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Starosta občanům

starosta občanům

Vážení spoluobčané,
Dne 14. 2. 2018 se uskutečnilo 21. zasedání zastupitelstva
naší obce, které schválilo rozpočet roku 2018. Projednání
a schválení rozpočtu tohoto roku předcházelo pracovní setkání členů zastupitelstva, kde byly projednány jednotlivé
paragrafy rozpočtu včetně navržených oprav, investic a rozdělení finančních příspěvků na jednotlivé činnosti, které zajišťuje a podporuje obec. Návrh rozpočtu byl připraven vedením obce, projednán radou obce a finančním výborem a to
za účasti příslušných organizací působících v obci. Byl zveřejněn dle zákona o obcích.
Je potřeba se zmínit, že projednání rozpočtu předcházelo
projednání čerpání rozpočtu roku 2017. Příjmy rozpočtu
byly splněny na 107,1 % což svědčí o dobře sestaveném
rozpočtu. Výdaje byly splněny na 75,1 % a to díky tomu, že
byly přesunuty dotační tituly na naše akce do roku 2018 /
sběrný dvůr, dopravní auto SDH/ a některé práce přesáhly
rok 2017 /zateplení budovy 755, dokončení revitalizace bývalého AV/.
Rozhodně hlavní úkoly rozpočtu byly splněny a finance
na výše uvedené akce jsou ušetřeny a budou na jejich realizaci použity letos.
Osobně se raduji ze všeho co jsme vybudovali, zorganizovali či zajistili v prospěch naší obce a Vás občanů, ale snad
největší radost mám z přestavby 3. nadpodlaží ZŠ, kde vznik-
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ly krásné a účelné prostory pro potřeby školy, ale i všech nás
občanů. Brzy se o tom budete moci sami přesvědčit.
Pokud se týká rozpočtu r. 2018, tak ten obsahuje rozhodující položky zajišťující naše potřeby. V tomto zpravodaji je
schválený rozpočet uveden v jednotlivých položkách zajišťující rozvoj a činnost obce, škol, hasičů, sportovců, charity
a ostatních zájmových organizací včetně prostředků na společensko kulturní akce.
Z investic zmíním výstavbu chodníku Lidový dům – Černé,
propojení chodníků mezi naší obcí a Novým Hrozenkovem,
přechod pro chodce k nákupnímu středisku, dokončení přestavby 3. NP naší základní školy včetně odpovídajícího vybavení, rekonstrukce prostor stávající knihovny pro potřeby
MŠ, vybudování spolkového centra s výstavní síní a sociálním zařízení pro občany a spolky /Kyčera, dechovka, SPCCH/
a v neposlední řadě postavení sběrného dvora pro tolik potřebné zlepšení nakládání s odpady a zlepšení pořádku
v obci. Budeme dál pokračovat v opravách komunikací
i chodníků. Rozpočtem jsou zajištěny všechny tradiční a oblíbené akce pořádané obcí. Záleží jen na Vás zda je navštívíte a přispějete aktivní účastí k jejich úspěchu. Jsou připravovány pro Vás.
Přeji Vám především pevné zdraví, dobrou mysl a těším se
na spolupráci a setkávání s Vámi při realizaci všech prací
a pořádání kulturních a sportovních akcích v obci.
Váš starosta
Ing. Jiří Lušovský

Obec Halenkov - schválený rozpočet 2018
par., pol.
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340
1341
1343
1345
1381
1361
1511
par., pol.
1032
2420
3314
3349
3399
3412
3612
3613
3632
3639
3722
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6409

Příjmy
Třída 1 Daňové příjmy
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd.fondu
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovací kapacity
Daň z hazardních her
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí
Třída 2 Nedaňové příjmy
Lesní hospodářství
Splátky půjček
Knihovna
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury  
Sportovní zařízení
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby
Sběr a svoz komunálních odpadů
Tříděný odpad
Požární ochrana
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Ostatní činnosti
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rozp. (tis. Kč)
7,000
200
650
7,000
250
14,400
10
1,280
37
50
5
350
25
1,400
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1,250
20
2
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15
2,300
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100
10
15
100
11
2
25

32,657

5,022
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par., pol.
1032
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2321
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3314
3399
3319
3341
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3392
3412
3429
3612
3613
3631
3632
3636
3639
3721
3722
3725
3745
4359
4399
5212
5512
6112
6118
6171
6310
6320
6399
6402
6409
par., pol.
2219
2229
3111
3113
3613
3729
5512
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Třída 3 Kapitálové příjmy
Komunální služby - prodej pozemků
Třída 4 Přijaté dotace
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Neinvestiční dotace - VPP
Příjmy celkem

rozp.
100
rozp.
739
52
360
38930

Financování
Změna stavu kr. Pen.Prostř. Na b. Ú.
Celkem

16,457
55,387

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 -mapy
Komunální služby
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  
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana , oprava střechy-200
Místní zastupitelstvo
Volba prezidenta republiky
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper.
Pojištění majetku obce
DPH, daň z př práv. osob-obec, PDP
Finanční vypořádání minulých let-volby
Ostatní služby - přísp. MASVHV
Třída 6 Kapitálové výdaje
Poz. kom.- chodník Černé-4 mil,lávka NH-1mil
Ostatní záležitosti v dopravě -přechod pro chodce
MŠ - rekonstrukce přístavba 1. patro
ZŠ- využití prostoru ve III. NP-2600, hřiště-1500
Zateplení 755-1100 tis, společ. centrum-8000tis
Ostatní nakládání s odpady -sběrný dvůr
Požární ochrana - automobil  
Výdaje celkem
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rozp. (tis. Kč)
600
2,400
750
250
300
1,020
2,300
1,104
700
30
60
80
150
1,130
150
1,500
1,350
1,600
200
2,166
1,150
150
1,600
200
1,200
110
300
5
1,320
2,400
80
3,550
30
100
1,000
7
145
rozp.
5,000
500
1,000
4,100
9,100
3,000
1,500
55,387
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rozpočet obce

