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Vánoční zpravodaj

Milí Halenkovjané, rok utekl jako voda a nám nezbývá, než Vám
popřát krásné a veselé Vánoce a do nového roku hlavně zdraví.
Za obec Halenkov vám to ze srdce přejí její zaměstnanci.

Halenkovský zpravodaj

informace z obecního úřadu

Starosta občanům

Vážení spoluobčané,
všechny Vás chci v tento předvánoční čas srdečně pozdravit a rovněž navázat na informace z minulých vydání zpravodajů. Mám radost, že všechno z investičních plánovaných
akcí je splněno. Dokonce máme finanční prostředky na opravu střechy tělocvičny, i když v tuto roční dobu potřebujeme
ještě pár pěkných dnů k realizaci.
Jen připomenu, že v čase po zářiovém vydání zpravodaje
byla dokončena oprava Lidového domu, dokončili jsme
úpravy a oplocení hřbitova od potoka Provazné a pracujeme
na projektu revitalizace /rekonstrukce/ a rozšíření návsi
a hřbitova /navíc bychom měli cca 155 hrobových míst a 45
míst v kolumbáriu/, včetně rekonstrukce budovy bývalých
stavebnin na víceúčelovou stavbu.
Je rovněž a ještě za pěkného počasí vybudován asfaltový
koberec od Bratřejůvky až po Lušovskou cestu a dále opravy úseků v Černém, na Kopci a Lušové. V úseku v Lušové
a rozcestí do Hlubokého požadujeme ještě úpravy provedených prací. Nespokojeni musíme být ve věci získání prostředků potřebných pro odstranění ekologických zátěží v bývalém
AV. Zpracováváme další potřebné podklady k získání dotace
od Ministerstva životního prostředí.
Nemohu se uchránit dojmu, že jsou podmínky stanoveny
ne zcela objektivně a spíše vychází z potřeb EU než našich.
V těchto dnech pracujeme na rozpočtu roku 2009 a opět
máme připraveny náročné akce. Dále budeme rozšiřovat kanalizaci a to o 3645 m v šesti lokalitách /Dinotice, Lušová,
Šuláčci, Břežitá, Pod Kostelem, armádní velkosklad/ včetně
rozšíření vodovodu Pod Kostelem, to vše za 24,4 mil.Kč.
Již nyní víme, že jsme získali 18,4 mil. Kč dotace a 1,5 mil.
Kč půjčky. Je to na jedné straně velký úspěch /předběhli jsme
i Čistou řeku Bečvu II – Mikroregionu Vsetínska/, na druhé
straně velký závazek /musíme pokrýt 6 mil. Kč z vlastních
zdrojů/, ale především velmi mnoho práce a zajišťování.
Věřte, že tato oblast bude pro náš budoucí život jedna z nejdůležitějších. V těchto dnech jsme dostali petici našich občanů
z údolí Hluboké pro vybudování vodovodu v této části obce.
Všichni víme, že z pohledu geografického umístění údolí jde
o úkol velmi náročný. Jistě vodovod nebude příští rok, ale společně s odbornými pracovníky VaK a projektanty budeme
na tomto úkolu intenzivně pracovat a zajistíme v roce 2009 projekční část akce. Nemám vůbec špatný pocit, že se zastupiteli
projednáváme i možnost vybudování sportovišť a zajištění aktivit pro volný čas. Již jsme Vám představili studii rozšíření
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Lidového domu a vybudování sportovně – relaxačního centra.
Samozřejmě tyto aktivity budou realizovány pokud získáme finanční prostředky pro rozvoj turistického ruchu nebo
společně případným investorem. Spíše mě mrzí, že více financí v této oblasti míří na horní konec údolí. Rádi uvítáme
aktivitu i Vás občanů našeho Halenkova. Ujišťuji nejen občany údolí Hluboké, že tyto aktivity nejsou upřednostňovány
před základními potřebami občanů.
Z hlavních úkolů roku 2009 budeme v návrhu rozpočtu projednávat již zmíněný armádní velkosklad, revitalizaci a rozšíření návsi a hřbitova, dokončení rekonstrukce /zateplení, fasáda/
školy, vybudování cyklostezky od Lušovského mostu, kolem
splavu, napojení na místní komunikaci po pravém břehu Bečvy.
Usilujeme o vybudování vnitřního okruhu a spravení cest po levé straně toku /Doliny, kolem fotbalového hřiště až k Dinotické
lávce/, úpravy komunikací v našich údolích a připravujeme
mnoho dalších akcí k zlepšení života nás obyvatel Halenkova.
Bohužel do dnešního dne jsem neobdržel žádný návrh či
stanovisko od Vás pokud se týká svozu odpadu. Jak jsem Vás
minule informoval připravujeme úlevy pro dlouhodobě nepřítomné občany v Halenkově a nedostupná místa. Určíme
svozová místa a chceme zabezpečit nákup kontejnerů především na plasty a sklo. Četnost svozu zůstane pravděpodobně
zachována, neboť by došlo k podstatnějšímu zvýšení plateb
/o více jak 50,- Kč/. I tak se pro obec zvýší náklady za svoz,
především pak skládkovné.
Závěrem se chci zmínit a poděkovat za kulturní akce, které
připravují a realizují naše ZŠ, MŠ a knihovna ve spolupráci
s obcí i naši farností.
Krásný zážitek nám připravili např. na předvánočním koncertě žáci naší ZŠ včetně jejich bývalých absolventek. Díky
učitelskému sboru a panu Mgr. Halovi.
K našemu rozpočtu roku 2009 vydáme zvláštní číslo zpravodaje, takže se dozvíte a posoudíte všechny jeho části.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi závěrem popřát k prožití svátků vánočních
a do celého příštího roku vše nejlepší, ať se Vám co nejvíce
daří plnit Vaše přání a cíle. Buďte moc zdraví a taktéž k sobě vstřícní a tolerantní.
Vše nejlepší přeji našim hasičům, fotbalistům a všem zájmovým organizacím a věřím v dobrou spolupráci.
Děkuji svým nejbližším spolupracovníkům, všem těm, kteří
přijdou s dobrým nápadem, poukážou na to co je třeba zlepšit a pomohou i věci realizovat.
Váš starosta

