spole- ky za

Trličík
V.
Drga Z.počet
např.

uplynulý rok,
čtenářů,čenském sále Masarykovy veřejné knihov- výpůjček,přírůstek fondu a počet kulturBŘEZEN
29.
ročník Festivalu
amaterských
KČTavevzdělávacích
Zlíně
ních
akcí, ale také se
ny
Vsetín sešli II.
zástupci
obcí okresu
Vsetín, filmů
1.
XVIII. Turistický ples
výbor
posuzoval celkový vzhled obecní knihovknihovnice a knihovníci a další hosté.
Lidový dům Halenkov
DUBEN
Jedním z významných bodů tohoto ny, používání knihovnického programu,
12.
Otvírání skal
- Pulčíny soutěže
Mikulenková
A.
webové stránky apod.
Soutěžilo
se
setkání bylo vyhlášení
výsledků
14. - 16.
Kremnické vrchy
Drga Z.
Nejlepší knihovnice/knihovník okresu ve dvou kategoriích – profesionální kni19.
pochod
Václavíkknihovníci/ce.
J.
hovníci/ce a dobrovolní
Vsetín
za rok Velikonoční
2013.
29.
II. ročník Festivalu amaterských filmů KČT ve Zlíně
Smyslem ocenění je vyjádření uznání V první kategorii zvítězila knihovnice
26.
Přejezd
vrchů
Bařina
Mgr. MarcelaRozsypal,
Šuláková
z Obecní knihovknihovníkům
za
úsilí Vizovických
a rozvoj knihovnicDUBEN
kých služeb a čtenářství v obcích okresu ny v Halenkově a v kategorii druhé kni12.
Otvírání skal - Pulčíny
Mikulenková A.
KVĚTENHlavními
Vsetín.
kritérii pro hodnocení hovnice Mgr. Marie Fajkusová z Obecní
3.
Přátelství
bez
hranic
2014
Vršatec
V-Ch Solanci.
Hutisku
soutěže byly vybrané statistické výsled- Karasovy knihovny voblast
19.
10.
26.
11.

Velikonoční pochod

Václavík J.

Program akcí turistů 2014

KVĚTEN

Výlet do neznáma - sklep
Přejezd Vizovických vrchů

Mikulenková A.
Rozsypal, Bařina

Okolo Huslenek - okolo Černého

Mikulenková A.

3.
17.

Přátelství
hranic
2014
Vsetínské bez
vrchy
XVIII.
roč.- Vršatec

10.
25.

Výlet
do oblasti
neznáma
- sklep
Vrcholy
Chřiby
- Ptáčnice

11.
31.
ČERVEN

Okolo
Huslenek
- okolo Černého
Ohňování
- Halenkovské
slavnosti

14. - 15.
17.

Raxaple (Hohewand)
Vsetínské vrchy XVIII. roč.

21.
25.

Velká Čantoryje
Vrcholy oblasti Chřiby - Ptáčnice

25. - 29.
31.

Okolo Krkonoš
Ohňování - Halenkovské slavnosti

V-Ch
Rozsypal,oblast
Bařina
Mikulenková A.
kontrola KČT Halenkov
Mikulenková
A.
Trličík V.
Bártková
Rozsypal, Bařina
Trličík V.
kontrola KČT Halenkov
Rozsypal, Bařina
Trličík V.

ČERVENEC
27.7 - 3.8
Hlavní akce
a) Dolomity - Trento, Trentino b) Julské Alpy
c) Šumava

d) Černá hora

ZÁŘÍ
6.

Cyklopřejezd Javorníků

19. - 21.

Rychlebské hory

20. - 27.

Isola d´Elba

26. - 28.

Slovensko - vlastními auty - akce pro děti a rodiče

Václavík J.

4.

Pochod okolo Halenkova XXXI. roč.

výbor

18.

Šíp

Gřešáková O.

19.

Vrcholy oblasti Chřiby - Tanečnice

Rozsypal, Bařina
Mikulenková A.
Bártková

ŘÍJEN

kontrola KČT Halenkov

LISTOPAD
8.

Výlet do neznáma - sklep

Bártková A.

29.

Promítání z výletů a jiných akcí

výbor

PROSINEC
26.

Štěpánská jízda

30.

