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ERVENEC 2009

Školní akademie

„Vážení rodiče, milí hosté! 
Přejeme Vám jménem všech 
účinkujících dobrý večer a 
vítáme Vás na dnešní Aka-
demii, kterou budou slovem 
provázet Anna Strašáková a 
David Prechtl.“

Toto byla první slova, která 
mohli uslyšet diváci (rodiče, 
sourozenci, babičky, dědeč-
kové, tetičky, strejdové a další 
hosté) od moderátorů letošní 
výjimečné Akademie. A čím 
byla tak výjimečná? Tím, že se 
konala už podesáté. 

Aby tyto první „kulatiny“ byly 
důstojně oslaveny, snažili se 
žáci všech tříd základní školy a 
děti z obou tříd mateřské ško-

ly připravit si ten nejlepší pro-
gram. Připojili se také děti ze 
školní družiny, kroužku aerobi-
ku, gymnastiky a samozřejmě 
i ze Základní umělecké školy 
Napajedla, která má v Halen-
kovicích své pracoviště.

Všichni několik týdnů pil-
ně nacvičovali, aby se mohli 
ukázat v tom nejlepším svět-
le. Mladší žáky v této činnosti 
obětavě podpořili jejich třídní 
učitelé.

Letošní Akademii zahájili 
žáci základní umělecké školy 
se svým pásmem hry na růz-
né hudební nástroje a zpěvem 
mladších žáků. Děti připravila 
paní učitelka Strašáková. 

Mateřská škola v Halenko-
vicích se jmenuje „Beruška“. 
V letošním roce ji ve dvou 
třídách navštěvuje 52 brouč-
ků a berušek. Mladší děti ve 
věku 3 až 5 let si připravily 
pohybové vyjádření se svými 

plyšovými mazlíčky na píseň: 
„Medvídek“. Děti druhé třídy 
MŠ - předškoláci si připravily 
dramatizaci pohádky „ O kob-
lížkovi“, plnou písniček a říka-
nek.

Žáci 1. ročníku, už umí číst, 
psát a počítat do 20. Zúčastnili 
se plaveckého kurzu, který se 
jim moc líbil. Posílali své práce 
do výtvarných soutěží. Navště-
vují angličtinu, gymnastiku, 

aerobik a výtvarný kroužek. 
Nasbírali přes 2 tuny papíru 
a 70 kg šípků. Připravili si ta-
neční vystoupení „Čáp, žába a 
zajíček“ na hudbu Jurkoviče a 
Jistela.

Žáci 2. třídy, ti už umí pěk-
ně číst a psát, počítat do 100, 
násobit a dělit. Loni i letos jez-
dili do plavání, kde se zdoko-
nalovali v plaveckých stylech. 
Řada dětí reprezentovala ško-
lu v různých soutěžích: výtvar-
ných, recitačních i pěveckých. 
Výrazného úspěchu dosáhl 
Marek Vašek, který vyhrál ve 
výtvarné soutěži při dětském 
divadelním festivalu v Napa-
jedlích 1. místo. Škola je baví, 
ale mají také spoustu dalších 
zájmů. Chodí do „hudebky“, 
do „výtvarky“, do angličtiny, 
do náboženství, do vybíjené. 
Zahráli pohádku „Paleček a 
jeho kamarádi“ a zarecitovali 
básničku „O pohádkách“.

Že se i malé děti dokážou 
pohybovat do rytmu hudby, 
předvedly děti navštěvující 
kroužek aerobiku, který vede 
paní uč. Palúchová a paní Hr-
báčková. Jako myšičky nám 
předvedly, jak se vaří kašička.

3. třída se stejně jako ostat-
ní třídy zapojila do celé řady 
soutěží a aktivit. 
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Letošním rokem zahájila výu-
ku dopravní výchovy a ukončila 
výcvik plavání. Zazpívala násle-
dující písničky: Čiperky a Lou-
dalové, O Ježíškovi a vyprávěla 
pohádku O řepě.

I když je ve 4. třídě jen 13 

žáků, jsou velmi živí a nepo-
sední. Snažili se získat průkaz 
cyklisty a 6 nejlepších žáků se 
zapojilo do akce „Dětská poli-
cie“ ta kontrolovala chování ha-
lenkovických řidičů na silnici. 
Velmi pěkné umístění, a to 3. 
místo získal Michal Gabrhelík 
v pěvecké soutěži v Pohořeli-
cích. Žáci 4. třídy nás pozvali 
ve svém krátkém pásmu za zví-

řaty, třeba do ZOO.
 Do školní družiny chodí děti 

1. – 4. ročníku. Mezi jejich tra-
diční akce patří Drakiáda, Bo-
bování, Doremi, Solitér, Šípko-
vaná, atletická Miniolympiáda, 
turistická vycházka s opéká-

ním, návštěvy místní knihovny 
a různých expozic ve Zlínském 
muzeu. V listopadu 2008 obsa-
dily 1. místo ve výtvarné soutěži 
Pohádková skládanka v Na-
pajedlích. Na Akademii přišly 
s pásmem říkadel a tanečků na 
téma:„Jak se děti na jaře dřív 
bavily“.

Závěr první části večera a za-
čátek druhé části programu pa-

třil mladším a starším děvčatům 
z kroužku gymnastiky. Pod ve-
dením paní uč. Huťkové a paní 
Režné si připravily gymnastické 
sestavy a cvičení na nářadí.

Po první části vystoupení 
následovala přestávka. Ná-
vštěvníci Akademie si mohli 
prohlédnout expozici v přísá-
lí KD. Obdivovatelé psaného 
textu a uměleckých děl, zde v 

malé galerii, mohli vidět ty nej-
zdařilejší výtvory, mimo jiné se 
tu nacházely i výtvory halenko-
vických modelářů.

Žáci 5. třídy získali pěkná 
ocenění v soutěžích: ve spellin-
gu v AJ - Dáša Kylarová 2. mís-
to, v matematické soutěži - Ma-
tík Šimon Přecechtěl 3. místo a 
v pěvecké soutěži získala Iveta 
Blahová 2. místo. Vynikajícího 

úspěchu dosáhli v celostátní 
soutěži Preventan-Cup ve vy-
bíjené, kde vyhráli okresní kolo 
ve Zlíně a reprezentovali náš 
okres na krajském fi nále ve Va-
lašském Meziříčí, kde obsadili 
výborné 4. místo. Dále vyhrá-
li prestižní turnaj ve vybíjené 
okolních škol ve Žlutavě, kde 
porazili všech 6 škol a získali 
putovní pohár, který si mohli 

návštěvníci prohlédnout v pří-
sálí KD. Žáci zatančili country 
tanec s vlastní „kapelou“ a za-
zpívali za doprovodu kytary, na 
kterou hrál Mirek Březík.

6. třída je na 2. stupni no-
váčkem, ale přesto má za se-
bou pár skvělých úspěchů ve 
školních aktivitách a při repre-
zentaci školy. Přední umístění 
v tradičním pouťovém běhu, 

Moderátoři

8. třída

MŠ - O koblížkovi
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recitační soutěži, přehazova-
né, vybíjené, atletice a fl orbalu. 
Účastnila se na matematické 
Pythagoriádě, dopravní soutěži 
a přírodopisné soutěži „Poznej 
a chraň.“ Mohli jsme vidět je-
jich krátké pásmo ještě krat-
ších dramatických zpracování 
klasických pohádek. 

Žáci 7. třídy velmi rádi soutě-
ží, a tak se nemůžeme divit, že 
získali řadu pěkných ocenění, 
např.: výtvarná soutěž „Nebes-
ká pošta“ Adéla Stuchlíková 1. 
místo, školní kolo recitační sou-
těže Magda Kociánová získala 
1. místo a s ním postup do kola 
okrskového. Ani kluci nezůstali 
pozadu. Soutěžili ve fl orbalu i 
v angličtině. Děvčata předvedla 
moderní styl tance - Hip hop, 
kluci překvapili svou scénkou. 
Simona Přilučíková přednesla 
báseň a celá třída se rozloučila 
anglickou písní. 

Hlavním úkolem 8. třídy v

tomto školním roce bylo nacvi-
čení divadelní hry „Kouzelná 
knížka“, která se jim povedla. 
Také se zúčastňovali nejrůz-
nějších soutěží například Pa-
trik Kedra byl členem vítězné-
ho družstva v okrskovém kole 
dopravní soutěže. Děvčata si 
připravila parodii na muzikál 
„Mamma mia“. A chlapci Patrik 
Kedra a Tomáš Ježíšek překva-
pili svými sportovními doved-
nostmi. Na elektrickou kytaru 
zahrál Jiří Láník.

A v tomto okamžiku se s pří-
tomnými rozloučili oba uvaděči 
a vystřídali je noví. Barborka 
Gabrhelíková a Barborka Baš-
tincová z první třídy. Za pomoci 
pana ředitele uvedly zlatý hřeb 
večera, a to devátou třídu. De-
váťákům vzkázaly: “Chceme 
se rozloučit s našimi kamarády 
deváťáky. Byli malí kluci a hol-
ky jako my. Chtěli se všechno 
naučit. Dnes už to umí. My – 

prvňáci, chceme být jako oni. 
Také chceme soutěžit v recita-
ci, v češtině, v angličtině, v ko-
šíkové, v atletice, v dopravní 

výchově, v první pomoci. Ti se 
mají! Loučí se se všemi žáky a 
dospělými svým vystoupením: 
tancem, zpěvem, a divadelní 
ukázkou. Tak ať se jim daří!“

 Tak přítomní mohli shlédnout 
vystoupení Škola základ živo-
ta, písničku (rock and roll) „To 
máme mládež“, kterou zazpí-

valy Kristýna Horková a Lucie 
Vlková. Taneční vystoupení 
Star Dance předvedli Micha-
ela Skácelová a Ondřej Kadl-
čák, Zuzana Kašpárková a Petr 
Vlk, Zuzana Kociánová a David 
Prechtl. Vystoupení se stuhou 
předvedla Zuzana Kašpárková 
a pak následovala závěrečná 
píseň v podání celé třídy“Listen 
to your heart“, která ukončila 
slavnostní večer.

P.S.: Při poslední písni měli 
na sobě deváťáci oblečená 
černá trička s okřídleným Bar-
tem Simpsonem, který má sva-
tozář na hlavě. Pod obrázkem 
je napsaný text: Plačte, elita 
odchází. Mnohým se tato slova 
mohla zdát nadnesená, ale vět-
šina kantorů se shodla na tom, 
že takováto prima třída už dlou-
ho na škole nebyla.
 

vybráno ze scénáře akademie
9. třída

Zuzana Kašpárková

5. třída
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Z jednání rady a zastupitelstva
ZO vzalo na vědomí:

• zprávu o plnění usnesení 
z minulého zasedání ZO.

• zprávu o činnosti rady 
obce.

ZO schválilo:

• závěrečný účet obce 
Halenkovice za rok 2008 
– souhlasí s celoročním 
hospodařením obce a to 
bez výhrad.

• přijetí nemovitého daru 
od p. Ludmily Jablonické, 
Husova 1165, Napajedla. 
Pozemek v k.ú. Halenkovice
 - parcelní číslo: 2521 o 
výměře 1086 m2, 1605 o 
výměře 1000 m2, 2523 o 
výměře 2967 m2, 381/19 
o výměře 724 m2. Pozemek 
v k.ú. Žlutava – parcelní 
číslo: 489/1 o výměře 
3737 m2.

• smírné ukončení soudního 
sporu mezi Obcí Halenk-
ovice a Městem Otrokovice 
o prodeji akcií VaK České 
spořitelně a.s.

• vypracování projektové do-
kumentace včetně energe-

 tického auditu pro zateplení 
budovy obecního úřadu 
Halenkovice.

RO schválila:

• bezplatný převod dýchacích 
přístrojů od JPO Napajedla 
na naši jednotku hasičů. 
Velitel jednotky SDH infor-
moval členy RO o možnosti 
vybavit jednotku dýchací 
technikou, kterou získáme 
převodem z Napajedel 
v počtu 4 ks. Revize dýchací 
techniky je nutná 1x za pět 
let – potřeba zahrnout do 
rozpočtu. Výcvik pro členy 
požární jednotky je zdar-
ma. 

• záměr odprodeje závěs-
ného vozíku PPS 12 z ma-
jetku obce. Prodej projed-
ná ZO. Návrh podal velitel 
jednotky hasičů. Závěsný 
vozík PPS 12 nelze zapojit 
za vůz Opel Movano. Velitel 
navrhuje nákup vozíku vy-
hovujícího. 

• uzavření podnájemní sm-
louvy mezi příspěvkovou 
organizací MŠ a ZŠ Halen-
kovice a společností Tele-
fonica O

2
 Czech Republic, 

a.s. Smlouva  je na přijímač 
a vysílač. Jedná se o 
základnovou stanici veřejné 
komunikační sítě, tj. tech-
nologie napájecí zdroje, an-
ténní stožáry, konstrukce, 
antény, kabely a kabelové 
trasy a přípojky NN. Pod-
robnosti návrhu této smlou-
vy projedná starosta obce 
s ředitelem školy.

• pokračování v převodu 
pozemků pod MK parcelní 
číslo 79/3 o výměře 200 
m2 v k.ú. Halenkovice – 
spodní cesta na hřbitov.

• návrh řešení příjezdové 
komunikace ke střelnici 
na Dolině parcelní číslo 
2216/11 v k.ú. Halenko-
vice dle přiloženého geo-
metrického plánu formou 
odkupu od vlastníků za 
dohodnutou cenu. Obec 
se stane vlastníkem ideální 
poloviny, další vlastníci bu-
dou Klub biatlonu a KVZ. 
Obec - spoluúčast na od-
koupení a vlastnictví pozem-
ku.

• návrh smlouvy o činnosti 
odpovědného zástupce 
provozovatele kanalizace 
(ing. Zuzana Kousalíková).

• pronájem části budovy ev. 
č. 020 – prodejna textilu 
– v majetku obce Halenko-
vice panu Františku Huťkovi, 
Halenkovice č. 205 za 
následujících podmínek:

 - nájemné dle stávající 
nájemní smlouvy včetně 
platby za ostatní služby 
(voda, otop)

 - doba pronájmu na dobu 
určitou 5-ti let - počátek 
nájmu od 1.5.2009.

• vyhotovení pasportizace 
obecních pozemků u fi rmy 
GIS stavinvex a.s. Petřvald 
v celkové hodnotě 20.000,- 
Kč. Obec bude mít přehled 
o všech obecních pozem-
cích v katastru Halenkovic.

• provedení zatrubnění ka-
nalizace U Svatých od rod. 
domu čp. 442 po MK za 

podmínky, že Obec Halen-
kovice zajistí materiál – tj. 
roury (30mb), odbočky, 
přechod do hrdla a těsnění 
- fi nanční náklady celkem 
cca 45.000,- Kč. Práce 
zajistí stavebník p. Očadlík 
Rostislav, ml. zatrubnění 
se provede z důvodu nové 
výstavby RD a celkové 
úpravy kanalizace v této 
lokalitě.