Slavná halenkovská rodačka Monika Kocurková
Naše slavná letuška pochází
z Halenkova. Narodila se 11. 8.
1981 ve Vsetíně. Devítiletku
ukončila na základní škole
v Halenkově. Poté studovala obchodní akademii ve Valašském
Meziřící. Po maturite v roce
2001 se odstěhovala do Anglie,
kde začínala jako au pair. Později
začala studovat cestovní ruch se
zaměřením na aerolinie. Po měsíčním intenzivním tréninku,
dostala práci pro anglickou spo-

lečnost First Choice (která se minulý rok spojila s největší
mezinárodní aerolinii Thomson airways a převzala její jméno), pro tuto společnost pracuje už 4 roky.
Je nasazována i na dálkové lety do Indie,
Maledivy, Amerika,
Kuba, Barbados, atd.
Přejeme naší rodačce
Monice hodně příjemných letů a co nejvíce
pasažérů z Halenkova.
Na fotce vpravo je Monika první zleva.
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Předvánoční koncert žáků ZŠ

Halenkovský zpravodaj

Koncert žáků a absolventů ZŠ Halenkov, který se uskutečnil 13. listopadu
2008 v halenkovském kostele Povýšení
sv. Kříže, přinesl nejen krásný umělecký zážitek, ale i finanční hotovost.
4000 Kč z dobrovolného vstupné poputuje na konto humanitárního hnutí
Stonožka – Na vlastních nohou. Částku
1000 Kč předá vedení školy místní farnosti jako poděkování za pomoc při organizování našeho vystoupení.
T. Janušová a V. Maňák,
žáci 9. třídy ZŠ Halenkov

