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Myslivecký den

Po roční přestávce uspořádal 
myslivecký spolek Podlesí Ha-
lenkovice v sobotu 15. 8. 2009 
ve svém sídle na Větřáku další 
Myslivecký den.

Krásné počasí přilákalo na 
tuto akci velké množství návštěv-
níků, pro které byla připravena 
výstava s mysliveckou témati-
kou, posezení ve stínu stromů, 
táborák, možnost občerstvení 
a také kulinářský zážitek v podo-
bě zvěřinového guláše. Letos si 
hosté mohli vybrat dokonce 
ze dvou druhů - srnčího a kan-
čího guláše - každého z nich 
byl připraven plný kotel. Velký 
zájem o akci organizátory mile 
překvapil. I když výčep piva jel 
na plné obrátky, byly chvíle, 
kdy se u něj vytvořila fronta. Po 
chutném guláši se během od-

poledne také jenom zaprášilo.
Pro děti bylo připraveno stře-

lecké stanoviště, na kterém 
si mohly vyzkoušet ostrý zrak 
a pevnou ruku při střelbě ze 
vzduchovek do terčů. Velkou 
atrakcí bylo i koňské spřežení, 
se kterým do Halenkovic přijel 
pan Josef Čevora z Nové Dědi-
ny. Bryčka byla neustále plně 
obsazena a koně Míša a Dáša 
ji trpělivě tahaly po okolí mysli-
vecké chaty po celé odpoled-
ne. Děti poznaly, že při jízdě 
na bryčce je to úplně jiné než 
v autě - sedí se vysoko a musí 
se pořádně držet. Zážitkem pro 
ně bylo již samotné seznámení
se s koníky a také to, že si 
je mohly pohladit. Milé bylo 
i zaskotačení si se štěnětem 
hrubosrstého jezevčíka, který 

roztomile pobíhal po areálu Vět-
řáku a žádal o pozornost.

Výstava, umístěná v sále 
chaty, prezentovala trofeje 
zvířat, vycpaniny zvířat, ukáz-
ky loveckých zbraní střelných 
i chladných, sbírky porcelánu 
a skla s mysliveckou té-
matikou, ukázky myslivec-
ké literatury i jedlých a ne-
jedlých hub, nasbíraných 
v halenkovických lesích. 

Součástí výstavy byla i au-
togramiáda nové knihy pana 
Františka Libosvára “Pytláci bez 
romantiky”, kterou si zájemci 
mohli na místě také zakoupit. 
A že byl velký zájem, svědčí to, 
že se prodalo 50 ks výtisků. 
Pan Libosvár se poctivě podepi-
soval a těm šťastnějším připsal 
i pěkné věnování. 

Myslivci nejsou zrovna počet-
ný spolek naší obce, ale této své 
prezentace se zhostili výborně. 
Přípravě věnovali spoustu času 
a určitě i za pomoci ochotných 
manželek se jim podařilo připra-
vit perfektní program na krásné 
srpnové odpoledne. Počasí 
vyšlo a návštěvníci odcházeli 
spokojení, co víc si přát.

 R.J.
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Počátky pytláctví se datují do 
období začátku feudalismu.  
 První projevy pytláctví moh-
ly být motivovány z nedostatku 
potravy, ale také z vrozeného lo-
veckého pudu, který u člověka 
přetrvává dodnes.

Vlivem literatury se mnohdy 
pytláctví romantizuje a pytlák je 
něco jako lidový hrdina. Při čtení 
příběhů, které rozhodně nejsou 
romantické, čtenáře až zamrazí, 
kam až jsou schopni zajít dneš-
ní pytláci. Už nepytlačí z hladu a 
bídy, ale většinou pro zisk. Po-
vídky inspirované současností i 
vzpomínkami pamětníků spojily 
k odsouzení pytláctví myslivce 
se všemi, co mají vztah k příro-
dě a zvěři.

Tato publikace je třetí v pořa-
dí po Samorostech s myslivec-
kým srdcem a Mysliveckém be-
sedování a je naprosto odlišná. 
Předešlé knihy jsou pohodová 
četba s úsměvným nadhledem 
o myslivosti. Tato kniha odsu-
zuje pytláctví ve všech formách 
a to především v současnosti, 
kdy zvěř stěží hledá své místo 
k životu v přelidněné a přetech-
nizované, ekologicky narušené 
krajině. Mým přáním je, aby po-
vídky inspirované současností i 
vzpomínkami pamětníků spojily 
myslivce se všemi, co mají vztah 
k přírodě a zvěři, k morálnímu 
odsouzení pytláctví. V kultur-
ně vyspělých státech s vyšším 
právním vědomím tomu tak na 
rozdíl od nás je.

P.S. Knihu je možné zakoupit 
v kanceláři OÚ nebo požádat 
o zaslání dobírkou.

Anotace knihy

Slovo autora

Myslivecká chata Větřák

Jízda bryčkou

Výstava trofejí
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SLOVO STAROSTY
Vážení 
spoluobčané!
Dovolte mi, abych Vás opět 

přivítal po dnech prázdnin 
a letního odpočinku a připo-
mněl činnost úřadu, rady a za-
stupitelstva Obce Halenkovice 
za uplynulé období.

V minulém čísle zpravo-
daje jste se mohli dočíst 
o realizaci nového bezdráto-
vého rozhlasu (26 hlásících 
míst) v naší obci. 
Akce je ukončena 
a rozhlas zpro-
vozněn. I nadále 
očekáváme vaše 
připomínky k jeho 
funkčnosti. Věříme, 
že přispěje k lepší 
informovanosti oby-
vatel a bude plnit 
i funkci výstražnou a 
ochranou. Zatím se 
k nám donesly jen 
pozitivní ohlasy, pře-
devším od občanů z 
míst, kde hlášení ne-
bylo možné slyšet. 
Pořád ovšem není 
pokrytí obce stopro-
centní. Občané ze-
jména z okrajových 
částí mohou proto 
využít nabídky úřadu 
a zakoupit si malý ra-
diový přijímač, který 
jim umožní poslech 
místního hlášení v pohodlí domo-
va. Toto zařízení si můžete kou-
pit v kanceláři OÚ. Domácnosti, 
které nejsou v dosahu vysílání 
kabelové televize a hlásicích 
míst (dle projektové dokumenta-
ce) za 500 Kč. Kdo je v dosahu, 
a přesto má zájem, musí uhradit 
plnou cenu tj. 1777 Kč. 

Koncem září jsme se zúčast-
nili posledního kontrolního dne 
v Brně na České geologické 
službě (ČGS), která provádí 
v Halenkovicích monitorová-
ní pozemní vody v souvislosti 
s vrty nabitými náložemi TNT. 
Tento projekt fi nancuje Minis-
terstvo životního prostředí ČR 
(cca 750 tis.) a trvá tři roky 
a letos končí. Zástupci ČGS 
nás seznámili s výsledky, které 
neprokázaly žádnou kontamina-
ci půdy ani spodní vody (zkou-
máno ve dvou monitorovacích 

vrtech). S výsledky celého pro-
jektu budou seznámeni naši ob-
čané na veřejném slyšení, kte-
ré proběhne v prvním čtvrtletí 
příštího roku v budově OÚ.

Z rozhodnutí rady bylo zakou-
peno programového vybavení 
ke správě zdejšího hřbitova. 
Provedena bude také paspor-
tizace jednotlivých hrobových 
míst, zakreslení do mapových 
podkladů, označení hrobů, 
zdokumentování jmen na ná-
hrobcích a jejich nafocení.

   Tento materiál bude zpraco-
ván do obrazové podoby a zve-
řejněn na webových stránkách 
obce (fotografi i bude možné na 
požádání vyměnit). Slibujeme 
si od toho zlepšení orientace 
v hrobových místech, kontrolu 
zemřelých se zápisy v knihách, 
zdokonalení služeb občanům. 
Lidé, kteří žijí mimo naši obec, 
si budou moci prohlédnout celý 
hřbitov i s jednotlivými náhrob-
ky a vyhledat například hrob 
svého blízkého.

S přílivem mladých rodin 
s dětmi a v důsledku toho, 
že se i v Halenkovicích rodí 
více dětí než v minulosti, 
nedostává se míst v mateřské 
škole (MŠ). Kapacita školky 
je závislá na velikosti MŠ tzn. 
prostorech na hraní a spaní. 
Důležitý je také dostatek sociál-
ních zařízení pro děti. Stávající 

prostory jsou v tomto ohledu 
nevyhovující. Zastupitelstvo roz-
hodlo o rozšíření MŠ kontejne-
rovou sestavou před variantou 
zděnou. Tato forma by měla 
být levnější a hlavně rychleji 
realizovatelná. Nově navrže-
ná koncepce umožní navýšení 
počtu žáků asi o 14. Zvýší se 
počet stávajícího sociálního 
zařízení a to nejen pro děti, ale 
i pro učitelky. S realizací se 
počítá o prázdninách 2010. 
Prozatím byla určena výběro-

vá komise, která oslovila šest 
výrobců a zadala kriteria výběro-
vého řízení.

Je jisté, že nárůst počtu 
dětí ve školce se odrazí také 
v základní škole. Především je 
nutné myslet na galerii nad tě-
locvičnou, která je doposud ne-
dodělaná. Zde by mohla vznik-
nout např. školní družina a místo 
pro další aktivity školy a našich 
obyvatel. V příštím roce se bude 
obec a hlavně škola připravo-
vat na oslavu padesátiletého 
výročí otevření budovy zdejší-
ho druhého stupně ZŠ – nové 
školy. Když v roce 1960 pře-
stali naši žáci dojíždět do sou-
sedních Napajedel, byla to pro 
obec bezesporu velká událost. 
Halenkovice se staly v tomto 
směru nezávislé. Myslím si, že 
si škola zaslouží v příštím roce 
více pozornosti zastupitelstva 

při sestavování rozpočtu obce. 
Důvodem je její nenahraditelné 
poslání v obci. 

I letos bude probíhat ořez 
stromů a keřů zasahujících 
do ochranného prostoru po-
dél komunikací. Zaměstnanci 
budou určovat nebezpečné 
úseky a následně prořezávat. 
Silnější dřevo bude složeno na 
pozemcích majitele. Vlastníci 
těchto pozemků by sami měli 
v předstihu provést ořez. Mys-
lete na zdraví a bezpečnost 

ostatních. Pokud 
vám takto vznikne 
větší množství větví, 
můžete požádat OU 
o jejich podrcení 
a odvoz. 

V průběhu let-
ních měsíců byly 
realizovány lavičky 
(viz foto) na vyti-
povaných místech 
v centru naší obce. 
V tomto trendu by-
chom chtěli dále 
pokračovat a roz-
místit je i do ostat-
ních částí. Lavičky 
byly nově na vrchní 
části opatřeny dře-
věnými latěmi.

Pracovníci obce 
prováděli v tomto ob-
dobí, vysékání trávy 
a porostů, štěpko-
vání, úpravu hřbito-
va, urnového háje, 

úpravu chodníku na Kopci pod 
zvoničkou, prohlubování příko-
pů, sběr švestek, úklid obce 
a další údržbové práce.

Chtěl bych tímto vyzvat pří-
padné žadatele (občanská 
sdružení, sportovní organiza-
ce, místní spolky, obecně pro-
spěšné organizace a církev) 
o podání žádostí na příspě-
vek k jejich činnosti pro 
rok 2010. Žádosti se při-
jímají na obecním úřadě  
nejpozději do 11.11.2009. Dů-
vodem je příprava rozpočtu 
obce na rok 2010, který chystá 
rada a zastupitelstvo. Podněty 
od občanů vítáme. Vaše dotazy 
a žádosti zodpovím osobně nebo 
na telefonu 724 179 299.

Přeji všem hezký a příjemný 
podzim bez zbytečných chřip-
kových epidemií.

