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Starosta občanům ● MŠ a ZŠ ● Florbal ● Plán činnosti turistů 2013 ● Fotbal

Sobota 1. 6. - Dětský den ve 14.00 hodin - večer Ohňování s KČT + opékání
hraje ŠLAPETO revival - místo konání - nové sportovně zábavní hřiště
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starosta občanům

Starosta občanům

Vážení spoluobčané,

dovolte mi nejdříve Vám všem popřát pevné zdraví, hodně štěstí, životní pohody a doufám, že jste prožili pěkné
Velikonoce, i když jsme jarního počasí nedočkali, spíše
naopak!
Dne 20. 2. 2013 se konalo zasedání OZ, na kterém bylo
mimo jiné projednáno plnění rozpočtu za rok 2012 a schválen rozpočet roku 2013. Schválení rozpočtu předcházelo
projednání návrhu radou za účasti členů finančního výboru i zástupců organizací jejichž zřizovatelem je obec a nebo obec přispívá na jejich provoz. Tito byli přítomni
i na jednání zastupitelstva.
Plnění rozpočtu – jeho hodnocení je velmi pozitivní a to
nejen za celou obec ale i v jednotlivých částech a za dílčí
organizace obce.
Rozpočet obce na rok 2013 je sestaven na základě skutečnosti roku 2012 a reálných odhadů vývoje příjmů v roce
2013.
V oblasti výdajů pokrývá rozpočet základní potřeby obce
a jejich občanů. Příjmy a výdaje jsou si rovny a činí 34
568 tis. Kč.
Investiční část rozpočtu zahrnuje jen akce na něž máme
přidělenou dotaci a to je zateplení přístavby Lidového
domu a zateplení hasičské zbrojnice. Rozpočet vyčleňuje
prostředky ve výši 1200 tis. Kč na pokračování rekonstrukce hřbitova a to především chodníků a rozvodů. Mimo tyto
akce budeme dále usilovat o získání dotačních prostředků
na realizaci akcí “Revitalizace návsi v Halenkově“ a dokončení revitalizace bývalého armádního velkoskladu
PHM. Připomínám, že projekt revitalizace návsi obsahuje
nejen řešení prostranství mezi OÚ, Lidovým domem a farou, včetně zpřístupnění hřbitova, ale i vybudování chodníku od železniční zastávky kolem Liďáku, fary a kostela.
Rovněž v rámci tohoto projektu je zhotovení parkoviště
u Lidového domu.
Tak jak je dáno rozpočtem budeme dále postupně opravovat místní a účelové komunikace.
Pokud jednání s majiteli pozemků mezi údolím Černý
a železniční zastávkou budou úspěšná, bude konečně možné realizovat i výstavbu chodníku podél železniční trati.
Bohužel zatím máme i nesouhlasné stanoviska majitelů.
Mohu Vám sdělit na základě jednání s radním Zlínského
kraje panem Kučerou a Správou silnic, že se připravuje rekonstrukce silnice od naší MŠ až po most do údolí Břežitá.
Realizace je naplánována na rok 2014.
Schválením rozpočtu dáváme zelenou i celkové opravě
fary a to poskytnutím bezúročné půjčky, stejně jeko projektu naší MŠ – Pohyb a reč nás spája.
Jsem potěšen, že zastupitelé souhlasili i s novým projektem ZŠ na rekonstrukci školního sportoviště, kde bychom
v rámci projektu přeshraniční spolupráce mohli získat až
90 % potřebných prostředků.
V rámci rozpočtu je pořízen nový automobil pro OÚ
a potřeby obce. Sedmým rokem používaný automobil byl
prodán a finance použity k částečné úhradě kupní ceny.
V rozpočtu není zapomenuto ani na finance potřebné
k zajištění oprav a obnovy veřejného osvětlení, zajištění
hospodaření s odpady, údržby zeleně a dalších činností
včetně sportovních a kulturních aktivit.
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Tak jako každý rok se můžeme těšit na dětský den,
Halenkovské slavnosti, závody a turnaje pořádané hasiči,
fotbalisty společně s obcí, knihovnou a akce pořádané
dalšími organizacemi.
Dne 27. 4. 2013 /sobota/ bude otevřena pro cyklisty
a pro rok 2013 cyklostezka Bečva.
Závěr akce vsetínšní organizátoři plánuji uskutečnit
u nás na novém sportovně – zábavním parku.
My sportovní areál tento den oficiálně otevřeme a určitě
se sportovním a kulturním pořadem.
Dne 5. 5. si připomeneme osvobození republiky a obce
od nacismu, uctíme památku padlých a společně s našimi
hasiči oslavíme patrona hasičů Sv. Floriána.
Pak následují další akce, které vyvrcholí Halenkovskými
slavnostmi dne 8. 6. 2013.
O všem budete blíže informováni.
Položkový rozpočet obce včetně komentáře najdete
na našich webových stránkách a i my pracovníci OÚ jsme
připraveni podat informace a vysvětlení ke schválenému
rozpočtu roku 2013.
Ještě jedna prosba k Vám, která se týká právě informací.
Mnohdy kolují mezi námi tak zvané zaručené zprávy týkající se investičních akcí realizovaných obcí - jejich nákladovostí, nákupu a prodeje majetku. V rámci objektivity
si ověřte tyto informace na obecním úřadě.