• výpůjčku obecního pozem-
ku pro uložení inženýrských 
sítí (dále jen IS) ke stavbě 
RD p. Sakáče parcel. č. 
697/1, 3601/1, 3554, 
701/1 a 701/5 v k. ú. 
Halenkovice. 

• výpůjčku obecního pozem-
ku pro uložení IS ke stavbě 
RD manželů Trvajových – 
parcel.č. 2532/1 a 2532/2 
v k.ú. Halenkovice.

• výpůjčku obecního pozemku 
pro uložení IS ke stavbě RD 
p. Dostálkovi parcel.číslo 
2336/10 v k.ú. Halenko-
vice.

• výpůjčku obecního pozem-
ku a protlak pod MK pro 
uložení IS ke stavbě RD Ing. 
Potěšilové a Ing. Hanáčka 
na parcel. č. 2216/16 
v k.ú. Halenkovice. 

• odkup pozemku pod budo-
vou kadeřnictví. Starosta 
obce připraví kupní smlou-
vu mezi Obcí Halenkovice 
a Římskokatolickou církví 
Halenkovice. 

• rozdělení fi nancí pro jed-
notlivé složky na rok 2009 
(viz. tabulka). RO požaduje 
písemné vyúčtování poskyt-
nutých fi n. prostředků. 

Z rozpočtované částky 
150 000 Kč zbývá 52 tisíc 
korun.

• žádost o povolení průjezdu 
rychlostní automobilové 
zkoušky soutěže Barum 
Rally Zlín obcí Halenkov-
ice ve dnech 21. – 23. 8. 
2009.

• smlouvu o dílo s fi rmou 
TEOZ na dodávku a montáž 
ocelového zábradlí  na 
mostek na Dolině (viz foto)
a repasování jednoho kusu 
velkokapacitního kontejne-
ru umístěného na hřbitově.

• přípravu koncertu ke 110. 
výročí narození varhaníka a 
hudebního pedagoga rodá-
ka z Halenkovic pana Jo-
sefa Tomaštíka Domovem 
české hudby. Náklady cca 
10 000 Kč.

• organizační opatření týka-
jící se pouťových slavností 
v letošním roce.

 - RO vyčlenila prostor, kde 
nemohou být postaveny 
prodejní stánky, jedná se 
hlavně o prostor parkoviště 
před kostelem a vstup na 
hřbitov.

 - stanovila výběrčí na výběr 
poplatků z místa při konání 
pouti – p. Stratil, p. Kučera, 
p. Kedruš, p. Janeček ml. 
– cena poplatku z místa je 
stanovena vyhláškou.

 - domluvila pouťové atrakce 
u p. Kadlčíka a p. Hanuše 
smlouva do roku 2011.

 - dohodla autobusové 
spojení s ČSAD Vsetín. Za-
jistí p. Ivan Blaha.

 - upozornila na zajištění 
pořádku i po skončení akcí. 

Klub seniorů ................................................. 5.000 Kč
TJ Halenkovice ............................................ 50.000 Kč
Biatlon ....................................................... 15.000 Kč
Myslivci ....................................................... 4.000 Kč
Včelaři ......................................................... 6.000 Kč
Raná péče Olomouc ...................................... 3.000 Kč
Šťastný úsměv Brno ....................................... 1.500 Kč
Klubíčko Tlumačov ........................................ 3.000 Kč
Radioamatér – propagace .............................. 1.500 Kč
SRPŠ – Pohádka .......................................... 5.000 Kč
Svaz těl. postižených ..................................... 3.500 Kč
Turnaj v nohejbalu ............................................500 Kč
Celkem ..............................................................98.000 Kč
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- v obci plánovány dvě dis-
kotéky - pořadatelé SDH 
Halenkovice a hospoda na 
Kopci. 

• veřejnou zakázku malého 
rozsahu – bezdrátový ro-
zhlas - komplexní informační 
systém obce Halenk-
ovice (KISO). Připravila 
výběrového řízení – oslovení 

čtyř dodavatelů, vyhlášení 
podmínek - zadání, 
vymezení zakázky, základní 
kvalifi kační předpoklady 
uchazeče, kritérium pro 
hodnocení nabídek, 
způsob zpracování, lhůtu 
pro podání, vyhodnocení 
nabídek. Oslovila fi rmy: 
4M – Rožnov pod 
Radhoštěm, Eurosys 
s.r.o. Litoměřice, R.D. – 
Engeineering s.r.o. Pardu-
bice, Satturn spol. s r.o. 
Holešov.

• komisi na výběrové řízení 
KISO – bezdrátový rozhlas 
ve složení: členové obecní 
rady a p. Josef Janeček 
(předseda) člen zastupitel-
stva obce.

• výsledek výběrové řízení 
(VŘ) – KISO Halenkovice 
– bezdrátový rozhlas. VŘ 
proběhlo dle podmínek 
pro výběrová řízení - sch-
válené směrnice obce.
Komisí byla vybrána fi rma 
Satturn Holešov spol. s r.o. 
– nejnižší cenová nabídka

• kupní smlouvu mezi Obcí 
Halenkovice a p. Ivo 
Dundálkem na odkup malot-
raktoru zn. Slavia za sch-
válenou částku (schvále-
no ZO) Platba: 4 splátky 
- poslední v termínu do 
31.12.2009.

• provozní řád veřejného 
dětského hřiště u základní 
školy (viz foto) a dětského 
hřiště na Dolině. Provozo-
vatelem dětského hřiště u 
školy bude ZŠ a MŠ Halen-
kovice, příspěvková orga-
nizace a na Dolině u koliby 
Obec Halenkovice. Obě or-
ganizace budou hlídat stav 

a revize zařízení. Provozní 
řády musí být umístěny na 
viditelném místě u jednot-
livých hřišť.

RO neschválila

• možnost pracovat na získání 
fi nančních prostředků na 
tvorbu územního plánu z 
fondu EU - integrovaný 
operační program ČR. 
Obec by nemohla po dobu 
pěti let (od schválení) zasa-
hovat do územního plánu a 
činit jakékoliv změny. Pro 
rozvoj obce je toto řešení 
nevýhodné. Počet obyva-
tel je v posledních letech 
vzrůstající a změny je možné 
očekávat.

RO vzala na vědomí

• oznámení o konání 
zkoušek loveckých psů 
dne 12.9.2009 na katastru 
obce.

• oznámení o konání spor-
tovní akce 3. - 5. dubna 
2009 - Chřibský dogtrek-
king.

• oznámení p. Raisigla – 
hlášení o trvalém stanovišti 
včelstev na parcele č. 199.

• oznámení Zlínského kraje 
o neposkytnutí dotace na 
požární techniku a věcné 

prostředky v roce 2009.

• oznámení Zlínského kraje 
– oddělení řízení dotačních 
programů – o udělení pod-
pory v rámci PF 02-09 pod-
programu na podporu ob-
novy venkova – bezdrátový 
rozhlas.

• informaci starosty obce 
o nástupu zaměstnanců 
z úřadu práce - 8 
pracovníků nastoupilo od 
1.4.2009 v rámci veřejně 
prospěšných prací.

• informaci starosty obce o 
konání kontrolního dne k 
projektu “Zhodnocení rizik 
plynoucích z existence 
neodpálených náloží TNT ve 
vrtech” konaného v Halen-
kovicích dne 28.4.2009 za 
účasti ministerstva ŽP, od-
boru ochrany horninového 
a půdního fondu.

• informaci starosty o 
přednášce na téma 
“Sociálně patologické jevy 
mládeže” (kouření, alko-
holismus, drogy), která se 
konala na MěÚ Otroko-
vice, odbor sociálně-právní 
ochrana dětí. Zúčastnil 
se starosta a Mgr. Veselý 
výchovný poradce ZŠ 
Halenkovice.

RO projednala

• upozornění Advokátní 
kanceláře Náplava zastu-
pující RTA Zlín. V našich 
kabelových rozvodech na 
stanici Prima není dostupné 
regionální vysílání. Ve spo-
lupráci s fi rmou Satturn 
Holešov vyřeší starosta.

• žádost o vyjádření k počtu 
popelnic na počet osob od 
p. Velechové. Informace dle 

zákona o odpadech a naší 
vyhlášky podá starosta.

• E.ON – žádost o spolupráci 
při opravě distribuční sítě 
v obci Halenkovice.

• cenový rozpočet od p. 
Pechy – přepojení VO 
v obci Halenkovice.

• elektronické zabezpečení 
budovy obecního úřadu 
včetně požárních hlásičů. 
Ve výběrovém řízení 
RO vybrala na instalaci 
zabezpečovacího systému 
fi rmu Berecka Miroslav 
s fi n. nabídkou 25.000 Kč 
a na hlídání prostor přes 
centrální pult ochrany fi rmu 
Astrema.

• stav místních komu-
nikací. Dle plánu proběhlo 
navezení materiálu (frézo-
vaný asfalt) v počtu cca 65 
tater na nejvíce poškozené 
komunikace 

•  připravila program na jed-
nání ZO.

• v rámci obnovení kulturních 
tradic v obci založení 
folklorního kroužku (pod 
záštitou kulturní komise). 
Vedoucími kroužku budou 
p. Zuzana Mitáčková a p. 
Alois Zpěvák. Zápis pro děti 
1. až 5. třídy základní školy 
proběhne 3. září 2009 v 
15,30 v budově OÚ. Více 
informací v kabelové televizi 
a na webových stránkách. 

• další nové možnosti pro 
získání dotace (evropské 
fondy, státní rozpočet atd.) 
na výstavbu ČOV a kanali-
zace. Schůzka proběhla za 
přítomnosti zástupců fi rem 
a některých členů zastupi-
telstva obce. Vyhodnocení 
informací proběhne na pra-
covní schůzce ZO.
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Rád bych toto slovo sta-
rosty pojal spíše jako apel 
a zamyšlení. Někteří z Vás 
si všimli, že po víkendech a 
svátcích bývá v obci nepořádek, 
poničený soukromý či obecní 
majetek, zničené dopravní 
značení atd. Nevím, zda tyto 
věci dělají místní či přespolní. 
Domnívám se, že je to práce 
především „naší“ mládeže. 

Mnohým se jistě dostal do 
rukou dopis pana Gabrhela 
(k dispozici je v kanceláři OÚ a 
na webových stránkách obce: 
www.halenkovice.cz). Není 
sám, kdo byl vandalismem 
postižen. V loňském roce to 
kupříkladu byli občané, kterým 
někdo propíchal pláště u osob-
ních aut odstavených u hlavních 
cest v obci. Dalším příkladem 
je rozházený papír na hřišti, 
poničená zastávka U Svatých 
atd. Dopis byl dle ohlasů do-
brou volbou jak oslovit občany, 
jak je přimět k zamyšlení, zda 
současná demokracie není 
některými jedinci vykládána po 
svém. V případě p. Gabrhela  
se již nejedná o nějakou klu-
kovinu, ale o promyšlený a 

připravovaný záměr pomsty 
nebo ponížení. Takovéto cho-
vání se stává pro společnost 
daleko nebezpečnější a nelze 
je přejít pouze konstatováním, 
že se vlastně nic moc vážného 
nestalo. Proto bych chtěl apelo-
vat na rodiče. Všímejme si, 
kam naše děti chodí, co dělají, 
s kým se stýkají. I občané 
všímejte si víc dění na ulici, 
pohybu cizích lidí. V případě 
nutnosti neváhejte volat linku 
158 nebo moje tel. číslo: 
724 179 299. Výtržníci a van-

dalové si bohužel neuvědomují, 
že v budoucnu se na místech 
dnešních postižených mohou 
ocitnout sami. A jednou bu-
dou svůj majetek ochraňovat 
před sobě podobnými. Kvůli 
takovým však nepohlížejme na 
všechny mladé jako na ničitele. 
V naší obci máme spoustu 
šikovných, schopných a pra-
covitých mladých lidí. 

Pokud ale naše společnost 
nezmění přístup ke všem 
formám násilí, pak je to začátek 
konce. Od výtržnictví a vanda-
lismu je jen krůček k násilí, al-
koholismu a drogám. V každém 
případě je nutné začít si plně 
uvědomovat hrozící nebezpečí 
a začít s tímto problémem pra-
covat i v naší obci. 

Druhým neméně vážným té-
matem, kterého bych se chtěl 
dotknout, je nebezpečí lokál-
ních záplav při přívalových 
deštích. To, že přívalové deště 
začínají trápit celou naši re-
publiku, i několikrát do roka, 
postřehl snad každý. Svažitost 
krajiny, zemědělská činnost, 
přítomnost (i když menších) 
vodních toků napovídají, že 
i naše obec by se mohla stát 
dějištěm záplav. Prvním krokem 
jak tomuto předejít, je vytvořit 
podmínky pro hladký průtok 

většího množství vody. Proto 
je nutné zajistit čistotu koryt a 
břehových hran vodních toků. 
Žádám tímto všechny majitele 
pozemků sousedící s potůčky 
nebo potoky, aby neskladovali 
žádné zbytky trávy a odřezků 
větví v jejich blízkosti. Budeme 
vše monitorovat, pořizovat fot-
odokumentaci a upozorňovat 
majitele v případě, že by došlo 
k ucpání koryta nebo propust-
ku a k možnému vylití potoku do 
okolí. Dalším krokem, tentokrát 
ze strany obce, bude pročištění 
koryt od suchých dřevin. Jen 
pro zajímavost, potok Vrbka je 
v současnosti schopen zvlád-
nout až 50-ti letou vodu. Je jis-
té, že přívalová voda nezpůsobí 
škody nejen v údolích, ale i na 

kopcích. Bude nutné proto 
vypracovat koncepci komplex-
ních ochranných prvků, které 
budou předcházet a mini-
malizovat případné škody. 
V případě, že dojde k ohrožení, 
prosím, vždy si uvědomte, že 
nejdůležitější je zdraví Vás a 
Vašich blízkých.

Z realizovaných akcí se 
v tuto dobu dokončuje nový 
bezdrátový rozhlas propojený 
s hlášením do kabelové tele-
vize, který bude také sloužit 
jako výstražný a varovný sys-
tém k ochraně obyvatelstva. 
Jedná se o 26 ozvučených míst 
v obci. Financován je formou 
dotací ze Zlínského kraje z pro-
gramu obnovy venkova. Dotace 
Zlínského kraje jsou v celkové 
výši 40%, což je cca 532 000 
Kč a bezúročná půjčka 30% 
tj. 399 000 Kč - rozloženo do 
splátkového kalendáře na příští 
dva roky. Obec Halenkovice se 
podílí 30% tj. částkou 400 000 
Kč. Celkové náklady dosáhnou 
částky cca 1 330 000 Kč. Do-
davatelem systému bezdrá-
tového ozvučení je fi rma Sat-
turn Holešov, která vzešla z 
výběrového řízení. Systém 
umožňuje obousměrný pro-
voz pro přenos dat a dá se 
v budoucnu dále rozšiřovat 
o další prvky zpětné kontroly 
(monitorování úhrnu srážek, 
průtoku vody v potoce, teplot 
atd.). Jako každá nová věc 
bude i tato pravděpodobně 
trpět počátečními potížemi. 
Proto Vás žádám o trpělivost 
při ladění tohoto systému. 

