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Po dobu celého karneva-
lu byly v přísálí pro děti při-
praveny dílničky, ve kterých 
si mohly navléct korále, 
nebo něco pěkného vyrobit 
- vše samozřejmě s pomocí 
šikovných a pilných trpas-
líků. Děti si také mohly zdo-
konalit svou masku namalo-
váním obličeje, které prová-
děl pan R. Šavara. 

Pokračování na straně 4

Dětský karneval
Dokončení ze strany 1

Celého karnevalu se také 
účastnili hajný Jouza, spo-
lečně se švagrovou Piláto-
vou. Nakonec se dětem do-
konce zjevil tajemný perga-
men, pomocí kterého doká-
zaly vidět Leontýnku a je-
jího tatínka Rytíře Brtníka 
z Brtníku i ve dne.

Během celého odpoledne 
plného her, tančení a pohád-
kové hudby byla k dispozici 
také bohatá tombola a bufet 
s občerstvením.

Jouza a švagrová

Břišní tanečky

Promenáda masek

Fandíme kamarádům

Skřítkové a kočka

Pekelné soustředění

Pirátka

Minie

Brtník z Brtníku a Leontýnka

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní zima byla, dle tvr-

zení pamětníků, určitě jed-
nou z nejdelších. I vydat-
nost sněhové pokrývky byla 
nadprůměrná. Celkový úhrn 
sněhu převedený na vod-
ní sloupec za šest měsí-
ců (říjen–březen) činil cca 
450 mm. Jedná se o velký ob-
jem vody, který se postupně 
vsakuje do půdy, kde doplní 
chybějící spodní vody. Velký 
problém nám působil tající 
sníh, voda přetékající přes 
pozemní komunikace. Pro-
to i v letošním roce budeme 
prohlubovat nebo obnovovat 
příkopy. Ty totiž neodvádí je-
nom povrchovou vodu, ale 
v převážné míře i vodu spod-
ní, která má velký vliv na tr-
vanlivost cest. V případě, že 
budeme obnovovat příkop 
u vaší nemovitosti, Vás žá-
dám o pochopení. 

Další nepříjemnou věc, 
kterou zima přinesla, je ne-
ukázněnost některých ři-
dičů, respektive podcenění 
sněhové nadílky na cestách 
na úkor přecenění řidič-
ských schopností. Je pocho-
pitelné pro člověka, který 
má základní vzdělání, že do-
pravní značení „v zimě se ne-
udržuje“ či přenosná značka 
„zákaz vjezdu všem moto-
rovým vozidlům“ je dosta-
tečné varování, že něco není 
pořádku. Po letošní zkuše-
nosti s řidiči „výtečníky“ se 
rada obce rozhodla nakoupit 
přenosné dopravní znače-
ní, které budeme na některé 
komunikace v případě nut-
nosti rozmísťovat ve větší 
míře. Taktéž se může stát, že 
některé komunikace budou 
z důvodu nezvladatelného 
množství sněhu vyškrtnuty 
ze zimní údržby, především 
budou-li dvě cesty k jedno-
mu cíli. Vše případně zveřej-
níme na internetu, v kabe-
lovém vysílání a rozhlasem. 
Prosím uvědomte si, že ne-
respektováním tohoto do-

pravního značení vystavuje-
te sebe, ale i možné zachrán-
ce velkému riziku a to nejen 
materiálnímu, ale hlavně 
zdravotnímu. V některých 
případech za velké sněhové 
vánice jde opravdu o život. 
Zde platí, že pokud se do-
stanete do situace, kdy cítí-
te přímé ohrožení na zdraví, 
volejte 155 (rychlá záchran-
ná služba), nebo 112 (inte-
grovaný záchranný systém). 
Řidičům v částech Hradská, 
Horní Kržle a Zemanové dů-
razně doporučujeme za sou-
vislé sněhové pokrývky a ná-
ledí používat sněhové řetězy, 
popřípadě nevyjíždět.

Započatá generální opra-
va kanalizace na Pláňavách 
DN 1000 v prosinci loňské-
ho roku proběhla v pořád-
ku. V jarních resp. letních 
měsících až se půda usadí, 
bude následovat úprava ko-
munikace, oplocení a terén-
ní úpravy. Na potoku Vrbka 
se dodělávají úpravy břeho-
vých hran u vtoků a výtoků 
z mostů a to zpevněním ka-
menným záhozem uloženým 
do betonového lože, počasí 
nedovolilo ukončení v ter-
mínu. 

Další podstatnou událos-
tí, která se v letošním roce 
dotkne všech občanů v Ha-
lenkovicích, je započetí di-
gitalizace celého mapového 
operátu katastru naší obce. 
Tato digitalizace je vyhláše-
na katastrálním úřadem dle 
§ 11 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 344/1992 Sb. o katastru 
nemovitostí České republiky 
(katastrální zákon), ve zně-
ní pozdějších předpisů. Di-
gitalizací se převádí původní 
mapové podklady, v našem 
případě papírové mapy z 19. 
a 20. století, mnohdy nečitel-
né, do digitální podoby, která 
je čitelná na všech počítačích 
a elektronicky zpracovatel-
ná. Dále se dohledávají ma-
jitelé k neudržovaným tzv. 
prázdným pozemkům. Pros-

tě se dávají pozemky do po-
řádku s mapovými podklady. 
Co se týká samotné digitali-
zace - po konzultaci na kata-
strálním pracovišti Vás chci 
informovat, co to bude ob-
nášet a jaké povinnosti nám 
z toho plynou. 1) každý vlast-
ník nemovitosti bude vyzván 
ke kontrole svého uprave-
ného (digitalizovaného) po-
zemku, 2) digitalizací budou 
posuzovány velké rozdíly 
v zastavěné ploše, tzn., kdo 
má značně změněný půdo-
rys domu dle stávající kata-
strální mapy, bude nejspíše 
vyzván úřadem k doložení 
stavebního povolení nebo 
kolaudace, 3) každý vlast-
ník nemovitosti (louky, lesy, 
pole, domy, chaty atd.) v Ha-
lenkovicích si bude muset 
po digitalizaci udělat nové 
daňové přiznání na místním 
finančním úřadě v Otroko-
vicích. Z největší pravděpo-

dobností budou upraveny 
výměry vašich pozemků a to 
buď negativně či pozitivně.

Prosím nepleťte si digi-
talizaci katastru za vyře-
šení dlouholetých soused-
ských sporů o přesnou hra-
nici vašich pozemků. Tato 
záležitost je úplně odlišná 
od prováděné digitalizace. 
V případě, že budete mít zá-
jem na zpřesnění hranice, 
doporučuji si nechat vypra-
covat tzv. geometrický plán 
(GP) se souhlasným prohlá-
šením všech dotčených sou-
sedů a vyznačením v terénu. 
Vypracování GP provádějí 
soukromé firmy za úplatu. 
Samotné vytýčení pozem-
ku v terénu bez vyjádření 
sousedů, je pouze informa-
ce pro majitele pozemku, 
v kterém místě se požado-
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vaný pozemek nalézá, ale 
bez valné míry přesnosti. 
Pro ilustraci. V naší obci, 
kde jsou mapy v měřítku 
1:2800 je čára tlustá 1 mm 
na papíře (mapě) rovna 
2,8 m ve skutečnosti. Proto 
doporučuji, nikdy nevyná-
šejte nepodložená tvrzení, 
že hranice pozemku je tam 
co ji vytyčili, nebo v horších 
případech, co vám řekli dří-
vější majitelé, rodiče či pra-
rodiče, pokud se na zpřes-

při zaměřování místních či 
účelových komunikací. Jas-
ně prokazuje vlastnický po-
díl soukromých osob pod 
těmito cestami s podílem 
obce. Pokud si geom. plán 
necháte v blízké budouc-
nosti vypracovat, nebo ho 
již vlastníte, musí ho katas-
tr nemovitostí se zanesenou 
přesností zapracovat do při-
pravované digitalizace a to 
beze změn. Vaše investice 
nebudou zmařeny.

