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Starosta občanům

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za projevenou důvěru
v komunálních volbách v říjnu letošního roku. Těší mě, že
jste tím vyjádřili podporu odvedené práci v naší obci
a podporu programu našeho sdružení pro další čtyři léta.
Velmi si vážím toho, že i v případě přímé volby starosty
Vámi občany, by výsledek byl stejný a výrazný. Věřím, že
Vás já ani moji kolegové nezklameme.
Rovněž doufám v dobrou spolupráci našich nezávislých
kandidátů ze sdružení za úspěšný Halenkov s kandidáty ze
sdružení pro rozvoj obce a se zastupiteli za Českou stranu
sociálně demokratickou při plnění programů, což je potvrzeno koaliční smlouvou.
Protože se v hlavních cílech a bodech programů shodujeme i se zastupiteli KDU – ČSL a i KSČM, věřím v konstruktivní debatu na jednáních obecního zastupitelstva
a následnou spolupráci při plnění usneseních.
Na ustavujícím zastupitelstvu, které se uskutečnilo
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7. 11. 2014 byli zvolení pan Jaroslav Maňák místostarostou, členy rady po starostovi a místostarostovi Ing. Josef
Ašer, p. Jan Jakeš, JUDr. František Vachala. Dále byl
zvolen finanční výbor v čele s paní MUDr. Stanislavou
Hnilicovou a členy Mgr. Petru Zádilskou a Ing. Věrou
Grísovou. Předsedou kontrolního výboru se stal
JUDr. František Vachala, členy Mgr. Miroslav Zetek
a pan Vlastislav Trličík. V rychlém sledu následovala
další dvě zasedání obecního zastupitelstva, kde mimo jiné
byl na základě výběrového řízení schválen zhotovitel
chodníku podél Bečvy spojující údolí Lušová – Břežitá,
dodatek smlouvy o zbourání zbytku zdi bývalé posádky
a dokončení chodníku podél této zdi a také rozpočtové
provizorium pro rok 2015, kterým se budeme řídit do doby
schválení rozpočtu, který je připravován a který bude
projednán do konce února 2015.
Ještě jednou těm, kteří mě podpořili děkuji a Vám všem
spoluobčanům společně s vedením obce přeji hezké prožití svátků vánočních a vše nejlepší po celý rok 2015.
Ing. Jiří Lušovský

Rozchodíme civilky
Je celorepublikový projekt Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR,z.s. do kterého se v tomto roce
přidala i Okresní organizace SPCCH Vsetín se sídlem
v Halenkově. Nácvik správné chůze s holemi Nordic walking probíhal v září na Zámečku v Dinotici po záštitou
Lesů ČR a s podporou ze Sociálního fondu Zlínského kraje. Pomožte nám nachodit kilometry a hlavně si tak chůzi
zlepšit svůj celkový zdravotní stav a pak  ve zdraví oslavit
25 let od založení Svazu zdravotně postižených civilizačními chorobami v roce 2015.
Adresa: Mgr. Marta Vávlavíková, 75603 Halenkov 427
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Pomáháme těm,
kteří pomoc potřebují.

Halenkovský zpravodaj

Ze základní školy

Adventní čas přináší do našeho nitra
velké očekávání. Probouzí v nás nejen
otázky, zda se nám splní naše vánoční
přání, ale i myšlenku, čím můžeme být
prospěšní pro potřebné kolem nás. Již
řadu let naši žáci a jejich rodiče jsou
aktéry konkrétní pomoci, která se týká
podpory dětského hemato-onkologického oddělení v Olomouci.
Jak tato pomoc vypadá v realitě?
Stačí si objednat malou červenou
krásku, v podobě vánoční hvězdy, která
následně nemocným dětem a celému
oddělení nemocnice přináší finanční
dar. Pomocí něho zastřešují lékaři nespočet zdravotních aktivit pro nemocné
děti a jejich léčbu.        
V letošním roce jsme ve spolupráci
s místním farním společenstvím kostela Povýšení svatého Kříže, s lékaři,
obchody, občany Halenkova a Huslenek odeslali na dětské oddělení část-

ku v naší historii nejvyšší: a to 41 tisíc korun českých. Naši žáci, rodiče
a učitelé přidali do společné částky
18 500 Kč. Všem dětem i lidem - nadšeně zapáleným pro dobrou věc – patří ode mne i adresátů peněžní pomoci

velké a upřímné poděkování s přáním, aby se Vám Vánoce staly jen
radostí a odpočinkem s velkým dárkem pevného zdraví.     

