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starosta občanům

Vážení spoluobčané,
dne 7. března proběhlo již desáté zasedání zastupitelstva
obce, které mělo na programu velmi důležité body jednání.
K těmto bodům bezesporu patřilo projednání plnění rozpočtu
roku 2015 a schválení rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet roku 2016 Vám předkládáme v tomto zpravodaji
včetně komentáře. Tento schválený rozpočet zajišťuje běžný
chod obce i její další rozvoj. V případě potřeby jsme připraveni podat vysvětlení k jakékoliv části rozpočtu.
Nyní blíže k jednotlivým tématům jednání zastupitelstva.
Plnění rozpočtu roku 2015 je pozitivní. Bylo dosaženo vyšší
plnění příjmové části rozpočtu, které činí 47 163 tis. Kč. Ve výdajích jsme zajistili splnění úkolů daných rozpočtem. Na základě schválení zastupitelstva bylo rozhodnuto přesunout zateplení bytovek č.p. 37, 40 a 631 do roku 2016, abychom využili
finanční dotace na tuto akci.
Úsporou rozpočtu v roce 2015 byl vytvořen prostor k dokončení revitalizace území bývalého armádního velkoskladu
v tomto roce. Oba úkoly jsou zahrnuty v rozpočtu roku 2016
a jsou na ně vyčleněny potřebné finanční prostředky ve výši
3 800 tis. Kč /zateplení/ a 2 mil. Kč /revitalizace/.
Schválený rozpočet ve výši 50 677 tis. Kč obsahuje zatím
jedinou schválenou finanční dotaci a to na pořízení hasičského cisternového vozu. Dotace je poskytnuta ve výši
2,5 mil. Kč. Ostatní předpokládané dotace budou v průběhu
roku vyhlašovány a my se musíme snažit na ně pečlivě zpracovanými projekty dosáhnout. Jedná se především o realizaci využití prostor 3. patra v základní škole, budování chodníků a komunikací.
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Na tyto akce je v rozpočtu vytvořena finanční rezerva.
K tomu snad jen poznámka, že již věřím v realizaci chodníku
do údolí Černé v letech 2017 nebo 2018, neboť vlastníci
pozemků mezi drahou a silnicí přistupují k této investici
zodpovědněji a snad i ty, kteří váhají s prodejem či darováním nepotřebných pozemků obci přesvědčíme, že chodník
zajišťující bezpečnost našich občanů je velmi potřebný. Letos
bude zpracován projekt stavby.
Rozpočet roku 2016 rovněž podporuje činnost schválením
Veřejnoprávních smluv TJ Tatranu Halenkov, Souboru valašských písní a tanců Kyčera a přispívá částkou 250 tis. Kč
na činnost Charity Nový Hrozenkov.
V komentáři k rozpočtu se rovněž dočtete, které komunikace
budou opravovány a jaké částky jsou k tomu potřebné.
Rozpočet zajišťuje chod základní i mateřské školy, knihovny
a přispívá na činnost ostatních organizací obce.
Uspořádáme opět Halenkovské slavnosti, dětský den, vítání
občánků, vánoční koncert, heligonky, letní jarmark a mnoho
dalších kulturních a sportovních akcí.
Zastupitelstvo obce dále projednalo řadu veřejno - právních
záležitostí, týkajících se odkupu, směny, či darování pozemků.
V závěru zasedání jsme obdrželi rezignaci na funkci zastupitele
obce z důvodu vážného onemocnění od pana Pavla Kopeckého,
který téměř 52 let pracoval v různých funkcích ve prospěch
obce Halenkov. Za jeho práci mu patří velké poděkování.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem jen to nejlepší, především pak hodně zdraví, kterého není nikdy dost a těším se
na Vaši aktivní podporu při práci na rozvoji naší obce i setkání
s Vámi při účasti na pořádaných akcích obcí v roce 2016.
Vše najdete na našich webových stránkách.
Váš starosta Ing. Jiří Lušovský

Obec Halenkov - rozpočet 2016
par., pol.
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1343
1345
1351
1355
1361
1511
par., pol.
1032
2412
2420
3314
3399
3412
3612
3613
3632
3639
3722

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 od pr. osob
Splátky půjček
Knihovna
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní zařízení
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby
Sběr a svoz komunálních odpadů
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rozp. (tis. Kč)
5,500
300
600
6,000
720
11,800
1,260
40
70
10
90
350
30
1,450
rozp.
1,250
180
20
3
130
15
2,300
1,000
110
10
15