O veškerých záležitostech 
k připravované digitaliza-
ci vás budeme průběžně in-

tá úprava stávajícího Územ-
ního plánu naší obce. Tímto 
vás všechny, kdo máte zájem 
o změnu ÚP, vyzývám k po-
dání žádosti na obecní úřad 
v Halenkovicích. Žádost 
by měla obsahovat o jakou 
změnu žádáte a doložení 
vlastnictví k pozemku (vý-
pis z KN). Během letošního 
roku budeme sbírat pod-
klady a podněty na připra-
vovanou změnu ÚP. Samot-
ná změna ÚP bude probíhat 
s připomínkovým řízením 
v roce 2014. S připravova-
nou změnou ÚP a vznikem 
dokladu „Odtokové pomě-
ry potoku Vrbka“ bude obec 
navrhovat i změny v zasta-
vování pozemků v blízkosti 
tohoto vodního toku. Ten-
to doklad bude jasně defi-
novat ohrožené lokality při 
velké vodě či přívalových 
deštích. Na něj bude také 
navazovat požadavek obce 
na provedení komplexních 
pozemkových úprav, které 
se také projeví v novém ÚP. 
Velkou změnou oproti dří-
vějšku je zavedení poplat-

kona z roku 2007 se změny 
v ÚP musí pořizovat z větší 
složitostí oproti dřívějším 
letům (vláda slibovala zjed-
nodušení, opak je pravdou). 
Poslední změna ÚP z roku 
2006 vyšla obecní poklad-
nu na cca 120 tis. Kč. Jisté je, 
že cena bude kopírovat po-
ptávku. To znamená, že čím 
více bude žadatelů o změ-
nu, tím se celková cena bude 
snižovat pro jednotlivé ža-
datele. Je možné, že zastu-
pitelé ještě v této věci změní 
názor. Obec by měla inves-
tovat do obecných zájmů ni-
koli do soukromých. U pod-
nětů, které budou sloužit 
veřejným zájmům, finanční 
tíži ponese obec. S dalšími 
věcmi kolem ÚP vás samo-
zřejmě budeme průběžně 
seznamovat. V případě, že 
máte nějaký nápad na zlep-
šení ÚP, prosím podělte se 
s námi. Podrobnější infor-
mace rád poskytnu osob-
ně popř. telefonicky. Prosím 
také o důsledné sledování 
informací z obce.

Dovolte mi, abych opět po-
děkoval všem majitelům po-
zemků pod místními a úče-
lovými komunikacemi (Ka-
ménka, Svaté, Járky, Dolina) 
za darování či vstřícný pří-
stup při prodeji těchto po-
zemků Obci Halenkovice. 
V jednotlivých případech se 
mnohdy jedná o výměry za-
nedbatelné, ale v celkovém 
součtu to jsou velké plochy 
pro obec důležité. Děkuji 
všem, jmenovitě si netrou-
fám, jistě bych na někoho za-
mněl.

Za dlouholetou práci pro 
obec a v oblasti kultury dě-
kuji p. Dubové. Léta hrála 
a režírovala ochotnické di-
vadlo a 20 let působila jako 
knihovnice. K jejím 80. na-
rozeninám jí přeji přede-
vším pevné zdraví (více 
na str. 30).

Doufám, že hezké počasí, 
zlepší náladu a nabije nás 
energií. Přeji vám pěkné roz-
kvetlé jaro.

Jaromír Blažek

Slovo starosty
Dokončení ze strany 3

formovat (kabelovka, inter-
net, rozhlas a úřední deska 
obce). Pokud máte nějaké 
dotazy, prosím kontaktujte 
mě a to i v případech, kdy si 
budete chtít nechat svůj po-
zemek zaměřit. Rád vám po-
radím, popř. doporučím fir-
my, které tuto práci dělají. Je 
vhodné se poptat u více do-
davatelů a to z důvodu pro 
vás lepší ceny.

Po čtyřech letech se chys-

ku, který žadatel o úpravu 
ÚP zaplatí obci (pořizovate-
li). Změna ÚP u daného po-
zemku je totiž rozhodnutí 
vlastníka (majitele) nikoli 
však obce. Obec si o toho-
to kroku slibuje uváženěj-
ší přístup majitelů pozem-
ků k navrhovaným změnám 
a v neposlední řadě i finanč-
ní úsporu. Jistě vás bude za-
jímat, co taková změna stojí. 
Dle nového stavebního zá-

nění sporných bodů nedo-
hodnete se sousedem. Nikdy 
totiž nevíte, z které strany té 
„čáry na mapě“ stojíte. Tyto 
spory bývají často nesmysl-
né a malicherné. Kolikrát by 
bylo rozumné, aby se jed-
nostranný monolog změnil 
na oboustrannou dohodu. 
V případě, že jsou na spor-
ných místech hranice např. 
stavby, stromy aj. je možné 
se sousedem a geodetickou 
firmou dohodnout a v rám-
ci tolerancí tuto hranici 
upravit k vzájemné spoko-
jenosti. V případě souladu 
je nový bod zaznačen do ge-
ometrického plánu a zane-
sen do mapového podkladu 
na katastrálním pracovišti 
s přesností ±15cm a to na-
věky bez dalšího zpochyb-
nění. Sama obec si geometr. 
plány nechává zpracovávat 

Velikonoce 2013 

ZO bere na vědomí
 zprávu o plnění usnese-

ní z minulého zasedání ZO 
(září a prosinec)
 zprávu o činnosti rady 

obce a rozpočtové opat-
ření č. 3/RO/2012 a č. 4/
RO/2012
 zprávu z dílčího pře-

zkoumání hospodaření obce 
č. 248/2012/KŘ
 zprávu o činnosti rady 

obce a rozpočtové opatření 
č.01/RO/2013

ZO schvaluje:
 rozpočet obce pro rok 

2013
 obecně závaznou vy-

hlášku č.1/2012 o místním 
poplatku za provoz Systé-
mu shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využíván 
a odstraňování komunální-
ho odpadu dle předloženého 
návrhu
 rozpočtový výhled 

na rok 2015
 rozpočtové opatření č.4/

ZO/2012 v předloženém 
znění
 přijetí daru – pozemky 

od p. Stehlíčka dle předlože-
né darovací smlouvy
 předložený dodatek ke 

smlouvě č. 1 mezi Obcí Ha-
lenkovice a Klubem biatlonu 
a Klubem vojáků v záloze
 předložený dodatek ke 

smlouvě č. 1 mezi Obcí Halen-
kovice a Městem Napajedla 
ve věci pečovatelské služby
 pronájem obecního ma-

jetku (budova bývalého Sva-
zarmu na Dolině) fi. Peržel, 
s.r.o dle předloženého návr-
hu smlouvy
 zastupitelstvo obce Ha-

lenkovice souhlasí se zařa-
zením správního území obce 
Halenkovice do území pů-
sobnosti Integrované stra-
tegie území regionu Severní 
Chřiby a Pomoraví na obdo-
bí 2014–2020 realizované 
místní akční skupinou Sever-
ní Chřiby a Pomoraví a s pří-
pravou ISÚ na svém území

 změnu dodavatele elek-
trické energie u všech od-
běrných míst Obce Halen-
kovice včetně příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Halenko-
vice. Od 1. 2. 2013 dodavatel 
Armex Energie
 použití volných finanč-

ních prostředků obce ve výši 
3 230 000 Kč na mimořád-
nou splátku úvěru od ČSOB 
v termínu do 28. 12. 2012
 nákup pozemků parcel. 

č. 3393/1, 3393/2, 3393/3 
a 3394 vše v k. ú. Halenko-
vice, za cenu 15 Kč/1m2, dle 
kupní smlouvy
 navýšení finanční část-

ky na projektovou doku-
mentaci nové kompostárny 
o 50 000 Kč oproti schvále-
nému rozpočtu
 přijetí pozemků formou 

darů, koupí (15 Kč/1m2) 
či směny parcel. č. 1083/4, 
1110/7, 3847, 1083/5, 3848, 
1111/4, 1084/3, 1073/4, 
1075/4, 1075/5, 1069/4, 
3849, 1070/8, 1068/3, 
1067/3, 1113/3, 1117/9, 
1117/8, 1117/7, 3845/3, 
3845/4, 1208/7, 3853, 3854, 
1235/10, 1117/6, 1115/2, 
1114/2, 1135/2, 3535/3, 
1134/5, 3850, 1134/6, 
1203/5, 1235/10, 1235/9, 
1235/8, 1133/3, 1205/3, 
1194/7, 1194/6, 3851, 
1206/8, 1194/8 vše v k.ú. 
Halenkovice, dle jednotli-
vých smluv
 přijetí pozemku parcel. 

č. 954/2 a 1070/8 formou 
směny za pozemek parcel. 
č. 960/4 v majetku Obce Ha-
lenkovice, vše v k.ú. Halen-
kovice, dle smlouvy
 přijetí pozemku ideál-

ní ½ parcel. č. 3013/85 PK 
v k.ú. Halenkovice formou 
daru, dle smlouvy
 přijetí pozemku 1/30 

a 1/60 parcel. č. 2593/121 
v k.ú. Halenkovice formou 
daru, dle smlouvy
 na základě provedené 

mimořádné splátky úvěru 
změnu ve splátkovém ka-

lendáři u úvěru vedeného 
u ČSOB na akci „Kanalizace 
a ČOV“, a to ve zkrácení doby 
splatnosti při zachování stá-
vající výše splátky

ZO pověřuje:
 starostu obce podpisem 

smluv dle výše uvedených 
bodů těchto usnesení

RO schválila
 rozpočtové opatření č. 