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

28. září 2008 proběhlo vítání halenkovských občánků do života. Malým dětem zazpívaly a zarecitovaly děti, které v loňském roce opustily MŠ, poté následoval proslov pana starosty Jiřího Lušovského a za zpěvu písní v podání valašského pěveckého souboru Hafera z Nového Hrozenkova byly dětem předány pamětní medaile a pamětní list.
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Sběr papíru

základní škola

4/2008

Ve dnech 13. 10. až 17. 10. 2008 proběhla v naší škole již osvědčený sběr starého papíru. Do této akce se i tentokrát
zapojili téměř všichni žáci naší školy.
Řadě z nich velmi aktivně pomáhali
i rodiče, za což jim patří poděkování.
Sbírali jsme noviny, časopisy, staré
učebnice a vyřazené knihy. Soutěžily
mezi sebou opět třídní kolektivy. U žáků
se projevila soutěživost a snaha o vítězství, a to především u těch nejmenších.
Tentokrát se nám podařilo nasbírat
2 920 kg starého papíru. Za tento sběr
škola získala 2 888,- Kč.
Získané finanční prostředky byly opět
použity na peněžitou odměnu pro první tři
nejlepší třídy ve sběru. Ostatní peníze škola
použila na nákup odměn, pomůcek a sladkostí pro školu a ostatní účastníky sběru.
Ještě jednou děkuji všem, kteří se zúčastnili a svou aktivitou přispěli k záchraně několika vzrostlých stromů, které
by musely být pokáceny na výrobu nového papíru. Pomáháme tak alespoň trochu naší přírodě, která činností člověka
nesmírně trpí. Je dobře, že mladá generace se k těmto výzvám umí postavit čelem a připravuje se na řešení tohoto problému už teď.Mgr. Jana Podešvová
Koordinátor EVVO

Pomáháme nemocným dětem
Jako i v minulých letech i letos jsme
se zapojili do společné akce „Vánoční
hvězda“, kterou pořádá Sdružení Šance
při hemato-onkologickém oddělení
Dětské kliniky FN v Olomouci. Letošní
rok byl velmi přínosný, vedle finančních darů od našich rodičů se do celé
akce zapojilo nemalé množství dětí, dospělých a pedagogů naší halenkovské
školy. Celková částka, která bude odeslána na dané oddělení je v letošním roce převeliká, 19 800 Kč. Tak veliký finanční dar od našich dětí a rodičů
svědčí o tom, že se k výzvě pomoci
na dálku neobracíme zády, ale jdeme
společně vstříc dobré a potřebné věci.
Onkologické onemocnění je závažnou
nemocí, nejen u dospělých, ale především u těch našich nejmenších. K léčbě
dětí patří nejen péče lékařů, kvalitní
a účinné léky, noví dárci kostní dřeně,
ale i celkové prostředí, ve kterém děti
po osm měsíců tráví čas se svoji nemocí. Nejen tíha nemoci je těžkou zkouškou pro děti, ale i stres, který provází
pobyt v nemocnici se může odrazit
na celkovém zdravotním stavu malých

pacientů. A právě v roce minulém se
pro nemocné otevřelo nově zrekonstruované oddělení, které svým vybavením
a účelnou úpravou pokojů přineslo velké zlepšení v jejich léčbě. Jsem velmi
ráda, že jsme mohli pomoci i my všichni, kteří si i v letošním roce zakoupili „
Vánoční hvězdu“, která je nejen symbolem pomalu přicházejících Vánoc, ale
i nadějí pro naše nemocné děti. Chtěla
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bych poděkovat všem dětem, dospělým,
rodičům i pedagogům, kteří přispěli
do předvánočního balíčku štěstí pro děti z FN v Olomouci. A zároveň bych
Vám ráda popřála klidné a krásné svátky vánoční. A až se zadíváte na tu svoji
hvězdičku, aby jste v ní zahledli jedny
dětské oči, které své Vánoce budou trávit v nemocnici, ale s nadějí, že půjdou
brzy domů.
Mgr. Jarmila Kopecká

mateřská škola

4/2008

Co se událo v naší MŠ

Halenkovský zpravodaj

Jako každý rok pořádala MŠ i letos ,,Drakiádu“ na zahradě školky. Děti si přinesly buď doma vyrobené nebo zakoupené
draky a zy vydatné pomoci paní učitelky Krejčí a praktikantky Lenky Juřicové se draci vznášeli vzduchem. Zážitek z drakiády měly i nejmenší děti ze třídy Kuřátek, které hlasitě snažení ostatních povzbuzovaly.

PŘESTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY

O rekonstrukci kuchyně a sociálního zařízení, která proběhla o letošních velkých prázdninách se zmiňival již pan starosta v minulém zpravodaji. Mě nezbývá, než poděkovat obecnímu úřadu za poskytnutí finančních prostředků, místním službám obce Halenkov, zedníkům, vodařům a firmám za spolupráci a spolehlivost a osobní poděkování patří všem zaměstnancům MŠ.									
Jitka Plátková, ředitelka MŠ

Mateřská škola

VÁNOČNÍ KONCERT

Srdečně zveme na Vánoční koncert, který se bude konat v kostele Povýšení sv. Kříže v neděli 14. 12. 2008 v 16.00 hodin.
Vystoupí sbor gymnazistů z Uherského Hradiště

Svatý pluk.

Více info o vystupujících najdete na www.svatypluk.com.

vás zve na vánoční besídku
s mini jarmarkem
Vaše děti vystoupí v sále Lidového domu v Halenkově
v pátek 12. 12. 2008 v 15.15 hodin. Připravily si pro vás také spoustu výrobků, které budou k mání na mini jarmarku.
Těšíme se na vás také Míša s diskotékou pro děti.
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hasiči

4/2008

Investice u dobrovolných hasičů Halenkov v roce 2008

Jednotka požární ochrany SDH
Halenkov se v roce 2008 těšila mimořádné finanční podpoře ze strany zřizovatele jednotky - obce Halenkov. Dík
vstřícnosti představitelů obce došlo totiž k obměně sice moderní, ale pro obec
a jednotku ne zcela vyhovující automobilové stříkačky Tatra 815 CAS 32
za vozidlo LIAZ 101 CAS 25.
Zasvěcený čtenář, odborník, kovaný
hasič se určitě pozastaví nad výše uvedenou směnou, a možná ji neshledá jako přínos ke zvýšení akceschopnosti
jednotky. Pro ně a také pro laickou veřejnost proto jen pár faktů, které obec
Halenkov a potažmo členy jednotky
SDH Halenkov vedly k tomuto kroku:
- u Tatry byla po řadě let služby
na stole otázka rozsáhlejší opravy karoserie nástavby
- v potaz byla brána otázka hospodárnosti vozidla (provozní náklady jako
spotřeba PHM, životnost a pořizovací
cena pneu, náklady na běžnou údržbu
atd.)
- a zejména fakt, že vozidlo plnilo
u jednotky (zařazené do kategorie JPO
II - hasiči drží pohotovosti a jsou mimo
jiné povinni vyjet k události do 5 min.
od vyhlášení poplachu) funkci 1.zásahového vozidla, k čemuž nedisponovalo
potřebným místem pro osádku družstva
1+5 a potřebnými prostory v nástavbě
pro věcné prostředky PO.

JPO II SDH Halenkov má v užívání
ještě jedno cisternové vozidlo Tatra 148
CAS 32. Proto při rozhodování o realizaci směny nebyl brán vážný zřetel
na ztrátu objemu hasiva. Tatra 815 CAS
32 sebou vozila 8200 litrů vody. Nově
pořizovaná cisterna LIAZ má objem
nádrže pouze 2500 litrů, ale je vybavena vysokotlakou technologií hašení
(menší spotřeba hasební vody). Společně
s 6000 litry vody, kterými disponuje
Tatra 148 CAS 32 tak tvoří na účinný
zásah dostatečnou zásobu.
Na poslední zádrhel, který mohl
ovlivnit realizaci směny – dofinancování nákupu a nutnou repasi vozidla LIAZ
(Liazka měla za sebou taky řadu let aktivní služby) se obec připravila již v roce 2007. V rozpočtu na rok 2008 byla
vyčleněna částka cca. 1 mil. Kč.
Samozřejmě se počítalo také s tím, že
Tatra 815 CAS 32 bude podána na protiúčet.
A tak se halenkovští hasiči od května
letošního roku pyšní novým přírůst-