Jaromír Blažek
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Z jednání rady a zastupitelstva
ZO schválilo:
• R o z p o č t o v á  o p a t ř e -
 ní č. 1/ZO/2009 a č. 1/
 RO/2009

•  Výjimku z počtu žáků v ZŠ 
 a MŠ Halenkovice a to na
 průměr 16,9 žáka na třídu
 v základní škole

•  Čerpání rozpočtu obce za ob-
 dobí leden – červenec 2009

•  Celkový honorář v ceně
  50 781,50 Kč pro ČS 
 projekt (Ing. Slavomír Černý)
  za zpracování projektové do-
 kumentace ke změně územ-
 ního řízení ČOV

•  Rozšíření kapacity MŠ for-
 mou kontejnerového uspořá-
 dání

•  Smlouvu o partnerství pro
  projekt OP LZZ s fi nančním
  příspěvkem – Mezinárodní
  spolupráce v komunitním plá-
 nování sociálních služeb

• Smlouvu o provozování 
 pečovatelské služby Městem
 Napajedla a o poskytnutí 
 fi nančních prostředků na
 provozování pečovatelské
 služby za podmínek doplnění 
 přílohy obsahující:  
 1) nabídku poskytovaných
 služeb 
 2) povinnost ročního vykazo-
 vání služeb, které využili 
 občané Halenkovic
 Termín doplnění nabídky do
 30.09.2009

ZO neschválilo:

•  Dohodu o partnerství k pro-
 jektu „Technologického cent-
 ra a elektronické spisové
 služby na území ORP Otroko-
 vice“ za takto stanovených
 podmínek

ZO pověřuje:

•  Radu obce určit komisi pro
  výběrové řízení k výběru do-
 davatele přístavby MŠ formou
 kontejnerového uspořádání  

•  Starostu obce podpisem
 smlouvy o partnerství dle
 usnesení 9/XVIII/2009

•  Radu obce kontrolou napl-

 nění bodu 10 – tzn. dopl-
 něním přílohy ve stanoveném
 termínu a kontrolou vykazová-
 ní poskytnutých služeb

ZO vzalo na vědomí:

• Zprávu o plnění usnesení
  z minulého zasedání ZO

• Zprávu o činnosti rady obce

• Čerpání rozpočtu obce za ob-
 dobí leden – červenec 2009

RO projednala:

•  možnost rozšíření kapacity
 MŠ. Nabízí se dvě varianty –
 zděná a přístavba z kontej-
 nerů (i varianta repase).  
 Vypracovány dvě pracovní
 studie (na uspořádání stavby
 a orientační cenové kalkula-
 ce). Projedná ZO

•  oplocení pozemku na Dolině
 u domu čp. 487

•  oznámení o uzavření zádveří 
 u nákupního střediska COOP 
 Jednoty Uherský Ostroh na
 Pláňavách

•  potřebu vyřešit novou autobu-
 sovou čekárnu

informaci o předání nového • 
speciálního vozidla Pečova-
telské službě Napajedla od 
zřizovatele Města Napajedla 
(vozidlo bude sloužit např. 
starším a invalidním občanům 
i z Halenkovic)

zprávu o dokončení KISO • 
(komplexní informační sys-

tém obce) bezdrátový rozhlas 
od fi rmy Satturn Holešov.

•  oznámení o provedení pře-
 zkoumání hospodaření obce
 č. 92/2009 - Krajský úřad
 Zlín. kraje, ředitel Ing. Kutý
 (začátek října 2009)

•  žádost o součinnost - spolu-
 práci při zpracování „Strate-
 gie rozvoje venkova Zlínské-
 ho kraje - Zlínský kraj, p. Ko-
 vaříková

•  žádost Slováckého muzea
 Uh. Hradiště o zajištění ar-
 chivních materiálů k expozici
 „Muzeum lidových pálenic“

•  II. upomínku na likvidaci 
 odpadu z nemovitosti čp.
 325 – předáno JUDr. Foralo- 
 vi

•  zprávu o činnosti společnos-
 ti Moravská vodárenská za
 rok 2008, zveřejnění informa-
 ce o kalkulaci ceny pro vod-
 né a stočné za rok 2008, 
 vyúčtování všech položek 
 výpočtu ceny

•  podnět při přípravě nových
 územních plánů obcí zaslaný
 z MěÚ Otrokovice, odbor sil-
 ničního hospodářství

•  vyjádření k dočasné stav-
 bě prodejna potravin Pláňavy, 
 Anna Kašpárková na pozem-
 cích obce Halenkovice p.č.
 71/7 a 3606/1, projektová
 dokumentace z MěÚ Napa-
 jedla SÚ

•  vyjádření fi rmy Satturn Hole-
 šov k příčině vzniku škody na
 TRK Halenkovice U Svatých,

 porucha kabel. rozvodu po
 zásahu blesku – nahlášení 
 události na pojišťovnu cca
 8000 Kč

zprávu o činnosti a výsledcích • 
veřejných knihoven Zlínského 
kraje v roce 2008, Krajská 
knihovna Fr. Bartoše

•  žádost fi rmy Fagus Invest 
 Slušovice o pomoc při vyře-
 šení problému s vodovodem
 na Dolině (týká se 26 RD). 

vyvolat jednání se spoleností • 
VaK o převzetí vodovodu do 
jejich správy. Zaslán dopis na 
ředitelství společnosti Morav-
ská vodárenská

•  rozhodnutí o poskytnutí 
 dotace z Ministerstva pro
 místní rozvoj - Integrovaný
 operační program prioritní 
 osa 2, oblast intervence 2.1
  v rámci výzvy č. 2 „eGovern-
 ment v obcích – rozšíření 
 pracoviště Czech – POINT“.
 Pořízen LCD monitor, mul-
 tifunkční zařízení (tiskárna se
  skenerem), čtečka paměťo-
 vých karet a čtečka čárových
  kódů, dodavatel fi rma Auto-
 Cont CZ, a.s. (viz foto) 

•  informaci starosty z kont-
 rolního dne (24.9) v Brně na
  České geologické službě,
  která monitoruje a hodnotí 
 rizika vrtů s náložemi TNT. 
 Monitoring fi nancuje Minis-
 terstvo ŽP, odbor ochrany 
 půdního fondu. Nezjištěny
  žádné negativní nálezy, 
 nadále sledováno 

•  prezentaci naší obce v Napa-
 jedlích na slavnostech sv.
 Václava (26.9.)

RO schválila

•  nákup 2 ks nových tenisových
 stolů za cca 22.000 Kč, kte-
 ré budou umístěny v tělocvič-
 ně ZŠ. Využívat je budou žáci 
 ZŠ, veřejnost (Vánoční turnaj),
 a členové nově vzniklého
  oddíl stolního tenisu, který je
  součástí organizace TJ Ha-
 lenkovice

•  fi nanční příspěvek ve výši 
 2.000 Kč pro Klub vojáků
  v záloze na 3. ročník akce pro
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  děti „Ahoj prázdniny 2009“

•  úhradu členského příspěvku
  972 Kč na rok 2009 pro 
 ESOM Jižní Morava (energe-
 tické sdružení)
•  poskytnutí fi n. příspěvku pro  
 LMK Halenkovice (modeláři) 
 na rok 2009 ve výši cca
  6.000 Kč. Použito na dopra-
 vu 4 ks mobilních buněk, 
 které jsou umístěny na letišti
  na Vrchovici – zázemí LMK

•  žádost p. Roháčka o zapůjče-
 ní letištní plochy Drahy pro
  sraz motoristických nadšen-
 ců Renault 5. Pořadatel 
 zajistí příjezd, sociální zaříze-
 ní pro účastníky a úklid pro-
 storu po ukončení akce

•  zakoupení chladící vitríny 
 do kuchyňky KD v hodnotě
  27 000 Kč - zlepšení služeb
  nájemcům zařízení

•  rozpočtové opatření č. 1/
 RO/2009 a připravila pro-
 gram na zasedání zastupitel-
 stva obce (10. září 2009)

•  odprodej bezdrátových 
 domácích přijímačů rozhlaso-
 vého hlášení a IVVS občanům
  za cenu 500 Kč/ks (mimo
  dosahu hlášení) a za plnou
  cenu tj. 1770 Kč/ks (v mís-
 tech dosahu)

•  zakoupení programu na sprá-
 vu hřbitova a provedení pas-
 portizace hřbitova za 30.000
  Kč, včetně nafocení jednotli-
 vých hrobů

•  smlouvu o dílo s fi rmou Czech
  service s.r.o. (p. Miroslav
  Král) na zpracování kompletní 
 dokumentaci k žádosti 
 o dotaci ze Státního země-
 dělského intervenčního fon-
 du na projekt „Výstavba ČOV
  a kanalizace (I. a II. etapa)
  v obci Halenkovice v hodnotě
  48.000 Kč

•  zadání pro zpracování pro-
 jektové dokumentace na re-
 konstrukci MK Katernice 
 a Záhumení (u řadovek) - 
 projektant Ing. Šico

•  smlouvu o dílo s Ing. Kousa-
 líkovou na zajištění zpraco-
 vání „Změny programu 
 rozvoje vodovodů a kanalizací 
 Zlínského kraj“ v části týkají-
 cí se obce Halenkovice včet-
 ně podkladů pro projednání 
 s Ministerstvem zemědělství 
 ČR. Celková hodnota díla 

je 10.000 Kč. (Bez této změ-

 ny nelze žádat o dotace 
 na Min. zemědělství na pro-
 jekt ČOV)

•  nákup použitých pneumatik – 
 speciály na sečení trávy (dob-
 rý stav) včetně disků na obec-
 ní traktor v hodnotě 25.000
  Kč 

•  smlouvy o výpůjčce nemovi-
 tosti s Úřadem pro zastupo-
 vání státu ve věcech majetko-
 vých – příjezdová komunika-
 ce ke hřbitovu a část hřbitova
  (zatím ve vlastnictví státu)

•  žádost o povolení provádět 
 pedikúru v obecní budově 
 ev. č. 020 (holičství - 

 kadeřnictví) Blance Stuchlí-
 kové - náklady vzniklé provo-
 zem se budou dělit s pronají-
 matelkou kadeřnictví p. 
 Chrenčíkovou

•  žádost o povolení provádět
  pedikúru v prostorách budo-
 vy KD (ordinace lékaře) 
 Kateřině Hruškové – nájem-
 né dle provozní doby, 
 100 Kč za den provozu, 
 viz nájemní smlouva

•  úpravu nájemní smlouvy - 
 zvýšení nájemného za provoz
  pedikúry p. Stříteskou na
  částku 100 Kč za jeden den
  prováděných služeb s účin-
 ností od 1.10.2009

•  výpůjčku části pozemku 
 parcel.č. 3547/1, ostatní 
 plocha pro stavbu vjezdu 

 na pozemek p.č. 2108 
 a p.č. staveb. 1060 pro 
 RD čp. 726 a pozemku 
 p.č. 3547/15 – ostatní plo-
 cha, pro vybudování oplocení 
 p.č. 2105 v k.ú. Halenkovice, 
 manželé Almáši, Louny. 
 Záměr byl zveřejněn 
 od 18.8.2009 do 3.9.2009

•  ceník pro odchyt volně pobí-
 hajících psů a umístění 
 v kotcích (kovárna OÚ) 
 1. odchyt 500 Kč, 2. odchyt 
 500 Kč, denní pobyt psa 
 v kotci 50 Kč. Při dalším 
 (3. odchytu) bude chování 
 majitele psa posuzováno jako 

 přestupek a bude předán 
 k řešení na MěÚ Napajedla, 
 oddělení přestupků. Další 
 sankce dle zákona

•  postoupení žádosti o omezení 
 rychlosti u nemovitosti 
 čp. 668 manž. Machalovi 
 odpovědným orgánům, vlast-
 níku komunikace (Zlínskému 
 kraji, Ředitelství silnic ZK)

•  smlouvu na zajištění var-
 hanního koncertu s Domo-
 vem české hudby o.p.s.
 v hodnotě 10.000 Kč. 
 (4.10.2009) v kostele 
 sv. Josefa v Halenkovicích 
 u příležitosti 110. výročí 
 narození varhaníka p. Josefa
  Tomaštíka, rodáka z Halenko-
 vic. Zajistí místostarostka
  obce Mgr. Tělupilová

•  zakoupení kalendářů Halen-
 kovice na rok 2010 v počtu 
 50 kusů za 4.250 Kč od 
 Antonína Gajdošíka - propa-
 gační účely obce

výpůjčku části pozemku ve • 
vlastnictví obce parcel. č. 
3542, ostatní plocha, pro 
uložení vodovodní přípojky 
v délce cca 7 m na pacel. 
č. 853/2 v k.ú. Halenkovi-
ce, p. V. Wozar, Halenkovice 
č. 630

•  zveřejnění záměru odprode-
 je plynovodního řádu z majet-
 ku Obce Halenkovice, (před-
 kupní právo RWE). Projedná
  zastupitelstvo obce.