-2-

Závěrem Vám ještě jednou vše nejlepší přeje
ing. Jiří Lušovský, starosta obce
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školka

Novinky z naší mateřinky

Dny se míjejí, ale můžu napsat, že ani jeden z nich neodešel bez zážitků, úsměvů a nových zkušeností dětí z naší halenkovské školičky.
Po Vánocích na děti čekalo setkávání se, se slovenskými
dětmi z Domaniže, které nás i naše MŠ navštívila v rámci
projektu „Pohyb a reč nás spája“.
Děti si vychutnaly divadélka, která nás navštívila a svým
programem děti nenásilně vedla k empatiím, slušnému chování, ohleduplnosti a lásce k přírodě.  Další setkání se uskutečnilo v Domaniži, kde na děti čekalo nejen divadelní představení „Zlatovláska“, v podání profesionálních hereček, ale
i setkání s kamarády.
Velikonoce ťukají na dveře a naše mateřinka tím žije.
Malování vajíček, výroba přáníček pro své nejbližší, pletení  
pomlázky , návštěva vsetínského zámku, kde je pro děti přichystána výstava malovaných vajíček, výtvarná dílna a povídání o tradicích Velikonoc.
V následujících dnech máme v plánu návštěvu solné jeskyně, putování za pohádkou v Domaniži, návštěvu skanzenu
v Rožnově p. Radhoštěm, výlet do Ostravy za zvířátky, pasování předškoláků a slavnostní ukončení projektu.
Nyní nás čeká renovace zahrady, kterou byl pověřen zahradní architekt ing. P. Hastík, a věřím, že nový vzhled příjemně překvapí děti i občany Halenkova.
Na závěr bych Vám chtěla popřát za sebe i celý kolektiv
MŠ Halenkov, pohodové svátky velikonoční, bohatou pomlázku a mnoho úspěchů v dalších dnech.
Napsala Ivana Bátlová, ředitelka MŠ
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Ze základní školy
SOUTĚŽ JALOVEČEK
Soutěž Jaloveček je celoroční aktivita naplňující cíle průřezového tématu Environmentální výchova a procvičující učivo prvouky a přírodovědy žáků 1. - 6. ročníků ZŠ v souvislostech. Probíhá každý školní rok ve třech etapách- podzimní,
zimní a jarní. Rozvíjí vybrané klíčové kompetence, zejména
pak kompetence k řešení problémů. Zaměřuje se na témata

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
V pondělí 11. února 2013 se v ZŠ Halenkov
konalo školní kolo recitační soutěže.
Zúčastnilo se ho 53(!) žáků, kteří úspěšně
absolvovali třídní kola. Všichni recitovali
velmi pěkně, a porota tak měla těžkou práci.
Do okrskového kola byli vybráni vždy dva
soutěžící z každé kategorie.
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vycházející z RVP. Organizátorem soutěže je Muzeum regionu Valašsko a soutěž probíhá ve všech prostorách Vsetínského
zámku. V únoru jsme se zúčastnili soutěže podruhé. Tématem
soutěže byly "stopy naší zvěře". Stopami však nemusí být jen
odlitky tlapek a pařátků, ale také typ potravy, úkryty a další
pobytové znaky. Tentokrát nás rezentovali   žáci 5.třídy –
Natálie Adamcová, Jakub Orság, Miroslav Pavlásek, Jan
Vetchý a Karolína Kaštánková. Opět jsme  potvrdili své znalosti a přivezli jsme do školy diplom za 2. místo – stejně jako
na podzim.                    Mgr. Milena Juříková, ZŠ Halenkov
Soutěžení v Alcedu Vsetín přineslo pěkné třetí místo
Karolíně Valigurové ze 7. A. Tím si vybojovala postup do
okresního kola. „Boj“ v Základní umělecké škole v Rožnově
pod Radhoštěm ve středu 20. března 2013 byl velmi náročný.
Do regionálního kola postupovali z 1. – 4. kategorie pouze
první dva přednášející. To už se Karolíně nepodařilo.
Reprezentovala však naši školu velmi zdatně a za to jí náleží
velká pochvala a poděkování.
Mgr. Marie Muroňová, třídní učitelka