Liazka ve službách JPO II SDH Halenkov
kem. Repasovanou cisternovou automobilovou stříkačkou LIAZ 101 CAS 25.
Radost z nového vozidla je o to větší,
že obec Halenkov obdržela od Zlínského
kraje víceúčelovou neinvestiční dotaci
ve výši 100 tis. Kč na výdaje věcného
vybavení neinvestiční povahy, odbornou přípravu členů jednotky a uskutečněný zásah mimo územní obvod. Tato
dotace byla beze zbytku použita na nákup věcných prostředků PO, s hlavním
zaměřením na dovybavení repasované
cisterny.
Od téhož poskytovatele obdržela
obec další prostředky ve výši 150 tis.
Kč na zabezpečení akceschopnosti JPO
II SDH Halenkov. Tato částka je každoročně vyplácena těm obcím, jež jsou
zřizovateli jednotky PO zařazené do kategorie JPO II.
Co plány na rok 2009? Z podnětu vedení obce Halenkov a na základě iniciativy halenkovských hasičů, obce
Halenkov a Štiavnik (Sk) vypracovaly
v rámci dotačního programu příhraniční
spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA
- ČESKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013
projekt „Javorníky – ochrana a bezpečí
bez hranic“. Projekt je mimo jiné zaměřen na nákup moderní záchranářské
techniky pro obě obce. Na straně slovenského partnera se jedná o nákup cisternové automobilové stříkačky v hodnotě
300.000 EUR (cca. 9 mil. Sk) a na straně obce Halenkov nákup rychlého záchranného automobilu (RZA 4x4), terénní čtyřkolky a sněžného skútru (vše
včetně patřičného příslušenství) v celkové hodnotě cca. 3,6 mil. Kč.
-6-

Ilustrační fota
Projekt byl v řádném termínu, do uzávěrky předběžné výzvy 31. 9. 2008, podán na Spoločný technický sekretariát
v Bratislavě. Zda bude úspěšný se rozhodne v nejbližších týdnech.
Ať je však výsledek rozhodnutí schvalujícího orgánu jakýkoliv věřím, že
dobrovolní hasiči obou dotčených obcí
a zejména členové JPO II SDH Halenkov
budou nadále pokračovat ve své záslužné, obětavé činnosti.
Starosta SDH Halenkov
Janota Petr
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Dne 26. 9. 2008 proběhlo v obci Halenkov v areálu firmy ZAMET taktické cvičení VI. okrsku Hovězí. Cvičení se zúčastnilo 60 hasičů z jednotek SDH Halenkov, Hovězí, Huslenky, Nový Hrozenkov, Karolinka město, Karolinka – Stanovnice, byl
také pozván sbor mimo VI. okrsek, a to jednotka z Ústí u Vsetína.
Luboš Janota, lubaja@email.cz

Foto od Jana Václavíka
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Ohlédnutí za
turistickou sezónou

Poslední letošní letní akcí turistů byl
víkendový výjezd do Polských Tater.
Účastníci odjeli v pátek 5. září
do Zakopaného v Polsku kde se ubytovali kempu. Ráno pak vyjeli lanovkou
na Kasprovy vrch a odtud se vydali
na zřejmě nejkrásnější tůru v celých
Vysokých Tatrách, zajištěnou z velké
části řetězy, žebříky a železnými háky,
přiléhavě nazvanou „Orla perč“ (Orlí
stezka). Díky náročnosti této trasy a silnému větru, se část výpravy další den
věnovala prohlídce Zakopaného a druhá skupinka si vyšla na známý vrchol
Giewont.

Letošní podzim zahájili turisté 13. září tradičním cyklopřejezdem Javorníků.
Letos nám počasí nepřálo, ale i přes citelný chlad byla účast dosti hojná.
Cyklisté zvládli trasu z Velkých Karlovic
přes Kasárna, Portáš, Kohátku až
do Kychové, kde na ně čekala kyselice
a posezení s kytarou a zpěvem.

klub českých turistů

V listopadu se uskutečnil další ročník
promítání z činnosti členů a přátel KČT
Halenkov pod názvem „Kde valach zanechal stopu“. Díky přednášejícím jsme
se podívali do Indie, Irska, Rumunska,
Bulharska ale i do Alp na Dachstein
a Mont Blanc nebo do Vysokých Tater.
Podzim jsme zakončili o týden později ve Vizovických vrších tůrou z Lípy
u Zlína přes Sehradice a Spletený vrch
do Vizovic.

