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Vzhledem k aktuální situaci
jsme nuceni zrušit tyto plánované
kulturní akce:
F rzegul , D ětský den , O hňování s  KČT
a také H alenkovské slavnosti ,
které měly proběhnout 6.6.2020.

aktuality z obce

Vážení a milí Halenkovjané,
všichni společně jsme se ocitli v nové,
velice náročné a mimořádné situaci. Rád
bych vás všechny požádal o trpělivost
a shovívavost, protože v podstatě denně se situace mění. Snažíme se na přicházející změny co nejrychleji a pokud možno co nejlépe reagovat. Tuto
nepříjemnou situaci pro nás všechny
zvládneme, když se všichni spojíme a pomůžeme si, budeme k sobě ohleduplní a budeme poctivě dodržovat všechna
opatření. Jejich porušování totiž ohrožuje nejen nás všechny
občany Halenkova, ale i všechny ostatní, kteří s námi přicházejí do styku, nejvíce však naše rodiče a prarodiče, které
koronavirus ohrožuje nejvíc ze všech. Chci proto všechny
vyzvat, aby se chovali zodpovědně nejen ke své rodině, ale
i ke zbytku spoluobčanů, poněvadž tím chráníme lidské životy a osudy nás všech. Zvládneme to, nebojte!
Chtěl bych touto cestou vyslovit obrovský dík ženám, které
pro všechny Halenkovjany šily roušky a šijí je stále pro ty,
kteří je potřebují. Období, kdy jsme potřebovali co nejdříve
vybavit všechny občany Halenkova rouškou, bylo pro nás
nejkritičtější, poněvadž jak všichni víte, v době vyhlášení povinnosti nosit roušku na veřejnosti nebyl dostatek roušek ani
pro zdravotnický personál, natož tak pro běžné obyvatele.
Jak bylo několikrát prezentováno, látková rouška je mnohem
lepší než jednorázová, proto se o tu svoji pečlivě starejte,
pravidelně ji vyvařujte a žehlete, čímž ochráníte sebe, své
blízké, ale i všechny ostatní.
Myslím, že jsme v Halenkově nepromeškali ten správný
čas a už od počátku zavedení mimořádných opatření jsme
dokázali zmobilizovat všechny, kteří nám byli ochotni pomoci a tím pomoci všem občanům naší obce. Jsem jim za to
velmi vděčný a zaslouží si opravdu obrovský dík od nás
všech. Díky těmto lidem se nám podařilo během opravdu
velmi krátké doby distribuovat mezi všechny naše občany
látkové roušky, přičemž jsme se snažili rouškami zásobovat
obchody v obci, poštu nebo také Charitu Nový Hrozenkov,
které jsme věnovali asi 100 kusů ručně šitých roušek. Podařilo se nám taky zabezpečit tolik důležitou dezinfekci, kterou postupně, pravidelně a bezplatně zásobujeme obchody
v obci, poštu, ale také Charitu Nový Hrozenkov. Dezinfekci
jsme rovněž zdarma věnovali Domovu pro seniory Karolin-

ka, v němž žije nejvíce ohrožená skupina lidí, kterou jsou
senioři.
I když to slyšíte denně ze všech stran, přece jen bych vás
všechny rád touto cestou požádal a poprosil, aby jste se snažili co nejvíce omezit pohyb a vzájemný kontakt s jinými lidmi na minimum a snížit tím riziko dalšího přenosu nákazy.
Dávejte na sebe i na ostatní všichni pozor, prosím.
Chtěl bych za sebe i za celý obecní úřad poděkovat všem,
kteří nám pomáhají a podporují nás. Děkuju všem dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhají druhým. Děkuji halenkovským hasičům, kteří nám pomáhají s rozvozem ochranných
pomůcek mezi lidi, distribucí dezinfekce, ale také s rozvozem nákupů nebo léků. Děkuju ze srdce všem prodavačkám,
které jsou v této nelehké době vystaveny opravdu velkému
pracovnímu zatížení, ale zejména riziku nákazy. Stejné díky
patří také pracovnicím pošty.
Snažte se, jak jen to jde, pokračovat v každodenních životech svých i své rodiny, i když to pro mnohé z vás není
a možná nebude jednoduché. Prosím vás, buďte k sobě
ohleduplní a buďte trpěliví, navzájem si pomáhejte. Myslím na vás, kteří jste museli přestat pracovat a máte obavy,
z čeho budete žít příští měsíc. Myslím na vás, kteří se obáváte o svoji práci, o to, zda se budete mít kam vrátit, ale také
na vás, kteří do práce chodíte, navzdory obavám, protože je
to důležité pro nás ostatní. Myslím na vás, kteří se kvůli svému věku a zdravotnímu stavu cítíte nejvíce ohrožení. Věřím
a jsem pevně přesvědčen o tom, že už brzy se situace začne
obracet k lepšímu. Věřte se mnou.
Pokud budete cokoliv potřebovat, neváhejte se na mě
nebo na kohokoliv jiného z obecního úřadu obrátit, jsme tu
pro každého z vás.
Držte se!
Ing. Radek Chromčák, starosta

Informace pro občany Halenkova
Osoby starší 60 let, nemohoucí, handicapovaní a osoby
v karanténě si mohou na obecním úřadě telefonicky objednat od pondělí do pátku v době od 07:00 hod do 10:00 hod.
nákup potravin, drogerie a léků nebo kdykoliv na emailové
adrese ou@halenkov.cz.
Nákup vám bude zdarma dopraven ve stejný den až
do domu spolu s účtenkou (druhá účtenka bude uložena
na obecním úřadě). Nákupy zaplatíte na obecním úřadě až
po ukončení mimořádných opatření!
Občané Halenkova si mohou v úředních hodinách vyzvednout na obecním úřadě v Halenkově zdarma dezinfekční antibakteriální přípravek. Pro každou domácnost je určen
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1litr dezinfekčního přípravku. Vezměte si prosím s sebou
vlastní plastovou nádobu o objemu minimálně 1 litr !!!
Občané Halenkova si mohou telefonicky objednat
na obecním úřadě textilní roušky, které jim budou následně doručeny přímo do poštovní schránky nebo si je mohou
osobně vyzvednout na obecním úřadě.
Telefonní čísla pro objednávky a komunikaci s obecním
úřadem:
571 420 930 a 571 457 310,
571 420 929 (starosta) a 571 420 931 (místostarosta)

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Obecní úřad
Halenkov upozorňuje na možnost placení místních poplatků
bezhotovostním způsobem.
Bankovní spojení: 1760782329/0800
Variabilní symbol – poplatek za komunální odpad:
2020+číslo popisné
Variabilní symbol – poplatek ze psů: 1341+číslo popisné
Výše poplatku za komunální odpad činí  550 Kč/občan

Výše poplatku za psy za kalendářní rok:
a) jeden pes
b) druhý a každý další pes téhož majitele
c) pes, jehož držitelem je osoba starší 65 let
d)druhý a každý další pes,
jehož držitelem je osoba starší 65 let

200 Kč
300 Kč
100 Kč
150 Kč

Obecní úřad Halenkov, jako správce místních poplatků, rozhodl o odpuštění sankcí za nezaplacení místního
poplatku za komunální odpad a místního poplatku ze psů
do stanoveného termínu 31. 3. 2020, pokud budou uhrazeny do 30. 6. 2020.