Rozpočet 2018 – komentář
Příjmy
Třída 1 Daňové příjmy zahrnují finanční prostředky poskytované finančními úřady z vybraných daní a vybrané poplatky, na základě skutečnosti  roku 2016.
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 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, ples – vstupné, tombola
- 3412 sportovně záb. park - vstupné hřiště
- 3612 příjmy - nájemné bytových prostor a zálohy na energie v byt. 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 úhrada nákladů za zásah - pojišťovna
- 6310 příjem z úroků na běžném účtu
- 6409 vratky, přeplatky z min. let
Třída 3 Kapitálové příjmy
- 3639 prodej pozemků 100 tis.
Třída 4 Dotace
- 4111  dotace – volba prezidenta
- 4112 dotace na výkon státní správy ve výši 739 tis. Kč  
- 4116 dotace na VPP
Financování
Zůstatek na účtu
- 8115  Zůstatek na účtu z minulého roku = 16 457 tis Kč
Výdaje
1032 Správa lesů – výdaje dle hospodářského plánu lesního
hospodáře, poj. les,
2212 zim+běžná údržba MK-800, opravy, údržba MK, čišt.
svod., příkopů, vpustí-263, opravy výtluků-150, opravy MK- H.Výpusta-100, od točna Lušová-Januš 654,
Pondělůvka-433,  
2219 Autobusové čekárny nájem, úklid -50, údržba –cyklostezka, chodníky-50, oprava lávky Dinotice-300
Oprava mostku – ke Ščulkom-100, opr. chodník k nádraží-200, oprava chodník, parkoviště MŠ-50
2292 Příspěvek na dopravní obslužnost Zl.kraj
2321 Příspěvek Mikroreg Vset. ČŘB – 198tis, čištění, údržba kanal., odvodnění nové zástavby Dinotice-102
3111 Provoz MŠ
3113 Provoz ZŠ
3314 Provoz kn.- knihy, předplatné časopisů, kanc. potřeby,
technické vyb., služby, mzdy, 300-stěhování knihov.
3399 Karneval, děts. den, mikuláš, lamp. průvod, vánoční
koncert, křest prvňáčků, vzd. besedy, vítání občánků,
hal. slavnosti, ukončení 9. tř. Florián, branný závod,
jarmark, ples
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3319 Vedení kroniky obce
3341 Rozhlas místní - poplatek za rozhl., regionální televize, opravy rozhlasu
3349 Zpravodaj
3392 Zájmová činnost – Kyčera -dotace na činnost souboru
3412 TJ Tatran–dotace na činnost -500, opravy oken, dveří,
wc, podlahy, schodiště-195, sport.-zábavní park-mzdy,
S+Z poj., mater., údržba, úklid, vybavení-335, úprava
bike dráhy+hřiště pétanque -100
3429 Příspěvky SPCCH, chovatelé dr. zv. Soláň,, KČT,
myslivci, heligonky. CHPH
3612 Zálohy na energie –710 tis, mzd. náklady, S+ZP–
390tis, opravy,  údržba, revize, měřáky- -400   
3613 Zálohy na energie-650, opravy, údržba, revize nebyt
prostor-400, výměna vstup. dveří 654+655 – 300 tis.
3631 Veř. osv.–el. energie-250 tis., materiál, opravy, údržba,výměna VO-270, splátky optimalizace VO-480,
Oprava kabelu VO od kříže k Řičičář.-600   
3632 Hřbitov–správa hřbitova, likvidace odpadu ze hřbitova
svoz, uložení, opravy vod.
3636 Územní rozvoj, digitálně tech. mapa-10, rezerva - 2156
3639 Provoz vlečky+náj poz. -50tis, čištění přík, potoků,
mostků, úklid obce, daně, zaměření, nakládání s maj.
obce, 550 tis, VPP-mzd. náklady-400, vývěsní skříňky
zast.aut.-150
3721 Svoz nebezpečného odpadu
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, nákup popelnic
3725 Tříděný odpad, nákup pytlů, svoz tř. odp.
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, údržba zelených
ploch, ořez větví, kácení stromů-1100,
AV- oáza klidu – výsadba stromořadí - 100
4359 Ost. sl. v oblasti soc. péče- přísp. na stravné důchodci
4399 Charita Sv. Rodiny NH -příspěvek,
5512 Hasiči–energie, mzdy, ochr. oděvy, PH, pojištění aut,
opravy, údržba, - 1 120
 	
Oprava střechy kůlny  -200
6112 Místní zastupitelstvo, mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění
6171 Mzd. náklady, SP+ZP, pojišť. odpov. organizace, náhrady mezd v době nemoci – 2300tis
Odb. publikace, předpl., vybavení kancel, materiál,PHM,- 150 tis, Školení, poštovné, internet, revize, telef., cestovné, právní, ekon. a daň. služby, GDPR,
cestovné, přestupky, přísp. na stravné zam, opravy,
údržba -780 tis., příděl SF-70tis, zůst.SF -100tis, el.
energie, plyn, voda–150tis  
6118 Volba prezidenta
6310 Úroky-úvěry, bankovní poplatky
6399 Daň z příjmu pr. osob– obec, DPH
6409 Ostatní služby- čl. přísp. MAS, příspěvek Sdružení
Val.-Horní Vs.
Kapitálové výdaje
2219 Chodník Černé –4 000 tis. lávka N. Hrozenkov- 1 000 tis.
2229 Přechod pro chodce 500 tis.
3111 MŠ – rekonstrukce přístavba 1. patro
3113 ZŠ – doplatek –využití prost. Ve 3.NP -2 600 hřiště –    
1 500tis.
3613 Zateplení budovy čp 755 – 1100 společenské centrum-8000
3729 Sběrný dvůr
5512 Požární automobil
Zpracovala: D. Zbranková
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ŠACH-MAT