•  smlouvy o bezúplatném pře-
 vodu části dvou pozemků
  p.č. 1752/1 a 1752/2 v k.ú.
  Halenkovice  od  Pozemkového 
 fondu ČR. Po oddělení a za-
 měření vzniknou nová staveb-
 ní místa pro RD

•  komisi pro výběrové řízení 
 rozšíření MŠ formou kon-
 tejnerové sestavy ve složení:
  p. Němec Vladimír, p. Kuče-
 ra Ivan, p. Strašák Petr, 
 p. Ulica Jaroslav, p. Stratil 
 Antonín, p.Vojáček František
  a p. Blažek Jaromír. Členové
  komise určí kriteria (podmín-
 ky) pro výběrové řízení a vy-
 berou dodavatele. Osloveno 
 6 okolních fi rem

vypsala B. B.
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Zahájení školního roku 
2009/2010 se uskutečni-
lo v úterý 1.9.2009 za účasti 
152 žáků 1. – 9. postupného 
ročníku, členů pedagogického 
sboru, rodičů žáků 1. ročníku 
a hostů - starosty OÚ p. Jaro-
míra Blažka a předsedy SRPŠ 
p. Radka Kociána. Slavnostní 
projev přednesl ředitel školy p. 
Vojtěch Tělupil, který pozdra-
vil všechny přítomné, zvláště 
žáky – prvňáčky (viz foto). Při-
vítal nové členy pedagogického 
sboru p. uč. Olgu Idesovou a sl. 
uč. Adélu Chrástkovou. Popřál 
všem hodně úspěchů a žákům 
9. ročníku hodně chuti do usi-
lovnější práce s ohledem na vol-
bu jejich povolání.

Ve škole se vyučuje dle učeb-
ních osnov „Základní škola“ a 
to ve 4., 5. a 9. ročníku a „Ve-
selá škola“ v 1., 2., 3., 6., 7. a 
8. ročníku. Nepovinný předmět 
náboženství vyučuje p. Bohumil 
Kundl. Školní družinu (26 žáků) 
vede p. vychovatelka Ludmila 
Essenderová. V učebnách 2. 
stupně bylo pořízeno nové vy-
bavení: lavice a židle a 2 data-

   

Počty žáků

Zahájení školního roku ZŠ
projektory pro interaktivní výuku 
= interaktivní tabule. V prvních 
měsících proběhly následující 
akce: sběr šípků (na čerstvé 
jsme nenašli odběr, proto se 
šípky suší v prostorách školy), 

sběr papíru, „Trnavský běh“ 
a „Atletický čtyřboj“. V „Trnav-
ském běhu“ jsme zazname-
nali 2 výrazné úspěchy: Anna 
Gajdošíková – 5. místo a Filip 
Wozar – 8. místo (účastnily se 

školy celého okresu, tzn. asi 40 
žáků v kategoriích). O dalších 
akcích Vás budeme informovat 
v příštím čísle zpravodaje. 

Hana Huťková, 
zástupce ředitele

Kroužky

Příspěvky ze SRPŠ:
1. třída 18 žáků 10 chlapců a 8 dívek p. uč. Eva Sattková

2. třída 21 žák 8 chlapců a 13 dívek p. uč. Jarmila Tělupilová

3. třída 16 žáků 8 chlapců a 8 dívek p. uč. Petra Cívelová

4. třída 14 žáků 6 chlapců a 8 dívek p. uč. Adéla Chrástková

5. třída 13 žáků 5 chlapců a 8 dívek p. uč. Jiří Veselý

6. třída 20 žáků 12 chlapců a 8 dívek p. uč. Libor Lízal

7. třída 19 žáků 12 chlapců a 7 dívek p. uč. Michal Palúch

8. třída 15 žáků 6 chlapců a 9 dívek p. uč. Olga Idesová

9. třída 16 žáků 9 chlapců a 7 dívek p. uč. Bohdana Ambrožová

Dataprojektor:  ........... 68.925 Kč

Hra – ŠD (twisgter):  ......... 475 Kč

Doprava (Trnavský turnaj 
+ Atletický čtyřboj):  .........400 Kč

Košíky na hračky do ŠD:  .. 610 Kč

Doprava na florbal:  ..........330 Kč

Barevný papír do VV:  ....... 110 Kč

Celkem ..................... 70.850 Kč

výtvarný ............. p. uč. B. Ambrožová

florbal ................ p. uč. J. Veselý

vybíjená ............. p. uč. L. Essenderová

gymnastika ml. ... sl. uč. A. Chrástková 

gymnastika st. .... p. uč. H. Huťková

taneční .............. p. uč. H. Huťková

angličtina ........... p. uč. J. Tělupilová

dyslektický ......... p. uč. E. Sattková

divadelní ............ sl. uč. P. Cívelová

Š
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Letošní školní rok zahájily děti 
ze ŠD v nově vymalované míst-
nosti. Přestěhováním nábytku 

jsme získali větší prostor pro 
hry - a jak se vyjádřil jeden chla-
pec - „už tady můžeme i tančit!“ 

Školní družina
To ovšem nepůjde, protože 
k denní docházce je zapsáno 
26 žáků 1.- 5. ročníku a dal-

ších 15 dochází 1 - 3x týdně dle 
zájmových kroužků.

Zahajujeme 3. rok práce pod-
le školního vzdělávacího pro-
gramu pro ŠD s názvem „Cesta 
za poznáním aneb Správný kluk 
a správná holka!“ Kromě již 
tradičních akcí jsme se letos 
zaměřili na vaření. V kuchyň-
ce ZŠ máme na každý měsíc 
naplánované nějaké to kuchtě-
ní. V září byla krupice, v říj-
nu ovocno - zeleninový salát. 
Děti získají praktické zkuše-
nosti ´v zacházení s potravi-
nami, s kuchyňským náčiním 
i nádobím. Uvědomí si hodnotu 
jídla, upevní stolovací návyky 
a také si zkusí méně populární 
činnosti jako mytí a utírání nádo-
bí i úklid stolů a podlahy.

Přejeme si, ať se nám daří 
ve všech činnostech, ať ne-
máme žádný úraz a ať se ještě 
dlouho těšíme z krásného babí-
ho léta.

Ludmila Essenderová

Prázdniny jsou minulostí 
a začal nám opět nový školní 
rok. 1. září se znovu otevřely 
dveře obou tříd mateřské ško-
ly v Halenkovicích.

Třídu „Broučků“ navštěvují 
děti 3 - 4 leté a třídu „Skřít-
ků“ děti 5 - 7 leté. I letos jsme 
plně vytížili kapacitu obou tříd, 
do kterých dochází 50 dětí. 
V září jsme přivítali 14 nových 
dětí. Některé z nich statečně 
kráčely do svých tříd a potají 
polykaly slzičky. Jiné dávaly 
své emoce plně najevo a bylo 
je pořádně slyšet. Ale mezi 
uplakánky se objevily také 
děti, které se ve školce cho-
valy tak, jako by sem chodily 
už delší dobu a byly tady jako 
doma. Takovéhle začátky ale 
patří neoddělitelně ke každé-
mu novému školnímu roku. 
Někdo se hned „otrká“, jiné-
mu to trvá delší dobu. Někdy 
je těžké zvyknout si na jiné 
prostředí, jiný denní režim 

Začátek školního roku v MŠ
a v neposlední řadě na své 
nové kamarády a paní učitel-
ky, které se snaží v této chvíli 
dětem nahradit chybějící ma-
minky.

Pro děti jsou v mateřské 
škole připravena hrací cent-
ra, vybavená novými hračkami 
a didaktickými pomůckami. 
Děti si zde hravou formou pod 
odborným vedením kvalifi ko-
vaných pedagogických pra-
covnic rozšiřují své znalosti 
a dovednosti, aby se postup-
ně a nenásilně připravovaly na 
vstup do základní školy.

V letošním roce jsme pro děti 
zakoupili nová lehátka, peřinky 
a polštářky, které plně vyhovu-
jí nejvyšším požadavkům hygi-
eny a splňují veškerá kritéria 
na zdravé spaní a odpočinek 
dětí. Pro uložení lůžkovin a le-
hátek byly pořízeny také nové 
úložné sestavy nábytku. Vše 
bylo hrazeno z fi nančního vý-
těžku akce Výlet do pohádky. 

Všichni si přejeme a doufáme, 
že se dětem bude v naší ma-
teřské škole líbit a kromě tříd-
ních vzdělávacích programů 
připravujeme pro ně na letoš-
ní školní rok spoustu dalších 
zajímavých akcí. O zážitcích 
z nich se s vámi určitě rádi 
podělíme v dalších číslech 

Halenkovického zpravodaje. 
Zatím vám ukážeme, jak nám 
chutnala povidla (viz foto) va-
řená panem Václavem Kociá-
nem v pálenici místní organi-
zace zahrádkářů a jak to bylo 
se školkou v přírodě v minu-
lém školním roce.

Marie Mihálová
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Kronika „Pirátské školy v přírodě“

Letošní škola v přírodě se 
nesla v pirátském duchu. Naše 
nalodění se uskutečnilo 21.6. 
2009 v 16:00 hodin u MŠ. Poté 
co jsme zamávali uslzeným ma-
minkám (piráti přece nepláčou), 
vydal se náš škuner i s kama-
rády z Komárova směr Velké 
Karlovice hotel Galík. Tam už 

na nás v 18:00 hodin čekala 
vydatná večeře, abychom měli 
dost sil na vybalování zavaza-
del a zabydlování svých kajut. 
Byli jsme z toho tak unavení, že 
jsme po pirátském večerníčku 
ulehli do postýlek a těšili se na 
zítřejší dobrodružství. 

Ráno jsme se probudili do 
deštivého počasí. Nám to ale 
nevadilo a s pastelkami a pi-
rátskými omalovánkami jsme si 
vymýšleli pirátské přezdívky. Po 
svačince se mezi piráty roznes-
la zpráva, že byla na říčce Velká 
Hanzlůvka, která protéká kolem 
našeho hotelu, viděna tajem-
ná láhev. Jako správní odváž-
ní dobrodruzi jsme se ji vydali 
v pláštěnkách a gumácích hle-
dat. Všichni jsme měli velkou
radost, když jsme láhev v říčce 

spatřili. Uvnitř láhve byl perga-
men se zakletým neviditelným 
písmem, které bylo potřeba 
rozluštit. Zpráva nás nalákala 
na veliké bohatství, ale bylo za-
potřebí najít čtyři mapy, postavit 
loď a dokázat svou odvahu, sílu 
a moudrost. Po načerpání sil při 
odpoledním odpočinku jsme 
začali hledat mapy. Byly ovšem 
roztrhané a nám nezbylo nic 
jiného, než je večer zase slepit 
k sobě. A hajdy na kutě. 

Tento den byl ve znamení 
vody. Po snídani jsme si zabalili 
do batůžků plavky a ručníky a 
naše kroky směřovaly do luxus-
ního hotelu Lanterna, kde na 
nás čekal bazén. Správný pirát 
musí přece umět plavat. Užíva-
li jsme si vodních hrátek až do 
oběda. Potom na nás čekaly 
další povinnosti. Museli jsme 
postavit v lese velkou pirátskou 

loď. Ale protože do lesa se kvůli 
dešťům a bahnu jít nedalo, vza-
li jsme si aspoň kůry na malé 
lodičky, které si někteří šikovní 
piráti večer stihli vyrobit. Na be-
tonovém plácku před hotelem 
jsme řádili na koloběžkách, 
hráli fotbal, malovali křídami až 
do večeře. Čas byl i na zpěv 
u kytary a pohádku o pirátech. 