(osvobození a úlevy z poplatku za komunální odpad jsou
uvedeny v čl. 6 OZV č. 8/2019 – viz úřední deska)

Ing. Radek Chromčák, starosta

Vážení čtenáři Halenkovského zpravodaje,
děkuji srdečně všem našim pacientům i jejich rodinným
příslušníkům za to, že se chovají zodpovědně a svým chováním chrání nás, sestřičky. My sestřičky děláme všechno
pro to, abychom mohly poskytovat i v současné době naše
zdravotní služby v co největší míře, a to způsobem, který
Vám, našim pacientům, zaručí bezpečí.
V současné době, kdy jsme všichni zahlceni přemírou informací, nevymyslím zřejmě nic moudrého, proto použiji
v tomto krátkém článku moudra či myšlenky druhých.
Děkuji panu Zdeňkovi Svěrákovi, který ve veřejném zpívání poslal písničku sestřičkám. Proč vybral právě sestřičky?
Zdůvodnil to tím, že u sestřiček se spojuje něha s odvahou…
A my právě takové sestřičky máme! Touto cestou i já mockrát děkuji našim sestřičkám za něhu i odvahu, vlastnosti, se
kterými přistupují k výkonu své služby.
Přeji Vám všem i nám hodně zdraví a sil. Ať nás neopouští
humor a odvaha. Závěrem vyslovuji přání slovy tématicky
upraveného textu písničky, kterou je možné vidět i slyšet
na internetu. Dovoluji si přání použít, i když je trochu lidové:
„Porazme tu potvoru, ať dá pracky nahoru.“
Jarmila Škarpová,
vedoucí Domácí zdravotní péče

Děkujeme všem,
kdo nás v těchto těžkých chvílích podporují dobrou radou,
modlitbou či povzbuzením. Zvláště děkujeme dobrovolníkům, kteří ušili pro pracovníky i uživatele Charity nemalé
množství roušek. Děkujeme všem dárcům za dezinfekci
a plátno pro ušití roušek.

Děkujeme:
Jiřina Hajdová - Zděchov
p. Gašková - Velké Karlovice
Jakub Kopecký - Nový Hrozenkov
Adéla Krystyníková - Nový Hrozenkov
Nela Krystyníková - Karolinka
Jiřina Malíková - Nový Hrozenkov, Vranča
Vlasta Jochcová – Nový Hrozenkov, Brodská
Jakub Kopecký - Nový Hrozenkov
Petra Urbanová s babičkou Jiřinou Urbanovou - N. Hrozenkov
Zlata Trubelíková - Jablůnka
Marie Horáková ze Zlína
Firma Vaculík- Liptál nábytek
Skauti z Lidečka
Zaměstnanci Charity - Markéta Strbačková a Marta Hlaváčová
paní Miluše Laresová - dezinfekce
společnost BAVLNA-TEXTIL, Hajdíková Ilona Vsetín - plátno

Děkujeme, bez Vaší pomoci by to nešlo.
Velmi si Vás vážíme.
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Oznámení o možnosti placení místních
poplatků bezhotovostním způsobem

aktuality z obce

Obec Halenkov vyhlašuje výzvu k podání Nápadů
pro Halenkov v rámci participativního rozpočtu 2020
Vyhlašovatel výzvy:
Finanční alokace:
Zahájení příjmu nápadů:
Ukončení příjmu nápadů:
Výběr vítězného nápadu hlasováním:
Realizace projektu:

Obec Halenkov
100 000,- Kč
1.5.2020
1.6.2020
1.6. 2020 – 15.6.2020
od 1.7.2020 do 31.12.2020

Podmínky, které musí podaný nápad splňovat:
- nápad je podán buď elektronicky na email: mistostarosta@halenkov.cz nebo v listinné podobě na obecní úřad Halenkov;
- musí být realizovaný na území (pozemcích) obce Halenkov;
- navrhovatel předkládá pouze jeden námět;
- navrhovatel musí uvést ve formuláři své jméno, příjmení, tel. kontakt a být starší 15 let;
- návrh musí být uskutečnitelný a podložený reálným odhadem nákladů;
- přílohou návrhu bude fotodokumentace místa realizace návrhu.
Kritéria přijatelnosti projektu:
- návrh nápadu je zpracován s reálným rozpočtem a harmonogramem,
- nápad je proveditelný po technické stránce a je v kompetenci obce Halenkov.
V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Mgr. Miroslava Zetka, tel.: 703 840 285, email: mistostarosta@halenkov.cz.

POSTUP PODÁNÍ NÁPADU
A JEHO REALIZACE V KOSTCE
1) MÁTE NÁPAD? Nápad promyslete a případně zkonzultujte a podejte v rámci výzvy Nápady pro Halenkov, a to do 1. června 2020.
2) JAK NÁPAD PODAT?
Formulář najdete na webových stránkách obce www.halenkov.cz
Vyplňte jej a doručte jej na obec buď elektronicky na email: mistostarosta@halenkov.cz nebo v listinné podobě na adresu
obecního úřadu Halenkov 655.
3) HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI Rada obce Halenkov posoudí, zda předložené nápady
splňují potřebné podmínky a kritéria vymezená ve výzvě.
4) HLASOVÁNÍ Nápady budou zveřejněny a o vítězném nápadu se bude hlasovat na webových stránkách obce Halenkov.
Občané budou informováni o začátku hlasování ve zpravodaji, na webových stránkách a facebookovém profilu obce.
5) REALIZACE Vítězný nápad bude realizován do konce tohoto roku, tzn. do 31. 12. 2020.

