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Starosta občanům ● Změny v sazbách daně ● Hasiči - otázky a odpovědi ● Fotbal

Srdečně Vás zveme na tradiční Dětský den v parku OÚ
v sobotu 29. května 2010 se soutěží o nej JOJÁKA...
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starosta občanům

Starosta občanům

Vážení spoluobčané,

nejdříve Vám všem přeji pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody u příležitosti blížících se svátků jara.Vše nejlepší
Vám přeji po celý rok 2010, který snad bude rokem stabilizace
naši ekonomiky a snahy o zajištění dobrých životních podmínek pro nás všechny.
Na obecním zastupitelstvu bylo projednáno mimo jiné plnění rozpočtu za rok 2009 a zajištění investičních akcí roku
2010. Pokud se týká příjmů a výdajů v roce 2009 nebylo dosaženo plných plánovaných hodnot rozpočtu z důvodu posunutí realizace dostavby kanalizace a vodovodu v obci do roku
2010. Skutečné výdaje byly nižší než skutečné příjmy a tedy
rozpočet byl dodržen.
Realizace akce dostavby kanalizace a vodovodu byla odložena, protože Ministerstvo životního prostředí změnilo podmínky získání dotace a podmínky provozování nejen nově realizovaných staveb, ale i celé kanalizační a vodovodní sítě.
Celá záležitost je intenzivně projednávána s odbornými pracovníky MŽP, ale i s vedením VaKu a vedením Mikro-regionu
Vsetínsko. Přes všechna úskalí věříme, že společně s odbornými pracovníky a se zastupiteli podmínky dořešíme a provoz
kanalizační sítě zajistíme.
Důležité je, že peníze určené na tuto stavbu nebyly v minulém roce utraceny a jsou převedeny do rozpočtu roku 2010.
Koncem roku 2009 se rozjely práce na velké investiční
akci důležité pro celý Mikroregion Valašsko – Horní Vsacko
a to Cyklostezka Bečva. Přes některé problémy týkající se
konečné trasy cyklostezky a jednání s majiteli pozemků dotčených stavbou věříme, že po nových trasách budeme již na
podzim jezdit.
Pro nás občany Halenkova to znamená podstatné zkvalitnění stavu komunikací přes Doliny, kolem stadiónu na kopanou, včetně opravy komunikace před hlavní zastávkou autobusů v Halenkově a opravy a zvýšení bezpečnosti našich lávek.
Přestože se vždy a podrobněji zabýváme investičními akcemi, tak dnes považuji za důležité se vyjádřit ke dvěma událostem, které se staly v naší obci.
Nejprve ke změně na místě ředitelky naší mateřské školy.
Jak jste především Vy rodiče malých dětí zjistili, tak obec
investovala v posledních letech nemalé prostředky do výrazného zlepšení vzhledu a funkčnosti mateřské školy. Byly
opraveny sociálky, kuchyň, opraveny a velmi dobře vybaveny třídy včetně zázemí pro pedagogy . Těchto peněz nelitujeme a do mateřské školy budeme dále účelně investovat.
Velmi mrzí to, že v protikladu s výše jmenovaným se v období let 2008/2009 podstatně zhoršilo hospodaření školky,za
které odpovídala a stále nese odpovědnost bývalá ředitelka
paní Jitka Plátková.
Na základě problémů s platbami různým dodavatelům spolupracujícím s MŠ byly vykonány ve školce dvě veřejnosprávní kontroly celkového hospodaření MŠ iniciované vedením
obce.Vše na základě požádání rady obce a doporučení kontrolního výboru obce vyústilo kontrolou a „Protokolem o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č. 262/2009 KŘ“ vykonané pracovnicemi Zlínského kraje odboru Kanceláře
ředitele.
Bohužel protokol o 32 stránkách popisuje mnoho pochybení,která potvrdila nedostatky z předcházejících zjištěních v
hospodaření MŠ. Přestože bývalá paní ředitelka paní Plátková
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se již před uzavřením protokolu zúčastnila konkurzního řízení
na místo ředitelky v Novém Hrozenkově – Vranči a sama chtěla odejít, i tak by z důvodu závažných nedostatků v řízení v MŠ
u nás v Halenkově nemohla zůstat.
Zdůrazňuji, že nikdy v této věci nešlo o osobní spory mezi
vedením obce a bývalou ředitelkou, ale jen o profesní přístup
k řízení mateřské školy. Musím konstatovat, že paní bývalá
ředitelka přestala docházet i na zasedání obecního zastupitelstva a předání mateřské školy ve spolupráci s pracovnicemi
kraje a nově jmenovanou paní ředitelkou Bátlovou řešíme
dosud.
A pak tu máme ještě jednu záležitost o které jsem přesvědčen, že díky způsobu,kterým byla prezentována pobouřila celou halenkovskou veřejnost. Jedná se především
o občansko-právní spor mezi občany a možném omezování
přístupu k obydlí a dokonce možném vyhrožování. Tento
spor je spojován i s opravou komunikace v Černém nad
točnou.
Z toho důvodu přikládám oficiální stanovisko obce k uvedené záležitosti v plném znění.