I tentokrát abych rád 
poděkoval za nemovitý dar 
(pozemky o celkové výměře cca 
9500 m2), který přijala Obec 
Halenkovice od paní Ludm-
ily Jablonické (viz. foto), která 
již delší dobu žije v domově 
důchodců v Napajedlech. Tím-
to jí děkuji. A jelikož v těchto 
dnech slaví významné životní 
jubileum, přeji jí hodně zdraví, 
štěstí, pohodu a radost z vnuků 
a pravnuků. 

Všem přeji příjemně prožité 
dovolené a dětem pěkné 
slunečné prázdniny. 

Jaromír Blažek

SLOVO STAROSTY

Vážení 
spoluobčané!
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Halenkovická pouť proběhla v neděli 3. května. 
O zábavu měli obyvatelé Halenkovic, ale i hosté, kteří na 
pouť přijeli o jeden dva dny dříve, postaráno už v pátek 
i v sobotu.

V pátek byla pro děti v zahradě u Hospody na Kopci 
připravena diskotéka. V sobotu halenkovičtí fotbalisté odehráli 
na svém hřišti úspěšně utkání s Provodovem, když vyhráli 3:0. 
Diváci měli možnost vidět hattrick v podání Jiřího Sudolského. 
Večer se zase na sále KD Halenkovice uskutečnila diskotéka v 
režii halenkovických hasičů. A v Hospodě na Kopci ten večer 
hráli pro změnu muzikanti z Topolanky.

To hlavní samozřejmě přišlo v neděli. Pouť začala Mší svatou v 
kostele sv. Josefa, kterou sloužil novokněz z Prakšic P. Roman 
Vlk, současný kaplan ve Zlíně. To už na Pláňavách své stánky, 
s typickým i méně typickým pouťovým zbožím, dovybavovávali 
stánkaři. Letos se jich do Halenkovic sjelo o poznání méně, 
než v letech předcházejících. V termínu konání Halenkovické 
pouti se totiž konala pouť, mimo jiné, i v Otrokovicích a Štítné 
nad Vláří. Také atrakcí bylo o něco méně, když některé zůstaly 
po oslavách 1. máje v Otrokovicích. Sama halenkovická pouť 
ale touto slabší účastí zase tak moc nestrádala a kdo chtěl, ten 
si to své rozhodně našel.

Krásné a slunečné májové počasí vylákalo ven spoustu lidí, 
kteří mohli příjemné chvilky strávit nejen u stánků a atrakcí, 
ale i při posezení s příbuznými a známými, třeba u nedělního 
oběda. Otevřeny byly samozřejmě i zahrádky u hospod, které 
také v žádném případě prázdnotou netrpěly…

Pouť

V neděli 7. 6. 2009 v 
květinami vyzdobeném a 
zaplněném kostele sv. Jose-
fa v Halenkovicích proběhla 
mše, při které se konalo První 

svaté přijímání dětí (viz foto 
zleva): Dominika Trnavského, 
Dagmar Kylarové, Adély Wo-
zarové  a Terezie Březíkové 
(uprostřed o. Bohumil).

 Už dlouho jsem se tak bá-
ječně neodreagoval a neod-
počinul si jako při “Výletu do 
pohádky”. Příznivé počasí, 
okouzlující prostředí, čers-
tvý vzduch a hlavně mnoho 
úžasných lidí, kteří neváhali 
věnovat svůj čas, energii a 
schopnosti, aby potěšili ne-
jen děti, ale i dospělé - to 
vše byl balzám pro mou duši 
a jedinečný zdroj inspirace. 
Nedlouho po vstupu do po-
hádkového lesa jsem v sobě 
cítil touhu být zase alespoň 
na chvíli dítětem. 

Co to je, co nás dospě-
lé tolik přitahuje a fascinu-
je na dětech? Díváme-li se 
na malé batole, nemůžeme 
přehlédnout, že je velice 
šťastné. Jeho veselost je úpl-
ná, což je pravděpodobně  
způsobeno tím, že je nepo-
znamenané zábavou a hu-
morem dospělých. Když jdu 
po ulici a vidím při zemi tyto 
malé lidské hříbky, mám 
pocit, že jejich vratká důstoj-
nost je snad nejdojemnější 
věcí na světě. Nedokáží být 
falešné, vypočítavé, ale na-
opak vše přijímají bez před-
sudků  a s vděčností. 

Každé dítě je fascinující 
tím, že v jeho roztomilé hla-
vičce je všechno jakoby zbru-
su nové, svěží, celý svět pro-
chází znovu svou zatěžkávací 
zkouškou. Z velkých zářících 
očí malinkého “piškotka” číší 
nesmírný úžas. My dospělí 
potřebujeme vidět nějaký sci-
fi  fi lm, abychom se octli ve 
světě fantazie, dítěti stačí vyjít 
do lesa. 

Myslím, že právě  údiv je 
jednou z věcí, které bychom 
se od svých malých potom-
ků měli stále učit. Náš život 
a veškeré Boží stvoření jsou 
stále hodny obdivu. Je mi líto 
lidí, kteří pozorují život jen ja-
koby z pozice novináře  nikdy 
se ničím nedají dojmout a 
jsou na to hrdí. Chesterton 
jednou napsal, že svět neza-
jde na nedostatek divů, ale na 
nedostatek údivu. Domnívám 
se, že náš život tady na Zemi 
by měl být takovým úžasným 
a vděčným výkřikem, než nás 
Pán Bůh odvede za oponu z 
jeviště  světa do věčnosti a 
na naši planetu uvede další 
duše, aby se divily. 

o. Bohumil

Co je fascinujícího na dětech?

První svaté přijímání

R.J.
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1. ročník: 
21 žák: 13 dívek+8 chlapců
Vyznamenání: všichni žáci
Samé jedničky: Baštincová Bar-
bora, Gabrhelíková Barbora, Ga-
brhelíková Marie, Hastík David, 
Krátká Nikola, Surý Lukáš, Šubík 
Roman, Trvajová Viktorie
Panel cti: Dominik Vlachynský 
- pěkný vztah ke školním povin-
nostem

2. ročník: 
16 žáků: 8 dívek+8 chlapců
Vyznamenání: 14 žáků
Samé jedničky: Bambuchová Vi-
ola, Blažek Mojmír, Dundálek Vít, 
Dundálková Karolína, Chaloupka 
Jakub, Chrenčíková Hana, Kout-
ná Barbora, Kylarová Adéla, Skle-
nařík Lukáš
Další vyznamenaní: Trávníček 
Martin, Čaganková Marie, Daub-
ner Filip, Polomíčková Markéta, 
Vašek Marek
Panel cti: Jakub Chaloupka - 
snaživý s příkladným chováním

3. ročník: 
13 žáků: 7 dívek+6 chlapců
Vyznamenání: 9 žáků
Samé jedničky: Březíková Tere-
zie, Hanáková Kateřina, Švejčaro-
vá Markéta, Varmužová Dorota
Další vyznamenaní: Zapletalová 
Marika, Trnavský Dominik, Stuch-
líková Karolína, Jurásek Jiří, Huťka 
Ondřej
Panel cti: Hanáková Kateřina - 
výborný prospěch, pečlivá, svě-
domité plnění školních povinností

4. ročník: 
13 žáků: 8 dívek+5 chlapců
Vyznamenání: 6 žáků
Samé jedničky: Gabrhelík Mi-
chal, Kociánová Kateřina, Polo-
míčková Michaela, Vašková Ve-
ronika
Další vyznamenaní: Navrátilová 
Natálie, Trvaj Radek
Panel cti: Veronika Vašková - 
zlepšení prospěchu, ochotná, 
kamarádská

5. ročník: 
20 žáků: 8 dívek+12 chlapců
Vyznamenání: 13 žáků
Samé jedničky: Blažek Jaromír, 
Březík Miroslav, Přecechtěl Ši-
mon, Kylarová Dagmar
Další vyznamenaní: Němec 
Tomáš, Blahová Iveta, Hučíková 
Valerie, Gabrhelík Luděk, Kocián 
Jan, Vitásková Monika, Grebe-
níček Daniel, Fischerová Anna, 
Vávrová Šárka

Panel cti: Šimon Přecechtěl - 

vynikající prospěch, příkladné 
chování, práce pro tř. kolektiv.
Důtka třídního učitele byla udě-
lena 4 žákům za nevhodné chová-
ní na školní Akademii.
6. ročník: 
19 žáků: 7 dívek+12 chlapců
Vyznamenání: 9 žáků
Samé výborné: Graclová Marké-
ta, Hanáková Denisa, Kadlčíková 
Monika
Další vyznamenaní: Berzedy 
Martin, Jablonický Lukáš, Polášek 
Dominik, Švec Ondřej, Vykoukal 
Martin, Králová Kateřina
Panel cti: Kateřina Kašparová - 
zlepšení prospěchu, slušné cho-
vání, práce pro tř. kolektiv
7. ročník: 
15 žáků: 9 dívek+6 chlapců
Vyznamenání: 7 žáků
Samé výborné: Graclová Anna, 
Vojtíková Lucie
Další vyznamenání: Jelínek Ri-
chard, Košábek Filip, Wozar Filip, 
Přílučíková Simona, Svárovská 
Pavla
Panel cti: Svárovská Pav-
la - výborný prospěch, zdvořilé 
chování, práce pro tř. kolektiv. 
Napomenutí tř. učitele bylo udě-
leno 1 žákovi za soustavnou neká-
zeň, rušení výuky. 
Důtku tř. učitele obdržel 1 žák za 
nevhodné chování, rušení výuky, 
soustavné zapomínání a neplnění 
školních povinností. 
8. ročník: 
16 žáků: 7 dívek+9 chlapců
Vyznamenání: 4 žáci
Samé výborné: Dundálková Ivo-
na, Gajdošíková Anna
Další vyznamenaní: Němec Ra-
dek, Rozsypalová Kateřina
Panel cti: Dundálková Ivona – 
výborný prospěch, práce pro tř. 
kolektiv.
Důtka tř. učitele byla udělena 
1 žákovi za soustavné neplnění 
školních povinností, nevhodné až 
surové chování ke spolužákům, 
lhaní.
9. ročník: 
24 žáků: 14 dívek+10 chlapců
Vyznamenání: 8 žáků
Samé výborné: Přivřelová Žaneta, 
Skácelová Hana, Strašáková Anna
Další vyznamenaní: Essende-
rová Michaela, Horková Kristýna, 
Prechtl David, Vlková Lucie, Vojtí-
ková Klára
Panel cti: Lucie Vlková – výbor-
ný prospěch, obětavá práce pro 
třídní kolektiv, zdvořilá, příjemné 
vystupování

Pedagogický sbor se jedno-
značně shodnul na tom, že žáci 
celé 9. třídy byli mimořádně vy-
dařený kolektiv, kde se dobře 
učilo, protože každému záleže-
lo na dobrém výsledku, všich-
ni se navzájem respektovali, 
pomáhali si a pěkně se k sobě 
chovali.

Proto jim přejeme v dalším 
životě jen to nejlepší a děkuje-
me nejen za to, že nám s nimi 
bylo fajn, ale i jejich rodičům za 
dobrou výchovu. Zbývá jenom 
si přát více takové mládeže, pak 
by jistě nebylo nutné řešit pro-
blémy vandalismu v naší obci. 

(Foto 9. třídy můžete vidět na 
str. 10).

Poděkování

Dovolte mi, abych na tomto 
místě poděkovala za dlouho-
letou a obětavou práci pro ha-
lenkovickou školu panu učiteli 
Janu Kalivodovi  a vedoucí škol-
ní jídelny a ekonomce paní Lud-
mile Jamborové. Oba odcházejí 
do důchodu a při této příležitosti 
jim jménem celého kolektivu za-
městnanců ZŠ a MŠ Halenko-
vice přeji hlavně hodně zdraví, 
osobní spokojenosti a času na 
své záliby.

Volba povolání - 9. ročník
Aster Michal:  SŠ soukromá Kunovice – počítačové el. systémy

Gabrhelík Roman:  SOŠ soukromá Uherské Hradiště – truhlář

Kadlčák Ondřej:  SOŠ Otrokovice – truhlář

Novák Pavel:  SŠ polytechnická Zlín – mechanik

Paseka Tomáš:  SOŠ Otrokovice – instalatér

Prechtl David:  SŠ stavební Uherské Hradiště

Stuchlík Roman:  SŠ polytechnická Zlín – mechanik elektronik
Strašák Zbyněk:  SOU Otrokovice – kuchař/číšník

Varmuža Daniel:  SOU Otrokovice – mechanik elektronik

Vlk Petr:  SŠ soukromá Kunovice – počítačové el. systémy

Ciroková Monika:  SŠ podnikatelská Zlín – vedení fi rmy

Essenderová Michaela:  SŠ hotelová Uh. Hradiště – obchodník

Hložková Martina:  SOU Bzenec - cukrářka
Horková Kristýna:  Gymnázium Zlín (Lesní čtvrť)

Kašpárková Zuzana:  SŠ polytechnická Zlín – zpracování plastů

Kociánová Zuzana:  SŠ oděvní a služeb Vizovice – kosmetička
Skácelová Hana:  SŠ zdravotní Zlín – zdravotnické lyceum

Skácelová Michaela:  SŠ odborná Bzenec – analýza potravin

Strašáková Anna:  Gymnázium Uherské Hradiště

Přivřelová Žaneta:  Obchodní akademie Zlín, podnik. ekonomie

Richterová Monika:  SOU Vizovice – kadeřnice
Vlková Lucie:  SŠ odborná Luhačovice - knihovnictví

Vojtíková Klára:  Gymnázium Zlín (TGM)  - sportovní příprava

Zapletalová Nikola:  SŠ sociální Uherský Brod – sociální péče

Základní škola 2. pololetí
Nejlepší žákyně
Také tento škol. rok se na pe-
dagogické radě rozhodovalo o 
nejlepším žákovi školy. Tento-
krát se jím jednomyslně stala 
žákyně 9. tř. Anna Strašáková 
(viz foto). Po celou dobu škol. 
docházky dosahovala vynikají-
cího prospěchu a svým chová-
ním a vystupováním byla příkla-
dem pro ostatní žáky. Vzorně 
vždy reprezentovala školu 
v olympiádách, sportovních, 
výtvarných, literárních a reci-
tačních soutěžích. Ochotně 
se zúčastňovala mimoškolních 
akcí, zadané úkoly plnila samo-
statně, promyšleně a precizně. 
Byla všímavá, kamarádská, vel-
mi pracovitá a hlavně skromná 
a neokázalá.

