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Starosta občanům

starosta občanům

Vážení spoluobčané a návštěvníci našich stránek,
čas rychle ubíhá a po zimě nás čeká tento rok opět mnoho práce.
Činnost v obci, opravy a investice se budou řídit podle
rozpočtu na rok 2015 schváleného na zasedání obecního
zastupitelstva dne 23. 2. 2015.
Celý rozpočet včetně komentáře zveřejňujeme ve zpravodaji a návrh rozpočtu byl zveřejněn tak, jak ukládá zákon o obcích. Na našich webových stránkách byl dostupný
již 5. 2. 2015.
Pokud si přečtete důsledně komentář k položkovému
členění výdajů zjistíte, co všechno nás čeká v letošním
roce udělat.
Osobně mám velkou radost, že budeme dále pokračovat
v opravách cest a chodníků, včetně vybudování nového
chodníku z Lušové do Břežité. Chodník do Černého nemůžeme realizovat z důvodu odmítavého přístupu některých
našich občanů.
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Dále budeme pracovat na revitalizaci návsi, propojení
se hřbitovem a rekonstrukce prostoru před kostelem.
Další úpravy nás čekají v bývalém skladu pohonných
hmot. Hodně úkolů je před námi ve všech oblastech naší
práce a života. Nezapomínáme na podporu našich sdružení a spolků, včetně obnovy souboru Kyčera a pořádání
sportovních a kulturních akcí. V případě Vašeho zájmu
rád s Vámi rozpočet projednám a odpovím společně s mými spolupracovníky Vaše dotazy.
Pro Vaši větší informovanost je vytvořen plán akcí a to
nejen akcí pořádaných obecním úřadem. Nyní je na webových stránkách aktualizován do konce měsíce dubna.
Dále budete informováni o květnových akcích jako
např. uctění památky padlých, svátku sv. Floriána či cyklistickém závodě „Valašský pohár“.
Věřím, že počasí nám dopřeje všechny pracovní a společenské akce dle časového harmonogramu realizovat.
Přeji Vám všem pevné zdraví a hodně úspěchů při společné práci i ve Vašem osobním životě.
Ing. Jiří Lušovský, starosta
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par., pol.
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1343
1345
1351
1355
1361
1511
1032
2420
3314
3399
3612
3613
3632
3639
3722
3725
5512
6310
3639
4112
4116

Příjmy
Třída 1 Daňové příjmy
Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výděl. Činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovací kapacity
VHP
VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Třída 2 Nedaňové příjmy
Lesní hospodářství
Splátky půjček
Knihovna
Ostatní záležitosti kultury
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby
Sběr a svoz komunálních odpadů
Tříděný odpad
Dotace na mzdy hasičů, dovoz vody
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Třída 3 Kapitálové příjmy
Komunální služby - prodej pozemků
Třída 4 Přijaté dotace
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Dotace VPP-ÚP
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rozp. (tis. Kč)
4,900
200
600
5,500
1,000
11,800
1,170
40
70
5
90
300
25
1,200

26,900

1,100
20
3
150
2,450
1,300
100
10
15
100
110
20

5,378

70
665
47
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4216

8115
8124

par., pol.
1032
2212
2219
2221
2321
3111
3113
3314
3399
3319
3341
3349
3392
3412
3429
3612
3613
3631
3632
3636
3639
3721
3722
3725
3745
4399
4399
5212
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402
6409

2219
2321
3113
3612
3635
3639
3639
6409
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Inv. dotace – revitalizace návsi
Příjmy celkem

1,301
34361

Financování
Změna stavu kr. pen.prostř. na b. ú.
Uhrazené splátky dl.přijatých půjček
Celkem

8,627
-143
42,845

Výdaje
Třída 5 Běžné výdaje
Lesní hospodářství
Silnice
Pozemní komunikace, (aut. čekárny)
Provoz veř. sil. dopravy - dopr. o.
Kanalizace , přísp.Mikroreg.,
MŠ – příspěvek na provoz
ZŠ – příspěvek na provoz, studie
Knihovna
Kulturní a spol. akce
Vedení kroniky obce
Rozhlas a televize
Zpravodaj
Zájmová činnost-Kyčera
TJ TATRAN, s-z park,
Ostatní zájmová činnost - příspěvky na čin.
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Hřbitov, kontejner, správa, oprava nádvoří
Územní rozvoj - studie,mapy,rozbory
Komunální služby, daň z pr. maj.
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komun odp.
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní záležitosti sociálních věcí
Charita
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana
Místní zastupitelstvo
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper.
Pojištění majetku obce
DPH, daň z př práv. osob-obec
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní služby - přísp. MASVHV, SVHV
Třída 6 Kapitálové výdaje
Chodník podél Bečvy(Břežitá)
Kanalizace hřbitov
ZŠ- využití prostoru ve II. NP
Zateplení 37,40,631
Územní plánování
Výkup pozem-200, dopl půjčky -SOH-200
Revitalizace návsi - doplatek
SVHV, inv. příspěvek
Výdaje celkem
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rozp. (tis. Kč)
515
2,410
2,250
205
300
1,040
2,875
597
520
30
20
40
500
1,450
135
1,500
830
1,020
1,250
1,728
1,500
100
1,450
200
2,800
110
250
5
900
1,650
3,040
50
100
1,700
10
150