Stanovisko obce Halenkov k problematice komunikace „V Černém, nad točnou“

V předchozích dnech byl v tisku a televizi medializován
případ občanského soužití občanů obce Halenkov, který byl
rovněž dáván do souvislosti s opravami komunikací prováděných obcí v druhé polovině roku 2008.
Vzhledem k patrným tendencím činit účastníkem tohoto
občanského nedorozumění obec Halenkov jako vlastníka komunikace, považujeme za vhodné sdělit následující krátké
úvodní stanovisko, které bude doplněno v reakci na informace
uvedené v tisku.
Obec Halenkov prováděla v měsících srpnu až listopadu
roku 2008 opravy a stavební úpravy komunikací, mj. i komunikace „V Černém, nad točnou“, kdy k jejich realizaci bylo
vydáno v květnu roku 2008 Městským úřadem ve Vsetíně,
Odborem územního plánování, stavebního řádu a dopravy
povolení ve formě udělení souhlasu s provedením stavebních
úprav těchto komunikací.
Oprava všech komunikací, tedy i dotečené komunikace
„V Černém, nad točnou“, byla provedena na stávajícím profilu
komunikací vyrovnáním povrchu, doplnění povrchu kamenivem, penetračním živičným nátěrem s posypem kameniva, penetračním nátěrem hrubým a obnovou příčných odvodňovacích
žlabů. Zpevněný živičný povrch byl položen jen v opravovaných částech komunikace na pravém břehu Bečvy, a to od cesty
do Lušové směrem do Bratřejůvky. Nejednalo se tedy v žádném
případě o zřizování jakýchkoliv nových komunikací. Vzhledem
k tomu, že byl zachováván původní profil a rozměry komunikací, nebyly tyto opravované komunikace geodeticky zaměřovány, jako by tomu bylo v případě zřízení komunikací nových.
Vzhledem k tomu, že manželé Hrbáčkovi jako jediní
z vlastníků pozemků dotčených opravou komunikací vznesli
námitky proti shora uvedenému rozhodnutí Městského úřadu
ve Vsetíně, Odboru územního plánování, stavebního řádu
a dopravy, bylo zahájeno přezkumné řízení tohoto rozhodnutí
(nikoliv tedy činnosti obce Halenkov při opravě komunikací)
a věc je nadále v řešení.
Obec Halenkov se proto distancuje od jiných, než shora
uvedených důvodů a souvislostí vzniklých při opravách obecních komunikací. Obec Halenkov rovněž vyslovuje politování
nad tím, že snaha opravit komunikace v obci je zneužívána
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k sledování jiných cílů a zájmů, než jsou zájmy občanů obce
Halenkov.
S politováním musím konstatovat, že pan Hrbáček,který
požaduje odstranění opravené komunikace, bez povolení obecního úřadu užívá obecní pozemek a jeho části jako sjezdu ke
své nové stavbě hospodářské budovy a bohužel odmítá osobně
komunikovat a dořešit majetkoprávní vztah mezi rodinou
Hrbáčkových a obcí.
Paradoxní je tvrzení, že jsme vybudovali novou cestu, když
je obecně známo a je i zdokumentováno, že tato komunikace
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existuje již několik desítek let a sám stěžovatel na opravu komunikace při žádosti o povolení stavby svého rodinného domu
žádá o povolení sjezdu na tuto komunikaci.
Mrzí mně,že se naši občané nemohou v tak krásné části
naší obce domluvit.
Přesto stále věřím, že celá záležitost při konstruktivním
přístupu zainteresovaných stran se dá s kompetentními orgány
činící v této věci v běžném pracovním pořádku vyřešit.
Závěrem vyslovuji přání, aby k sobě naši občané hledali
cestu vstřícnosti a porozumění.
Ing. Jiří Lušovský, starosta obce
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Ukončení osvobození nových staveb obytných domů
a bytů v nových stavbách obytných domů od 1. 1. 2010

ní § 9 odst. 1 písm. g) zákona o dani z nemovitostí,
na které vznikl nárok ve zdaňovacích obdobích do roku 2008 včetně, přičemž počínaje zdaňovacím obdobím roku 2009 již nový nárok na toto osvobození nevzniká.
V souvislosti s ukončením osvobození od daní ze staveb
podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona č.338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, nevzniká poplatníkům povinnost
podat daňové přiznání k dani z nemovitostí ani sdělit
správci daně tuto změnu, neboť nedochází-li k jiným změnám než těm, které jsou uvedeny v §13a odst. 2 zákona
o dani z nemovitostí, vyměří příslušný správce daně upravenou daň z moci úřední a výsledek vyměření oznámí poplatníkovi platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o dani z nemovitostí“), byly od daně ze staveb osvobozeny nové stavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob
a byty ve vlastnictví fyzických osob v nových stavbách obytných domů, pokud tyto stavby nebo byty sloužily k trvalému
bydlení vlastníka nebo osob blízkých. Toto ustanovení bylo
s účinností od 1.1.2009 zrušeno zákonem. 1/2009 Sb.
Ve smyslu přechodného ustanovení l. II zákona č. 1/2009
Sb. bylo uvedené osvobození poskytnuto naposledy v roce
2009. Na rok 2009 již přitom nebylo možno nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo bytu, které byly dokončeny
v průběhu roku 2008 nebo později.
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2010 zcela končí
platnost osvobození od daně ze staveb podle ustanove-

Oznámení občanům

pad které platí každý občan, který je v obci hlášen k trvalému pobytu, nebo v obci vlastní rekreační objekt.
- k dni 31.3.2010 jsou splatné poplatky za psa.

Oznámení:

Obec Halenkov nabízí možnost bydlení v penzionu pro
důchodce - v budově starého zdravotního střediska. Bližší
informace na tel. č. 571 457 310.

   Nabídka práce
Charita svaté Rodiny Nový Hrozenkov hledá pracovníka
na půl úvazku (nejlépe důchodce) na údržbu ve Víceúčelovém
charitním domě v Halenkově. Více informací u paní ředitelky
- Ing. Danuše Martinková, tel.: 571 451 548.

Upozorňujeme občany

- ke dni 31.3.2010 jsou splatnépoplatky za komunální od-

OÚ Halenkov - svoz odpadu v roce 2010
měsíc
Komunální
odpad - SKO

I.

II.

III.

3x
IV.

V.

VI.

interval svozu

7. - 8.

4. - 5.

4. - 5.

1. - 2.

13. - 14.

10. - 11.

čt, pá - LICHÝ týden

15. - 16.
29. - 30.

27. - 28.

24. - 25.

21. - 22. 18. - 19. 18. - 19.