Vítězství v II. florbalové lize ZŠ

Žákům ZŠ Halenkov se letos podařilo zvítězit ve II. florbalové lize základní škol. Soutěže se zúčastnilo celkem 7 týmů
(viz. KONEČNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE). Byly odehrány celkem 3 turnaje, kde každý tým sehrál dohromady 12 utkání (2
x každý s každým). Turnaje se odehrávaly v hale na Lapači,
na oficiálním florbalovém hřišti. Tým Halenkova o svém vítězství rozhodl až na posledním turnaji, do kterého vstupoval
s tříbodovým mankem na ZŠ Integra.
Mezi hlavní opory družstva patřily - Luboš Maňák, Petr
Hruška (8. Třída), Vojtěch Uherek, Zdeněk Václavík (9. Třída)
a Miroslav Leskovjan (5. Třída).
Vítězstvím v soutěži si tým vybojoval místo v baráži o účast
v I. lize, kde jim bude soupeřem družstvo ZŠ Liptál.
KONEČNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE:
1. ZŠ Halenkov
2. ZŠ Integra Vsetín
3. ZŠ Hovězí
4. ZŠ Valašská Polanka
5. ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí
6. ZŠ Karolinka
7. ZŠ Nový Hrozenkov
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Plán činnosti KČT HALENKOV na rok 2013
ZÁŘÍ

LEDEN
12.

50km po Valašsku

20.

Výroční členská schůze

KČT Vsetín

Restaurace pod Černým
ÚNOR
Zimní táboření - XIX.
ročník

Trličík V.

7. - 10.

Český zimní sraz turistů Jilemnice

Trličík V.

23.

Bílá - běžky, sjezdovky

2. - 3.

XVII. Turistický ples

Cyklopřejezd Javorníků                                  

14. - 21.

Isola d´Elba                                                                        Bártková

27. - 29.

Rychlebské hory

Mikulenková A.

ŘÍJEN

BŘEZEN
2.

Rozsypal,
Bařina, Šafařík

7.

výbor

Lidový dům Halenkov

5.

Pochod okolo Halenkova  
výbor
XXX. roč.

12.

Malá Fatra

Gřešáková O.

19.

Slopné - Vizovice

Mikulenková A.

20.

Vrcholy oblasti Chřiby Tanečnice                      

Bártková,
Gřešákova

kontrola KČT Halenkov

15. - 17.

Jeseníky

Drga Z.

LISTOPAD

30.

Velikonoční pochod

Václavík J.

16.

Výlet do neznáma - sklep

14.

Otvírání skal - Pulčíny

Mikulenková A.

23.

Promítání z výletů a jiných
výbor
akcí

20.

Výlet do neznáma - sklep

Gřešáková O.

27.

Rozsypal,
Přejezd Vizovických vrchů                              
Bařina, Šafařík

DUBEN

Bártková A.

PROSINEC
26.

Štěpánská jízda

30.

Melocik                                                                      Mikulenková A.

KVĚTEN
4.

Přátelství bez hranic 2013
- Portáš

KČT Zlím

12.

Okolo Huslenek Galovské lúky

Mikulenková A.

18.

Vsetínské vrchy  
Rozsypal,
XVII. ročník                               Bařina, Šafařík

25.

Vrcholy oblasti Chřiby Ptáčnice

Telefon KČT Halenkov 605 119 320
www.kcthalenkov.cz

Bártková,
Gřešákova

kontrola KČT Halenkov
ČERVEN
1.

Ohňování  - v rámci
Halenkovských slavností

Trličík V.

15.

Lysá hora

Trličík V.

19. - 23.

Ralsko              

Rozsypal,
Bařina, Šafařík

ČERVENEC
27.7 - 3.8

Hlavní akce
Česko - Saské Švýcarsko

SRPEN
17.