V naší škole již druhý rok pod vedením pana Josefa Václavíka z Dinotice
funguje šachový kroužek. Postupem
času se stal pro žáky tak atraktivní, že
jej v současnosti navštěvuje 14 šachistů
z prvního i druhého stupně. Zpočátku
nám chyběly šachové figurky a šachovnice, které jsme pomalu dokoupili.
O kroužek je velký zájem a pan trenér
sklízí úspěchy. Začátkem března jsme
uspořádali meziškolní turnaj, kde naši
hráči zaujali první příčky. Po tříhodinové bitvě došlo k vyhlášení nejlepších
hráčů šachu pro letošní rok. První místo

obsadil Daniel Brabenec ze ZŠ Halenkov, druhé místo vybojoval Lukáš
Lizúch ze ZŠ Nový Hrozenkov, třetí
příčka patří Jirkovi Šulákovi a čtvrtá
Filipu Fohlerovi, oba ze ZŠ Halenkov
a páté místo obsadila Eleonora Křenková
ze ZŠ Nový Hrozenkov. Všem zúčast-

něným moc gratulujeme a přejeme
mnoho dalších úspěchů v tomto nelehkém sportu a děkujeme panu Václavíkovi, že se ve svém volnu věnuje naší
nadané mládeži.
Soňa Růžičková a Jana Podešvová

Zdravá školní jídelna

V rámci projektu zdravá školní jídelna se naše paní učitelky a jejich žáci
nadšeně pustili do dalšího úkolu, potřebného ke splnění celkem deseti bodů
nutných pro získání oprávnění používat
logo zdravého stravování.

Postupně sesbírali obaly od různých
druhů oblíbených pochutin a běžně dostupných výrobků, ve kterých našli
množství cukru, tuku a soli, které jsou
v nich obsažené. Obaly použili na nástěnných tabulích, na vahách odvážili
u každého výrobku do samostatných
igelitových sáčků obsah cukru a soli
pro názornou představivost a tím vytvořili nádherný, ale šokující projekt.
V prostoru před jídelnou, kde je tato
práce vystavena, se neustále shromažďují davy žáků, učitelů i některých rodičů,
kteří nevěřícně kroutí hlavou, jaké množství cukru a soli sníme, pokud si například pochutnáme na sáčků gumových
bonbonů. Šok nám způsobily i další výrobky, a proto Vás všechny zveme na vý-

K čemu všemu
chystáme žáky naší školy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Žáky do okresního kola recitační soutěže
Účast v celorepublikové soutěži Matematický klokan 2018
Exkurzi žáků druhého stupně do Zlína-IQ play
Žádost o grant u nadace SYNOT pro žáky prvního stupně
Úklid Halenkova v rámci Dne Země
Slavnostní otevření třetího nadzemního podlaží v budově ZŠ ve spolupráci
s vedením obce Halenkov
7. Druhý ročník letního pobytového tábora v Kýchové
S. Růžičková, J. Podešvová
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stavku našeho projektu, protože stojí
za to jej vidět. Příležitostí pro vás může
být například chystané slavnostní otevření třetího nadzemního podlaží v ZŠ,
které s vedením  obce Halenkov plánujeme na začátek dubna.
Růžičková Soňa a Podešvová Jana
Blahopřejeme Aničce Volčíkové
k získání 1. místa v recitační soutěži
za nejlepší přednes a postup do okresního kola!
Dne 8. 3. 2018 proběhlo v ALCEDU
Vsetín okrskové kolo v recitační soutěži,
kterého se zúčastnili i žáci naší školy.
Anna Volčíková ze 7. třídy podala
bezchybný výkon, ve své kategorii
zvítězila a postupuje do okresního
kola recitační soutěže, které se uskuteční 20. března 2018 v Rožnově pod
Rad-hoštěm.
Gratulujeme!!!
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knihovna

KNIHOVNA Halenkov informuje:
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Komentář k statistickým údajům za 2017 pro Ministerstvo kultury ČR

Knihovnice: Mgr. Marcela Šuláková, telefon: 608060060, e-mail : knihovnicazhalenkova@centrum.cz
adresa webu: www.knihovnahalenkov.cz, on-line katalog na webu spuštěn během 2013
Za rok 2017 půjčeno knih v hodnotě 720 000,-Kč, takže  mírný pokles z předloňského miliónu korun
zavinila zlomená noha knihovnice a dvouměsíční nemocenská…
Počet výpůjček – 8 264 a počet návštěv knihovny 2 800..
NEJVĚTŠÍ AKCE loňského roku je fakt, že neskutečné se stalo možným – budeme mít NEW  
BIBLINU neboli NOVOU KNIHOVNU – stavbu od začátku průběžně sledujeme a  plán říká,
že stěhujeme květen/červen 2018!

Knihovna zatím nebude půjčovat knihy, ale zve Vás během prohlídky na ochutnávku 100% arabica
kávy Tanzania z Tanzánie, kterou připravujeme ve spolupráci s občanským sdružením JARILO!
Moučníček SEBOU!
Zveme Vás na slavnostní otevření 3. nadpodlaží ZŠ ve čtvrtek 5/4 2018 v 15.30 hodin u vchodu do
školní jídelny – těšíme se na Vás v nové knihovně!

POZVÁNKA
ZVEME VÁS ke slavnostnímu přestřižení pásky a otevření 3. nadpodlaží základní školy s novou knihovnou
pro naši veřejnost, která se uskuteční
ve čtvrtek 5. dubna 2018 v 15.30
u vstupu do školní jídelny ZŠ.
K poslechu bude hrát Dechovka
Halenkov a vystoupí naše děti v krátkém pásmu v novém sále.
Bude připraveno i malé občerstvení a prohlídka nových prostor bude
spojena s prohlídkou celé školy přibližně do 18.00 hodin!
Těšíme se na Vás!!