2350
1000
425
3700
130
400
1,400
210
42,845

2,013

42,845

33230

9615
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rozpočet obce

Rozpočet 2014 – komentář
Příjmy
Třída 1 Daňové příjmy zahrnují finanční prostředky poskytované finančními úřady z vybraných daní a vybrané poplatky, na základě skutečnosti roku 2014.
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl vypočítán
v návaznosti na obecní vyhlášku č. 1/2012, vydanou 18. 12.
2012, dle které jsou v některých případech poskytnuty osvobození a úlevy od poplatku za svoz a likvidaci PDO. Poplatek 500,- Kč/os.
Dotace jsou uvedeny na základě rozhodnutí ministerstev, SR
Výše nedaňových příjmů je stanovena na základě smluv,
dokumentace z minulých let. V ostatních případech vychází ze
skutečnosti minulých let.
Třída 2 Nedaňové příjmy
- 1032 příjmy správy lesů vycházejí z hospodářského plánu
zpracovaného lesním hosp.
- 3399 ples – vstupenky, tombola, halenkov. slavnosti - dary
- 3612 příjmy - nájemné bytových prostor a zálohy na energie
v b. prostorách
- 3613 příjmy vychází ze schválené částky nájemného za nebyt. prostory a záloh na energie
- 3632 pronájem hrobových míst
- 3639 pronájem pozemků
- 3722 prodej popelnic
- 3725 příjem za tříděný odpad – EKO KOM,
- 5512 dotace od KÚ na mzdy hasičů, příjem -voda
- 6310 příjem z úroků na běžném účtu
Třída 3 Kapitálové příjmy
- 3639 prodej pozemků 70 tis
Třída 4 Dotace
- 4112 dotace na výkon státní správy ve výši 665 tis. Kč
- 4116 dotace na VPP
- 4216 inv. dotace revitalizace návsi
Financování
Zůstatek na účtu
- 8115 Zůstatek na účtu z minulého roku = 8 627 tis Kč
Uhrazené splátky úvěrů, půjčky od SFŽP
- 8123 Splátka půjčky SFŽP – dokončení kanalizace – 143 tis