Plast
13.1.-st
papír
20.1.-st
sklo
15.1.-pá
Nebezpečný
a objemný odpad
měsíc
Komunální
odpad - SKO

10.3.-st

21.4.-st
14.4.-st
Jarní úklid
15. května

12.5.-st

středa - 7 x ročně
středa - 4 x ročně
středa/pátek - 4 x ročně
2 x ročně

VII.

VIII.

2,5 x
IX.

2,5 x
X.

XI.

XII.

interval svozu

8. - 9.

5. - 6.

2. - 3.

1.

11. - 12.

9. - 10.

čt, pá - LICHÝ týden

16. - 17.
30.
1.9.-st

14. - 15.
28. - 29.
20.10.-st
13.10.-st

25. - 26.

23. - 24.

22. - 23. 19. - 20.

Plast
7.7.-st
8.12.-st
středa - 7 x ročně
papír
21.7.-st
středa - 4 x ročně
sklo
14.7.-st
5.11.-pá
středa/pátek - 4 x ročně
Nebezpečný
Podzimní úklid
2 x ročně
a objemný odpad
Poznámka:
Tučnou barvou jsou označeny svátky. Sběr a likvidace nebezpečného a objemného odpadu bude řešen formou MOBILNÍHO
SVOZU (datum bude dopředu oznámen).
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Osm otázek, osm odpovědí

Jaká byla celková suma zaplacená za pořízenou techniku?
Celý projekt na straně obce Halenkov je rozpočtován na cca.
4 mil. korun. 90% nákladů hradí EU z fondu příhraniční spolupráce SK-CZ, zbývajících 10% hradí obec Halenkov. Za pořízenou
techniku bylo z obecní pokladny zaplaceno 3 600 000,- Kč, z této
sumy 90% tedy 3 240 000,- Kč uhradí EU. Reálné náklady obce
za techniku jsou tedy 360.000,- korun.
Jedná se o příhraniční spolupráci, kdo je partnerem
za Slovensko a pořídí si také podobnou techniku?
Partnerem projektu je obec Štiavnik (SR). Hlavním cílem
projektu byl nákup nové speciální techniky na obou stranách
hranice. Také hasiči ze Štiavnika dostanou do užívání nové
vozidlo. Jejich investice se blíží ke 300 000 EUR. V přepočtu
za cca 9 mil. Sk budou pořizovat novou hasičskou cisternu.
Protože se jedná o větší investici (složitější pravidla pro výběrová řízení) jsou zatím ve fázi vyhlášení výběrového řízení
na dodavatele.
Bylo nutné koupit halenkovským hasičům sněžný skútr
a 4kolku? Vždyť takovou techniku nemají ani profesionálové!
Tazatel si sám odpověděl. Takovou technikou hasiči z povolání nedisponují. My jsme od prvopočátku chtěli právě z tohoto titulu takovou techniku pořídit. Neštěstí si totiž nevybírá
roční období, místo a čas. A praxe nám ukázala, že nám chyběla schopnost zasahovat ve prospěch občana v každém ročním období i v těžkém horském terénu. Tato pořízená technika
nám dává mnohokrát větší šance na úspěšný a rychlý zásah.
Nic proti hasičům, ale zdá se mi, že si pořídili akorát hračku na hraní a pobavení. Kdo bude jejich zábavu platit?
Když pomineme důvod pořízení (viz. odpověď výše) je nutné další zamyšlení. Pro tazatele nebude asi upokojivá odpověď
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ve smyslu – my hasiči máme ještě další dvě vozidla – cisterny
a nikdo se zatím nepozastavoval nad tím, že jezdí, zachraňují,
pomáhají, ale že také mají náklady na provoz. Hradí je obec
Halenkov za přispění dotací ze Zlínského kraje. Takto tomu
bude i v případě nově pořízené techniky.
Pro úplnost ale důležitá informace:
již před faktickým pořízením nové techniky hasiči Halenkov
předložili vedení obce Halenkov ke schválení Směrnici, která
upravuje užívání techniky. Mimo jiné se tam píše, že pokud
někdo z oprávněných osob (strojníci, řidiči JPO II SDH
Halenkov) bude mít zájem absolvovat kondiční jízdy a praktický výcvik s technikou (a u strojníků je to povinnost) bude mu to
umožněno za předpokladu, že si zakoupí vlastní pohonné hmoty. To pro zjednodušení znamená, že co spotřebuje, to doplní
z vlastního. A konečně – k čemu by byla v garáži nádherná
speciální technika, kdyby ji nikdo neuměl dokonale užívat?
...Chtěl bych se také povozit..:-)
K tomuto „asi“ přání asi tolik. Všechna hasičská vozidla,
tedy i kompletní vozový park hasičů Halenkov, jsou zařazena
do Integrovaného záchranného systému. Jejich užívání podléhá přísným pravidlům. Kolotočovou atrakci z nich při vší
snaze nelze udělat!
Kdo projekt vymyslel a je těžké ho zrealizovat?
Impulz ke zpracování projektu dal starosta obce Ing. Jiří
Lušovský. Bez jeho podpory a podpory ze strany celého vedení obce, by realizace nebyla možná. U zrodu myšlenky – záměru projektu – stáli starosta SDH Petr Janota a velitel SDH
Luboš Janota. Pro tyto dva hasiče nebylo složité (na základě
dlouholeté praxe a mnohých debat se svými blízkými hasičskými kolegy) pojmenovat to, co by mohlo schvalovací orgány na Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR
v Bratislavě oslovit.
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Jedna věc je ale projekt vymyslet a předložit ke schválení,
druhá věc je s ním uspět v obrovské konkurenci žadatelů a třetí věc je ho úspěšně realizovat. Tvůrce jsme již uvedli.
Předkladatelem projektu (zpracovatelem „Žiadosti o finančný
príspevok“) byla firma Euro Dotácie a.s. se sídlem v Žilině.
O schvalovacím procesu nikdo informace nemá a o úspěšnou
realizaci projektu se na straně obce Halenkov stará projektový
tým ve složení:
Petr Janota
– projektový manažer
Bc. Pavel Bartoň
– administrátor projektu
Ing. Věra Grísová – účetní projektu
Ing. Milan Bartoň – externí služby v oblasti ekonomiky
a řízení projektu
Jan Václavík
– koordinátor semináře „Permoník –
Kohútka 2010“.

