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Během letních prázdnin 
našli kluci Radek a Zdeněk 
Trvajovi na louce balónek, u 
kterého byla fotografie ně-

meckých dětí z městečka 
Kreischa s pozdravem.

Německé děti s učitelkami 
nechaly 4. 7. 2008 vyletět do 
vzduchu 17 balónků s přátel-
skými pozdravy. Odpovědi se 
dočkaly pouze z Halenkovic. 
Je to neuvěřitelné, ale baló-
nek uletěl vzdálenost téměř 
500 km. Kreischa leží 15 km 
před městem Drážďany.

Kluci neváhali, a balónek 
přinesli do školky. Paní uči-
telky z MŠ Halenkovice dě-
tem odpověděly, ale nebyly si 
jisty, zda pozdrav do Němec-
ka skutečně přišel. Proto poz-
ději ještě dětem zaslaly přání 
k Vánocům. Jaké to bylo pře-
kvapení, když po Novém roce 

Návštěva z Německa
přišla odpověď plná radosti, 
emocí a pozdravů od dětí z 
Německa. 

Němečtí učitelé následně 

přislíbili, že se 17. 2. 2009, 
kdy jsou u nich jarní prázd-
niny, přijedou do Halenkovic 
podívat.

I přes velkou nepřízeň po-
časí opravdu v úterý 17. úno-
ra dorazili. Návštěvou nás 
poctil pan Frank Stritzke, 
ředitel společnosti Volkssoli-
darität Elbtalkreis e. V., kte-
rá je zřizovatelem MŠ Kreis-
cha, ředitelky MŠ paní Bea-
te Grimmer a paní Petra Lu-
dewig a paní učitelka Elke 
Anielski, která spolu s dětmi 
balónky vypustila (na foto-
grafii se starostou obce). Bě-
hem svého krátkého pobytu 
si prohlédli místní MŠ a ZŠ. 
Byli také slavnostně přivítá-

ni na halenkovickém obec-
ním úřadu starostou panem 
Jaromírem Blažkem. Za MŠ 
se setkání zúčastnila p. Ma-

rie Mihálová a 
p. Marie And-
rýsková za ZŠ 
zástupkyně ře-
ditele p. Hana 
Huťková a p. 
uč. Jarmila Tě-
lupilová. At-
mosféra byla 
velmi přátelská 
a upřímná. Na-
bídli nám spo-
lupráci v oblas-
ti školství, vý-
měnné pobyty 
dětí, výměnné 
pobyty senio-
rů, možnosti 
ubytování bě-
hem dovolené 
a další vzájem-
né návštěvy. 

Příští den se seznámili s 
výukou dětí jak v mateřské 

škole, tak i v základní škole 
a porovnávali vzdělávání dětí 
u nás a v Německu. 

Dětem přivezli spoustu 
dárků, hraček a pozdravů. 
Obě naše školská zařízení se 
jim velmi líbila. 

Při odjezdu se netajili do-
jetím z přátelského přijetí a 
zároveň byli ujištěni, že navá-
zané přátelství se bude dále 
rozvíjet.

Marie Andrýsková
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 
dovolte mě, abych vás v le-

tošním roce poprvé přivítal 
prostřednictvím našeho zpra-
vodaje a podělil se o několik 
postřehů ze své funkce starosty 
obce. 

Zimní údržba
Letošní zima byla, co do 

velikosti sněhové nadílky a 
mrazivých dnů jedna z těch 
náročnějších. Rozpočet obce 
počítal s náklady na údržbu 
cest i s posypovým materiálem 
částkou cca 190 tis. a to včetně 
letního sečení kolem příkopů 
a kolem místních komunikací. 
Tato částka je již v tuto chvíli 
vyčerpána. 

V době, kdy se chystá převe-
dení zimní údržby chodníků do 
absolutní odpovědnosti obce, i 
se všemi právními důsledky, je 
potřeba položit si otázku, zda 
se nedají snížit naše nároky 
vůči obci v kvalitě a četnosti 
udržovaných povrchů. Je nutné 
si uvědomit, že žijeme v obci, 
která svým počtem a délkou 
místních komunikací nemá 
v širokém okolí obdoby. Ne-
můžeme v budoucnu dopustit, 
aby naše pohodlnost, neukáz-
něnost a neopatrnost zatížila 
rozpočet obce v takové míře, 
aby ohrozila investice do jejího 
dalšího rozvoje. Jsem si jistý, že 
najdeme přijatelný kompromis 
pro správné nastavení a fungo-
vání zimní údržby v obci.

Chci poděkovat všem obča-
nům, kteří se aktivně zapojili 
do odstraňování sněhové na-
dílky na komunikacích a chod-
nících. V posledních dnech to 
bylo o to náročnější, že sníh 
byl mokrý a těžký a nebylo ho 
už kam odkládat. Stávalo se, 
že po odhrnutí chodníku ho 
silničáři nahrnuli zpět. Jako 
pozitivum ale vidím, že letoš-
ní zimní údržbu na krajských 
cestách zajišťovala firma znalá 
místních poměrů (Kamenolom 
Žlutava) a snažila se opera-
tivně řešit vzniklé problémy. 
V naší obci se o údržbu komu-

nikací postaral p. Jiří Pavelka. 
Ani jeho firma nezklamala a s 
nasazením obětavě odstraňova-
la kvanta sněhu. To, že se po 
roztátí sněhu někde objevili 
vyvrácené obrubníky nebo se-
škrábnuté meze apod. musíme 
pochopit. Někdy bylo těžké ur-
čit, kde cesta končí a kde začí-
ná. Také se muselo odhrnovat 
dost „naširoko“, to k vůli ne-
ustále padajícímu sněhu. Vel-
kým pomocníkem při údržbě 
obce byl náš nový malotraktor, 
více se dočtete ve zpravodaji 
na str. 18, který má mimo jiné 
radlici na odhrnování sněhu a 
posýpací zařízení.

Letošní zima taky prověřila 
nervy řidičů a chodců a uká-
zala, že si lidé v různých kritic-
kých chvílích dovedou navzá-
jem pomoci. Jsem rád, že i tu 
letošní jsme přežili bez vážněj-
ších problémů a ve zdraví. 

Volně pobíhající psi
V poslední době enormně 

narostl počet pobíhajících psů 
v naší obci. Taky přibylo maji-
telů, kteří po svých čtyřnohých 
miláčcích při venčení neuklízí. 
Možná ani někteří nevědí, že 
by tak měli učinit. Ale i lidé 
na vesnici chtějí mít kolem 
sebe hezké a čisté prostředí. 
Objevují se případy, kdy jsme 

nuceni některé majitele psů 
předat k přestupkovému řízení 
na Městský úřad do Napajedel. 
K takovému kroku přistupuje 
náš úřad až tehdy, když nepo-
máhají prosby, žádosti a napo-
menutí. (Poznámka: Za proká-
zaný přestupek hrozí pokuta, 
která při nezaplacení může být 
i exekučně vymáhaná).

Do budoucna chceme v za-
stupitelstvu připravit novelu 
vyhlášky o psech, kde bude 
nastaven tvrdší postup proti 
neukázněným majitelům psů. 
Necháme naše pracovníky pro-
školit na odchyt a ten následně 
vyúčtujeme majiteli psa. 

Stále jsou populární velká 
nebo bojová plemena psů. I se-
belépe vycvičené zvíře může být 
hrozbou. Napadení takovým-
to psem může mít nedozírné 
následky pro nás a naše děti. 
Přinést si domů na botě neváb-
nou, voňavou vizitku taky není 
nic příjemného. Prosím všech-
ny, kdo jste majiteli psa, abyste 
se zamysleli, jestli se Vás tato 
problematika netýká. 

Kanalizace
V minulých číslech zpravo-

daje jsem se zmiňoval o nut-
nosti opravit páteřní kanalizač-
ní síť v části obce Katernice. 
Jednalo se o opravu cca 150 

m kanalizačního vedení ulože-
ného v hloubkách od 5 do 2 
metrů. Po dlouhých jednáních 
s firmou E ON o přeložení 4 
sloupů nízkého napětí, kte-
ré brzdilo práce, se konečně 
podařilo počátkem letošního 
roku s generální opravou začít. 
Výběrové řízení na tyto práce 
vyhrála firma DIPS Zlín, která 
v naší obci několikrát pracova-
la a vždy odvedla kvalitní prá-
ci. Cena díla byla spočítána na 
3,5 mil. Kč včetně DPH a byla 
hrazena z rozpočtu obce 2009. 
Náklady na opravy nebyly pře-
kročeny, i když práce kompli-
kovalo velmi špatné počasí a 
po odkrytí původní kanalizace 
se narazilo na špatné podloží. 
Oprava proběhla dle plánu a 
kanalizace začala plně fungovat 
již od počátku měsíce března 
(viz foto - zborcená kanalizace 
a před úpravami). Jakmile to 
podmínky dovolí, bude částeč-
ně opravena poničená sousedí-
cí vozovka. V tomto roce se na 
tuto komunikaci zpracuje pro-
jekt, tak, aby v příštích letech 
mohla být zahájena její gene-
rální oprava. 

Další informace se také tý-
kají problematiky veřejných 
kanalizací. Obec je ze zákona 
o vodách a kanalizacích po-
vinna mít vlastního vodohos-
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podáře a má povinnost mít 
uzavřenou smlouvu se všemi 
obyvateli, kteří využívají kana-
lizační rozvody v majetku obce 
k odvádění svých splaškových 
a dešťových vod. Má povinnost 
nastavit plán oprav a údržby 
kanalizační sítě a její monito-
rování. Dále povinnost určit 
výši stočného (i tehdy pokud 
obec nemá vlastní čistírnu od-
padních vod). Vím, že v tuto 
dobu se jedná o nepopulární 
opatření, které se dotkne té-
měř každého, bohužel jsou 
tato nařízení pro obec závazná 
a nevyhnutelná. Nesplněním 
se obec vystavuje možnosti tvr-
dých finančních postihů.

V minulém roce jsme se sna-
žili na stránkách zpravodaje a v 
příloze Odpadová kuchařka od 
paní Anny Kašpárkové vysvět-
lit vám problematiku komunál-
ního odpadu. Nabádali jsme 
k třídění a lisování odpadu, 
kompostování, většímu využí-
vání sběrných dvorů, šetření se 
známkami na popelnice atd.). 
Díky tomu, ale hlavně díky vaší 
uvědomělosti se oproti loňské-
mu roku snížily náklady spoje-
né s likvidací cca o 240 tis. Kč 
(z rozpočtu obce se doplácelo 
„pouze“ 60 tisíc Kč) Proto se 
nemusel pro rok 2009 zvýšit 

poplatek za odpad. Je jisté, že 
důsledné třídění v domácnos-
tech má velký vliv na výsled-
nou cenu za likvidaci odpadu. 

Prosím nepodléhejte tlaku 
světové krize, kdy se zvyšují 
ceny za energie, a nespalujte 
odpad. Spalování především 
plastů a obalového materiálu 
v domácích kotelnách na tuhá 
paliva škodí vašemu zdraví i 
zdraví vašich sousedů. Kaž-
dý kdo má nadbytek odpadu 
z domácnosti může jej (po 
roztřízení) bezplatně uložit do 
sběrných dvorů. Podmínkou je 
pouze řádně zaplacený popla-
tek za daný rok. V roce 2008 
bylo do velkokapacitních kon-
tejnerů ve dvorech uloženo cca 
200 tun odpadu, což přepoč-
teno na finance činilo asi 270 
tis. Kč. 

Poznámka: Obsluhy sběrného 
dvora pouze dohlíží na správné 
uložení odpadu. Rozhodně ne-
slouží jako uklízeči nebo poslu-
ha. Provoz sběrného dvora se 
řídí svými pravidly, která jsou 
uvedena v provozním řádu. 
V případě porušení provozního 
řádu sběrného dvora je obslu-
ha povinna informovat vedení 
obce a žádat nápravu.
  

 Veřejně prospěšné práce
  I v letošním roce se obec 
rozhodla využít nabídky z úřa-
du práce a zaměstnat občany 
Halenkovic, kteří jsou v jeho 
evidenci. Původně se přihlásilo 
16 občanů, ale podmínky na-
stavené úřadem práce splnilo a 
VPP bude vykonávat 9 občanů. 
Náklady na platy budou plně 
hrazeny přes evropské sociální 
fondy z EU a ze státního roz-
počtu ČR. Pracovníky využi-
jeme k údržbě a úklidu veřej-
ných ploch a budov, k údržbě 
pozemků ve vlastnictví obce, 
apod. Tímto krokem chceme 
zlepšit vzhled naší obce a pře-
devším dát práci těm, kteří by 
vzhledem k věku, zdravotnímu 
omezení a dlouhodobé neza-
městnanosti jen obtížně hleda-
li zaměstnání.

V roce 2008 byly tímto způ-
sobem v rámci Operačního pro-
gramu Rozvoj lidských zdrojů 
zaměstnáni 2 pracovníci (od 
3.3. do 31.8.). Celková dotace, 
kterou obec Halenkovice získa-
la, byla 109 350 Kč z toho EU 
75%, tj. 82 013 Kč a státní roz-
počet ČR 25%, tj. 27 337 Kč. 
V rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost 
VPP vykonávali 2 pracovníci 
(od 1.9. do 30.11.). Celková do-

tace, kterou obec Halenkovice 
získala, byla 54 675 Kč z toho 
EU 85%, tj. 46 474 Kč a státní 
rozpočet ČR 15%, tj. 8 201 Kč.

Urnový háj
V současné době jsou všech-

na hrobová místa v urnovém 
háji pronajatá. Vymezená plo-
cha kapacitně nestačí poptávce 
občanů. Proto se zastupitelstvo 
rozhodlo rozšířit počet míst v 
urnovém háji na místním hřbi-
tově. V rozpočtu byla na tuto 
akci vyčleněná částka 200 tis. 
Kč. Dodavatelské práce zajistí 
firma Kamenictví Radek Koci-
án. Zbuduje se celkem 34 no-
vých urnových hrobů standard-
ního rozměru. Zájemce si koupí 
do svého vlastnictví připravený 
a zabudovaný polotovar, který 
si dodělá dle vlastního uváže-
ní. Následně uzavřená nájemní 
smlouva se bude vztahovat pou-
ze na místo. Tímto krokem na-
stavíme přesná pravidla a ujed-
notíme vzhled urnového háje.

Závěrem bych rád poděko-
val všem dobrovolníkům, kteří 
pomáhali při úklidu budovy 
kulturního domu po komplet-
ní výměně oken a dveří (více 
na str. 18). Především ženám z 
červeného kříže a svazu zahrád-
kářů, panu Radku Kociánovi, 
panu Antonínu Holáskovi a 
pracovníkům obecního úřadu. 
Všichni pracovali bez nároku 
na odměnu, ale čeho si cením 
nejvíc je to, že se k práci sami 
nabídli, a s takovýmto gestem 
se dnes setkávám málo. Děkuji 
za rychlou a obětavou pomoc. 
Dále chci poděkovat manželům 
Veronice a Františku Kašpárko-
vým z Pláňav za dar obci v po-
době pozemku. Jejich daru si 
velmi vážím a bude využit ku 
prospěchu naší obce.

Další zasedání zastupitelstva 
se uskuteční 14. května, rád si 
vyslechnu vaše problémy nebo 
názory a připomínky k práci 
obce. 

Přeji vám hezké Velikono-
ce, dětem bohatou pomlázku 
a všem krásné počasí na ha-
lenkovickou pouť.

 Jaromír Blažek
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 ZO  schválilo:
• přijetí daru od manželů Ve-

roniky a Františka Kašpár-
kových, Halenkovice 459 – 
pozemky parcelní 2593/63 
o výměře 906 m2 a parcelní 
číslo 2593/57 o výměře 1119 
m2 v k.ú. Halenkovice.

• strategický rozvojový plán 
Obce Halenkovice na rok 
2009 v předloženém znění

• rozpočtová opatření č. 4/
ZO/2008 a č. 5/RO/2008.