MÁTE DOTAZY?
V PŘÍPADĚ DOTAZŮ A KONZULTACE NÁPADU OBRAŤTE SE NA TYTO KONTAKTNÍ OSOBY:
Mgr. Miroslav Zetek, tel.: 703 840 285, email: mistostarosta@halenkov.cz
Mgr. Petra Zádilská, tel.: 733 717 016, email: petra.zadilska@halenkov.cz
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Na situaci, která nastala po rozšíření virové epidemie po České republice, nebyl připraven asi nikdo. Začátky
zděšení a strachu máme ještě v paměti.
Rozhodli jsme se i na tomto neutěšeném nouzovém stavu vidět něco pozitivního.
• Nikdy bychom nezjistili, že takřka
všichni žáci mají školu strašně rádi,
i když nám celou dobu tvrdili opak.
Z emailové komunikace mezi učiteli a žáky je krásně vidět, jak moc se
chtějí do školy vrátit, a jak jim chybíme. Jupí!
• Přesto, že se mnozí z nás bránili používání počítačů, technických
vymožeností 21. století, moderní
výukové technice a softwaru podporujícímu výuku a vzdálenou komunikaci, nastalá situace nás k tomu donutila, sama a bez násilí. Každý teď
zapracoval na svých schopnostech,
studuje a učí se používat i to, o čem

byl přesvědčen, že už nikdy nebude
potřebovat. Všechny nás to posunulo
o velký kus dopředu.
• Rodiče by nikdy nezjistili, jak náročné
je učitelské povolání. Zvládání třídy
v průměrném počtu 20 a více žáků,
boj s časem, s nechutí některých rebelů k práci, nutnost řešit časté porušování školního řádu nebo naučit a připravit všechny dle osnov a schopností
je skutečně nadlidský výkon. Nynější
domácí vzdálená výuka učitelů za asistence rodičů dává větší šanci k vzájemnému pochopení.

• Dojaly nás konkrétní případy těch,
kteří duchapřítomně, nezištně a bez
váhání nastoupili, aby pomohli těm,
kteří to potřebují. Na mysli máme šití
ochranných roušek, distribuci dezinfekce a dalšího materiálu nebo třeba
nákupy pro starší spoluobčany.
• V běžném školním roce si občas posteskneme, jak nás ubíjí hluk, stres
z různých situací, školní zvonek, termíny pro splnění úkolů, vynalézaví
žáci a další byrokratická nařízení.
Nikdy bychom nezjistili, že to vlastně
ve skutečnosti milujeme a potřebujeme. Je to náš život a poslání.
Na závěr jen krátce, jak se škola nyní
má? Je opuštěná, chybí nám naše každodenní rutina a rituály, školní kuchyň vaří
pouze pro hladové okénko, kávovar tiše
zahálí a sborovnou se nenese žádný hovor ani smích. Je to prostě stav nouze!
Mgr. Soňa Růžičková,
Mgr. Jana Podešvová

ZŠ HALENKOV 25 – zápis do 1. ročníku
Vážení rodiče,
zápis do 1. ročníku ZŠ Halenkov 25
se uskuteční dne 28. 4. 2020 (úterý)
v době od 9:00 do 11:00.
Osobní přítomnost žáka ve škole
není nutná.

Podmínkou přijetí je Doporučení
od ŠPZ (školského poradenského zařízení).
Jedná se o žáky se SVP (speciálními
vzdělávacími potřebami).

Touto cestou je možné uskutečnit
i přestup z klasické ZŠ v jiném než
1. ročníku.
V případě jakýchkoliv dotazů
kontaktujte vedení školy na čísle
604 449 754.
Vedení školy

Pečovatelská služba a osobní asistence
v „těžkých časech“
Nikoho z nás ještě nedávno při sledování zpráv z daleké Číny vůbec nenapadlo, že se „virové nebezpečí“ objeví i v naší blízkosti. Nečekané se stalo
skutečností. Osoby zasažené novým
koronavirem se od začátku roku začínají objevovat také v Evropě a následně
i u nás v České republice.
Všechny nás to zaskočilo a vylekalo.
Nejhorší bylo období, kdy byl všeobecný nedostatek informací a ochranných
pomůcek. Po velkém úsilí, které bylo
potřeba vynaložit na zajištění ochranných a dezinfekčních prostředků, jsme
se novým podmínkám přizpůsobili.
Nasadili jsme roušky a naše služby poskytujeme v plném rozsahu.
Za to se setkáváme s kladnými reakcemi a vděčností klientů, kteří jsou

na naší péči závislí. Všichni oceňují, že
se „naše cérky“ nezalekly a ochotně
a s dobrou náladou pokračují ve své
obtížné práci. S velkou vděčností klienti přijímají i dovážku stravy, nyní
v jednorázových obalech. Většina úkonů v terénu je fyzicky velice náročná,
s nasazenými rouškami či respirátory se
výdej sil ještě zvýší a únava na pracovnice doléhá dříve.
Ještě hůře však působí na člověka informace, které se na nás všechny valí
z televizních obrazovek. Naše „cérečky“ však mají pro každého klienta vlídné slovo a úsměv. Všichni se vzájemně
podpíráme a s nadějí vyhlížíme brzký
konec této těžké situace. Všem našim
pracovnicím v pečovatelské službě

a osobní asistenci děkuji za jejich obětavou práci a podporu.
Také bych chtěla poděkovat všem
obětavým dárcům a dobrovolníkům,
kteří zejména v začátku, kdy jsme pro
naši práci neměli potřebné vybavení,
ochotně nabízeli a přinášeli vlastnoručně ušité roušky pro nás i naše klienty.
Moc vám všem děkujeme.
Všichni se učíme, jak v těchto ztížených podmínkách fungovat. Nevíme,
jak se bude situace dále vyvíjet a co nás
ještě čeká. Ukazuje se však, že dobrý
člověk stále žije a věřím, že společně
vše překonáme.
Bc. Ester Palová,
vedoucí Pečovatelské služby
a Osobní asistence
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ZŠ / ZŠ praktická