Pro úspěšnost projektu je velmi důležitá součinnost s vedením obce a spolupráce se zaměstnanci obce Halenkov, zejména s hlavní účetní paní Dagmar Zbrankovou.
Slyšel jsem, že jste již z novou technikou zasahovali?
Kde a jak?
7.2.2010 velitel JPO II SDH Halenkov, se souhlasem starosty obce, prověřil naše schopnosti ovládat novou techniku při
prověřovacím cvičení. Máme za sebou také již první ostrý
zásah. 10.2.2010 jsme byli vysláni na technickou pomoc při
odstranění padlých stromů na lyžařskou stopu na hřebeni
Javorníků. V nebezpečných, nepřehledných místech jsme odstraňovali padlé stromy a větve, které jinak mohly být pro
běžkaře nečekaným překvapením.
Může být nová technika (mimo zásahy) i jinak užitečná?
Technika může být užitečná při řadě aktivit. Samozřejmě je
k tomu potřeba souhlasu vedení obce Halenkov. Tak je příkladně v plánu úprava běžeckých tratí se zaměřením na možnost plynulého a bezpečného sjezdu běžkařů z hřebene
Javorníků do obce Halenkov. Dále jsme ochotni vyjít vstříc
kterékoliv složce obce při pořádání vlastních akcí (dětské dny,
branné závody, sportovní aktivity - jako cyklistické závody,
atd.). A snad neprozradíme příliš, když uvedeme například
připravovanou pomoc halenkovským turistům s pořádáním
velkého táboráku v rámci Halenkovských slavností.
Za SDH Halenkov a projektový tým
Janota Petr

Z účtů vsetínského panství z roku 1664 bylo patrno, že
v Halenkově byl „majerhof s pivovarem“, který vařil ročně
24 várek po 6 zlatých a 4 krejcarech na sud. Nejstarší zpráva o vaření piva v českých zemích je v zakládací listině
kolegiátního kostela v Praze na Vyšehradě z roku 1088.
Kelečské panství, kde se nacházejí první zmínky o pivovarnictví na Valašsku, patřilo katolické církvi. Teprve po smrti biskupa Dubravia (1553) kelečští měšťané získali od nového biskupa Marka Khuena souhlas k převedení
vrchnostenského pivovaru na město za roční plat 6 zlatých.
Olomoucký biskup Jan Dubravins ve své latinské „Historii
království českého“ z roku 1552 napsal, že „náchylnost
k pití získali Češi od svých německých sousedů“. V 16.
století si pověst pijanů udržovali zvláště Sasové. – Ale
Daniel Adam z Veleslavína o několik let později opanoval:
„Bojím se, že jich učedníci převýšili v tomto umění své
mistry. Když jsme se od Němcov opilství naučili, proč zase
od Vlachův střízlivosti se neučíme?“
Tadeáš Hájek z Hájku roku 1585 napsal: „Věděti se má,
že pivo může býti z ovsa, ječmene a pšenice. Pivo vařené
z ovsa studenější bývá, protože oves studený jest. Kteréž
pak z ječmene a ovsa, méně zacpává, méně větrnosti plodí
i méně k duhu jde. Z pšenice hořčejší bývá, dužnější je
a více zacpává.“
Z „Domácí apatyky“ roku 1595: „Chceš-li míti pivo dobré a vonné, vezmi půl lotu dobrých hřebíčků, pak mnoho
usušených a nakrájených bobků a to spolu v pytlíčku zavěs
do sudu. K pivu je dobré přikusovat koření, které slove
vlašský bedrník, což patří mezi léčivky.“ Spisovatel a básník Karel Jaromír Erben zachytil píseň: „Pijme pivo s bobkem, jezme bedrník, nebude stonat, nebude mřít.“
Vsetínské panství mělo kromě vsetínského pivovaru (za-

ložen kolem roku 1610) i pivovar v Halenkově. Ten byl
založen v panském dvoře mezi lety 1654-1663. Vařilo se
zde „slovenské pivo“ z ječmene, hlavně pro Brumov.
Zápis z roku 1898: „V pivovaru helenkovském vařilo se
na 4 bečky slovenského piva a dávalo se na var po 7 měřicích sladu. Muselo se do roka minouti a činilo 160 beček.
Ječmene na to vycházelo 280 měřic, ten se dával z domácího výtěžku. Chmel se pěstoval na 4 chmelnicích a dřevo se
nekupovalo.“
Za 160 beček po 6 zlatých 40-ti krejcarech byl zisk 1024
zlatých, sládkovi se platilo 30 zlatých. Při vsetínském a halenkovském pivovaru mohlo se z mláta vykrmit 30 volů
a zisk z toho byl 400 zlatých. Rovněž se dalo vykrmit 12
vepřů, což vyneslo 36 zlatých.
Halenkovské pivo se bralo na 2 vsetínské šenky, na mýto,
na 1 jablůnecký a 1 hovězský šenk. Jak dlouho byl halenkovský pivovar v provozu, není známo. V roce 1684 a později v roce 1722 se o něm hovoří již jako o pustém. Kořalka
se šenkovala od roku 1666 na Vsetíně, v Jablůnce a v Hovězí.
Fojti z celého panství byli povinni brát pro svou obec každý
týden 40 mázů (1 máz = 4 žejdlíky = 1,415 litru). K tomu
na hody, o svatbách a masopustu šenkovala ve všech dědinách vrchnost.
Kořalka se pálila z planých jablek a ze sliv. Poddaní byli
povinni zdarma dodat 10 věder planých jablek a 20 věder
sliv.
Roku 1669 poddaným bylo nařízeno, kolik jsou povinni
týdně odebrat kořalky: Johanová 2 mázy, Hrozenkov 2,5
mázu, Ústí 1,5 mázu, Hovězí 2,5 mázu, Zděchova 2 mázy,
Halenkov 2 mázy, atd.
Máz byl po 20 krejcarech. Židovi Joachimu Adamovi
bylo přikázáno, aby mě kořalku dobrou, aby si poddaní
nestěžovali.
Zapsala Olga Šuláková, kronikářka