Hodnocení 9. třídyProspěch a chování
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•14. února uspořádalo rodičov-
ské sdružení tradiční Rodičov-
ský ples. Patřil díky předtanče-
ní žáků 9. ročníku k vrcholům 
plesové sezóny a přilákal ši-
rokou rodičovskou veřejnost.
Úspěch je dílem obětavých čle-
nům SRPŠ v čele s předsedou
p. Kociánem a sponzorů. Fi-
nanční výtěžek byl 41 463 Kč.
•6. března SRPŠ uspořádalo 
diskotéku pro žáky 2. stup-
ně a 15. března pro děti MŠ a 
žáky 1. stupně „Dětský karne-
val“.
•V březnu se uskutečnily okres-
ní soutěže v anglickém jazyce
ve Zlíně „Mini fi rst certifi cate“, 
který získali Filip Wozar, Anna
 Graclová, Žaneta Přivřelová a 
za velmi pěkné 9. místo jej obdr-
žela i Anna Strašáková.
•17. března zajistila v Brně p. uč. 
Ambrožová dějepisnou exkurzi 
pro žáky 2. stupně:“Tutancha-
mon - jeho hrob a poklady“.
•Žáci 1. stupně: Barunka Kout-
ná, Ondra Hrbáček, Adélka Kyla-
rová a Dorotka Varmužová (získa-
la velmi pěkné 2. místo) - repre-
zentovali školu v recitaci 
v Pohořelicích. Žáci 2. st. se
této soutěže účastnili v Na-
pajedlích. Byli to vítězové 
školního kola: Magdalena
Kociánová, Lucie Vlková, Anna 
Strašáková a Dominik Polášek
•V matematické soutě-
ži „Klokan“ v kat. Cvr-
ček (2.,3. tř.) zvítězi-
la Markétka Švejčarová, v kat. 
Klokánek (4.,5. tř.) zvítězil Miro-
slav Březík, v kat . Benjamin (6.,7. 
tř.) zvítězila Markéta Graclo-
vá a v kat. Kadet (8., 9. tř.) zví-
tězila Anna Strašáková. 
Olympiády v jazyce českém 
se zúčastnily žákyně 9. roč. 
Kristýna Horková a Anna Stra-
šáková.
•Na měsíc duben bylo napláno-
váno několik akcí: 2. 4. žáci 7., 
8. a 9. roč. navštívili výzkum-
ný ústav v Kunovicích, kde se
seznámili s problematikou roz-
množování některých dřevin,
jejich kultivací, klíčivostí semen 
a s podmínkami zdravého růstu.
Žáci si přivezli sazenice dubu 
a cedru. Dub bude vysazen při 
oslavách 50. výročí otevření 
školy na podzim roku 2010.
•7. 4. se žáci Simona Přílučíko-
vá, Kateřina Kašparová, Dominik 
Polášek zúčastnili biolo-
gické soutěže v Uh. Hra-
dišti  „Poznej a chraň“ na

 téma „Voda“.
•8. 4. vyhráli žáci 5. roč. okres-
ní kolo ve vybíjené (Zlín) a po-
stoupili do krajského kola (ve 
Valašském Meziříčí). Reprezen-
tovali nás: Grebeníček Daniel 
(kapitán), Blažek Jaromír, Březík
Miroslav, Doležalík Jiří, Gabrhe-
lík Luděk, Kedra Jan, Kocián
Jan, Kruťa Filip, Luppi Remo, 
Němec Tomáš, Přecechtěl Ši-
mon, Strašák Jiří a Iveta Bla-
hová (foto na str. 11). Trenér a 
vedoucí družstva: Mgr. Jiří Ve-
selý
•17. 4. žáci 8. roč. pod režij-
ním vedením pana uč. Palúcha
uvedli divadelní hru“ Kouzelná 
knížka“.
•22. 4. Ondřej Švec, Markéta 
Graclová a Dominik Polášek re-
prezentovali školu v matematic-
ké soutěži „Pythagoriada“ v Ot-
rokovicích. Nejlepší umístění 
získal O. Švec.
•23. 4. proběhla okrsková pě-
vecká soutěž v  Napajedlích. 
Michal Gabrhelík získal 3. mís-
to a Ivetka Blahová pěkné 2. 
místo.
•24. 4. se začátečnici ve výuce 
AJ utkali ve Zlíně ve „spelingu“ 
a přivezli: 9. místo – Michaela 
Polomičková, 5. místo – Šimon
Přecechtěl, výborné 2. místo 
– Dagmar Kylarová a soutěžila
i Kateřina Kociánová.
•24. a 25. 4. se uskutečnil 
sběr papíru: 12 603 kg (výtěžek
3 174 Kč).
•27. 4. se konalo okrskové kolo 
dopravní soutěže v Napajedlích.
Vyslali jsme 2 družstva. Mlad-
ší: Tomáš Němec, Iveta Blaho-
vá, Lukáš Jablonický a Kateřina 
Králová - 5. místo. Starší: Mi-
chal Aster, Patrik Kedra, Klára 
Vojtíková a Lucie Vková vyhráli.
V okresním kole ve Zlíně skon-
čili na 5. místě.
•29. 4. navštívili žáci 8. a 9. roč. 
Jadernou elektrárnu v Duko-
vanech a vodní dílo v Daleší-
cích.
•6. 5. zajistila paní uč. Huťková 
přednášku kosmetičky p. Jadr-
níčkové pro žákyně 9. roč. v Ot-
rokovicích s praktickými ukáz-
kami na téma „Kosmetické mi-
nimum“.
•7. 5. zúročili Hana Skácelová, 
Monika Ciroková, Lucie Vojtí-
ková, Pavla Svárovská a David 
Prechtl své znalosti ze zdravo-
vědy v okresní soutěži ve Zlí-
ně.
•Téhož dne se družstvo 
starších žáků ve složení:
Pavel Novák, Ondřej Kadlčák, 
Zdeněk Trvaj, Jiří Láník, Filip 
Wozar, Tomáš Paseka, Radek 
Němec a družstvo starších dí-

Akce a úspěchy ZŠ
vek ve složení: Klára Vojtíková, 
Zuzana Kociánová, Michaela
Essenderová, Lenka Jaroňko-
vá, Kateřina Králová, Nikola Na-
vrátilová zúčastnilo „Poháru 
v atletice  otrokovických škol“. 
Chlapci suverénně vyhráli a 
dívky se umístily na 3. místě.
•ZŠ Žlutava pozvala žáky 4. a 5. 
roč. na turnaj ve vybíjené okol-
ních škol. Naši žáci za účasti 6 
družstev vyhráli. 
•V měsíci květnu jsme uspořá-
dali “Pouťový běh“. Výhrami se
staly vstupenky na kolotoče.
•Na 23.5. naplánovali členové 
výboru SRPŠ „Výlet do pohád-
ky“. Velmi zdařilá akce nejen po 
stránce fi nanční: 157 100 Kč, 
ale hlavně zase vyšlo počasí. 
Více se dočtete na dalších strán-
kách zpravodaje. Chci jmé-
nem školy vyjádřit poděkování 
všem, kteří opět pomohli bez 
nároku na odměnu. Před akcí 
bylo nutné provést nároč-
ný úklid v prostorách střel-
nice. Děkuji všem, kteří se ho 
zúčastnili, děkuji také členům 
Klubu vojáků v záloze za zapůj-
čení těchto prostor, p. Janečko-
vi za poskytnutí pozemků a 
všem sponzorům.
•O týden později uspo-
řádaly děti MŠ a žáci 
ZŠ pro své rodiče
„Akademii“ - přehlídku svých 
tanečních, recitačních, herec-
kých, hudebních a sportovních 
výkonů. Každá třída si pod ve-
dením svého třídního učitele při-
pravila program různého slože-
ní. Myslím si, že většina rodičů 
může být na své děti pyšná. 
•V závěru školního roku jsme 
oslavili „Den dětí“ branným zá-
vodem 4-členných hlídek za 
účastí: hasičů, modelářů, červe-
ného kříže a vojáků v záloze. 

Bezesporu nejpoutavější bylo 
zinscenování skutečného požá-
ru, jeho hašení a záchrana po-
páleného s přivoláním vozidla 
záchranné služby. Vrcholem 
bylo přistání vrtulníku na hřišti.
•V rámci environmentální vý-
chovy jsme se dohodli, že přimě-
jeme žáky, aby se zamysle-
li nad tím, co všechno zna-
mená a souvisí s ovzduším. Téma 
projektu bylo jednoduše na-
zváno „Vzduch“. Několikatýden-
ní snažení bylo završeno 11.6. 
na asfaltovém hřišti, kde každá 
třída odprezentovala své vlastní 
pojetí.
•V průběhu 2. pololetí probíhal 
plavecký výcvik 1., 2., 3. roč-
níku. Žáci navštívili 4x předsta-
vení ve Slováckém divadle: Adé-
la ještě nevečeřela, Tcháni aneb 
jak neprovdat dceru, V jámě 
lvové a Médea. Žáci 7. a 8. 
roč. absolvovali zdravotní kurs, 
žáci 3. a 4. roč. dopravní výcho-
vu. Zaslali jsme literární práce 
na téma“Psaní dopisů“ Žanety 
Přivřelové, Lucie Vlkové, Anny 
Strašákové a Kristýny Horko-
vé. Zapojili jsme se do literární 
soutěže „Hledání“ vyhlášené 
krajskou knihovnou Františka 
Bartoše ve Zlíně. Poděkování za 
účast získali Nikola Zapletalo-
vá, Kristýna Horková a David 
Prechtl.
•Všechny výtvarné práce zasla-
né do soutěže “Požární ochrana
očima dětí“ byly oceněny jak 
v okresním, tak krajském kole a 
krásné věcné ceny získaly žá-
kyně: Žaneta Přivřelová, Pavla 
Svárovská, Adriana Dundál-
ková, Lucie Vková, Michaela 
Essenderová, Simona Přilučí-
ková.

Hana Huťková, zást. ředitele

Příjmy:
Rodičovský ples  20 732 Kč 
Sběr papíru  3 174 Kč
Vstupné akademie     8 600 Kč
Výlet do pohádky  78 550 Kč
Celkem  110 056 Kč

Výdaje:
Školní družina  2 425 Kč
Lyžařský výcvik  5 125 Kč
Výtvarná výchova  761 Kč
Zápis 1. třída  843 Kč
Soutěže a sběry   1399 Kč
Přednáška 9. roč. 600 Kč
Exkurse  3 595 Kč

Poplatky a startovné  1 200 Kč
Odměny akce ZŠ   1 908 Kč
Doprava 3 122 Kč
Úklid střelnice   563 Kč
Stuhy do gymnastiky      498 Kč
CD – žáci 9. roč. 236 Kč
Jubilea členů SRPŠ      750 Kč
Školní potřeby 32 173 Kč
Odměny konec roku 3 552 Kč
Projekt „Vzduch“ 782 Kč

Celkem 59 532 Kč

Vybudování dětského hřiště
Celkem  280 380 Kč 
(80 380 Kč MŠ + 200 000 ZŠ)

Hospodaření SRPŠ
Na žádost rodičů zveřejňujeme běžné příjmy a výdaje SRPŠ za 
toto pololetí. Každý rok se na plenární schůzi provádí podrobná 
fi nanční zpráva se všemi pohyby na účtu a hotovosti.
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Konec školního roku je v naší 
mateřské škole neodmyslitel-
ně spjat s loučením. Děti, které 
odcházejí do školy, se loučí se 
svými kamarády. Učitelky s doje-
tím pouští své svěřence „do svě-
ta“. Končí opět jeden společně 
strávený rok ve třídě „broučků a 
berušek“ v naší mateřské škole v 
Halenkovicích.

V pondělí 29. června přicháze-
ly naše nejstarší děti do školy ve 
slavnostní náladě. Právě v tento 
výjimečný den proběhlo ofi ciální 
rozloučení s předškoláky. 17 bu-
doucích prvňáčků  za přítomnosti 
rodičů, ředitele školy p. Tělupila, 
paníí učitelky Evy Sattkové a sta-
rosty obce p. Blažka se loučilo 
s mateřskou školou.

Děti v převlečení za piráty se 
nejprve prezentovaly krátkým 
programem, ve kterém vzpomně-
ly na první dny v mateřské škole, 
na slzičky, které je zpočátku pro-

vázely, ale také na to, jak si brzy 
zvykly a spolu se svými kamarády 
a svými učitelkami se učily po-
znávat svět a do školky se těšily. 
Za své vystoupení sklidily velký 
potlesk.  

Po představení převzaly děti od 
svých učitelek medaili „Předško-
láka“  pamětní list, malou knížku 
a drobný dárek. 

V závěru však nechyběla ani 
malá oslava s dortem, táborák 
s opékáním špekáčků a nakonec 
pro ty nejodvážnější „noc v ma-
teřské škole“. 

Na závěr nezbývá než popřát 
uvedeným budoucím školákům 
pěkné prázdniny, mnoho úspě-
chů a radosti ve škole. Poděková-
ní patří také všem zaměstnancům 
mateřské školy, rodičům, vedení 
školy a také obecnímu úřadu za 
dobrou spolupráci.
Tak tedy hodně štěstí, školáci!

Marie Mihálová

Rozloučení s předškoláky

 Absolventi MŠ 2009: Baránek Ondřej, Gabrhelík Jan, Kašík Filip, Kocián Lukáš, Palla František, Pavelka Michal, Surý Ladis-
lav, Trvaj František, Vojáček Zdeněk, Dobrozemská Kristýna, Donovalová Karolína, Gabrielová Veronika, Holásková Sára, Kaňovská 
Vanda, Kunčarová Miroslava, Marcaníková Lenka, Vaculíková Anna

Sedící zleva: Michaela Skácelová, Hana Skácelová, Zuzana Kociánová, Zuzana Kašpárková, Klára Vojtíková, Martina Hložková,Michaela 
Essenderová, Lucie Vlková, Monika Richterová, Žaneta Přivřelová. Střední řada zleva: p. uč. Jiří Veselý, p. uč. Hana Huťková, David 
Ptechtl, Michal Aster, Roman Gabrhelík, Anna Strašáková, Ondřej Kadlčák, Zbyněk Strašák, Monika Ciroková, p. uč. Bohdana Ambrožová, 
Kristýna Horková, p. uč. Marta Musilová, p. uč. Michal Palúch, tř. uč. Libor Lízal. Horní řada zleva: Petr Vlk, Tomáš Paseka, Pavel Novák, 
Roman Stuchlík, Daniel Varmuža.
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Školní rok 2008/2009 
skončil. Zvonek ohlásil: 
,,Jsou tu prázdniny!“. Je 
třeba zrekapitulovat, co žáci 
ve ŠD všechno zvlád-
li.

V lednu jsme ,,štri-
kovali“ náramky a ná-
hrdelníky coby dárky 
pro budoucí prvňáč-
ky. V únoru jsme vy-
užili sněhové nadílky 
k soutěži v bobování. 
Ke dni učitelů obdr-
želi všichni zaměst-
nanci ZŠ a MŠ námi 
vyrobené záložky 
do knih. Předved-
li jsme své pěvecké 
dovednosti v soutěži 
Doremi. Nejlepší: 1. 
Gabrhelíková Barbo-
ra (1. tř.), 2. Gabrhe-
líková Marie (1. tř.), 
3. Kocián Daniel (3. 
tř.), 4. Stuchlíková Alice (1. 
tř.) 5. Hrbáčková Kateřina (1. 
tř.). Nechyběla velikonoční 
dekorace – věnečky z bře-
zového proutí. V dubnu jsme 
zhodnotili logické myšlení 
v soutěži Solitér. Nejlepší: 1. 