Od rána piráti nemluvili o ni-
čem jiném než o hledání pokla-
du. Museli však ještě prokázat 
několik dovedností. Zvládnout 
střílení z děla s papírovými 
koulemi, trefovat se dělem na 
ostrov a v neposlední řadě 
zvládnout boj s nepřítelem. Pak 
následoval velký oříšek i pro 
hlavní kapitány (paní učitelky) 
- výroba papírové loďky. Vše 
jsme zvládli na jedničku a loďky 
pustili po říčce až do moře. Po 
obědě jsme se bez poledního 
ležení vydali na výlet do Karlo-
vického muzea. Seznámili jsme 

se zde s životem lidí za starých 
časů, slízali zmrzku a stihli ma-
lou procházku, než opět začalo 
hřmět a pršet. Večer nadešel 
čas hledat tajemný poklad, ale 
protože venku se "čerti ženili", 
nebo možná piráti, poklad jsme 
nakonec podle tajemných zpráv 
našli pěkně v suchu v hotelu. 
Co jiného v něm mohlo být než 
spousta sladkostí pro malé, ale 
statečné piráty. Unaveni z bouř-
livého pirátského reje, jsme 
zalehli do pelíšků a těšili se 
na krásné pirátské sny. 

NEDĚLE

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA
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Že jste s námi letos nejeli? 
Máte smůlu..... Tábor byl opět 
úžasný, skvělý, jedinečný, plný 
her, dobré nálady a střídavého 
počasí.....

Tentokrát jsme byli na Chval-
čově, a to v termínu od 4. 7. - 
11. 7. 2009. Bylo nás celkem 
40 dětí z 1. - 9. třídy z Napaje-
del, Halenkovic (19 dětí) i Otro-
kovic a 4 vedoucí. Týden uběhl 
velmi rychle a byl plný koupání, 
soutěží a her. Takže nikdo si na 
televizi a počítač, které doma 
opustil, ani nevzpomněl. Staré 
osvědčené hry, jako Nechut-
nohmat, Bojovku, Kimovku 
a Mechyádu, jsme doplnili 
i hrami novými (pro starší 
a pokročilé), jako je Úkolovka, 
či Manželský šestiboj, hra "Co 
je to?" nebo Soutěž o nejlé-
pe namalovanou nožku. Ne-

Letní tábor na Chvalčově
chyběly ani výlety na Hostýn 
a do Bystřice pod Hostýnem, 
kde jsme si mohli koupit spous-
tu užitečných a "mňam" věcí.

Tak už mi věříte, že tábor 
byl skvělý? A i když náhodou 
někdy někdo zazlobil nebo ne-
poslechl…., jsou přece prázd-
niny….. a o prázdninách je do-
voleno i trošičku zlobit……

Ještě bychom chtěli poděko-
vat všem sponzorům, bez kte-
rých by náš tábor nebyl tím, čím 
byl. Jsou to: Teplárna Otrokovi-
ce, Barum Continental, Metal-
šrot Tlumačov, Dura Line Tlu-
mačov a pan Zatloukal. A také 
ochotníkům - Divadlu Zdeňka 
Štěpánka v Napajedlích. Ješ-
tě jednou všem děkujeme. A 
na konec ještě jedna básnička 
o táboře:

 Petra Cívelová

Tábor
Každý rok se na tábor těšíme

a každý rok si ho užijeme.
Koupeme se v bazénu, chodíme na tůry,

to nám jde, zvládneme to bez obavy.
Máme Mechyádu a bojovou hru.

Ze všeho nejvíce se těšíme na VEČERKU.
Bydlíme v chatkách, máme hezké pokoje,

i když strašný nepořádek tam je.
Tábor máme rádi, se všemi je sranda.
Já řeknu vám: "Jsme ale pěkná banda!

Na příští rok se nemůžeme dočkat,
ale nejspíš to musíme přečkat.

V den odjezdu nastalo veliké 
balení a vyklízení kajut, které 
nám zabralo čas až do obě-
da. Autobus pro nás měl přijet 
v 15:30, ale s menším zpoždě-
ním dorazil v 17:00 hodin. Stihli 
jsme proto ještě malou procház-
ku ke karlovickému pralesu, 
jednu zmrzku, pohádku, malo-
vání i dovádění na koloběžkách 
i zpěv s kytarou. Vytoužený od-
jezd ustýskaných pirátů nastal 
v 17:19 hodin a v 19:00 hodin 
už jsme vítali ustýskané rodiče. 
Byl to prima dobrodružný pirát-
ský týden.

Marcela Palúchová

ČTVRTEK
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Zvuk opravených varhan jste 
si kromě mší mohli poslechnout 
i 4. 10. 2009 při varhanním 
koncertu v kostele sv. Josefa 
v Halenkovicích, u příležitosti 
110. výročí od narození sbor-
mistra, varhaníka a hudebního 
pedagoga Josefa Tomaštíka, 
rodáka z Halenkovic.

Za poskytnutí podkladů pro 
článek děkujeme halenkovic-
kému knězi Bohumilu Kundlo-
vi a varhanáři Petru Kovářovi. 
Historická data byla čerpána 
z "Knihy o Halenkovicích" 
PaedDr. Marie Kašíkové.

Oprava varhan v kostele sv. Josefa
Stávající varhany v halenko-

vickém kostele slouží od roku 
1881, kdy nahradily varhany 
původní, v té době již osm let 
nefunkční. Nástroj postavil var-
hanář Matěj Strmiska za 850 
zlatých. V roce 1917 byly k vo-
jenským účelům zrekvírovány 
jejich cínové píšťaly. 

V roce 1983 byla provede-
na generální oprava nástroje, 
v roce 1992 provedla bezplat-
ně rodina Kaškova rozsáhlou 
opravu soustavy měchů var-
han.

Začátkem září letošního roku 
byla ukončena rozsáhlá opra-
va tohoto nástroje, která ale 
nebyla opravou generální (při 
generálních opravách dochází 
i na opravy varhanních skříní 
a jejich navrácení do původní-
ho stavu).

Opravu provedl varhanář Petr 
Kovář z Prakšic. Halenkovické 
varhany jsou vzácné pro svůj 
mechanický systém ovládání. 
Nástroj od stejného mistra, 
ale s odlišnou mechanikou se 
nachází ještě v Provodově, 
jinak široko daleko nikde.

Opravené varhany se poprvé 
rozehrály při mši svaté v neděli 
6. 9. 2009. Náklady na opravu 
překročily sto tisíc korun. Hra-
zeny byly z rozpočtu halenko-
vické farnosti, na opravu část-
kou 50 000 Kč přispěla i Obec 
Halenkovice.

 Demontáž, vyčištění varhan 
a všeho příslušenství, impregna-
ce proti dřevokaznému hmyzu 
a houbám, odstranění prachu 
suchou i mokrou cestou.

Rozsah opravy

- oprava ovládání manuálů, 
 pedálů a ovládání traktury
  (mechanická soustava táhel
  a drobného příslušenství,
  která spojuje hrací stůl 
 s varhanami).

-  oprava a obnova drobných
  součástí traktury a jejich 
 konzervace

-  oprava manuálové a pedálo-
 vé klaviatury (vymezení vůlí)

Kontrola všech 
funkčních dílů:

- opětovné usazení píšťal do 
varhan, zapojení a seříze-
ní všech funkčních systémů, 
funkční odzkoušení nástroje. 

Montáž a přezkou-
šení varhan:

Oprava kovových 
píšťal 
Ladění a intonace

-  obnova potahů manuálo-
 vých kláves.
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Varhanní koncert
V neděli 4. října se v koste-

le sv. Josefa v Halenkovicích 
uskutečnil varhanní koncert.

Koncert uspořádala Obec 
Halenkovice, místostarostka 
obce Mgr. Jarmila Tělupilo-
vá ve spolupráci s Domovem 
české hudby, což je obecně 
prospěšná organizace, která 
se snaží o obnovu hluboké tra-
dice provozování vážné hudby 
i na regionální úrovni. Záštitu 
nad touto akcí převzalo Minis-
terstvo kultury ČR a hejtman 
Zlínského kraje MVDr. Stani-
slav Mišák. Vystoupení bylo 
věnováno příležitosti 110. 
výročí narození sbormistra, 
varhaníka a hudebního pe-
dagoga Josefa Tomaštíka, 
rodáka z Halenkovic (viz foto).

Josef Tomaštík se narodil 
30. 01. 1899 v Halenkovi-

 Jan Zach (1699-1773):  ................................Preludium a fuga c-moll
 Antonio Vivaldi (1678-1741): ....................Sonata da chiesa pro violoncello 
  a varhany e moll RV 426
 Jan Evangelista Kypta (1813-1868):  .........Preludium d-moll
 Sergej Rachmaninov (1873-1943):  ...........Vocalise pro violoncello a varhany
 John Travers (1703-1758):  .........................Cornet voluntary in C
 Max Bruch (1838-1920):  ............................Ave Maria pro violoncello a varhany
 Stanislav Vrbík (1907-1987):  .....................I. Legenda "Svatý Václav", II. Partita F-dur: 
  variace na píseò "Ejhle, obì  pøesvatá"
 Johann Sebastian Bach (1685-1750):  .......Suita pro violoncello è.1. (výbìr)
 Bohuslav Martinù (1890-1959):  ................Vigílie pro varhany, H.382
 Adalbert Schreyer (1821-1880):  .................Preludium a fuga Es-dur (1869)
 Antonín Dvoøák (1841-1904): ....................Adagio "Kéž Duch mùj sám" z koncertu h moll 
  op.104 pro violoncello a varh. (upr.)
 Jan Gottwald (*1982):  ...............................Varhanní improvizace na píseò k sv. Františkovi 
   "Uèiò mì Pane nástrojem"

Program koncertu:

cích a zemřel 11. 06. 1982 
v Brně. Po studiích na gymná-
ziu a vojenské službě byl při-
jat na konzervatoř v Brně do 
třídy známého varhaníka Prof. 
J. Treglera. Byl také sbormis-
trem sboru Československé-
ho chrámu v Brně. Po druhé 
světové válce byl jmenován 
profesorem konzervatoře 
v Brně a posléze i jejím ředite-
lem (1961-1964). V osobnos-
ti Josefa Tomaštíka můžeme 
spatřit jednoho z nejvýznam-
nějších brněnských varhaníků 
a pedagogů Brna 20. století.

Nově opravené varhany 
v kostele sv. Josefa rozezvu-
čel arcidiecézní organolog 
arcibiskupství olomouckého 

pan Jan Gottwald. Na violon-
cello jej doprovodil koncertní 
mistr pan Jan Žďánský (oba 
viz foto).

Koncert si přišlo vyslech-
nout téměř sto posluchačů, 
kteří účinkující na závěr oce-
nili dlouhým potleskem. Došlo 
také na přídavek. Koncertní 
vystoupení bylo skutečně sil-
ným kulturním zážitkem. 

  R.J.
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Báječná akce pod názvem 
Ahoj prázdniny proběhla 
v sobotu 27. června 2009 pod 
vedením pana Zdeňka Kurtina, 
členů KVZ Halenkovice a dal-
ších dobrovolníků. Děti všeho 
věku přivítaly prázdniny pravým 
branným závodem. 

Organizátoři pro děti při-
pravili nejen samotný branný 
závod, při kterém plnily nej-
různější sportovní a vědomost-
ní úkoly, ale i velký táborák, 
projížďky na koních, nebo pra-
vé vojenské jídlo z polní ku-
chyně. Všichni vítězové i další 
soutěžící získali pěkné ceny 
a sluníčkově žluté tričko. Ceny 
věnovala fi rma ZEROZ Zlín. Na 
občerstvení přispěl Klub vojáků 
v záloze a Obec Halenkovice.                                   

  P.B.

Svatováclavské slavnosti
Halenkovice, spolu s dalším 

okolními obcemi (členy Napaje-
delských emirátů), dostaly v so-
botu 26. září 2009 v odpoled-
ním programu svatováclavských 
oslav v Napajedlích možnost 
prezentovat se návštěvníkům 
slavností. 

Stánek Halenkovic nabízel 
účastníkům ke koštu halenko-
vickou slivovici a tradiční povi-
dla maštěná na chleba (věno-
vali je p. Václav Šubík, p. Hana 
Huťková, p. Josef Hrbáček 
a zahrádkáři). O prezentaci 
a obsluhu stánku se posta-
rali Antonín a Věra Gajdoší-
kovi a paní Marie Mihálová. 
Naši obec zastupovala i paní 
Jana Očadlíková, která nabí-
zela příchozím krásné medo-
vé perníčky a další sladkosti 
z medu. Kolemjdoucí si mohli 
zakoupit také Knihu o Halen-
kovicích nebo odznak Halen-
kovic. Každý příchozí dostal 
jako pozornost halenkovickou 
pohlednici a propagační ma-
teriály o naší obci a rozhledně 
na Brdu.