O pivu a kořalce
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svaz zdravotně postižených

Halenkovský zpravodaj

10 let spolupráce československé

Hlavným poslaním Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, ale i výborov základných organizácií je vo všetkej
možnej miere pomáhat' zdravotne t'ažko postihnutým spoluobčanom pri prekonávaní ťažkostí a problémov ich života.
Tento cieľ sledovalo aj podpísanie prihraničnej zmluvy
medzi OR SZZP Považská Bystrica a OV Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami okresu Vsetín už v januári
2001. Sociálny program podnietil uskutočniť dohodu medzi
ZO Púchov a Domaniža. Valašské mestá a obce zastupovali
organizácie zo Zubří a Halenkova v ČR.
Začiatkom tretej novembrovej dekády 2009 sa stretli zdravotne postihnutí a rodičia svojich handicapovaných detí
v Ľudovom dome v českom Halenkove. Bezmála 50-člennú
delegáciu z Domaniže, ktorú viedol ich predseda Rudo Haviar
privítal na pôde Halenkova predseda ZO Halenkov Vladislav
Koňařík spolu s okresnou predsedníčkou Martou Vác1avíkovou
s členmi svojich výborov. Na svoju 160-člennú organizáciu
bol viditeľne hrdý i prítomný starosta obce Halenkov Jiří
Lušovský. Podobne ako on i starosta obce Domaniža Jozef
Galko sa stretáva so seniormi a invalidnými dôchodcami vo
svojom regióne, radí im a dodáva psychickú oporu. Obaja
podľa svojich možností pritom nezabúdajú na finančnú podporu, ktorá je veľkou pomocou pre každú organizáciu. Veď aj
osobná účasť starostu obce Halenkova na tomto hudobno-tanečnom posedení bola istá podpora ich spoločného projektu
sociálne i zdravotne znevýhodnených členov oboch organizácií. Bolo to chvályhodné gesto spolupatričnosti a ochoty pomáhať tým, ktorí to naliehavo potrebujú.
Na neformálnych stretnutiach nám hostitelia podrobne
popísali definíciu, úlohy a poslanie ich občianskeho združenia so sídlom v Prahe a s pôsobnosťou na celom území ČR.
Ja osobne si s hlbokou úctou cením ich Stanovy, ktoré mi
venovali, najmä pasáž o riešení prípadných sporov s možnosťou postupného odvolania až k najvyšším orgánom SPCCH.
Túto výsadu spravodlivého riešenia im úprimne závidím.
Podobne ako SZZP združujú zdravotne postihnuté deti,
mládež, občanov v produktívnom veku i seniorov, obhajujú
ich práva a záujmy s poskytovaním sociálnej i zdravotnej
rehabilitácie s podporou integrácie ľudí na ňu odkázaných
z Centra služieb, Republikového výboru a Výkonnej rady.
Ich partner SZZP sa v r. 1995 pretransformoval z bývalého
zväzu invalidov SR, zastrešuje ho ÚR v Martine a pokračuje
v zreálnenom sociálnom programe pre 30 tisíc ŤZP občanov
Slovenska.
Ihneď po uzavretí zmluvy o vzájomnej a dlhoročnej spolupráci si mohli zúčastnené strany výmennou formou vyslať
troch-štyroch svojich členov na plne hradené týždenné
ozdravné a rekondičné pobyty. V Jelenovské a Horní Bečve
v ČR, prípadne v Turčianskych Tepliciach, Piešťanoch
a Belušských Slatinách na Slovensku.
Dotačné prostriedky na r. 2009 od MZ, MPSV, Vládneho
výboru a KÚ Stredočeského kraja v sume 12 mil. 731 tisíc
600 Kč smerovali v rámci centra pre potreby zväzu na rekondície, na vedenie centra služieb, na komunitné Terénnosociálne centrá, poradenstvo i na počítačové kurzy a na nákup počítačov pre ZO.
Dve stovky ľudí tak tento rok moh1i využiť 202 korunovú
dotáciu na deň na rekondičné pobyty určené pre liečenie
pohybového ústrojenstva a kardiakov v Bohdanči, dvakrát
v Luhačoviciach a dvakrát v Horní Bečve.

Na stretnutí, ktoré hudobne sprevádzal profesionálny muzikant zo Vsetína uzrela svetlo sveta i dohoda usporiadať
v Halenkove budúci rok slávnosť Dňa matiek za účasti detí
zo ZŠ Domaniža, Halenkova i Valašskej Polanky. Ozdobou
tohto šľachetného projektu bude prezentácia ručných prác,
výšivkárskeho umenia, háčkovaných čipiek, štrikovania,
maľovaných kraslíc a pletených výrobkov z prútia. Aby v našich regiónoch táto tradícia postupne neupadla do zabudnutia
i táto výstavka odkryje veľké tajomstvo výšivkárskeho umenia zlatých rúk zdravotne postihnutých z Považia i Moravy.
Ten, kto už viackrát pripravoval podobnú veľkú akciu
za účasti stovky ŤZP z Domaniže a Halenkova určite vie,
koľko času a úsilia treba na zorganizovanie kvalitnej zábavy
pre svojich členov. Vďaka tomuto spoločenskému podujatiu
sa potvrdilo, že v oboch zvazoch je našt'astie dosť obetavých
ľudí, ktorí robia svoju prácu s láskou a nielen to. Robia aj
niečo navyše bez nároku na odmenu.
Na úplný záver si predsedovia v mene svojich členov želali, aby títo optimisti mali pevnú vôľu, zdravie, trpezlivosť
a živú nádej, ktorú všetci tak veľmi potrebujú. A ja dodávam,
že dobre pripravené stretnutie sa nedalo pokaziť a v jeho
účastníkoch zanechalo príjemné spomienky.
O necelý mesiac pod vianočným stromčekom si dáme odpoved', či sa nám splnilo všetko to, čo sme od tohto roka
očakávali.
Jaroslav Šulík
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Okresní kolo konverzační soutěže
v angličtině se letos konalo v Halenkově