Melocik

Mikulenková A.
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pochopíte
vše
20. - 27.
Isola d´Elba
c) Šumava

ZÁŘÍ

b) Juls

d) Če

Valach je ve své podstatě nezničitelný
6. - 28.
Cyklopřejezd
Javorníků
- vlastními
fenomén,26.na
kterého Slovensko
téměř neplatí
pří-auty - akce pro dě
rodní zákony. Vždy všechno dělá tak
19. - 21.
Rychlebské hory
ŘÍJEN
nějak doopravdy.
Některé disciplíny
4.
okolo Halenkova
přivedl k dokonalosti.Pochod
Kupříkladu:
své- XXXI. roč.
20. - 27.
Isola d´Elba
hlavost, vytrvalost také, ale i velmi
18. tzv. kalíškové
Šíp pití … „kalíspecifické
26. - 28.
Slovensko - vlastními auty - akce pro dě
šek neublíží … slivovice je lék…, chod19.
Vrcholy
Chřiby - Tanečnice
níčkovú dát musíme.
.. oblasti
obligátní:
ŘÍJEN
do druhé nohy, také do třetí nohy …
4.
Pochod okolo Halenkova XXXI. roč.
Baťa za LISTOPAD
celou existenci své firmy by
8.
do neznáma
- sklep
nebyl schopen obout Výlet
kalíšky
ani jediné
18.
Šíp
generaci Valachů. Jisté je, Morava by
Promítání z výletů
a jiných akcí
Valachy 29.
historicky postrádala,
nádher19.
Vrcholy oblasti Chřiby - Tanečnice
ný kopcovitý, ale i tvrdý kraj, který
PROSINEC
přímo dotvořil,
utvářel a měl vliv na poLISTOPAD Štěpánská jízda
26.
vahové rysy Valachů.
Strmé kopce –
8.
Výlet do neznáma - sklep
grapy, takoví jsou i lidé žijící na nich.
30. je to jakoMelocik
Mezi kopci
mezi lidmi, tady
29.
Promítání z výletů a jiných akcí
je slyšet šroubovat vršek na „pĺucke“
z kopce na kopec. Srdečnost Horního
PROSINEC
Vsacka vzdálenosti ještě zkracuje. „Já
26.
Štěpánská jízda
su Franta, dáš si kalíšek?!“ to je valašská Seznamka. Nejoblíbenějším ovo30.
Melocik
cem valachů je švestka – trnka. To je to
pravé Valachovo „Modré z Nebe“.
Dalším oblíbeným ovocem hned
za švestkou je tady česnek a uzené.
Když Adam s Evou jenom očumovali
jablko, Valach s robú už přeskákali
všecky blaženosti a choroby, způsobené
svým milovaným ovocem. Hned potom
vynalezli zemáky. A to, že je z Ameriky
dovezl Kolumbus, (též se cpal kvašeným zelím, takže bych moc za to nedal,
že to také nebyl Valach), to je také výmysl. Když dosáhli na badatelský vrchol a zkvasili brambor, zkusili to se
zelím a tehdá byl Pán Bůh ukecán robú,
aby jí v kuchyni alespoň něco zůstalo
a nešlo to vypálit. Později se tu vyskytly pokusy s chovem uzených sviń, to
komusi shořel vepřín …
Všechno je to vlastně fikce, všecko,
to i ono, opravdu skutečné jsou jenom
postavy Evy a Adama. Plky o jablku
jsou též fikce, vlastně historka těch
i podobných pra-unio balamutů, čo sa
serú do všeckého prapůvodního. A to
ještě nikoho nebolela hlava z receptu
na frgál!
Takže jablko je fikce, ve skutečnosti
šlo vlastně jenom o nějaký orgán, kolem kterého se prý točí celý svět.
Nejen Valachy. Totiž Valach má v zásadě celkem určitě s jablkem každoročně zcela jiné plány …
Jome Albavi

základní škola

2/2014

Halenkovský zpravodaj

Ze základní školy
Žáci ZŠ Halenkov se každoročně účastní celé řady sportovních akcí a soutěží. V letošním školním roce patří k zatím největším úspěchům žáků účast
na následujících akcích.