Hrbáčková Kateřina (1. tř.), 
2. Gabrhelík Michal (4. tř.), 
3. Zapletalová Marika (3. tř.), 
4. Březíková Terezie (3. tř.), 

5. Hanáková Kateřina (3. tř.). 
Z výletu do Zlínského muzea 
s expozicí ,,Jak se rodí Ve-
černíčky“ jsme byli nadšení 
(zúčastnilo se 17 žáků). Po-
časí nám přálo i při návště-
vě žlutavského lesa v rámci 

turistické vycházky. A je tu 
květen – dekorativní sklenič-
ky jsou dárečky vlastnoručně 
vyrobené pro naše maminky. 

Samozřejmě jsme pilně tréno-
vali na Akademii a také na jar-
ní lehkoatletickou olympiádu. 
V červnu už jen malování na 
chodníku ke Dni dětí a turis-
tickou vycházku s opékáním 
již tradičně v Cigánce. Šat-

ny staré školy jsme od ledna 
vyzdobili královnami Zimy, 
karnevalovými maskami, veli-
konočními věnečky a jarními 
motýly. Aspoň v ní není tak 
moc bílo. Možná se to     za 
půl roku někomu zdá málo, 
ale ŠD sdružuje žáky 1. – 4. 
ročníku. Všechny činnosti 
jsou navíc o to náročnější, 
že docházka žáků je nepra-
videlná a provoz ŠD narušují 
příchody a odchody dětí do 
zájmových kroužků. Ti nejvy-
trvalejší ale vždy svou práci 
dokončí, třeba na etapy. Na 
závěr velké poděkování rodi-
čům za kreslící papír (p. Vláš-
ková Helena, manželé Březí-
kovi) a za textilní materiál pro 
pracovní činnosti (manželé 
Hrbáčkovi). V neposlední 
řadě velký dík SRPŠ jako 
hlavnímu sponzorovi za dár-
ky k Vánocům, materiál pro 
výtvarné a pracovní činnosti 
a odměny do soutěží. A to je 
všechno. Pořád moc a moc 
se těšíme na novou místnost 
pro ŠD.

Ludmila Essenderová

Kroužek vybíjené
Při ZŠ v naší obci pracuje 
několik zájmových kroužků, 
mezi nimi i kroužek 
Vybíjené. Každé úte-
rý – letos již 4. rokem 
se žáci 3. – 6. ročníku 
scházejí v tělocvičně. 
Proč? Především dě-
lají něco pro své tělo 
a zdraví. Mají radost 
z pohybu a z úspěchů 
ve hře. Učí se práci 
s míčem, taktice a 
strategii, smyslu pro 
fair – play, spolupráci 
v družstvu, soutěži-
vosti, zodpovědnosti 
a naučí se pravidlům. 
Letos v březnu již po-
třetí poměřili své síly 
žáci 3. – 6. ročníků ve 
Školním turnaji ve vy-
bíjené. Zúčastnila se 4 druž-
stva, zvítězil 5. ročník.

Na přelomu dubna a května 
pravidelně soupeříme v tra-

dičním turnaji ve vybíjené ve 
Žlutavě (žáci 1. stupně ZŠ: 

Napajedla I., Napajedla II., 
Pohořelice, Spytihněv, Žlu-

tava a Halenkovice) Doposud 
jsme nějak výrazně neuspěli, 

až letos. Konečně vytoužené, 
vydřené a určitě zasloužené 
skvělé 1. místo! Putovní po-
hár bude konečně v naší ško-
le všem na očích – po celý 
jeden rok. 

Od začátku tohoto školní-
ho  roku se mezi nás zařadili i 
ti nejmenší – prvňáčci. Proto-
že pro další 2 - 3 roky soutěží 
přicházejí na řadu početně 
slabší ročníky, začínáme si 
vychovávat budoucí repre-
zentanty už od 6 let. Jen ať 
se otrkávají, ať nasávají sílu 
vítězství a chuť porážek. Vše 
později zužitkují.
Na závěr děkuji všem holkám 
a klukům, kteří si s nadšením 
přicházejí v počtu až 25 dětí, 
vždy v úterý, zahrát ,,vybišu“. 
A přeji jim hlavně vydržet.

Ludmila Essenderová

Školní družina
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Halenkovický košt slivovice
Z projevu p. Františka Ga-
bryše, který byl přednesen 
na Výroční členské schů-
zi ČZS v neděli 8. úno-
ra 2009:

„V pálenici proběhla nej-
slabší sezóna od doby, co 

byla pálenice U Svatých 
vybudována. Pálení bylo 
zahájeno 17. září a doslova 
„se protloukalo“ do 28. pro-
since. Pálit švestky - to byl v 
pálenici skoro svátek....“
III. ročník koštu slivovice, 
který pod názvem HALEN-
KOVICKÁ TRNKA uspořádala 
Kulturní komise ve spolupráci 
s halenkovickými zájmovými 
organizacemi ve dnech 20. a 
28. 3. 2008 byl poznamenán 
slabou sezónou. K hodnocení 

se sešlo celkem 62 vzorků pá-
lenek. Podle kategorií to bylo 
31 vzorků v kategorii „Trnka“, 
11 vzorků v kategorii „Ovocná 
- peckovina“ a 20 vzorků v ka-
tegorii „Ovocná - jádrovina“.

20. 3. 2009 proběhla v pří-

sálí KD Halenkovice hodnotící 
degustace přihlášených vzor-
ků. Každému vzorku bylo po 
převzetí v kanceláři OÚ přidě-
leno číslo. Klíč, kterým byla 
čísla přidělována k jednotli-
vým vzorkům, měl po celou 
dobu (až do vyhlášení, o ná-
sledujícím víkendu) k dispozi-
ci pouze jeden člověk - sta-
rosta obce. Byla tak zajištěna 
anonymita hlasování.
Vzorky hodnotilo 28 degus-
tátorů. Mezi degustátory byli 

nominováni členové halenko-
vických zájmových organiza-
cí, členové vedení obce, ale 
i úspěšní soutěžící z před-
chozího ročníku koštu. V den 
degustace se také na půdu 
Obecního úřadu vrátila pu-
tovní trofej, která celý minulý 
rok zkrášlovala domácnost 
loňského vítěze - pana Vladi-
slava Stuchlíka. Stejně jako v 
loňském roce byla u pálenek 
posuzována čistota pálenky, 
vůně, chuť a jemnost. 

Slavnostní vyhlášení letoš-
ního ročníku proběhlo 28. 3. 
2009 v sále KD Halenkovice. 
Návštěvníci tohoto vyhlášení 
si mohli sami zkusit degusta-
ci soutěžních vzorků pálenek. 

Nechyběla pestrá tombola, k 
tanci a poslechu hrála Cimbá-
lová muzika Milana Skříčka ze 
Spytihněvi a vystoupil soubor 
Pozdní sběr z Napajedel. 

To hlavní, na co se všichni 
s napětím těšili, bylo vyhláše-
ní výsledků. Vítězové všech 
kategorií obdrželi diplomy, 
sady stylového skla a vítěz v 
hlavní kategorii získal navíc na 
rok do držení putovní pohár. 
Nejlepší vzorky pálenek byly 
vydraženy (Vítězný vzorek sli-
vovice v dražbě získal p. Vladi-
mír Wozar). Slavnostní večer 
moderoval Jindřich Juřena.

R.J.

Výsledky kategorie trnka

1. místo - Josef Hrbáček - trnka 2008
2. místo - Ladislav Smetana - trnka 2008

3. místo - Josef Maňásek - trnka 2007

Výsledky kategorie peckoviny

1. místo - Antonín Stratil - mirabelka/meruňka 2000
2. místo - Alena Kníchalová - meruňka 2008

3. místo - Josef Kurtin - meruňka 2007

Výsledky kategorie jádroviny

1. místo - Miroslav Bučík - jablko 2008
2. místo - Josef Kurtin - hruška 2007

3. místo - Rostislav Trvaj ml. - hruška 2008

Miroslav Bučík

Josef Hrbáček

Antonín Stratil
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Pohádku Kouzelná knížka 
předvedl divadelní spolek Opo-
na 17. 4. a 19. 4. Žáci 8. třídy 
ZŠ Halenkovice tak navázali na 
dlouholetou tradici, podle níž 
každý rok připraví „osmáci“ diva-
delní představení. Jednalo se o 
klasickou pohádku o ševci, který 
díky náhodě a chytrosti ke slávě a 
bohatství přišel. 

V pátek dopoledne hru shléd-
ly děti z MŠ a ZŠ a ve 20:00 
hod. bylo divadelní představení 
předvedeno i dospělým. Kdo se 
chtěl na hru podívat ještě jednou, 
nebo ten komu páteční termín 
nevyhovoval, měl se možnost 
na pohádku podívat  v neděli od 
14:00 hod. V úterý 21. 4. se na 
pohádku přijely podívat i děti ze 
spytihněvské a žlutavské ZŠ a 
MŠ. 

Divadelní představení režíro-
val pan učitel Michal Palúch.

Obsazení rolí bylo následující:

Rak – David Prechtl, j.h.
Raková – Ivona Dundálková
Hejná – Anna Gajdošíková
Valášek – Jiří Láník

Valášková – Nikola Navrátilová
Kníže – Zdeněk Trvaj
Kněžna – Katka Rozsypalová
Mikeš – Radek Němec
Karlík – Patrik Kedra

Anička – Magdaléna Kaňovská
Toník – Vít Sudolský
1. sluha - Lenka Jaroňková
2. sluha - Andrea Dlapová
kuchař Vaněk - Martin Ježíšek

kuchař Tomeš - Tomáš Ježíšek
kuchař Kuba - David Trávníček
Vedoucí rekvizitářů a oponářů - 
David Holek  

R.J.

Po stopách Magritta
V pátek 3. 4. 2009 sehrálo na 

prknech pódia Kulturního domu 
v Halenkovicích volné divadelní 
sdružení Kotrmelec divadelní 
hru “Po stopách Magritta”. Asi 
hodinové představení sledova-
lo zaplněné hlediště, které na 
závěr oprávněně odměnilo čle-

ny souboru několikaminutovým 
potleskem.

Představení se opíralo o per-
fektní herecké výkony všech 
protagonistů. Zajímavá byla i 
realizace scény a ke slovu při-
šly také “hrátky s počítačem” v 
podobě animace, která byla do 

hry nenásilně vkomponována. 
V průběhu představení se sá-
lem díky humoru, který sálal 
z jeviště do hlediště, vytvořila 
téměř klubová atmosféra. Byla 
podtržena i neplánovaným roz-
padnutím židličky pod jedním z 
diváků. Tento drobný, úsměvný 

incident herce 
nejenže neroz-
hodil, ale doká-
zali jej pohotově 
a kultivovaně 
využít.

Divadelní před-
stavení určitě 
příjemně pobavi-
lo všechny, kteří 
si na něj udělali 
čas. Pokud se 
někomu v pátek 
nepodařilo do 
sálu  kult. domu 
přijít, nemusel 
zoufat. Soubor 
Kotrmelec hru 
předvedl ještě 
18. 4. 2009 v 
Komorním sále 
Malé scény ve 
Zlíně. 

Jak hru charakterizuje její 
režisér Petr Dubovský?

Surrealistická jednoaktová 
situační komedie s detektivní 
zápletkou, frenetickými hudeb-
ními performacemi na tubu s 
neuvěřitelým faux pas inspek-
tora Colomba na závěr. V před-
stavení divadla Kotrmelec, kte-
ré se specializuje na adaptace 
anglických absurdních dramat, 
se divák přesvědčí o tom, že nic 
není takové, jak na první pohled 
vypadá. Stejně jako při sledo-
vání děl René Magritta se pů-
vodně bizardní výjevy postupně 
naplňují překvapivě logickými 
významy a vysvětleními.

Po stopách Magritta

Režie: Petr Dubovský

Osoby a obdazení:

Harris - Jiří Janiš 
Thelma - Pavla Pavelková 
Matka - Petra Kubíčková 
Colombo - Richard Velísek 
Holmes - Vít Gabrhelík

    

  R.J.

Kouzelná knížka
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Trasa pohádkového lesa 
vedla po té samé, která se 
osvědčila v loňském roce. 
Přestože vloni byla sestavena 
narychlo, z důvodu bláta na 
trase původní, líbila se hlavně 
pro svou schůdnost a dostup-

nost s dětskými kočárky.
Zázemí bylo přesunuto do 

budovy střelnice na Dolině. 
Další změny už tak viditelné 
nebyly. Po dlouhých letech 
ukončilo své účinkování na 
této akci několik známých 
“pohádkářů”, kteří symbo-
licky předali svá stanoviště 
mladším nástupcům. Za je-
jich dlouholetou pomoc při 
organizaci této akce jim patří 
velké poděkování. Někteří z 
nich tak měli možnost vůbec 
poprvé se na Výlet do pohád-
ky podívat jako diváci.

Stejně jako v předcházejících 
letech byl připraven pro děti, 
rodiče, prarodiče a všechny, 
kteří se do Halenkovic přijeli 
podívat, bohatý doprovodný 
program. Mediálním partne-
rem Výletu do pohádky bylo 

opět Rádio Čas, nechyběly 
ani kolotoče, stánky a další 
„pouťové atrakce“.

Výlet do pohádky je 
každoročně jednou z 
největších kulturních akcí 
konanou v Halenkovicích. 
Přípravy takto velké události 
vyžadují množství ochotných 
dobrovolníků, se kterými se 
pak návštěvníci setkávají nejen 
na pohádkových stanovištích, 
ale i v zázemí. Také letos se 
Výlet do pohádky připravoval 
dlouhý čas předem.

Největší část příprav však 
proběhla v pátek 22. května. 
Organizátoři měli k zařízení 
základny na střelnici a jednot-
livých pohádkových stanovišť 
k dispozici tři traktory, a 
pomáhalo jim asi padesát 

dobrovolníků.
V sobotu se do pohádky 

přišlo podívat 2300 dětí a 
2700 dospělých návštěvníků. 
Přijely i paní učitelky ze 
spřátelené mateřské školy 
z města Kreischa v Německu. 
Návštěvníci viděli 24 pohád-
kových stanovišť, novým 
stanovištěm Výletu do pohád-
ky 2009 byl „Pán prstenů“(viz 
foto dole). Celkem letos 
vystupovalo 150 pohádk-
ových bytostí. Princeznu, 
čerta, malou čarodějnici, 
Včelí medvídky můžete vidět 
na na fotografiích.

Pět tisíc návštěvníků a 
pohádkové bytosti nakonec 
spořádali:

150 kg klobás
700 párků v rohlíku
500 řízků
300 bramboráků
25 sudů piva
15 sudů nealko nápojů

Sortiment byl dále mimo 
jiné doplněn cukrovinkami a 
nealko nápoji v PET lahvích.

V neděli 24. 5. pak čekal na 
organizátory další perný den. 
Úklid střelnice, pohádkových 
stanovišť a lesa. 