O konání školního kola v anglické konverzaci jste se již
mohli dočíst na internetových stránkách školy nebo na informační tabuli v centru obce. Okresní kolo se po několika jednáních nakonec konalo se poprvé u nás v Halenkově.
Přihlášky ze škol ve Vsetíně, Valašského Meziříčí
a Rožnova pod Radhoštěm na sebe nenechaly dlouho čekat. Postoupit mohl z každé školy jen jeden žák v dané
kategorii. Celkem se ve čtvrtek 25. února sešlo v první
kategorii 11 soutěžících a ve druhé kategorii jich bylo
17. Přijeli v doprovodu svých vyučujících, kteří nám
ochotně pomáhali s opravou testů nebo jako porotci.
Soutěžilo se v poslechu anglického textu s porozuměním
a v konverzaci na vylosované téma. V každé kategorii rozhodovala tříčlenná porota, která měla těžký úděl. Vždyť
někdy se žáci lišili pouze rozdílem jen jednoho nebo půl
bodu.
V první kategorii nás reprezentovala Michaela Podešvová
ze sedmé třídy, která obsadila krásné páté místo. Ve druhé
kategorii, kde bylo zastoupení početnější soutěžila za naši
školu Kateřina Janotová z osmé třídy. Katka obsadila výborné šesté místo a je nutno dodat, že od medailové pozice
ji dělily pouhé čtyři body. Organizace takové akce pro nás
byla náročná, ale kladné ohlasy žáků i vyučujících jsou
zaslouženou odměnou. Děvčata bojovala statečně a s novými nabytými zkušenostmi se v příštím roce určitě opět
pokusí poměřit své síly.
Na závěr bych chtěla poděkovat panu učiteli Václavu
Krétovi, který s přípravou akce zkušeně pomáhal a ve vyšší kategorii byl jedním z porotců.		
Mgr. S. Růžičková, ředitelka školy

Recitační soutěž

Zimní měsíce patří školnímu kolu recitační soutěže. Žáci
naší školy se ho rádi zúčastní, protože ten, kdo má rád verše
a básně je člověk s otevřenou fantazií.
Soutěž probíhá v jednotlivých kategoriích od první třídy
po devátou. Největší zájem je u žáků z prvního stupně, kteří
své zápolení berou opravdu vážně. I několik týdnů si vybírají své básničky. Poté své dovednosti nejprve předvedou
ve třídních kolech, aby svoji třídu a kategorii reprezentovali,
co nejlépe.
Letos si přišlo změřit své umění recitovat kolem třicet
malých i velkých recitátorů. Celá akce proběhla ve druhé
třídě, která se zaplnila nejen soutěžícími, ale i obecenstvem,
které svým kamarádům drželo palce. Porota v některých
okamžicích měla težké rozhodování, ale vše spravedlivě
ohodnotila. Ti, kteří se umístili na prvních místech neodešli
s prázdnou, ale vždy s malou sladkou odměnou a pěkným
diplomem. V dnešní době techniky počítačů je velmi důležité, aby děti uměly najít cestu k dobré knize nejen s básněmi,
ale i s tématem dobrodružným nebo cestopisným. Kniha je
vždy dobrým průvodcem v našem dění, protože otevírá jistá
poznání o světě, rozvíjí u dětí jejich krásu mateřského jazyka,
představivost a fantazii. Je bohatou pokladnicí všeho, co
může správným směrem naše děti ovlivnit. Je inspirací
po všech stránkách, v nichž můžeme najít to dobré a podstat-

né. Kniha je přece nejlepším přítelem člověka, která nás nejen obohatí, ale nabízí nám všem seznámení se světy vzdálenými i blízkými. Je cestou poznání minulostí, přítomností
i budoucností.
Mgr. Jarmila Kopecká

Luštíme SUDOKU

Na začátku školního roku 2009/2010 jsem přemýšlela
o tom, jak dětem více přiblížit matematiku, aby je bavila a měly z ní radost. Nebudeme si nic nalhávat, matematika nepatří
u většiny dětí (a nejen dětí J) mezi nejvyhledávanější předměty. Rozhodla jsem se , že zkusím udělat soutěž ve známém
a velmi oblíbeném hlavolamu SUDOKU. Žáci měli možnost
si na nástěnce ve třídě matematiky přečíst pravidla, jak se tento hlavolam řeší a také si mohli vzít nachystané tabulky se
SUDOKU na procvičení. V říjnu 2009 proběhla 1. soutěž,
na kterou se přihlásili žáci 6. a 7. tříd. Původní myšlenka byla,
že tuto soutěž budu pořádat jednou za tři měsíce. Naši žáci,
kterým se tato soutěž zalíbila, mě ihned vyvedli z omylu J.
Byl z jejich strany tak velký zájem tuto soutěž pořádat častěji,
že jsem se rozhodla konat ji každý měsíc. Nyní máme za sebou
5. soutěž. Úspěšní řešitelé vždy obdrží diplom a sladkou odměnu. Žáci statečně bojují o první příčky a už teď se těší
na další „utkání“, které proběhne v březnu.
Mgr. Lucie Kocurková
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Tančírna 2010