28,220
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3725
6310
par., pol.
3639
par., pol.
4112
4116
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
4359
4399
5212
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6409
par., pol.
2219
3113
3612
3631
3632
3639
3745
5512
6409

rozpočet obce
Tříděný odpad
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
Dotace CAS
Příjmy celkem
Financování
Změna stavu kr. pen.prostř. na b. ú.
Uhrazené splátky dl.přijatých půjček
Celkem
Výdaje
Třída 5 Běžné výdaje
Lesní hospodářství
Silnice
Pozemní kom., (aut. čekárny,chodníky)
Provoz veřejné silniční dopravy- dopr. obsl.
Kanalizace , přísp.Mikroreg.,
MŠ – příspěvek na provoz
ZŠ – příspěvek na provoz
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,
Územní rozvoj - studie,mapy-25, rezeva-4910
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 služby v obl. sociální péče
Charita, fara
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
Ostatní služby - přísp. MASVHV, SVHV
Třída 6 Kapitálové výdaje
Aut. zast.-200, PD chodník pod Černé-350
ZŠ- využití prostoru ve II. NP
Zateplení 37,40,631
VO Lušová
Pohřebnictví- chodníky v nové části
Výkup poz.-300, PD-výstavní síň-200,sb. místo-200
Revitalizace zeleně
Pořízení požárního auta-3 mil., PD -úpravy PZ-200
SVHV, inv. příspěvek
Výdaje celkem
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2,500
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rozpočet obce

Rozpočet 2016 – komentář
Příjmy
Třída 1 Daňové příjmy zahrnují finanční prostředky poskytované finančními úřady z vybraných daní a vybrané poplatky, na základě skutečnosti roku 2015.
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl vypočítán
v návaznosti na obecní vyhlášku č. 2/2015, platnou od 1.1.
2016, dle které jsou v některých případech poskytnuty osvobození a úlevy od poplatku za svoz a likvidaci PDO. Poplatek
- 550,- 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 halenkovské 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 voda prodej (bazény)
6310 příjem z úroků na běžném účtu
Třída 3 Kapitálové příjmy
3639 prodej pozemků 100 tis
Třída 4 Dotace
4112 dotace na výkon státní správy ve výši 677 tis. Kč
4116 dotace na VPP
4216 dotace na CAS
Financování
Zůstatek na účtu
8115 Zůstatek na účtu z minulého roku = 13 826 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, LHP
2212 zim+běžná údržba MK, čišt. svod,,příkopů, vpustí-1000, opravy MK- Kuželky.vodní pila,- 2 000, opr.
výtluků-100, MK Černé - 350
2219 Autobusové čekárny-200, + nájem, úklid -50, PD
chodník Černé -350, údržba -cyklostezka-50, oprava
chodníku od PZ ke kříži -200
2221 Příspěvek na dopravní obslužnost Zl.kraj
2321 Příspěvek Mikroreg Vset. ČŘB – 210tis, čištění, údržba kanalizace
3111 Provoz MŠ-890, nátěr plotu-80
3113 Provoz ZŠ -2 750, ZŠ .využití protoru ve II. NP – 3 500
3314 Provoz knihovny- knihy, předplatné časopisů, kanc.
potřeby, technické vybavení,služby, mzdy
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3399 Karneval, děts. den, mikuláš, lamp. průvod, vánoční
koncert, křest prvňáčků, vzd. besedy, vítání občánků,
hal. slavnosti, ukončení 9. tř. Florián, branný závod,
jarmark
3319 Vedení kroniky obce
3341 Rozhlas místní- poplatek za rozhl., regionální televize
3349 Zpravodaj
3392 Zájmová činnost – Kyčera
3412 TJ Tatran–přísp.provoz -430, oprava zábradlí, osvětlení
tribuny, výměna vstup. dveří -180, sport.-zábavní parkmzdy, S+Z poj., mater., údržba, úklid, vybavení-290,
3429 Příspěvky SPCCH, turisti, chovatelé dr. zv. Soláň, KČT,
myslivci, heligonky.CHPH
3612 Zálohy na energie – 750 tis, mzd. náklady, S+ZP –
350tis, opravy, údržba, revize- b.j., výměna měřičů,vybavení bytů 37,40,631,352 -300 tis, zateplení
b.j.37.40.631 – 3 800
3613 Zálohy na energie-450, opravy,údržba, revize nebyt
prostor -250tis, okna LD-600tis, oprava fasády,střechy
čp 755-750, Stupka – 200, fasáda LD-700tis
3631 Veř. osv.–el. energie-220 tis, materiál, opravy,údržba,výměna VO-300, splátky optimalizaceVO-480, VO
Lušová-100
3632 Hřbitov–správa hřbitova, likvidace odpadu ze hřbitova
svoz, uložení, opravy vodov. -250, digitalizace hřbitova-30
3636 Územní rozvoj, digitálně tech. mapa-10, zpracování
a veřejné projednání PRV-15, rezerva-4260
3639 Provoz vlečky+náj poz.-50tis, čištění příkopů, potoků,
svodů, mostků, úklid obce,daň z př. maj,.zaměření,
geom. plány, nakládání s maj. obce, 1150 tis, VPPmzd. náklady-400, výkup pozemků- 300, PD výstavní
síˇm-200, PD sběrné místo - 200
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- revitalizace
území - 2000
4359 Ost. sl. v oblasti soc. péče- přísp. na stravné důchodci
4399 Charita Sv. Rodiny NH -příspěvek-250 tis, příspěvek
fara – 40tis
5512 Hasiči–energie, mzdy,ochr. oděvy,PH, pojištění aut,
opravy,údržba,pořízení -820 pož. auto.-5 500, PD
úpravy PZ -250
6112 Místní zastupitelstvo, mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění
6171 Mzd. náklady, SP+ZP, pojišť. odpov. organizace, náhrady mezd v době nemoci – 2000tis
Odb. publikace, předplatné, vybavení kancel, materiál,PHM,- 150 tis,el.energie, plyn, voda–98tis
Školení, poštovné, internet, revize, telefony, cestovné,
právní, ekon.a daňové služby, cestovné, přestupky,
přísp. na stravné zam, opravy, údržba, – 700 tis,
Sociální fond -127tis
6310 Úroky-úvěry, bankovní poplatky
6399 Daň z příjmu pr. osob– obec, DPH, přenesená daň.
povinnost
6409 Ostatní služby- čl. přísp. MAS, příspěvek Sdružení
Val.-Horní Vs.
Zpracovala: D. Zbrankováv Halenkově 5.2. 2016
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Ze základní školy