Škola v době stavu nouze

včelaři / SPCCH

Halenkovští včelaři si volili nové vedení
Sobotního odpoledne dne 29. února
2020 proběhla v Lidovém domě v Halenkově výroční členská schůze Základní
organizace Českého svazu včelařů Halenkov. Uběhlo již 5 let, kdy byl odsouhlasen stávající výbor, a proto bylo nutné
dle platných stanov zvolit si nové vedení
organizace na další funkční období.
Protože z řad členů neprojevil nikdo
zájem o jakoukoliv funkci, byl návrhovou a volební komisí navržen v podstatě „staronový“ výbor, z něhož byli
veřejným hlasováním zvoleni jednotliví
funkcionáři. Změnil se pouze post místopředsedy, jelikož dosavadní paní místopředsedkyně se aktivu neúčastnila.
Jednohlasným hlasováním byli nakonec zvoleni tito funkcionáři, které
si Vám tímto dovoluji představit. Post
předsedy obhájil Pavel Tkadlec, novým
místopředsedou se stal Jakub Černota. Jednatelem byl opět navržen Petr
Pončík, pokladníkem Vladimír Hořel-

ka a předsedou kontrolní komise Martin Straděj. Dalšími funkcionáři svazu,
kteří zastávají různé posty (nákazový
referent, důvěrník aj.) se stali Ing. Daniela Malíková, Marta Stradějová a Ivan
Spisár.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval jménem všech halenkovských

včelařů obecnímu úřadu Halenkov
za finanční podporu, díky níž můžeme nakoupit léčiva a jiné věci potřebné pro chod naší základní organizace.
Petr Pončík
Jednatel ZO ČSV Halenkov

Pozdrav SPCCH
v Halenkově
Přeji všem členům SPCCH Halenkov
hodně sluníčka a klidnou pohodovou
náladu.
V této nelehké době máme zrušenou
veškerou činnost, ale jak to bude možné, vše doženeme a včas upozorním,
co a kdy se bude dít.
Děkuji všem i Obecnímu úřadu
za pomoc starším osobám. Věřím, že
budeme moci pokračovat v našich aktivitách ku prospěchu všech.
Kovaříková Věra
a výbor SPCCH Halenkov.

Vážení přátelé a příznivci Valašských letokruhů!
Vzhledem k okolnostem Vám všem
děkujeme za zachování přízně a důvěry. Většina organizátorů festivalů, kterým do akce zbývá víc jako 3 měsíce
věří v návrat do normálního života, že
jejím akciím bude umožněna realizace.
Náš festival, Valašské letokruhy, je rovněž limitován pevným termínem. Nechci teď polemizovat o tom, kdy a jak...
To nikdo neví a nelze to ani odhadnout.
5.5.2020 se tým rozhodne, zda nám
bude situace nakloněna a které varianty vyneseme na stůl. Jen vás chci ujistit,
že Valašské letokruhy mají připravené,
v případě nutnosti, náhradní projekty
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- koncerty - Valašské letokruhy - Zděchovské ozvěny a Valašské letokruhy Otava koncert. Když dojde k přesunutí
festivalu Valleto 2020 na rok 2021 stane se jen to, že se v našem kalendáři
přidá 365 dní. Lístky z předprodeje budou mít samozřejmě platnost i v příštím
roce. Kdo bude chtít. Jinak, samozřejmě, po definitivním rozhodnutí a přeložení, budou všechny platby vráceny.
Vaše náklonnost a patriotismus k regionu a festivalu, vyjádřena tím, že si
budete nadále zajišťovat lístky v předprodeji i v těchto nejistých dnech a týdnech, nás nejen potěší a pomůže nám,

ale můžu vás ujistit, že je výhodná i pro
vás. Totiž, když budeme festival nuceni
přesunout o rok, tak přidáme koncerty
i v pátek a to příští rok ovlivní cenu lístků. Takže využití letošního předprodeje není vůbec špatné rozhodnutí...
Zatím snad jen těchto pár vět. Přečtěte si, prosím, oslovení v úvodu našeho
webu www.valasskeletokruhy.cz Věřte
nám a my Vám opět připravíme skvělou podívanou a poslech naprosto jedinečných umělců a hodnotných děl...
Calix meus inebrians. Číši mou plníš
po okraj....
Miro Moravčík

historie obce

Zmizelý Halenkov
Milí čtenáři,
v nové pravidelné rubrice Halenkovského zpravodaje si budeme připomínat
zdejší místa či události, které již dávno
odvál čas a jedinou vzpomínkou na ně
zůstávají často jen zažloutlé fotografie. Vlastníte také zajímavé fotografie
Halenkova nebo Halenkovjanů a byli
byste ochotni zapůjčit je ke zveřejnění
v našem Zpravodaji a v připravované
knize historických fotografií Halenkova? Ozvěte se nám prosím na email:
zpravodaj@halenkov.cz, nebo na telefonní číslo 739 923 367.
Jednou z těžkých, pro Valašsko
však typických prací, bývalo v minulosti zimní zvážání dřeva. Smrkem
a jedlí se topilo například v nedalekých karlovických sklářských pecích, s bukovým dřevem zase uměli
kouzlit v halenkovské Thonetově továrně na ohýbaný nábytek. Dřevěné
uhlí z milířů polykaly takřka bezedné
pece prvních beskydských železáren
a hamrů, řezivo svázané do pltí se
plavilo až k Rakousům. Rok co rok
proto na konci hospodářského roku
unavení hospodáři vyhlíželi první sněhové vločky, ne aby konečně
oddychli od celoroční dřiny, ale aby
mohli se sanicemi na zádech každé
ráno za úsvitu do hory. Kde terén dovolil, pomohl ještě kůň nebo kravka,
kde se zapřáhnout nedalo, nastoupili silní chlapi s pomahači. Na jedny
saně se vešlo 4–5 kubíků dřeva, které se jinak dolů z odlehlých rubisek
dostat nedalo. Za saně se do řetízků
navázalo různé méně kvalitní dřevo,
tzv. barani – ve svažitějším terénu
v řetězech za saněmi bylo navázáno
více než na samotných saních. Na posledním baranovi se vezl pomocník,
aby sáně ve sjezdech co nejvíce ryly
do sněhu, podkládaly se řetízky i samotné sanice. Ty se musely vysmeknout na rovinách, kde svážející dvojice (roli pomocníka většinou zastávaly
děvečky, manželky či sotva odrostlá
mládež) měla naopak co dělat, aby
náklad dotáhla k dalšímu sjezdu. Až
dole ve forotě si dřevaři mohli zase
oddechnout, vždyť nejeden kolikrát
dojel s nákladem zle potlučený či
polámaný. K lékaři však bylo daleko,
peněz na ošetření taky nebylo, tak se
pro pomoc muselo k místnímu naprávjači. Někdy ani ten už nic nesvedl;

Forota pod horama, Lušová, Dolina pod Figovým, nedatováno; Fotoarchiv Muzea regionu Valašsko, p. o., inv. č. VS148. Foroty se obvykle situovaly v bezprostřední blízkosti potoků, jejichž koryty se při jarním tání dřevo plavilo buď k samotným fabrikám, nebo na větší skládky dále po proudu.