Výdaje
1032 Správa lesů – výdaje dle hospodářského plánu lesního
hospodáře, poj. les
2212 zim+běžná údržba MK, čišt. svod,,příkopů, vpustí
-1250, opravy MK- Horní Výp. - 90,opr. výtluků -100,
sjezd z Kopce na Břežitou -350, MK Dinotice do Pondělůvka-620
2219 Autobusové čekárny – nájem, úklid -40, opravy aut.
ček.-80, oprava chodníků – 1230 + 800 + 100
2221 Příspěvek na dopravní obslužnost Zl.kraj
2321 Příspěvek Mikroreg Vset. ČŘB – 218tis, čištění, údržba
kanalizace
3111 Provoz MŠ -887, nátěr střechy-153
3113 Provoz ZŠ -2800, studie-využití prostoru ve II NP -75
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3314 Provoz knihovny - knihy, předplatné časopisů, kanc.
potřeby, technické vybavení,služby, mzdy
3399 Karneval, děts. den,mikuláš,lamp. průvod,vánoční koncert, křest prvňáčků, vzd. besedy, vítání občánků ples,
hal. slavnosti, ukončení 9. tř. Florián, branný závod
3319 Vedení kroniky obce
3341 Rozhlas místní - poplatek za rozhl., regionální televize
3349 Zpravodaj
3392 Zájmová činnost – projekt Kyčera
3412 TJ Tatran – přísp. provoz -360, závlaha hřiště -320 oprava wc + boční vstup schodiště -310 1/2 výměna oken –
120,sport. - zábavní park - mzdy, S+Z poj., mater.,
údržba, úklid, vybavení-340
3429 Příspěvky SPCCH, turisti,cykl. závod, chovatelé dr. zv.,
Kotva, Soláň, KČT, myslivci, heligonky. CHPH
3612 Zálohy na energie – 900 tis, mzd. náklady, S+ZP –
330tis, opravy, údržba, revize- b.j. 37,40,631,352 tis,
-170 tis, oprava schody,nátěr dř.fasády čp 352-100
3613 Zálohy na energie-500, opravy, údržba, revize nebyt
prostor -230tis, oprava fasády čp 755-100
3631 Veř. osv. – el. energie-270 tis, materiál, opravy, údržba,výměna VO-270, splátky optimalizaceVO-480
3632 Hřbitov – správa hřbitova, likvidace odpadu ze hřbitova
svoz, uložení -250, oprava nádvoří před kostelem
-1000
3635 Dokončení nového územního plánu - 130
3636 Územní rozvoj, digitálně tech. mapa-10 , rezerva -1718
3639 Provoz vlečky+náj poz. -50tis, čištění příkopů, potoků,
svodů,,mostků, úklid obce, daň z př. maj., zaměření,
geom. plány, VPP-mzd. náklady, lávka Provazníček,
nakládání s maj. obce, 1090 tis, likvidace ČOV posádka,lesík-220, kamerový systém v obci-100, opr. střechy
kůlna u PZ -40
3721 Svoz nebezpečného odpadu
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1420, nákup popelnic-30
3725 Tříděný odpad, nákup pytlů, svoz tř. odp.
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, údržba zelených
ploch, ořez větví, kácení stromů -800,
AV- rekultivace území - 2000
4399 Ost. záležitosti soc.věcí – přísp. na stravné důchodci 110 tis, Charita Sv. Rodiny NH - příspěvek -250 tis
5512 Hasiči náklady – energie, mzdy,ochr. oděvy, PH, pojištění aut, opravy, údržba
6112 Místní zastupitelstvo, mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění
6171 Mzd. náklady, SP+ZP, pojišť. odpov. organizace, náhrady mezd v době nemoci – 1995 tis
Odb. publikace, předplatné, vybavení kancel, materiál,PHM,- 150 tis, el.energie, plyn,voda–100tis
Školení, poštovné,internet, revize, telefony,cestovné,právní, ekon. a daňové služby, cestovné, přestupky,
přísp. na stravné zam, opravy, údržba, – 670 tis, Sociální
fond -125tis
6310 Úroky - úvěry, bankovní poplatky
6399 Daň z příjmu pr. osob – obec, DPH, přenesená daň.
povinnost
6402 Finanční vypořádání min. let – vratka dotace volby
6409 Ostatní služby - čl. přísp. MAS, příspěvek Sdružení
Val.-Horní Vs.
Zpracovala: D. Zbranková
v Halenkově 5.2.2015
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Ze základní školy
stupci o odklad školní docházky o jeden rok.
Všechny děti byly moc šikovné a statečné. Jen výjimečně se objevily obavy
a slzičky. Všem paním učitelkám, které
u zápisu působily, patří poděkování
za nelehké rozhodování a náročnou práci. Na závěr chci vyzdvihnout významnou pomoc Andrey Šulákové, Aničky
Mikušové, Jirky Čaníka a Jožky
Žárského. Jedná se o žáky osmé třídy,
kteří vyměnili svůj volný čas za práci
pro školu. Pěkně ustrojeni pomáhali

v daný den rodičům a učitelům, vodili
zákonné zástupce po škole při vyzvedávání dětí z družiny, která byla z organizačních důvodů přemístěna do jiné třídy, a když bylo potřeba, postarali se
i o občerstvení. Díky nim bylo všechno
mnohem snadnější a nechyběla ani legrace.
Věřím, že budoucí prvňáčci se na školu těší a budou v ní stejně šikovní jako
v den zápisu. Do září ale zbývá ještě
půlrok, proto jim i jejich rodičům přeji
klidné a bezstarostné prázdniny.
(Fotogalerie ze zápisu je k prohlédnutí
na www.zshalenkov.cz)
S. Růžičková

Po absolvování plaveckého výcviku
dostanou všichni „Mokré vysvědčení“.