Při příležitosti tohoto státního 

svátku byl v Napajedlích při-
praven bohatý program už od 
čtvrtku 24. září (Chovatelský 
den v hřebčíně, koncert ZUŠ R. 
Firkušného). Pokračoval v pá-
tek ofi ciálním otevřením nově 

zrekonstruovaných prostor pa-
mátkové zóny na Masarykově 
náměstí. Vrcholil v sobotu 26. 
září slavnostmi v zámeckém 
parku, svatováclavským prů-
vodem, přijetím sv. Václava 

starostkou města na radnici 
a ohňovou show. Otevřena byla 
i napajedelská radniční věž, 
ze které se nabízely zajímavé 
pohledy do okolí.

  B.B.

Ahoj prázdniny - fotoreportáž str. 13
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Dne 27.6.2009 byla prove-
dena technická pomoc. Jed-
nalo se o pročištění kanaliza-
ce na soukromém pozemku. 
Při zvednutí hladiny potoka se 
zanáší odpadní potrubí. Voda 
se vrací zpět a vylévá se šach-
tou na dvůr. Jednotka vyjela 
s technikou CAS 32 v počtu 
1+3. Na pročištění potrubí byl 
použit kanálový krtek na vede-
ní C. Byla doporučena montáž 
zpětné klapky.

Dne 4. 7. 2009 jsme se 
zúčastnili oslav 115. výročí 
založení SDH Oldřichovice. 
Naše jednotka při této příleži-
tosti vystavila automobil Opel 
Movano. Program oslav tvořilo 
mnoho různých ukázek hasič-
ských dovedností členů oldři-
chovického sboru, a to všech 
věkových kategorií. Zajímavá 
byla i ukázka HZSP Barum 
Continental, který předvedl 
likvidaci požáru pomocí im-
pulsního hašení IFEX 3000. 
Princip hašení spočívá ve vy-
střelení malého množství vody 
při velkém tlaku, voda pak vy-
tvoří mlhu, která účinně hasí. 
Dalším programem bylo vy-
stoupení kynologů z Otrokovic 
a večerní hudební produkce, 
jejíž výtěžek byl věnován na 
rekonstrukci CAS 25 RTHP 
JSDH Oldřichovice. 

Z činnosti hasičů

Dne 14. 7. 2009 nás na-
vštívila novinářka ze Zlínského 
deníku paní Gabriela Dvorní-
ková. Každý čtvrtek vychází v 
deníku seriál o dobrovolných 
hasičích s názvem Lidé sva-
tého Floriána. Na domluvené 
schůzce jsme si pohovořili 
o jednom z našich těžších 
zásahů v roce 2003, kdy se 
naší obcí prohnalo menší tor-
nádo. Dále jsme paní novinář-
ce prozradili několik informací 
o našem SDH a naší technice. 
Rozhovoru se zúčastnili 3 čle-
nové jednotky: Josef Gabrhe-
lík ml. - velitel JSDH, Jan Ha-
náček - velitel družstva a Filip 
Juřena – hasič. Po rozhovoru 

došlo i na focení. Z našeho 
setkání vznik další článek se-
riálu, který si můžete přečíst 
prostřednictvím webových 
stránek hasičů www.halenko-
vice.cz/hasici. 

Dne 18. 7. 2009 jsme se 
zúčastnili turnaje v malé ko-
pané v obci Soběsuky. Pro-
ti sobě nastoupila družstva 
složená převážně z hasičů. 
Hrálo se na dvou hřištích v po-
čtu 1+4, týmy byly rozděleny 
do dvou skupin. V naší skupi-
ně byly týmy hodně vyrovnané 
a tomu také odpovídaly vý-
sledky zápasů. Naše mužstvo 
přesto postoupilo ze skupiny 
z druhého místa. Bohužel 

krásně rozehraný turnaj pře-
kazilo špatné počasí. Zača-
lo nepřetržitě a hustě pršet. 
Turnaj byl přerušen a dohrán 
formou penalt. V tomto směru 
se našim borcům příliš nedařilo, 
a z turnaje jsme vypadli. Dou-
fáme, že příští ročník bude pro 
nás úspěšnější.

Tak jako každý rok, projíž-
děla i letos naší obcí jedna 
z největších automobilových 
soutěží v ČR - Barum Czech 
Rally Zlín. Letos od 21. - 23. 
8. 2009. Halenkovičtí hasiči 
opět vypomohli při organizaci 
a zabezpečení zdárného 
a bezpečného průběhu soutě-
že. V pátek jsme zapáskovali 
část trati (foto č. 1) a v sobotu 
ráno jsme již stáli na svých po-
zicích jako pořadatelé. V letoš-
ním roce se na pořadatelské 
službě podílelo 11 členů SDH. 
Po ukončení RZ jsme na svě-
řeném úseku provedli úklid 
a sledovali, jak probíhá závod 
na dalších rychlostních zkouš-
kách. 

Dne 26. 8. 2009 vyjížděla 
jednotka k nahlášenému požá-
ru. Vyjela s technikou CAS 32 
T138 s posádkou 1+2 a DA 
Opel Movano s posádkou 1+1. 
Bylo zjištěno, že se jedná o po-
žár suchého porostu o rozloze 
asi 15 x 50 m u Nové silnice. 
Bylo rozvinuto jednoduché 
vedení C a započaty haseb-
ní práce. Po uhašení požáru 
se na místo dostavila i jednot-
ka HZS ZLK PS Otrokovice 
s technikou CAS24 Renault 
Midlum. Před odjezdem jed-
notek bylo požářiště a okolí 
ještě jednou prolito vodou 
a překontrolováno, zda 
se ještě někde nenachází hor-
ká místa. 

Turnaj o bečku piva se i letos 
uskutečnil na halenkovickém 
fotbalovém hřišti. Termín byl 
z důvodu nepříznivého po-
časí přeložen o týden, a to 
na sobotu 5. 9. 2009. Ani letos 
zde nechyběl výběr halenkovic-
kých hasičů. Hasiči jsou stálý-
mi účastníky tohoto turnaje již 
od jeho začátků a žádný jiný 
název mužstva s ve výsledko-
vých tabulkách tohoto, dnes 
již legendárního fotbalového 
mače, neopakuje častěji. Náš 
tým byl při rozlosování zařazen 

3

1
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Odjakživa platí, že se ha-
lenkovičtí obyvatelé potýkají 
s vážným nedostatkem vody 
a hlavně nemáme v naší 
dědině žádnou větší vodní 
plochu. Z dávné doby po-
chází úsloví, s oblibou pou-
žívané zejména v okolních 
vesnicích: "Na Halenkovicích 
neumíja plavat ani kačeny". 
Časy se mění, v centru obce 
se nedávno objevil potápěč....

Kdykoliv jsme doplňovali 
cisternu našeho hasičského 
auta, poslouchali jsme stížnosti 
od občanů Halenkovic. Dů-
vodem bylo napouštění vody 
z vodovodního řadu, při němž 
docházelo ke snížení tlaku 
v potrubí, k znečištění vody rzí 
a k zákalu vody. Byli jsme nuce-
ni zapřemýšlet a zajistit si nové 
odběrové místo, kde by bylo 
možné bez problémů dočerpat 
naši CAS. 

Po domluvě se starostou 
obce jsme se podívali na starou 
téměř zapomenutou vodní ná-
drž v centru na Pláňavách. Pro

 

tento účel by se dala ideálně vy-
užít. Nevědělo se však v jakém 
je stavu, jak je hluboká, kdy byla 
postavená a jiné důležité věci. 

Ani pamětníci nám moc nepo-
mohli. Rozhodli jsme se, že ná-
drž vyčerpáme. K našemu údivu 
klesla hladina o necelých 50 cm 
a na této úrovni se i za stálého 
čerpání zastavila. To byl pro 
nás oříšek, který nám pomohl 
rozlousknout až náš kamarád 

David Králík, který je potápěč. 
Požádali jsme ho o provedení 
průzkumu. 26. 8. 2009 do-
jel se svou výbavou k nádrži 

a ponořil se do jejich útrob. 
Na zdokumentování si dokon-
ce dovezl speciální fotoaparát. 
Po 20 minutách bylo jasno. 
Nádrž je velká 11 x 5 m, což 
nás překvapilo, její hloubka je 
cca 3 m. Má stálý přítok vody. 
Snad se jedná o samostatnou 

studnu nebo je plněna z okol-
ních studní. Uvnitř nádrže jsou 
ještě dřevěné vzpěry, které dr-
žely bednění. Tyto vzpěry jsou 
jako nové, zdi i strop jsou také 
v perfektním stavu. Dnes již 
víme, že nádrž byla postavena 
před 2. světovou válkou. 

David se v Halenkovicích ob-
jevil ještě jednou a to 22. záři. 
Nabídl se, že vyčistí dno nádrže 
od napadaných nečistot a zbyt-
ků starého bednění. Jelikož se 
jednalo o větší kusy dřeva, bylo 
nutné, kvůli manipulaci, odčer-
pat část vody z nádrže. Vyzved-
nutí šlo hladce. Pak ještě pořídil 
pár fotek a bylo hotovo.

Tímto jsme získali „staronové“ 
odběrové místo, kde je možné 
čerpat vodu bez obav. Zbývá 
jen umístit ponorné čerpadlo 
s výtlakem 1000 l/min a přívod 
elektřiny k němu.

Děkujeme Davidu Králíkovi 
za velkou ochotu a pomoc, obci 
a panu starostovi za velmi rych-
lé a vstřícné řešení našeho pro-
blému.

Josef Gabrhelík, ml.

Potápěč v Halenkovicích?

do druhé, čtyřčlenné skupiny. 
Ze tří zápasů se nám podařilo 
jednou zvítězit, dvakrát jsme 
ze hřiště odcházeli poraženi. 
Ve skupině nám patřilo třetí 
místo a závěrečné boje nám 
tak unikly. Reprezentoval nás 
nový člen SDH Marek Blaha 
(viz foto č. 2 - stojící druhý 
zprava).

Měli jsme aspoň víc příle-
žitostí poklábosit s kamarády 
a známými, o tom co je no-
vého, a užít si sobotní odpo-
ledne alespoň v roli diváků. 
Doufejme, že příští rok se nám 
zadaří lépe.

Dne 26.9.2009 vyjížděla 
jednotka k dalšímu požáru pol-
ního porostu. Byl nahlášen pří-
mo strojníkovi p. Vičánkovi ml. 
Po příjezdu na místo bylo zjiš-
těno, že oheň se do okolí (asi 
20x20 m) rozšířil od hořící 
kopky sena (viz foto č. 3). Ha-
sit (jednoduchými hasebními 
prostředky) začali už místní 
občané, kteří tak zabránili dal-
šímu většímu šíření. Násled-
ně nastoupila naše jednotka 
a na likvidaci použila jednodu-
ché vedení C a celé požářiště 
řádně prolila vodou včetně ho-
řícího sena. Hašení probíhalo 

ve večerních hodinách, proto 
bylo použito umělé osvětlení 
z naší elektrocentrály. Zasaho-
valo 5 členů jednotky s techni-
kou CAS 32 Tatra 138. Výjezd 
byl řádně nahlášen operační-
mu důstojníkovi do Zlína. Ha-
lenkovičtí hasiči situaci zvládli 
sami, proto nebylo nutné vysí-

lat další jednotky. Oheň vznikl 
v době vydané Výstrahy Čes-
kým hydrometeorologickým 
ústavem. Občané byli upo-
zorněni, že vlivem suchého 
počasí a vysokých denních 
teplot vzduchu dochází ke zvý-
šení nebezpečí vzniku požárů. 
Zákazy na vypalování a v této 

2

době i na pálení (rozdělává-
ní otevřených ohňů) běžely 
i ve vysílání kabelové televize 
a byly zveřejněny na úřední 
desce OÚ. Opět se ukázalo, 
že ignorovat zákazy se nevy-
plácí. Naštěstí se nikomu nic 
nestalo.