• směnu pozemku ve vlastnic-
tví Obce Halenkovice p.č. 
3606/37 o výměře 564 m2 
za pozemek ve vlastnictví p. 
Josefa Janečka a p. Ludmily 
Ježové p.č.2219/21 o výměře 
601 m2 v k.ú. Halenkovic.

• prodej malotraktoru TV 
824 Slavia s příslušenstvím 
(přední nakladač, poškoze-
ný pluh, vyklápěcí vlečka) 
rok výroby 1993 za dohod-
nutou cenu 200 000 Kč. 

• podmínky o poskytnutí do-
tace v rámci Integrovaného 
operačního programu, prio-
ritní osa 2, oblast interven-
ce 2.1 v rámci výzvy č.02 
„eGovernment v obcích – 
Czech POINT“.

• záměr zřízení úplatného věc-
ného břemene na pozemky 
v majetku obce Halenkovi-
ce, parcelní čísla: 207/7 ve 
prospěch fy. E.ON k vedení 
kabelových rozvodů NN. 

ZO pověřilo:
• starostu obce pozvat na 

zasedání zastupitelstva zá-
stupce Lesní vodohospo-
dářské správy a Zemědělské 
vodohospodářské správy, 
aby podali přesné stanovis-
ko k záměru bezúplatného 
převodu pozemků (přiroze-
né vodní toky) ve vlastnictví 
Obce Halenkovice.

 ZO vzalo na vědomí:
• zprávu o plnění usnesení 

z minulého zasedání ZO.
• zprávu o činnosti RO.
• zprávu Policie ČR obvodní 

oddělení Napajedla.

 RO vzala na vědomí
• vyúčtování hospodaření kul-

turní komise – přednesla p. 
Mihálová předsedkyně KK 
- kulturní akce za rok 2008 
– Perníkový bál, košt slivovi-
ce, prima jízda a rozsvícení 
vánočního stromu. K 11.12. 
2008 je zůstatek na poklad-
ně 11.556 Kč. 

• oznámení o navýšení po-
platku vodného od 1.1.2009 
– VEOLIA – Moravská vodá-
renská Olomouc – 33,59 Kč 
za m3 včetně DPH. 

• oznámení o konání tříkrá-
lové sbírky dne 10.1.2009 
v naší obci a následně její 
vyúčtování. Pořádá Charita 
sv. Anežky Otrokovice.

• zápis ze schůze finančního 
výboru ze dne 4.12.2008.

• geometrický plán na zaměře-
ní skutečného stavu komuni-
kace - Zlámanec ke hřbitovu 
– pozemek parcel. číslo 78/2 
a 79/1 k.ú. Halenkovice. Vy-
hotovila Geodetická kancelář 
Ing. Poslušná.

• ČSAD Vsetín a.s. – nové 
jízdní řády pro období 2008-
2009.

• návrh výkupní smlouvy Me-
talšrot a.s. Tlumačov na rok 
2009 – 1 Kč za kilo železa.

• sdělení Krajské veterinární 
správy Zlín – pro pořádání 
tzv. „veřejných zabíjaček“. 

• výpověď nájemní smlou-
vy provozovny textilu ev. č. 
020 p. Ludmily Válkové - k 
1.4.2009.

• odbornou studii Zhodnocení 
rizik plynoucích z existence 
neodpálených náloží v kata-
stru obce. Ministerstvo život-
ního prostředí - místopřed-
seda vlády p. Martin Bursík. 
Analýza neprokázala přítom-
nost TNT. Další práce budou 
pokračovat v roce 2009.

• finanční příspěvek na do-
pravní obslužnost na rok 
2009 smlouva D/120/2006/
DOP mezi Obcí Halenkovice 
a Zlínským krajem ve výši 
88.400 Kč

• vyúčtování a stanovení od-

vodu výtěžku za rok 2008 u 
výherních hracích přístrojů – 
SYNOT A, a.s. Uh. Hradiště 
– Hospoda na Kopci.

RO schválila
• smlouvu o dílo – dodávka a 

montáž plastových oken a 
dveří – budova OÚ mezi fir-
mou TERMOLUX Valašské 
Meziříčí a Obcí Halenkovice 
za cenu 585.297 Kč. Dodáv-
ka včetně montáže v měsíci 
lednu 2009.

• výběrové řízení na Kanaliza-
ci stoka „K“ – Katernice dne 
11.12.2008 v 17,00 hodin. 

• firma STRABAG a.s. Mali-
novského Uherské Hradiště 
za 3,194.439 Kč + DPH

 firma DIPS Zlín za 2,965.399 
Kč + DPH

 firma SVS CORRECT Bílovi-
ce za 3,062.477 Kč + DPH

 Kritéria hodnocení – cena 
dodávky dle zadávacích pod-
mínek. Komise vybrala firmu 
DIPS Zlín.

• převod částky 138.000 Kč 
z rezervního fondu do fondu 
reprodukce majetku u pří-
spěvkové organizace Základ-
ní škola a Mateřská škola 
Halenkovice.

• výběrové řízení na místo 
údržbáře na OÚ. Požadavky 
zaměstnavatele: řidičský prů-
kaz skupina „B“, osvědčení 
pro práci s motorovou pilou, 
křovinořezy, dobrý zdravotní 
stav. Výběrové řízení bylo 
řádně zveřejněno. Na uvolně-
né místo byl z pěti uchazečů 
od 31.12.2008 vybrán pan 
Ludvík Trvaj.

• žádost o příspěvek na vytiš-
tění lístků QSL – 1.500 Kč. 
František Hložek – radioa-
matér. 

• žádost o svoz vytěženého 
dřeva po MK s omezením do 
5 t – pan Srovnalík – Dopra-
va vytěženého dřeva pouze 
v době zámrazu.

• členské příspěvky na rok 
2009 v částce 34 korun na 
jednoho občana - Sdružení 
Chřiby – rozhledna Brdo.

• žádost o poskytnutí dota-
ce na činnost pro rok 2009 
Klub biatlonu Halenkovice – 
p. František Palla.

• smlouvu se společností ALIS 
spol. s r.o. - počítačový pro-
gram – informační systém 
KEO-X – poskytnutí práv 
k užívání softwaru č. 5454.

• přílohu ke smlouvě o servisu 
a provozování TKR – MDS 
č. 01/2007 s firmou Satturn 
Holešov s.r.o.

• opravu MK – frézovaný as-
falt – 237 tun za 36.000 Kč. 
Rozvezení a opravy provede 
p. Pavelka.

• převod nájemní smlouvy uza-
vřené mezi Obcí Halenkovice 
a firmou LUKROM TEL na 
základní školu Halenkovice 
– jedná se o vysílač O2 na 
budově ZŠ čp. 550.

• žádost o příspěvek pro žáky 
ZŠ na lyžařský výcvik – část-
ka 150 korun na jednoho 
žáka - zúčastní se celkem 18 
žáků.

• dodatek smlouvy s TSO Ot-
rokovice s.r.o. – změna ve 
výši DPH – snížení u svozu 
komunálního odpadu z 19% 
na 9%. Zvýšení zákonného 
poplatku za ukládání odpa-
du na skládkách o 100 Kč za 
tunu.

• termíny řádných zasedání 
zastupitelstva obce v roce 
2009: 26.2., 14.5., 27.8., 
15.10., 10.12.

• rozpočtová opatření č. 5/
RO/2008.

• stanovení odpisového plánu 
budov a movitých věcí pro 
rok 2009 pro ZŠ a MŠ Ha-
lenkovice.

• nákup žaluzií - horizontální 
do ordinace lékaře, kancelá-
ře OÚ a starosty - vertikální 
na do sálu a obřadní míst-
nosti a dveří do kavárny.

• výpůjčku pozemku ve vlast-
nictví obce parcel č. 278/9 
pro manžele Pavelkovy č. 
691 a p. Františka Gajdošíka 
č. 617 pro vedení inženýr-
ských sítí. 

• smlouvu o dílo mezi Obcí Ha-

Z jednání rady a zastupitelstva obce prosinec až březen 2009
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lenkovice a p. Radkem Kociá-
nem – Kamenické práce – na 
dodání 34 kusů urnových míst 
o rozměrech 100x100x45 cm 
v rámci rozšíření urnového 
háje. Jednotlivá urnová místa 
budou zhotovena z betono-
vých prefabrikátů. Hodnota 
díla činí celkem 155.050 Kč.

• zakoupení termohlavic na 
tělesa ústředního topení na 
budově OÚ v rámci šetření 
plynem za cca 10 tis.Kč.

• finanční prostředky ve výši 
4.000 Kč na ubytování ná-
vštěvy z Německa - zástup-
ců z mateřské školy z města 
Kreischa. Navázán kontakt 
s MŠ Halenkovice - zájem o 
spolupráci mezi oběma škol-
kami. Setkání v únoru 2009. 

• žádost o finanční příspěvek 
na rok 2009 - Naděje o.s. Pra-
ha, pobočka Nedašov ve výši 
1500 Kč.

• nabídku uspořádat v Halen-
kovicích koncert u příležitos-
ti výročí hudebníka, rodáka 
z Halenkovic Josefa Tomaští-
ka (varhaník) Domovem čes-
ké hudby.

• žádost o využití letištní plochy 
k autoslalomu dne 7.3. - Sta-
nislav Roháček. Přístup přes 
soukromé pozemky si zajistí 
pořadatel včetně následného 
úklidu veřejného prostranství

• rozdělení hospodářského 
výsledku za rok 2008 ZŠ a 
MŠ Halenkovice, příspěvková 
organizace – 50.987 Kč – do 
fondu odměn 38.987 Kč a do 
fondu reprodukce majetku 
12.000 Kč.

• příspěvek ve výši 1.500 Kč 
pro Spolek pro obnovu ven-
kova ČR. 

• záměr odprodeje starých a ne-
využitých varhan – zveřejněno 
na úřední desce, webových 
stránkách a kabelové televizi.

• geometrické zaměření obecní 
kanalizace na pozemku parc. 
č. 329 p. Josefa Janečky. Na 
tento pozemek bude zřízeno 
věcné břemeno ve prospěch 
obce. 

• žádost SRPŠ při ZŠ Halen-
kovice o sponzorský dar na 
Rodičovský ples

• nabídku na repasování kon-
tejnerů na odpad - TOZ spol. 
s r.o. Oldřichovice – zvětšení 
objemu u 1 ks

• provozní řád modelářského 
letišti Halenkovice - Vrchovi-
ce 

• pokácení jasanu na Pláňavách 
vedle buněk (viz foto), špatný 
zdravotní stav stromu – cena 
cca 3.000 korun 

• výrobu laviček na veřejná 
prostranství – betonové s dře-
věným sedátkem 10 ks – cca 

20.000 korun – vyrobí p. Vi-
čánek

• ceník za likvidaci odpadu pro 
podnikatele, kteří mají pro-
vozovnu v naší obci a žádají 
o likvidaci odpadu prostřed-
nictvím obce: 1 ks popelnice 
– částka 1.500 Kč. Používání 
kontejnerů - podle objemu 
ukládaného odpadu – 1 tuna 
1.000 Kč. Případní zájemci 
mohou uzavřít smlouvu pří-
mo s Technickými službami 
Otrokovice s.r.o..

• program na 15. a 16. zasedá-
ní zastupitelstva obce (15.2. a 
26.2.)

RO projednala
• a doporučila ZO ke schvále-

ní rozpočtová opatření č. 4/
ZO/2008 – poslední úpravy, 
v rozpočtu roku 2008 o cel-
kové částce 1,722.000 Kč na 
straně příjmů i výdajů

• oznámení občanů bydlících 
kolem krajské silnice v Zádři-
noví – týká se zimní údržby. 
Při odhrnování sněhu ze sil-
nice dochází k navršení od-
hrnutého sněhu na chodník 
a znečišťování fasád domů. 
Tato silnice nepatří do vlast-
nictví obce, proto bude sta-
rosta řešit s příslušnými úřa-
dy a firmami.

• darování pozemků parcel. č. 

2593/63 a 2593/57 od man-
želů Veroniky a Františka 
Kašpárkových. Doporučila 
ZO ke schválení.

• nabídku Úřadu práce Zlín 
– dotace z EU - podpora ev-
ropské unie zaměstnanosti 
– osoby evidované na úřadu 
práce mohou vykonávat veřej-
ně prospěšné práce pro obec. 
Podmínkou pro přijetí je evi-
dence zájemce na ÚP - zdra-
votně postižení a osoby do 30 
let 0 měsíců, osoby od 30 do 
50 let 5 měsíců, osoby nad 50 
let 3 měsíce. Podmínky spl-
nilo a přijato bude 9 občanů 
Halenkovic.

• problém volně pobíhajících 
psů. Pracovníci OÚ budou 
proškoleni na odchyt psů, 
který bude zpoplatněn.

• stížnost občanů na volné po-
bíhání psa. Majitel byl upo-
zorněn, že pes ohrožuje děti 
a znečišťuje okolí. Majitel 
psa na upozornění nereagu-
je. Stížnost byla odeslána na 
přestupkovou komisi do Na-
pajedel. 

• zimní údržbu - kalamitní sně-
hovou situaci důsledkem kte-
ré se celková údržba prodraží. 
Nutno dokoupit technickou 
sůl a inertní posypový mate-
riál. 

• výkup pozemku pod místní-
mi komunikacemi 1. etapa 
Kaménka a spodní Kržle

  
 RO pověřila starostu
• vypracováním a podáním 

žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu odboru umění a 
knihoven MK na podprogram 
Informační centra veřejných 
knihoven v rámci programu 
Veřejné informační služby 
knihoven (VISK 3) na rok 
2009. 

 Program zaručuje podíl do-
tace ve výši 70% a vlastních 
prostředků 30%. Celková 
hodnota nákladů projektu 
96 790 Kč.