Zápis
Každá škola se již dopředu zajímá,
kolik dětí může očekávat do dalšího
školního roku. Nám informace z matriky napovídaly, že se letošního zápisu
do první třídy zúčastní co do počtu velmi silný ročník. Termín byl stanoven
na 9. února a my jsme s napětím očekávali, zda se seznam nově příchozích
žáčků ještě rozšíří.
V průběhu příprav jsme museli zvyšující se počet brát na vědomí, protože
vždy pro děti chystáme drobné dárky.
Báli jsme se, aby něco nechybělo a bylo to pro děti zajímavé. Opět jsme přichystali symbolické přívěšky s nápisem
„Jsem školák“ nebo naše typické ručně
vyrobené tašky. Do každé z nich se po-

dařilo zajistit malé LEGO, omalovánky,
psací potřeby, záložky do knížek,
PEXESA a drobné sladkosti.
Děti přicházely v doprovodu svých
rodičů a prarodičů velmi odvážně
a v dobré náladě. Podle jejich reakcí
a sdělení se na svůj den moc těšily. Jen
výjimečně se objevily slzy a strach.
Celkem se k nám letos přišlo zapsat
čtyřicet osm dětí, z nichž osm až deset
využije odklad školní docházky o jeden
rok.
Z vysokého počtu přijatých žáků je
patrné, že se po delší době škole rýsuje
možnost otevřít dvě první třídy. To prospěje dětem, učitelům i rodičům, protože pohoda a klid k práci v nepřeplněné

Přírodovědná soutěž Jaloveček

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 vyhodno-
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třídě je v současnosti velkým bonusem.
Budoucí prvňáci si ještě užívají bezstarostného období ve školce, ale my už
nyní přemýšlíme co a jak zařídit, aby
nás září nepřekvapilo. Všem dětem,
které jsou úspěšně přijaty ke vzdělávání, přejeme hodně odpočinku a těšíme
se na ně po hlavních prázdninách.
Mgr. Soňa Růžičková