 Josef Gabrhelík ml.
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Poslední přípravný závod 
před nadcházejícím mistrov-
ství ČR, proběhl 5. 9. ve Zruči 
u Plzně. Zúčastnili se ho dva 
naši závodníci, kteří si vybojova-
li postup na MČR. Byli jimi Ra-
dek Trvaj, který ve své kategorii 
obsadil 19. místo z 28 startují-
cích a Filip Wozar, který ve své 
kategorii obsadil 14. místo z 30 
startujících.

Vyvrcholením letošní sezó-
ny letního biatlonu žactva bylo 
mistrovství ČR, které proběhlo 
ve dnech 19. - 20. 9.2009 
v Letohradě. Na programu byly 

Klub biatlonu
Závody ve Zruči

Mistrovství ČR 
žactva

dva závody a to rychlostní závod 
a závod s hromadným startem. 
Účast na tomto mistrovství je 
podmíněna II. výkonnostní tří-
dou. Z našeho klubu tuto pod-

mínku splnil v kategorii "žáci A" 
Radek Trvaj, který v rychlost-
ním závodě obsadil 18. místo 
a v závodě s hromadným star-
tem 12. místo z dvaceti devíti 

startujících. V kategorii "žáci 
C" Filip Wozar, který v rychlost-
ním závodě obsadil 15. místo 
a v závodě s hromadným startem 
8. místo z třiceti startujících. 
Filip Wozar si tímto závodem vy-
bojoval I. výkonnostní třídu.

 František Palla

Dne 12. 9. 2009 pořádalo 
Myslivecké sdružení Podlesí 
Halenkovice ve spolupráci 
s Mysliveckým sdružením Na-
pajedla podzimní zkoušky oha-
řů a malých plemen. Na zkouš-
ky se sjeli vůdci se svými psy 
z celého Zlínského kraje.

Předmětem zkoušek je ově-
ření upotřebitelnosti lovec-
kých psů. Při splnění zkoušky 
jsou lovečtí psi uznáni způsobilí 
k vykonávání činnosti při 
honech. Bez této ověřovací 
zkoušky nesmí být žádný lo-
vecký pes připuštěn na mys-
livecký hon.

Zkoušky se pořádaly ve 
dvou kategoriích a to malá ple-
mena a velká plemena - ohaři. 
V kategorii malá plemena 
se zúčastnilo 6 psů. V katego-
rii ohaři se účastnilo 12 psů. 
Počasí v průběhu zkoušek 

Zkoušky ohařů a malých plemen

bylo typicky podzimně větrné, 
což psům způsobovalo nemalé 
potíže.

Proto, aby při zkouškách 
pes úspěšně obstál, musí být 
úspěšný v následujících disci-
plínách:

a) poslušnost psa

b) vlečka (schopnost stopo-
 vání postřelené zvěře)

c) pohození (aport střelené
 zvěře)

d) vodní práce (přinesení 
 ulovené kachny z vody)

V podzimních zkouškách 
uspělo celkem 15 psů, kteří 
splnili podmínky lovecké upo-

třebitelnosti. 
Průběh zkoušek hodnotilo 

celkem 6 rozhodčích, na jejich 

činnost dohlížel správce zkou-
šek - p. Růžička - z okresní 
kynologické komise a ředitel 
zkoušek.

Předseda mysliveckého 
sdružení Halenkovice by rád 
poděkoval všem vůdcům psů, 
rozhodčím a všem, kteří se 
organizačně na akci podíleli. 
Dále spřáteleným mysliveckým 
sdružením Napajedla, Babice, 
Spytihněv, která pro pořádání 
zkoušek poskytla své honitby.

Z. a J. Trvajovi

Počasí v průběhu zkoušek 

b l t i k d i ě ět é tř bit l ti
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Ve dnech 21. až 23. srpna 
2009 proběhl na Zlínsku 39. 
ročník automobilové soutěže 
Barum rally. Soutěž oproti před-

chozím ročníkům doznala změn, 
které se týkaly jejího časového 
rozvrhu, směru průjezdů rych-
lostních zkoušek, umístění ser-
visní zóny anebo názvu soutěže. 
Rally se jela jako Mezinárodní 
mistrovství ČR, Mistrovství Evro-
py, ale hlavně jako součást se-
riálu IRC, jehož promotérem je 
televizní stanice Eurosport. Prá-
vě díky účasti v seriálu IRC byla 
soutěž přejmenována na Barum 
Czech Rally. 

Změny se také dotkly rych-
lostních zkoušek č. 3 a 7, kte-
ré nesly název "Halenkovice". 
Oproti předcházejícím ročníkům 
se tyto rychlostní zkoušky jely 

v opačném směru, tedy od Bě-
lova na Kostelany. Pro snížení 
rychlostního průměru čekaly 
v Halenkovicích na jezdce dva 

retardéry (na výjezdu z lesa od 
Žlutavy a na vjezdu do obce). 
Rychlostní zkoušky č. 3 a 7 byly 
proti minulým letům zkráceny 
o 6,62 km. Pro diváky bylo zřej-
mě nejzajímavější informací, že 
se Halenkovice jely už v sobotu, 
hned po legendární RZ Pindula. 
Byla tak velká šance vidět ještě 
poměrně široké startovní pole, 
které se díky náročnosti soutěže 
velmi rychle zužuje.
Vyjmenovávat jezdecké hvězdy, 
které se ve Zlíně představily, by 
bylo zdlouhavé, proto jen trochu 
statistiky:
Na startu se objevilo 107 po-
sádek z devatenácti států 

s vozy čtrnácti značek. Dvacet-
čtyři posádek jelo na vozech 
S 2000 (soutěž s nejvíce speci-
ály S 2000 na světě). V tiskovém 

Celkové pořadí Barum Czech Rally Zlín 2009:

RZ č. 3 Halenkovice vyhrála 
posádka Kopecký - Starý 
s vozem Škoda Fabia S2000

RZ č. 7 Halenkovice vyhrála po-
sádka Hänninen - Markkula 
s vozem Škoda Fabia S2000

Barum Czech Rally 2009
středisku se akreditovalo 283 
novinářů z patnácti států. Sou-
těž s celkovou délkou 652 km, 
z nichž 255 km bylo rozděleno 
do 15 rychlostních zkoušek, sle-
dovalo více než 250 tisíc diváků. 
V cíli bylo klasifi kováno pouze 
55 posádek.
Součástí soutěže byla i Hvězdná 
rally historiků, které se účastnily 
historické závodní vozy. Posádky 
historiků startovaly patnáct minut 
po projetí posledního soutěžící-
ho z hlavního pole. Soutěžící 
nebyli hodnoceni podle dosa-
žených časů, ale podle počtu 
obdržených SMS zpráv, které 
zasílali diváci podle atraktivity 
průjezdů. Historici jeli pouze 
v sobotu, takže si dvakrát projeli 
i Halenkovice. Vítězem Hvězdné 
rally se stala posádka Aleš Má-
čala - Michal Pohanka (CZ, Alfa 
Romeo Giullieta).
Ranní halenkovická rychlostní 
zkouška se jela za krásného po-
časí a velkého diváckého zájmu. 
RZ byla přerušena z důvodu 
požáru vozu st. č. 82 posádky 

Votava - Král, ke které z Pláňav 
vyjížděla i sanitka a vůz asistenč-
ní služby. Posádky, které RZ 
nestihly projet, dokončily tuto 
zkoušku volným průjezdem.
Odpolední RZ č. 7 byla pozna-
menána příchodem deště. Star-
tovní pole už bylo mírně zreduko-
vané a počasí zařídilo, že u trati 
zůstali jen skalní příznivci motor-
sportu...

R.J.

1. Kopecký – Starý (CZ, Škoda Fabia S2000) 2:24:21,1 hod

2. Meeke – Nagle (GB/IRL, Peugeot 207 S2000) + 1:00,4 min

3. Hänninen – Markkula (FIN, Škoda Fabia S2000) + 2:00,8 min

4. Kresta – Gross (CZ, Peugeot 207 S2000) + 2:10,8 min

5. Prokop – Tománek (CZ, Peugeot 207 S2000) + 2:39,6 min

6. Valoušek – Hrůza (CZ, Škoda Fabia S2000) + 4:50,4 min

7. Tóth – Tagai (H, Peugeot 207 S2000) + 5:19,7 min

8. Pech – Uhel (CZ, Mitsubishi Lancer EVO IX) + 5:23,2 min

9. Solowow – Baran (PL, Peugeot 207 S2000) + 5:53,2 min

10. Rossetti – Chiarcossi (I, Fiat Grande Punto S2000) + 7:03,7 min

Vítězná posádka
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Letní fotbalový turnaj 2009
V sobotu 18. 7. 2009 pro-

běhl na hřišti TJ Halenkovice 
11. ročník Letního fotbalového 
turnaje. Pozvání organizátorů
z TJ Halenkovice přijala muž-
stva Žlutavy, Babic, domácí tým 
Halenkovic a tým "Halenkovice 
Stars". Posledně jmenova-
né mužstvo bylo sestaveno 
z hráčů, kteří v minulosti hrávali 
za Halenkovice, ale v řadách 
mělo i hráče se zkušenostmi 
z první české a slovenské ligy. 
Zápasy byly řízeny pány roz-
hodčími Mitáčkem, Uhlárem 
a Jungvirtem. Stejně jako 
v předcházejících letech na di-
váky čekala celkem čtyři utká-
ní, která se hrála na dvakrát 
třicet minut. Vítězná mužstva 
z prvních utkání postoupila do 

fi nále, poražení hráli o třetí mís-
to.

Ani letos diváci nestrádali 
hladem. I přes nepříznivé po-
časí vydržela obsluha udírny 
a prodejního koutku (rodina Ka-
dlčákova) až do samého kon-
ce turnaje na svém stanovišti 
a odvážně bojovala s větrem 
a deštěm.

Z pohledu na oblohu a před-
povědí bylo už na začátku turna-
je zřejmé, že se nad Halenkovi-
cemi rozprší. Každý to čekal, 

ale přitom doufal, že to přijde 
co nejpozději. Bohužel očeká-
vaný déšť se dostavil poměrně 
záhy. Ve druhé půli druhého 
zápasu se opravdu rozpršelo 
a pršet nepřestalo do kon-
ce turnaje. Intenzita srážek 
se měnila každou chvíli. 
Na hrací plochu se snášel mír-
ný deštík, který během okamži-

ku zesílil na průtrž doprováze-
nou hromy. Za moment déšť 
zeslábl a tak se to opakovalo 
po celý zbytek odpoledne.

Ke cti hráčů i rozhodčích 
slouží to, že všechny plánova-
né zápasy byly odehrány podle 
plánu. Několik věrných diváků 
ukrývajících se pod deštníky 
a přístřeškem šaten i v těch-
to těžkých podmínkách vidě-

lo pěkná utkání, ve kterých 
padalo hodně gólů. Utkání 
rozhodně nebyla formální 
a zdvořilostní záležitostí. Dů-
kazem je i to, že rozhod-
čí ukázali i několik žlutých 
a dokonce červených karet.

Počasí také zavinilo, že zá-
věrečný ceremoniál proběhl 
v rychlém tempu bez zby-
tečných průtahů. Pan Radek 
Kedruš, na kterém zejména 
spočívala organizační stránka 
turnaje, předal trofeje zástup-
cům mužstev tak, jak je určily 
výsledky zápasů.

Na čtvrtém místě se umís-
tilo mužstvo Babic, třetí byla 
Žlutava. Ve fi nále se rozhodlo 
o tom, že letošní pohár pro vítěze 
si pro sebe v halenkovicko - 
halenkovickém souboji vybo-
jovalo mužstvo Halenkovice 
Stars. Nejlepšími střelci tur-
naje byli se třemi góly vyhlá-
šeni pánové Mišurec (Žlutava) 
a Kraváček (Babice).

R.J.

Výběr příspěvků
Výkonný výbor TJ Halenkovice sděluje, že od 1. 8. 2009 
byl zahájen výběr členských příspěvků aktivních hráčů.

TJ Halenkovice svolává výroční 
členskou schůzi, která se 
uskuteční v pátek 13. listo-
padu od 18:00 hodin v sále 
KD v Halenkovicích. Účast 

HA - LA liga
TJ Halenkovice pořádá VIII. 
ročník zimní fotbalové soutěže 
HA - LA LIGA 2010 v sálové ko-
pané 8-mi členných mužstev. 
(Počet týmů je omezen). Soutěž 
bude probíhat v termínu od 
9.1.2010 do 20.2.2010 vždy 
v sobotu  nebo v neděli (pos-
lední kolo sobota 20.2.2010) 
v tělocvičně ZŠ Halenkovice. 