Všem, kteří se podíleli na 
přípravě Výletu do pohádky 
děkujeme.

R.J.

23. 5. 2009 se uskutečnil 21. ročník Výletu do pohádky.

Výlet do pohádky 2009
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V pátek 5. června 2009 
uspořádali členové sportovní 
komise, učitelé ZŠ a MŠ Ha-
lenkovice ve spolupráci se čle-
ny halenkovických zájmových 
organizací pro děti Dětský 
den. Program dne byl zahájen 
nástupem před budovou nové 
školy, při kterém bylo za účas-
ti starosty obce pana Jaromíra 
Blažka a předsedy SRPŠ pana 
Radka Kociána ofi ciálně ote-
vřeno dětské hřiště u základ-

ní školy, fi nancované z peněz 
SRPŠ, potažmo ze zisku z 
předchozích ročníků „Výletu 
do pohádky“.

Den pokračoval branným 
závodem, při kterém děti plnily 
úkoly na stanovištích rozmís-
těných na hřišti, Dolním konci, 
letišti na Drahách a Katerni-
cích. Plnění úkolů kontrolovali 
členové SDH Halenkovice, 
ČČK Halenkovice, LMK Ha-
lenkovice a Klubu biatlonu.

Před školou byl připraven 
pestrý doprovodný program. 
Modeláři vystavili modely lodí 
a letadel, dětem byl dán k dis-
pozici počítačový letový simu-
látor. Hasiči předvedli zásah 
svými zásahovými vozidly. U 
školy se také objevili napaje-
delští policisté, kteří na chvilku 
dětem „půjčili“ policejní auto.

Překvapením bylo pak při-
stání opravdového vrtulníku 
Robinson R44 společnosti 

Mov air na ploše halenkovic-
kého fotbalového hřiště. Děti 
měly možnost si stroj prohléd-
nout pěkně zblízka a ti šťast-
nější se do něj i posadit….

  R.J.

Dětský den

 Akce se zúčastnilo 6 dětí 
ze 4. třídy ZŠ v Halenkovicích. 
Pro akci bylo školou vybráno 

šest nejúspěšnějších absol-
ventů Průkazu cyklisty (zkouš-
ku skládali nedávno na do-

Dne 18. 6. 2009 od 8:30 do 11:30 hod. proběhla v Halen-
kovicích preventivní dopravně-bezpečnostní akce s náz-
vem „Dětská policie“, kterou organizoval odbor silničního 
hospodářství MěÚ Otrokovice.

pravním hřišti v Otrokovicích), 
kteří se rozdělili do dvou hlí-
dek. Hlídka se skládala z pří-
slušníků PČR OO Napajedla a 
DI Zlín a 3 dětí.

Ráno v den konání se žáci 
dostavili na předem určené 

stanoviště, kde na 
ně již čekali polici-
sté. Žáci se mohli po-
dívat do služebního 
vozidla PČR DI Zlín, 
které je vybaveno ka-
merovým systémem 
pro vyhodnocování 
rychlosti vozidel. 

Samotná akce se 
uskutečnila na sta-
novišti uprostřed 
obce před budovou 
obecního úřadu. Při 
kontrole se hlídka 
zaměřila zejména na 
technický stav vozi-
del (i kol), povinnou 
výbavu, doklady, 
dodržování nejvyšší 
dovolené rychlosti, 

dodržování zákazu požití al-
koholu před či během jízdy, 
používání zádržných systémů 
(bezpečnostních pásů a seda-
ček) a povinnost celoročního 
svícení motorových vozidel. 
Hlídky se navzájem prostřída-
ly.

Pan starosta a vedoucí 
OSH MěÚ Otrokovice předa-
li upomínkové předměty pro 
děti a pro řidiče. Věnovali je: 
BESIP, Teplárna Otrokovice, 
europoslanec Tomáš Zatlou-
kal, Barum Continental, Synot 
(prostřednictvím Nadace dě-
ti-kultura-sport), Rallye Zlín, 
spol. s r.o.

V rámci akce “Dětská poli-
cie” bylo zastaveno 23 vozidel. 
19 řidičů obdrželo od dětské 
hlídky upomínkové předměty. 
U 4 řidičů byly zjištěny drobné 
přestupky, které byly na místě 
vyřešeny domluvou, a v jed-
nom případě byla uložena blo-
ková pokuta ve výši 200,- Kč. 
     Mgr. Krystyníková

Dětská policie
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V sobotu 13. 6. 2009 se v 
sále KD uskutečnilo setkání 
halenkovických seniorů ve 
věku 70 a více let. Setkání 
uspořádala Kulturní komise 
ve spolupráci s OÚ Halen-
kovice. Všech 185 seniorů 
bylo na setkání pozváno 
osobně některým členem 
komise, snad také proto se 
velká část pozvaných na set-
kání dostavila. Pozváni byli 
i naši bývalí občané, kteří 
momentálně žijí v domově 
důchodců v Napajedlích.

Po příchodu na místo 
konání byl každý host přivítán 
uvítacím výborem a podle 
chuti a zdravotních možností 

pohoštěn štamprlkou slivo-
vice.

Setkání bylo zahájeno 
krátkými proslovy starosty 
obce, pana Jaromíra Blažka 
a PaedDr. Marie Kašíkové, 
kteří přivítali hosty jménem 
OÚ Halenkovice a Kul-
turní komise. Děti z MŠ a 
ZŠ Halenkovice předvedly 
seniorům kulturně sportovní 
program. V přísálí kulturního 
domu byla navíc připravena 
výstavka výtvarných prací.

Součástí setkání byl 
i slavnostní oběd, který 
přichystaly kuchařky z 
halenkovické školní jídelny. 
Posedělo se u sklenky vína 

a u chutných koláčků. Řešily 
se radosti i strasti života a 
také se vzpomínalo na časy 
minulé. K dobré pohodě za-
hrála a zazpívala paní Pepinka 
Brázdilová. 

Na fotografi i č. 1 jsou 
manželé Veronika a Josef 
Vojtíkovi, foto č. 2 manželé 
Veronika a František 
Kašpářkovi, foto č. 3 paní 
Libuše Švejčarova a paní 
Vlastimila Rapantová, foto č. 
4 paní Anna Badalová a pan 
Josef Michalík, foto č 5. pan 
Karel Navrátil a pan Radoslav 
Horka.

Po skončení setkání byli 
někteří hosté, v rámci okružní 

jízdy Halenkovicemi, roz-
vezeni autobusem do svých 
domovů. Této možnosti využili 
senioři ze vzdálenějších částí 
i z centra obce. Všichni tak 
měli možnost, někteří po 
delší době, opět si prohléd-
nou odlehlé části naší obce. 
A slunečné počasí opravdu 
přálo krásným výhledům.....

P.S.: O tom, že se set-
kání vydařilo, svědčí poch-
valné ohlasy našich seniorů 
a poděkování organizátorům 
odvysílané prostřednictvím 
Českého rozhlasu Brno.

    
  R.J.

Setkání starších občanů

1

5

3 4

2
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žebřík 3x12 stupňů, 4x sa-
vice B ke kalovému čerpadlu a 
ženijní nářadí.

• V měsíci květnu si hasiči vyzv-
edli vybavení pořizované za stát-
ní dotace pro JPO V. Jedná se 
o pět kompletů lehkého zása-
hového obleku Bushfi re, který 
je vyroben z materiálu Nomex 
a je určen na zásahy ve ven-
kovním prostředí. Tyto komplety 
dodává fi rma Deva. K oblekům 
bylo dodáno i pět párů zása-
hové obuvi Special.

• SDH Halenkovice děkuje 
panu Josefu Janečkovi ml. za 
věcný dar. Jedná se o 2 ks ha-
logenových svítilen. Tyto svítilny 
mohou být nabíjeny jak ze sítě, 
tak i z vozidla a jsou vybaveny 
pracovním světlem.

• 9. 6. 2009 proběhly 
závěrečné testy výstražného 
osvětlení Opelu Movano

• 23. 5. 2009 se konal Výlet 
do pohádkového lesa. Naše 
jednotka provedla dozor. Na 
místo byla vyslána technika 
CAS s posádkou 1+3, která 
zajišťovala protipožární opatření. 
Po skončení akce zkontrovala 
celou trať především stanoviště, 
kde bylo otevřené ohniště. 

• Každá jednotka požární 
ochrany (JPO) má zákonné 
povinnosti v plnění úkolů civilní 
ochrany a ochrany majetku 
obyvatelstva. V celém Zlínském 
kraji bylo vytipováno celkem 
40 jednotek, které budou 
předurčeny k plnění specifi c-
kých úkolů ochrany obyvatel-
stva a provádění záchranných a 
likvidačních prací při krizových 
stavech. Mezi ně byla zařazena 
i jednotka SDH Halenkovice. 
Pro tyto jednotky bylo v Otrok-
ovicích 23. 5. 2009 provedeno 
zvláštní školení. V teoretické 
části se zúčastnění seznámili 
s právními předpisy, které se 
zabývají problematikou ochrany, 
varování, evakuace, nouzového 
přežití a organizování humani-
tární pomoci. V praktické části 
školení se členové jednotek 
seznámili se stavbou plátěných 
a nafukovacích stanů pro nou-
zové ubytování, s prostředky pro 
dekontaminaci osob v terénu, s 

SDH Halenkovice
Technická pomoc

Nové vybavení

Další akce

13. 3. 2009 provedla na 
žádost starosty obce jednotka v 
počtu 1+2 s technikou CAS32 
mytí cesty v části Katernice 
od bahnitých nánosů po těžké 
technice, která pracovala při 
rekonstrukci kanalizačního 
řádu. Čištění 300 m komu-
nikace trvalo čtyři hodiny a byly 
spotřebovány 4 cisterny vody. 

• 4. 4. 2009 vyjela jednotka k 
technické pomoci - čištění pro-
pustí pod místními komunikace-
mi. Jednalo se o dvě propusti 
pod silnicí vedoucí do Napaje-
del a o dvě propusti pod silnicí 
vedoucí ke kamenolomu ve 
Žlutavě. Jednotka vyjela s tech-
nikou CAS 32 s posádkou 1+1 
a DA Opel s posádkou 1+2. 
Propusti byly po tání sněhu 
ucpány blátem splaveným z 
polí. Na pročištění byl použit 
kanálový krtek a proudnice “C” 

na jednoduchém vedení. Bylo 
spotřebováno pět cisteren vody. 
K odstranění nánosu u propustí 
bylo použito ženijní nářadí. Při 
práci došlo k poškození jedné 
hadice “C” a k zapadnutí naší 
CAS. Pro vyproštění musela být 
z cisterny vypuštěna všechna 
voda a pomocí osmikolového 
nákladního automobilu byla 
naše CAS vytažena zpět na 
cestu. 

• 9.4. 2009 vyjela jednotka 
po domluvě se starostou obce 
k další technické pomoci. 
Jednalo se o očištění mostku 
vedoucího přes místní potok 
(u obchodu na Dolině) a části 
místní komunikace.

• 30. 4. 2009 vyjela jednotka 

s technikou DA Opel Movano v 
počtu 1+2 k  odstranění stromu 
z krajské komunikace ve směru 
na Napajedla, který spadl vlivem 
silného větru. Po odstranění 
zkontrolovala jednotka celou ko-
munikaci a postupně odklidila i 
další menší překážky, které brá-
nily v průjezdu. Na odstranění 
byla použita motorová pila.

• Z rozpočtu na rok 2009 jsme 
zakoupili novou elektrocentrálu 
značky Heron EGM 30 AVR,  
kalové čerpadlo Heron EMPH 
80W, sekyru a dřevorubeckou 
lopatku Fiskars a 15 párů zása-
hových rukavic CAROLINE.

• V dubnu byla dokončena 
vestavba do našeho nového zá-
sahového vozidla Opel Movano. 
Vestavba je sestavená z hliní-
kových profi lů a jeklů. Nová 
centrála a kalové čerpadlo jsou 

uloženy na výsuvné plato. Práce 
provedli naši hasiči.
Výbava vozidla: 

motorové kalové čerpadlo, elek-
trocentrála 230V, 4x hadice 
C, 4x hadice B, motorová pila 
STIHL, dřevorubecká lopatka, 
štípací sekyra FISKARS VRVN, 
2x osvětlovací stojan 500W, 
teleskopická tyč Fireman-t 5,5, 
3x práškový hasící přístroj, 
prodlužovací kabel 230V 25m, 
2x proudnice C, rozdělovač 
redukce B/C, hydrantový 
nástavec + klíč, sací koš B, pá-
kové kleště, ploché páčidlo, 3x 
statické lano 30 m, evakuační 
nosítka, silniční kužely aj. Na 
střeše vozidla bude nainsta-
lována ohrádka pro vysunovací 

poskytováním první pomoci a 
dalšími činnostmi důležitými pro 
plnění úkolů civilní ochrany.

• Dne 5. 6. 2009 proběhl
pro děti z mateřské a základní 
školy Dětský den. Akci pořádala 
sportovní komise společně se 
zájmovými organizacemi a ve-
dením školy. Nemohli chybět 
ani místní hasiči. Členové jed-
notky předvedli dětem záchranu 
raněného a fi ktivní hasební 
zásah při požáru místní školy.
• Pro děti byl poté uspořádán 
branný závod. Na stanovištích 
si děti mohly vyzkoušet mnoho 
různých činností. Na našem byla 
připravena džberová stříkačka, 
natažené nízkotlaké vedení a 
děti si zde mohly prohlédnout 
techniku a vyzkoušet vybavení 
hasičů. Této akce se zúčastnilo 
celkem 7 hasičů.

• Dne 6. 6. 2009 proběhlo 
na halenkovickém fotbalovém 
hřišti na Záhumení od 14 hodin 
I. kolo v požárním sportu za 
účasti družstev okrsku Na-
pajedla. Zúčastnilo celkem 7 
družstev mužů a 3 družstva  žen. 
Soutěžilo se ve 3 disciplínách: 
štafeta 4x 100 m s překážkami, 
100 m s překážkami - jednotlivci 
a požární útok. Jako první přišly 
na řadu štafety žen, poté štafety 
mužů, jednotlivci, požární útoky 
mužů a nakonec útoky žen. Ve 
štafetě mužů naše družstvo 
obsadilo 3. místo, mezi jednot-
livci obsadili naši borci 6. a 9. 
místo (počítány 2 nejlepší časy 
ze 3). Po nevydařeném útoku 
nám zůstala konečná 3. příčka. 
Při této příležitosti byl přivítán 
nový člen sboru p. Michal 
Palúch (na fotografi i vpravo). 
Děkujeme Tělovýchovné jed-
notě Halenkovice za zapůjčení 
hřiště, rodině Kašparové za 
zajištění občerstvení, p. Wo-
zarovi a p. Fischerové za fo-
todokumentaci.

• Dne 13. 6. 2009 provedla 
naše jednotka požární dozor při 
dalším ročníku akce Model air 
show, který se konal na novém 
modelářském letišti na Vrcho-
vici. Při hlavním létání jsme 
zajišťovali požární dozor. Nasa-
zena byla technika CAS32T138 
s posádkou 1+2.