cení 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

mateřská škola

Halenkovský zpravodaj

Z mateřské školky

Co o nás nevíte, brzy se dozvíte

Po vánočním odpočinku se náš školní
kalendář plánovaných akcí začal plnit
v duchu zdravého rozvoje osobnosti
dítěte, radosti z pohybu, nadšením
a rozvíjením tvořivosti.
I když byla letošní zima skoupá
na sníh, lyžařský výcvik pod vedením
Sun outdoor v areálu Razula nastartoval
děti k aktivnímu lyžování. Pondělní
obava, nářek a padání se postupem týdne měnil v těšení a úsměvem, že je to
„hustý“. Každý malý sportovec si na závěr odnesl medaili a povzbuzení od rodičů, kteří svým ratolestem drželi pěstičky při lyžařském závodě.
Únor přinesl dětem karnevalové veselí
plné soutěží, tance a sladkostí. Děti se
pečlivě na tuto slávu připravily a mohly
se všem předvést ve své masce. Navštívila
je i místní paní knihovnice, která dětem
za krásné masky darovala čokoládové
vajíčko s překvapením.
A už tu byl březen a s ním i úplná novinka sférické kino. Ve velké nafukovací
kopuli jsme se pohodlně uložili na karimatky a bez dechu sledovali podmořskou
říši. Když na nás zaútočil žralok se svými
čelistmi, hrobové ticho přerušil úlek.
Zbytek dne bylo slyšet dětské štěbetání
z hlubokého dopoledního zážitku.
Návštěva kamaráda Krtečka hodonínského divadla provázela přátelská atmosféra, upřímný smích a skandování při
honičce divokého prasátka a čertíka.
Tyto dny to vypadá jako v mraveništi.
Malují se vajíčka, chystají se velikonoční přání a dárečky. V keramickém
kroužku vznikají krásné výrobky
na oslavu jara a v angličtině se děti seznamují s jarem v USA.
Pro rodiče je připraveno velikonoční
tvoření společně s dětmi, předškoláci se
zúčastní programu v Alcedu, kde pedagogy a děti přivítá cimbálová muzika,
přiblíží dětem velikonoční zvyky na
Valašsku a vyprovodí Moranu.
Do konce školního roku zbývá pár
měsíců a pro nás to znamená ještě
spoustu zážitků, výlety, spaní v MŠ,
rozloučení s předškoláky aj.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
za sponzorský dar, který nám obohatil
školní zahradu o další herní prvek, dřevěnou konstrukci i s houpačkami.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem
popřála za celý kolektiv pohodové svátky jara, bohatou pomlázku a v každém
novém dni paprsek lásky a radosti.
Iva Bátlová, ředitelka MŠ
-6-
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Valašský Pramen Vánoční
V souvislosti s Valašským jarmarkem, který se konal
19.12.2015 pod záštitou občanského sdružení JARILO, o.s.
za mocného přispění Obce Halenkov a Městyse Nový
Hrozenkov a přispěním mnoha sponzorů bychom rádi poděkovali všem návštěvníkům za hojnou účast.
Jarmarku se zúčastnilo na padesát řemeslníků a výrobců
kteří splňovali alespoň jedno kritérium podmínky účasti což
byla Originalita, Řemeslo, Tradice, Domácí výroba
a Regionalita.
Jarmarku se zúčastnilo přibližně 2800 návštěvníků. Na příspěvku od 1250 dospělých návštěvníků bylo vybráno cca
25.000,- Kč. Při vstupu na Jarmark obdržel každý návštěvník
jednu z dvanácti pohlednici s motivem Vánoc, které nakreslily děti ze ZŠ Halenkov. Celkem bylo vyrobeno 6000 ks
pohlednic, z nichž bylo přibližně 1500 ks vydáno u vstupného nebo prodáno a zbylá část pohlednic bude využita na příštím Vánočním jarmarku, který proběhne v prosinci 2016
na Novém Hrozenkově.
V rámci kulturního vystoupení se předvedli Trio Jitky
Šuranské – nositelka Anděla za rok 2013.
Folklórní soubory Kyčera a Vranečka, v několika vstupech
Skupina historického šermu VALMONT, Vánoční pohádku
předvedlo Divadlo Povidlo z Otrokovic, Zazpívala HAFERA
a zatančila OSTRÉVKA. Celým programem provázel Honza
Gottfried.
I přes veškerou snahu organizátorů se nepodařilo zcela uspokojivě zabezpečit některé provozní záležitosti, které trochu
zkomplikovaly orientaci návštěvníků i řemeslníků v méně
osvětlených částech jarmarku. Tato zkušenost budiž pro nás
výzvou k nápravě na příští akci, která je plánovaná na červen
2016 opět v parku před Obecním úřadem Halenkov.
Velký dík za podporu Vánočního jarmarku patří starostům
Ing. Jiřímu Lušovskému a Bc.Stanislavě Špruncové včetně
všech zastupitelů obou obcí, jejichž důvěru se budeme snažit
naplňovat pořádáním dalších smysluplných akcí, které budou
přispívat ke zvyšování kvality a důstojnosti našich životů.