• vypracováním nájemní 
smlouvy na pozemky pod 
buňkami mezi Obcí Halen-
kovice a podnikatelkou p. 
Annou Kašpárkovou – Potra-
viny Anička – Pláňavy. 
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Ochutnávka koblihů

Akce MŠ Beruška – fotoreportáž

Vystoupení pro seniory

Vystoupení pro seniory Vystoupení v domově důchodců

V klubu seniorů

Návštěva z Kreische v MŠ

Radost z dárků
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Hodnocení prospěchu 
a chování za 1. po-
loletí školního roku 
2008/2009

1. ročník: 21 žáků
Všichni žáci prospěli s vy-
znamenáním:
Badalová Veronika, Baštin-
cová Barbora, Černá Kris-
týna, Flašarová Renáta, Ga-
brhelíková Barbora, Gabrhe-
líková Marie, Hastík David, 
Hrbáčková Kateřina, Hučík 
Tomáš, Hučíková Markéta, 
Krátká Nikola, Machalová 
Karolína, Stuchlíková Alice, 
Surý Lukáš, Šubík Roman, 
Trvaj David, Trvajová Vikto-
rie, Vitásek Josef, Vlachyn-
ský Dominik, Vlk Daniel, 
Vojáčková Adriana
Panel cti: Gabrhelíková 
Barbora, Surý Lukáš, Trvajo-
vá Viktorie
Zameškané hodiny: 340 
16,19/1 žák

2. ročník: 16 žáků
Samé jedničky: Blažek Moj-
mír, Dundálek Vít, Chaloup-
ka Jakub, Sklenařík Lukáš, 
Bambuchová Viola, Dundál-
ková Karolína, Chrenčíková 
Hana, Koutná Barbora, Ky-
larová Adéla
Vyznamenaní: Vašek Ma-
rek, Hujíček Michal, Daub-
ner Filip, Trávníček Martin, 
Polomíčková Markéta, Fis-
cherová Lenka, Čagánková 
Marie
Panel cti: Dundálek Vít
Zameškané hodiny: 346 
21,6/1 žák

3. ročník: 13 žáků
Samé jedničky: Březíková 
Terezie, Hanáková Kateřina, 
Stuchlíková Karolína, Švej-
čarová Markéta, Varmužová 
Dorota, Zapletalová Marika, 
Trnavský Dominik
Vyznamenaní: Černoch Da-
vid, Huťka Ondřej, Jurásek 
Jiří, Kocián Daniel, Mitáčko-
vá Gabriela, Švec Jakub

Panel cti: Varmužová Do-
rota
Zameškané hodiny: 716 
55/1 žák

4. ročník: 13 žáků
Samé jedničky: Gabrhelík 
Michal, Kociánová Kateřina, 
Polomíčková Michaela 
Vyznamenaní: Ptáček Da-
vid, Trvaj Radek, Hrbáček 
Ondřej, Vašková Veronika
Panel cti: Kociánová Kate-
řina
Zameškané hodiny: 399 
30,69/ 1 žák 

5. ročník: 20 žáků
Samé jedničky: Březík Mi-
roslav, Přecechtěl Šimon, 
Blažek Jaromír, Kylarová 
Dagmar
Vyznamenaní: Kocián Jan, 
Němec Tomáš, Kedra Jan, 
Gabrhelík Luděk, Grebení-
ček Daniel, Blahová Iveta, 
Hučíková Valerie, Vitásková 
Monika, Fischerová Anna, 
Vávrová Šárka
Panel cti: Přecechtěl Šimon
Zameškané hodiny: 856 
42,8/ 1 žák

6. ročník: 19 žáků
Samé jedničky: Graclová 
Markéta, Hanáková Denisa
Vyznamenaní: Berzedy 
Martin, Kadlčíková Monika, 
Králová Kateřina, Polášek 
Dominik, Švec Ondřej, Vy-
koukal Michal 
Panel cti: Graclová Marké-
ta
Zameškané hodiny: 528 
27,79/1 žák

7. ročník: 15 žáků
Samé jedničky: Vojtíková 
Lucie
Vyznamenaní: Graclová 
Anna, Přílučíková Simona, 
Svárovská Pavla, Wozar Fi-
lip, Jelínek Richard
Panel cti: Wozar Filip
Zameškané hodiny: 783 
52,2/1 žák

8. ročník: 15 žáků
Samé jedničky: Gajdošíko-
vá Anna
Vyznamenaní: Dundálková 
Ivona, Rozsypalová Kateřina
Panel cti: Gajdošíková 
Anna
Zameškané hodiny: 708 
47,2/1 žák

9. ročník: 24 žáci
Samé jedničky: Horková 
Kristýna, Skácelová Hana, 
Strašáková Anna, Přivřelová 
Žaneta
Vyznamenaní: Essenderová 
Michaela, Vlková Lucie, Voj-
tíková Klára
Panel cti: Přivřelová Žane-
ta
Zameškané hodiny: 346 
35,9/1 žák

Hodnocení činnosti:

• 18. - 23.1.2009 lyžařský vý-
cvik 7. a 8. ročníku ve  
Velkých Karlovicích na 

 hotelu Soláň (viz foto)
• Zahájení plaveckého 
 výcviku pro žáky 1. - 3. 
 ročníku
• Zdravotní školení pro   

žáky 7. a 8. ročníku
• Účast žákyň 5. ročníku  

v okrskovém kole: 
 Vybíjená
• Konaní zápisu dětí do 1. 
 ročníku - dostavilo se 21  

dětí a o odklad docházky 
požádali rodiče tří dětí 

• Demolice kotelny v budo-
vě 2. stupně

• Přednáška pro žáky 9. 
 ročníku o problematice  

AIDS a pohlavních cho-
rob

• Rekonstrukce osvětlení  
v MŠ

 Připravujeme:

• Výstavba dětského hřiště  
před bočním vchodem

 ZŠ 
• Sběr papíru
• Pouťový běh 
• Dětský den ve spolupráci 

se sportovní komisí OÚ 
• Environmentální pro-

jekt „Vzduch“, kterého se 
účastní všechny třídy 

• Účast v okresních recitač-
ních soutěžích (1. i 2. stu-
peň) 

• Účast v olympiádě z jazy-
ka anglického 

• Účast v matematických  
soutěžích „Pythagorida“ 

 a „Klokan“
• Další sportovní soutěže  

(basketbal, kopaná …..) 
• Divadlo žáků 8. ročníku 
 17., 18. a 19. dubna 
• Akademie 29.5.2009
• Výlet do pohádky   

23.5.2009

Základní škola Halenkovice informuje:
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Návšt vy v domovech d chodc

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ 
Halenkovice se uskutečnil v 
úterý 3. února 2009. K zápi-
su se dostavilo 21 dětí, žá-
dost o odklad podali 3 rodi-
če. Zápis probíhal v jednotli-
vých třídách nižšího stupně 
v budově staré školy.

V učebně 1. třídy na děti 
a rodiče čekala paní učitelka 
Jarmila Tělupilová. Zde se 
děti představily a pustily se 
do svého výtvarného díla na 
téma postava. Rodiče mezi-
tím vyplnili potřebné dotaz-
níky.

Pak se malých uchazečů 
o přijetí na základní školu 
ujali žáci a žákyně z deváté 
třídy. Letos poprvé je prová-
zeli i kluci z devítky a ti šli 
na dračku, někteří školkáči 
čekali jenom na ně.

Ve třídě u pana učitele 
Jana Kalivody děti předved-
ly své řečnické schopnosti a 
znalost tradičních pohádek. 
V další třídě na ně čekala 
paní učitelka Eva Sattko-
vá, která budoucí prvňáčky 
bude vyučovat. Děti u ní po-
znávaly hudební nástroje a 
zazpívaly si.

V poslední třídě čekala 
paní učitelka Petra Cívelová 
(viz foto). Na děti se z tabu-
le smály barevné geometric-
ké tvary, čísla a různé domi-
nové karty - hned po vstupu 
bylo jasné, že zde se bude 
počítat. V místnosti školní 
družiny se o netrpělivé ro-
diče, kteří čekali na zážitky 
svých ratolestí, se svým vro-
zeným šarmem staral pan 
učitel Jiří Veselý. Děti za svůj 
výkon v každé třídě obdržely 
dáreček ve formě psacích po-
třeb, plastelíny, ořezávátek a 
samozřejmě sladkostí. Starší 
děti ze školní družiny pro 
budoucí prvňáčky připravily 
jako dárek ručně vyrobené 
otírátko na pero a ozdoby z 
bavlnek a korálků.

  Pavlína Bieberlová

Zápis dětí do 1. třídy 

Správná výživa – Hrách
• hrách patří mezi nejstarší plodiny mírného pásma a byl 

základní složkou potravy obyvatel mnoha zemí (byl znám 
již z neolitických sídlišť Evropy)

• po dlouhá tisíciletí se hrách sklízel až suchý; konzumo-
val se buď vařený, nebo se ze zralých semen mlela mou-
ka. Teprve začátkem 17. století v Holandsku vyzkoušeli 
ochutnat nezralý hrách a objevili novou zeleninu

• rozeznáváme hrachy dřeňové, k vylupování a cukrové
• hrách má vysoký obsah bílkovin, cukru a vlákniny menší 

obsah tuku. Obsahuje provitamín A a vitamíny skupiny 
B, C a E

• hrášek lze používat na mnoho způsobů, lze jej zmrazit i 
sterilovat

    převzato z Novin Červeného kříže

Sběr papíru
Ředitelství ZŠ a MŠ Halenkovice oznamuje, že sběr 

papíru v jarních měsících PROBĚHNE. Papír, prosí-
me, třiďte na noviny, časopisy a lepenku. Termín sbě-
ru bude upřesněn.
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V poslední třídě čekala 
paní učitelka Petra Cívelová 
(viz foto). Na děti se z tabu-

1. třídy 

Jako každoročně před vá-
nočními svátky navštívili zá-
stupci obecního úřadu naše 
bývalé spoluobčany v do-
movech důchodců a penzio-
nech pro seniory. Návštěva 
se uskutečnila 16. prosince 
2008. Starosta p. Blažek a 
místostarostka p. Tělupilo-
vá postupně navštívili pana 
Stanislava Čevoru v penzio-
nu v Napajedlích, paní Josefu 
Mihálovou a jejího syna Jose-
fa Mihála v domově na Luko-
vě, paní Františku Stuchlíko-
vou v penzionu ve Spytihněvi 
a pana Rudolfa Holáska v do-
mově v Buchlovicích. 
Nejvíce našich bývalých obča-
nů je v domově důchodců 

v Napajedlích na Husově uli-
ci. Zde žije paní Ludmila Jab-
lonická, Oldřiška Trvajová, 
Miloslava Kadlečíková, Bože-
na Režná, Filomena Míková, 
Adolfi na Stratilová, Marie La-
holová, Danuše Zapletalová, 
Božena Bilíková, pan Jindřich 
Čeleďa a pan Josef Chmelík. 
Za nimi i za dalšími obyvate-
li domova kromě starosty a 
místostarostky zavítaly také 
děti z MŠ z Halenkovic. Při-
jely, aby je potěšily vánočním 
programem složeným s písni-
ček, básniček, koled a taneč-
ků. Děti nakonec předaly se-
niorům přání k Vánocům. Vě-
říme, že se všem jejich vystou-
pení líbilo.      B.B.
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(pokračování z minulého 
zpravodaje - č. 55)

Všechno bezvadně fungo-
valo dokonce několik let. Za 
krátkého členství ve sdružení 
zjistili, kde zvěř lovit a jak se 
vyhnout myslivcům při lovu. 

Začali se srnčím, pak přešli 
na divočáky a nakonec jim ne-
uvěřitelná drzost dovolila lo-
vit bezostyšně i jeleny. Dobu 
lovu nectili, protože v klobá-
sách nikdo nepozná, zdali 
srna nebo laň byla březí. 

V tu dobu se začal na pas-
tvinách také ztrácet plemen-
ný masný skot včetně březích 
krav. Chlapci začali trpět po-
citem nepolapitelnosti a moc 
se ani nenamáhali se zahlazo-
váním stop po lovu. Vývrhy 
nacházel lesní personál čím 
dál častěji a policisté našli u 
silnice dokonce vývrh s dvě-
ma téměř vyvinutými srnčaty. 

Pověstné ucho na džbánu 
se utrhlo až jedné krásné 
dubnové noci. Policisté zasta-
vili v pozdních nočních ho-
dinách auto vyjíždějící z lesa 
na silnici a provedli kontrolu 
dokladů. Při kontrole pozná-
vací značky si policista po-
všiml, že je směrem od víka 
kufru zakrvácená. Policista 
nařídil otevření kufru, což se 
neobešlo bez donucení a „oči 
mu málem vypadly z důlků“. 
V kufru byl v kůži rozčtvrcen 

celý jelen i s parožím. 
Události dostaly rychlý spád 

a celý případ se dostal za 
mediální pozornosti k okres-
nímu soudu. Soudu jsem se 
účastnil se svým kamarádem 
Rudolfem, který byl k soudu 
povolán jako soudní znalec. 
Bohužel nemám se soudy žád-
né zkušenosti a jako laik jsem 
se nestačil divit. 

U soudu díky místním novi-
nám byli přítomni jako diváci 
i myslivci a několik dalších 
občanů včetně redaktorů te-
levizního vysílání a novin. 
Obžalovaní přišli se sebevě-
domým úsměvem, čerstvě 
opáleni chorvatským sluncem 
v bílých kalhotách a slušivých 
košilkách se třpytícími se zla-
tými náušnicemi. Zůstal jsem 
úplně „paf“, tak takhle vypa-
dají dnešní brutální pytláci? 

Za chlapce i třetího kucha-
ře, kterému mohlo být kolem 

čtyřicítky, mluvili především 
obhájci (asi jim bylo obhájci 
doporučeno moc nemluvit a 
jen zatloukat a zatloukat). 

Neubránil jsem se ve své 
fantazii představit si ...... otr-
haného, hladového, zmuče-
ného Vaška Jurků z Březovic, 
který upytlačenou zvěř požil 
aby tím živ byl ....... Jana la-
zebníka z Dědic, téhož dne tá-
zaného i strašlivě utraceného 
....... a bylo to taky soudem a 
po právu vykonáno. 

Co je to lidské právo?  
Upytlačeno bylo několik de-

sítek kusů zvěře, ale škoda se 
počítala jen ze zvěřiny zajiště-
né policií. U jelena se oceni-
la trofej osmeráka na druhé 
hlavě podle ceníku za odlov 
u Interlovu. Proti tomu vnesl 
obhájce námitku, že jelen byl 
uloven mimo zákonnou dobu 
lovu, tudíž cena trofeje je nu-
lová. Rovněž váhy zajiš-

těných kusů a cena zvěřiny 
byla pracovníky státních lesů 
neuvěřitelně nízko oceněna. 
Když jsem se na to zeptal 
kompetentního pracovníka, 
odpověděl mě: 

„Nechceme chlapcům kazit 
život, v kriminále by z nich 
udělali ještě větší lotry .....“.

Zvěřina se prokazatelně dě-
lila ve stodole Jiříkova otce 
zaměstnance lesní správy, ale 
on bohužel o ničem nevěděl. 

Kuchař dělal klobásy chlap-
cům zdarma a to, že vozili 
zvěřinu v noci, v kůži roz-
čtvrcenou v době hájení, on 
co by myslivec nepoznal, že 
je upytlačená (při takovýchto 
výpovědích jsem si ve vzteku 
vzpomněl na Svatou torturu 
používanou při soudech inkvi-
zice. Detektory lži u okresních 
soudů nejsou a kdoví jestli vů-
bec fungují). 

Nakonec rozsudek okres-
ního soudu byl spravedlivý a 
přiměřený, pytláci dostali rok 
vězení nepodmíněně a zpraco-
vatel rok podmíněně a úhrady 
škod. 

Obžalovaní se odvolali ke 
krajskému soudu a byli zproš-
těni viny. Není mě jasné, jak 
to dokázali, že jim ani zbraně 
a lovecké lístky nevzali. 

Ing. František Libosvár
•••

Poznámka: Povídka je z při-
pravované třetí knížky „Pytláci 
bez romantiky“ a čtenářům Ha-
lenkovického zpravodaje ji vě-
noval Ing. František Libosvár.

Ch ibští 
pytláci

Dětský karneval
V neděli 8. března 2009 

se v sále Kulturního domu 
Halenkovice uskutečnil Dět-
ský karneval 2009, který pro 
děti uspořádalo SRPŠ a ZŠ 
Halenkovice.

Běhání, křik, bonbony a 
konfety - děti si karneval 
opravdu užívaly. Každá z 
masek, bez výjimky, dostala 
od organizátorů na posílení 
sladkost. Porota vybírala nej-
lepších pět malých a pět vel-

kých tanečníků, kteří získali 
další sladkou odměnu navíc. 
Rozhodování to bylo těžké, 
všechny masky byly opravdu 
pěkné. Součástí programu 
bylo vystoupení myšiček z 
MŠ Beruška a z 1. třídy, ale i 
soutěže v navlékání těstovin, 
točení kruhů a skákání přes 
švihadlo. Nechyběla ani bo-
hatá tombola, ve které bylo 
cen na hodinové rozdávání.

           R.J.
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Vesnice Alenkovice (někdy 
také Allinkovice) se poprvé při-
pomíná v listině vydané Janem 
z Rotalu 29. června 1634. V 18. 
století se psaní pozměňovalo a 
tak v roce 1746 můžeme číst o 
Alenkovicích i Halenkovicích. 
Halenkovice dříve patřily pod 
spytihněvskou farnost. Je o nich 
první zmínka v zápisech o pří-
jmech spytihněvské fary v roce 
1639. Roku 1784 byly od Spy-
tihněvi odloučeny, avšak kostel 
byl v Halenkovicích vystavěn 
až v roce 1789 a vysvěcen byl 
29.3.1789 napajedelským děka-
nem Janem Papežem. Původní 
stavba byla kryta šindelem, 
dlažba byla kamenná. Uvnitř 
chrámu se nacházel pouze je-
den oltář s obrazem sv. Josefa, 
který je dnes vzácnou památ-
kou. Varhany pro halenkovic-
ký kostel zhotovil v roce 1793 
František Šindler. V roce 1836 
a 1837 byly postaveny dva boč-
ní oltáře s obrazy sv. Terezie a 
sv. Žofie, které vysvětil tehdejší 
farář Augustin Podmola. Stejný 
farář vysvětil i novou křížovou 
cestu z roku 1846. Roku 1854 
byl došek na střeše kostela vy-
měněn za nové tašky a v roce 
1881 byly do kostela pořízeny 
nové varhany. Roku 1883 do-
stal kostel nový hlavní oltář. 
Stavěl jej Josef Pahler, umělec-
ký řezbář z Opavy.