Thonetův milíř v Dinotici, 1927, foto K. Puzskailer; Fotoarchiv Muzea regionu
Valašsko, p. o., inv. č. VS22253. Do milíře této velikosti uhlíři naskládali 250–280
m3 dřeva, aby z něj po zhruba dvou týdnech pálení vybrali kolem 50 košů dřevěného uhlí (zhruba 1 400 kg). Taková zásoba uhlí z tvrdého dřeva vydržela jedné
vysoké peci na dva dny provozu. Dřevěné uhlí z měkkého dřeva odebírali kováři
či hamerníci.
v horách stačila náhlá změna počasí
nebo drobné zaváhání v ledovatém
korytě a došlo k tragédii. To pak zbylí dřevaři práce nechali, saně vystlali
četinou, na ně nebožtíka uložili, če-

tinou i přikryli a společně svezli se
s ním z lesa naposledy…
Mgr. Ivana Spitzer Ostřanská,
historik Muzea regionu Valašsko, p. o.
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Halenkovští ochotníci
První zmínka o halenkovských ochotnících se nalézá v kronice „U Koňaříků“ z roku 1888, kde je napsáno: „Dne
31. prosince 1888 pořádali ochotníci
v Halenkově Silvestrovskou zábavu,
jejížto čistý výnos, který přičiněním
pana Františka Skoupila na 10 zlatých
vzrostl, věnovali zdejší škole k založení
knihovny pro žáky.“ Dne 22. prosince
1893 na slavnosti vánočního stromku
sehráli žáci ze školy U Kostela zdařilé
melodrama od Zavadila „Pastuškové“,
které s nimi nacvičil pan nadučitel Berg.
O Vánočních svátcích roku 1896 hráli
třikrát halenkovští ochotníci společně
se školními dětmi ve staré rašplovně
divadelní hru „Budečské jesličky.“ Divadelní hru nacvičil a řídil zdejší pan
farář František Procházka. Tehdejší pan
starosta a správce Thonetovy továrny
František Skoupil velmi podporoval
ochotnické divadlo v obci. Na Vánoce
v roce 1897 byla dvakrát sehrána školními dětmi s velkým úspěchem divadelní
hra „ Mladí pastýři betlémští.“ Z čistého výtěžku bylo 10 zlatých věnováno
na polévkový ústav, kde byly v zimním
období vyvařovány polévky pro všechny školní děti. Na jaře 1899 nacvičil
nový kaplan s ochotníky a dětmi „Pasačku Lurdskou.“ Hrálo se v upravené
místnosti v panském dvoře. Za získané
peníze bylo pořízeno jeviště a lavice.
Typograf Karel Žalmánek a správce
školy U Koňaříků Ferdinand Kafka zakoupili v roce 1923 od pana Pokorného
ze Vsetína „Alšovo loutkové divadélko“
s elektrickým osvětlením za 1500 Kč
a v zimě uspořádali společně s TJ Sokol
několik divadelních představení: „Oldřich a Božena“, „Knížecí sirotek“, „Jak
v hospodě čerta napálili“ a „Kašpárek
se učí čarovat.“
Slavnostní otevření Lidového domu
za veliké účasti lidu a za pěkného počasí proběhlo 19. června 1927. První
divadelní hru pro nový Lidový dům nacvičil s „omladinou“ pan farář František
Berger a nesla název „Michal a Matěj.“
Dne 7. března 1938 večer sehrál Orel
v Lidovém domě divadlo „Zrádce mezi
námi“ a 16. června téhož roku vystoupili žáci školy U Kostela s divadelní
hrou „Svatoš a Milena.“ Toto dětské
představení mělo být součástí připravo-
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vaných oslav dvacetiletí naší republiky.
Bohužel bylo však posledním počinem,
protože přišly neklidné dny roku 1938
a na oslavy nebyl čas ani chuť.
Ale v jarních měsících roku 1939 nacvičili členové Orla za režie pana faráře
Jaroslava Kuchaře zpěvohru „Hospůdka v přívozu.“ Účinkovali v ní: František
a Marta Koňaříkovi, Alois Sklář, František Černota, František Krejčí, Božena
Kocurková, Petra Kocurková, Josef Hudec, Pavel Kořenek a František Juřica.
V době fašistické okupace bylo
ochromeno české divadlo, stejně tak
i literární kritika. Profesionální česká divadla byla uzavřena a herci přikázáni
na práce do válečné výroby. Převážná
většina divadelníků si uvědomovala
svoji odpovědnost a svými vystoupeními, i když skrytě, probouzela v lidech
víru.
V roce 1942 byla za režie pana Stelibského nacvičena s ochotníky Orla
divadelní hra „Divotvorný klobouk.“
Jan Stelibský vystudoval varhanický
obor hudební konzervatoře. Po absolutoriu v roce 1940 nastoupil na místo
varhaníka v halenkovském kostele.
O dva roky později ochotníci nacvičili líbivou operetu „Pod našima okny.“
Režii měl pan učitel Vít Přidal, zpěvy
nacvičil Jan Stelibský, hudbu řídil Jaroslav Novosad, světla obstarával Augus-

Pod našima okny

Cikánská krev
tin Sklář, nápovědu měl František Vala
a balet nacvičila Adéla Malíková.
Na Vánoce roku 1945 a na Nový rok
1946 se hrála zdařilá veselohra se zpěvy „Na statku strýčka Křópala“ za režie
Jaroslava Kuchaře a Jana Stelibského.
Obsazení rolí: Žofinka – Marta Krejčí,
strýček Křópal – František Koňařík, sluha – Pavel Kořenek, milovník – Pavel
Hudec. Dále hráli: Marie Himmerová,
Jan Stelibský, Marie Stelibská, Antonie
Kopecká, Josef Holec, František Hudec
a Maxmilián Halata. Opereta „Cikánská krev“ byla uvedena s velikým úspěchem na Velikonoce v roce 1946. Režii
měl Jaroslav Kuchař a Jan Stelibský.
V roce 1947 byla sehrána další úspěšná opereta „Muzikanti z české vesnice“
za režie Jana Stelibského. Balet připravila Zdeňka Koňaříková, nápovědu obstaral František Vala a hudbu vedl Jan
Himmer.

historie obce

Na podzim roku 1956 se hrála klasická ruská hra „Ženitba.“ Na 1. máje
1958 se hrála v sále Lidového domu
veselohra „Dámy a husaři“, kterou pro
zdařilé provedení museli 3. května opakovat. V roce 1959 hráli divadelní hru
„Ženský zákon“ a o rok později byla
sehrána moderní hra „Pohleďte – pokušení“ v režii Jana Stelibského. Další
divadelní hra „Kolébka“ byla sehrána
ochotníky v roce 1962.