Dětský den 2018 a bubnování s Lukášem bude v sobotu 25/5 2018 od 14.00 na hřišti.
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Zpráva o zásahové činnosti
JPO II obce Halenkov za rok 2017

Dovolte mně, abych vás ve stručnosti
seznámil se zásahovou činností naší jednotky v uplynulém roce.
Mimo to, že jsme prováděli zásahovou
činnost v našem hasebním obvodě,
o které bych se chtěl v této zprávě hlavně zmínit, absolvovali jsme pravidelnou
odbornou přípravu pořádanou v rámci
HZS ZLK, praktickými výcviky u zbrojnice jsme se zdokonalovali v obsluze
nově přidělené techniky a zúčastnili
jsme se několika cvičení, z nichž dvě
jsme zorganizovali. Do cvičení ve firmě
Zamet, se nám po dlouhé době podařilo
zapojit družební kamarády hasiče
z Halenkovic.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat
firmám BEECH s.r.o. a ZAMET spol.
s r.o. za jejich přístup a umožnění provádět za provozu cvičení v jejich areálech.

ZÁSAHOVÁ ČINNOST
Naše jednotka zasahovala v roce 2017
celkem u 56 událostí, přičemž 2x se jednalo o již zmiňovaná prověřovací cvičení nahlášené na KOPIS Zlín, tím pádem
byla zahrnuta do našich statistik.
Jen pro dokreslení. Počtem 56 výjezdů
se v okrese Vsetín řadíme na druhé místo po Rožnově pod Radhoštěm, což je
jednotka města plně profesionální a je
vidět, že si na naši práci operační středisko Zlín zvyklo a využívá nás.
Nyní několik čísel:
V katastrálním území Halenkov – se
jednalo o 33 událostí.
Mimo k.ú. Halenkov – to bylo 23 událostí.
Jednalo se o tyto události:
1) Dopravní nehody:   
5x - z toho 2x železniční
2) Požáry:                      
dopravní prostředky - 1x
lesní, polní -  5x
budovy -  celkem 5x
1x pila Velké Karlovice
1x saze v komíně Halenkov 	
	     na Kopci
1x stolařská dílna Huslenky 	
	     Kychová
1x kotelna Hovězí
1x pergola se saunou Halenkov
	     Hluboké
prověřovací cvičení – 2x                     
Pro zajímavost, mimo požár pily ve
Velkých Karlovicích, kde jsme zasaho-

vali 23.května, ostatní požáry budov zaměstnaly naší jednotku v prosinci, poslední 30.12. u Hastíků.
3) Technické pomoci:   30x  - jednalo se
o: likvidace obtížného hmyzu, otevírání uzavřených prostor, čerpání vody, transport pacientů, odstranění
spadlých stromů.
4) Únik nebezpečných látek:   1x
5) Záchrana osob a zvířat:   5x  - 1x použit AED ( 3x člověk, 2x zvíře )
6) Planý poplach:  2x
Chtěl bych poděkovat všem členům
výjezdové jednotky, kteří se jakoukoliv
měrou podíleli na práci v roce 2017.  
Vím, že i když je ve výjezdu zařazeno
21 členů, ne všichni se mohou naši činnosti věnovat tak, jak by si představovali. Ať už je to tím, že jim to neumožňuje zaměstnání, nebo si založili rodinu
-7-

a odstěhovali se mimo obec. Proto jsem
rád, že existuje pevná skupina členů,
na které je spoleh a snažíme se udržet
dobrou pověst jednotky.  Nábor nových
členů nedopadl podle našich představ.
Chtěli jsme naše řady doplnit o nové
mladé, zapálené lidi, ale snad s příchodem Michala Matějů nového člena
SDH a jednotky se začne blýskat na nové časy.
Emil Surovec VJ JPO II Halenkov

Halenkovský zpravodaj

osobnost Halenkova

Dřevorosty Josefa Heji

10. února 2018 "Dřevorostům Josefa
Heji" na Halenkově i přes kvalitní
mráz sněhem požehnáno nebylo.
Jelikož jsme s nedostatkem počítali,
obrátili jsme se na Kohútku na Pepu
Kocurka, který nám domluvil technický sníh na sjezdovce v Karolince. Tam
nám Marek Cimala a spol. napěchovali dva kontejnery ideálniho materiálu.

A tak se 10. 2. sešlo docela hodně
lidí, dětiček z místní školky pod dozorem rodičů, učitelek a paní ředitelky
Ivany Bátlové k malování potravinářskymi barvami na sněhové bloky.
Jeden velký, asi 5 ti kubíkový blok
patřil dvěma řezbářům - Janovi Brlicovi ml. z Francovy Lhoty a Romanu
Mikušovi ze Vsetína, kteří za 6 hodin
vytvořili sousoší medvědů, lišky, veverky a pár hřibků...
I přes chřipkovou epidemii se přišlo
podívat, ochutnat guláš a poslechnout
skvělé halenkovské harmonikáře na
čtyři stovky lidí.
Akci pořádanou obcí Halenkov jako
pilotní k cyklu "Dřevorosty Josefa
Heji" moderoval z řad hasičů pan Petr
Janota.
Pan Josef Heja podstatnou část svého života žil, pracoval a tvořil
v Dinotici, jednom z údolí Halenkova,
kde dodnes žije jeho jediná dcera,
paní Ludmila Tomancová a kam se
pravidelně vrací volán valašskými kořeny jeho vnuk Jura Tomanec s rodinou.
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Josef Heja, naivní umělec - řezbář,
měl vyjímečné vnímání tvarů větví,
kořenů -  hlavně jalovce a cit ve vidění cesty k hotovému dílku.
Je pravdou, že si ani neuvědomujeme, jak jedinečný umělec chodil mezi
námi po valašských kotárech. Věhlas

jeho tvorby dalece překročil hranice
republiky. Obec Halenkov připravuje
každoroční program k připomenutí jeho života a tvorby.