ní ze světa přírody a myslivosti
a vzhledem ke krásné krajině a možnostem trávit volný čas v lese je vede
tím správným směrem. Děti mají o tento obor zájem a při účasti na soutěžích
předvádí, že si odtud odnáší také cenné
vědomosti.
Kromě již zmiňovaných školních
kroužků přibyla letos jedna novinka
v mimoškolní zájmové činnosti. Jde
o čtyři pracovní skupinky, které spolu
navzájem spolupracují pod hlavičkou
projektu EUFORAL- Education for
business. Žáci jsou pod vedením učitelů a odborných lektorů vedeni k obratnosti v oblasti počítačové techniky
a podnikání. Díky našemu partnerství
škola získala na výuku technické vy-

bavení v hodnotě 170 tisíc korun.
V částce je zahrnuta 3D tiskárna, pult
na stříhání zvuku, příslušenství na nahrávání audio a video záznamu, a také
několik počítačů. Uvedená technika
škole zůstane v bezplatném užívání
také po uzavření projektu, což bude
přínos i pro další školní roky. Velmi si
takových atraktivních nabídek ceníme,
protože zmíněnou moderní techniku
není úplně běžné nakupovat z peněz
na pomůcky ze státního rozpočtu.
Máme zkrátka radost, jako malí z dárků pod stromečkem. Aby i ty vaše vánoční dny byly plné radosti a klidu
Vám všem přeji za kolektiv pracovníků základní školy.
S. Růžičková

Mgr. Jarmila Kopecká

Zájmová činnost ve škole

Kroužky jsou v naší škole již mnoho
let oblíbenou činností. Děti si mohou
oddechnout od školních povinností, vyplní svůj volný čas, dělají to, co je baví
a hlavně je u toho nikdo neznámkuje.
Při podrobnějším zkoumání jich máme
letos celkem třináct. Do nich je nejen
přihlášeno, ale také poctivě chodí zhruba sto patnáct dětí z prvního i druhého
stupně. Všem učitelům, kteří některou
z mimoškolních aktivit vedou, patří
poděkování. Paní Daniela Malíková vede jeden z kroužků, i když ve škole nepracuje. Děti si získala zajímavou nápl-
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Literární střípky
V hodinách jazyka českého dvě dívky z 8. A úspěšně bodově zvládly postup
na olympiádu z JČ. Její součástí bylo i slohové zadání, které tento rok neslo název
Pohled z okna.
Na co tedy koukají Anička a Andrea z 8. třídy? Zalíbí se Vám jejich líčení přírody spojené s úvahou? Doufám, že ano.
Vyučovala - Mgr. Pavla Feberová