škola

V úterý 2. března 2010 se již podruhé
zúčastnila naše škola taneční soutěže
Tančírna, kterou pořádá každoročně ZŠ
Trávníky pro žáky základních škol
okresu Vsetín. Tentokrát soutěžily dvě
taneční skupiny naší školy. Skupina
Effective Beat ve složení Kateřina
Janotová, Tereza Šimarová, Kamila
Valigurová a Renata Zapalačová. Druhá
skupina Dancing Bees ve složení
Zuzana Kocůrková, Anna Přikrylová
a Kateřina Václavíková. Soutěž byla
přehlídkou disko tanců, orientálních
tanců, hip-hopu, romského tance.
Soutěžilo 21 tanečních skupin. Naše
děvčata byla velmi úspěšná. Tanec se
oběma skupinám moc povedl a při vyhlašování třech nejlepších tanečních
skupin jsme vykřikly radostí - Effective
Beat vyhrál. Získali jsme zlaté medaile
a putovní pohár pro vítěze soutěže.
Ve čtvrtek odpoledne vyvrcholila taneč-

ní soutěž v Lidovém domě ve Vsetíně
galaprogramem nejlepších soutěžících .
Fotografie ze soutěže si můžete prohlédnout na webových stránkách města
Vsetína - www.mestovsetin.cz a pokud

V lednu se v naší škole konal zápis
dětí do první třídy. Je to malá slavnost
nejen pro nové žáčky a jejich rodiče, ale
také pro nás. Stalo se již zvykem, že se
na přípravě podílí také žáci, kteří pro
své nově příchozí spolužáky chystají
drobné dárky. Letos vyráběli papírové
tašky, záložky do knih a zdobili chodby
nejzdařilejšími výkresy. Výroba tašek
je již několik let pod dohledem paní
učitelky Olgy Švecové, s výtvarnými
kreacemi a kostýmy letos pomohla paní
učitelka Michaela Koňaříková. Děvčata
z deváté třídy: Marcela Chromčáková,

Sára Šuláková, Martina Tataláková
a Aneta Podešvová byla zpestřením zápisu a postarala se o to, že se děti tolik
nebály. V maskách klaunů a zdravotní
sestřičky pomáhala, s čím bylo potřeba.
Paní učitelky prvního stupně ve složení Jana Kocurková, Marie Romanová,
Jarmila Kopecká a Iva Zapalačová
v tento den zapsaly celkem 23 dětí, které v září poprvé usednou do lavic.
Pomocnou rukou jim byla paní učitelka
Milena Juříková, která se starala o děti
a rodiče v přípravné třídě.

Zápis v základní škole
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chcete vidět ukázky tance a rozhovor
s vítězi soutěže, podívejte se na vysílání regionální televize Beskyd.
Mgr. Milena Juříková
ZŠ Halenkov

Za posledních pár let se počet žáků
ve škole postupně navyšuje. Z původního počtu 208 jich letos evidujeme už
240. Taková informace nás samozřejmě
těší. Děti se pomalu začínají vracet
z Huslenek nebo blízkého Nového
Hrozenkova. V některých případech je
to ovlivněno také stěhováním. Troufám
si říci, že jejich příchod není způsoben
jen lepší dostupností autobusy ze spádových oblastí, ale také tím, co naše
škola nabízí. Podle počtu zapsaných
prvňáčků a podle rodičů, kteří již přichází žádat o přestup dětí do šesté třídy
to vypadá, že by se i v příštím školním
roce 2010/ 2011 nemělo toto číslo snižovat.
Všem, kteří se letos na zápisu a jeho
přípravě podíleli moc děkuji.
Mgr. S. Růžičková,
ředitelka školy
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Los fotbalového jara

Muži - okresní přebor:
14. kolo
NE
28.
18. kolo
NE
4.
19. kolo
NE
11.
20. kolo
NE
18.
21. kolo
NE
25.
22. kolo
NE
2.
23. kolo
??
??.
24. kolo
NE
16.
25. kolo
NE
23.
26. kolo
NE
30.
15. kolo
NE
6.
16. kolo
NE
13.
17. kolo
SO
19.

3. 2010
4. 2010
4. 2010
4. 2010
4. 2010
5. 2010
5. 2010
5. 2010
5. 2010
5. 2010
6. 2010
6. 2010
6. 2010

Tabulka po podzimní části:
1. Ratiboř
2. Lhotka nad Bečvou
3. Jablůnka
4. Střítež nad Bečvou
5. Kateřinice „B“
6. FC Vsetín „B“
7. Francova Lhota
8. Halenkov
9. Horní Bečva
10. Hošťálková
11. Prlov
12. Loučka
13. Huslenky
14. Liptál

Starší žáci - okresní soutěž:
10. kolo
NE
4. 4. 2010
1. kolo
NE
11. 4. 2010
17. kolo
NE
18. 4. 2010
18. kolo
NE
25. 4. 2010
19. kolo
NE
2. 5. 2010
20. kolo
NE
9. 5. 2010
11. kolo
NE
16. 5. 2010
12. kolo
SO
22. 5. 2010
13. kolo
NE
30. 5. 2010
14. kolo
NE
6. 6. 2010
15. kolo
NE
13. 6. 2010
16. kolo
NE
20. 6. 2010
Tabulka po podzimní části:
1. Liptál
2. Horní Lideč
3. Jarcová
4. Lužná
5. Huslenky
6. Halenkov

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
??:??
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13:00
13:30
13:30
13:30
14:00
14:00
14:00
14:00
10:00
14:00
14:00
14:30
8
9
9
9
9
8