Původně byly v chrámu dva 
zvony. Velký zvon, litý v roce 
1622, pocházející ze zrušeného 

kostela Všech svatých v Dubu 
na Moravě (1766). Malý zvon, 
zvaný Florián, litý 1766, byl 
převezen ze zvonice na Kopci. 
V kronice se můžeme dočíst, že 
při večerním slavnostním zvo-

nění dne 24.12.1911 pukl menší 
zvon Florián. Byl sice opraven, 
ale kostel dostal v roce 1912 
nový zvon, vážící téměř 94 kg 
za 500 Kč od firmy A. Hiller. V 
roce 1917 byl zrekvírován zvon 
Florián k vojenským účelům a 
také cínové píšťaly. Znehodno-
cené a polámané píšťaly však 
zůstaly zásluhou tehdejšího 
faráře v Halenkovicích a po 1. 
světové válce byly opraveny. 
Zvon Florián byl v roce 1920 
nahrazen novým zvonem od 
firmy A. Hiller v Brně, posvěce-
ným podle jména sv. Josefa.

Chrámové jesle pocházejí 
z roku 1915 a jsou od firmy 
František Buk z Prahy. V roce 

1926 olomoucké arcibiskupství 
koupilo od bývalé hraběnky 
Marie Baltazzi polesí napaje-
delského panství na pravém 
břehu Moravy. Tím přešel 
kostel sv. Josefa v Halenkovi-
cích pod patronát arcibiskupa 
v Olomouci.

Rekonstrukce varhan, gene-
rální oprava střechy a omítky 
věže, orýnování kostela, aby 
voda nepronikala ke zdem 
chrámu – to vše patří k roku 
1931. Při opravě střechy byla 
vyzkoušena pevnost stropu, 
protože na něm byly uloženy 
tašky v celkové hmotnosti 12 
tun.

V roce 1939 proběhla další 
renovace kostela – vytrubková-
ní stěn pro elektrické vedení. 
Po delší době byl kostel znovu 
vymalován, přičemž v lodi chrá-
mu měl být zachován Assma-
nův obraz. Všechny tři oltáře, 
křížová cesta a kazatelna byly 
mramorovány. Zcela náhodou 
při úklidu našel farář Tomáš 
Loprais v roce 1927 na chóru 
obraz sv. Josefa, který byl ve 
velmi zanedbaném stavu. P. 
Loprais nechal obraz opravit 
a umístil jej v lodi kostela u 
hřbitovních dveří, kde nechal 
postavit nový oltář.

V roce 1928 byla zakoupena 
nová socha sv. Václava. Z bývalé 
kostelní komory vznikla v roce 
1930 chrámová kaple padlých 
vojínů z 1. světové války. 

Okresní úřad v Uherském 
Hradišti nařídil dne 26.1.1942 
sejmutí kostelních zvonů a 
27.3. 1942 byly zvony (ne 
všechny) odvezeny do okresní 

sběrny v Napajedlích. Za zvony 
neobdržel farní úřad žádnou 
náhradu, ale varhany zůstaly 
tentokrát ušetřeny.

Na Hod Boží vánoční v roce 
1945 při ranní mši svaté před-
seda MNV Josef Janeček slav-
nostně uvedl v činnost elektric-
ké osvětlení halenkovického 
kostela a v roce 1949 byla ve 
věži kostela provedena instalace 
elektrického zvonového zaříze-
ní. Pro úplnost je třeba dodat, 
že pan Janeček se o elektřinu 
v našem kostele, zvony i hodi-
ny staral po několik desetiletí 
a štafetu po něm převzal jeho 
syn Josef Janeček ml.

V roce 1951 žádá farní úřad 
o nové elektrické hodiny, které 
se natahují samočinně, protože 
do této doby musel kostelník 
chodit každý den hodiny na-
tahovat po mnoha schodech 
do věže. Dřívější hodiny měly 
pouze jeden ciferník, obrácený 
k silnici. Nové hodiny měly už 
dva ciferníky – jeden od silnice 
a druhý od hřbitova.

S příchodem P. Vojtěcha 
Slouky v roce 1969 nastala dal-
ší vlna oprav a úprav. Konec-
konců, tohle už někteří z nás, 
co se setkáváme v kostele, sami 
zažili, protože se většina prací 
dělala brigádnicky. Stačí při-
pomenout: odvodnění kostela, 
betonový násep kolem kostela, 
nová omítka celé věže, nátěr 
střechy věže, nová vazba nad 
kostelní lodí, střecha pokry-
ta plechem, omítnutí celého 
kostela zvenčí, vnitřní úpra-
va chrámu, postavení nového 
mramorového svatostánku, 
úplně nová elektroinstalace, 
nové lavice, elektrické topení 
atd. Když jsme před třemi lety 
prakticky ve třech lidech děla-
li odvodnění kolem celé fary a 
otec Viliam čtyři týdny v neděli 
prosil aspoň o jednoho zedníka 
(marně), často jsem vzpomí-
nal na tuhle dobu, kdy nebyl 
problém sehnat na práci řeme-
slníky a o pomocných silách 
ani nemluvě. Doba se změnila. 
V osmdesátých a devadesátých 
letech vše zachraňovali Kaš-
kovi. Reminiscence na staré 
časy se objevila ještě jednou 

220 let posvěcení kostela
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za P. Pavla Cieslara, když se 
maloval kostel a bylo potřeba 
smontovat a pak demontovat 
lešení. Tehdy se v tom nejlep-
ším světle předvedli členové 
místního hasičského sboru, 
kteří celou akci měli víceméně 
pod palcem. Pohříchu se této 
akce z velké části účastnili lidé, 
kteří do kostela běžně nechodí. 
No, prostě s farníky je někdy 
potíž... 

Historii budování kostela 
jsme si už připomněli. I sebe-
pěknější kostel je mrtvý bez 
farníků. Když jsme „klepali 
kosu“ v kostele, tak jsem si 
často říkal, jaké to muselo být 
v minulosti, kdy v kostele to-
pení neexistovalo. Asi to bylo 
tím, že jich bylo víc a dokázali 
si ten prostor vydýchat. Taky 
těch farních akcí bylo daleko 
víc. Při pohledu do historie je 
dobré zmínit svěcení misijního 
kříže 25. února 1934. Průvod 
s hudbou šel od kostela na 
Pláňavy, kde byl kříž umístěn 
u domu, který stál v místech 
dnešního obecního úřadu. 
Ověnčený kříž neslo na rame-
nou 12 černě oděných jinochů 
se šerpami. Před křížem šlo 42 
děvčat v halenkovickém kro-
ji. Průvod, který se táhl přes 
celé Pláňavy, doplňovala škol-
ní mládež, zástupci spolků a 
množství halenkovických mužů 
a žen. Kříž byl postaven ke zdi 
kostela, vlevo od bočních dveří. 
(Tento kříž byl před dvěma lety 
nahrazen novým.)

Děkovné pouti na Velehrad 
5. července 1945 se zúčastnilo 
asi 300 poutníků z Halenkovic 
i s hudbou.

Po nástupu P. Slouky se ko-
nala oslava Božího těla mimo 
kostel u oltáře vytvořeného 
pro tuto příležitost na Pláňa-
vách. Dne 7. září 1969 popr-
vé vystoupila v našem kostele 
bigbeatová skupina z Uherské-
ho Brodu, bývalého působiště 
nového pana faráře. Druhý 
den v pozdních odpoledních 
hodinách přijela od Spytihně-
vi kolona deseti aut a autobus 
delegáty halenkovické farnosti, 
kteří k nám přivezli ostatky sv. 
Cyrila. Při oslavách 9. září 1969 

byl poprvé použit oltář směrem 
k lidu a boční oltář Panny Ma-
rie byl upraven jako trůn pro 
ostatky.

26. října 1969 vystoupila 
v kostele místní bigbeatová 
skupina, která měla 25 členů. 
Do náboženství bylo přihláše-
no 167 dětí.

4. října 1970 byla po 65 le-
tech v Halenkovicích kapitul-
ním vikářem P. Josefem Vranou 
udělována svátost biřmování 
pro 250 věřících. Zároveň od 
tohoto roku se nesmí v 8. a 9. 
třídě vyučovat náboženství. Na 
vyučování je určena jedna hodi-
na týdně pro 40 žáků. Podru-
hé a naposled se konala vnější 
oslava Božího těla.

V roce 1981 se opět kona-
la svátost biřmování – pro 9 
halenkovických a více než 40 
věřících z okolí. Pro srovnání: 
v roce 1982 bylo do nábožen-
ství přihlášeno 22 dětí.

Dobu tzv. normalizace jsme 
jakžtakž přežili. Velká škoda 
předčasného úmrtí paní Vilmy 
Navrátilové, která se starala o 
zpěvy v kostele. Po uvolnění po-
měrů v roce 1989 dostala církev 
větší volnost. Jak se to projevi-
lo u nás? Můžeme vzpomenout 
pěší pouť na Velehrad při příle-
žitosti první návštěvy Jana Pav-
la II. v naší zemi v roce 1990. 
Vznikla Schola mladých, něko-
likrát zpíval v kostele chrámový 
sbor pod vedením paní Květy 
Kalivodové. 24. června 1995 
byla v halenkovickém kostele 
udělena opět svátost biřmová-
ní. Arcibiskup Jan Graubner 
ji udělil 28 farníkům. Mládež 
uspořádala děkanátní setkání 
mládeže, mikulášské besídky 
pro děti, divadelní představení, 

se kterými vystupovala i mimo 
obec. Vzniklo zde jedno povo-
lání k řeholnímu a později i 
další tentokrát ke kněžskému 
životu. Tohle všechno už ale 
dobře víte, protože je to naše 
současnost. Někdy je smutná. 
Ve všední den neuvidíte na mši 
ministranta, věřícím by stačily 
dvě lavice. V neděli je to lep-
ší. Nemáme po odstěhování 

Zdeňka Kašky vlastního var-
haníka. Můžeme jen děkovat 
obětavému panu Vavřínkovi ze 
Spytihněvi, že sem jezdí na ne-
děle, svátky a pohřby. Hudeb-
ní schola mladých se drží po 
svatbě a odchodu Marie Kaš-
kové do Malenovic jen taktak 
díky Marušce Kalivodové. Za 
posledních 15 let tu máme už 
9. kněze. Snad nám P. Bohu-
mil Kundl pár let tady vydrží, 
i když jsme se dostali zpátky 
před rok 1789 – zase spadá-
me pod Spytihněv. To je ale to 
nejmenší. Hlavně, že tu máme 
kněze, kterému na nás záleží. 

Dost smutku a ponurých 
myšlenek. Jak píše Antoine 
de Saint-Éxupéry v Citadele: 
„Poušť je krásná tím, že ně-
kde skrývá studnu.“ I u nás lze 

vidět světlo na konci tunelu. 
Farnost ještě stále žije. Fun-
guje spolupráce s obcí, která 
v rámci svých možností nám 
vychází vstříc. Pořád se nachází 
noví nadšenci, kteří chtějí něco 
dělat pro druhé. Rodiny Kali-
vodovy se starají o zpěv a litur-
gická čtení, Katka Březíková se 
snaží rozhýbat děti a mládež. 
Sportovní odpoledne se poved-
lo. Vánoční besídka taky. Otec 
Bohumil se snaží rozčeřit str-
nulé vody. Vzpomínáte na jeho 
štědrodenní hudební vystoupe-
ní před mší svatou ze střešního 
vikýře kostela na trubku? To 
byla radost poslouchat! Chybě-
lo jen trochu víc sněhu a iluze 
z obrázků Josefa Lady by byla 
dokonalá. A jsou tady i další 
bezejmenní. Třeba ti, kteří se 
starají o úklid a květinovou 
výzdobu. Řekl bych, že každý 
z nich má ve farnosti své mís-

to, na kterém je cenný. A navíc 
pořád máme v kostele mladé 
manželské páry s dětmi. Vím, 
že ne každý si svou víru udr-
ží, ale všichni ji snad neztratí 
a ten náš kostel, jehož výročí 
posvěcení jsme koncem břez-
na oslavili, prázdný nezůstane. 
Stojí na svém místě už 220 let. 
Přežil dobu revolucí a světových 
válek. Zažil smutné pohřby a 
radostné svatby a křtiny. Zel 
prázdnotou i praskal ve švech. 
Patří k naší obci i s krásným 
hřbitovem, kde odpočívají naši 
blízcí. Prostě je náš!

S použitím materiálů PaedDr. 
Marie Kašíkové Kniha o Halen-
kovicích zpracoval 
          Josef Tomaštík 

 Oltář dnes

 Oltář dříve
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Josef Zlámal, 
narozen 1.7.1915 v Halenkovi-

cích, vysvěcen na kněze 5.7.1941 

v Olomouci, zemřel 22.12.2008 
v Praze

Frá Josef Zlámal, O. Melit., 
infulovaný převor se narodil 

1. července 1915 v Halenko-
vicích Františce a Augustinovi 
Zlámalovým jako prvorozený 
syn. Po maturitě na Arcibis-
kupském gymnáziu v Kroměříži 
studoval na teologické fakultě 
v Olomouci. Na kněze byl vy-
svěcen 4.6.1941. První mši sva-
tou sloužil v Halenkovicích ve 
farním kostele sv. Josefa. 

Po vysvěcení na kněze prošel 
několika farnostmi, mezi jinými 
Ptením, Starou Bělou a blízkým 
okolím Ostravy. Působil i v hu-
debním archivu kroměřížského 
arcibiskupského zámku.

V roce 1947 přišel na „krátko-
dobou výpomoc“ do litoměřické 

diecéze a to do Frýdlantu v Če-
chách. Odtud byl v roce 1949 
„povolán“, aby poznal utrpení 
ve vězení v Liberci, na Pankrá-
ci, na Borech, v Kutné Hoře, 
v Mírově, Valdicích a Mladě Bo-
leslavi. Dále následovala práce 
v železárnách a ČSAD. 

V druhé polovině 60. let svitla 
naděje a přišel dekret na správu 
farnosti Vlastibořice, Hodkovi-
ce a Sychrov v Českém ráji. V 
roce 1970 byl poslán do Polabí 
– Hrubý Jeseník, Křinec, Bošín 
a později i Chleby. Prožil zde té-
měř 24 let a bylo to také nejdel-
ší působení na jednom místě. 

Vstoupil do Řádu maltéz-
ských rytířů. V roce 1994 odešel 
ze svého „milovaného venko-
va“ do Prahy, aby vedl pražský 
konvent. Byl ustanoven infulo-
vaným převorem Českého vel-
kopřevorství Suverénního řádu 
maltézských rytířů. V roce 1999 

složil slavné sliby. 
Za svou dlouholetou činnost 

byl oceněn Řádem Velkého kří-
že, a Řádem Tomáše Garrigua 
Masaryka. Dále byl oceněn titu-
ly: osobní arciděkan, biskupský 
notář, arcibiskupský rada olo-
moucký, konsistorní rada králo-
véhradecký.

Na věčnost byl povolán dne 
22. prosince 2008. Odešel v ti-
chosti a pokoji smířen s Bohem 
i lidmi. Rozloučení se konalo při 
mši svaté 2. ledna 2009 v řádo-
vém kostele Panny Marie pod 
řetězem v Praze na Malé Straně. 
Pohřeb se uskutečnil 3. ledna 
2009 v kostele sv. Josefa v Ha-
lenkovicích. Po obřadech bylo 
jeho tělo uloženo do rodinného 
hrobu na místním hřbitově.