Mgr. Iva Zapalačová,
Mgr. Marcela Luňáková

Příprava na další školní rok
Málokdo si uvědomí, že zápisem dětí
do první třídy již začíná plánování dalšího školního roku. Letos se v Halenkově
konal zápis 4. února a bylo k němu pozváno třicet dva dětí. Nástup do školy
je právem považován za slavnostní událost a významný krok v životě člověka.
Děti proto přicházely v doprovodu
svých maminek a tatínků, nechyběly
ani babičky a dědečkové.
Po absolvování zápisu bylo přijato
pro příští školní rok dvacet šest žáčků,
u šesti dětí požádali jejich zákonní zá-

Plavecký výcvik

Jako každý rok i letos začalo žákům
2. a 3. tříd plavání, které je součástí
TV.
Plavecký výcvik probíhá ve středu
a zahrnuje 10 dvouhodinových lekcí.
Žáci se učí nejen různé plavecké styly, ale také si ve vodě hrají. Na každou
lekci se velmi těší. Tento povinný
výcvik mají žáci zdarma, platí pouze
jízdné.

Jarní prázdniny

Již druhým rokem se zúčastnilo 5
žáků naší školy příměstského tábora,
který pořádala Střední odborná škola
Josefa Sousedíka Vsetín v rámci projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku
žáků středních a základních škol
ve Zlínském kraji pro 30 žáků základních a středních škol. Na celý týden byl
připraven program ve spolupráci se
vsetínským Alcedem. První dva dny
probíhaly seznamovací aktivity, hry
a soutěže v Alcedu ve Vsetíně. Třetí den
odvezl účastníky tábora autobus do
Semetína na Hájenku, kde se strávili

žáci celé dopoledne v lanovém centru a unavení pak
pokračovali soutěží, kde přiřazovali písníčky ke známým filmům a hádali názvy písniček. Ve čtvrtek se
táborníci rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupinka
šla do dílen na Bobrky, kde si za pomoci mistrů
odborného výcviku vyrobili krmítko pro ptáky
a druhá skupinka dělala přírodovědné a fyzikální
pokusy v ZŠ Sychrov. Páteční ukončení a vyhodnocení tábora bylo na bowlingu ve Vsetíně. Celý program byl hrazen z projektu, včetně svačin, občerstvení a výborných obědů v hotelu Magistr ve Vsetíně.
Táborníci se po prázdninách vrátili do školy nadšení
a plní zážitků. 		
Mr. Milena Juříková
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Lyžařský výcvik
Po pololetním vysvědčení v neděli
vyrazili sedmáci na lyžařský výcvik.
I v letošním roce jsme byli na horském
hotelu Lúka ve Bzovém v Karolince.
I tento rok jsme měli štěstí na počasí.
Svah byl krásně upravený a sníh se pod
paprsky sluníčka třpytil celý týden.
První den stáli někteří žáci na snowbo-

ardu nebo na lyžích poprvé, ale po týdnu tréninku už všichni v pátek závodili.
Ve středu odpoledne jsme si udělali
pěkný výlet na Soláň. Myslím, že se

Jsme součástí zajímavého projektu
Naše škola je jednou z deseti základních škol okresu Vsetín, které jsou zapojeny do dvouletého projektu Střední
odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín.
V rámci projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji žáci
navštěvují zájmové technické kroužky
na dílnách Bobrky, pět žáků strávilo
jarní prázdniny již podruhé na příměstském táboře. Loni i letos se jedna sedmá třída účastnila povinné výuky v dílnách. Celkem pět úterků strávili
na dílnách, kde se střídali na pracovištích jednotlivých učebních oborů a tak
získali nové dovednosti i představy
o řemeslech. V dílnách automechaniků
si vyzkoušeli připojit auta na diagnostiku, a tak zjistit závadu vozu, u instalatérů řezali a spojovali trubky na topení

i vodu, u obráběčů pracovali s kovem,
u zedníků si postavili komíny a ve stopařské dílně si vyrobili rámeček na obrázek. V rámci projektu jsme se podívali i na zajímavá místa – na hvězdárnu
do Valašského Meziříčí, na přehradu
Dlouhé stráně v Jeseníkách, do muzea
Tatra v Kopřivnici. Minulý týden předal naší škole ředitel SOŠ J. Jousedíka
pan Mgr. Josef Slovák robotické stavebnice Lego. Myslím si, že je tento
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nám lyžařský výcvik opět povedl
a všichni odjížděli domů jako opravdoví lyžaři a snowboardisté.
Mgr. Milena Juříková
projekt velice zajímavý a je velkým
přínosem pro žáky základních škol.
Mgr. Milena Juříková