I. Florbalová liga starších žáků
Žáci školy pod vedením Mgr. Skýby se zúčastnili XV. ročníku florbalové ligy starších žáků „Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko 2014“. Jedná se o soutěž 8 škol ze
Vsetína a blízkého okolí. Pořadatelem je ZŠ Luh, respektive CENTRUM SPORTU při
této škole. Během školního roku se odehrají čtyři turnaje a každé družstvo se utká
celkem ve 14 zápasech (2x každý s každým). Tým, který se umístí na poslední pozici,
musí setrvání v této lize uhájit v baráži proti prvnímu týmu z II. ligy.
Naši žáci obsadili konečné šesté místo (viz tabulka výsledků): Hlavními oporami týmu byli: Luboš Maňák, Ondřej Šulák a Petr Hruška z 9. B, Ivan Kopecký
a Adam Korabík z 8. B, Kryštof Šánek ze 6. třídy. Statečně jim sekundovali Marek
Orság, Matěj Kalus a Jakub Chrástecký z 8.B a Zdeněk Frolek z 9. B.
Poř.
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.

Družstvo
ZŠ Vsetín, Luh
ZŠ Vsetín, Trávníky
ZŠ Vsetín, Ohrada
ZŠ Hošťálková
ZŠ Halenkov
ZŠ Jablůnka
MG Vsetín

P. Z.
14
14
14
14
14
14
14

V
12
10
8
4
4
3
1

R
1
2
0
2
2
3
1

P
1
2
6
5
8
8
12

S
45:10
35:20
31:24
22:33
22:38
23:36
15:43

B
37
32
24
17
14
12
4

STREET HOCKEY
Jedná se o florbalový turnaj škol,
hraný
v
Moravskoslezském
a Olomouckém kraji a v okrese Vsetín,
který je určen žákům do 13 let (6. + 7.
třída). Turnaj nevyžaduje speciální výbavu a jako takový je dostupný širokému okruhu dětí. Účastní se pětičlenná
družstva s náhradníkem. Hraje se vyřazovacím systémem mezi školami až
do konečného počtu 64 škol, které se
zúčastní „Velkého finále“ v ČEZ Aréně
v Ostravě. Škole je jako soupeř přiřazena vždy nejbližší přihlášená škola. Hraje
se dvouzápasovým systémem – rozhoduje počet vyhraných zápasů. V případě remízy rozhoduje prodloužení popř.
samostatné nájezdy. Naším soupeřem
byla ZŠ Huslenky (nedostavila se)
a v dalším kole ZŠ Ohrada, kdy v obou
utkáních naši žáci zvítězili – 2:1 a 5:1.
Velké finále proběhlo 24. 4. 2014
a naši „borci“ zdolali v 1. kole žáky ZŠ
Ostrava-Petřkovice 6:2 a postoupili
do 2. kola mezi 32 nejlepších škol regi-

onu. Ve druhém kole bohužel podlehli
žákům ZŠ Alšova – Kopřivnice 1:6.
Přesto zaslouží pochvalu a ocenění
za dosažený výsledek a vynaložené úsilí. Členy úspěšného týmu byli: Kryštof
Šánek, Pavel Řičičář, Jakub Orság
a Adéla Himmerová ze 6. třídy, Josef

Kurz keramiky pro dospělé
ZŠ Halenkov organizuje pro milovníky ručních prací kurz keramiky pro
dospělé. Kurzovné stojí 25,- Kč na
hodinu (započítáno je lektorné, spotře-

ba elektřiny, materiál -engoby a glazury). Účastník si zakoupí pouze hlínu a
to je 10 kg za 140,- Kč. Keramika probíhá v sudý týden v úterý od 16:00 do
-5-