4/RO/2012
 plán zimní údržby a do-

davatele této služby - firmu 
SM-HA J. Pavelka s.r.o.
 přijetí finančního daru 

ve výši 5.000 pro ZŠ a MŠ Ha-
lenkovice od Nadace Synot 
na pořízení laviček a houpa-
del
 provozování tombol 

při plesech (zábavách) po-
řádaných v obci Halenko-
vice a zároveň rozhodla, že 
správní poplatek za vydání 
povolení k provozování tom-
boly se nevybírá
 položkový rozpočet 

na pořízení mikrosíta filtru 
– Kanalizace a ČOV od Vodo-
hospodářské stavby Javorník 
CZ s.r.o. 
 smlouvu o činnosti od-

povědného zástupce provo-
zovatele veřejné kanalizace 
a ČOV - Ing. Z. Kousalíková 
 přijetí fin. daru pro ZŠ 

a MŠ Halenkovice na vyba-
vení keramické dílny zří-
zené v budově nové školy 
od SRPŠ Halenkovice ve výši 
60.000 Kč
 výpůjčku části pozemku 

ve vlastnictví obce Halenkovi-
ce, parcel. č. 3606/3 PK v k.ú. 
Halenkovice pro zbudování 
příjezdu (cca 8 m2) a vedení 
kanalizace (cca 8 bm) k bu-
doucí stavbě RD umístěné 
na pozemku stav. č. 19 v k.ú. 
Halenkovice - Lukáš Drábek
 výpůjčku části pozemku 

ve vlastnictví obce Halenko-
vice, parcel.č. 3592 PK v k.ú. 
Halenkovice pro zbudová-
ní a vedení kanalizace (cca 

5 bm) k budoucí stavbě RD 
umístěném na pozemku par-
cel.č. 1577 v k.ú. Halenkovice 
– Roman Kašpárek
 opravu židlí v počtu 

50 kusů (čalounění a nátěr 
laku) na sále obecního úřadu 
v hodnotě do 40.000 Kč (ce-
nová kalkulace a čalounické 
práce - Radek Talaš)
 Dodatek č. 1 ke smlouvě 

o dílo č. 416/2012 s firmou 
VHS Javorník na akci Rozší-
ření vodovodního řadu 
 Dodatek č. 1 ke smlouvě 

o dílo č. 5425/2012 s firmou 
Vodohospodářské stavby Ja-
vorník na akci Oprava kana-
lizace Pláňavy DN1000
 žádost Divadelní spo-

lečnosti J. K. Tyla Buchlovi-
ce o provedení hry Darmo-
šlapky aneb repete hoši… 
a bezplatný pronájem sálu 
13. 4. 2013
 rozšíření programové 

nabídky TKR o nový multi-
plex - stanice Prima Love, 
Prima ZOOM, Ó-čko, Pětka, 
TV Šlágr, ČT HD, Nova HD, 
Fanda, Smíchov a TV Pohoda 
od fi. Satturn Holešov 
 přílohu ke smlouvě 

o servisu a provozování 
TKR – MDS – č. 01/2013 a č. 
048/07/TKR/SP s fi. Satturn 
Holešov s.r.o.
 rozdělení hospodářské-

ho výsledku 100 498,65 Kč 
ZŠ a MŠ Halenkovice za rok 
2012 - do rezervního fondu 
85 498,95 Kč a do fondu od-
měn 15 000 Kč
 směnu pozemků pana Jo-

sefa Čevory, Otrokovice. Jed-
ná se o pozemky u Svatých 
pod komunikací – parcel. č. 
954/2, 356/1 za 960/4. Pro-
jedná ZO
 výši poplatku za likvida-

ci odpadu – smlouvy uzaví-
rané s živnostníky a podni-
kateli. Sazba je stejná jako 
v roce 2012 
 žádost o prodloužení ter-

mínu platnosti smlouvy o bu-

Z jednání zastupitelstva a rady obce listopad 2012  
až březen 2013

Pokračování na straně 6
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doucí kupní smlouvě – sta-
vební pozemky Lipová - man-
želé Bojanovští a p. Jelšík
 žádost fi. OMNIS o bez-

platné vyvěšení plakátů 
v obci na akci Stavíme – byd-
líme v Uherském Hradišti
 Dodatek č. 1 ke smlouvě 

o provozování pečovatelské 
služby Městem Napajedla
 nabídku zaměření sku-

tečného stavu mostů na po-
toce Vrbka Halenkovice – 
Geodetická kancelář Ing. Po-
slušná – smlouva o dílo 
01/13 ve výši 34 727 Kč
 žádost SRPŠ při ZŠ a MŠ 

Halenkovice o pronájem le-
tištní plochy na akci Pohád-
kový les (18. 5. 2013)
 žádost o užití znaku 

obce Halenkovice na pro-
pagaci akce Na kole dětem 
2013 – trasa charitativních 
cyklotour Občanské sdruže-
ní Život pro děti
 vydání Rozhodnutí č. 

01/2012 o povolení zvlášt-
ního užívání místní komu-
nikace v Halenkovicích – 
umístění inženýrských sítí 
– kanalizační vedení pro 
stavbu RD manželů Huťko-
vých
 vydání rozhodnutí č. 

02/2012 o připojení sou-
sední nemovitosti k místní 
komunikaci a to stavbu RD 
manželů Huťkových, Halen-
kovice č. 669
 rozdělení finančních 

prostředků na rok 2013 pro 
organizace, spolky, zájmo-
vá sdružení a na sociální 
služby (viz tabulka). Opro-
ti schválenému rozpočtu je 
vytvořena rezerva ve výši 
89 000 Kč
 smlouvu o dílo na poří-

zení projektové dokumen-
tace k odpadovému centru – 
Ing. Zdeněk Vendolský Desa-
con Zlín s.r.o. 
 rozpočtové opatření č. 

1/RO/2013

RO se seznámila
 s návrhem p. Stehlíčka - 

poskytnutí pozemků darem. 
RO doporučuje zastupitel-
stvu ke schválení
 s obchodními podmín-

kami fi. Armex Energy a.s. 
– změna dodavatele elek-
trické energie a plynu pro 
všechna odběrná místa 
v obci. RO doporučuje zastu-
pitelstvu ke schválení 
 s odpovědí od okresní-

ho soudu ve Zlíně – vyjádře-
ní k žalobě p. Válkové – cesta 
Bábolná. Soud požaduje opět 
vyjádření obce. Poskytne 
Mgr. Dalecké právní zástup-
ce obce
 s ceníkem vodného 

a stočného na rok 2013, 
Veolia – voda. Zveřejněn 
na úřední desce
 s návrhem smlouvy 

o pronájmu budovy střelni-
ce na Dolině. Bude předlože-
na ZO
 s ceníkem svozu a od-

straňování komunálního od-
padu na rok 2013 - Technic-
ké služby Otrokovice
 s termínem soutěže Ba-

rum Czech Rally pro rok 
2013 (30. 8. – 1. 9.)
 s termínem konání Tří-

králové sbírky 2013 (5. 1.) 
pořádá Charita sv. Anežky 
Otrokovice 
 s upozorněním Povodí 

Moravy na poškození ko-
munikace a břehových hran 
Halenkovického potoka. 
Starosta seznámí majitele 
pozemků
 s výsledkem jednání 

na kontrolním dni stavby 
přehrážka na potoku Vrbka 
v km 0,331 – Lesy ČR
 s cenovou nabídkou NVB 

LINE Otrokovice - realizace 
dopravního značení v obci 
Halenkovice na akci Pohád-
kový les - 18. 5. 2013
 s žádostí p. S. Suchome-

lové o omezení vjezdu veš-
keré techniky na komunikaci 
ve směru Zádřinová - Bábol-
ná z důvodu poškození ko-

munikace (dle vyjádření Po-
vodí Moravy)
 s protokolem z MěÚ Ot-

rokovice o výsledku kontroly 
vedení matriky 

RO se zabývala
 žádostmi o dotaci na čin-

nost na rok 2013: Jezdec-
ký klub Radost, Český svaz 
včelařů o.s., Klub seniorů 
Halenkovice, Svaz invalidů, 
Folklorní kroužek Pláňata, 
Klub biatlonu Halenkovice, 
Domov pro seniory Lukov, 
František Hložek – příspě-
vek na vytištění QSL lístků, 
Občanské sdružení Šťastný 
úsměv o.s., Letecko-mode-
lářský klub, Domov pro se-
niory Napajedla p.o., Český 
svaz včelařů o.s., Středisko 
rané péče EDUCO Zlín o.s.
 žádostí F. Kulíška o sta-

novisko obce k IS k plánova-
né přístavbě k RD čp. 347.
 žádostí Ing. Pavla Cho-

chula o vyjádření k novo-
stavbě RD - p. Drábek
 žádostí pana Drábka 

o výpůjčku obecního pozem-
ku parcel. č. 3606/3 a vyjá-
dření silničního správního 
úřadu k umístění kanalizační 
přípojky v pozemku komu-
nikace a p. Kašpárka o vý-
půjčku obecního pozemku 
k umístění jednotné kanali-
zace na pozemku 3592 (PK)
 žádostí o vyjádření k IS 

a přístupové cesty na poze-
mek parcel. č. 2351 - Dana 
a Josef Marcaníkovi
 žádostí o sponzorský pří-