Jedenácté přikázání
V roce 1953 byla nacvičena divadelní
hra „Paličova dcera“ v režii pana Skláře
a p. uč. Jiřiny Jurajdové. Na podzim téhož roku se hrála veselohra „Jedenácté
přikázání“ v režii Jana Stelibského.

V září 1963 vznikl Divadelní soubor
Závodního klubu UP Halenkov. Zpočátku měl dvacet členů, později se
rozšířil skoro na padesát. Zkoušelo se
dvakrát týdně v sále Lidového domu.
Kostýmy, paruky i různé rekvizity byly
zapůjčeny Divadelní službou Praha.

V roce 1954 byla sehrána další činohra o čtyřech dějstvích „Paní Marijánka
– matka pluku.“ I v tomto roce ochotníci hráli ještě další divadelní hru „Pan
Johanes.“
Do divadelního kroužku při měšťanské škole chodilo ve školním roce
1954/1955 asi 15 žáků. Vedl jej Jan Stelibský. Dne 26. prosince 1954 kroužek
sehrál pro veřejnost pohádku Boženy
Němcové „Neohrožený Mikeš.“

Gorali

Noc na Karlštejně
Kulisy se vyráběly v UP závodě, jejichž
konečnou podobu měl na starosti výtvarně nadaný Josef Míšech. Nastudovaly se dvě hry. Ve dnech 14. a 15. prosince 1963 byla uvedena divadelní hra
„Noc na Karlštejně“ v režii Antonína
Kopeckého. Ve hře účinkovali: Petr Kopecký, Marie Kožnarová, Jan Stelibský,
František Krejčí, Jan Sklář, Pavel Kopecký, Ladislav Novosad, Josef Kupčík,
Jan Václavík, Jaroslav Strbačka, Jaroslav
Muzikant a Jana Muzikantová. Nápovědu prováděla Františka Šumná a s kulisami pomáhal Ladislav Machálek.
Poslední hrou, kterou nacvičili halenkovští ochotníci, byla hudební komedie,
hra se zpěvy „C. K. polní maršálek.“
Ve hře účinkovali: Josef Drga, Antonín

Hospůdka u přívozu
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Kopecký, Marie Kopecká, Marie Kožnarová, Jana Muzikantová, Vladimír
Vokál, Marta Krejčí, Petr Kopecký, Jaroslav Muzikant, Alois Sklář, František
Hubník, František Krejčí, Jaroslav Strbačka a další. Výtvarníkem dekorací
byl František Juřica. Koncem září byla
hra předvedena dvakrát v Halenkově
a v říjnu se hrály ještě dvě představení
v Perné a Sedleci na jižní Moravě.
Rok 1965 byl rokem spartakiádním,
na divadlo nezbýval čas. Poté se pořád
hledaly náměty pro hry, až přišel srpen
1968 a bylo po všem. Přes různé snahy
se už činnost souboru nepodařilo obnovit.
Děkuji za informace a poskytnuté fotografie člence bývalého ochotnického
souboru Marii Kopecké (Kožnarové).

Polní maršálek
Martina Kostková, kronikářka
kronika@halenkov.cz

Polní maršálek

Turisté ve stopách Jizerské padesátky
Ve dnech 13. – 16.2. 2020 využili
turisté vhodných sněhových podmínek
v Jizerských horách a vydali se ve stopách Jizerské padesátky.
Vyrazili jsme ve čtvrtek ráno z Halenkova směr Vsetín, Olomouc, Hradec
Králové, Liberec až do Nového města
pod Smrkem. Tam jsme se ubytovali
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a část výpravy se vydala prozkoumat
město a část pěšky prozkoumat sněhové podmínky okolo hory Měděnec.
Jak v pátek, tak v sobotu ráno po snídani nás autobus vyvezl na Smědavu,
kde nás čekaly výborné sněhové podmínky a čerstvě upravené běžkařské
stopy po celém hřebeni Jizerských hor.
Za dva dny jsme navštívili všechna známá místa, kudy vede trasa Jizerské 50.
Bedřichov, Kristiánov, Knajpa, Smědava,
Jizerka. V sobotu se ukázalo, jak oblíbenou destinací Jizerské hory jsou. Stopy
plné běžkařů, parkoviště po 8. hodině

ráno beznadějně zaplněná.
V neděli jsme zajeli do Liberce a pěšky vystoupali na Ještěd se známým hotelem a vysílačem. Pak již následovala
cesta domů.
Za KČT, odbor Halenkov: Trličík
Vlastislav

Začátek letošního roku byl pro halenkovské hasiče poměrně poklidný.
První výjezd byl jednotce vyhlášen až
30. ledna, a to k tragické dopravní nehodě osobního vlaku, kde došlo ke střetu s osobou. V únoru to byly 2 události,
a to transport pacienta v Hutisku-Solanci a požár komína v místní části Černé.
Na konci února proběhlo na Kohútce
praktické cvičení, a to pátrání po ztracených dětech a jejich následný transport.
Při tomto cvičení nám na naši žádost
pomohli členové tamní horské služby,
kterým patří poděkování za pomoc
a předání důležitých rad a zkušeností.
V měsíci březnu pak hasiči vyjížděli
do obce Hovězí k požáru rodinného
domu. Sobota 28. 3. 2020 byla pro jednotku hasičů obce Halenkov docela náročná, jelikož vyjížděla hned ke dvěma
lesním požárům. Tím prvním byl požár
v údolí Brodské – místní části Nového
Hrozenkova, kde se při pálení klestu
vlivem větru vymkla kontrole jednotlivá
ohniště. Na místo události se postupně
sjely také jednotky z Nového Hrozenkova, Karolinky a HZS Vsetín. Po lokalizaci požáru převzal velení člen JSDH
Halenkov, aby tak profesionální hasiči
ze Vsetína nezůstávali na místě události
zbytečně dlouho a zmírnili tak možné
riziko nákazy koronavirem. Prakticky
ihned po návratu na základnu, doplnění
cisterny, mytí vozidel a úklidu prostředků byl vyhlášen jednotce druhý poplach, tentokrát v místní části Halenkova – v Dinotici. Na místo události vyjela
jednotka vozidly Mitsubishi L200, Tatra
T815 a také terénní čtyřkolkou. Po příjezdu bylo nalezeno opuštěné ohniště,
od jehož žáru vzplál travní porost, který
se rozšířil až k blízkému lesu. Na místo také dorazila jednotka HZS Vsetín,