Josef Gabrhelík, ml.
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Akce LMK Halenkovice

L M K  H a l e n k o v i c e 
uspořádal pro modeláře 
18. 4. 2009 přátelské polé-
tání při příležitosti zahájení 
letové sezóny 2009.

Na letišti Vrchovice se 
sešli přátelé, které spojuje 
jejich koníček - rádiem řízené 
modely letadel a vrtulníků. 
Pro modeláře a jejich stroje 
byla připravena vzletová a 
přistávací dráha, pojížděcí 
komunikace i stojánka. Na 
kvalitě plochy bylo poznat, 
že se o ni členové LMK 
Halenkovice pečlivě starají. 
Na konci měsíce března totiž 
provedli propískování plochy 
letiště a před samotnou 
akcí byla plocha posečena. 
Jediné co mohlo sobotní 
“Otevírání nebe” nad Halen-
kovicemi ohrozit bylo počasí. 

Předpovědi nebyly příznivé, 
ale skutečnost byla naštěstí 
jiná. Oproti prognózám, které 
slibovaly déšť, bylo téměř po 
celou sobotu polojasno. Život 
modelářům znepříjemňoval 
pouze vítr. 

Sníh a mráz zimních měsíců 
nejsou pro poletování s mod-
ely dobrými společníky. Le-
tadla se v rukavicích špatně 
ovládají a bez nich je zima. 
Na volných prostranstvích 
člověk rychle prochladne a 
tak zima pro modeláře bývá 
časem, který tráví hlavně v 
dílnách přípravou nových a 
úpravami stávajících modelů. 

Přijde jaro a na letištních 
plochách se objeví krásné 
nové létající stroje. Stejně 
tomu bylo i v Halenkovicích. 
Modeláři, kteří pozvání přijali, 
měli během soboty dostatek 
času ukázat novinky svých 
letadlových parků, popoví-
dat si o plánech, o tom, co 
je nového, nebo si během 
této soboty jen tak zarelaxo-
vat. Proto pro ně organizátoři 
připravili také občerstvení a 
na večer táborák.

Halenkovické nebe je tedy 
pro rok 2009 otevřené. Nez-
bývá říci nic jiného než LETU 
ZDAR!

Členové modelářského 
klubu Otrokovice nás poz-
vali na setkání lodních a 
leteckých modelářů. Akce se 

konala 18. 5. 2009 v areálu 
DDM Sluníčko na Štěrkovišti. 
Organizátoři měli vše dobře 
připravené. Na hladině byla 
bójemi vytyčená dráha a 
připraveno bylo i zázemí pro 
modely a dobré občerstvení.

Náš klub se 5. 6. 2009 
zúčastnil oslav Mezinárod-
ního dne dětí v Halen-
kovicích. Pro děti jsme vys-
tavili modely letadel a  lodí, 
které přivezli také naši kama-
rádi ze sousedních klubů. U 
tělocvičny jsme postavili al-

Pohár starosty obce

Setkání    
modelářů 

Dětský den 
V sobotu 6.6.2009 na 

letišti v Pohořelicích pro-
běhla soutěž žáků „O po-
hár starosty obce Pohoře-
lice“. Z našich modelářů se 
soutěže zúčastnili: Radek 
a Tomáš Němcovi, Dominik 
Trnavský a Tomáš Hučík. 
Díky vynikajícímu výkonu 
obou bratrů Němcových, 

kteří se umístili na prvních 
místech se svými modely 
„Krejson“ a dobrému umís-
tění Dominika Trnavského, 
který obsadil třetí příčku 
s modelem „Modráček“, 
dosáhli výborného výsled-
ku. Naši mladí modeláři 
získali  prvenství v katego-
rii družstev.

Soutěž v Pohořelicích

Soutěž pro mladé 
modeláře “O pohár sta-
rosty obce Halenkovice“ 
se konala 11. 5. 2009 na 
modelářském letišti na Vr-
chovici.  Počasí bylo „ super“ 
a tak nic nebránilo hladkému 
průběhu soutěže. Kromě 
našich modelářů přijeli také 
děti z Pohořelic a Otrokovic. 
Závodilo se v kategorii „H“ - 
házedla. Úlohu časoměřičů 
a bodovačů převzali Jarda 
Vičánek a Franta Vojtek. 
Také občerstvení bylo 
zajištěno. O obsluhu grilu se 
postarali manželé Němcovi 
a Jirka Vičánek. 

Pohár vítězům předal sta-
rosta Jaromír Blažek.

Výsledková listina

Mladší žáci:
1. Němec T. - 210,2 b. 
2. Trnavský D. - 165,3 b.
7. Vitásek J. - 53,3 b. 
8. Hučík T. - 37,2 b. 

Starší žáci:
1. Cirok R. - 189,3 b. 
2. Němec R.  - 144 b.

Pořadí družstev: 
1. Pohořelice 1050,4 b.
2. Halenkovice 984 b. 
3. Otrokovice 443,3 b.

Otevírání nebe   
2009

tánek a do něj nainstalovali 
letecko-modelářský simulá-
tor. Našim překvapením pro 
děti byl vrtulník R44, který 
díky krásnému počasí přistál 
na místním fotbalovém hřišti. 
Pro  branný závod bylo na-
chystáno 6 modelů házedel 
a za dobré výkony sladká 

odměna. Pro nás modeláře 
byl dětský den krásnou akcí, 
na kterou se budeme těšit 
zase za rok.
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V sobotu 13. 6. 2009 se 
v Halenkovicích uskutečnila 
Model air show - II. ročník  
sletu vícemotorových mode-
lů letadel. Poprvé na 
modelářském letišti Vrcho-
vice, které za přispění Obce 
Halenkovice náš klub zbu-
doval.

Letošní akci, která se 
již zabydlela v kalendáři 
halenkovických kulturních 
a společenských událostí, 
provázelo hezké, slunečné, 
ale velmi větrné počasí, 
které modelářům výrazně 
znepříjemňovalo život. Pro rod-
innou relaxaci však bylo téměř 
ideální. I proto se zde rozhod-
lo strávit příjemné odpoledne 
mnoho návštěvníků.

Areál letiště organizátoři 
z LMK Halenkovice a LMK 
Otrokovice připravovali již 
od čtvrtka a také letos se jim 
podařilo přichystat perfektní 
zázemí jak pro návštěvníky, 
tak pro modeláře, kteří na 
letiště začali přijíždět už 
v pátek. Sobotní program byl 
zahájen průletem UL letounu 
Hi Max, který ve vzduchu sám 
o sobě vypadal jako model. 
Dále program pokračoval ko-
mentovanými letovými ukáz-
kami modelů. Do vzduchu 
se pro silný vítr rozhodli své 
modely uvést jen modeláři s 
opravdovou kuráží. Starty a 
zejména přistání byly ukázkou 
pilotního umění každého z 
nich. Přes náročné podmínky 
během celého odpoledne 
nedošlo k žádnému vážnému 
poškození modelu, což svědčí 
o mistrovství jejich pilotů.

Program leteckého dne, 
stejně jako v minulých 
ročnících pamatoval i na děti. I 
letos byla připravena soutěž s 
házedly (foto str. 18).  Přestože 
jich byla připravena opravdu 
hromada (více než 40), 
nevyšla na všechny zájemce. 
Také do této soutěže prom-
luvilo větrné počasí. Dolet, 
ve kterém se mělo původně 
soutěžit, nebylo možné při tak 
velkém náporu soutěžících 
vyhodnocovat a proto se na 
konec vítězi stali všichni. 
Cen bylo pro děti připraveno 
hodně, a tak se dostalo i na 

ty méně šťastné, kteří za-
váhali při rozdávání házedel. 
Úplnou novinkou byla soutěž 
v rozpoznávání a malování lé-
tajících strojů, které se děti 
se zaujetím hojně účastnily -  
připravila ji paní Bergová.

Organizační novinkou byla 
anketa pro diváky, kteří mohli 
hlasovat o tom, která letová 
ukázka se jim nejvíce líbí. 
Stejně jako v minulých letech, 
nejvíce zaujal pan Berg 
z Babic (foto str. 18), který v 
letu představil akrobatickou 
Avii 222 s motorem MVVS. 
Za svůj výkon získal ocenění. 
Stejnou cenu, ale udělenou 
organizátory obdržel Juraj 
Tinka z Příboru s impozantním 
modem Kalinin K7. Poklonu 
je ale třeba zopakovat všem 
modelářům, kteří to riskli a lé-
tali. Vícemotorových modelů 
se letos v Halenkovicích sešlo 
méně a pokud by se měl brát 
ohled na nápis z trička jed-
noho z modelářů - “Dvoumo-
torák !!!NENÍ!!! vícemotorák”, 
tak mohli diváci vidět vlastně 
jen jeden. Jednalo se o výše 
uvedený model sedmimoto-
rového bombardéru Kalinin 
K7. Napínavé bylo celé jeho 
letové představení.

Oficiální program dne 
skončil v 17:00 hod. a v tu 
chvíli začal ustávat i vítr. Co 
se dá dělat, i tak to bylo fajn. 
Pan Jaroslav Vičánek - jeden 
z organizátorů akce - k tomu 
dodal: „Na Vrchovici fouká 
pořád, kromě jednoho dne 
v roce, a to je den, kdy se 
koná Drakiáda“.....

Letošní ročník je tedy minu-
lostí, ale již teď se těšíme na 
ten další, který se bude konat 
12. června 2010, opět na 
modelářském letišti na Vrcho-
vici.

Poděkování patří všem 
partnerům a sponzorům: Jeti 
model, Com pro Zlín, Uberall 
model, Kamenolom Žlutava, 
Stavební práce Vičánek, 
Doležel - maso uzeniny, IS 
reklama, Vlk Hilti servis, Ba-
rum, MB design, Hypernova, 
TS Otrokovice, Obec Halen-
kovice, Aeroklub Kroměříž, p. 
Vojtek, ČČK a Hasiči Halen-
kovice atd.  

R. J. a Jaroslav Vičánek

Za účasti mladých halen-
kovických biatlonistů se 
v Třebíči 11. 4. 2009 
uskutečnilo první kolo oblast-
ního závodu v letním biatlonu. 
Pro soutěžící byly na tento den 
připraveny dva závody - ranní, 
rychlostní závod a odpolední 
závod, stíhací se ztrátami z 

ranního závodu. V kategorii 
žáci A obsadil Radek Trvaj v 
ranním závodu třetí místo. V 
odpoledním závodu se pro-
padl na místo páté. V katego-
rii žákyně B obsadila Katka 
Králová v ranním závodu třetí 
místo. V odpoledním závodu 
třetí místo obhájila. V katego-
rii žáci C obsadil Filip Wozar 
v ranním závodu třetí místo. 
V odpoledním závodu si 
polepšil na místo druhé.

Druhé kolo oblastního 
závodu v letním biatlonu se 
uskutečnilo 25. 4. 2009 v 
Prostějově - Zdětíně. Jednalo 
se o vytrvalostní závod. Halen-
kovický biatlon měl tentokrát 
zastoupení nejen mezi závod-
níky, ale i mezi  rozhodčími, 
jedním z rozhodčích závodu 
byl pan Jiří Huťka. Závod 
samotný byl poznamenán 
slabší účastí pouze 27 
závodníků v žákovské kat-
egorii. K menší účasti přispěli 
marodkou i tři halenkovičtí 

závodníci. V kategorii žáci 
A obsadil Radek Trvaj páté 
místo. V kategorii žákyně B 
obsadila Katka Králová první 
místo. V kategorii žáci C ob-
sadil Filip Wozar druhé místo. 
V kategorii “přípravka” ob-
sadil František Palla jun. páté 
místo.

V pátek 8. 5. 2009 se v 
Břidličné uskutečnilo již třetí 
kolo oblastního závodu v let-
ním biatlonu. Tentokrát se 
jednalo o závod s hromad-
ným startem. Na těchto závo-
dech si halenkovičtí závod-
níci ověřili staré biatlonové 
pravidlo hromadného startu: 
Rozhoduje se na střelnici, co 
nenastřílíš, to na trestných 
kolech nedohoníš. Výsledky 
pro ilustraci doplňujeme i 
počtem trestných kol. Kat-
egorie žáci A - Radek Trvaj 
- desáté místo, pět trestných 
kol z pěti možných. Kategorie 
žákyně B - Katka Králová - 
osmé místo, šest trestných kol 
z deseti možných. Kategorie 
žákyně B - Lucie Čagánková - 
šesté místo, dvě trestná kola 
z deseti možných. Kategorie 
žáci C - Filip Wozar - šesté 
místo, 5 trestných kol z deseti 
možných.   
    

Model air show Mladí biatlonisté

František Palla



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ 20č. 57 / ČERVENEC 2009

Fotbalová přípravka žáků

V loňském roce ukončilo 
svou činnost mužstvo halen-
kovických žáků. Kluci vyrostli 
z žákovských let a tak se mohl 
sestavit tým dorostu, kterému 
se daří.
Vedení TJ Halenkovice se s 
nastalou situací v žákovské 
kopané nechtělo smířit a tak 
vyhlásilo nábor nejmenších 
fotbalistů do žákovské příprav-
ky, ze které by po čase mohlo 
vzniknout kompletní mužstvo 
žáků, schopné účastnit se mi-
strovských soutěží. Jak nábor 
dopadne, bylo velkou otáz-
kou, na kterou odpověděl už 
první náborový termín - pátek 
24. 4. 2009. 

Do přípravky se přišlo v do-
provodu svých rodičů přihlá-
sit dvanáct chlapců. Takový 
zájem byl milým překvapením. 
Ten samý den proběhl i první 
trénink, který vedl pan Radek 
Kedruš. Říká se, první vyhrání 
z kapsy vyhání a tak se s na-
pětím čekalo i na další termín, 
hlavně proto, jestli chlapci 
přijdou i podruhé. 

A vyšlo to. Dostavili se té-
měř všichni. Ti kteří nemohli, 
se osobně přišli omluvit panu 
trenérovi a zdůvodnili mu 
svou absenci. Jeden zdra-
votní indispozicí a druhý měl 
„zaracha“. Ke stávajícímu po-

čtu navíc přibyli další dva malí 
fotbalisté.

Také v pátek 1. května si klu-
ci zatrénovali. I tentokrát vedl 
chlapce pan Radek Kedruš, 
kterému asistoval pan Radek 
Kocián. Někteří z fotbalistů 
měli rodičovský doprovod i 
při svém druhém fotbalovém 
setkání. Rodiče sledovali celý 
průběh tréninku, který začal 
rozběháním, následoval ná-
cvik vedení míče a střelby. 
Kluci si pobyt na hřišti uží-
vali. Z koncentrace byli na 
okamžik vyvedeni jen když se 
začaly točit pouťové koloto-
če rozestavěné kolem hřiště. 
Největší nadšení však způso-
bilo, když pan trenér ohlásil 
závěrečný fotbálek. Zaujetí a 
radost ze hry byla obrovská. 
Co na tom, že v taktice hry 
mají kluci ještě velké rezervy - 
zatím všichni běží za míčem a 
každý si chce kopnout. Že je 
třeba nahrávat si, hlídat svůj 
post a hlavně si uvědomit, že 
fotbal je kolektivní hra se na-
učí, pokud vytrvají a neodradí 
je první nezdar. 