Ještě jednou velký dík všem za účast, obcím a sponzorům
za finanční podporu a na důkaz otevřenosti přikládáme vyúčtování celé akce.					
JP.
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Halenkov bude mít novou hasičskou cisternu
V prvních měsících roku 2016 se toho u halenkovských hasičů událo zajímavého. V lednu 2016 proběhna výroční valná hromada sboru, na které se
bilancovala činnost sboru za loňský
rok. A výjezdová jednotka měla v období leden – únor celkem 6 zásahů.
Ale ta prozatím nejdůležitější událost
nastala na konci února. Dozvěděli jsme
se totiž, že naše obec nakonec uspěla se
žádostí o přiznání účelové dotace ve výši 2,5 milionu Kč, která se vztahuje
na reprodukci požární techniky. Díky
tomu a pokud vše dobře dopadne, tak
na podzim letošního roku přivítáme
v Halenkově zbrusu novou hasičskou
cisternu, která tak nahradí naši již dosluhující Liazku. Již se velmi těšíme!
V mezidobí
se ovšem nebudeme zahálet:
- v sobotu 30.4.2016 budeme u Lidového domu stavit májku,
- v neděli 8.5.2016 oslavíme svátek sv.
Floriána

- v sobotu 4.6.2016 proběhne kácení
májky na Halenkovských slavnostech
- v sobotu 11.6.2016 budeme organizo-

vat koncert hudební skupiny Kortina
v Lidovém domě Halenkov
Za SDH Halenkov
Luboš Janota

Plán pochodů v lesích české republiky s Lesy ČR
Rozchodíme civilky
– Okresní organizace SPCCH v ČR,
z.s. Vsetín - 2016
Sobota 6. 2.:
- Halenkovská myslivecká chata
Pondělí 21. 3.:
- První jarní den v Pluskovci – Kyčerka
Velké Karlovice (vlak)
Sobota 9. 4.:
- Otevírání skal – Pulčiny (vlak)
Sobota 30. 4.:
- Za pohledy z Rybí – pochod (bus)
Neděle 15. 5.:
- Galovské louky – šafrány - okolo
Huslenek
Čtvrtek 16. 6.:
- Naučná stezka Zděchov (bus)
Středa 14. 9.:
- Teplice nad Bečvou (vlak)
Středa 19. 10.:
- Rozhledna Maruška (vlak,bus)
Sobota 19. 11.:
- Vsetín – výlet s překvapením (vlak)
Pondělí 26. 12.:
- Chata Cáb.
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SVPT Kyčera

Soubor valašských písní a tanců
Kyčera, z.s.- tak zní oficiální název
našeho nově obnoveného souboru zapsaného spolku. Momentálně soubor navštěvuje více jak 60 dětí.
Zkoušky probíhají každou středu
v tělocvičně ZŠ Halenkov a to od 16
– 18:30. V loňském roce se zformovala také malá cimbálová muzika Portáš,
která má zkoušky každý pátek
od 15:30. Do muziky stále hledáme
mladé houslistky/houslisty. V případě zájmu kontaktujte Magdu Černo-

tovou, která muziku vede, na tel.:
733 506 931.
Níže se dočtete o předběžném plánu
vystoupení a různých akcí v tomto
roce, kterých se soubor zúčastní.
Především se jedná o akce v obci nebo blízkém okolí. Těšit se na nás
můžete na Halenkovské slavnosti,
které budeme tentokrát folklórně zahajovat se souborem Ovčák z Hovězí
v doprovodu CM Kotula z Nového
Hrozenkova. Pozvání jsme přijali, ale
také na Vsetínský zámek, do Lysé pod
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Makytou nebo do Kroměříže na dožínky.
Více informací na www.kycera.halenkov.cz. Sledovat nás můžete na facebookovém profilu www.facebook.com/
SVPT-Kyčera nebo na youtube Soubor
Kyčera Halenkov.

Předběžný plán vystoupení a akcí souboru Kyčera v roce 2016
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN

20. 3. 2016 Vynášání Mařeny

Halenkov

9. 4. 2016 40. výročí souboru Ovčák

Hovězí

16. 4. 2016 10. výročí souboru Vranečka

Nový Hrozenkov

28. 5. 2016 Sobotní dopolední soustředění

Halenkov

4. 6. 2016 HALENKOVSKÉ SLAVNOSTI – spolu s Ovčákem
ČERVEN

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ

Halenkov

18. 6. 2016 LETNÍ JARMARK - Valašský pramen

Halenkov

24. 6. 2016 Svatý Ján na zámku

Vsetín

26. 6. 2016 Folklorná Lysá

Lysá pod Makytou

5. 7. 2016 Setkání lidí dobré vůle

Kohútka

Dožínky

Kroměříž

27. 8. 2016 Diskotéka v parku - ukončení prázdnin

Halenkov

14. 9. 2016 Zahájení školního roku

Halenkov

LISTOPAD

Víkendové soustředění

PROSINEC

HALENKOV ZPÍVÁ KOLEDY

Soubory Kyčera a Ovčák budou zahajovat letošní Halenkovské slavnosti.
- 10 -
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Cesta za chlebem