 
 Ze vzpomínek vybrala 

   Ing. Miram Lukášová

T íkrálová sbírka

V sobotu 10. ledna 2009 
pořádala Charita sv. Anežky 
Otrokovice na území obce 
Halenkovice tříkrálovou sbír-
ku. Celkem 31 dětí v deseti 
skupinkách vykoledovalo do 
svých pokladniček od obyvatel 
Halenkovic 36 937 korun, což 
je  o  850,50  Kč  více   než 

v loňském roce. Na fotografii 
je zleva: Iveta Blahová, Mar-
kéta Švejčarová a Gabriela 
Mitáčková. Všem, kteří se na 
organizaci sbírky podíleli, ale 
hlavně dárcům patří velké po-
děkování. Vybrané prostředky, 
budou využity pro dobročinné 
účely.

Otrokovice ........................................................274.217 Kč
Napajedla ..........................................................141.611 Kč
Pohořelice .........................................................17.689 Kč
Oldřichovice .....................................................9.945 Kč
Komárov ...........................................................10.522 Kč
Spytihněv ..........................................................42.927 Kč
Halenkovice .......................................... 36.937 Kč
Žlutava ..............................................................25.693 Kč
Tlumačov ..........................................................42.001 Kč
Celkem ...........................................................601.542 Kč

Významná osobnost  Halenkovic

Velikonoční čas se blíží

Asi to známe všichni, jak 
často se rozpoložení našeho 
nitra – naše nálada – až vel-
mi podivuhodně shoduje se 
vzhledem přírody, která nás 
obklopuje. Když je zamračeno 
a prší, býváme posmutnělí, 
někdy až rozmrzelí. Naopak 
hřejivé sluneční paprsky v nás 
dovedou probudit novou chuť 
do života. Tato vzájemná zá-
vislost lidského nitra na okol-
ním světě, bývá nejnápadnější 
v době, kterou právě prožívá-
me. Básník Jaroslav Vrchlic-
ký ve své Jarní romanci líčí 
přímo pohádkovými obrazy 
jev, jenž se stává zároveň sym-
bolem zápasu mezi dobrem a 
zlem, mezi životem a smrtí. 
Nikdo z lidí přitom ani na 
chvilku nezapochybuje o bu-
doucím vítězi.

Ne náhodou připadá oslava 
Velikonoc do doby, kdy v pří-
rodě probíhá obnova života. 
Rostliny se odívají do svěží 
zeleně, zahrady hýří pestro-
barevnými květy, na dvorech 
hospodářských stavení se to 
hemží roztomilými housátky, 
káčátky, kuřátky… Probuze-
ní jara se stalo pro mnoho 
umělců zdrojem podmanivé 
inspirace.

Jestliže pouhý pohled na 
krásu Božího stvoření je tak 
úchvatný, jaké asi kouzlo 
v sobě skrývají duchovní sku-
tečnosti, které křesťané pro-
žívají právě o velikonočních 
svátcích. Nádherné lidové 
zvyky Velikonoc prozrazují 
okouzlení duchovním bohat-
stvím, kterým je náš svět na-
plněn.

Chtěl bych Vás upřímně 
pozvat k oslavě těchto hlu-
bokých svátků do halenko-
vického chrámu sv. Josefa. 
Bohoslužby budou v těchto 
časech: 9. a 10. dubna (Zele-
ný čtvrtek a Velký pátek) v 19 
hodin, 11. dubna (Bílá sobo-
ta) ve 20 hodin, a 12. a 13. 
dubna (Velikonoční neděle a 
pondělí) v 10:15 hodin.

Ať zvěst Velikonoc v nás 
udržuje jiskřičku naděje, že 
stíny a rány, které nemůžeme 
v životě a ve vztazích přehléd-
nout, nebudou moci mít po-
slední slovo.

Pokojné svátky velikonoční 
Vám všem ze srdce přeje 

Bohumil Kundl.
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 Halenkovice mají za sebou 
další z báječných Perníkových 
bálů, ten letošní měl pořadové 
číslo deset. Už dlouho před jeho 
zahájením bylo zřejmé, že letos 
to bude všechno trochu jinak. 
Za roky svého trvání si totiž tato 
společenská událost získala řadu 
příznivců nejen z Halenkovic, 
což se odrazilo ve velkém zájmu 
o účast na této akci. Organizá-
toři nakonec byli nuceni situaci 
řešit novým způsobem prodeje 
vstupenek - letos se na bál pro-
dávaly místenky. Jejich prodej 
v kanceláři OÚ Halenkovice byl 
zahájen 12. ledna a už 23. ledna 
byla kapacita kulturního domu 
vyprodaná. 

Každý, kdo tuto událost na-
vštěvuje, ví, že bývá prokládána 
předtančeními v podání taneč-
ních skupin a vystoupeními, kte-
ré nelze nazvat jinak než srandy 
kopec. I letos byl bál pečlivě při-
pravený.

V sobotu 30. 1. 2009, kolem 
půl osmé se sál kulturního 
domu začal plnit návštěvníky. 
Tradiční štamprlka medoviny na 
přivítanou, odevzdat kabát do 
šatny, a vykročit vstříc zážitkům. 
Předtím, samozřejmě, zakoupit 
nezbytné lístky do tomboly, kte-
rá i letos nabízela zajímavé ceny. 
Touto procedurou prošel každý 
host, než vstoupil do stylově 
vyzdobeného sálu, z jehož pódia 
už zněla hudba v podání kapely 
Kabrňáci.

Po osmé hodině večerní, kdy 
byla téměř všechna místa obsa-
zena, se na parketu objevil kon-
ferenciér v obleku a s motýlkem. 
Na řadu přišel první vstup - ta-
neční číslo. V minulých letech 
předtančení zajišťovali mladí 
tanečníci z Uherského Hradiště, 
letos tuto výzvu uchopili sami 
organizátoři.

Diváci se od moderátora do-
zvěděli, pro jistotu, ve třech ja-
zycích (česky, anglicky a rusky), 
že dnes pro ně budou tančit 
nehvězdy a předvedou tanec, se 
kterým se pro jeho průměrnost 
není možné setkat na žádné 
taneční soutěži - polonézu. Na 
parketu se postupně představi-
lo devět párů ve večerních to-
aletách. Každý pár byl uveden 
komentářem, který jej divákům 
představil.

Dnes poprvé organizátoři uká-
zali publiku svou pravou tvář 
bez převleků a masek, známých 

z minulých let. Promenádu a sa-
motný tanec bylo možno chápat 
jako poděkování všem, kteří v 
průběhu deseti let Perníkovému 
bálu fandili. Všem, kteří navště-
vují tento bál jako diváci a bez 
nichž by nikdy neměl tu správ-
nou atmosféru. Během tance 
pánové předali svým partnerkám 
malé kytičky. Na závěr vystoupe-
ní dostali i pánové od svých 
partnerek dárek.

Po skončení prvního vystou-
pení se zaplnil nejen taneční 
parket, v obležení byly tentokrát 
dva bufety, ve kterých byl podá-
ván obvyklý sortiment nápojů a 
pochutin v čele s vynikající kyse-
licí a perníčky.

Ve 22:00 přišel na řadu dru-
hý vstup, který už vrátil vše do 
starých známých kolejí. Sálem 
zazněl kankán. Provedení toho-
to tance v podání děvčat strhlo 
celý sál. 

Zdálo se, že pánové z orga-
nizačního výboru v druhé části 
večera dostali volno, ale chyba 
lávky. Dynamické šantánové 
tóny utichly a u pódia se objevi-
lo zjevení - do Halenkovic přijela 
ABBA. Úžasné taneční kreace 
při skladbě Super Trouper se 
vlastně nedají popsat. Ve finá-
le vystoupení zbystřili přítomní 
členové hasičského sboru a na 
své si přišli i příznivci pyroefek-
tů, když obě „zpěvačky“ zapálily 
velké prskavky. Zkrátka nepři-
šlo ani oko diváka nemravy, po 
úvodní polonéze a kankánu byly 
během vystoupení na chviličku 
vidět i dvoje „tanga“...

Vystoupení skončila, bál ale 
pokračoval až do brzkých ran-
ních hodin. Desáté narozeniny 
Perníkového bálu byly důstojné 
i veselé. Ukázaly, že za celým 
úspěchem této kulturní akce sto-
jí lidé, kteří se umí nebrat příliš 
vážně a jsou ochotni udělat něco 
navíc. Přejme si, ať jim jejich 
nadšení vydrží ještě mnoho let. 
Rozdávat radost a pohodu není 
totiž vůbec lehké...

Perníkový bál i letos připravi-
li: Dagmar a Jindřich Juřenovi, 
Marie a Pavel Mihálovi, Věn-
ceslava Jadrníčková a Zdeněk 
Grebeníček, Marie a Vladimír 
Kašíkovi, Iveta a Ivan Blahovi, 
Věra a Antonín Gajdošíkovi, Jar-
mila a Jaroslav Ulicovi, Radmila 
a Martin Trvajovi, Pavlína a Mi-
lan Bieberlovi.

 R.J.

   Perníkový bál - desáté narozeniny
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V sobotu 14. 2. 2009 se v 
sále kulturního domu usku-
tečnil Rodičovský ples 2009. 
Tato kulturní a společenská 
akce má v Halenkovicích vel-
mi dobré renomé a tak nebylo 
divu, že se i v tomto roce na 
ples přišlo pobavit opravdu 
velké množství hostů.

Letošní ples se těšil přízni 
sponzorů, kteří se tak velkou 
měrou podíleli na jeho úspěš-
ném průběhu. K tanci a po-
slechu hrála skupina Aventis. 
Pro hosty bylo samozřejmě 
připraveno občerstvení.

O přivítání se svým struč-
ným projevem postaral pan 
Radek Kocián. Potom násle-
dovalo tradiční předtančení v 
podání žáků 9. třídy ZŠ Halen-
kovice. Od začátku bylo vidět, 
že přípravě na tuto událost 
věnovali opravdu hodně ener-
gie. Předtančení bylo zaháje-
no nástupem mladých taneč-

níků. Poté na taneční parket 
napochodovala děvčata. Jako 
mažoretky v modrých unifor-
mách předvedly vystoupení 
na skladbu skupiny ABBA 
- Super Trouper. Vystoupení 
sklidilo velký ohlas, ale neby-
lo tím posledním co si pro své 
rodiče a hosty plesu deváťáci 
připravili.

Z pódia k hostům promlu-
vila mladá konferenciérka 
Nikola Zapletalová. Přítomné 
seznámila s programem, který 
bude následovat. Mezitím se 
děvčata převlekla do večer-
ních šatů a připravila se na 
další část vystoupení. Toho už 
se aktivně zúčastnili i mladí 
pánové. Na parket postupně 
přicházely páry, které byly 
publiku představovány. Na 
řadu přišlo předvedení hned 
čtyř tanců. Jednalo se o po-
lonézu, waltz, čaču a salsu. 
Celkem se na parketu vystří-

dalo 24 tanečníků. V závěru 
předtančení chlapci a děvčata 
poděkovali paní učitelce Haně 
Huťkové za vedení přípravy 
jejich předtančení.

Rodičovský ples pokračo-
val dále tradičním a velice 

pěkným zvykem - vyzváním 
rodičů k tanci. Po skončení 
předtančení se v celém sále 
rozproudila příjemná plesová 
zábava, kterou si hosté uží-
vali až do nedělního časného 
rána.                  R.J.

Mrazivými, ale prosluněnými Halenkovicemi procházel 21. a 
22. února 2009 masopustní průvod, který čítal téměř třicet ma-
sek. Medvěd letos bohužel musel z důvodu opravdu velké sněhové 
nadílky vynechat návštěvu odlehlejších částí obce. Hlavního úkolu 
- sezvání co největšího počtu lidiček na Pochovávání basy - se ale 
průvod zhostil výborně.

Basa byla pochována o týden později - v sobotu 28. února 2009.
Kdo se chtěl dozvědět co nejvíce „zajímavých informací“ o skut-

cích obyvatel Halenkovic nashromážděných za rok 2008, měl nej-
lepší příležitost právě tento večer. Obřad pochovávání basy a čtení 
hříchů byl letos doplněn baletním kusem na motivy Labutího je-
zera.

K tanci a poslechu, již tradičně, zahrálo hudební těleso Václava 
Šubíka - VAŠTON. Vodění medvěda a Pochovávání basy připravili 
halenkovičtí hasiči, členky ČČK a dobrovolníci.                      R.J.

Rodičovský ples 2009

Masopust
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Z činnosti hasičů

Důležitá telefonní čísla
Velitel SDH Josef Gabrhelík ml.  tel. 737 230 578
Starosta SDH Josef Gabrhelík st.  tel. 776 282 920
Zástupce velitele SDH Karel Kašpárek  tel. 775 051 791
E-mail: hasici.halenkovice@seznam.cz
HZS Zlínského kraje, ohlašovna požárů  tel. 150 nebo 112 
Tato 2 čísla jsou v provozu 24 hodin denně a jsou dostupná ze všech telefonních linek. 
Z mobilních telefonů se na ně dovoláte i s vyčerpaným kreditem.

Dne 4. 10. 2008 byla na 
hasičské zbrojnici provedena 
brigáda, jejímž cílem byl úklid 
garáží, šaten a techniky. Vý-
stražné osvětlení Opelu Mo-
vano 1,9 DTI bylo rozšířeno o 
další světelná zařízení.

Stejně jako v předcházejících 
letech, také letos se členové 
SDH Halenkovice podíleli na 
přípravě vánočního stromu, 
který zdobil prostranství před 
budovou OÚ v Halenkovicích. 
Převoz a usazení stromu pro-
běhlo 23. 11. 2008 a z naší 
jednotky se jej účastnili p. Lud-
vík Trvaj - práce s motorovou 
pilou, Josef Gabrhelík st., Filip 
Juřena a Josef Gabrhelík ml.

V sobotu 17.1.2009 zahájil 
plesovou sezónu na Halenko-
vicích tradiční Hasičský ples. 
Hojnému počtu návštěvníků 
hrála k tanci a poslechu hu-
dební skupina MADUSONG. 
Letošní ples se opravdu vydařil. 
Ke spokojenosti návštěvníků 
byla připravena i bohatá tom-
bola, za kterou patří velký dík 
všem sponzorům, kteří přispěli 
buď finančním, nebo věcným 
darem (losování viz foto). 

Dne 20. 1. 2009 vyjížděla 
jednotka na požádání vedení 
družstva Lukrom k poruše vo-
dovodního řádu vedoucího do 
areálu družstva. K vůli velkým 
mrazům došlo k prasknutí po-
trubí. Naše jednotka byla požá-
dána o poskytnutí elektrocen-
trály, aby mohla být vyřezána 
vadná část potrubí. Jelikož se 
podařilo vedení opravit jiným 
způsobem, nebyla centrála po-
užita a jednotka se vrátila zpět 
na základnu. V odpoledních 
hodinách byla opět povolána 

na místo, protože ve vodovod-
ním řadu došlo ke ztrátě tla-
ku. Pomocí cisterny, která se 
napojila na hlavní řad, byla síť 
v areálu družstva opět natlako-
vána. Toto vedení je napájeno 
z rezervoáru, který se nachází 

na kopci nad družstvem a voda 
se do družstva dostává samo-
spádem, takže při sebemenším 
poklesu tlaku dochází k těmto 
problémům. Na opravě vodovo-
du se podíleli p. Martin Trvaj - 
bagr - firma ELINS, JSDH Ha-
lenkovice a pracovníci družstva 
Lukrom.

Dne 28. 1. 2009 vyjížděla 
jednotka k nahlášenému po-
žáru komínu na místním ná-
kupním středisku. Po ohlášení 
výjezdu na KOPIS vyjela jed-
notka s technikou CAS32T138 
s posádkou 1+2 a DA Opel 
Movano s posádkou 1+1. Po 
příjezdu na místo bylo zjištěno, 
že se jedná o požár komínové-
ho tělesa. Po vyhodnocení situ-
ace bylo rozhodnuto, že zásah 
zvládne místní jednotka sama 
a po domluvě s operačním dů-
stojníkem nebyla vyslána jed-
notka HZS.