Přejme jim a jejich trenérům 
hodně úspěchů, trpělivosti a 
radosti z fotbalu - nejpopulár-
nější hry planety... 

R.J.

Tréninky fotbalové přípravky 
žáků TJ Halenkovice (dětí ve 
věku od 5 do 10 let) budou 
probíhat každý pátek od 17:00 
hod. na halenkovickém fotbalo-
vém hřišti. Netrénuje se pouze 
za velmi nepříznivého počasí. 
Tréninková dávka trvá hodinu. 
Žákovská přípravka je otevřena 
i pro další zájemce, kluci rádi 
uvítají další kamarády do party. 
Stačí jen přijít. Věříme, že fotbal 
má dětem stále co nabídnout 
a pod vedením trenérů může 
být dobrou alternativou a pro-
středkem proti stále častějšímu 
fyzicky pasivnímu životu mladé 
generace. Žádáme rodiče, aby 
svým dětem umožnili zapojit se 
do kolektivu, ve kterém budou 
mít možnost projevit a dále roz-
víjet své pohybové a mentální 
schopnosti a fyzickou kondici.

Výsledky zápasů mužů a dorostenců v sezóně 2008 - 2009.

1. Tlumačov 18 13 3 2 71:13 42

2. Trnava 18 9 4 5 71:32 31

3. Halenkovice 18 8 6 4 50:29 30

4. Všemina 18 9 2 7 40:45 29

5. Kašava 18 9 2 7 47:40 29

6. Jaroslavice 18 8 3 7 38:23 27

7. Žeranovice 18 7 3 8 40:43 24

8. Lukov 18 7 1 10 28:53 22

9. Březová 18 3 3 12 20:52 12

10. Kostelec 18 3 1 14 17:92 10

Okresní soutěž – skupina A – dorost

IV. třída – skupina A – muži

1. Mysločovice 24 17 3 4 79:19 54

2. Žlutava 24 16 4 4 79:35 52

3. Halenkovice 24 16 3 5 78:31 51

4. FC Vizovice 24 14 1 9 70:66 43

5. Dobrkovice 24 12 4 8 52:43 40

6. Provodov B 24 12 3 9 60:62 39

7. Racková 24 11 4 9 55:41 37

8. Lhota 24 9 6 9 54:45 33

9. Kudlov 24 7 6 11 47:64 27

10. Doubravy 24 6 8 10 45:58 26

11. Louky B 24 6 2 16 59:88 20

12. Spytihněv B 24 5 1 18 29:66 16

13. Neslyšící 24 2 1 21 31:121 7

Fotbal - konečná tabulka

Mezi oddíly Všeminy a Kašavy rozhodlo při stejném počtu 29 bodů 
lepší skóre ze vzájemných zápasů (Kašava – Všemina 4:3, Všemi-
na – Kašava 4:2).
    Ing. Zbyněk Horka       

Trénink
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Je to již pět měsíců, co jsem 
ukončila svou obchodní činnost 
na místním nákupním středisku 
a zahájila prodej na buňkách. 
Od této doby navštívily provo-
zovnu tři kontroly – hygienická, 
státní zemědělská a obchodní, 
živnostenská (pro zajímavost 
byly všechny návštěvy na 

základně anonymních udáni). 
Živnostenská kontrola se týka-
la všech mých tří provozoven. 
Chtěla bych ubezpečit všechny 
své zákazníky, že výsledky kon-
trol byly v pořádku (protokoly 
o průběhu a výsledku kontrol 
jsou komukoliv k nahlédnutí).

Anička

V sobotu 13. 6. 2009 
ve 23:00 hod. se „U 
kameňa“ sešli příznivci 
turistiky a  vyrazili přivítat 
nedělní východ slunce. 
K osmičlenné skupince, 
která zahájila noční pochod 
z Halenkovic, se na Bunči 
přidalo dalších více než 
dvacet turistů a společně 
se vydali k rozhledně na 

Brdu, která byla v neděli 
pro účastníky pochodu 
otevřena už ve 3:30 hod. 
Slunce se letos neschovalo 
za mlžný opar a všem, kteří 
jej přišli přivítat, uspořádalo 
překrásnou podívanou - 
vyšlo ve 3:57 hod. Během 
chvíle svým světlem zalilo 
celý kraj….

Zápis dětí proběhne ve 
čtvrtek 3. září 2009 v sále 
kulturního domu v Halen-
kovicích v 15.30 hod.

Kroužek je vhodný pro 
děti 1. až 5. ročníku. Infor-
mace podá Zuzana Mitáč-
ková osobně nebo na tel.:
603 523 061.

Výzva:    Prosíme občany, kteří 
vlastní starší součásti halen-
kovického kroje, především 
vlňáky, zda by je mohli 
věnovat ve prospěch nově 
vznikajícího folklórního 
kroužku. Děkujeme.

Potraviny „Anička“

Volby do Evropského parlamentu se uskutečnily ve dnech 
5. a 6. června 2009 v přísálí KD obecního úřadu. Z celkového 
počtu 1422 voličů se voleb zúčastnilo 360. Volební účast 
tedy dosáhla 25,3 %. Dva hlasy byly neplatné. Po sečtení 
platných hlasů vypadaly výsledky voleb v Halenkovicích 
takto: 

Pořadí Politická strana                  Počet hlasů

1. ČSSD  83

2. ODS  72

3. KSČM  71

4. KDU-ČSL  49

5. Starostové a nezávislí  18

6. Věci veřejné  15

- Ostatní  50

Second hand
Od května letošního roku je v budově holičství a kadeřnictví na 

Pláňavách otevřena prodejna s použitým značkovým textilem z 
dovozu. Zveme Vás k nákupu kvalitního zboží za velmi přijatelné 
ceny. Nové zboží každých 14 dní. 
Tel.: 777 996 758 
Otevřeno: úterý a čtvrtek 8 - 11 hod. a 14.30 - 16 hod.  
 středa 15 - 17 hod. 

 pátek 14.30 - 16 hod. 

Aktuality z obce

Diakonie Broumov ve spo-
lupráci s Obcí Halenkovice 
vyhlásila na 13. a 14. května 
2009 humanitární sbírku, 
která se konala v budově 
OÚ Halenkovice. Vybíral se 
především textil a domácí 
potřeby. Nashromážděné 

věci zaplnily celkem 47 
pytlů a 5 krabic. O sbírku se 
nejvíce zasloužily paní Anna 
Horková a Ludmila Zaple-
talová obě z Katernic. Za 
jejich ochotu a pomoc jim 
děkujeme. Děkujeme i všem 
dárcům.

Nezaměstnanost 
Ke dni 31. 3. 2009 bylo 

v Halenkovicích registrová-
no 94 uchazečů o práci, 
míra nezaměstnanosti 
tedy činila 11,39%. Celk-
ový počet prácescho-
pných obyvatel k tomuto 
datu byl 825. Oproti konci 
měsíce ledna 2009, kdy 

byla míra nezaměstnanosti 
v obci 9,94%, se jed-
nalo o nárůst o 1,45%. 
Ke konci měsíce června 
se situace mírně zlepšila. 
Zaregistrováno je 86 
uchazečů o práci, míra 
nezaměstnanosti nyní činí 
10,4%.

Humanitární sbírka

Pochod za východem slunka

Folklórní taneční kroužek

Volby do Evropského Parlamentu

Otvírací doba:

Dolina:     tel.: 773 643 907

Po – Čt: 7.15 – 12.00 13.00 – 16.30
Pá: 7.15 – 12.00 13.00 – 18.30    večerka  
So: 7.15 – 10.30

Pláňavy:     tel.: 773 907 071

Po - Čt: 6.30 – 12.00 14.00 – 16.30
Pá: 6.30 – 12.00 14.00  - 19.30    večerka 
So: 6.30 – 11.00 18.00 – 19.30    večerka 
Ne: 6.30 – 11.00        

Dolní Konec:    tel.: 773 907 072

Po – Pá: 7.30 – 12.00 14.30 – 16.00
So: 7.00 –  9.00
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 15. srpna 2009

MYSLIVECKÝ DEN
Myslivecký den spojený s výstavou se uskuteční 15.8.2009 
na myslivecké chatě Větřák od 14 hodin. Pořádá myslivecké 
sdružení Podlesí Halenkovice. Připravený bude odpolední 
program pro celou rodinu. 

21. – 23. srpna 2009

BARUM CZECH RALLY ZLÍN
Soutěž se pojede v termínu 21. – 23. srpna 2009.
Trať 39. ročníku Barum Czech Rally Zlín měří celkem 652 
km a obsahuje 15 rychlostních zkoušek na osmi úsecích v 
celkové délce 255 km. Halenkovicemi budou projíždět dvě 
rychlostní zkoušky v sobotu 22. srpna. Závodní vozy pojedou 
v opačném směru než vloni.

29. srpna 2009

TURNAJ O BEČKU PIVA

Fotbalový turnaj v malé kopané se uskuteční v sobotu 
29.8.2009 na hřišti TJ Halenkovice. Zájemci o účast hlaste 
s u Tondy Gajdošíka (tel. 608 742 141). Týmy mohou mít 
max. 8 hráčů (5+1, 2 náhradníci). K tanci a poslechu zahrají 
kluci z Topolanky, občerstvení zajištěno.  

4. října 2009

VARHANNÍ KONCERT
Varhanní koncert v kostele sv. Josefa v Halenkovicích, u 
příležitosti 110. výročí od narození sbormistra, varhaníka a 
hudebního pedagoga Josefa Tomaštíka, rodáka z Halenkovic 
(*1899 Halenkovice - +1982 Brno)

9. a 10. října 2009

VOLBY DO PS
Prezident republiky Václav Klaus rozhodl o termínu konání 
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 
Termín stanovil na pátek 9. října a sobotu 10. října 2009. 
V Halenkovicích bude volební místností přísálí KD. V pátek se 
volí od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 
hodin. Na žádost lze volit i do přenosné urny.

Kalendář akcí
4. července 2009 oslavili zlatou svatbu – 50. let společného 
života Ludmila a Zdeněk Langerovi z Pláňav. Sňatek 
uzavřeli v Halenkovicích v roce 1959.

5. srpna 2009 oslavili zlatou svatbu – 50. let společného 
života Marie a Adolf Vávrovi z Hradské. Sňatek uzavřeli 
v Halenkovicích v roce 1959.

4. dubna 2009 oslavili v obřadní síni Obecního úřadu 
Halenkovice 50. let společného života Marie a Vratislav 
Skácelovi z Kopce.

25. dubna 2009 v oslavili obřadní síni Obecního úřadu 
Halenkovice 50. let společného života Marie a Oldřich 
Zapletalovi z Pláňav.

Zlatá svatba

Občanské sdružení PRO-
SAZ otevřelo bezplatnou tele-
fonickou krizovou linku 800 
246 642, která je určena 
zejména pro všechny osoby 
se zdravotním postižením. 
Linka umožňuje odborně a 
aktuálně konzultovat problémy 
související s postižením, 
kompenzačními pomůckami, 

řešit náhlé krizové situace a 
využít poradenskou pomoc v 
životních situacích, které klien-
ti přechodně nemají možnost 
řešit vlastními silami. Linka je 
určena též klientům, kteří jsou 
z důvodu absence sociálních 
kontaktů osamoceni. 

Více na www.prosaz.cz.

Krizová linka             800 246 642

Webové stránky knihovny
V těchto dnech byly uve-

deny do provozu internetové 
stránky halenkovické kni-
hovny. Informace o knihovně 
od nynějška můžete získat 

na www.knihovnahalenkovice.
wz.cz. 

Po dobu prázdnin bude kni-
hovna otevřena jen ve středu a 
to od 13 do 17 hodin.
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Vítání občánků
V sobotu 25. dubna a 20. 
června 2009 jsme na obecním 
úřadě v Halenkovicích do živo-
ta přivítali naše nejmenší děti. 
Pozvání přijali: Ludmila a Lukáš 
Juřenovi s dcerou Ludmilou, 
Eva a Radek Kedrušovi se sy-
nem Markem, Romana a Jan 
Kašní se synem Janem, Naďa 
a Michal Navrátilovi se synem 

Ondřejem, Marta a Petr Su-
chánkovi s dcerou Natálií a Ma-
rie a Michal Vilímkovi se synem 
Michaelem Janem. 

Krátký program předvedly žá-
kyně základní školy a děti z ma-
teřské školy, které si pod ve-
dením paní učitelky Tělupilové 
a paní učitelky Andrýskové při-
pravily vystoupení plné hezkých 

tanečků, písniček a básniček. 
Přejeme dětem i rodičům 

pevné zdraví, hodně štěstí a 
spokojenosti.

P. S.: Děkujeme Anně Stra-
šákové a Zuzaně Kociánové 
za účinkování při slavnostních 
obřadech a přejeme jim mnoho 
úspěchů při studiu na nových 
školách.

 

1.  Kašní

2.  Vilímkovi

3.  Juřenovi

4.  Kedrušovi

5.  Suchánkovi

6.  Navrátilovi

1

6

4

2

3

5

Bohdana Blažková
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Všem našim milým jubilant m do další ádky let p ejeme 

pevné zdraví, stálou pohodu a optimismus.

Bohdana Blažková, matriká ka

Plá avy 645

Katernice 177

Kržle 318

Plá avy 260

Dolina 513

Plá avy 274

U Svatých 486

Zád inová 546

Záhumení 607

Dolina 364

D dina 7

Kopec 572

U Svatých 568

Dolní Konec 593

Na Díle 46

D dina 20

Katernice 118

Záhumení 609

Dolina 496

Kržle 241

Dolina 301

Dolina 590

Zád inová 640

Dolina 394

D dina 3

Plá avy 316

Plá avy 411

Josef Ju ena

Ludmila Van íková

Pavel Tas

Marcela Blažková

Zde k Vlachynský

Marie Snopková

Alfred Rozmahel

Stanislav Kašpárek

Zden k Zapletal

Josef Sklena ík

František Kola ík

František Kocián

Jind iška Zábranová

Miroslav Bu ík

Cyril Zapletal

Jind ich Ju ena

Libuše Veselá

Ji í Kníchal

Evženie Gajdošíková

Josef Kopecký

Vladimír N mec

Miroslav Ju ena

František Pavelka

Ivan Blaha

Josef Ju ena

Karel Navrátil

Ignác Ju ena

erven
50 let

55 let

70 let

75 let

80 let

Srpen

50 let

55 let

60 let

65 let 

70 let 

75 let 

90 let

ervenec
50 let

55 let

65 let

75 let

80 let 

95 let

Svatby

V sobotu 20. ervna 2009 v ob adní síni obecního ú adu uzav eli 

své manželství Monika Rapantová a Pavel Vyklický.

V sobotu 11. dubna 2009 u kapli ky na Hradské uzav eli své 

manželství Pavlína ezní ková a Radim Baštinec.