V úterý 16. 2. 2016 jsme se našim
autobusem vypravili do Valašských
Klobouk do dřevěničky, kde členové
Českého svazu ochránců přírody
KOSENKA zájemcům předvádějí mimo jiné i starý způsob pečení chleba
v peci.
Než vkročíte do izby (místnosti),
musíte překročit vysoký práh a sklonit
hlavu, abyste mohli vejít. ,,Jé, tady to
je přesně, jako bych přišla k nám domů, do mého rodného domečku, kde
jsem vyrůstala. Stará pec, na stěnách
obrázky, vprostřed na zemi velká díž
a v ní kopista.“ zavzpomínala jedna
z účastnic naší výpravy za chlebem,
paní Mikulenková. A mezitím, co se
do díže sypaly všechny potřebné suroviny na dobrý chleba, paní Mikulenková
vzpomínala dál. „Přesně takhle to vypadalo u nás. Do díže se daly suroviny
a „zátěsta“ a chleba se začal mísit.
Byl to velký rituál, u kterého jsme byli
všichni. I my děti jsme poskakovaly
kolem a zkoušely mísit těsto. Nikdy
jsme se nezapomněli pomodlit, poděkovat Pánu Bohu za to, že máme své
obilí a chleba máme z čeho upéct.“
Stará izba a vyhřátá pec vyvolaly
vzpomínky u mnohých, a tak se začalo
vyprávět, jak se kde pekl chleba. Při
vyprávění se ale i pilně pracovalo. To,
že mísení těsta není lehká práce, jsme
si vyzkoušeli sami. A některým dokonce kopista (veliká vařecha na hnětení těsta) udělala puchýř. Bodějť,
kvasili jsme z deseti kg mouky. A pak

už se střídalo milé vyprávění a vzpomínání s přemísením těsta, dokynutím
na „okříncích“ (ošatkách) a samotným sázením do pece. A hodina, kdy
jsme čekali na vytažení chleba z pece, byla nejpůvabnější. Hodně milou a příjemnou
atmosféru ještě umocnila paní Štěpánka Adamcová
z Velkých Karlovic, která
nám povídala básničky. Ale
byly to takové speciální „valašské lidové“, u kterých jsme
se hodně nasmáli. A pak už
přišel ten téměř posvátný okamžik
vytažení chleba z pece. Upekl se krásně. A nádherně voněl. Nevydrželi jsme
a jeden bochník hned rozkrájeli, nechali trošku vychladnout a potřeli do-

mácím máslem. No to byla lahůdka
nad lahůdky.
Radka, Červík i Věrka z Kosenky
měli největší zásluhu na tom, že se
chleba podařil a sklidili velkou pochvalu a díky. A právem, vždyť upéct chleba v peci už umí málokdo!
Shodli jsme se, že za upečeným bochníkem chleba je pořádný kus práce. ,,Je škoda, že
teď si lidé chleba tak málo
váží, končí v popelnicích nebo i na spalovnách. “posteskla
si paní Mikulenková a bohužel má
pravdu. Ale věřím, že chleba, který
jsme si z Kosenky dovezli, snědli úplně všichni.
Marie Černotová, Marie Fedorová

nářku všech zúčastněných a smutečního proslovu pochovala basa.

Bc. et Bc. Martina Václavíková,
sociální pracovnice pobytových služeb

Masopust
v Charitě

V úterý 9. února ožila Charita Svaté
rodiny masopustním veselím. Masopust
je tradiční třídenní svátek, kterým začíná čtyřicetidenní půst končící
o Velikonocích. Vyvrcholením těchto
svátků je masopustní úterý. Toto období
bývalo vždy označováno za jedno z nejveselejších, a protože toho smutného je
taky dost, rozhodli jsme se, že dodržíme tento krásný zvyk a budeme se
všichni bavit a radovat. Program byl
tradiční a kromě zaměstnanců se do masek oblékli také někteří uživatelé.
Nechyběl medvědář s medvědem, nevěsta, kominík, beruška, lyžař, hasič,
rozhodčí, starosta Puchýř a spousta dalších masek. Za doprovodu harmoniky
se tančilo, zpívalo a pojídalo připravené
občerstvení. Na závěr se za tklivého
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Střípky z dění v halenkovském fotbale
Jarní část sezony 2015/16 klepe na dveře, a tak vám
přinášíme krátké shrnutí toho, co se dělo během zimní
přestávky v našem oddíle.
Áčko mužů přezimovalo v okresním přeboru na výborném 2. místě (8 vítězství, 2 remízy, 3 prohry a skóre 42:20)
se sedmibodovou ztrátou na suveréna soutěže Semetín,
který má hodně silný kádr a netají se ambicemi na postup
do 1. B třídy. Konkurovat mu bude složité, nicméně ne
úplně nemožné. Sestava by měla být i na jaro určitě kvalitní. Velmi dobrou zprávou je zejména návrat rekonvalescenta Romana Haničáka, který v zimní přípravě ukazuje,
že bude i po dlouhé pauze opět velkou oporou. Pohromadě
zůstává také útočné „smrtící duo“ Laďa Úlehla a Honza
Šulák. Naopak otázník stále visí nad dalším účinkování
Pepy Haničáka, ale věříme, že opora defenzivy bude pokračovat i na jaře. Tým absolvoval zimní přípravu pod
vedením trenéra Antonína Trlicy. Letos poprvé po několika
letech jsme se rozhodli vynechat vsetínský zimní turnaj
Fastav Cup a na tamější umělce absolvujeme pouze tři
přátelská utkání.