Pohled z okna

Fotografie: Tomáš Novosad, 8. A
Hodiny odbily půlnoc. Na okně seděla kočka a v jejích očích se odráželo
bělavé měsíční světlo.
Ozářilo i vyšlapaný chodníček, který vede kolem našeho domu k obydlím naproti. Uvědomila jsem si, že
ve dne vypadá ulice jinak, méně majestátně a střechy nejsou tak tmavé jako
v této chvíli, kdy ze všech komínů
vycházejí šedé chomáčky vaty.
Silně zafoukal vítr a tajné kouřové
signály zmizely v černém nenávratnu.
Rozluštím je někdy? Asi ne.
Kočka mňoukla a vytrhla mě z mých
myšlenek. Pustila jsem ji domů, ať se
taky ohřeje a nalila do žluté misky
mléko. Tvarem mi připomněla kulatý
měsíc v úplňku.
Podívala jsem se na hodiny. Už je
pozdě, měla bych jít spát.
Zatáhnu závěsy, ale i tak mi do pokoje proniká záře pouliční lampy.
Jemně ozařuje koruny stromů bez listí. Všechny barvy palety podzimu náhle - jako mávnutím kouzelného
proutku - zmizely, zakrývají je stíny.
Tajemná zákoutí keřů by klidně mohla
být scenérií hororu.
Lehla jsem si a vedle mě se neslyšně
usadila má šedá Arwen. Začala vrnět
svoji obvyklou ukolébavku. Oči se
pomalu zavírají. Doufám, že se mi
bude zdát něco krásného...
Když jsem se ráno probudila, lampa
už byla dávno zhaslá, měsíc pryč
a krajina za oknem se ponořila do ranní mlhy, ze které pomalu vykukovalo
rudé slunce.   Moc se těším na nový
den.
Anna Mikušová, 8. A
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a ještě naposledy můj pohled zaletí
směrem k oknu.
Dobrou noc a pěkné sny, přírodo...  
Andrea Šuláková, 8. A

Pohled z okna

Když se podívám z okna, nejprve
vnímám jeho omšelý a vybledlý rám
a hned poté si uvědomím, že je do něj
vložen obraz podzimní přírody.
Nestuduji ho okem znalce výtvarného umění ani jako zeměpisec, ale i tak
naplno vnímám jeho krásu. Je tak
smutná, smířená s uvadáním i tlením
a zároveň otevřená všemu novému
a hlučná. Déšť buší a vytváří malé
potůčky v blátě, vítr si s radostí sviští
v komíně a čechrá vlasy Meluzíně.
Napadlo Vás někdy, že neživá příroda je v přeneseném významu odrazem
lidského života?
Stébla trávy se ohýbají a často slehnou pod tlakem kroků, podobně jako
někteří lidé, kteří nemají dostatečnou
sílu stát si za svým, přizpůsobují se
a klaní se všem podle potřeby.
Oproti tomu stromy stojí v zemi pevně a jsou většinou zakořeněny hluboko
v půdě. Občas jejich korunami otřesou
nárazy vichrů, ale kmeny se jim snaží
urputně odolávat, stát si za svým a i takové lidi mezi sebou máme.
Na okenní tabulku narazil zbloudilý
komár, je otravný svým bzukotem
a i trošku nebezpečný. Podobně i lidská pomluva dokáže ublížit a „otrávit“.
A nesmím zapomenout na slunce,
měsíc a oblaka. Zakloním hlavu a kouknu se nahoru do nebeských výšin.
Majestátně na mne shlížejí, nedá se bez
nich žít. Odplouvají někam do nenávratna, pomyslně mne opouštějí, mizí
z mého dohledu.
Ale zároveň jako strážní andělé mne
zpovzdálí pozorují, stejně jako moje
rodina, i ona nade mnou bdí.
Malba pomalu tmavne, svíčka na
mém parapetu bliká, tma večera jako
závěs zakryla přírodní obrazárnu.
Pomalu se chystám jít spát.
Pohled z okna se změnil v obraz
starých mistrů - plný stínů a tajemství.
Jen lampa osvětluje scenérii noci.
I někteří lidé usínají, odkládají své
starosti a problémy, na chvíli utichají
spory a hádky. Přikryji se peřinou
-4-

Fotografie: Tomáš Novosad, 8. A
Do učiva slohu 8. třídy patří i charakteristika.
Děti se naučily pracovat s mnoha
novými uměleckými prostředky, zamyslet se do hloubky samy nad sebou
a sebekriticky přemýšlet o současnosti
i budoucnosti.
Poznáte, koho odráží zrcadlo?
učila Mgr. Pavla Feberová