která doplnila halenkovské jednotce
rychle docházející vodu do cisterny
a po zhodnocení situace a lokalizaci
požáru se následně vrátila zpět na svou
základnu. Po uhašení a předání požářiště vyšetřovateli se jednotka vrátila zpět
na základnu. V měsíci dubnu se pak
jednalo o jeden požár komína v Huslen-

kách a také další lesní požár v Dinotici.
V této souvislosti důrazně žádáme
všechny, kteří se chystají v těchto
dnech pálit klestí, trávu či cokoliv jiného, dbejte zvýšené pozornosti a neopouštějte jak oheň, tak také samotné ohniště bez dokonalého zahašení
a prolití vodou!!!

Sbor dobrovolných hasičů Halenkov
Již zmíněný koronavir (označovaný jako SARS CoV-2) značně ovlivnil
i dění ve sboru dobrovolných hasičů.
Od 17. března se na zbrojnici začali
scházet jeho členové s jediným cílem –
zajistit pro všechny občany Halenkova
ochranné roušky. Zbrojnice se tak rázem proměnila v šicí dílnu. Kdo měl šicí
stoj, přišel a šil, jiní stříhali, chystali polotovary nebo navlékali šňůrky do vyrobených roušek, do jejichž výroby se
na hasičské základně zapojili i občané
Halenkova a také pomocnice z řad uči-

telského sboru ZŠ. Celkem se tak u hasičů nastříhalo přes 2500 polotovarů
a vyrobilo se téměř 500 roušek. To vše
bylo průběžně předáváno na obec k následné distribuci mezi Halenkovjany.
Ve spolupráci s obcí pak členové sboru
tyto roušky rozváželi všem potřebným.
Zejména starším a osamělým lidem
a pak také každému, kdo o ni na obecním úřadě požádal. Stejně tak byly zajištěny a rozváženy i objednané nákupy. K tomu všemu nám velice pomohl
dopravní automobil VW Crafter, který

v loňském roce hasičům přesně pro
tyto účely obec pořídila. Tímto vozidlem se prakticky celé dny distribuoval
a zajišťoval potřebný materiál a nebyla
tak omezena akceschopnost výjezdové
jednotky. Od 31. března se také hasičská zbrojnice stala výdejním místem
dezinfekce, kdy každé domácnosti byl
litr dezinfekce vydáván.
Jako starosta sboru společně s velitelem výjezdové jednotky bychom
chtěli poděkovat všem, kteří se s námi
podíleli na výrobě roušek a jejich dis-
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Výjezdová jednotka hasičů obce Halenkov

hasiči

tribuci a i nadále se podílejí na veškerých možných opatřeních, které
velkou měrou snižují šíření a tím i riziko nakažení tímto zákeřným virem.
Jmenovitě: Bartoňová Hana, Čaníková
Marie, Dokoupilová Martina, Fogašová Zuzana, Haasová Helena, Haasová Barbora, Hahnová Pavla, Helisová
Zuzana, Hrnčiříková Linda, Janota
Luboš, Janotová Marcela, Januš Lu-

Mladí hasiči
Tak jak tréninky s mladými hasiči letos rychle začaly, tak bohužel také rychle a nenadále musely skončit v důsledku mnohých opatřeních kvůli výskytu
koronaviru, který ochromil prakticky
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káš, Januš Martin, Januš Jakub, Januš
František, Kalincová Božena, Kocurek
Lukáš, Kocurek Antonín, Kopecká Jarmila, Maňáková Michaela, Mareček
Antonín, Matějů Michal, Matějů Dominika, Novosadová Jana, Opálková
Michaela, Orságová Jana, Orságová Lucie, Podešvová Jana, Pončíková
Věra, Rudolfová Žaneta, Růžičková
Soňa, Surovcová Helena, Tkadlec Jin-

dřich, Václavík Jan (Vajan), Václavíková Stanislava, Zádilská Petra, Zapalač
Tomáš, Zapalač Rosťa, Zapalač Karel,
Zapalačová Renáta, Zapalačová Iva,
Zavičák Stanislav a Zavičáková Lucie.
Dále také velice děkujeme Látkám Miruš,
kteří nás po celou dobu zásobovali látkami a jinde nesehnatelnými šňůrkami.
Starosta SDH Petr Janota
a velitel JSDH Emil Surovec

veškeré dění v celé republice. S dětmi
proběhlo jen pár tréninků v tělocvičně
a zpestření ve formě „jumpingu“ bohužel stihli jen ti starší. V souvislosti
s vydanými opatřeními chceme také
informovat děti a rodiče, že v tuto chvíli jsou veškeré soutěže do 30. 6. 2020

zrušeny. Stejně tak i obvodové kolo
a zatím se neví, jak bude letošní sezóna bodována. O dalším vývoji situace
ohledně tréninků a soutěží budeme rodiče a mladé hasiče včas informovat.
Kolektiv vedoucích MH

sport

Fotbalová sezona kvůli koronaviru
předčasně končí
Celosvětová krize způsobená epidemií koronaviru bezprecedentně
zasáhla i do českých fotbalových
soutěží. Kvůli opatřením souvisejícím
s vyhlášením stavu nouze byl nejprve
plošně odložen start jarní části sezony a vzhledem k tomu, jak situace dál
probíhala, bylo víceméně jasné, že se
minimálně amatérské soutěže vůbec
nedohrají. Definitivní verdikt Fotbalové asociace ČR padl v úterý 7. dubna,
a tak i pro TJ Tatran Halenkov velmi slibně rozehraná sezona 2019/20
předčasně skončila. Dění v našem oddíle ale rozhodně neutichlo.