Ve spodní části komínu 
byla uzavřena dvířka a z horní 

strany byl otvor zakryt kusem 
plechu. Po uhasnutí plamenů 
byl použit písek k zasypání 
žhavých částic a stěny komínu 
byly oškrábány. Poté, co komín 
trochu zchladl, byl vybrán a 
vyčištěn. Jednotka ještě chvíli 

setrvala na místě a komín pře-
kontrolovala. Následně bylo 
místo zásahu předáno uživa-
telce paní Anně Kašpárkové, 
která byla přítomna při průbě-
hu celého zásahu. Při zásahu 
nebyl nikdo zraněn a nevznikly 
žádné škody. Na místo události 
se dostavil i starosta obce p. 
Jaromír Blažek. 

Každý rok se v jedné z obcí 
okrsku schází valná hromada 
sborů dobrovolných hasičů 
okrsku Napajedla. V letošním 
roce toto shromáždění hostil 
náš sbor. Dne 6. 2. 2009 se v 
přísálí kulturního domu sešli 
zástupci sborů, aby zhodnoti-
li činnost jednotlivých sborů 
i okrsku jako celku. Zástupce 
každého sboru přednesl zprávu 
o činnosti. Na schůzi byl po-
zván starosta obce Halenkovi-
ce, zástupce z SHČMS p. Ber-
natík a zástupce z HZS ZLK, 
který se ale omluvil. Valná hro-
mada projednala také návrh 

činnosti okrsku pro rok 2009. 
Bylo naplánováno první kolo v 
požárním sportu, které se letos 
6. června uskuteční na fotbalo-
vém hřišti v Halenkovicích.

Během posledních dvou 
únorových víkendů v Halen-
kovicích proběhly masopustní 
oslavy. 21. a 22. února prošel 
obcí průvod masek s medvě-
dem a 28. února byla pocho-
vána basa. Členové SDH Ha-
lenkovice, kteří se na přípravě 
obou akcí podíleli, děkují všem 
spolupracovníkům za pomoc 
při organizaci i všem, kteří 
svou návštěvou na Pochová-
vání basy podpořili výbornou 
atmosféru a bavili se.

V pondělí 23. února 2009 
se v místnosti halenkovické-
ho Klubu seniorů uskutečnila 
beseda na téma „Předcháze-
ní nebezpečí požárů - údržba 
komínů a všeobecná pravidla 
požární ochrany“. Seniorům 
přednášel velitel jednotky Sbo-
ru dobrovolných hasičů Halen-
kovice Josef Gabrhelík ml.

V sobotu 14. března proběh-
la ve společenské místnosti ha-
sičské zbrojnice oslava MDŽ. 
Členové hasičského spolku při 
této příležitosti malým dárkem 
popřáli a poděkovali svým člen-
kám a manželkám.

Josef Gabrhelík ml.

Spalování suché 
trávy a větví

V případě spalová-
ní suché trávy a vět-
ví ve větším rozsahu 
informujte operační 
středisko HZS Zlín na 
tel. č. 577 656 222. Na 
tomto čísle nahlásíte 
den, hodinu, místo a 
zodpovědnou osobu, 
která bude u spalování 
přítomna včetně jejího 
telefonního čísla pro 
zpětnou kontrolu. Vy-
hnete se tím možnému 
zbytečnému výjezdu 
hasičské jednotky a 
následnému postihu.
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                                                                                                              Zahrádkáři - zhodnocení práce za minulé období

Kurz pletení z pedigu se 
uskutečnil v pátek 23. led-
na v Klubu seniorů. Devět 
žen a jeden muž vyzbrojeni 
zahradnickými nůžkami a 
šídlem bojovali s pedigem, 
a to až do vítězného konce, 
kdy před sebou na stole uvi-
děli vlastnoručně zhotovený 
výrobek v podobě podnosu, 
misky, ošatky, zvířátka či 
opletené láhve. Pedig je u 
nás hned po vrbovém proutí 
nejpoužívanější materiál pro 
pletení košů. Je to vnitřní 
část liány Calamus rotang, 
kdy po oloupání povrchové 
vrstvy se vnitřní porézní já-
dro používá k výrobě pedigu. 

Je vyráběn v různých průmě-
rech od 1mm až po 10 mm. 
Jeho výborné vlastnosti jako 
je pružnost, snadné barvení a 
rovnoměrná tloušťka jej činí 
oblíbeným materiálem pro 
výrobu košíků, ošatek, pod-
nosů a dalších dekoračních 
předmětů. Kurz vedla paní 
Alena Rýparová z Všechovic 
u Hranic na Moravě a zor-
ganizovala jej Lidka Trvajová 
z Doliny (na fotografii). Pro 
velký úspěch se následně 27. 
února konal kurz pokračova-
cí,a to ve společenské míst-
nosti v hasičské zbrojnici. 

Více informací o pletení 
získáte na www.kosiky.cz.

V neděli 8. února 2009 se 
v sále OÚ Halenkovice ko-
nala výroční členská schůze 
místních zahrádkářů za účas-
ti asi 90 členů. Jednatel ČZS 
p. František Gabryš ve svém 
projevu zhodnotil práci or-
ganizace v právě uplynulém 
pětiletém volebním období 
a také připomněl úkoly, kte-
ré se podařilo či nepodařilo 
realizovat v průběhu roku 
2008. Na sklonku minulého 
roku měli zahrádkáři 119 
členů, z toho 41 žen. Výbor 
se scházel pravidelně jeden-
krát měsíčně se 78 % účastí 
a projednával organizační 
záležitosti a zajišťoval plně-
ní plánu činnosti, který byl 
schválen na minulé výroční 
členské schůzi. 

Jednotlivé body plánu 
byly splněny následovně:

1. Plánovaná oprava lisu 
se neprovedla, byl opraven 
pouze nátěr. Na opravu ne-
vyšel čas, protože hodně úsi-
lí stála zahrádkáře příprava 
a zpracování dřeva na pále-
ní. Využili nabídky obecního 
úřadu na těžbu dřeva spo-
jenou s úklidem pozemku 
mezi státní silnicí a potokem 
Vrbka v trati Slačovy. Na 
této akci se podílelo 16 za-
hrádkářů.

2. Nevyšel ani záměr po-
ložit novu dlažbu v moštár-
ně a to hlavně z finančních 

důvodů, protože organizace 
šetří finanční prostředky na 
odkup pozemků pro studnu 
na pitnou vodu. Podlaha 
v moštárně byla pouze opra-
vena betonovou směsí.

3. Byla vybílena povidlár-
na. 

4. Sklad dřeva se prodlou-
žil a byl oplechován. Celá 
střecha byla pokryta novým 
plechem.

5. Pokračovaly návštěvy 
jubilantů, které jsou kladně 
hodnoceny hlavně staršími 
občany.

6. V každoročním plánu 
činnosti je zakotvena péče o 
švestkový sad. Byly vysázeny 
nové švestky, pozemek byl 
urovnán vláčením a pravidel-
ně vysékán.

7. Byla provedena oprava 
odpeckovače.

8. Nátěr fasády a nátěr 
mříží na oknech budovy pá-
lenice se z důvodu šetření 
peněz neuskutečnily.

9. V plánu činnosti ne-
bylo zakotveno uspořádání 
výstavy ovoce. Ta se však ve 
dnech 4. a 5 října uskutečni-
la v sále OÚ za hojné účasti 
návštěvníků. Podrobné in-
formace z výstavy byly zve-
řejněny v minulých číslech 
Zpravodaje.

V loňském roce v za-
hrádkářském zařízení vařili 

povidla pouze 2 zájemci. 
V moštárně bylo vylisováno 
celkem 6 675 litrů jableč-
ného moštu. Do moštárny 
se přišly podívat na exkurzi 
děti z mateřské školy. V pá-
lenici proběhla nejslabší se-
zóna od doby, co byla pále-
nice U Svatých vybudována. 
Pálení bylo zahájeno 17. září 
a doslova „se protloukalo“ 
do 28. prosince. Pálit švest-
ky – to byl v pálenici skoro 
svátek. Meruňky nebyly 
žádné. Pro 216 pěstitelů se 
napálilo 6 548 litrů padesá-
tiprocentní slivovice, což je 
v přepočtu na absolutní al-
kohol 3 600 litrů. Odvedená 
daň státu činila 473 478,- 
Kč. V roce 2007 bylo vypro-
dukováno téměř třikrát více 
slivovice než v roce 2008. 
Během sezóny se zapracoval 
nový páleničář p. Václav Ko-
cián ze Záhumení.

A jak to bylo s výkupem 
ovoce? Na Kopci u Krkoš-
ků výkup vůbec neprobíhal, 
sběrna na Dolině vykoupila 
255 q padavek a sběrna u 
Valentů 743,5 q padavek. 
Nízkému počtu vykoupené-
ho ovoce se nemůžeme divit. 
Vždyť za 1 kg padavek se 
platilo pouze 0,70 Kč. Pro-
to mnoho pěstitelů nechalo 
ovoce pod stromy pro zvěř.

Žáci zdejší školy nasbírali 
442,5 kg šípků.

V zahrádkářském kultur-
ním zařízení se v loňském 
roce uskutečnilo celkem 19 
akcí.

V roce 2008 bylo odpraco-
váno celkem 1 253 brigád-
nických hodin, převážná část 
při zpracování dřeva.

Na výroční členské schůzi 
byl schválen nový výbor ČZS 
Halenkovice. Jsou to tito za-
hrádkáři: Josef Hrbáček /
předseda/, Josef Badal, Jar-
mila Baránková, Ing. Jiřina 
Černá, František Gabrhelík, 
František Gabryš, Miroslav 
Chaloupka, Stanislav Kaš-
párek, Zdeněk Plšek, Zde-
něk Trvaj, Marie Skácelová, 
Marie Zapletalová, Lenka 
Zapletalová, Václav Kocián, 
Jiří Kníchal, Antonín Stratil.

Jednatel ČZS p. František 
Gabryš poděkoval odstupují-
címu výboru za práci, kterou 
vykonali pro zahrádkářskou 
organizaci. Zvláště poděko-
val dlouholetým členům vý-
boru p. Břetislavu Kašíkovi 
a p. Josefu Michalíkovi a 
vyslovil přesvědčení, že i na-
dále budou platnými členy 
halenkovických zahrádkářů.

Z projevu p. Františka Ga-
bryše pro Halenkovický zpra-
vodaj vybrala PaedDr. Marie 
Kašíková

Pletení z pedigu
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Zimní příprava biatlonistů
Sníh, který se z oblohy 

spouštěl posledních čtrnáct 
únorových dní, dělal vrásky 
na čele spoustě lidí. Kdo si 
ho však opravdu užíval, byly 
děti z halenkovického klubu 
biatlonu.

Klub biatlonu v Halenkovi-

cích má již dlouholetou tradi-
ci a za sebou množství úspě-
chů, jak regionálního, tak i 
celorepublikového významu. 
Vzpomeňme například Pavla 
a Radka Huťkovi, Michala 
Režného, kteří slavili úspěchy 
v letním i zimním biatlonu a 
také v biatlonu na kolečko-
vých lyžích.

V minulých letech se biat-
lon v tradičních centrech 
zimního sportu začal prosazo-
vat tak výrazně, že postupně 
vznikly na základních a střed-
ních školách sportovní třídy 
zaměřené na tento sport. 
Absoloventům těchto spor-
tovních tříd už nebylo možné 
na amatérské bázi konkuro-
vat. Vybavení pro zimní biat-
lon je také nákladnější, ale 
nejdůležitějším faktorem je 
nedostatek sněhu, na kterém 
by mladí závodníci mohli zís-
kat správné návyky a techni-
ku běhu na lyžích. I to bylo 

důvodem, že se halenkovický 
klub biatlonu postupně za-
měřil na biatlon letní.

Přesto letošní sněhovou 
nadílku mladí biatlonisté ná-
ležitě využili. V okolí své zá-
kladny na střelnici na Dolině 
si během několika tréninků 

vyzkouše -
li i běžky. 
Někteří na 
nich stá-
li poprvé, 
jiní s nimi 
již nějaké 
zkušenosti 
měli. Jez-
dilo se na 
okruhu ko-
lem střelni-
ce. Okruh 
si vyzkou-
šel každý, 
ne všem 
se ale běž-
ky zalíbily. 
V š i c h n i , 
které zimní 
forma toho-
to krásné-
ho sportu 
oslovila, se 

snažili svůj styl zdokonalo-
vat a drobné pokroky byly po 
několika trénincích zřejmé. 
Přesto se ale jednalo spíše o 
formu zimní přípravy, než o 
změnu zaměření klubu.

Halenkovické biatlonisty 
letos čeká pět závodů kraj-
ského poháru a to po jednom 
závodě v Třebíči, Prostějově, 
Břidličné a dva v Brně. Tyto 
závody jsou nominační pro 
start v závodech českého po-
háru. Závody českého poháru 
jsou koncipovány jako dvou-
denní (dva závody) a proběh-
nou v Břidličné, Bystřici pod 
Hostýnem, Zruči nad Sázavou 
a Letohradě.

Věřme, že se tato zimní 
příprava příznivě projeví v 
nadcházející letní sezóně a 
naši mladí sportovci během 
ní budou často vystupovat na 
stupně vítězů.

 František Palla

Konečné pořadí týmů:
1. místo _______________________ Rangers
2. místo _______________________ Vypitý demižón
3. místo _______________________ 1. FC Haleny
4. místo _______________________ Kohouti
5. místo _______________________ Ďáblovi soustružníci
6. místo _______________________ Gabroši & spol.
7. místo _______________________ Kubíni
8. místo _______________________ Za zenitem

Jak už bývá v posledních le-
tech v Halenkovicích dobrým 
zvykem, zimní měsíce patří 
fotbalovému turnaji HA-LA 
LIGA, který již po 7 let přilá-
ká do halenkovické tělocvičny 
na 60 hráčů s neskrývaným 
zájmem o ten známý kulatý 
nesmysl. 

Letošní ročník již nebyl 
soukromou akcí několika 
dobrovolníků, ale konal se v 
plné kompetenci Tělovýchov-
né jednoty Halenkovice. Po 
7 víkendů v lednu a únoru 
zápolilo 8 fotbalových týmů 
o kov nejcennější tj. „dřevěný 
pohár“, který před těmi sed-
mi lety vytvořil pan Zdeněk 
Ančinec a dodnes neztratil 
nic na své kráse.

Každý osmičlenný tým 
mohl do své soupisky při-
hlásit maximálně tři aktivní 
hráče z mistrovských soutě-
ží, což znamená, že turnaj je 
určen především amatérům a 
těm, kteří v dnešní uspěcha-
né době chtějí aktivním po-
hybem trochu prospět svému 
zdraví. O tom svědčí i věkové 
rozpětí hráčů, které se blíží k 
50-tce. Koneckonců i letošní 

vítězný tým „RANGERS“ je 
ukázkou toho, že nastupující 
mladá generace fotbalistů ješ-
tě může od svých otců pořád 
něco odkoukat.

Závěrečná oslava s vyhlá-
šením výsledků a oceněním 
nejlepších týmů a nejlepšího 
střelce, která proběhla 21. 
února v „Hospodě na Kopci“, 
byla důstojným završením 
této sportovní akce. Nejlep-
ším střelcem byl vyhlášený 
David Marholt, celkem vstře-
lil 52 gólů. Vítězný tým bo-
joval ve složení Ing. Vlastimil 
Horka, Ing. Bedřich Zapletal, 
Ing. Martin Kocián a Milan 
Stuchlík, viz foto zleva.

Pořadatelé (zástupci TJ Ha-
lenkovice) chtějí poděkovat 
všem zúčastněným hráčům, 
za jejich sportovní přístup, ve-
dení Základní školy v Halen-
kovicích za pronájem prostor 
tělocvičny, obsluze „Hospody 
na Kopci“ za výborný guláš a 
perfektní zabezpečení závě-
rečné oslavy a vůbec všem, 
kteří přispěli k uspořádání a 
hladkému průběhu této spor-
tovní akce v naší obci.