Žárský a Adam Tlašek ze 7. třídy.
Hlavním koučem za naši školu byl již
tradičně pan učitel Mgr. Miroslav
Skýba, který přípravě žáků a kolektivním sportům zvlášť věnuje velkou péči.
Za publicitu a popularitu školy v širokém okolí mu patří velký dík!
20:00 hod. a v lichý týden ve čtvrtek
od 16:00 do 20:00 hod. v prostorách
ZŠ. Případné bližší informace u lektorky kurzu paní Michaely Koňaříkové na
tel. 605 849 126. Všichni noví zájemci
jsou zváni a vítáni.
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Každá koupená kytička
je naděje navíc
Ve středu 14.května 2014 se bude konat již 18.ročník celostátní sbírky
„Český den proti rakovině“.
Dobrovolníci ve žlutých tričkách budou spoluobčanům prodávat tradiční žlutý kvítek měsíčku lékařského. Každý kupující obdrží také leták,
zaměřený na prevenci rakoviny plic. Zde uvidí,
jak vypadají plíce kuřáka a nekuřáka a dozví se, že
mezi každou stovkou zemřelých na rakovinu plic
je 90 kuřáků! Plicní nádor se dlouho rozvíjí bez
příznaků, takže bývá diagnostikován pozdě, až
při potížích. Proto je třeba, aby se kuřáci nad sebou zamysleli a s kouřením skončili.
Doufáme, že se sbírka vydaří tak, jako roky předešlé a naši spoluobčané přispějí na konto boje s touto závažnou nemocí. Neváhejte a pomozte! Každá koupená kytička je
naděje navíc.
Památka místního významu staletý
topol v místní lokalitě u Šuláčků, který sloužil i jako kaplička vlivem stáří
a ztrouchnivění spadl. Po celou dobu
jeho existence se o něj starali obyvatelé Šuláčků za což jim patří poděkování
Maňák Jaroslav
místostarosta obce Halenkov

-6-
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TJ Tatran Halenkov přes zimu nezahálel
Čtvrté místo na Fastav Cup

Během zimní přestávky se muži TJ
Tatran Halenkov zúčastnili fotbalového turnaje Fastav Cup 2014,
který se hrál od konce ledna do
začátku března na umělé trávě u
vsetínské Kostka Školy.
Náš oddíl má od nové sezony mužské
áčko i béčko. Přihlásit na turnaj oba
týmy by ale bylo vzhledem k vysokému
startovnému nemožné, a tak se víkend
co víkend střídaly. Výsledky ve skupině
B: Jablůnka 2:0 (Kovář), Semetín 2:3
(Haničák, Maliňák), Janová 2:2 (Kovářčík 2), Huslenky 3:1 (Kovář 2,
Maliňák), Vsetín/ml.dorost 4:1 (Pastorek, Tydlačka, Kovář, Krňa), Val.
Bystřice 2:6 (Úlehla, Závičák). Pořadí
ve skupině B: 1. Semetín 16 b. (19:6),
2. Jablůnka 13 b. (16:8), 3. Halenkov
10 b. (15:13), Hovězí/Janová 10 b.
(16:15), FC Vsetín dor. 4 b. (15:17), 6.
Val. Bystřice 4 b. (17:23), 7. Huslenky

3 b. (11:27). Na závěr turnaje se utkaly
stejně umístěné týmy ze skupiny A a B
o celkové umístění. Halenkov dostal za
soupeře Podlesí, které spolu se Vsetínem

vladne 1. A třídě a podle očekávání
prohrál 2:5. I tak lze ale celkovou 4.
příčku považovat za úspěch a příprava
jistě splnila svůj účel.

Valná hromada volila nový výbor

V sobotu 8. března se sešla valná
hromada TJ Tatran Halenkov, aby po
dvou letech zvolila nové vedení oddílu.
Volební schůze se zúčastnilo 38
členů. Než došlo na hlasování, shrnul
předseda oddílu Radek Ondryáš a tajemník Josef Toman vše podstatné, co
se v klubu za poslední období odehrálo
a co ho v nejbližší době čeká. Slovo si
vzali i starosta Jiří Lušovský a místostarosta Jaroslav Maňák, kteří promluvili
o tom, jak by si dál představovali spolupráci klubu s vedením obce. Tady je
nutno dodat, že ta už nyní funguje na
velmi dobré úrovni.
Samotné hlasování o novém složení vedení příliš změn nepřineslo. Pokud se týká
výkonného výboru, tady obhájili posty
všichni jeho členové Radek Ondryáš, Jiří

Koňařík, Josef Toman, Ondřej Machálek,
Antonín Koláček, Josef Haničák a Miloš

Rekonstrukce šaten
Během zimní přestávky na našem fotbalovém stadionu proběhla rekonstrukce šaten, na které se podíleli nespočtem brigádnických hodin sami fotbalisté, čímž došlo k významným
finančním usporám. Výbor v čele s předsedou Radkem
Ondryášem děkuje všem, kteří přiložili ruku k dílu nebo jinak
pomohli.
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Surovec. V kontrolním výboru pouze nahradil Vladimír Úlehla Tomáše Dokoupila.
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Rozlosování jarní části soutěžního ročníku 2013/2014
Kolo

Den

Datum

Čas

Utkání - PŘÍPRAVKA

Odjezd

10.