spěvek a pozvánka na ples 
SRPŠ při ZŠ a MŠ Halenkovice 
 problémem čerpadla na 

přečerpávací stanici k ČOV 
na Dolním Konci. Ze zkušeb-
ního provozu vyplynulo, že 
je nutné zbudovat před čer-
padlem sedimentační jímku 
(odkalovač). Klapka se ucpá-
vá kamínky a nečistotami 
 upozorněním řidičů 

z okrajových částí - za sně-
hových podmínek není mož-
né bez vybavení dostat se 

k odlehlým nemovitostem. 
Není v našich silách zajistit 
okamžitou sjízdnost.
 přeložkou NN před bu-

dovou staré školy a u koste-
la. Obec žádala fi. E.ON o pře-
ložku - pozemní vedení NN 
protlakem
 přípravou na VII. ročník 

koštu slivovice – Halenko-
vická trnka 2013. Degustace 
proběhne 1. 3. 2013 za účas-
ti degustátorů z různých slo-
žek a organizací obce. Vy-
hlášení výsledků proběhne 
16. 3. 2013 v sále KD. Ceny 
zajistí starosta. Hraje cimbá-
lová muzika Radovan, zatan-
čí soubor Pozdní sběr Napa-
jedla. Občerstvení zajistí kul-
turní komise při OÚ 
 nákupem pozemků u po-

toku Vrbka od p. Galatíkové 
- pro suchý poldr (protipo-
vodňová opatření Dolina)
 žádostí o zveřejnění in-

formace Policie ČR – vloupá-
ní do RD. Zveřejněno v kabe-
lové televizi a na webu obce
 plánovanou rekonstruk-

cí kanalizace u domu Ing. M. 
Koutného
 nabídkou senátora Oka-

mury - pomoc při prodeji 
státem vlastněné půdy
 nabídkou z Úřadu práce 

Zlín na využití pracovníků 
VPP z řad nezaměstnaných 
v obci. Naplánováno zaměst-
nat cca 6 osob
 zřízením přípojky NN 

k RD p. Kuchař 
 možnost účasti obce 

na 7. ročníku varhanního fes-
tivalu - Český varhanní festi-
val o.s. 

RO vzala na vědomí
 pozvánku na zasedání 

řídící skupiny KPSS na Otro-
kovicku a na valnou hroma-
du Sdružení měst a obcí Vý-
chodní Moravy
 oznámení Zlínského kra-

je KÚ, ekonomický odbor 
– poskytnutí účelové inves-
tiční dotace z rozpočtu ZK 
v roce 2012 – 3 230 000 Kč

 právní posouzení návr-
hu obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2012 – OZV o místním 
poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů na MV ČR – odbor 
dozoru a kontroly veřejné 
správy - vyhláška je v soula-
du se zákonem
 vyúčtování finanční do-

tace za rok 2012: Klub biat-
lonu Halenkovice, Folklorní 
kroužek Halenkovice, Ob-
lastní spolek ČČK Zlín, Ry-
bářský kroužek Halenkovi-
ce, Klub seniorů Halenkovi-
ce, Svaz tělesně postižených 
Halenkovice, Veronika Hor-

ková – cvičení s dětmi od 1 
do 4 let
 poděkování za práci 

na výměnném souboru knih 
– Krajská knihovna Fr. Bar-
toše
 poděkování za spoluprá-

ci sbírka ošacení - Diakomie 
Broumov o.s. 
 pozvánku na valnou hro-

madu MAS Severní Chřiby 
a Pomoraví o.s. a usnesení č. 
1/2013 z valné hromady
 oznámení Katastrální-

ho úřadu Zlín o doplnění po-
zemků dosud evidovaných 
zjednodušenou evidencí – 
nový katastrální operát 
 pozvánku na odbornou 

přípravu velitelů jednotek 

SDH - Hasičský záchranný 
sbor ZK 
 oznámením kanceláře 

Svazu měst a obcí – zříze-
ní účtu u ČNB na dotace pro 
obce – pobočka Brno
 upozornění Ministerstva 

financí na povinnost zřídit 
účet u ČNB pro poskytování 
dotací a návratných výpo-
mocí 
 zápis z pracovního se-

tkání starostů měst a obcí 
- akcionářů spol. VaK Zlín 
v Otrokovicích
 hlášení trvalého stano-

viště včelstev: Vladimír To-
maštík, Kašpárek Václav, 
Pavel Tomaštík, R. Švec, R. 
Očadlík, Jiří Láník, Zdeněk 

Z jednání zastupitelstva a rady obce Z jednání zastupitelstva a rady obce
Trvaj, Bedřich Šodek, P. Ko-
cián. Rudolf Franěk, Petr 
Pluháček, Vít Rajsigl, Rudolf 
Brucháček, Zdeněk Vojáček, 
Pavla Šulcová 
 žádost p. Hampla o změ-

nu územního plánu - orná 
půda na stavební pozemky
 oznámení Spolku přátel 

slivovice UH – třetí ročník koš-
tu přeložen na listopad 2013
 návrh licenční smlouvy 

o veřejném provozování hu-
debních děl - OSA – autorská 
práva
 oznámení Moravské vo-

dárenské o sjednocení po-
stupu poskytování údajů ob-
cím - umístění a kategorizaci 
požárních hydrantů.

listopad 2012  
až březen 2013

listopad 2012  
až březen 2013

Tříkrálová sbírka 2013Rozdělení 
finančních prostředků

TJ Halenkovice 40.000 Kč

Klub biatlonu 15.000 Kč

Letecko-modelářský klub 10.000 Kč

Florbal – kroužek ved. p. Jurásek 10.000 Kč

Cvičení s dětmi – p. Horková  5.000 Kč

Rybářský kroužek – p. Doležalík  5.000 Kč

Klub seniorů  6.000 Kč

Svaz invalidů  4.000 Kč

Šťastný úsměv  2.000 Kč

Myslivecké sdružení Halenkovice  6.000 Kč

Včelaři  6.000 Kč

Radioamatér p. Hložek  1.500 Kč

Folklorní kroužek Pláňata  7.000 Kč

ČČK Zlín – terénní pracovnice  3.000 Kč

Jezdecký oddíl Radost p. Paseková  1.000 Kč

Hokejový klub p. Kylar  1.500 Kč

Hasiči – kroužek dětí 10.000 Kč

EDUCO Zlín  2.000 Kč

Domov pro seniory Napajedla 20.000 Kč

Domov pro seniory Lukov  6.000 Kč

Pečovatelská služba Napajedla 50.000 Kč

Celkem  210.000 Kč

V sobotu 5. ledna 2013 
prošlo halenkovickými uli-
cemi a poctivě zazpívalo 
i přes nepřízeň počasí cel-
kem 33 koledníků s dopro-
vodem 11 dospělých. Všem 
patří obrovský dík za jejich 
krásný a zodpovědný pří-
stup k této dobročinné akci. 
Do pokladniček se znakem 
charity se v Halenkovicích 
podařilo vysbírat 44 612 
Kč, což je o 2 000 Kč více jak 
v loňském roce. Všem dár-
cům DĚKUJEME!

Tříkrálová sbírka probíhá 
na území celé České republi-
ky již od roku 2000. V rám-
ci Arcidiecézní charity Olo-
mouc, do níž spadá i náš 
region, bylo vykoledováno 

21 464 721 Kč. Na Otroko-
vicku koledníci v kasičkách 
našli celkem 588 362 Kč.

Otrokovice 251 153 Kč 34 skupinek

Napajedla 141 543 Kč 36 skupinek

Halenkovice 44 612 Kč 11 skupinek

Tlumačov 43 349 Kč 12 skupinek

Spytihněv 42 181 Kč 11 skupinek

Žlutava 22 797 Kč 7 skupinek

Pohořelice 22 025 Kč 4 skupinky

Komárov 10 724 Kč 2 skupinky

Oldřichovice 9 978 Kč 2 skupinky

Dokončení ze strany 5
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 1. ročník

Všech 20 žáků prospělo 
s vyznamenáním: Dudešek 
Ondřej, Gabrhelík Vít, Hanák 
Josef, Hruška Adam, Juřena 
Daniel, Kašpárková Radka, 
Mihál Vojtěch, Musilová Te-
reza, Očadlíková Šárka, Pa-
cholský Martin, Palla Štěpán, 
Pavelková Zuzana, Plisková 
Jolana, Rezek Lukáš, Stuch-
lík Vojtěch, Šavarová Julie, 
Šubík Tomáš, Trvaj Jaromír, 
Večeřová Karolína, Zlámalo-
vá Nikola.

Chování: bez připomínek
Zameškaných hodin: 221, 

∅ 11,02
Panel cti: Tereza Musilo-

vá, Radka Kašpárková, Ště-
pán Palla

 2. ročník

Všech 18 žáků prospělo 
s vyznamenáním.