školka
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Z mateřské školky
Mateřská škola nespí na vavřínech
Mateřská škola nespí na vavřínech
Jen co skončilo vánoční období, už se
děti připravovaly na maškarní ples.
Školkou se procházelo spoustu princezen, indiánů, princů a zvířátek.
Veselí propuklo v páteční den v
Lidovém domě ,kde přivítalo divadlo
„LEONKA“ se svým programem. Touto
cestou bych chtěla poděkovat všem
sponzorům, kteří se zasloužili o nejsladší překvapení a mohly být oceněny
všechny masky.
V naši školičce mají děti možnost
rozvíjet své nadání v oblasti výtvarné,
seznamování s cizím jazykem a v keramické dílně.
Nyní se mohou děti pochlubit novou
keramickou dílničkou, kterou vybavil J.
Hastík z Halenkova. Nový stůl umožňuje dětem prostor, který potřebují
ke svému tvoření pod vedením H.
Surovcové. Děti mají velkou možnost
vyjádřit svou fantazii, procvičit si jemnou motoriku a výsledky jsou prostě
úžasné.
Během tří měsíců nás navštívila divadélka s zábavným a naučným progra-

mem .Mezi další kulturní akce patřila
návštěva Horního Lidče, kde se děti
mohly seznámit s řemesly „ košíkáře“,
„ševce“ a „přadleny. Děti si odvezly
nejen spoustu zážitků, ale i vlastnoručně ozdobená velikonoční vajíčka.
Ani třída „Rybiček“ v základní škole
nezahálí. Účastní se všech akcí, sportu-

Stanovení místa, termínu a doby pro podání žádostí
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávaní na školní rok 2015/2016
Místo přijímání žádostí
Místem přijímání žádostí o přijetí dětí předškolního vzdělávání dětí k předškolnímu vzdělávání je zvolena mateřská škola Halenkov, okres Vsetín

Termín vydávání žádostí
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a potvrzení od lékaře si mohou
zákonní zástupci dětí vyzvednout od 1.dubna do 8.dubna 2015 v budově MŠ
Halenkov, okres Vsetín, popř. stáhnout z webových stránek školy.
Doba přijímání žádostí a potvrzení od lékaře
čtvrtek 9. dubna 2015 od 13:00 hodin do 16:00 hodin
Organizace příjímání žádostí
1. Zákonný zástupce přinese žádost potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a svůj
OP
2. O přijetí dítěte k PV rozhoduje ředitelka mateřské školy
3. Ředitelka MŠ je povinna přednostně přijmout děti v posledním roce povinné
školní docházky (§34 odst. 4) a návazně §179 odst. 2 školského zákona
č. 561/2004 Sb., v platném znění
4. V případě, že se počet žádostí o přijetí dětí k PV překročí počet volných míst
MŠ, postupuje ředitelka MŠ podle stanovených kritérií k PV v souladu se
školským zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění
5. Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že v souladu se školským zákonem
se „Předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří
do šesti let“.
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jí na naší školní zahradě, měří si síly se
svými vrstevníky.
Před námi je do konce školního roku
přichystáno ještě spoustu akcí, na kterých nebudou chybět rodiče ani široká
veřejnost.
Držte nám pěstičky, abychom Vám
ukázali jaké jsme fajn dětičky.
Ivana Bátlová

Oznámení
Splatnost poplatků z komunálních
odpadů a ze psa je do 31.3.2015.
Sazba poplatku z komunálních odpadů činí 500,- Kč/osobu/rok 2015.
Sazba poplatku ze psa činí 200,-/rok
2015.
Poplatek lze zaplatit na pokladně
OÚ nebo na č.ú. 1760782329/0800,
do zprávy pro příjemce platby uveďte
účel platby a plátce.

Očkování psů.

Pátek 24. 4. 2015
- Černé, Bratřejůvka u Blaháků
Sobota 2. 5. 2015
- Dinotice, Hluboký, Šuláčci, Lušová,
Doliny, Dolní Výpusta, u požární
zbrojnice, Bratřejůvka u kapličky
(MVDr. Jiří Durmon)
Sobota 2. 5. 2015
- Lušová revír, Břežitá
(MVDr. Jiří Novosad)
Přesný časový údaj naleznete později na stránkách www.halenkov.cz
a ve vývěsní skříňce obce.