Od skaly ge skale

Václavík J.
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Co dělali turisté v zimě

Turisté zahájili letošní rok tadiční výroční členskou schůzí,
na které jsme mimo jiné zhodnotili rok minulý a schválili
plán činnosti na rok letošní.
V lednu se někteří turisté zúčastnili obnoveného novoročního výstupu na Radhošť.
První víkend v únoru patřil tradičnímu, již 19 zimnímu táboření. Letos nám vůbec nepřálo počasí, a tak sobotní déšť
mnoho účastníků nepřilákal. Přesto se našlo 23 věrných
z nichž 4 přespali ve stanech, které ráno pod popraškem sněhu aspoň trochu připomínaly zimní táboření.
7. – 10. února se konal v Jílemnici 13. Český zimní sraz turistů, kterého jsme se v hojném počtu ( plný autobus) zúčastnili. Překvapilo  nás málo sněhu v Jilemnici, ale na hřebenech
Krkonoš bylo sněhu dostatek. V pátek jsme na běžkách jeli
z Rokytnice nad Jizerou do Jílemnice. Počasí  nebylo to pravé
turistické, nízká oblačnost nám mnoho výhledů neumožnila.
Zato v sobotu nás na Horních Mísečkách přivítala modrá obloha a na teploměru -10 stupňů. Ideální podmínky.  Vystoupali
jsme k Vrbatově   boudě, okolo mohyly Hanče a Vrbaty
k Labské boudě, někteří až k Sněžným jámám na polské straně
Krkonoš. Cestou jsme si užívali nádherné výhledy do okolí.
V neděli jsme vyjeli autobusem na Benecko a po upravených
běžeckých trasách  na rozhlednu na Žalém. Všichni účastníci
si tuto akci chválili a už se těší na příští rok na mezinárodní
zimní sraz turistů do Králiků.
Další akcí byl lyžařský zájezd pro běžkaře i sjezdaře
na Bílou.
Několik našich členů se zúčastnilo Zděchovské 30, na které naše členka Lidka Chrástecká obsadila krásné 3 místo.
Tímto ji gratulujeme a děkujeme za reprezentaci oddílu.
V březnu se uskutečnil další oblíbený a hojně navštívený
turistický ples. Přesvědčili jsme se že nám to sluší nejen
v pohorkách, na lyžích nebo na kole, ale i v polobotkách,
lodičkách a společenském oděvu.
Další březnovou akcí byl víkendový lyžařský zájezd
do Jeseníků. Běžkaři jezdili v okolí Paprsku a Dlouhých strání, sjezdaři na Ramzové a v Koutech nad Desnou.
Mimo to využili běžkaři dobrých sněhových podmínek
k výletům do okolí až do konce března.
Co dělají turisté během celého roku, se dozvíte na www.
kcthalenkov nebo na vývěsce u pošty.
Za KČT Halenkov: Trličík Vlastík.

SPOJENÍ

telefon

e-mail

Bártková Alena

Dolní Jasenká 747/36 Vs

739 422 569

abartkova@email.cz

Bařina Zdeněk

Žerotínova 1321 Vs.

603 242 295

barinaz@seznam.cz

Drga Zdeněk

Pod strání 1776 Vs.

736 137 590

zd.drga@email.cz

Gřešáková Oli

Příčná 1777 Vs.

737 564 086

gresakoli@seznam.cz

Janků Josef

Stará cesta 1684 Vs.

603 219 213

jos.janku@gmail.com

Mikulenková Aška Huslenky 211

731 162 927

anezkamikulenkova@seznam.cz

Pončík Libor

Huslenky 418

603 144 616

poncik@simexcontrol.cz

Rozsypal Jiří

Rokytnice 418 Vs.

737 564 045

Trličík Vlastík

Halenkov 627

605 119 320

trlicik@tiscali.cz

Václavík Pepa

Huslenky 159

777 302 890

vaclavik@kcthalenkov.cz
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a v terénu, zúčastnili v období od 27.1. do 10.3. zimního
turnaje ve Vsetíně na umělé trávě.

Vážení spoluobčané,
chtěli jsme pro Vás na tomto místě zveřejnit jarní rozlosování našich celků. Kvůli velice nepříznivým povětrnostním
podmínkám počátkem letošního jara fotbalu vůbec nepřejícím je však  již několik utkání odložených a finální rozlosování včetně termínů dohrávek se teprve „dolaďuje“. Proto
Vám rozlosování poskytneme při návštěve prvního domácího jarního utkání mužů, což by mělo být (snad už určitě)
v neděli 7. dubna od 15:30. A bude to hned derby utkání
Halenkov – Nový Hrozenkov !!!
DÍKY VELIKONOČNÍMU PŘÍVALU SNĚHU SE
UTKÁNÍ OPĚT RUŠÍ!!