Kluci z přípravky, kterou vede jako hlavní trenér Oldřich
Čapek, přes zimu trénovali v tělocvičně a zúčastnili se i jednoho halového turnaje. Zájem dětí je velký, ale dveře pro
další hráče jsou stále otevřené. Kontakty na trenéry najdete
na www.tatranhalenkov.cz.
Foto Jiří Tkadlec

Do sestavy mužského áčka se po dlouhé pauze vrátil
Roman Haničák (v černých rukavicích) a soudě dle výkonů
v zimní přípravě to vypadá, že bude na jaro opět velkou
oporou. 				
Foto Jiří Koňařík

My všem našim týmům držíme do jarních bojů palce
a doufáme, že je přijde do hlediště podpořit co nejvíce fanoušků. Áčko odehraje první domácí utkání v neděli
10. dubna od 15.30 hod. proti vedoucímu Semetínu, béčko v sobotu 9. dubna přivítá od 15.30 hod. rezervu
Vsetína. Start mládežnických soutěží bude teprve upřesněn. Rozpisy zápasů všech kategorií najdete na nástěnkách
TJ Tatran Halenkov.
Všechny naše týmy budou na jaře nastupovat ve zbrusu
nových dresech, na které nám výraznou měrou přispěla
obec Halenkov a jejichž nákup momentálně dolaďujeme.
Až po uzávěrce tohoto vydání zpravodaje bude známo
i složení nového vedení TJ Tatran Halenkov. V sobotu
19. března totiž proběhne v restauraci Šalerka volební valná hromada, na které si naši členové zvolí zástupce jednotlivých výborů. Informace se dozvíte v příštím vydání
zpravodaje.
Za výkonný výbor TJ Tatran Halenkov Jiří Koňařík

Na novou sezonu se pilně připravovali i naši žáci, které
trénuje Jan Jakeš se synem Radimem. „Zimní přípravu
jsme začali po Vánocích, trénovali jsme dvakrát týdně
v tělocvičně, teď už se pomalu chystáme ven,“ přiblížil
Jan Jakeš. Mladší a straší přípravka, kterou má jako hlavní
trenér na starosti Oldřich Čapek, chodí do tělocvičny jednou týdně. „Trénujeme každý čtvrtek od 15 hod do 17
hodin. Hlavní část věnujeme práci s míčem, závěrečný
fotbálek hrajeme starší i mladší přípravka společně,
považujeme to za dost důležité hlavně pro ty nejmladší,“ popsal trénink Oldřich Čapek. Výběr starší a mladší
přípravky se během zimy zúčastnil turnaje, který pořádal
ve školní tělocvičně na Hovězí oddíl FC Velké
Karlovice+Karolinka. V silné konkurenci získal 7. místo.
„Kluci odvedli kus dobrého fotbalu a zažili si atmosféru
velkého turnaje. Ten byl mimochodem velmi dobře připraven,“ doplnil Čapek. Halenkovská přípravka v současné době čítá 28 hráčů, což je skvělé číslo. „Já jsem s tak
velkou účastí ani nepočítal, ale jsme za něj samozřejmě
velmi rádi,“ pochvaluji si Čapek s tím, že dveře pro další
hráče jsou dál otevřené.