Halenkovský zpravodaj

turisti

Letošní zima
turistům přála
Díky letošním příznivým sněhovým
podmínkám se zimní táboření uskutečnilo, po delší době, opět na sněhu.
Krásnou, sluncem ozářenou sobotu
7. února využilo 74 účastníků k vycházce k myslivecké chatě mezi
Dinoticí a Bratřejůvkou, tradičnímu to
místu konání zimního táboření KČT
Halenkov. Věkové rozvrstvení bylo
velmi široké, od nejmladších na saních, až po zkušené táborníky důchodového věku. Pro děti byly přichystány atraktivní soutěže se sladkými
cenami. Každý účastník obdržel pamětní list, nechyběl tradiční oheň se
špekáčky. Dlouho do noci bylo u ohně
slyšet příběhy a zážitky z cest 11 táborníků, kteří strávili noc buď ve stanech nebo jen tak pod širákem.
Ve dnech 12. – 15. února jsme se
zúčastnili XIV. Českého zimního srazu turistů v Telči. I když přímo v Telči
bylo sněhu málo, v okolí nedaleké
Javořice jsme si v pátek a v sobotu
užili běžeckých tratí dostatečně. Na
telčském zámku jsme absolvovali
slavnostní zahájení srazu. Další večery jsme využili k návštěvě přednášky
o historii Telče, k prohlídce historického centra města, které je na seznamu UNESCO. V sobotu, během závěrečného papučového bálu, jsme byli
vyhodnoceni jako druhá nejpočetnější
skupina účastníků. Srazu se zúčastnili
nejen turisté z celé české republiky,
ale i Slovenska a Maďarska. Ještě
v neděli jsme cestou zpět navštívili
nedaleko Jihlavy vrch Čeřínek a spokojeně se vrátili domů.
Mimo to jsme 20. -22. února uskutečnili víkendový zájezd do Kremnických vrchů na Slovensku.
Někteří naši členové se zúčastnili
lyžařského závodu „Zděchovská 30“
konaného 8. února. Mnozí turisté využili příhodných sněhových podmínek
k jednodenním přejezdům Javorníků,
Vsetínských nebo Hostýnských vrchů
a dalších možností, které jim letošní
zima nabídla.
Za KČT Halenkov,
Trličík Vlastík
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Zpráva z volební výroční valné hromady SDH Halenkov
V sobotu 24. ledna 2015 proběhla
v předsálí Lidového domu v Halenkově
Výroční valná hromada SDH Halenkov.
Průběh valné hromady se odvíjel od programu schváleného členy SDH, kteří se
této valné hromady účastnili.
Hlavním bodem programu byly volby
orgánů SDH. Výroční valná hromada
nejdříve zvolila způsob provedení voleb,
a to veřejné hlasování pro volbu členů
návrhové a volební komise, starosty sboru a předsedy kontrolní a revizní komise
SDH. Dále zvolila, že se tajným hlasováním budou volit členové výboru a členové kontrolní a revizní komise SDH.
Dle schváleného programu následně
probíhaly jednotlivé body:
Nejdříve byli veřejně zvoleni členové
návrhové a volební komise. Poté byly
předneseny zprávy o činnosti a hospodaření SDH za rok 2014, zpráva revizní
komise. Následovalo předání ocenění
členů SDH Halenkov. V rámci diskuze
byla přednesena zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Halenkov.
Poté bylo přistoupeno k nejdůležitějším bodům programu, a to volbám orgánů SDH Halenkov pro období let 2015
– 2019.
Jediným kandidátem na starostu SDH
Halenkov byl Luboš Janota, který byl
poté veřejným hlasováním zvolen za
starostu SDH Halenkov.
Předsedou kontrolní a revizní komise
SDH Halenkov byl veřejným hlasová-

17. 4. 2015 – účast členů JSDH Halenkov
na akci „Ukliďme Česko“ (*7:00 – 14:00)

1. 5. 2015 –
stavění májky
na návsi před
obecním úřadem (*9:00 –
14:00)
3. 5. 2015 –
svátek
sv. Floriána (*9:00 – 12:00)
29. 5. 2015 – účast na turnaji v plážovém
volejbalu v parku za hasičskou zbrojnicí
(*8:00 – 16:00)
6. 6. 2015 – hasičské kácení májky na
Halen-kovských slavnostech (*17:00 –
17:30)
* uvedené časy jsou pouze orientační
Za SDH Halenkov, Luboš Janota

na 200 svazků pohádkových a přibližně
150 titulů naučných knih!

Čtení zdar knihovnice
Mgr. Marcela Šuláková

ním zvolen Jan Václavík. Volba členů
výboru SDH a členů kontrolní a revizní
komise SDH proběhla tajným hlasováním. Členy výboru SDH Halenkov byli
zvoleni Janota Petr, Janotová Marcela,
Januš Antonín, Januš Lukáš, Januš
František, Kocurek Lukáš, Koňařík
Jakub, Krejčí Pavel, Orság Roman,
Zavičák Stanislav. Členy kontrolní a revizní komise SDH byli zvoleni Orságová
Jana, Tkadlec Jindřich.