Formuláře pro přihlášení týmu 
do soutěže budou k dispozici 
v „Hospůdce na hřišti“, kde je 
také možné vyplněné formuláře 
odevzdat včetně startovného, 
které činí 1600 Kč za celý tým 
i v případě, že nemá na soup-
isce všech 8 hráčů. Kontakt tel: 
604 841 949, e-mail: radek.
kedrus@avonet.cz.

Výroční schůze TJ
všech členů je nutná. Zveme 
také rodiče fotbalistů přípravky 
a všechny, kteří mají zájem 
o členství v naší organizaci.

fi ál ž í h áli tř tí í l řit d f l ž t řijd
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Na začátku května 2009 
zahájila Tělovýchovná jednota 
Halenkovice přípravu svého 
nového mužstva - fotbalové 
přípravky. Čtrnáct chlapců 

Turnaj o bečku 2009
V sobotu 5. 9. 2009 se na 

halenkovickém hřišti uskutečnil 
další ročník fotbalového Turnaje 
o bečku piva. Původně se akce 
měla uskutečnit o týden dříve, 
deštivé počasí bylo proti, a tak 
se hlavní organizátor - Tonda Ga-
jdošík rozhodl turnaj přeložit na 
další víkend.

Tato změna měla za násle-
dek, že se z původně osmi při-
hlášených mužstev k zápasům 
dostavilo jen šest týmů. Tyto 
byly doplněny úplně neznámým 
mužstvem, které na hřiště přišlo 
už v dresech a přihlásilo se do 
turnaje pod názvem "Síla pergo-
ly". Ve 13:30 došlo na losová-
ní, které probíhalo netradičním 
způsobem - kapitáni si z krabice 
vytahovali sodovčáky slivovice 
s číslem. Jediný povolený do-
ping na rozehřátí.

Turnaj se hrál na malém hřiš-
ti ve dvou skupinách po čty-
řech a třech mužstvech. Hrálo 
se 2 x 10 minut. Všechna utká-
ní soudcoval pan Ladislav Ga-
venda. Mužstva byla složena 
z pěti hráčů v poli, brankaře 
a dvou střídajících, kteří mohli 
střídat libovolně i během hry. 
Jedinou podmínkou, která byla 
pro mužstva stanovena, bylo to, 
že v každém z mužstev mohl hrát 
pouze jeden aktivní fotbalista. 
Tato podmínka se však nakonec 

ukázala pro některá mužstva 
jako problém. První zápasy byly 
odehrány, když se začaly ozývat 
nespokojené hlasy o účasti více 
aktivních fotbalistů v tom kterém 
mužstvu.

Letošní ročník byl trochu 
jiný než ročníky předcházející. 
S trochou nadsázky se dá říct, 
že si za předchozí ročníky vybral 
smůlu. Změna termínu, chladné 
počasí a k tomu navíc i zranění, 
které si vyžádalo lékařské ošet-
ření. Tonda Gajdošík měl tedy 
starostí více než dost - oním zra-
něným byl totiž jeho syn Jenda, 
který si poranil nohu. Turnaj byl 
nakrátko přerušen, po příjezdu 

sanitky a ošetření zraněného 
se však zápasy opět rozeběhly, 
i když s mírným časovým sklu-
zem. Mezitím hlavní organizátor 
řešil protesty jednotlivých týmů a 
zvládl to s diplomatickým citem. 

Pak už si všechno "sedlo" a tur-
naj probíhal bez zádrhelů až ke 
svému fi nálovému zápasu. V tu 
dobu už se začalo šeřit a výrazně 
se ochladilo.

Jako symbol dobrého kon-
ce se pak na hřišti objevil 
i "marod", který se po ošetření 
v nemocnici přijel podívat, jak 
to dopadlo.

Finálový zápas se odehrál 
mezi mužstvy Turistů a halenko-

vicko-napajedelsko-plzeňského 
týmu Síla pergoly, který nakonec 
zvítězil 0:1.

Ceny se předávaly už za tmy, 
famfáry obstarali muzikanti 
z Topolné, kteří se přišli posta-
rat o dobrou náladu. Po předá-
ní poháru vítěznému mužstvu 
si slovo vzala paní Marta Kadlčá-
ková, a jménem všech, kteří mají 
tento turnaj rádi, poděkovala 
Tondovi za jeho čas a nadhled, 
se kterým nejen letošní ročník 
zorganizoval.

Stejně jako v letech před-
cházejících se vítězné mužstvo 
o hlavní trofej (bečku) podělilo…

R.J.

Výsledky turnaje 

1.  ..........Síla pergoly
2.  ..........Turisti
3.  ..........Keketíci
4.  ..........Svatí kluci
5 - 7.  .....Pivní bratři
5 - 7.  .....Hasiči 
5 - 7.  .....Kluci 
 z Kopca

Nejlepší brankář: 
Jenda Kašný
Nejlepší střelec: 
Jirka Sudolský 
(5 gólů)

První zápas fotbalové přípravky
se ve fotbalových dovednos-
tech zdokonaluje každé úterý 
pod vedením trenérů Vladimí-
ra Wozara, Radka Kedruše 
a Zbyňka Horky.

V pátek 21. 8. 2009 pro 
mladé halenkovické fotbalis-
ty přišel velký okamžik - první 
mistrovské utkání. Do Halen-
kovic přijelo mužstvo Myslo-
čovic, kluci si poprvé oblekli 
nové dresy a z kabin vyběhli 
na halenkovický trávník. Při 
jejich prvním "velkém" zápase 
je jako diváci přišli podpořit 
rodiče, sourozenci a kama-
rádi. 

Už na začátku bylo zřejmé, 
že proti sobě nenastoupili rov-
nocenní soupeři. Zatímco klu-
ci z Mysločovic zaujali místa 
na svých postech, halenkovjá-
ci nastoupili s taktikou fotbalo-
vého roje. Není se čemu divit, 
soupeř našeho mužstva měl 
vyšší průměr nejen věkový, ale 

i výškový a v jeho prospěch 
hrály i nepoměrně větší zku-
šenosti s "mistrovským" fot-
balem.

Halenkovičtí hráči se ale za 
své vystoupení v žádém přípa-
dě nemusí stydět. Hráli bojovně 
a snažili se. Pokud vydrží, sta-
nou se za rok za dva obávaný-
mi soupeři třeba i pro Myslo-
čovice.

Zápas skončil vítězstvím 
hostí v poměru 1 : 8, histo-
ricky první gól halenkovické 
přípravky vsítil Ondřej Huť-
ka, perfektními zákroky se 
prezentoval brankář mužstva, 
Dominik Vlachynský.

R.J.
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Aktuality

Ke dni 30. 9. 2009 bylo 
v Halenkovicích registrováno 
97 dosažitelných uchazečů 
o práci, míra nezaměstnanos-
ti tedy činila 11,76%. Celko-
vý počet práceschopných 

obyvatel k tomuto datu 
byl 825. Oproti konci měsí-
ce července 2009, kdy či-
nila míra nezaměstnanosti v 
obci Halenkovice 10,30%, 
se jedná o nárust o 1,46%.

Nezaměstnanost 

Cena předplatného je 720,- 
Kč + cestovné. Přihlášky a zá-
lohu v ceně 500,- Kč přijímá do 
6. listopadu 2009 paní Bože-
na Chytilová, Kopec 12, Ha-
lenkovice. 

Představení se koná vždy 
ve čtvrtek, 6x za rok. Odjezd 

autobusu je v 18:00 hod. 
z Kopce po zastávkách 
ČSAD.

Předplatné Slováckého divadla

 
Dne 1. 7. 2009 byl spuštěn 

Informační systém datových 
schránek. Stalo se tak podle 
zákona 300/2008 Sb. o elek-
tronických úkonech a autori-
zované konverzi dokumentů 
a následujících vyhlášek. 
Datové schránky mění díky 
informačním technologiím 
způsob doručování (přijímání 
a podávání)  úředních do-
kumentů. Pomocí datových
schránek bude možné zasílat
dokumenty v eletkronické po-
době orgánům veřejné 
moci a také je takto od 
nich přijímat. Tento způsob 
komunikace nahradí kla-
sický způsob doručování 
v listinné podobě, protože 
zákon o datových schránkách 
zrovnoprávňuje papírovou 
a elektronickou verzi zasíla-

ného dokumentu. Orgánům 
veřejné moci a právnickým 
osobám budou datové schrán-
ky zřízeny automaticky, všem 
ostatním na základě jejich 
žádosti. Podrobné informace 
o projektu Datových schrá-
nek, možnost a způsob jejich 
zřízení a obsluhy získáte na 
webových stránkách www.
datoveschranky.info. 

Desatero přístupu k in-
formačnímu systému Dato-
vých schránek a desatero 
bezpečnosti v informačním 
systému Datových schránek 
(ve formátu pdf) máte k dis-
pozici na našich webových 
stránkách (www.halenkovi-
ce.cz) nebo v kanceláři OÚ 
Halenkovice.

Datové schránky

Občanské sdružení Diako-
nie Broumov ve spolupráci 
s Obecním úřadem Halenko-
vice uspořádalo humanitární 
sbírku, která se uskutečnila 
9. a 10. září 2009 v budově 
KD Halenkovice. 

O organizaci se tradičně 
postaraly p. Anna Horková 
a p. Ludmila Zapletalová. 
Štědří dárci věnovali celkem 

17 krabic a 48 pytlů obleče-
ní všeho druhu. Další termín 
sbírky je naplánován na kvě-
ten 2010. 

Všem, kteří jste přispěli dě-
kujeme.

Humanitární sbírkaVe vysílání regionální tele-
vize RTA Zlín byla dne 2. 9. 
2009 v pořadu Minuty regionu 
odvysílána reportáž o pěsto-
vání švestek v Halenkovicích. 
Na reportáž s názvem „Mod-
rofi alová vesnice“ se můžete 
podívat na našich webových 
stránkách – archiv novinek.

„Modrofi alová obec - to jsou 
letos Halenkovice na Zlínsku. 
Právě dozrávají švestky, ty se 
tu v obrovském množství pěs-

tují od nepaměti. Celá vesnice 
se už chystá na sklízení letošní 
nadílky a pálení slivovice. Do-
konce budou mít i obecní trn-
kovou pálenku.“ Tak zní úvod 
reportáže od Jana Čady.

Modrofi alová vesnice 
- reportáž o pěstování švestek

Firma Peržel s.r.o. nabízí 
zateplení domů s využitím stát-
ní podpory zelená úsporám. 
Provádíme: zateplení ven-
kovních zdí, zateplení stropů 
i střech včetně sádrokartonů. 
Vyřídíme vám veškerou do-
kumentaci pro získání státní 
podpory. Tel: 733 539 284. 
www.teplydomov.cz.

Zateplení domů

Od 13. října bylo znovu 
otevřeno poradenské místo 
České obchodní inspekce 
(ČOI) v Otrokovicích. Pro ob-
čany z našeho regionu je to 
možnost jak získat bezplat-
nou pomoc a orientaci v ob-
lasti spotřebitelského práva, 
stejně jako pomoc v řešení 
spotřebitelských stížností 
a reklamačních řízení.

Pracoviště bude posky-
tovat služby v budově č. 
2 MěÚ Otrokovice, za-
sedací místnost č. 225 
v 1. poschodí, v následu-
jících termínech: 10.11., 
24.11., 8.12., 22.12. 2009 
v době 8:00 – 14:00 hodin. 
V tuto dobu získáte základní 
informace také na  telefon-
ním  čísle 577 680 440. 
V uvedených termínech 
lze (po předchozí domlu-
vě) sjednat konzultaci 
i na dobu od 14:00 do 16:00 
hodin. Termíny pro rok 2010 
budou upřesněny v závěru 
letošního roku.

Poradenské místo
Poradenské místo České 

obchodní inspekce (ČOI)

Místo: Městský úřad Otroko-
 vice, nám. 3. května 
 1341, Otrokovice, bu-
 dova č. 2, 1. poschodí, 
 zasedací místnost 
 č. 225

Den: 10.11., 24.11., 8.12., 
 22.12.2009

Čas:  8:00 - 14:00 hod. 
 a 14:00 - 16:00 hod. 
 (pouze předem 
 ohlášené konzulta-
 ce)

Odborné konzultace v uve-
dených termínech na tel. č. 