Autoportrét

Když jsem byla malá, rodiče mi říkali, že ze mě vyroste milá, chytrá
a krásná dívka. Budu úspěšná a budu
se mít dobře. Ne….
Jsem třináctiletá žákyně 8. třídy
a nevím, jestli budu úspěšná a krásná.
Rozhodně ze mě ale nebude topmodelka. Mám oči od čokolády, dlouhé
vlasy a velikostí i postavou připomínám spíše hobita. Na ústech mám přilepený stálý, většinou pravý a šťastný
úsměv.
Občas dřív mluvím, než myslím. To
je asi taky důvod mých častých trapasů a chyb. Někdy hledám sama sebe
a je to, jako bych hledala jehlu v kupce sena. Také jsem sklerotická a mé
druhé jméno by mělo být Lenoch. Sice
se už trochu lepším, ale i tak raději
ležím, než bych si šla zaběhat. Když
už se rozběhnu, pak s nejlepším přítelem člověka, mým huňatým pejskem.
Mám velmi ráda hudbu. S hudbou se
probouzím a přežívám dny plné deště,
horka, smutku i radosti. Má hudební
kariéra začala už dávno ve školce foukáním do plastových lahví. Pak následovala hra na flétnu. Někdy sice rve
uši, ale zatím mám obě. Před čtyřmi
lety jsem potkala kytaru. O tomto nástroji jsem si myslela, že má pět strun,
nedá se rozbít a je lehké na ni brnkat.
Avšak pořekadlo „zdání klame“ zde
platí dvojnásobně. Dnes už vím, že
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kytara má šest strun, velice snadno se
dá rozbít a hrát na ni rozhodně není
jednoduché. Hudba mi vrací náladu,
která dík ní málokdy klesne pod bod
mrazu.
S oblibou se směju ničemu a dost mi
v tom pomáhají lidé okolo mě.
Smích léčí, ale taky podstatně ovlivňuje moji mysl a to tak, že když se
směju, nemyslím. Naštěstí to nijak
neovlivňuje moje výsledky ve škole,
které jsou přesto velmi dobré. Ale rozhodně si nemůžu říkat šprt. Jak už
jsem řekla, jsem líná se pohybovat, ale
i učit. Ano, vím, není to dobrá vlastnost. A právě to bych chtěla do budoucna změnit. Nebýt líná, nejdřív
myslet a teprve potom mluvit, zvládnout se učit, protože bych ráda udělala
alespoň maturitu.

Autoportrét

Když se na sebe podívám do zrca-

Mikuláš

Pátý prosincový večer, kdy tma zakryje naše domy a za rozsvícenými okny panuje tajuplná nálada, očekáváme
příchod Mikuláše.
Tu a tam se vynoří dětská hlavička
a pozoruje, jestli už Mikuláš přichází.
Nemůže se dočkat.
Každý malý človíček se bojí, aby
na něj Mikuláš nezapomněl.
Vždyť byl po celý rok hodný.
A nějaká ta malá lumpárna? Ta už je
přece zapomenuta.
A je to tady! Už přicházejí. Mikuláš,
čert a anděl.
Po chvíli zazvoní zvonek u dveří

Naši prvňáčci si už na školu
zvykli, a proto jsme si je
trošku vyzpovídali.
Přečtěte si jejich odpovědi.
☛ Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět?
Matyášek - Paní učitelka.
☛ Jaká je na Vás paní učitelka?
Anička
- Je milá, hodná a krásná.
☛ Čím bys chtěla být, až vyrosteš?
A proč?
Anička
- Až budu velká, chtěla
bych být zubařkou, protože bych se
chtěla dívat na kazy.
☛ Jak si představuješ Ježíška?
Tomášek
- Má červený kabát.
☛ Kolik let má Ježíšek?
Kristýnka - 1
Lucinka
-19