Samé jedničky: Běhůnko-
vá Zuzana, Bohunová Aneta, 
Černoch Tomáš, Donovalová 
Eliška, Horka František, Je-
línková Kateřina, Mitáčková 
Kateřina, Pavelková Alexan-
dra, Pešl Matěj, Prachařo-
vá Kristýna, Prokop Lukáš, 
Sklenaříková Tereza, Štulíř 
Radim, Trvaj Kryštof, Trva-
jová Aneta, Vojáčková Nikol.

Další: Čevela Radek, Pa-
velková Vendula

Chování: bez vážnějších 
prohřešků

Zameškaných hodin: 
629, ∅ 34,90

Panel cti: Kateřina Jelín-
ková

 3. ročník

S vyznamenáním prospě-
lo 17 žáků z celkového počtu 
18 žáků

Samé jedničky: Bieberlo-
vá Tereza, Horková Vendula, 
Hradílková Gabriela, Ivan Jiří, 
Kašpar Michal, Kedruš Adam, 
Mužík Matyáš, Nádvorníková 
Aneta, Platošová Aneta, Va-
lentíková Eliška, Vašíček Ri-
chard, Velecká Alena.

Další: Čevelová Nikola, 
Hastík Matěj, Sobková Lucie, 
Vycudilík Radim, Machová 
Aneta.

Chování: bez připomínek
Zameškaných hodin: 416, 

∅ 23,11
Panel cti: Aneta Nádvor-

níková

 4. ročník

Vyznamenání získalo 7 
žáků z celkového počtu 19 
žáků

Samé jedničky: Dobro-
zemská Kristýna, Marcaní-
ková Lenka, Surý Ladislav, 
Vaculíková Anna

Další: Holásková Sára, 
Donavalová Karolína, Palla 
František

Chování: bez problémů
Zameškaných hodin: 625, 

∅ 32,90
Panel cti: Karolína Dono-

valová

 5. ročník

S vyznamenáním prospě-
lo 13 žáků z celkového počtu 
19 žáků

ZÁKLADNÍ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLA
Samé jedničky: Gabrhelí-

ková Barbora, Gabrhelíková 
Marie, Krátká Nikola

Další: Surý Lukáš, Trva-
jová Viktorie, Badalová Ve-
ronika, Hrbáčková Kateřina, 
Šubík Roman, Trvaj David, 
Vlk Daniel, Stuchlíková Alice, 
Vlachynský Dominik, Hastík 
David

Chování: bez problémů
Zameškaných hodin: 496, 

∅ 26,10
Panel cti: Marie Gabrhelí-

ková

 6. ročník

S vyznamenáním prospělo 
7 žáků z celkového počtu 15 
žáků

Samé výborné: Jakub 
Chaloupka

Další: Koutná Barbo-
ra, Blažek Mojmír, Kylarová 
Adéla, Dundálek Vít, Dundál-
ková Karolína, Čevelová Mar-
kéta

Chování: bez připomínek
Zameškaných hodin: 560, 

∅ 40
Panel cti: Jakub Chaloup-

ka

 7. ročník

S vyznamenáním prospělo 
8 žáků z celkového počtu 14 
žáků

Samé výborné: Hanáková 
Kateřina, Matuškovičová Mi-
chaela

Další: Varmužová Dorota, 
Březíková Terezie, Černoch 
David, Stuchlíková Karolína, 
Trnavský Dominik, Topičová 
Sabina

Chování: bez připomínek
Zameškaných hodin: 646, 

∅ 46,14
Panel cti: Sabina Topičová

 8. ročník

S vyznamenáním prospěli 
4 žáci z celkového počtu 14 
žáků

Vyznamenaní: Gabrhelík 
Michal, Skřivánek Vít, Polo-
míčková Michaela, Kociáno-
vá Kateřina

Chování: 3 žáci byli po-
trestáni napomenutím tř. 
učitele za neplnění školních 
povinností

Zameškaných hodin: 668, 
∅ 51,38

Panel cti: Michaela Polo-
míčková

 9. ročník

S vyznamenáním prospělo 
6 žáků z celkového počtu 20 
žáků

Samé výborné: Kylarová 
Dagmar, Přecechtěl Šimon

Další: Blažek Jaromír, Bla-
hová Iveta, Kocián Jan, Hučí-
ková Valerie

Chování: bez návrhu 
na kázeňské opatření

Zameškaných hodin: 1679, 
∅ 84

Panel cti: Valerie Hučíková

 Ve druhém pololetí se 
do naší školy přihlásily 3 
nové žákyně, do 4., 6. a 9. tř. 
Jedna žákyně 7. ročníku pře-
šla do ZŠ Napajedla. V tomto 
období se dokončila výstav-
ba keramické dílny v sute-
rénu nové školy a byla za-
hájena činnost keramického 
kroužku pod vedením p. uč. 
Ambrožové a Skýpalové. Prá-
ce na vybudování byly hra-
zeny částečně i z prostřed-
ků SRPŠ: 51 480 Kč, ostatní 
finance z rozpočtu OÚ činily 
126 846 Kč. Dílna byla vy-
budována v celkové část-
ce 178 326 Kč. Další inves-
tiční akce se týkala rekon-
strukce odpadů a rozvodů 
vody ve školní jídelně a stála 
240 865 Kč. Kromě toho byla 
provedena rekonstrukce to-
pení v budově staré školy 
a MŠ = plynofikace v hod-
notě 1 131 216 Kč a výměna 
termoventilů za 81 120 Kč.

Hana Huťková

V listopadu se žáci naší 
školy zúčastnili divadelního 
představení Havrane z ka-
mene, které se konalo v Na-
pajedlích v rámci divadelní-
ho festivalu Pohádková sklá-
danka. Spolu s festivalem 
probíhá každý rok i výtvar-
ná soutěž, do které se naši 
žáci zapojují. Napajedelská 

14. listopadu 2012 se 
ve sportovní hale ve Zlíně 
konal 13. ročník mezinárod-
ní soutěže žáků základních 
škol v netradičních disciplí-
nách Zlínský vorvaň 2012. 
Přijely děti ze širokého okolí 

17. až 31. ledna 2013 se 15 
žáků 7. a 8. třídy zúčastnilo 
lyžařského kurzu ve Velkých 
Karlovicích. Jako instrukto-
ři působili Mgr. Libor Lízal 
a Mgr. Olga Idesová. Ubyto-
vání bylo zajištěno v Hotelu 
Lúka ve 2 a 3 lůžkových po-
kojích se sociálním zaříze-
ním. Stravování formou plné 
penze s pitným režimem. 
Program lyžařského výcvi-
kového kurzu byl zaměřen 
na výuku a zdokonalování 
sjezdového lyžování. Letos 
se zúčastnilo méně zkuše-
nějších lyžařů, i tak se poda-
řilo sestavit jedno družstvo, 
které mohlo po vyzkoušení 
lyžařských dovedností rov-
nou na vlek, a žáci se mohli 
věnovat zdokonalování své-
ho lyžařského stylu. Ostatní 
byli vesměs úplní začáteční-
ci, ale i ti, až na malé výjimky, 
zvládli základy lyžování vel-
mi brzy.

Počasí nám tentokrát vcel-
ku přálo – začátkem týdne 
zataženo a mírně mrazivo 

se sněžením, koncem týd-
ne mírná obleva. Přírodního 
sněhu bylo dostatek, provo-
zovatel vleků zajistil i dosta-
tek technického sněhu, pro-
to byly podmínky k výcviku 
přímo ideální. Dostupnost 
lyžařského svahu byla dobrá, 
cca 100 m chůze, po zdoko-
nalení na lyžích. 

Lyžařský výcvik byl za-
vršen závodem ve slalomu, 
který úspěšně absolvovali 
všichni účastníci kurzu. Ví-
tězové byli odměněni diplo-
mem a sladkostmi. Odmě-
nu za snahu dostali i všichni 
ostatní závodníci.

V úterý byl do programu 
zařazen odpočinkový půlden. 
Absolvovali jsme vycház-
ku do sedla Soláně, prohléd-
li jsme si zvonici s expozicí 
umění místních výtvarníků. 

V rámci večerního progra-
mu probíhaly krátké odbor-
né přednášky a videa (alpská 
škola lyžování, škola carvin-
gu, výzbroj, výstroj a mazání 
lyží, nebezpečí hor, lyžařské 
závodní disciplíny). Dále si 
děti připravily různé spole-
čenské hry. 

Žáky jsme motivovali k po-
řádnosti a dochvilnosti. Ka-
ždý den fungovala dvojice 
žáků jako služba. Celý týden 
probíhala soutěž pokojů, je-
jíž součástí bylo bodování 
úklidu. Vítězný pokoj obdr-
žel odměnu. 

Pobyt nepoznamenal žád-
ný úraz. Trochu nás potrá-
pila drobná nachlazení v sa-
motném závěru pobytu, která 
jsme ale zvládli bez nutnosti 
předčasného ukončení kurzu. 