Miro J. A. Moravčík      
odkazy na fotogalerii: http://www.
halenkov.cz/index.php?pg=fotogalerie-kategorie-seznam&d=135

Halenkovský Frzegul 2018

Halenkovský Frzegul 2018 - 2. ročník, je charitativní akcí občanů Halenkova, financována a podporována
úřadem obce ve spolupráci se společenskými organizacemi, SDH Halenkov
a s Charitou Nový Hrozenkov.
Valašská konzumní olympiáda ve
třech disciplínach - FRGÁL - ZELÉ GULÁŠ se uskuteční tak jako minulý
rok i letos na náměstí a ve vestibulu
Lidového domu  v Halenkově v neděli
- 29. dubna 2018. Start vaření gulášů je
v 8.00 hod.

k uvaření min. 25 litrů libovolného guláše. Kotel, dřevo ve vlastní kompetenci, mezi 7.00 a 8.00 v den soutěže - organizátoři přidělí startovní číslo a místo
podle pořadí, v jakém dorazí tým.
Loňského roku se účastnilo 7 týmů!

nebo i dospělé osoby, které/á by potřebovalo/a pomoc nás všech, k ulehčení
svého života. Jedna osoba - dítě už je
navrženo vedením mateřské školky.
Své návrhy můžete anonymně anebo
veřejně doručit - písemnou formou
na OÚ přímo panu starostovi, případně
na sekretariát k rukám pani Zbrankove.
V den akce, porota sečte návrhy a vybere jednu, repektíve dvě osoby k již
navrženému 5 letému Jiříkovi Juřicovi...
Frzegul nese také letos heslo : „Zelená
Halenkovu - šetříme přírodu“ - vše
k jídlu i pití bude podáváno v omyvatelném nádobí.

3/ Soutěž o nejlepší guláš. Letošní
rok maximálně deset 3 -5 členných týmů, při účasti jednoho dospělého uvítáme i dětský 5 členný tým. Závazné
přihlášky gultýmů se podávají letos
od 9.4. do 20.4. na OÚ u paní Sábelové.
Každý tým obdrží 1500 korun českých

Všechny soutěže bude hodnotit
7 členná porota, plus hlavní porotce
a moderátor v jedné osobě ing. Jan
Gottfried, který se loni zhostil stejné
role se ctí a přehledem. Zelé vyhodntí
jako první - mezi 10.00 a 10.30 - posléze bude použito k spestření akce.
Od 10.30 - 11.30 bude vyhodnocena
soutěž frgálů a hned bude zahájen jejich
rozprodej. I letos proběhne aukce vítězného frgálu a frgálu s logem Halenkovského Frzegulu od loňské vítězky
paní Ludmily Koňaříkové.
Cena ostatních prodávaných frgálů
bude upřesněna v den akce, ale předpokládané ceny - celý frgál 100 korun,
celá porce guláše 50 a poloviční 25
korun českých. Soutěže proběhnou
anonymně a celkový obnos opět transparentně sečtou vybraní učastníci z řad
soutěžících a diváků.
Členové poroty budou vybráni a osloveni až v den soutěže!
Prosím, aby se dostavili všichni umístění ve všech   třech kategoriích v loňském roce - budou ještě jednou příjemně překvapeni.
Dále si Vas dovoluji, ctěné čtenáře
a vážené obyvatele Halenkova, poprosit, aby jste pomohli při výběre dítěte,

OÚ INFORMUJE

Rodiče, kteří se chtějí zúčastnit slavnostního vítání občánků, nechť nahlásí do 30.4.
2018 jméno, příjmení a adresu dítěte - evidence@halenkov.cz, tel. 571457310.

Podmínky účasti v kategoriích:
1/ Soutěž o nejlepší zelé - příjem
vzorků (cca 0.7 l sklenka doma tlačeného zelí) od 9.00 - do 10.00 v den soutěže ve vestibulu LD. Loňského roku
bylo 12 soutěžících!
2/ Soutěž o nejlepší frgál - příjem
vzorků (rovněž jako minulý rok - soutěžní je 1 ks tvarohový frgál) od 9.00 do 10.00 v den soutěže ve vestibulu
LD. Další frgály k odprodeji můžou být
s různou náplní. Loňského roku 11 soutěžících přineslo 35 frgálů!
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Dovoluji si Vás tímto pozvat 29. dubna 2018 na naše "naměstíčko", zapojte
se, když ne do všech, tak alespoň
do jedné, ze dvou soutěží. Věřím, že
překonáme tak úspěšný první ročník
Halenkovského Frzegulu ve všech ohledech. Nesmím zapomenout, že dobrovolní hasiči z naší obce, kromě účasti
ve všech soutěžích, budou tradičně stavět svou pověstnou májku a celou akci
podpoří naši jedineční harmonikáři...
Když celkovou atmosferu opanuje
počas akce taková euforie, jako v roce
2017, jako mně, při psaní těchto řádků,
tak Halenkovský Frzegul opět posune
nás všechny a všichni si odneseme
v srdci ty nejkrásnější pocity: účast,
sdílení, lásku a povznesení...
Miro J. A. Moravčík

osobnost Halenkova

Halenkovský zpravodaj
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Osobnost Obce Halenkova

Košula od Haničky (vypravuje Jan Měrka z Halenkova)
Hen na Lušúvce, kde povčil sa praví
"na Záruboch", stávala Zárubova chalupa. Dnes už o ní néni slechu dechu.
Najmladší ogařisko Zárubú, Jurka, sa
dal ke zbojníkom. A tož, šak řeknite sami, co by to bylo za zbojníka, synka
mladého, bystrého, veselého, kerý má
pořáď smrť za ušima, kdyby neměl šikovnej galánečky! Galánečky, keréj by
sa všecko postěžovál aj pochválíl. A cérka - jak by neměla ráda takového synka!
Odéjde na zboj - srdečko sa jí zvírá
a zkormúcená si hořaká:" Ach, Bože,
Bože!" Ale Jurka sa vrátí a tú chvílu
spadne všecek smutek jak když po plutě
zafučí větřík a z Lušúvky odežene všecka mračna. Také sa kdysi lúčili. "Řeci,
Haničko, ušij ně košulu, ani malú, ani
velikú, tak abych sa v ní moh dobře rozháňať, aby ňa ani nestahovala, ani ně
nezavazala." I ušila Hanička košulu. Ej,
ľúbila sa Jurkovi košula. Dobře ušitá,
pěkně vyšitá, radosť sa podívať. Zdvihnúl
Jurka Hanču až do tla. Řeci, pověz mě
dušenko, jak sa ti košula šila?" "Ani ti
nevím, Juříčku, řécť čím to bylo. Či sém
šila lebo vyšívala - samé smyčky, samé
zádrhlice sa ně dělaly". Chytil Jurka košulu a porúbal na klátě sekyrú. Hanči
taký mráz přejél po chrbetě, tak ji teho
zabylo lúto. "Jurko, Juříčku, toléj sem sa
na ní našila, navyšívala a ty ju tak, nemile Bohu, zkynožíš!" "Nezlob sa, Haničko!
Dělaly-ji sa ti při šiťú zádrhlice - a tož to
by ňa v téj košuli chytili. A to sí istě ne-