Plán činnosti SDH Halenkov
pro období duben – červen 2015

Knihovna slaví

Knihovna slaví - získala totiž v pátek
20.3.2015 do svých řad hned 22 nových
čtenářů - žáků 1. třídy ZŠ Halenkov, kteří prošli krátkým čtecím testem a mohou
se tak stát čtenářem Knihovny Halenkov
až do 9. třídy zdarma a díky četbě knih
i od nás prohlubovat dále svou nově nabytou dovednost - umění číst!!!
Všem osobně pogratuloval starosta
ing. Jiří Lušovský a předal každému
novému čtenáři odměnu v podobě knihy
od pana Svěráka - Jaké je to asi v Čudu
včetně jednoho výtisku pro paní třídní
učitelku Mgr.Jarmilu Kopeckou, děti si
tak knihu mohou do konce školního roku
nechat ve třídě a pracovat s ní při výuce.
Spolu s členstvím zdarma a malým
pohoštěním spojeknihovna doufá,že se
malí čtenáři vrátí, neboť desetiletá tradice
této akce jí to potvrzuje... dalším lákadlem knihovny by měl být i přírůstek
nových knih, kdy za rok 2014 ze 645
nových titulů bylo přímo jim určeno
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Rozlosování jarní části soutěžního ročníku 2014/2015
MUŽI - Rozlosování jarní části sout. ročníku 2014/2015
Kolo
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
15.

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

Datum
29. 3. 2015
4. 4. 2015
12. 4. 2015
19. 4. 2015
26. 4. 2015
3. 5. 2015
10. 5. 2015
16. 5. 2015
24. 5. 2015
31. 5. 2015
7. 6. 2015
13. 6. 2015
20. 6. 2015

Čas
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
15:00

Utkání
Halenkov - Lhotka nad Beč.
Střítež nad Beč. - Halenkov
Halenkov - Choryně
Prlov - Halenkov
Kelč B - Halenkov
Valašská Bystřice - Halenkov
Halenkov - Dolní Bečva B
Bynina - Halenkov
Halenkov - Hutisko B
Horní Bečva - Halenkov
Halenkov - V.Karl.+ Karol. B
Poličná - Halenkov
Halenkov - Huslenky

Odjezd
13:30
14:15
14:00
14:30
14:30
14:30
14:30

MUŽI „B“ - Rozlosování jarní části sout. ročníku 2014/2015
Kolo
18.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Den
SO
NE
SO
NE
SO

Datum
Nehlášeno.
25. 4. 2015
3. 5. 2015
9. 5. 2015
17. 5. 2015
23. 5. 2015

Čas
16:00
15:30
16:30
16:30
16:30

NE
NE

7. 6. 2015
14. 6. 2015

16:30
16:30

Utkání
FK Vsetín B - Halenkov B
Halenkov B - Leskovec
Študlov - Halenkov B
Halenkov B - Ratiboř B
Liptál - Halenkov B
Halenkov B - Jarcová
V O L N O
Zděchov - Halenkov B
Halenkov B - Lhota u Vs. B

Odjezd

14:00
15:00

15:30

PŘÍPRAVKA - Rozlosování jarní části sout. ročníku 2014/2015
Kolo
18.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Den
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Datum
18. 4. 2015
25. 4. 2015
2. 5. 2015
9. 5. 2015
16. 5. 2015
23. 5. 2015
30. 5. 2015
6. 6. 2015
13. 6. 2015

Čas
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
14:00
10:00

Utkání
Hovězí - Halenkov
Halenkov - Hošťálková
Lidečko - Halenkov
Halenkov - Liptál
Halenkov - V.Karl. + Karol.
Kateřinice - Halenkov
Halenkov - Nový Hrozenkov
Valašské Příkazy - Halenkov
Halenkov - Valašská Polanka

Odjezd
9:00
8:45

8:45

STARŠÍ ŽÁCI - Rozlosování jarní části sout. ročníku 2014/2015
Kolo
Den
Datum
Čas
14.
NE
29. 3. 2015
12:00
16.
NE
5. 4. 2015
13:00
17.
NE
12. 4. 2015
12:30
18.
NE
19. 4. 2015
10:00
19.
NE
26. 4. 2015
12:00
20.
NE
3. 5. 2015
14:00
21.
NE
10. 5. 2015
13:30
22.
NE
17. 5. 2015
13:30
23.
NE
24. 5. 2015
13:30
24.
NE
31. 5. 2015
14:00
25.
26.
NE
14. 6. 2015
14:00
15.
SO
20. 6. 2015
12:00
X - 19.4. s Francovou Lhotou se hraje ve Valašské Senici !!!
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Utkání
Halenkov - Ústí
Zašová - Halenkov
Halenkov - Vigantice
Francova Lhota - Halenkov
Halenkov - Juřinka B
Valašská Bystřice - Halenkov
Halenkov - Hrachovec
Valašská Polanka - Halenkov
Halenkov - Lhota u Vs.
Lidečko - Halenkov
V O L N O
Hovězí - Halenkov
Halenkov - Kateřinice