V oblasti kázně nebylo 
nutno řešit závažnější pro-
blém. Při lyžařském výcviku 
byla kázeň výborná, během 
pobytu na hotelu zapůsobila 
domluva. 

Jsem přesvědčen, že náš 
pobyt na horách proběhl bez 
problémů a splnil v plné míře 
cíl – naučit se lyžovat nebo se 
v lyžování zdokonalit.  L. L. 

Prospěch a chování 

za 1. pololetí šk. roku 

2012/2013

Pohádková skládanka
porota vybrala a ocenila 
výtvarná díla těchto šikov-
ných děvčat: Z 1. třídy cenu 
a diplom získala: Radečka 
Kašpárková, ve 2. třídě: Te-
rezka Sklenaříková a Anetka 
Bohunová, ve 3. třídě: Anet-
ka Platošová a Eliška Valen-
tíková, ve 4. třídě: Anička Va-
culíková.

Zlínský vorvaň 2012

Lyžařský výcvikový kurz 

Zlínského kraje a ze Sloven-
ska. Naši školu reprezento-
vali Anna Fischerová, Dani-
el Kocián, Jakub Chaloupka, 
Barbora Gabrhelíková, Filip 
Kašík a Roman Vašíček. Po-
měřili jsme své síly ve vále-

ní pneumatiky, běhu, ská-
kání v pytlích a hodu na cíl. 
V průběhu dopoledne se ne-
jen soutěžilo, ale probíhala 
i vystoupení dětí a mládeže 
v tanci, aerobiku a gymnas-
tice. Akci moderoval Martin 
Hrdinka a ceny jednotlivým 
týmům předával jako tra-
dičně Václav „Upír“ Krejčí. 

2. třída
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Zápis dětí do první-
ho ročníku ZŠ na škol-
ní rok 2013/2014 pro-
běhl 29. 1. 2013 od 14.00 
do 17.00 hod. a zúčastni-
lo se ho 22 dětí. Než rodiče 
předložili a vyplnili potřeb-
né doklady, jejich děti zatím 
navštívily jednotlivé třídy 
základní školy, kde je uvíta-
ly učitelky z prvního stup-
ně, které se snažily zjistit, jak 
jsou děti na vstup do školy 
připraveny.

V jazykové výchově se uči-
telky zaměřily na schopnost 
dětí komunikovat s dospělý-
mi, na správnou výslovnost 
všech hlásek, na vyjadřová-
ní a slovní zásobu, zda dítě 
umí recitovat a samostatně 
vyprávět pohádku. Jestli zná 
své jméno a adresu.

V matematice sledovaly, 
jestli dítě pozná barvy, zá-
kladní geometrické tvary, 
některé číslice, zda chápe 
vztah „více–méně“, jestli umí 
určit počet předmětů. Důle-
žitá je také orientace na plo-

še a v prostoru, proto učitel-
ky zjišťovaly i znalost pojmů 
„levá, pravá, nahoře, pod, za, 
vedle …“. 

Ve výtvarné výchově se 
zaměřily na schopnost 
dětí soustředit se na práci, 
na správné držení tužky – 
pastelky, zda je dítě pravák 
nebo levák a jestli umí po-
psat to, co nakreslilo. Ve vý-
tvarném projevu učitelky 
sledovaly pozorovací schop-
nosti, představivost, všímá-
ní si detailů a dovednost vý-
tvarně vyjádřit skutečnost.

V hudební výchově učitel-
ky sledovaly pěvecké schop-
nosti dětí, smysl pro rytmus, 
hudební paměť a hudební 
sluch. Děti si zahrály na ryt-
mické nástroje a ukázaly, že 
umí poznat i některé hudeb-
ní nástroje. 

Všechny děti za svoji ši-
kovnost a statečnost byly po-
chváleny a odměněny drob-
nými dárečky a samozřejmě 
nechybělo i něco sladkého 
„na zub“.

19. 1. 2013 v Napajedlích 
se uskutečnil Florbalový tur-
naj mladších žáků a žákyň. 
Každý ročník je jiný. Je to po-
dle toho jaké sportovní do-
vednosti v ten daný rok mají 
naše děti. Ale my máme flor-
bal rádi, a proto můžeme po-
rovnat síly s kýmkoliv. I když 
proti větším městům se hraje 
hůř. Celý turnaj byl těžký, ale 
spokojenost z našich výkonů 
byla veliká. František Palla byl 
druhý nejlepší střelec na tur-
naji. Gratulujeme.

Hráči: Švehlík Michal, Voj-
tík Matěj, Horecký Jiří, Jurá-
sek Jiří, Blažek Mojmír, Trvaj 
Martin, Kociánová Katka, Ko-
cián Lukáš, Kocián Dan, Huť-
ka Ondra, Šubík Roman, Vi-
tásek Josef, Palla František, 
Surý Lukáš. 

Na turnaj starších žáků 
v Napajedlích 2. 2. 2013 jsme 
jeli s obavou. Nepodařilo se 

Přátelský turnaj
Přátelský turnaj mlad-

ších žáků v Luhačovicích 
se konal 2. 3. 2013 a my 
jsme si přivezli čtvrté 
místo. Musím hned na za-
čátku říci, že i když jsme 
byli na čtvrtém místě 
z pěti, byl jsem z naší hry 
a z toho jak se děti snaži-
ly spokojený. Navíc, hrát 
dvakrát čtrnáct minut je 
doopravdy moc i na naše 
síly. Proto chci všem po-
děkovat za skvělou repre-
zentaci naší obce. 

Hráči: Jurásek Jiří, Ho-
recký Jiří, Švehlík Michal, 
Kylarová Adéla, Stuchlíko-
vá Alice, Trvajová Viktorie, 
Trvaj Kryštof, Šubík Ro-
man, Kocián Dan, Vitásek 
Josef, Štulíř Radim, Palla 
František, Palla Štěpán. 
Trenér: Jurásek Jaroslav

4. ročník přátelského tur-
naje starších žáků o putovní 
pohár starosty obce Žele-
chovice nad Dřevnicí se ko-
nal 9. 3. 2013. Musím se při-
znat, že jsme nejeli na ten-
to turnaj s cílem ho vyhrát, 
ale zahrát si a užít si to až 
do konce. 

Během turnaje jsme si 
uvědomili, že máme na do-
sah první místo. Kluci začali 
hrát naplno a dávali do toho 
vše až do úplného závěru. 
A to se vyplatilo. Ze čtyř 
ročníků Halenkovice tento 
pohár vyhrály už potřetí. 
Je úžasné, co tato generace 
kluků dokázala za svou flor-
balovou éru. Putovní pohár 
je vystaven ve školní vitrí-

Turistický a  
tábornický oddíl 
dětí a mládeže

V roce 2012 vznikl v naší 
obci Turistický a tábornický 
oddíl dětí a mládeže. V čer-
venci 2012 se někteří členo-
vé zúčastnili „příměstského“ 
tábora, v srpnu strávili osm 
dní na táboře v Kateřinicích. 
V září malí turisté podnikli 
jednodenní výlet na Stezku 
zdraví. V říjnu loňského roku 
navíc proběhl prodloužený 
víkend na potáborovce. Nyní 
se již horlivě připravuje 10-
ti denní letní tábor. Děti bu-
dou mít také možnost strávit 
týden na „příměstském“ tá-
boře. Čekání na léto si zkrátí 
několika jednodenními výle-
ty. Pokud se o Turistický a tá-
bornický oddíl dětí a mláde-
že Halenkovice chcete do-
zvědět více, podívejte se 
na http://ttom.webnode.cz.

 Iva Jelínková

Zápis dětí do 1. třídy

9. února hned po skonče-
ní Dětského karnevalu ná-
sledovala zábava pro starší 
děti - Diskotéka pro žáky ZŠ, 
včetně taneční soutěže, které 
se zúčastnily dva třídní týmy.

Prvním týmem, který se 
v soutěži představil, byly vel-
mi šikovné a tanečně nadané 
dívky z páté třídy, druhým 
týmem byl výborný kolektiv 
třídy sedmé. Tento taneční 
souboj byl opravdu těsný, ale 
svoji výhru, poukaz na 3 000 
Kč od SRPŠ při ZŠ a MŠ Ha-

ZÁKLADNÍ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLA
Diskotéka pro žáky ZŠ

lenkovice, si odnesla sedmá 
třída, pod vedením paní uči-
telky Olgy Idesové.

Po soutěži se parket uvol-
nil pro všechny. Celý večer 
byl samozřejmě otevřen také 
bufet, ve kterém se podával 
široký výběr míchaných ne-
alkoholických koktejlů.

Zápis dětí do 1. třídy

Dne 14. 2. 2013 proběh-
lo na ZŠ Halenkovice školní 
kolo v recitaci. Zúčastnili se 
ho žáci 4.–8. ročníku. 

I. kategorie
4. ročník: Gabriela Pracha-

řová, Sára Holásková, Lenka 
Marcaníková, Ladislav Surý.