Ne

13. 4. 2014

10:00

Lhota u Vsetína - Halenkov

9:00

12.

So

26. 4. 2014

10:00

Lidečko - Halenkov

8:45

11.

Čt

1. 5. 2014

10:00

Halenkov - Valašské Příkazy

13.

So

3. 5. 2014

10:00

Halenkov - Hovězí

14.

So

10. 5. 2014

10:00

Kateřinice - Halenkov

15.

So

17. 5. 2014

10:00

Halenkov - Hošťálková

8:45

16.

Ne

25. 5. 2014

10:00

Ratiboř - Halenkov

8:45

17.

So

31. 5. 2014

10:00

Valašská Polanka - Halenkov

9:00

18.

So

7. 6. 2014

10:00

Halenkov - Střelná

Kolo
16.
17.
18.
19.
20.
21.
8.
9.
13.
14.
15.

Den
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE

Datum
6. 4. 2014
12. 4. 2014
20. 4. 2014
27. 4. 2014
4. 5. 2014
11. 5. 2014
18. 5. 2014
25. 5. 2014
1. 6. 2014
7. 6. 2014
15. 6. 2014

Čas
10:00
10:00
13:30
10:00
14:00
10:00
14:00
14:00
10:00
14:00
13:30

Utkání - STARŠÍ ŽÁCI
Halenkov - Francova Lhota
Ústí - Halenkov
Lidečko - Halenkov
Halenkov - Kateřinice
Lačnov - Halenkov
Halenkov - Huslenky
Halenkov - Valašská Polanka
Francova Lhota - Halenkov
Halenkov - Lačnov
Huslenky - Halenkov
Valašská Polanka - Halenkov

Odjezd

Kolo

Den

Datum

Čas

Utkání - MUŽI „B“

Odjezd

18.

SO

19. 4. 2014

16:00

FK Vsetín B - Halenkov B

15:00

10.

SO

26. 4. 2014

16:00

Halenkov B - Huslenky B

11.

ČT

1. 5. 2014

16:30

Jablůnka B - Halenkov B

12.

SO

10. 5. 2014

16:00

Halenkov B - Študlov

13.

NE

18. 5. 2014

10:15

Semetín - Halenkov B

14.

SO

24. 5. 2014

16:30

Halenkov B - Střelná

15.

SO

31. 5. 2014

10:30

Lhota u Vs. B - Halenkov B

16.

SO

7. 6. 2014

16:30

Halenkov B - Zděchov

17.

NE

15. 6. 2014

16:30

Halenkov B - Ratiboř B

Kolo

Den

Datum

Čas

Utkání - MUŽI „A“

16.

NE

6. 4. 2014

15:30

Halenkov - V.Karl. + Karol. B

17.

SO

12. 4. 2014

16:00

Střítež nad Beč. - Halenkov

18.

NE

20. 4. 2014

16:00

Halenkov - Hutisko-Solanec B

19.

NE

27. 4. 2014

16:00

Lhotka nad Beč. - Halenkov

20.

SO

3. 5. 2014

16:30

Halenkov - Nový Hrozenkov

21.

NE

11. 5. 2014

16:30

Poličná - Halenkov

22.

NE

18. 5. 2014

16:30

Halenkov - Prostřední Bečva

23.

NE

25. 5. 2014

16:30

Halenkov - Kelč B

24.

SO

31. 5. 2014

16:30

Podlesí B - Halenkov

25.

NE

8. 6. 2014

16:30

Halenkov - Valašská Bystřice

26.

SO

14. 6. 2014

16:30

Huslenky - Halenkov

15.

SO

21. 6. 2014

16:30

Horní Bečva - Halenkov

9:00
12:15
12:30

12:30
13:00
12:15

15:15
9:00
9:15

Odjezd
14:00
14:00
14:30

14:45

14:30
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