Mimo uvedené termíny 
informace na tel. č.

Poradenské místo ČOI

577 680 288
577 680 257

577 680 440
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Kalendář Halenkovice 2010 
(stolní, týdenní plánovací) 
si můžete zakoupit v prodej-
nách potravin Anny Kašpár-
kové na Dolině, Pláňavách 
nebo Dolním Konci. Kalendář 

získáte i v kanceláři obec-
ního úřadu, po telefonické 
dohodě (tel. 577 945 736) 
můžete požádat o zaslání 
na dobírku. Cena je 100 Kč + 
poštovné.

Kniha o Halenkovicích (au-
torka PaedDr. Marie Kašíková, 
303 str. + fotopříloha, pevná 
vazba, rok vydání 2004) je 
k dostání v kanceláři OÚ. Cena 
200 Kč. Zašleme i na dobírku. 

Tel.: 577 945 736. Nabízíme 
i odznaky Halenkovic (dvě ba-
revné varianty) za 15 Kč kus.

Finanční poradnu ČR o.s. mohou využívat držitelé průkazů 
ZTP, ZTP/P, senioři, sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi

Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízí následující 
služby:

• informace a pomoc při sjednávání slev

• dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva  
 až 7 %

• služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva  
 10-20 %

• pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10-20 % (ZTP,  
 ZTP-P u vybraných pojišťoven)

• pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli

• pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic

• zajištění fi nancí na pohřebné - program Pieta

• nabídku pracovních příležitostí v poradnách OSSAFP ČR  
 po celé ČR

• kurzy fi nanční gramotnosti s osvědčením o odbornosti

• vyřízení žádosti na zateplení domu a její zprostředkování  
 se slevou až 50 % od státu

Rovněž nabízí pomoc při prevenci neregulovaných 
subjektů:

• prevenci předlužení a exekucí

• prevenci před nebankovními úvěry s možným dopadem na  
 slabší sociální skupiny lidí

V případě zájmu vezměte s sebou:

• průkazy ZTP, ZTP/P

• roční účtovací fakturu za el. energii, plyn a lístek SIPO

• fakturu za služby Vašeho mobilního operátora (mobilní 
 i pevné linky)

• pojistné smlouvy na domácnost a nemovitost

• smlouvy zákonného a havarijního pojištění osobních auto- 
 mobilů

• smlouvy penzijního, úrazového, životního pojištění a sta- 
 vebního spoření

Bližší informace poskytne kontaktní místo

Zlín: Krajská rada Svazu důchodců, Brandýskova 1800 
Tel.: 777 865 596, 774 209 085 
Úřední den: čtvrtek 14:00 – 16:00 hod.

Uherské Hradiště: Palackého náměstí 293, 1. patro 
Pondělí: 9:00 - 16 hod

Uherský Brod: OS Luisa, Bratří Lužů 116 
Úterý: 9:00 - 12:00 hod.

Kroměříž: Riegrovo náměstí 180 
Čtvrtek: 9:00 -12:00 hod.

Pro fi nanční poradny se z řad tělesně postižených seniorů, 
případně maminek na mateřské dovolené hledají spolupra-
covníci. Pokud o spolupráci máte zájem a chcete se dozvě-
dět víc, volejte na tel.: 518 321 861, 733 677 165, 739 
623 273, 739 113 115, 739 442 824.
e-mail: fi nancniporadna.ZL@seznam.cz

Blíží se vánoční svátky, 
svátky hojnosti, lásky a po-
hody. Všichni se těšíme, 
že budeme prožívat chvíle 
pohody v kruhu našich nej-
bližších. Bohužel jsou také 
lidé, kteří nemají svůj domov 
ani finanční prostředky, aby 
mohli potěšit své děti a vidět 
ty nezapomenutelné jiskřič-
ky štěstí v jejich očích.

Proto jsme se rozhodli, 
uspořádat Vánoční sbírku 
pro Domov matek v tísni 
v Uherském Brodě a v Ot-
rokovicích (termín viz kalen-
dář akcí str. 22). Pomozme 

maminkám v těžké životní 
situaci zažehnout jiskřičky 
štěstí v očích svých dětí pod 
vánočním stromečkem. Vy-
berte s dětmi hračky, které 
mohou věnovat a potěšit jimi 
někoho dalšího. 

 Iva Jelínková

Finanční a sociální poradna Kalendář 2010

Kniha o Halenkovicích

Vánoční sbírka hraček

Úřad práce ve Zlíně zrušil 
k datu 30. 9. 2009 praco-
viště Státní sociální podpory 
(SSP) v Napajedlích. Všichni 
klienti budou převedeni pod 
pracoviště v Otrokovicích 
v budově polikliniky.

Některé své záležitosti 
mohou přesto řešit na tzv. 
sběrném místě, které bude 
k dispozici v budově Měst-
ského úřadu Napajedla, Ma-
sarykovo náměstí 89, v pří-
zemí vpravo, dveře č. 108. 
Otevřeno bude ve středu 
v termínech 11.11.2009, 
25.11.2009 a 9.12.2009. 
Pracoviště bude zabezpečo-
vat pouze tyto služby:

• poskytovat informace
  o dávkách SSP společ-
 ně  s předáním přísluš-
 ných tiskopisů
• následně přijímat a kon-
 trolovat žádosti o dávky
  SSP  dle zákona č. 
 117/1995 Sb., o státní 
 podpoře, ve znění poz-
 dějších předpisů.

Úřad práce upozorňuje, 
že pracoviště Napajedla 
(sběrné místo) není scho-
pno poskytnout plnohod-
notné služby, jaké poskytuje 
pracoviště v Otrokovicích. 

Úřad práce ve Zlíně ruší 
pracoviště SSP v Napajedlích

5 



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ 22č. 58 / ŘÍJEN 2009

6. – 12. listopadu 2009

VÝSTAVA OBRAZŮ
Výstava obrazů mladé talentované výtvarnice Petry Plškové 
z Halenkovic bude probíhat v přísálí KD od pátku 6.11. do 
čtvrtku 12.11. 2009. Vernisáž výstavy bude v pátek 6. listopadu 
od 18:01. Více na www.halenkovice.cz 

11. listopadu 2009

VYSTOUPENÍ KOUZELNÍKA
Ve středu 11. listopadu vystoupí od 17 hodin v sále KD pro děti 
a dospělé kouzelnické duo Šamany Brno. Vstupné 40 Kč děti
a 60 Kč dospělí. Délka programu 90 minut. 

13. listopadu 2009 

VÝROČNÍ SCHŮZE TJ HALENKOVICE
Výroční schůze TJ Halenkovice proběhne v pátek 13.11.2009 
v sále KD od 18. hod.

29. listopadu 2009 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Slavnostní rozsvícení halenkovického vánočního stromu, 
proběhne  v  neděli 29. 11. 2009. Začátek od 16:00 hod. na 
Pláňavách. Pořádá Kulturní komise při OÚ Halenkovice. 

4. prosince 2009

VÁNOČNÍ SBÍRKA HRAČEK
V pátek 4. prosince bude od 14:00 do 17:00 probíhat 
v tělocvičně Základní školy v Halenkovicích sbírka hraček. 
Hračky, které věnujete, budou předány Domovu pro matky 
v tísni v Otrokovicích a v Uherském Brodě. 

12. prosince 2009

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Vánoční turnaj ve stolním tenise, proběhne v sobotu
12. 12. 2009. Začátek 9:00 hod. v tělocvičně 
Základní školy Halenkovice. Pořádá Sportovní komise při OÚ 
Halenkovice. 

15. prosince 2009

ZÁBAVNÁ SHOW – Zdeněk Izer
Zábavná show „Po plastice pípl“, účinkují známý český bavič 
Zdeněk Izer a Petr Freund. Akce  se uskuteční v úterý 15. pros-
ince 2009 v sále KD od 20:00 hod. Předprodej vstupenek 
probíhá v kanceláři OÚ a u pana Radka Kociána, Halenkovice 
593, telefon: 724 601 431. Cena 250 Kč. 

19. prosince 2009

VÁNOČNÍ KONCERT
Vánoční koncert se uskuteční v sobotu 19. prosince 2009 
v sále KD Halenkovice. Začátek v 18:00 hod. Hraje Ci-
mbálová muzika Milana Skříčka. Vystoupí soubor Radovan 
a Pozdní sběr. Pásmo předvedou děti z folklorního kroužku 
z Halenkovic. Pořádá Kulturní komise při OÚ Halenkovice.

Kalendář akcí
(změna termínů vyhrazena)

15. srpna 2009 oslavil 90 let pan Ignác Juřena z Pláňav. 
Narodil se a žije v Halenkovicích v domě čp. 411. Ob-
čané Halenkovic ho znají jako poštovního doručovatele
a dlouholetého  zahradníka.

Významné jubileum

Diamantová svatba

10. září 2009 oslavili diamantovou svatbu – šedesát let společné-
ho života manželé Jiřina a Josef Huťkoviť  z Dědiny.
SňS atek uzavřeli v roce 1949 v Halenkovicích.

13. srpna 2009 oslavili diamantovou svatbu – šedesát let společ--
ného života manželé Růžena a Josef Švejčarovi ze Zlámance. 
Sňatek uzavřeli v roce 1949 v Halenkovicích.
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V sobotu 24. října jsme 
v obřadní síni OÚ v Halenko-
vicích do života přivítali naše 
nejmenší děti. Pozvaní na ten-
to slavnostní akt přijali: Pavla 
a Jiří Pavelkovi se synem Jáchy-
mem, Veronika a Pavel Trvajovi 
s dcerou  Adélou Natálií, 
Pavlína a Radim Baštinco-
vi s dcerou Terezou, Lenka 
a Rostislav Očadlíkovi se sy-
nem Danielem a Jarmila a Jo-
sef Baránkovi s dcerou Janou 
Barborou. 

S programem vystoupili žáci 
základní školy: Ivona Dundál-
ková, Dominik Polášek, Iveta 
Blahová, Valerie Hučíková 
a Kateřina Kociánová. Pod 
vedením p. uč. Jarmily Tělu-
pilové si připravili hudební a 
recitační pásmo. Děti z MŠ 

pod vedením p. uč. Marie 
Andrýskové přítomným před-
vedly nové taneční vystou-
pení plné hezkých písniček 
a básniček. O hudební dopro-
vod se postarala Zuzana Kříč-
ková.

Přejeme dětem i rodičům 
pevné zdraví, hodně štěstí 
a spokojenosti.

Bohdana Blažková

Vítání občánků

1. Pavelkovi
2. Trvajovi
3. Očadlíkovi
4. Baštincovi
5. Baránkovi

vi

3

1

2

4

5
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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

Josefa Stojaníková

Ludmila Válková
 Ivana apková
 Ludvík Trvaj

Milan Van ík
Lubomír Regent

Josef Kníchal

Jarmila Ulicová

Marie Dubová

Terezie Šubíková

Zá í
50 let

55 let

60 let

65 let

75 let

80 let

50 let

55 let

60 let

65 let

Milan Holásek
Božena Ju enová

Miroslav Suchánek

Zden k Markovec

Jana Kašíková
Vojt ška Vlachynská

Marie Skácelová

Danuše Švecová

Anna Jane ková

Alžb ta Ba íková

70 let 

75 let

85 let 

90 let

60 let

65 let

Obecnice 407
D dina 369

Záhumení 612

Kržle 231

Plá avy 504
Dolina 513

Kopec 15

Záhumení 478

Zád inové 40

Dolina 482

Záhumení 617

Dolina 423

9. května 2009 uzavřeli sňatek v obřadní síni OÚ Halenkovice 
Andrea Lipnerová a Aleš Horka.

29. března 2009 uzavřeli sňatek v obřadní síni OÚ Halenkovice 
Jenny Birgitta Lanhede a Vojtěch Tělupil.

Sňatky

Záhumení 516

Zád inové 44
Zlámanec 170
Dolina 199
Katernice 177
Zad inové 50

Hradská 365

Katernice 144

Katernice 84

Katernice 128

František Gajdošík

Zde ka Šodková

íjen

Listopad