přeješ, abych sa dostál pánom do ruk!"
Dala sa Hanička do druhéj košule. Ale
lesti sa jí při první košuli dělaly smyčky,
tož při druhéj ešče horší. Tak sa jí srdéčko při každéj zádrhlici zevřelo.
Tak sa Jurkovi na košuli oči pásly, tak
sa jařabatila. Pohladil Haničku. "A jak sa
ti táte šila?" Slzy jí skočily do očí. !'"Zle,
Juříčku... Horší než tá první!" "Ej, takú
košulu nemožu nosiť. Byla by to má
smrť!" Skrútil košulu a hodil do ohňa.
Zasyčelo, z dýmu sa udělaly také dva
velikúcné pazúry, keré sa natáhly
po Jurkovi, ale vyšlahnúl plameň a drápy sa ztratily. Pustila sa Hanička do třetí
košule, z teňúčkého, bílučkého plátna.
Pomalučky šila, nechala si na šiťú zále-

žať, ale dělaj co dělaj, lesti sa tý dvě šily
zle, tož ta třetí nájhorší. Pořáď ju slzami
kropila. Ale tož řécť Jurkovi, co by si
pomyslél? Že je jakási nelabačná, že sa
k žádnej práci nehodí? "Oh, řeci Juříčku,
táte sa ně šila - no jedna radosť. Ani sem
sa nenadála a už byla ušitá. A vyšívání
jak ně šlo od ruky! Srdečka, zvonečky,
jatelinky ně rústly, hľeďaci na ňu. Šak
enom sa podiv! Jak by vyrústly v zahrádce!" Odešel Jurka v nové košuli
od Haničky, - a už sa nevrátíl. Uviděli sa
spolu až stál v Hradišti pod šibenicú.
"Ej, Hančo, Haničko, duša moja! Proč si
ňa ocigánila s košulú? Nemusél sem
dnes tady stáť, nemusela ešče moja mladá hlava zhynúť v oprátce!"

Kdysi se u nás hojně vyprávělo.
Stačilo, když se sešlo více lidí doma, či
mimo dům. Třeba pod širým nebem, při
práci, oddechu nebo významných událostech rodinného života. Zde pak byli
vítáni a oblíbeni lidé, kteří uměli dobře
a zajímavě vypravovat pohádky, pověsti,
příběhy ze života, či události ze světa.
Lidové vyprávění postupem doby
přešlo z prostředí sousedských besed
na veřejnost, na estrády a pódia, kde
doplňovalo vystoupení folklórních souborů. Jedním z oblíbených lidových
vypravěčů byl i pan Jan Měrka z halenkovského údolí Dinotice. Narodil se
27. prosince 1893 rodičům Rozině
a Martinu Měrkovým "ve dvorci" v domě č. 164. Chalupa č. 164 se nacházela
uprostřed "dvorce", kde v domech číslo
159 a 163 tehdy bydlely další rodiny
s příjmením Měrka a "dvorec" se tak
dodnes nazývá "U Měrků". V roce 1919

se Jan Měrka oženil s Celestýnou
Kopeckou a časem se jim narodily čtyři
děti, dvě dcery a dva synové. Se ženou
si postavili domek, který však záhy
vyhořel. Manželé se nevzdali a dům
postavili znovu a dokonce větší.
Jan Měrka sice pocházel z rodiny
"sedláka", ale rodina to byla chudobná.
Otec Martin si přivydělával šitím papučí a jejich vyšíváním. Brzy však zemřel a malý Jan už ve 12 letech sloužil
u sedláků jako "kravař" a od 16 let pracoval ve fabrice u Thonetů, kam znovu
nastoupil po návratu z 1. světové války.
Často vzpomínal na to, jaké to bylo
v Itálii na Piavě. V době krize byl
od Thonetů propuštěn a tak se vyučil
obchodníkem u svého švagra, halenkovského obchodníka Pavla Kopeckého.
S manželkou si pak otevřeli ve svém
domě v Dinotici č. 415 vlastní obchod,
který fungoval do roku 1949. Kromě

obchodu se rodina živila i na malém
hospodářství. Jeho dcery, právnička
Růžena, provdaná Tvrdoňová a středoškolská profesorka Miroslava, provdaná Škopová, byly prvními ženami
z Halenkova, které dosáhly vysokoškolské vzdělání. Vysoké školy vystudovali i oba jeho synové. Jan se stal
dětským lékařem a Pavel strojním inženýrem.
Lidovým vypravěčem se Jan Měrka
stal, jak už to v životě chodí, úplně
náhodou na začátku padesátých let.
Sám o tom napsal v jednou novinovém
článku: "Tož, já sem k tomu přišel tak,
že syn, také Jan, študoval v Brně medicínu. Měli tam valašský krůžek, ale
neměli vypravjača. Tož ně povídál:
Tati, napište ně nejaké povídačky
o Valachoch! No, tož sem mu nekeré
napsál!" Na jevišti se on sám rovněž
ocitl shodou okolností. Z Karolinky
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kdysi přijeli pro syna Jana, ten však
právě vystupoval někde u Brna a tak se
tehdy do kroje místo syna oblékl Jan
Měrka otec a uspěl. A protože ho to
vyprávění od mládí bavilo, už u něho
zůstal. Ve svých vyprávěnkách čerpal
ze svých zážitků, z povídání starých
lidí, znal spoustu povídek a zkazek.
Dokázal si i příběhy vymýšlet. Tak třeba, víte proč na Valašsku není nic než
hory černé? No proto, že když Pán Bůh
bohatství rozdával, Valach sa opíl, ráno
zaspál a přišel pozdě, takže na něho
zbyly enem ty černé hory...
Své vyprávěnky vymýšlel a "piloval"
hlavně při práci na poli, při pasení krav
a pak si je doma zapisoval. Vždycky
říkal, že nejtěžší je vyprávění zkrátit,
"ty plevy z teho vyfúkať". Jan Měrka