Ing. Radek Kedruš

HA-LA LIGA -  ročník 2008-2009 
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   Tělovýchovnou jednotu 
Halenkovice v současné době 
tvoří „Oddíl fotbalu“, který se 
již plně připravuje na zahájení 
jarní části mistrovských sou-
těží, „Oddíl nohejbalu“, který 
v zimních měsících každou 
neděli využívá prostory tělo-
cvičny ZŠ, a „Oddíl sportu 
pro všechny“, jehož členové 
a především členky celoročně 
také cvičí v místní tělocvičně.

TJ Halenkovice prošla na 
sklonku roku 2008 řadou 
změn, které odstartovalo zvo-
lení nového výboru TJ. Tento 
výbor ve složení Vladimír Wo-
zar (předseda TJ), Jindřich 
Kašpar, Zbyněk Horka (jedna-
telé), Radek Kedruš (hospo-
dář a správce financí), Pavel 
Tomaštík, Miroslav Březík 
a Josef Kníchal (členové vý-
boru) se pravidelně schází a 
operativně řeší chod a plánu-
je další aktivity tělovýchovné 
jednoty. První úspěšně zakon-
čenou sportovní akcí, plně 
pod novým vedením TJ, byl 
zimní turnaj v sálové kopané, 
každoročně pořádaný pod ná-
zvem „Ha-La Liga“.

Během zimy se také praco-
valo na posílení fotbalového 
mužstva mužů. V zimním pře-
stupovém období se podařilo 
získat dva zkušené hráče a to 
Oldřicha Prokopa a Václava 
Mitáčka, navíc se z hostování 
vrací Jiří Sudolský. Doufáme, 
že nám tyto posily pomohou 
smazat sedmibodovou ztrátu 
na první tým v tabulce IV. 
A třídy a naplnit tak postu-
pové ambice, se kterými jsme 
do letošního ročníku soutěže 
vstupovali.

Nově vzniklý tým dorostu, 
vedený Miroslavem Březíkem 
a Pavlem Tomaštíkem, po 
podzimní části soutěže vede 
tabulku a přáli bychom si, aby 
se mu v jarní části soutěže 

podařilo své umístění udržet. 
Úspěšná generace mladých fot-
balistů nám prostřednictvím 
mužstva dorostu dělá velkou 
radost. Uvědomujeme si ale, 
že podmínkou dlouhodobého 
udržení fotbalu v obci je vý-
chova mládeže. Proto hlavním 
úkolem, který na výbor naší 
tělovýchovné jednoty čeká, je 
nábor těch nejmenších fotba-
listů. Výchova žáčků a opětov-
né zřízení mužstva žáků, které 
se bude účastnit mistrovských 
soutěží, je prvořadým cílem 
současného vedení TJ.

Veškeré plány vedení pro 
letošní rok, které obsahují 
mimo jiné i každoroční Letní 

fotbalový turnaj mistrovských 
týmů i nově plánovaný turnaj 
pro amatérské hráče z řad 
široké veřejnosti, fotbalový 
turnaj žáčků a jarní turnaj v 
nohejbalu, jsou samozřejmě 
závislé i na finančních mož-
nostech TJ. Z toho vyplývá 
i další velký úkol pro vedení 
tělovýchovné jednoty a tím je 
finanční zajištění jak chodu 
oddílů, tak i všech naplánova-
ných akcí.

Tělovýchovná jednota Ha-
lenkovice se zapojí i do kul-
turního života v naší obci. 
Připravili jsme taneční zábavy 
se skupinou „HALOGEN“, 
z nichž jedna se uskutečnila 

14. března a druhá bude 4. 
dubna 2009 v sále halenko-
vického kulturního domu.

Vyhodnocení ročníku 2008-
2009, jak z pohledu sportov-
ního, kulturního, tak i ekono-
mického a informování o změ-
nách a plánech tělovýchovné 
jednoty, proběhne na řádné 
členské schůzi, která se usku-
teční po ukončení jarní části 
fotbalové soutěže. 

Radek     
Kedruš

Plány TJ Halenkovice na rok 2009

Jarní fotbalová sezóna 2009

14. kolo neděle Neslyšící - Halenkovice 29.3.2009 14.30 hod.
15. kolo neděle Halenkovice - Doubravy 5.4.2009 16.00 hod.
16. kolo neděle Spytihněv B - Halenkovice 12.4.2009 16.30 hod.
17. kolo neděle Halenkovice - Žlutava 19.4.2009 16.30 hod.
18. kolo neděle Lhota - Halenkovice 26.4.2009 16.30 hod.
19. kolo neděle Halenkovice - Provodov   3.5.2009 16.30 hod.
20. kolo neděle volno 10.5.2009
21. kolo neděle Halenkovice – Dobrkovice 17.5.2009 16.30 hod.
22. kolo neděle Halenkovice - Mysločovice 24.5.2009 16.30 hod.

23. kolo sobota FC Vizovice - Halenkovice 
(hř. Lutonina) 30.5.2009 16.30 hod.

24. kolo neděle Halenkovice – Kudlov   7.6.2009 16.30 hod.
25. kolo neděle Louky B – Halenkovice 14.6.2009 10.15 hod.
26. kolo neděle Halenkovice – Racková 21.6.2009 16.30 hod.

Rozlosování soutěže IV. třída, skupina A - muži

10. kolo sobota Kašava - Halenkovice 11.4.2009 16.30 hod.
11. kolo neděle Halenkovice - Všemina 19.4.2009 14.00 hod.
12. kolo sobota Tlumačov - Halenkovice 25.4.2009 16.30 hod.
13. kolo neděle Halenkovice - Trnava 3.5.2009 14.00 hod.
14. kolo sobota Jaroslavice - Halenkovice 9.5.2009 13.30 hod.
15. kolo sobota Březová - Halenkovice 16.5.2009 14.00 hod.
16. kolo neděle Halenkovice - Kostelec 24.5.2009 14.00 hod.
17. kolo neděle Lukov - Halenkovice 31.5.2009 10.00 hod.
18. kolo neděle Halenkovice - Žeranovice 7.6.2009 14.00 hod.

Rozlosování soutěže OS, skupina A  - dorost

K
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V roce 1993 zakoupila obec 
Halenkovice pro své potřeby 
malotraktor Slavia TV 824. 
Tento stroj jste se mohli vídat 
na halenkovických cestách ne-
cestách celých šestnáct let. V 
loňském roce rozhodlo vedení 
obce o nákupu malotraktoru 
nového. Hlavním požadav-
kem byla jeho celoroční vyu-
žitelnost. Původní malotrak-
tor nebyl vybaven kabinou, 
a proto bylo jeho využívání v 
zimních měsících možné jen s 
krajním sebezapřením obslu-
hy a k zimní údržbě komuni-
kací se z tohoto důvodu nedal 
využít vůbec.

Z nabídky českého trhu 
byly vybrány nakonec dva 
stroje - malotraktor Agrome-
chanika, který dováží, upra-
vuje a vybavuje firma Rehos z 
Babic a v Prostějově vyráběný 
malotraktor Yukon od firmy 
Wisconsin Engeneering.

Konečné rozhodnutí členů 
rady obce se uskutečnilo až 
po návštěvě obou firem. O po-
moc při výběru požádali pana 
Jiřího Pavelku, Josefa Janeč-
ka ml. a Stanislava Michalí-
ka, který se měl stát strojní-
kem nakupovaného traktoru. 
Všichni jmenovaní se spolu 
se starostou a panem Františ-
kem Vojáčkem  zúčastnili při 
předvádění obou traktorů. 

Dne 14. 11. 2008 společně 
vyrazili do Babic, kde jim byl 
panem Svobodou představen 

malotraktor Agromechanika. 
Členové komise byli sezná-
meni s technickým řešením 
a přednostmi stroje. Součás-
tí předvádění byla i možnost 
vyzkoušet si traktor v provo-
zu. Při těchto zkouškách byl 
posuzován komfort obsluhy, 
hlučnost v kabině a její ergo-
nomie a také celková kvalita 
zpracování. Stejným způso-
bem pak byl v Prostějově pro-
zkoušen i traktor Yukon.

Rozhodování bylo těžké. Po 
důkladném zvážení všech pro 
i proti se „komise“ nakonec 
přiklonila a doporučila k vý-
běru traktoru W5000 Yukon 
firmy Wisconsin (viz foto).

Nový traktor se svým pří-
davným zařízením bude vy-
užíván zejména k údržbě ve-
řejných prostranství, parků 
a obecních cest rozlehlých 
Halenkovic. Pro tyto úče-
ly byl dále pořízen přední 
nakladač, shrnovací radlice 
na sníh s hydraulickým sta-
věním, rozmetadlo posypu, 
zametací zařízení, mulčovací 
zařízení, bubnová sekačka a 
vlek. Celková cena za traktor 
a vybavení činila 959 500 Kč 
bez DPH.

Konstrukce stroje umožňuje 
připojení dalších komponen-
tů, jak na přední tak i zadní 
adaptér. Tyto doplňky mohou 
být podle potřeby obce poři-
zovány dodatečně

             Josef Janeček ml.

Nový malotraktor Vým na oken a dve í
V roce 1986 byla slavnost-

ně otevřena budova obecního 
úřadu na Pláňavách. Již dva-
cet tři let odolává dešti, sně-
hu i slunečním paprskům a s 
ní i její okna. Za ty roky na 
nich zub času zanechal vážné 
stopy. Některá okna už nebylo 
možné otevřít, u jiných hrozilo 
vypadnutí a o jejich špatných 
hlukově a tepelně izolačních 
vlastnostech už také nemohly 
být žádné pochyby.

V rámci postupné rekon-
strukce budovy se proto po-
mýšlelo i na výměnu všech 
oken a vstupních dveří. Obec 
Halenkovice na tuto akci vy-
členila ve svém rozpočtu 
700 000 Kč. S poptávkou cel-
kové výměny oken a vnějších 
dveří bylo osloveno 40 firem. 
Od dvaceti byly obdrženy 
cenové nabídky. Na základě 
zhodnocení kvality, ceny a 
referencí byla nakonec vede-
ním obce vybrána firma Ter-
molux z Valašského Meziříčí. 
Tato firma shodou okolností 
realizovala i výměnu oken 
na budově ZŠ Halenkovice. 

Cenová nabídka této firmy 
při zachování požadované kva-
lity činila 595 000 Kč včetně 
montáže a zapravení.

Samotná realizace se usku-
tečnila v průběhu třetího týd-
ne letošního roku. Během de-
montáže se jen potvrdily oba-
vy z vážného stavu stávajících 
dřevěných oken. 

Dodavatelské firmě se poda-
řilo dodržet i časový harmono-
gram. Jen pár hodin po do-
končení instalace posledního 
z celkově 43 oken se mohl v 
sále budovy uskutečnit Hasič-
ský ples 2009. Pořádný kus 
práce odvedli také zaměstnan-
ci obecního úřadu, členky 
ČČK a Svazu zahrádkářů Ha-
lenkovice a další dobrovolníci, 
ať už se jednalo o přípravu 
místností nebo úklid.

Rozdíl mezi rozpočtovou 
částkou a skutečnou cenou vý-
měny oken se využil na výmě-
nu vstupních dveří do kavárny 
v suterénu budovy a instalaci 
žaluzií na sál, do obřadní síně, 
kanceláří obecního úřadu a 
ordinace lékaře.             

            R.J.

Nezaměstnanost v Halenkovicích
Ke dni 31. 1. 2009 bylo v Halenkovicích registrováno 

82 dosažitelných uchazečů o práci, míra nezaměstna-
nosti tedy činila 9,94%. Celkový počet práceschopných 
obyvatel k tomuto datu byl 825. Oproti konci měsíce 
listopadu 2008, kdy činila míra nezaměstnanosti v obci 
7,03%, se jedná o nárůst o 2,91%.
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Aktuality z obce

Výzva majitelům psů
Vyzýváme a žádáme majitele psů, aby označili své čtyř-

nohé miláčky psími známkami. Známky obdržíte v kance-
láři OÚ Halenkovice. Pokud psi známku ztratili nebo je 
poškozená – bude vám na požádání v kanceláři OÚ vydána 
známka nová.

Především však vyzýváme majitele, aby při procházkách 
likvidovali exkrementy po svých čtyřnohých mazlíčcích! 
V některých částech obce se skutečně nedá přejít „suchou 
nohou“.

Czech POINT v Halenkovicích
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, 

tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat 
přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Czech 
POINT má sloužit jako asistované místo výkonu veřejné 
správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím 
jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou 
službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho 
univerzálního místa, kde bude možné získat a ověřit data 
z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně 
ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do 
elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu 
správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro 
zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální vy-
užití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány 
požadavky na občany.

Od 1. února 2008 je obecní úřad Halenkovice kontaktním 
místem Czech POINT. Občan zde může získat ověřené výpi-
sy ze čtyř centrálních registrů:

z katastru nemovitostí
z obchodního rejstříku
ze živnostenského rejstříku
z rejstříku trestů

Od ledna 2009 byl zahájen provoz tří nových agend:
výpis bodového hodnocení řidiče
seznam kvalifikovaných dodavatelů
registr účastníků provozu na MA ISOH

Krádeží nebylo dost...
Ani ne za týden po přepadení pošty v Halenkovicích se 

neznámí zloděj nebo zloději vloupali do hospody Na Kop-
ci. Stalo se to v úterý 16. 12. 2008. Šlo jim především o 
peníze, protože „vybrali“ hrací automat. Den nato, v noci 
na 17. prosince, řádili zřejmě jiní lupiči v obchodě Konzum 
na Pláňavách, tam pro změnu sebrali cigarety a pokusili se 
vypáčit trezor. Jsou také hlášeny krádeže v chatové oblasti 
a u některých rodinných domků. Proto Vás žádáme, buďte 
opatrní, dbejte na zamykání a všímejte si svého okolí. Po-
kud uvidíte podezřelé osoby nebo auta, kontaktujte Policii 
ČR nebo využijte nové služebny Policie v Halenkovicích.

Projevy vandalismu 
Pátek 9. ledna byl pro některé řidiče dnem na který ne-

budou rádi vzpomínat. Marně se chystali do práce k lékaři 
či jinde. Ráno totiž zjistili, že mají prořezané pneumatiky 
na svých autech. K incidentu došlo zřejmě ze čtvrtku 8. na 
pátek 9. ledna 2009. Takto poničeno bylo asi 10 aut odsta-
vených u domů při hlavní silnici v trase Pláňavy, Katernice, 
Dolní Konec a Kopec. 

Potraviny Anička 
V pondělí 26. ledna 2009 zahájila prodej potravin a další-

ho zboží ve své znovuotevřené a již částečně zrekonstruova-
né provozovně v buňkách na Pláňavách Anna Kašpárková. 
Zde před 18 lety svou obchodní činnost zahájila.

Telefonní čísla provozoven
Pláňavy: 773 907 071
Dolní Konec: 773 907 072
Dolina: 773 643 907

Otevírací doba Pláňavy 
Po – Pá  6.30 – 12.00 14.00 – 16.30
Pá     večerka 16.30 – 19.30
So   6.30 – 11.00
So    večerka 18.00 – 19.30
Ne    6.30 – 11.00

Otevírací doba Dolina 
Po – Pá  7.15 – 12.00 15.00 – 16.30
Pá     večerka 13.00 – 18.30
So   7.15 – 10.30

Humanitární sbírka
Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Halenkovice vyhla-
šuje humanitární sbírku

13. a 14. května 2009
od 14.00 do 18.00 hodin
v budově OÚ Halenkovice
Vybírá se: letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, 
ručníky, utěrky, záclony, látky, domácí potřeby - nádobí bílé 
i černé, skleničky (vše jen funkční), péřové a vatové přikrýv-
ky, polštáře a deky.
Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic.