5. ročník: Daniel Vlk, Bar-
bora Gabrehelíková, Veroni-
ka Badalová (3. místo), Lu-
káš Surý (2. místo), Alice 
Stuchlíková (1. místo)

II. kategorie
6. ročník: Karolína Dun-

dálková, Barbora Koutná, Ma-
rie Kulíšková, Adéla Kylarová

7. ročník: Terezie Březí-
ková, Marika Zapletalová, 
Dorota Varmužová, Gabriela 
Mitáčková, Kateřina Hanáko-
vá (1. místo)

Recitační soutěž
III. kategorie
8. ročník: Kateřina Kociá-

nová, Natálie Navrátilová, Vít 
Skřivánek (1. místo)

Do okrskového kola, kte-
ré se konalo 12. 3. 2013 v ZŠ 
Tlumačov postoupili žáci 
(5. roč.) Alice Stuchlíková 
a Lukáš Surý, (7. roč). Kate-
řina Hanáková a (8. roč.) Vít 
Skřivánek. V tomto velmi vy-
rovnaném výrazovém před-
nesu jsme zabodovali, a při-
vezli jsme si krásné 2. místo 
– Vít Skřivánek a 3. místo – 
Alice Stuchlíková. Vít Skřivá-
nek naši ZŠ dále reprezen-
toval v okresním kole, které 
se konalo 18. 3. 2013 v DDM 
Matýsek v Napajedlích. 

 B. Ambrožová

Florbalové turnaje v Napajedlích

nám zajistit dostatek hráčů. 
Očekávali jsme cokoliv. Nako-
nec přišlo překvapení. Kluci 
šli do tohoto turnaje s obrov-
ským nasazením. Poděková-
ní patří Filipu Stiksovi, který 
svou vytrvalostí a neúnavnou 
silou, táhl kluky dopředu. 
Byla radost se dívat, jak celý 
tým šlapal. Za to jsme získali 
nádherné druhé místo, prv-
ní nám uteklo jen o kousek. 
Vítězný Zlín měl stejně bodů 
jako Halenkovice, ale na skó-
re byli lepší. Přesto super vý-
sledek. Hráči: Horecký Jiří, Ju-
rásek Jiří, Polách Jakub, Jab-
lonický Lukáš, Švec Ondra, 
Hrbáček Ondra, Trvaj Radek, 
Běhůnek Roman, Polášek Do-
minik, Stiksa Filip. Trenéři: 
Jurásek Jaroslav, Res Michal, 
Horecký Jiří

O putovní pohár starosty
ně úspěchů našich dětí z Ha-
lenkovic.

1 místo: FBK Halenkovice
2 místo: Želechovice n.D. A
3 místo: DDM Luhačovice
4 místo: DDM Zlín
5 místo: Kunovice
6 místo: Želechovice n.D. B

Hráči: Polášek Dominik, 
Přecechtěl Šimon, Luppi 
Remo, Kocián Dan, Kocián 
Jan, Grebeníček Dan, Kruťa 
Filip, Zatloukal Jakub, Bo-
báčik Sebastián, Jurásek Jiří, 
Horecký Jiří, Švec Ondra, Hr-
báček Ondra, Trvaj Radek, 
Jablonický Lukáš. Trenéři: 
Jurásek Jaroslav, Horecký Jiří

Jaroslav Jurásek



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ 12 13

w w w. h a l e n ko v i c e . c z

č. 70 / Květen 2013 HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJč. 70 / Květen 2013

Fotoreportáž - akce v MŠ Pláňata - ohlédnutí za rokem 2012
12. 1. a 13. 1. – Návštěva 

sauny - nový rok jako tradič-
ně zahájily mladší a starší 
děti saunováním

22. 1. – Velikonoční dílnič-
ky – od konce ledna každou 
neděli probíhaly velikonoční 
dílničky

11. 3. – Slavíček v Babi-
cích. Vyhráli jsme dvě prv-
ní místa (Terezka Bieberlo-
vá, Bára Gabrhelíková) a dvě 
třetí místa (Honzík Gabrhe-
lík, Anetka Nádvorníková)

24. 3. – Dílnička pro veřej-
nost – připravili jsme veliko-
noční dílničku pro veřejnost 
na hasičárně, každý si mohl 
vyrobit velikonoční kraslici 
či dekoraci

31. 3. – Vystoupení na jar-
marku - velice se nám poved-
lo vystoupení na Velikonoč-
ním jarmarku

9. 4. – Mrskačka - kluci 
z Pláňat poctivě vymrskali 
děvčata z kroužku, ale napřed 
si u strejdy Miry na Zemano-
vých upletli pořádné tatary. 
Na mrskačku jsme se všichni 
vyparádili do našich krojů. 

13. 4. – Vystoupení pro 
seniory - starší Pláňata vy-
stoupila v domě pro seniory 
Hvězda v Malenovicích

11.–17. 6 – Kunovské léto 
- Pláňata vystoupila na XIX. 
ročníku dětského meziná-
rodního festivalu ,,Kunovské 
léto“. První zkušenost s festi-
valovou akcí byla pro nás ve-
lice náročná i přínosná.

22. 6. – Opékání špekáč-
ků na Kolibě – Malá oslava 
na ukončení školního roku.

26.–29. 7. – Prázdninové 
soustředění - konec červen-
ce jsme prožili na soustředě-
ní na Větřáku. Jmenovala se 
,,Cesta kolem světa“.

13. 9. – První zkouška 
po prázdninách - zůstáváme 
rozděleni na starší a mladší 
děti. Nacvičujeme každý čtvr-
tek a pátek na sále KD. Stále 
nám chybí pořádná muzika.

9. 10. – Vystoupení pro se-
niory - mladší děti vystou-
pily pro babičky a dědeč-

Čertovská besídka

U betléma

Mlsání ovocného salátu

Jak jsme dělali bramboráky

Tohle dílko že je dort?

Návštěva knihovny

Za Ježíškem v kostele

Karneval v MŠ

ale do pohody nás zase nala-
dil Mikuláš a dva báječní an-
dílci. Díky za krásné dárečky.

10. 12. – Vánoční koledo-
vání - v domě pro seniory 

na Husově ul. v Napajedlích 
jsme představili své pásmo 
Vánoční koledování. 

Co nás čeká letos
10. a 11. 1. – Novoroční 
saunování
23. 3. – Velikonoční jar-
mark
24. 3. – Babický slavíček 
(pěvecká soutěž + taneční 
vystoupení)
1. 4. – Velikonoce – mrs-
kačka („výprask“ tatarem 
od kluků)
13. 5. – Vystoupení pro 
Klub seniorů Halenkovice 
ke Dni matek
8. 6. – Vystoupení mlad-
ších dětí na Setkání seni-
orů 2013 v Halenkovicích
8. 6. – Vystoupení starších 
dětí v Traplicích - Folklór-
ní odpoledne

ky v Malenovicích – domov 
a hospic Hvězda

1. 12. – Slavnostní rozsví-
cení vánočního stromu - kro-
je, vlňáky, kožíšky a teplou 
obuv, to vše jsme potřebo-
vali, abychom mohli vystou-
pit na této pěkné akci a také 
jsme si mohli nakoupit vá-
noční dárečky a ozdůbky 
na vánočním jarmarku.

7. 12. – Mikulášská besídka 
s rodiči – sice nás vyděsil vel-
ký čert s čerticemi a čertíky, 

http://planata.webnode.cz/news/co-nas-ceka-v-roce-2013/
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Prezidentské volby 2013

Přehled akcí MŠ
 9. 1. 2013:  Za Ježíškem v kostele
 29. 1. 2013:  Zápis dětí do 1. třídy
 9. 2. 2013:  Karneval pro děti v kulturním domě
 12. 2. 2013:  Návštěva knihovny (třída Berušky)
 13. 2. 2013:  Návštěva knihovny (třída Sluníčka)
 15. 2. 2013:  Centrum pro děti maminek na MD
 19. 2. 2013:  Návštěva knihovny (třída Skřítci)
 21. 2. 2013:  Karneval v mateřské škole 
 7. 3. 2013:  Plavání předškolních dětí 
 11. 3. 2013:  Loutkové divadlo v MŠ - pohádka 
  Loupežník a Třeštipírko
 14. 3. 2013:  Plavání předškolních dětí
 18. 3. 2013:  Loutkové divadlo v MŠ - pohádka - Bajaja
 21. 3. 2013:  Plavání předškolních dětí
 22. 3. 2013:  Centrum pro děti maminek na MD
 23. 3. 2013:  Velikonoční jarmark
  spojený s vystoupením dětí MŠ

Tradiční předvánoční sbír-
ka hraček proběhla v pátek 
7. 12. 2012 v budově KD Ha-
lenkovice. Děkujeme všem ro-
dičům a hlavně dětem, že se 
podělily o své hračky. Dosta-
nou se k dětem, které jsou čas-
to nuceny opustit svůj domov 
bez svých oblíbených hraček. 
Hračky byly před Vánoci pře-
dány dětem v domovech pro 
matky s dětmi v tísni v Kro-
měříži a Uherském Brodě.