Delší pauza prospěje trávníku
Fotbalové hřiště na Halenkově patří
díky svému zázemí i kvalitě hrací plochy mezi nejkvalitnější na Valašsku. To
by samozřejmě nebylo možné bez patřičné péče, na kterou teď budeme mít
díky dlouhé pauze mnohem více času.
Pokud se týká trávníku, hospodář Jan
Ondrušík už začal s jeho vertikuací, která spočívá v odstraňování plevele, staré odumřelé trávy a zahnívající plísně.
Následně by mělo přijít na řadu prořezání, zapískování a prohnojení plochy.
Počítá se i s lokálním dosevem trávy.
Bohužel budeme muset uklízet i rozbité sklo, které po sobě na tribuně, lavičkách a dokonce i trávníku zanechávají
(ne)známí vandalové. Tady by možná
do budoucna pomohlo oplocení areálu
i občasný dohled policie, protože zde
podle našich informací probíhají alkoholové dýchánky místní nezletilé mládeže. Jinak hřiště vypadá po zimě dobře, a přestože nikoho z nás předčasné
ukončení sezony vůbec netěší, dlouhá
přestávka mu určitě prospěje. Na další
sezonu, která už, doufejme, bude moci
normálně začít a proběhnout, bychom
tedy měli mít připraven trávník par excellence.

Obec se chystá
na opravu tribuny
Celý fotbalový areál TJ Tatran Halenkov je ale majetkem obce, jejíž zásluhou
mají všechny naše týmy napříč kategoriemi (i jejich soupeři) opravdu velmi
kvalitní zázemí. Harmonogram potřebných investic řešíme průběžně. V plánu
na následující období jsou krom jiného
i úpravy venkovní tribuny a schodiště

V letošním roce se možná dočkají opravy obě části tribuny, které bývají při utkáních halenkovského áčka pravidelně velmi slušně zaplněny.

Po loňské nucené pauze by se měl letos uskutečnit tradiční mundial O pohár
starosty obce. Otázkou je, zda to dovolí epidemiologická situace.
vedoucího ze hřiště do šaten. Zda se je
podaří realizovat letos, záleží na vedení obce. My, a také fanoušci, kterých
k nám chodí na fotbal opravdu hodně,
bychom byli samozřejmě velmi rádi.
Stav obou částí tribuny i zmiňovaného
schodiště už není příliš reprezentativní
a občas je i nebezpečný.

Bude letos mundial?
Po loňské pauze zapříčiněné opravami branek a brankovišť by se měl
na hřišti v Halenkově letos opět usku-

tečnit tradiční mundial O pohár starosty obce. Oproti minulosti jsme ho přesunuli už na začátek letních prázdnin,
konkrétně na sobotu 4. července. Dřívější termín týden před začátkem podzimní sezony nevyhovoval zejména
kvůli tomu, že mnozí hráči pak nestihli
vyléčit na první mistrovské utkání utržená zranění. V současné situaci však
nejsme schopni říct, zda se akce bude
moci opravdu uskutečnit. Do příštího
vydání Halenkovského zpravodaje už
bychom snad měli mít jasno.
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Hráči zatím trénují
individuálně

Kvůli stavu nouze nejsou zrušeny
jen zápasy, ale samozřejmě i tréninky. Kdy by se mohli začít naši hráči
a hráčky vrátit k přípravě na hřišti,
zatím není jasné. Momentálně to je
hlavně na nich samotných, jestli se
udržují v kondici. Nejmladší děti například dostaly od trenérů i instrukce
a ukázková videa, jak mají trénovat.
„A musím naprostou většinu pochválit za přístup. Máme výbornou
zpětnou vazbu od rodičů, kteří nám

posílají videa, jak jejich děti dodržují, co jsme si domluvili. Na druhou
stranu už se ale všichni těšíme, až se
všichni potkáme na normálním tréninku a zahrajeme si společně fotbálek,“ sdělil jeden z dvojice trenérů
mladších přípravek Jakub Tydlačka.
A těší se i na další nové adepty, kteří
se po skončení této nešťastné situace
objeví na tréninku. Dveře zájemcům
jsou otevřeny ve všech mládežnických kategoriích, kontakty na trenéry
najdete na stránkách www.tatranhalenkov.cz.

Doufáme v brzkou shledanou
na fotbale

Jak již bylo výše zmíněno, současná
situace není vůbec jednoduchá, a přestože nás předčasné ukončení sezony
velmi mrzí, zdraví má v tomto případě
přednost. Přejeme všem spoluobčanům, aby ataky virů i omezení spojená
s opatřeními vlády, přežili bez úhony
a doufáme, že se všichni opět brzy sejdeme u nás na fotbale.
Za výkonný výbor TJ Tatran Halenkov
Jiří Koňařík

Mladší přípravka se na jarní sezonu připravovala opravdu poctivě. Začátkem března absolvovala i ukázkový trénink FAČR
s trenérem Robertem Šulákem (vzadu uprostřed).

„Liďák“ vaří dál!
Tak jako ostatní, i Lidový dům se
musí nějakým způsobem vyrovnat se
současnou koronavirovou krizí. Rozhodli jsme se již od počátku omezujících opatření i nadále provozovat kuchyň pro halenkovské občany, a nejen
pro ně, prodejem obědů „z výdejového
okna s sebou“. Jídla vaříme a vydáváme
každý pracovní den od 10:00 do 14:00.
Jídelníček zveřejňujeme na Menička.
cz, nebo na facebookových stránkách
Lidového domu. Obědy vydáváme
z okna od hlavní cesty do jednorázových polystyrenových boxů. Můžete
si je rezervovat i telefonicky na číslech
604 171 097, 732 865 739. Při objednávce nad 10 ks Vám je i bezplatně dovezeme až domů, nebo do firmy.
Vybrat si můžete z 3–5 jídel a za kompletní menu, tj. polévka v termoboxu
a hlavní chod v termoboxu, zaplatíte
110 Kč. To znamená, že za termoboxy

již neplatíte. Jak jsem se již zmínil posledně, váha masa v surovém stavu je
150 g. Když si tedy srovnáte cenu-gramáž + polévka grátis, jsme bezkonkurenčně nejlevnější. Navíc nyní prodáváme čepované pivo Radegast s sebou,

a to za cenu 14 Kč za 10°, 17 Kč za 12°
a 15 Kč za Birell. Akce platí do vyprodání zásob.
Na závěr Vám jménem celého personálu Lidového domu přeji pevné zdraví
a mnoho sil do dalších dnů. Tak u výdejového okna na shledanou!
Petr Pončík

Zpravodaj vydává obec Halenkov a vychází 6x ročně. Uzávěrky jsou každý sudý měsíc k 7. dni. Sazba: Studio - MK, Vsetín. Tisk: Grafia Nova, Zašová.
Evidenční číslo: MK ČR E 22455. Náklad 1000 ks. Příspěvky jsou přijímány na e-mailu: zpravodaj@halenkov.cz.
Telefonický kontakt k inzerci a příspěvkům: 733 717 016.