Otevření prodejny potravin 
Od 5. 3. 2009 je v bývalém nákupním středisku v Halen-

kovicích otevřena nová prodejna COOP Jednoty SD Uherský 
Ostroh. Telefon do prodejny.: 577 102 325

Otevírací doba prodejny:
Po - Pá: 7:00 - 17:00 hod.
So - Ne: 7:00 - 10:00 hod.
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Připravované kulturní a společenské akce

3. dubna 2009
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Divadelní hru Po stopách Magritta vám předvede volné 
divadelní sdružení KOTRMELEC v pátek 3.4. 2009 
v sále KD Halenkovice. Začátek ve 20 hodin. 
Režie Petr Dubovský.

4. dubna 2009
TANEČNÍ ZÁBAVA
Se uskuteční 4. dubna 2009 v sále KD v Halenkovicích. 
Začátek ve 20:00 hod. Hraje rocková kapela HALOGEN. 
Občerstvení zajištěno. Pořádá TJ Halenkovice. 

17. a 19. dubna 2009
DIVADLO ŽÁKŮ ZŠ
Divadelní pohádku Kouzelná knížka vám představí žáci 
8. třídy ZŠ Halenkovice v sále KD Halenkovice. V pátek 
17.4. je začátek ve 20 hodin v neděli 19.4 ve 14 hodin. 
Režie p. uč. Michal Palúch.

2. května 2009
POUŤOVÁ DISKOTÉKA
Se uskuteční v sobotu 2. 5.2009 v sále KD Halenkovice. 
Začátek ve 20 hodin. Pořádá sbor dobrovolných hasičů.

3. května 2009
HALENKOVICKÁ POUŤ

16. května 2009
TANEČNÍ ZÁBAVA
Se uskuteční 16.5 2009 v sále KD v Halenkovicích. Začá-
tek v 20:00 hod. Hraje rocková kapela DARKIL a ALKA-
LINE. Občerstvení zajištěno. Pořádá Lukáš Švejčara. 

23. května 2009
VÝLET DO POHÁDKY
21. ročník proběhne v sobotu 23.5.2009. 
Start v 10 hodin na Dolině, ukončení v 15 hodin. 
Občerstvení a doprovodný program zajištěn. 
Parkování na okraji obce. Pořádá SRPŠ a ZŠ a MŠ 
Halenkovice.

29. května 2009
AKADEMIE
Vystoupení si připravili žáci všech tříd ZŠ a děti z MŠ. 
Navíc s programem vystoupí i děti, které navštěvují LŠU 
Napajedla a gymnastický kroužek. V přísálí budou k vi-
dění výtvarné, literární a ručních práce žáků. 
Začátek od 18 hod. v sále KD.

5. června 2009
DĚTSKÝ DEN 
Pořádá sportovní komise a další halenkovické zájmové 
organizace pro děti z MŠ a ZŠ Halenkovice. Leteckomo-
delářský klub připravil pro děti překvapení.

5. a 6. června 2009
VOLBY DO EU
Volební místnost pro volby do Evropského parlamentu 
je přísálí KD Halenkovice.
1. den voleb (pátek 5.6.2009) – zahájení ve 14 hodin –  
ukončení ve 22 hodin.
2. den voleb (sobota 6.6.2009) – zahájení v 8 hodin – 
ukončení ve 14 hodin.  

13. června 2009
MODEL AIR SHOW
Slet vícemotorových modelů letadel proběhne nově na 
modelářském letišti Vrchovice v Halenkovicích 13.6.2009.
12.6. -  možný příjezd modelářů, volné létání.
13.6 - hlavní program (8.00 - 12.00 volné létání, 13.00  

 zahájení, průlet ULL, 13.15 – 17.00 řízené létání   
  s komentářem, 17.00 – 19.00 volné létání) 
 14.6. – volné létaní, úklid letiště. 
 Pořádá LMK Halenkovice a LMK Otrokovice.     

13. června 2009
SETKÁNÍ STARŠÍCH OBČANŮ
Setkání seniorů od 70 let a více se uskuteční v sobotu 
13.6.2009 v sále KD v Halenkovicích od 14 hodin.
Posezení při muzice a sklence vínka doplní program dětí 
z MŠ a ZŠ Halenkovice. Pořádá kulturní komise ve 
spolupráci s OÚ Halenkovice.
            (změna termínů vyhrazena) 

Informace k cestovním pasům
Od 1. dubna 2009 se budou vydávat cestovní pasy 

(CP) se strojově čitelnými údaji a s nosiči dat s bio-
metrickými údaji obsahující dva biometrické údaje. 
Občan Halenkovic může podat žádost o takovýto CP 
na MěÚ v Otrokovicích. Všechny typy cestovních pasů 
jsou platné po dobu v nich uvedenou. K cestování 
do států Evropské unie lze kromě CP použít také ob-
čanské průkazy. Další informace získáte na telefonu 
577 945 736 nebo v kanceláři OÚ.

Policejní služebna v Halenkovicích
V rámci spolupráce s veřejností a samosprávou zřídila Po-

licie ČR nové policejní služebny, zejména v  místech, kde 
nejsou obvodní oddělení a kontakt s policií by mohl být pro 
občana obtížný.

Takováto služebna vznikla také na Halenkovicích v budově 
OÚ v místnosti Klubu seniorů. Občané ji mohou využít kaž-
dou středu od 15:30 do 16:30 hod. V místnosti bude v úřed-
ní dobu jeden policista (pokud nebude žádný vážný výjezd 
k trestné činnosti apod.), který vyslyší podněty, stížnosti či 
žádosti občanů. Kromě přijímání oznámení při podezření na 
přestupky či trestné činy budou policisté připraveni odpoví-
dat na dotazy občanů. Do úřadovny mají samozřejmě přístup 
s dotazy i děti.

První úřední hodiny v halenkovické služebně proběhly ve 
středu 21. ledna 2009.

Územně zodpovědný policista pro obec Halenkovice je 
prap. Karel Platoš.

Vedoucí obvodního oddělení Napajedla je npor. Bc. Petr 
Kročil.

Telefon napajedelského oddělení PČR: 577 942 464.
Oznámení apod. na NONSTOP linku 158.
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Obec Halenkovice měla k 31.12.2008 1802 obyvatel, což 
je o 35 osob více než v roce 2007 (1767). Přistěhovalo se 64 
osob, narodilo se 22 dětí, odstěhovalo 34 osob a zemřelo 17 
občanů. Celkem 21 našich občanů uzavřelo v roce 2008 sňa-
tek (15 obřadů). V Halenkovicích se konalo 7 svateb z toho 
- 3 na obecním úřadě, 2 v kostele sv. Josefa a 2 v přírodě 
(Budačina a zahrada u RD). 

Momentálně mají Halenkovice 3 občany starší devadesáti 
let. Nejstarší ženou a zároveň občankou Halenkovic je paní 
Marie Gybryšová od Svatých, která oslavila 98 let, následuje 
paní Anežka Navrátilová z Kržlí (91 let) a nejstarším mužem 
je pan Cyril Zapletal z Dílů (94 let).

Obyvatelstvo v roce 2008

Vítáme naše nejmenší:Vítáme naše nejmenší:
Michaela Amália Hradílková  ...Záhumení       (01.01.)
Štěpán Abrahám  .......................Pláňavy      (18.01.)
Lukáš Šalášek  ...........................Dolina      (19.01.)
Ondřej Karbowiak  ....................Záhumení      (22.01.)
Melisa Holásková  ......................Dolina      (28.02.)
Denisa Spáčilová .......................Járky      (21.04.)
Kateřina Železníková  ................Dolina      (22.05.)
Sandra Kulíšková  ......................Pláňavy      (05.06.)
Patrik Skopal  ............................Katernice      (18.06.)
Jiří Pacholský  ............................Pláňavy      (22.06.)
Norbert Pešl  ..............................Kopec      (04.07.)
Filip Machala .............................Dolina      (31.07.)
Vít Holejšovský  .........................Obecnice      (05.08.)
Adam Zdráhal  ...........................Záhumení       (15.08.)
Jakub Tišocký  ...........................Zádřinové      (17.08.)
David Fischer  ............................Pláňavy      (24.08.)
Markéta Kašparová  ...................Pláňavy      (01.11.)
Tobias Theisinger  .....................Dolina      (07.11.)
Jiří Musil  ...................................Dědina      (15.11.) 
Amálie Březíková  ......................Dolina      (17.11.)
Tomáš Bednařík  ........................Zádřinové      (24.11.)
Jiří Flašar  ..................................Kržle      (26.11.)

Lou íme se zem elými:Lou íme se zem elými:
Růžena Jiříčková  ..............83 let  Dědina (10.1.)
Marie Železníková .............96 let  Járky (18.1.) 
Květoslav Pavelka  ............59 let  Zádřinové (17.2.)
František Kolečkář  ..........76 let  Dolina (10.3.)
Josef Brázdil  .....................53 let  Kopec (4.4.)
František Kocián  ..............84 let  Záhumení (25.4.)
Jarmila Sudolská  .............71 let  U Svatých (8.6.)
Josefa Kašpárková  ...........83 let  Pláňavy (19.6.)
Josef Kalas  .......................83 let  Dolní Konec (2.8.)
Antonín Režný  .................64 let  Kržle (4.8.)
Josefa Krkošková  .............77 let  Kopec (22.8.)
Ludvíka Zvardoňová  ........78 let  Katernice (7.9.)
Zdeněk Kolečkář  ..............51 let  Dolina (1.10.)
Jarmila Juřenová  ..............84 let  Dolina (5.10.)
Stanislav Bilík  ..................73 let  Pláňavy (26.10.)
Miroslav Válek  ..................56 let  Zádřinové  (28.10.)
Oldřich Rožnovský  ...........86 let  Zádřinové  (23.11.)

Vánoční hvězda
Srdečně Vám děkujeme za Vaši pomoc při konání sbírky 

Vánoční hvězda, která proběhla v předvánočním období 
roku 2008. Výsledkem společné práce je úžasný výtěžek 
1 154 520 Kč. Částka bude věnována dětem na hema-
to-onkologickém oddělení Dětské kliniky FN v Olomouci. 
Ve Zlínském kraji se rozvezlo 4033 ks Vánočních hvězd, 
výtěžek je přes 210 000 Kč. Z tohoto počtu se v  Halenko-
vicích prodalo 48 ks.  

         

Desatero prevence klíš atDesatero prevence klíš at
1. Na výlety do přírody si zásadně oblékejte světlý 
oděv s dlouhými rukávy a dlouhými nohavicemi, které 
si zastrčte do ponožek.
2. Používejte ochranné repelentní prostředky, které 
klíšťata odpudí.
3. Po návratu z vycházky nebo z výletu si pečlivě 
zkontrolujte celé tělo
4. Pravidelně kontrolujte i své domácí miláčky – kočky 
a psy
5. Pokud už klíště objevíte, je nutné je co nejrychleji 
odstranit (klíšťata mohou nemoc na člověka přenést 
až po několikahodinovém sání – zhruba po 4 hodi-
nách).
6. Před samotným odstraněním klíštěte pořádně vy-
desinfikujte postižené místo (nejlepší je alkoholový 
desinfekční roztok). Po nakapání počkejte asi 5 mi-
nut.
7. Navlékněte si jednorázové gumové rukavice; ochrá-
níte tím kůži před případnou infekcí.
8. Klíště uchopte pinzetou (příp. speciálními kleštič-
kami, které koupíte v lékárně).
9. Klíštětem pak kývejte do stran (je jedno, zda ve 
směru hodinových ručiček nebo proti němu). Zásadně 
klíště uchopte u hlavičky, ne u zadečku, jinak hrozí, 
že do rány vymáčknete obsah jeho střev – i se všemi 
choroboplodnými zárodky.
10. Po skončení celé akce místo opět vydesinfikujte. 
Není rozumné klíště jakkoliv mastit.

Zlatá plaketa Jánského
Český červený kříž uděluje zlatou medaili prof. MUDr. 

J. Jánského dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpří-
spěvkových odběrů. 
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu 
života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluob-
čanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit 
zdraví, ale celé naší společnosti. 
S potěšením Vám proto sdělujeme, že mezi vyznamena-
nými zlatou medailí prof. MUDr. J. Jánského jsou i naši 
spoluobčané 
pan Drahomír Hrbáček z Doliny, narozený 13.10.1972 
pan Josef Baránek z Kopce, narozený 10.4.1964 
Ceníme si jejich hluboce lidského postoje a věříme, že 
budou příkladem k další propagaci bezpříspěvkového dár-
covství krve. 
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V sobotu 28. února 2009 
jsme na obecním úřadě v 
Halenkovicích do života 
přivítali naše nejmenší 
děti. Pozvaní na tento 
slavnostní akt přijali: Mar-
kéta a Milan Kašparovi s 
dcerou Markétou (foto č. 
1), Renáta a Jiří Flašarovi 
se synem Jiřím (foto č. 
2), Martina Zapletalová a 
Václav Kašpárek se synem 
Danielem (foto č. 3), Ka-
teřina a Miroslav Březíko-
vi s dcerou Amálií (foto 
č. 4), Jana a Jiří Musilovi 
se synem Jiřím (foto č. 

5) a Michaela Petrová se 
synem Tobiasem (foto č. 
6). Krátký program před-
vedly žákyně základní ško-
ly a děti z mateřské školy, 
které si pod vedením paní 
učitelky Tělupilové a paní 
učitelky Andrýskové při-
pravily vystoupení plné 
hezkých písniček a bás-
niček. 

Přejeme dětem i rodi-
čům pevné zdraví, hodně 
štěstí a spokojenosti.

Bohdana Blažková, 
matrikářka

Vítání občánků
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BlahopřejemeZlaté svatbyZlaté svatby
4. dubna 2009 oslaví zlatou svatbu – 50. let 
společného života Marie a Vratislav Skácelovi z Kopce

11. dubna 2009 oslaví zlatou svatbu – 50. let 
společného života Marie a Jaromír Skácelovi z Pláňav

11. dubna 2009 oslaví zlatou svatbu – 50. let 
společného života Josefa a Ladislav Klapalovi z Katernic

2. května 2009 oslaví zlatou svatbu – 50. let 
společného života Marie a Oldřich Zapletalovi z Pláňav

Prvním miminkem s tr-
valým pobytem v Halenko-
vicích, narozeným v roce 
2009 je Marek Kedruš 
z Pláňav čp. 672. Narodil 
se Evě a Radku Kedrušo-
vým v neděli 1. února 2009 
ve 21 hodin a 22 minut ve 
zlínské porodnici. Vážil 3,75 
kg a měřil 50 cm. Doma na 

něj čekal bratr Adam, kte-
rému je 5 let. Přejeme celé 
rodince hodně zdraví štěstí 
a spokojenosti.

První občánek v roce 2009První občánek v roce 2009  

Březen
50 let

Dana Kašíková U Svatých 253

60 let
Bedřiška Rožnovská Zádřinové 86

František Vojáček Kržle 371

65 let
 Josef Hrbáček  Dolina 192

70 let
Marie Gabrielová  Obecnice 407
František Gabryš  Záhumení 571

80 let
Josef Strašák  Katernice 140

Duben
50 let

Josef Juřena  Pláňavy 444
Jiří Velech  Kopec 633

55 let
Eliška Smetanová  Dolina 426

Jaroslav Grebeníček  Pláňavy 162

60 let
Vlasta Maňásková  Zlámanec 167
Jaroslav Čagánek  Zádřinové 89
Pavel Jablonický  Obecnice 535

65 let
Miroslav Šavara  Dolina 524
Anna Masařová  Pláňavy 107

75 let 
Vojtěch Vičánek  Járky 349

Ludmila Ochotská  Dolina 193

85 let
Drahomíra Kníchalová  U Svatých 356

Květen
55 let

Božena Pekařová  U Svatých 291

70 let
Jaromír Konečný  Obecnice 544

80 let
Božena Adamcová  Dolina 301

Václav Duba  Katernice 84

85 let 
Marie Kubičíková  Zádřinové 200

Všem našim milým jubilantům do další řádky let pře-
jeme pevné zdraví, stálou pohodu a optimismus.

Bohdana Blažková, 
matrikářka