měl dar určitého herectví, jeho mluva
byla melodická a byl schopný své příběhy zdramatizovat. Valašské nářečí
mu nedělalo problémy. Jeho vyprávění
se často odehrává na Halenkově,
Dinotici, Lušové. Hlavní postavy se
jmenují Paluska, Gabera, Pilka,
Kocurek, Chrástecký, Hrňa...
Jan Měrka dvakrát zvítězil jako nejlepší lidový vypravěč na folklorním
slavnostech ve Strážnici. Třináct jeho
vyprávění je obsaženo v knize Dagmar
Pavlátové: Povídky lidových vypravěčů z Čech, Moravy a Slezska. Řada jeho příběhů byla otištěna v tehdejších
regionálních novinách. Až do šedesátých let spolupracoval s ostravským, ale
především s brněnským rozhlasem.
Raději než v rozhlase vystupoval na pó-

diu před obecenstvem, protože tam
slyšel odezvu na své vyprávění. Přesto
to bylo pozdvižení v Dinotici, když
za ním z rozhlasu přijeli natáčet... .
Byl to člověk se zvláštním osobitým
humorem. Hodně a rád četl noviny,
obvykle až u oběda, dřív na to neměl
čas. A tak jednou, když snědl polévku
i další jídlo, se ho jeho žena zeptala jak
mu chutnal oběd. On však zvedl oči
od novin a klidně odvětil: " A já už jsem
neco jed?"
Jan Měrka zemřel 3. července 1975.
Lidoví vypravěči dávno zmizeli.
Nahradil je rozhlas, televize, internet
a další media. Škoda.
Zpracovala:
Tynka Tichá, Pavla Krejčí

Jak jsme navštívili sušárnu v Halenkově

Pošmourný den a vysmáté děti, které
využívaly každé příležitosti hrát si se
sněhem pozvedly náladu i nám průvodkyním. Cílem exkurze byla krásná dřevěnice v Lušové, přilehlé hospodářství
a především nově zrekonstruovaná sušárna na ovoce. Naším průvodcem
a hostitelem se stal RNDr. Lukáš
Spitzer, který nám ochotně ukázal, jak
se v sušárně zatápí, kde se suší připravená jablíčka a na co je potřeba je naskládat. A tak děti nadšeně vykrajovaly
z jablíček jadřince, poté je rozkrojily
a naskládaly na takzvané lésy z vrbového proutí. U stavení nás doprovázeli
dva oslíci, které všichni s radostí krmili
a hladili. Venku jsme si uvařili oběd,
najedli se u tepla kamen a tak nám
opravdu nic nechybělo. Čas rychle utíkal a dětem se vůbec nechtělo domů.
Stihly si ještě zaskákat v seně a každý
z nás si domů odnesl pytlík tradičně
sušených jablek. Děkujeme
Mgr. Linda Hrnčiříková
a Mgr. Jitka Sedláčková
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Halenkovský fotbal uspořádal valnou hromadu
Představit svým členům, co nejpodstatnějšího se odehrálo za poslední
dva roky uvnitř oddílu, jaká je situace
před začátkem jarní části a co všechno je ještě v plánu na letošní rok. To
bylo hlavním cílem pravidelné valné
hromady fotbalistů TJ Tatran
Halenkov, která proběhla v sobotu
10. března v restauraci Šalerka.
Na schůzi dorazilo 41 členů. Krom
zástupců vedení oddílu také hráči a trenéři jednotlivých kategorií, fanoušci
i pozvaní hosté. Předseda Radek
Ondryáš na úvod shrnul podstatné události posledních dvou sezon. Po sportovní stránce to byl jistě historický
úspěch v podobě postupu obou mužských týmů do vyšších soutěží - béčka
do III. třídy v sezoně 2015/16 a áčka
do krajské I. B třídy v sezoně 2016/17.
Je jasné, že něco takového se nebude
jen tak brzy opakovat, a tak bylo na místě poděkovat hráčům, trenérům i všem
okolo, kteří se na tom podíleli. Poté
přišla řada na situaci před začátkem jara. Během zimní pauzy se rozhodla
opustit první tým jedna z jeho hlavních
opor Tomáš Kašpar, který chce zkusit
štěstí v krajském přeboru za FC Vel.
Karlovice + Karolinka. Ztráta je to velká, ale vedení oddílu se rozhodlo, že
mu v tom nebude bránit. Zvlášť když
opačným směrem poputují dva mladí
nadějní hráči Jan a Pavel Maliňákovi.
Krom Kašpara chce odejít i mladý
Kryštof Surovec, který dojíždí na zápasy ze severu Moravy, ale chtěl by začít
hrát fotbal tam, konkrétně za Polanku
nad Odrou. Na odchod další opory středových řad byly rozdílné názory. Více
se jich klonilo k tomu Kryštofovi přestup umožnit, v době uzávěrky tohoto
vydání zpravodaje nicméně ještě nepadlo definitivní rozhodnutí.
Po předsedovi přišel na řadu sekretář
a pokladník Josef Toman se svou zprávou o hospodaření za loňský rok. Z řady čísle krom jiného vyplynulo i to, že
halenkovský fotbal má na poměry okresu opravdu nadstandardní podporu
obecního úřadu a zastupitelstva. „Obec
Halenkov má velký podíl na tom, že
jde místní fotbal v posledních letech
nahoru nejen po stránce výkonnostní
ale i co se týká zázemí. My jí za to
moc děkujeme,“ řekl na závěr své
zprávy Josef Toman.
Za vedení obce na valné hromadě
vystoupil místostarosta Jaroslav Maňák,