Halenkov - Lhotka nad Bečvou (0:3)
Halenkov - Střítež nad Bečvou (1:2)
Ratiboř - Halenkov (1:1)
Halenkov - Loučka (1:1)
Francova Lhota - Halenkov (1:3)
Halenkov - Liptál (6:1)
FC Vsetín „B“ - Halenkov (3:2)
Halenkov - Jablůnka (0:2)
Halenkov - Prlov (0:3)
Horní Bečva - Halenkov (1:2)
Kateřinice „B“ - Halenkov (2:3)
Halenkov - Huslenky (3:1)
Hošťálková - Halenkov (2:2)
10
8
8
7
7
6
6
5
6
4
3
1
3
1

1
2
2
2
1
2
2
3
0
2
5
8
1
1

2
3
3
4
5
5
5
5
7
7
5
4
9
11

46 : 17
28 : 18
23 : 15
31 : 27
44 : 21
23 : 19
29 : 30
24 : 23
31 : 32
27 : 31
24 : 36
13 : 24
16 : 38
18 : 46

31
26
26
23
22
20
20
18
18
14
14
11
10
4

(+ 13)
(+ 5)
(+ 2)
(+ 2)
(+1)
(+2)
(+2)
(0)
(0)
(-7)
(-4)
(-7)
(-11)
(-14)

22
21
10
9
8
6

(+10)
(+6)
(-2)
(-3)
(-7)
(-6)

Halenkov - Liptál (dohrávka z podzimu)
Jarcová - Halenkov (dohrávka z podzimu)
Halenkov - Horní Lideč (4:6)
Lužná - Halenkov (3:2)
Halenkov - Huslenky (0:2)
Liptál - Halenkov
Halenkov - Jarcová
Horní Lideč - Halenkov (4:1)
Halenkov - Lužná (4:2)
Huslenky - Halenkov (0:5)
Halenkov - Liptál (0:6)
Jarcová - Halenkov (3:1)
7
7
3
3
2
2
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1
0
1
0
2
1

0
2
5
6
5
6

40 : 05
37 : 18
22 : 23
16 : 52
17 : 25
17 : 26

fotbalové tabulky

1/2010

Dorost - okresní přebor :
15. kolo

16. kolo

NE

SO

28. 3. 2010

17. kolo

Halenkovský zpravodaj

3. 4. 2010

10:00

15:30

Horní Lideč - Halenkov (3:4)

SO

10. 4. 2010

15:30

Leskovec - Halenkov (0:1)

SO

24. 4. 2010

16:00

Halenkov - V. Karl. + Karol. „B“ (3:1)

18. kolo

SO

20. kolo

Halenkov - Lidečko (0:3)

17. 4. 2010

16:00

21. kolo

NE

SO

2. 5. 2010
8. 5. 2010

10:00

16:30

Hovězí - Halenkov (3:0)

22. kolo

SO

15. 5. 2010

16:30

Valašská Polanka - Halenkov (1:1)
Huslenky - Halenkov (3:0)

19. kolo

12. kolo

SO

22. 5. 2010

16:30

13. kolo

SO

29. 5. 2010

16:30

14. kolo

SO

5. 6. 2010

Tabulka po podzimní části:
1. Lidečko

2. Huslenky

16:30
11

Halenkov - Kateřinice (0:2)

Halenkov - Hošťálková (3:3)
9

2

7

1

10

5

3

10

5. Hošťálková

11

6. Kateřinice

Halenkov - Ústí (4:3)

11

3. Hovězí

4. Valašská Polanka

Halenkov - Liptál (1:2)

11

6

5

5

0

43 : 10

18

(+3)

4

42 : 23

17

(-1)

3

3

1

5

9. Leskovec

11

4

1

6

10. Horní Lideč

11. V. Karlovice + Karolinka „B“

12. Úsrí

Přípravka - okresní přebor :

11

11

11

3

1

0

2

5

3

5

0

10

0

11

33 : 11

45 : 26

(+1)

26 : 27

13

(-2)

17 : 24

009 : 102

0

(-18)

27

(+15)

15

(+3)

Valašská Polanka - Halenkov (dohrávka)

16. kolo

SO

10. 4. 2010

10:00

Valašská Polanka - Halenkov (14:1)

10:00

18. kolo

19. kolo

??

SO

??. 4. 2010

1. 5. 2010

??:??

10:00

V. Karl. + Karol. - Halenkov (9:1)

20. kolo

NE

9. 5. 2010

10:00

Ratiboř - Halenkov (6:0)

15. 5. 2010

10:00

12. kolo

13. kolo

??

SO

??. 5. 2010

29. 5. 2010

??:??

10:00

Valašské Příkazy - Halenkov (4:5)

14. kolo

NE

6. 6. 2010

10:00

Nový Hrozenkov - Halenkov (1:3)

Tabulka po podzimní části:
1. Ratiboř

10:00
9

Halenkov - Valašská Polanka
Halenkov - V. Karl. + Karol. (4:14)
Halenkov - Ratiboř (2:14)
9

0

0

73 : 04

2. Valašská Polanka

8

6

0

2

54 : 12

18

4. Halenkov

9

4

0

5

19 : 63

12

7

03 : 38

3. Vel. Karlovice + Karolinka
5. Valašské Příkazy

6. Nový Hrozenkov

9
9
8

(-6)

(-12)

Halenkov - Nový Hrozenkov (2:1)

SO

12. 6. 2010

3

Halenkov - Valašské Příkazy (1:0)

11. kolo

SO

(-1)

12

10:00

17. 4. 2010

14

30 : 30

09 : 79

3. 4. 2010

SO

(0)

16

SO

17. kolo

18

(+4)

35 : 25

1. kolo

15. kolo

(+7)

2

0

5

4

22

22

11
11

(+14)

38 : 15

7. Liptál

8. Halenkov

29

3

4

2

51 : 06

5
1
0

0
1
1

4
7

44 : 29
13 : 60

4
1

(+9)
(-3)

(-11)

(-14)

Josef Toman, předseda TJ Tatran Halenkov
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Halenkovský zpravodaj

inzerce

1/2010

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