dla, vidím třináctiletou dívku plnou
ambicí a chuti do života. Mám modré
oči, dlouhé hnědé vlasy a velkou pusu
s plnými rty. Jsem hodně náladová, ale
i často se smějící osoba, která má ráda
humor v jakékoli podobě.
Po vyučování chodím do ZUŠ, kde
hraji na klavír a zpívám. Zpěv a hudba
patří mezi mé největší koníčky a chtěla bych se jim nadále věnovat. Dále
ráda sportuji – hraji s oblibou badminton, fotbal, ping pong, jezdím na kole
a kolečkových bruslích.
V zimě jen vyměním svou sportovní
výbavu a nadšeně lyžuji, bruslím či
stavím různé sochy ze sněhu. Mám
také velmi ráda zvířata, dobrou společnost přátel kolem mne a hudbu.
Nesnáším obtížný hmyz, ranní vstávání a ze školních předmětů mě nebaví přírodopis a matematika, přestože
vím, že tyto předměty jsou potřebné
a v životě se bez nich neobejdu.
a Mikuláš se svými pomocníky vstupuje.
Děti recitují Mikulášovi básničky,
čert je jejich postrachem a chrastí řetězem, snad se i některé zlobivé ratolesti
snaží nacpat do přineseného pytle, ale
hodný anděl ho odhání a děti vždy zachrání.
To už se rozdávají dárečky a plno
sladkostí.
A pak vše utichne. Mikuláš odešel.
Každý malý chlapec ochutná získané
dobroty, ulehne s úsměvem do postýlky a s větou ,,Tak na mě Mikuláš nezapomněl“ spokojeně usíná. 	
Adélka Jašková, 9. třída
Staník
-1000
Anička
-12
☛ Co děláš nejraději na Vánoce?
Lucinka
- Nejraději stavím sněhuláky.
☛ Na co se nejvíce těšíš o Vánocích?
Natálka
- Na Mikuláše.
☛ Když nebudeš na Štědrý den nic jíst,
co uvidíš?
Staník
- Srnku.
☛ Jak si myslíš, že vzniká sníh?
Staník
- Padá z nebe a jak padá,
tak zmrzne.
☛ Jaká květinka vyroste jako první
na jaře?
Kristýnka - Pampeliška.
Adélka Jašková a Kristýna
Václavíková, 9. třída
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V hlavě, kde mi právě běží tisíce
myšlenek, se vyskytuje stálý strach
z pavouků, obavy ze špatně napsaného
slohu, ale také radost, že jsem zdravá
a že jsme úspěšně zahájili nový školní
rok, který bude asi dost náročný.
Do budoucna si přeji, aby se svět
stal lepším a lidé kolem nebyli tak
moc závistiví a malicherní, ale naopak
obětaví a nápomocni sobě navzájem
ve chvílích, kdy je to potřebné.
Doufám, že se nezmýlím při výběru
střední školy a následně i povolání,
aby mě nejen bavilo, ale přinášelo
i užitek okolnímu světu.
Někdy kladu otázku sama sobě:
Chtěla bych něco udělat jinak? Asi
ano.
Zcela jistě bych chtěla změnit svůj
postoj k učení, chtěla bych umět najít
v sobě více sebedůvěry a nebýt tak
sebekritická, více si věřit, že toho, co
chci, dosáhnu, pokud se budu snažit.

Vánoční svátky
Vánoční svátky
krásné a tajemné
pohledy vlídné, milé a vzájemné.
Teplo je u krbu,
já sedím u svíčky,
světýlko tiše bliká.
Dlouhý byl celý rok
teď už se krátí.
V pokoji stromeček
svítí do dálky,
oči jak korálky,
děti se radují,
zas budou dárky.
Třeba i malinký, nejmenší na světě,
dáreček,
Ježíšku,
mně dej!
Rolničky zvoní,
na bílém koni,
přišly zas Vánoce.
Cukroví od mámy
zavoní
více než vloni.
Ach krásné Vánoce,
tak zvláštně tajemné.
Už zvony v kostele
na mši půlnoční
zvoní…
Petra Koňaříková, 4. A
upravila Mgr. Pavla Feberová
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školka / oznámení