který nám pogratuloval k oběma postupům
a připomenul největší
loňské investice do zázemí fotbalového stadionu, které obec realizovala jako vlastník
areálu. A přiblížil také
akce, jež má v plánu
na letošní rok. Tou
nejzásadnější bude výměna oken a oprava
toalet.
Došlo také na volbu nového člena
výkonného výboru. Naše řady totiž už
před časem opustil dlouholetý člen
Josef Haničák, takže bylo třeba odhlasovat jeho nástupce. Jediným kandidátem byl trenér B týmu Vladimír Děček,
který už pro výbor dlouhodobě pracuje.
Ruku pro něj zvedli všichni přítomni,
a tak ho mezi nás teď už oficiálně vítáme.
A ještě jedna slavnostní chvíle se
odehrála na valné hromadě. Výbor se
rozhodl poděkovat a ocenit drobnými
dary tři hráče, kteří před uplynulou sezonou ukončili kariéru. Šlo o Karla
Tomana, Vladimíra Úlehlu a Josefa
Haničáka, kterým tímto ještě jednou
děkujeme za všechno, co udělali a třeba
ještě i udělají, pro halenkovský fotbal.
V závěrečné diskuzi vystoupil krom
jiných i trenér žáků Oldřich Čapek,
který přišel s potěšující informací, že
jeho tým má před začátkem druhé části
soutěže k dispozici už 16 hráčů a hráček, což je vzhledem k tomu, že jako
jediní na Horním Vsacku nemáme tým
spojený s jinou obcí, skvělé číslo.
Krátce vystoupil i trenér áčka Jan
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Ondrušík, který se ale vyjadřoval hlavně k výše zmiňované situaci stran odchodů a příchodů hráčů. Tečku za valnou hromadou udělal slavnostní oběd
a pak se diskuse nad fotbalem přesunuly už do neformálnější podoby.
Ze všeho, co během celé akce zaznělo, se dá vyčíst, že halenkovský fotbal
je na jarní část připraven vcelku dobře.
Úkolem obou mužských týmů bude
hlavně bezproblémové udržení soutěží.
Pro žáky a přípravky bude důležité nejen to, jak to půjde hráčům na trávníků,
ale i zda se bude dařit nabírat další
adepty, kterých není nikdy dost. U obou
týmů nyní pracují kvalitní a obětaví
trenéři, takže rodičové, kteří chtějí dopřát svým ratolestem pohyb a zároveň
pobyt v partě kamarádů, neváhejte.
Kontakty a případné další informace
najdete na stránkách www.tatranhalenkov.cz.
Na závěr nezbývá než dodat:
„Doufáme, že se nám bude na jaře dařit a vy fanoušci halenkovského fotbalu
nás přijdete co nejvíce podpořit.“
Za výkonný výbor TJ Tatran
Halenkov Jiří Koňařík
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Turisté navštívili Krkonoše

Ve čtvrtek 8.března v 5:30 ráno vyrazili halenkovští turisté po trase
Halenkov, Vsetín , Valašské Meziříčí,
Olomouc, Hradec Králové, Jilemice
na lyžařský zájezd do Krkonoš. Po příjezdu do Jilemnice a ubytování v místní
sokolovně, jsme vyjeli na Benecko, seznámit se s krkonošským sněhem.
Nazuli jsme běžky a vyrazili na místní
běžkařské okruhy. Někteří dojeli až
na 1019 metrů vysoký vrchol Přední
Žalý kde stojí jediná kamenná rozhledna v Krkonošich.Tuto 18 m vysokou
rozhlednu   zde nechal postavit v roce
1892 hrabě Jan Harrach. Z rozhledny
byl k vidění mimo jiné i Ještěd a Trosky
v Českém ráji kam, se chystáme v létě.
V pátek nás vyvezl autobus do lyžařského střediska horní Mísečky. Odtud
jsme vystoupali na Vrbatovo návrší
s Vrbatovou boudou a mohylou Hanče
a Vrbaty. Tento pomník připomíná tragickou událost, která se stala 24. března
1913. Při mezinárodním závodě v běhu
na lyžích umrzli český závodník Bohumil
Hanč a jeho kamarád Václav Vrbata,
který se Hančovi snažil pomoct ve sněhové bouři. Dále jsme pokračovali  okolo pramene Labe na rozcestí Česká budka a po hranicích s Polskem na Voseckou
boudu. Z Vosecké boudy jsme vystoupali na Labskou louku a pokračovali
k Labské boudě. Z Labské boudy jsme
se vrátili k Vrbatově boudě a krásným
5 km. dlouhým sjezdem na Horní
Mísečky k autobusu. Někteří zdatnější
jedinci zvládli navštívit z Labské boudy
i Martinovu boudu. Po celý den jsme
využívali výborných sněhových podminek, kdy na hřebenech Krkonoš bylo
více než 1 metr sněhu.
V sobotu ráno v Jilemnici pršelo, což
trochu srazilo naši náladu. Přesto jsme
podle plánu odjeli do Janských lázní.
Odtud jsme se lanovkou Černohorský
Express nechali vyvézt na Černou horu.
Nahoře nás čekala mlha a mžení. To
však netrvalo dlouho. Mlha se začala
rozpouštět, a my jsme na dobře upravených stopách místních okruhů zažili
i výhledy do okolí. Závěrečný sjezd
do Janských lázní byl opět krásným
zakončením tůry.
V neděli ráno jsme vyjeli ještě jednou
na Benecko, kde jsme vyrazili  směrem
k Horním Mísečkám. Někteří dojeli až
tam, ostatní využili množství upravených tras v okolí Benecka. Zpestřením
dne bylo setkání se skupinou lyžařů
v historických kostýmech. Odpoledne

jsme se pak vydali na zpáteční cestu
k domovům.
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  Za KČT, odbor Halenkov:
Vlastík Trličík.
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