Teď už se těšíme na krásnou bílou zimu – doufáme že třetí taková bídná zima za sebou nebude – a připravujeme
akce jednak tradiční (zimní táboření,
jednodenní běžkařské výlety do okolí)
ale i zájezd na Šumavu nebo do polských Beskyd anebo zimní výstup
na Velký Choč.
A samozřejmě taky tradiční ples,
první sobotu v březnu, na který Vás
srdečně zveme.
Závěrem chci poděkovat všem, kdož
se naších akcí zúčastnili, a do nového
roku popřát všem mnoho zdraví a spokojenosti v životě i zaměstnání.

4. října se konal již 25 ročník pochodu okolo Halenkova. Letos nám počasí
vůbec nepřálo, a tak účast 30 pochodníků za neustálých dešťových přeháněk je
vlastně úspěch.

Za KČT Halenkov,
Trličík Vlastislav

O týden později 11. října jsme za ideálního podzimního počasí uspořádali
zájezd na Slovensko. Prošli jsme krásnou soutěskou Prosiecké doliny přes
Velké Borové a Kvačianskou dolinou
do Kvačan.
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Fotbalový podzim ve výsledcích
Muži - okresní přebor

Dorost - okresní přebor

Halenkov - Kateřinice „B“ - 2:1 (1:1) B: Šulák, Krejčí
Bynina - Halenkov
- 0:1 (0:1) B: Zbranek
Halenkov - F. Lhota
- 1:1 (1:1) B: Šulák
Horní Bečva - Halenkov - 0:1 (0:0)B: Zbranek
Halenkov - Janová
- 0:3 (0:2)
Halenkov - Prlov
- 1:2 (0:1) B: Haničák
Hošťálková - Halenkov
- 1:0 (0:0)
Halenkov - Střítež
- 2:0 (0:0) B: Mikula 2
Ratiboř - Halenkov
- 2:0 (1:0)
Halenkov - Jablůnka
- 1:4 (0:1) B: Koňařík Robert
N. Hrozenkov - Halenkov - 0:1 (0:1) B: Šulák
Halenkov - Liptál
- 2:3 (1:1) B: Šulák, Mikula
Halenkov - FC Vsetín „B“ - 2:0 (1:0) B: Zbranek, Krejčí
Kateřinice „B“ - Halenkov - 1:2 (0:0)B: Zbranek, Koňařík R.

Huslenky - Halenkov
- 4:4
		
Halenkov - Kateřinice
- 0:2
Halenkov - Leskovec
- 1:1
Hošťálková - Halenkov
- 3:1
Halenkov - Lhota u Vset. - 3:4
		
Lidečko - Halenkov
- 1:3
Halenkov - Horní Lideč - 1:5
Liptál - Halenkov
- 1:9
		
Halenkov - Fr. Lhota
- 2:2

14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
13

12
10
9
8
7
7
6
5
5
5
4
4
2
2

0
0
1
3
4
1
2
2
2
1
1
1
3
1

2
4
4
3
3
6
6
7
7
7
9
9
9
10

8
6
5
5
5
4
4
4
2
0

0
0
2
0
0
1
1
0
0
0

48 : 16
32 : 26
37 : 18
37 : 22
26 : 19
16 : 18
25 : 27
21 : 20
22 : 31
21 : 27
22 : 28
15 : 34
10 : 25
10 : 31

B: Kovařík
B: Kovařík
B: Pastorek, Kovařík,
Žárský
B: Krňa, Čotek, Trličík
B: Krňa
B: Krňa 5, Pastorek 2,
Řepka, Uherek
B: Pastorek, Žárský

Tabulka po podzimní části

Tabulka po podzimní části
1. Janová
2. Liptál
3. Kateřinice „B“
4. Francova Lhota
5. Jablůnka
6. Halenkov
7. Ratiboř
18. Horní Bečva
19. Bynina
10. FC Vsetín „B“
11. Hošťálková
12. Střítež
13. Nový Hrozenkov
14. Prlov

B: Kovařík 2, Krňa,
Kopecký

1. Francova Lhota

9

7

2

0 47 : 11 23 (+ 8)