Z mateřské školky
Čas se neptá

Nikomu z nás se nechce věřit, že je tady opět konec roku.
Pro nás i naše děti představoval jistě nové zážitky, objevování, setkávání i ločení. Z některých našich předškoláčků se
stali školáci a jejich místo zaplnily nové děti, které už dnes
mají nové kamarády a prvotní pláč vystřídal zvonivý smích.
Ve spolupráci se zřizovatelem a ZŠ se nám podařilo zajistit předškolní vzdělávání pro všechny děti a za tento přístup
jim patří mé i zákonných zástupců upřímné poděkování.
Nyní nás čeká veřejné rozloučení se se starým rokem vystoupením dětí MŠ v pátek dne 19.12.2014 v 15:30 - Lidový
dům.
Jménem kolektivu MŠ Halenkov bych Vám chtěla popřát
hlavně klidné a pohodové Vánoce a v nastávajícím období
hlavně zdraví a sílu čelit překážkám, které se nám nevyhýbají. 			      Ivana Bátlová, ředitelka MŠ

KAMENICTVÍ PETR KALUS HALENKOV
DĚKUJE SVÝM ZÁKAZNÍKŮM
ZA PŘÍZEŇ A PŘEJE VŠEM
VESELÉ VÁNOCE A DO NOVÉHO ROKU
2015 HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ!
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Co dělali turisté na podzim
Klub českých turistů uspořádal jako
již tradičně první sobotu v říjnu již 31
ročník pochodu okolo Halenkova.
Nachystány byly trasy dlouhé 8
a 15km, a v rámci celostátní akce toulavý kočárek, 4km trasa pro rodiče s kočárky. Start i cíl byl na místním sportovišti. Kratší trasa vedla přes Kyčerku
a Kladnatou na Valoviska a přes Doliny
do cíle. Delší trasa pokračovala z Dolin
přes Kopec nad Břežitou a Provazným
do cíle.
V cili na všechny čekala tradiční odměna palačinky, od sponzora pana Zd.
Novotného cigáro z udírny, a pro děti
hamánek od sponzora Hamé, za což patří oběma sponzorům velký dík.
Pochodu se zúčastnilo 210 turistů,
ztoho 30 seniorů, 54 dětí a 13 kočárků.
Další akcí byl autobusový zájezd
na Slovensko, na horu Šíp, nacházející
se poblíž Kralovan nad soutokem Oravy
a Váhu.
Po zdolání 750 metrů převýšení jsme
se kochali sice trochu podmračenými,
přesto krásnými výhledy na Malou
i Velkou Fatru, Chočské vrchy, ale i část
hřebene Nízkých Tater.
V sobotu 29 listopadu proběhlo v lidovém domě promítání z činnosti členů
a přátel klubu českých turistů Halenkov.
Prostřednictvím přednášejících a promítajících jsme se podívali do Julských Alp
ve Slovinsku, Kyrgazstánu, Arménie,
a na kolech projeli část Skotska
a Krkonoše z polské strany. Na závěr
jsme při obrázcích z diapozitivů zavzpomínali na akce staré i 30 let.
Příští rok se s Vámi rádi setkáme
na našich turistických ale i společenských akcí, které najdete v plánu činnosti na našich internetových stránkách:
www.kcthalenkov.cz, nebo v naší vývěsce u pošty.
Za KČT Halenkov: Trličík Vlastík.
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Halenkovský fotbal zažil skvělý podzim
Máme za sebou první polovinu sezony
2014/15 a při pohledu na tabulky jednotlivých kategorií jí nelze hodnotit jinak,
než pozitivně. Áčko mužů s jedinou prohrou dominuje okresnímu přeboru a zatím úspěšně napňuje letošní cíl - poprat
se o postup do krajské I. B třídy. V závěru podzimu sice přišlo o svou oporu
Romana Haničáka, u něhož zatím není
jasné, kdy se bude moci vrátit na trávník,
přesto pevně věříme, že bude i na jaře
velmi silné. Výbornou polovinu sezony
za sebou má i béčko, které má na svém
kontě rovněž pouze jedinou prohru a přezimuje na první příčce své skupiny IV.
třídy. V jarní části bude jeho největším
konkurentem Jarcová. Pochvalu za podzimní umístění zaslouží i starší žáci, kteří
jsou na solidním 5. místě a určitě mají
rezervy, kam se dál zlepšovat. Po několika výsledkově nepříliš vydařených sezonách se zvedá i naše přípravka, která
uhrála 3 vítězství a pokud se jí podaří
přes zimu dobře potrénovat (v plánu jsou
i účasti na turnajích), může poskočit ještě
výš, než na současnou 8. příčku. Tímto
by chtělo vedení oddílu poděkovat nejen
samotným hráčům, ale i všem trenérům
a jejich asistentům, kteří nesou velký
podíl na zlepšení výkonů a výsledků, což
samozřejmě přispívá i k lepší pohodě
v týmech i klubu samotném.
Pokud se týká zimní přípravy v tělocvičně, ta bude probíhat následovně:
MUŽI A + B - každé úterý od 17:00
do 18:30 hodin. ŽÁCI - každou středu
od 16:00 do 18:00 hodin. PŘÍPRAVKA
- každé pondělí od 15:00 do 16:30 a každý pátek od 15:00 do 17:00 hodin. Další
podrobnosti, případné změny a aktuality
z chodu klubu najdete na stránkách www.
tatranhalenkov.cz.
Ná závěr ještě jednu důležitou informaci. V sobotu 21. února od 14 hod.
proběhne v lidovém domě valná hromada TJ Tatran Halenkov. Všichni členové
jsou srdečně zváni.
Za TJ Tatran Halenkov - Jiří Koňařík
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Tabulka muži A:
OKRESNÍ PŘEBOR
1
1
0
2
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2
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1
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2
1
1
2
2
0
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7