Výsledky zimního turnaje mužů:
Halenkov - Ratiboř 0:3
Halenkov - Ústí 4:2
Halenkov - Leskovec 8:4
Halenkov - dorost FC Vsetín 0:5
(toto utkání hrál za Halenkov celek dorostu)
Halenkov - Huslenky 4:6
Halenkov - Leskovec 10:1
Halenkov - dorost FC Vsetín 4:3
Dorostenci také poctivě trénovali pod vedením trenéra
Tomáše Maliňáka a mimo to se zúčastnili halového turnaje

Neděle 7. dubna - 15:30
Halenkov – Nový Hrozenkov
Nyní pár slov k tomu, jak probíhala zimní příprava. Muži
se kromě tréninků, kdy se kombinovala příprava v tělocvičně

OP muži
Rk. Tým
Záp + 0 - Skóre
1. Ratiboř A
13 10 1 2 45: 22
2. Vel.Karl.+Karol. B
13 8 1 4 35: 24
3. Dolní Bečva B
12 7 2 3 25: 18
4. Střítež
13 6 4 3 46: 34
5. Prostřední Bečva
13 7 1 5 37: 34
6. Halenkov
11 7 0 4 30: 16
7. Horní Bečva A
12 7 0 5 33: 24
8. Valašská Bystřice
13 6 1 6 31: 24
9. Lhotka n.B.
12 5 2 5 31: 25
10. Nový Hrozenkov
13 4 3 6 19: 29
11. FC Vsetín B
13 4 2 7 23: 41
12. Krhová A
13 4 1 8 27: 38
13. Kelč B
12 3 1 8 20: 33
14. Valašská Senice
13 0 1 12 21: 61
Nejlepší střelci: R. Jakeš (8), D. Kovář (7)

Body
31
25
23
22
22
21
21
19
17
15
14
13
10
1

OP dorost sk. A
Rk. Tým
Záp + 0 - Skóre Body
1. Ratiboř
9 8 0 1 46: 9
24
2. Ústí
9 7 0 2 27: 14 21
3. Halenkov
9 5 1 3 30: 12 16
4. Liptál
9 4 0 5 13: 24 12
5. Lačnov
9 2 1 6 23: 26 7
6. Leskovec
9 0 0 9 3: 57
0
Nejlepší střelci: V. Maňák (15), D. Kovařčík (7)

v Bruntále (2. místo) a ve dnech 8. – 10.3. absolvovali kondiční soustředění na Portáši pod dohledem trenérského triumvirátu Tomáše Maliňáka, Radka Ondryáše a Daniela Kováře.
Nezaháleli ani starší žáci (trenér Petr Uherek) a přípravka
(trenér Jan Ondrušík), i pro ně byla po celou dobu zimní
přípravy k dispozici tělocvična naší Základní školy v Halenkově.
Doufejme, že kvalitní zimní příprava všech našich celků se
pozitivně odrazí v jejich jarních výkonech a výsledcích na
hřišti.
Pro připomenutí přidáváme tabulky po podzimní části
okresních soutěží.
Josef Toman, tajemník TJ Tatran Halenkov
OP starší žáci sk. B
Rk. Tým
Záp + 0 - Skóre Body
1. Ústí
7 5 2 0 44: 7
17
2. Huslenky
7 4 1 2 29: 16 13
3. Jarcová
7 4 1 2 23: 21 13
4. Halenkov
7 1 1 5 9: 24
4
5. Liptál
8 1 1 6 12: 49 4
Nejlepší střelci: V. Pekař (4), A. Tlašek (2)
OP starší přípravka sk.A
Rk. Tým
Záp + 0 - Skóre Body
1. Vel.Karl.+Karol.
8 8 0 0 48: 11 24
2. Nový Hrozenkov
8 5 0 3 73: 15 15
3. Valašská Polanka
8 5 0 3 36: 27 15
4. Lhota u Vs.
8 2 0 6 20: 46 6
5. Halenkov
8 0 0 8 7: 85
0
Nejlepší střelci: D. Žárský (3), A. Himmerová (2), J. Zádilský (2)

-7-

Halenkovský zpravodaj

inzerce

1/2013

Zpravodaj vydává Knihovna se souhlasem Obecního úřadu Halenkov a za spolupráce přispěvovatelů. Všem děkujeme. Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk: 900 ks.
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.