3. Lidečko

9

6

0

1 16 : 9 18 (+ 3)

2. Horní Lideč

36 (+ 15)
30 (+ 9)
28 (+ 7)
27 (+ 6)
25 (+ 4)
22 (- 2)
20 (- 1)
17 (- 4)
17 (- 4)
16 (+ 1)
13 (- 8)
13 (- 8)
19 (- 12)
17 (- 14)

9

4. Lhota u Vsetína

9

5. Hošťálková

9

7. Kateřinice

9

6. Leskovec

9

8. Halenkov

9

9. Huslenky

9

10. Liptál

9

7

1

5

1

2

5

4
3
2
1
0

2
1
3
1
0

1 29 : 11 22 (+ 7)
3 33 : 13 16 (+ 1)
3 22 : 17 14 (- 1)
3 16 : 16 11 (- 4)

5 14 : 23 10 (+ 10)
4 24 : 23 9 (- 6)
7 9 : 39
9 4 : 52

4 (- 11)

0 (- 15)

Přípravka – okresní přebor

Halenkov - Val. Příkazy - 8:1 B: Maňák 5, Uherek 2,
		
Orság
Halenkov - N. Hrozenkov - 0:7
Halenkov - Val. Polanka - 2:11 B: Maňák, Orság
Mladší žáci - okresní přebor
V. Karlovice + Karolinka „B“ - Halenkov
- 0:2 B: Maňák 2
Huslenky - Halenkov
- 12:1 B: Maňák
Halenkov
V.
Karlovice
+
Karolinka
„A“
Halenkov - Hovězí
- 14:0 B: Ondryáš 3, Labuda
2:1
B:
Maňák
2
Halenkov - Leskovec
- 11:0 B: Strbačka 4, Tlašek 2,
N.
Hrozenkov
Halenkov
2:3
B:
Himmer
2, Kořenek
		
Labuda 2, Holec 2, Václavík
Val.
Příkazy
Halenkov
3:4
B:
Kořenek,
Maňák,
Hošťálková - Halenkov
- 12:6 B: Ondryáš 4, 		
		
Strbačka,
Orság
		
Chrástecký, Maňák
Val. Polanka - Halenkov - 3:4 B: Uherek 2, 		
Halenkov - Jablůnka
- 13:1 B:
		
Himmerová, Maňák
Ratiboř - Halenkov
- 13:0
V.
Karlovice
+
Karolinka
„A“
Halenkov
Halenkov - V. Kar. + Karol. „B“ - 15:0 B: Ondryáš 3, Maňák 2
- 2:3 B: Himmer, Kořenek,
Kateřinice - Halenkov
- 13:2 B: Ondryáš, Labuda
		
Orság
Halenkov - Ústí
- 11:2 B: Ondryáš
Halenkov - V. Karlovice + Karolinka „B“
Tabulka po podzimní části
- 1:10 B: Uherek
1. Ratiboř
2. Huslenky
3. Ústí
4. Halenkov
5. Jablůnka
6. Hošťálková
7. Kateřinice
8. V. Karl. + Karolinka. „B“
9. Hovězí
10. Leskovec

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1
3
2
4
4
4
4
5
7
9

75 : 6
21 : 20
35 : 22
33 : 13
27 : 20
65 : 30
32 : 39
17 : 38
20 : 47
6 : 96

24 (+ 12)
18 (+ 3)
17 (+ 2)
15 (0)
15 (+ 3)
13 (- 2)
13 (+ 1)
12 (0)
6 (- 6)
0 (- 15)

Tabulka po podzimní části
1. Val. Polanka

10

8

1

1

67 : 13

25 (+ 10)

3. N. Hrozenkov

10

5

1

4

34 : 21

16 (+ 1)

2. Halenkov

4. Vel. Karlov. +
Karolin. „B“
5. Vel. Karlov. +
Karolin. „A“
6. Val. Příkazy
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10

7

0

3

29 : 40

21 (+ 6)

10

4

2

4

28 : 27

14 (- 1)

10

2

0

8

13 : 36

16 (- 9)

10

2

0

8

20 : 54

16 (- 9)
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