42:12
40:13
49:17
23:13
22:32
26:19
25:35
28:41
24:30
18:30
24:29
23:39
14:39
29:38
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Tabulka muži B:
IV. TŘÍDA, SK. A
0
0
0
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1
1
1
1
1
2
0
1
0
1
0
0
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1
2
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3
4
5
5
8

36:9
29:8
29:12
24:15
19:13
10:23
14:24
13:46
3:27

21
21
15
14
14
9
7
7
0

1. Kateřinice
2. Juřinka B
3. Lidečko
4. Ústí
5. Halenkov
6. Zašová
7. Val. Polanka
8. Val. Bystřice
9. Hrachovec
10. Vigantice
11. Lhota
12. Fr. Lhota
13. Hovězí

12
9
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7
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4
6
5
3
3
1
2
1

Tabulka starší žáci:
OP ST. ŽÁKŮ
0
0
0
2
1
1
0
1
1
3
3
4
0
0
1
1
1
2
0
2
2
2
0
1
1
1

0
1
3
4
3
4
6
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7
6
8
9
10

77:12
63:18
39:21
40:26
21:19
24:25
35:32
37:33
23:48
24:28
19:61
14:60
8:41

36
29
26
22
22
19
18
17
12
11
7
7
5

1. Lidečko
2. Hovězí
3. Hošťálková
4. Val. Polanka
5. VKK
6. N. Hrozenkov
7. Kateřinice
8. Halenkov
9. Liptál
10. Val. Příkazy

Tabulka starší přípravka:
OP ST. PŘÍPRAVKY, SK. A
8
0
0
1
8
0
0
1
6
0
0
2
4
0
2
3
4
0
1
4
4
0
1
3
4
0
0
5
3
0
0
6
1
0
0
8
0
0
0
9

81:17
69:28
74:41
59:38
62:32
47:34
54:42
54:72
27:88
13:148

24
24
18
14
13
13
12
9
3
0

1. Halenkov
2. Prlov
3. VKK B
4. Val. Bystřice
5. Bynina
6. H. Bečva
7. D. Bečva B
8. Huslenky
9. Lhotka n. B.
10. Choryně
11. Poličná
12. Hutisko B
13. Kelč B
14. Střítež

1. Halenkov B
2. Jarcová
3. Liptál
4. Ratiboř B
5. Leskovec
6. Zděchov
7. Lhota B
8. Študlov
9. Vsetín B
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