Loňský rok jsme ukončili silvestrovským fotbálkem.
Foto Jiří Tkadlec

- 12 -

1/2016

KCT

- 13 -

Halenkovský zpravodaj

Halenkovský zpravodaj

historie

Z historie obce Halenkov

Rok 1916 byl třetím válečným rokem. Nedostatek a drahota zboží se neustále stupňovaly. Vláda dokonce přikročila ke snížení již beztak nízkých
potravinových dávek. Dnem 15. února
vešlo v platnost nové nařízení o výrobě
a prodeji chleba a pečiva na Moravě.
Nařízení přikazovalo péci pouze chléb
v bochnících o váze 1,4 kg bezprostředně po upečení. Prodávat se tento chléb
mohl až po dalších 24 hodinách. Při
zadělávání těsta se používala pšeničná a
žitná mouka jen do 8O % celkové váhy
chleba, zbývajících 20 % muselo být
nahrazeno jinými surovinami. Cena bylo stanovena jednotně na 44 haléřů za
kilo chleba. Aby zásobování obyvatelstva bylo alespoň trochu zajištěno,
sáhlo se na zásoby ječmene. Omezilo se
vaření piva v pivovarech, což se projevilo nedostatkem piva v hostincích.
Od září se smělo čepovat pivo ve všedních dnech jen od 19 do 22 hodin
a ve svátek od 16 do 22 hodin. Jedné
osobě se mohlo prodat nejvýše půl litru
piva. A tak se mnozí Halenkovjané na-

učili vařit pivo doma. Ve Farní kronice
Halenkova se nachází zápis: ... zdravotní stav ve farnosti je dobrý, úmrtnost
malá následkem střídmého požívání lihovin pro jejich hroznou drahotu... Na Velikonoce 1916 c.k. místodržitelství, ve snaze zabránit plýtvání
vejci, zakázalo vyrábět a prodávat kraslice. V květnu byly školy úředně vyzvány, aby se učitelé a jejich žáci podíleli na sběru jahodového listí. 3O. dubna
1916 došlo u nás poprvé k zavedení
letního času, o 23. hodině se ručičky
hodin posunuly na 24 hodinu. V červnu
pak na celé Moravě bylo zakázáno
pořádání tanečních zábav. Situace na trhu se neustále zhoršovala, přídělové
hospodaření se kromě potravin rozšiřilo
i na další druhy zboží - textil, obuv,
mýdlo, uhlí, petrolej aj. Na podzim se
pekl chleba, který obsahoval již jen
30 % pšeničné a žitné mouky a 70 %
náhražek, většinou brambor. Lidé dostávali lístky na chleba, cukr, kávu,
máslo, jenže zboží se v obchodech nenacházelo.
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Dne 21. listopadu 1916 zemřel císař
František Josef I. Jeho nástupcem se stal
Karel I. V neděli 26.listopadu celou
hodinu vyzváněly na halenkovském
kostele zvony a v pondělí se pak konaly
smuteční bohoslužby. Vánoční čas oživil tržiště i obchody, byla to však jen
iluze vánoční idylky se zasněženými
střechami chalup, s rolničkami saní
a koledováním dětí. Při vánoční bohoslužbě se konala sbírka na pomník padlých vojínů farnosti.
Toho roku u Šuláčků - na pozemku
paní Haničákové, vytékala kalná voda
všelijak zbarvená s petrolínovým zápachem. Lidé si vodu nabírali a zkoušeli ji
používat ke svícení, ale jen to čmoudilo,
přesto se domnívali, že skutečně jde
o petrolejový pramen. Dokonce se
na tento úkaz přijel podívat náměstek
starosty Vsetína pan Pokorný s radními
Živockým a Petřivalským. O této události Občanské noviny v roce 1932 uveřejnily následující článek pod názvem.
Podle Kroniky obce Halenkov retrospektivně sepsanou paní Olgou Šulákovou, vybrala a upravila Pavla Krejčí
(krejcipavla@email.cz)

Relax klub JARILO
Halenkov.
Srdečně zveme k návštěvě občanského klubu ve středu obce (bývalá
budova pohraniční policie).
Zde naleznete vše co souvisí s návratem k přirozenému způsobu života, ať již jde o zdravou stravu, přírodní prostředky sloužící k péči o tělo,
ekologické úklidové prostředky, zelenou lékárnu s množstvím bylinných
ryze českých přípravků, ale také ruskou medicíny, ajurvédské přípravky
a další. V rámci vlastní výroby zde
naleznete přírodní mýdla, koupelové
soli, tělové a masážní oleje.
V rámci náplně občanského sdružení podporujeme místní výrobce
a rozvoj rukodělné výroby. Sortiment
v tomto ohledu prezentují Valašské
suvenýry v podobě užitkového textilu a drobných dekoračních a užitkových předmětů jako jsou ubrusy, běhouny, prostírání, chňapky, podložky
pod hrnce, jehelníčky, kuchařské
zástěry a Andělky v různých provedeních.
Otevřeno v pondělí až pátekběžně
od 9 hodin do přibližně 18. hodin
nebo dle zájmu členů i déle.
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