Odjezd
11:30
8:30 X
12:30
12:15
12:45
13:00
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Halenkovský fotbal přes zimu nezahálel
na podzim prokousal až na výbornou 5. příčku. No a velkou radost nám zatím dělá i přípravka, která se pod vedením Jiřího Pnioka hodně zvedla a ani během přestávky
rozhodně nezahálela. Trénink třikrát týdně a účast na třech
turnajích, to tady nikdy nebylo a určitě se to musí někde
projevit.

Zimní přestávka skončila a začíná jarní část sezony, jež
může být pro halenkovský fotbal přelomová. Oba celky
mužů jsou ve svých soutěžích po podzimu na prvním místě
a zvlášť v případě áčka se očekává, jak se popere s možností historického postupu do krajských soutěží. Tým vedený Petrem Uherkem během přestávky poctivě trenovál
a zúčastnil se zimního turnaje na vsetínské umělce, kde se
v konkurenci týmů z vyšších soutěží rozhodně neztratil.
Špatnou zprávou je, že kádr opustila opora středové řady
Honza Koňařík. Na druhou stranu přišel jiný kvalitní mladý hráč Honza Šulák. Týmu se podařil skvělý vstup do
jarní části, když porazil 6:2 Lhotku n. B. a momentálně má
v čele náskok 6 bodů. Pevně věříme, že se mu podobně
povede i nadále a srdečně zveme fanoušky, aby přišli hráče
podpořit. Rezerva Halenkova přes zimu trénovala s poněkud větší rezervou, ale všichni věříme, že s jarem se opět
probudí i nadšení hráčů a tým odehraje stejně dobré jaro,
jako byl podzim. Kvalitou tým Tondy Koláčka a Tomáše
Mišuna na III. třídu určitě má a vyšší soutěž by pro mladé
hráče, kvůli níž jsme béčko primárně zakládali, mohla být
určitě přínosem.

Hodně se toho událo i uvnitř oddílu. Před koncem loňského roku nás například navštívil náš slavný odchovanec
Roman Hubník, který s klukama z žáků a přípravek nafotil
v ateliéru Atefa (atefa.webnode.cz) snímky na reklamní
banner, který by měl být co nevidět umístěn v areálu hřiště.
Na a v únoru došlo i na pravidelnou valnou hromadu, které
se zúčastnilo kolem padesáti členů a dorazili i zástupci
obce starosta Jiří Lušovský a jeho zástupce Jaroslav Maňák.
Vedení oddílu v čele s předsedou Radkem Ondryášem jim
nastínilo priority rozpočtu na letošní rok, který nám později obecní zastupitelstvo schválilo, za což mu patří náš velký
dík, protože nám tím jako každý rok obrovským způsobem
pomůže k dalšímu rozvoji fotbalu na Halenkově. Takže
ještě jednou děkujeme.

Zajímavé jaro určitě čeká i na tým žáků, který se pod
pečlivým vedením trenérského dua Jan a Radim Jakšovi

Za vedení TJ Tatran Halenkov
Jiří Koňařík

Krátce před koncem loňského roku zavítal na pár dnů domů do Halenkova známý odchovanec místního
fotbalu Roman Hubník. Při té příležitosti si našel chvilku času na fotografování s našimi malými fotbalisty, pro které to byl velký zážitek. Děkujeme nejen Romanovi, ale i provozovatelům ateliéru Atefa Luboši
Janotovi a Honzovi Václavíkovi. 							
Foto Jiří Koňařík
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Chůze s holemi Nordic wolking od jara do zimy pro všechny
První jarní km do Lešné u Valašského
Meziříčí a do Lačnova společně nachodila skupina seniorů ze spolků Zdravotně
postižených civilizačními chorobami
a členů Klubu českých turistů z Halenkova aby si chůzi zlepšila svůj zdravotní stav a potěšila se pohledem na krásu valašských šafránů v Lačnově.
Podívejte se i na starý strom z Lešné
a hlavně 11. dubna neseďte doma, ale
pomožte nám otevřít Pulčinské skály.
Autor: Marta Václavíková

Zpravodaj v nákladu 1.000 ks vydává Knihovna se souhlasem OÚ 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