Z minulých let víme, že ne-
jeden plyšový medvídek či 
autíčko se staly pro některé 
z dětí nejoblíbenější hrač-
kou, která jim pomáhala pře-

konat jejich ne příliš veselé 
dětské osudy. Děkujeme, že 
nejste slepí k životům po-
třebných.

Do sbírky byly darovány 
následující hračky a potřeby 
pro děti: Autosedačka, hel-
ma na kolo, houpačka, 8x pu-
zzle, 15x auto, 5x panenka, 
výbava pro panenky, pexe-
sa, domina, karty, kvarteta, 
omalovánky a pastelky, hrač-
ky pro kojence a batolata, 3 
pytle plyšových hraček, pi-
rátská loď, povlečení do dět-
ské postýlky, dřevěné kostky 
a spousta jiných hraček.

Iva Jelínková

Sbírka použitého ošacení

V sobotu 15. prosince 
2012 do Halenkovic zaví-
tal divadelní soubor Tyjátr 
z Otrokovic se satirickou 
divadelní hrou Nikolaje Va-
siljeviče Gogola Ženitba.

Hru uvedl vedoucí soubo-
ru pan Radek Chmela. Struč-
ně představil soubor i di-
vadelní hru a popřál publi-

První kolo
Ve dnech 11.–12. 1. 2013 

proběhlo první kolo voleb 
prezidenta České republi-
ky. V Halenkovicích se vol-
by uskutečnily v místnosti č. 

23 budovy KD Halenkovice. 
Z 1448 voličů se voleb zú-
častnilo 890, volební účast 
tedy činila 61,46%. Z 890 
odevzdaných hlasů bylo 886 
platných.

V neděli 13. 1. 2013 se v ha-
lenkovickém kostele sv. Jose-
fa uskutečnil poslední ze šňů-
ry vánočních koncertů pě-
veckého sboru Dvořák z Uh. 
Brodu. Začátek koncertu byl 
v 15:00 hod. a navštívilo jej 
kolem padesáti posluchačů. 

Sbírka hraček 2012

Druhé kolo
Ve dnech 25.–26. 1. 2013 

proběhlo druhé kolo voleb 
prezidenta České republiky. 
V Halenkovicích se z 1439 
voličů voleb zúčastnilo 836, 

Výsledky voleb za obec Halenkovice
Kandidát Navrhující

strana
Politická

příslušnost
1. kolo

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy %
1 Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan KDU-ČSL 46 5,19
2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 217 24,49
3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 34 3,83
4 Fischerová Taťana Občan KH 16 1,80
5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 10 1,12
6 Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 252 28,44
7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 73 8,23
8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 138 15,57
9 Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 100 11,28

volební účast tedy činila 
58,10 %. Z 836 odevzdaných 
hlasů bylo 832 platných. Mi-
loš Zeman získal 584 hla-
sů (70,19 %), Karel Schwar-
zenberg získal 248 hlasů 
(29,81 %).

BB

Ve dnech 4. a 5. prosince 
2012 proběhla mimořádná 
předvánoční sbírka použité-
ho ošacení a vybavení, které 
putovalo do Diakonie Brou-
mov k dalšímu využití. Sesbí-
ráno bylo 40 pytlů a 7 krabic 
pěkného oblečení. Jako reak-

ce na tuto sbírku byl na OÚ 
Halenkovice zaslán tento 
děkovný dopis, který najde-
te na webových stránkách 
obce. Poděkování patří pře-
devším všem dárcům a také 
p. Horkové a p. Zapletalové, 
které sbírku provedly.

Vánoční koncert pěveckého 
sboru Dvořák

Divadelní představení Ženitba
ku hezkou zábavu. Herci při 
představení museli zaimpro-
vizovat a vyrovnat s velikostí 
„halenkovické scény“. Před-
stavení bylo nastudováno 
pro větší pódia, musela tak 
pomoci řada stolů a prosto-
ru bylo hned víc.

Jak praví encyklopedie:
Ženitba (1842) je satiric-

ká komedie o dvou dějstvích, 
příběh starého mládence, 

jenž si stále pohrává s myš-
lenkou na manželství, téměř 
se skoro žení, ale těsně před 
svatbou včas uteče oknem, 
přičemž stárnoucí nevěsta 
ve snaze nepřijít o žádného 
z pěti nápadníků tak nako-
nec přijde o všechny.

V divadelní hře, kde se pá-
nové i dámy seznamují přes 
dohazovačky, hledí se zejmé-
na na věno a nikoho nezají-

má jaký kdo opravdu je, by 
šlo jen těžko hledat para-
lely s dnešním moderním 
světem, ale přísloví „kdo se 
bojí, nesmí do lesa“ nebo 
„kdo chce moc, nemá nic“, 
jsou aktuální stále.

V jedné z hlavních rolí 
se představila paní Marce-
la Palúchová z Halenkovic. 
Její herecký výkon byl vý-
borný. Zdatně jí sekundo-
vali také další členové sou-
boru.

Povedené představení 
zpestřilo předvánoční čas 
roku 2012 a hercům z Ot-
rokovic nezbývá než podě-
kovat za pěknou porci di-
vadelní klasiky.

RJ
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Každoroční jistotou pestré 
plesové sezóny v Halenkovi-
cích je, že ji zahajuje Hasič-
ský ples. Nejinak tomu bylo 
i letos. Hasičský ples 2013 se 
uskutečnil v sobotu 12. led-
na 2013 v KD Halenkovice.

Halenkovičtí hasiči při-
pravili pro hosty tradiční 
plesové radovánky, které 
oproti letům minulým do-
znaly drobných úprav. Už 
při příchodu do kulturního 
domu byla vidět asi největ-
ší změna. Tombola probí-
hala v průběhu celého veče-
ra - neprodávaly se barevné 
losy s čísly, které se násled-
ně losovaly. Každý zájemce 
o výhru ihned po zakoupení 
losu smotaného do ruličky 
zjistil, jestli vyhrál. Ples, tak 

jako každý rok, podpořilo 
mnoho sponzorů, tombola 
byla bohatá.

O hudební doprovod celé 
akce se postarala skupina 
Delta Moravy, která hrála vý-
borně. V pestrém repertoáru 
zazněly skladby nejrůzněj-
ších hudebních žánrů a tan-
čilo se opravdu dobře.

V bufetu bylo všechno, jak 
má být. Usměvavá a ochotná 
obsluha a široký sortiment 
plesových dobrot. Hasiči se 
mohou při organizaci svých 
akcí opřít o podporu svého 
ženského družstva. Toto se 
projevilo i v pozdních hodi-
nách, kdy došlo na dražbu... 
Zájemci z řad hostí mohli vy-
dražit příjemný večer s člen-
kami hasičského družstva 

Perníkový bál je nedílnou 
součástí plesové sezóny v Ha-
lenkovicích. I letos organizá-
toři z kulturní komise připra-
vili pro halenkovické i přes-
polní příjemný večer s ple-
sovou klasikou a nášupem 
v podobě dvou vystoupení. 
Perníkovému bálu 2013 pat-
řila sobota 26. ledna.

Letos se o bálovou hudbu 
pěkně postarala skupina Ori-
on, která poskytla možnost 
tanečně se vyžít rockerům, 
lidovkářům i univerzálům - 
těch byla v řadách hostů dr-
tivá většina. Součástí každé-
ho dobrého plesu je tombola, 
která samozřejmě nemohla 
chybět ani na Perníkovém 

Na neděli 17. března 
2013 připravila Římsko-
katolická farnost Halenko-
vice v halenkovickém kos-
tele koncert barokní hud-
by ke cti sv. Josefa. Čtyřem 
desítkám posluchačů se 
představil soubor Musica 
organum ve složení Kateři-
na Jurášková - soprán, Petr 
Jurášek - trubka a Jiří Šon 
- varhany.

V podání sympatické-
ho tria zazněly skladby: 
Hymnus sv. Hildegardy, 

bravurně ujal halenkovic-
ký kněz Bohumil Kundl.

Více se o mladých uměl-
cích dozvíte na stránkách 

Koncert barokní hudby
Otto Ketting - Intráda, A. 
Scarlatti - árie Mio tesoro 
per te moro, G.F. Handel - 
árie z oratoria Salamon, G.F. 
Handel - árie Věčný pramen 
božského světla, J. Clarke 
-Trumpet voluntary, varha-
ni skladby od J. K. Vaňhala, 
P. Swelinca a J. Zacha, D. Sta-
chowicz -hymnus Veni Con-
solator.

Poslední skladba koncer-
tu byla určena pro varhany 
a dvě trubky. Jako host se 
druhého trubkového partu 

souboru Musica organum 
a stránkách sopranistky 
Kateřiny Juráškové.



Hasičský ples 2013

žen (ve vší slušnosti, samo-
zřejmě). Zprvu opatrné při-
hazování se rozjelo. Zajíma-
vý zážitek nakonec získal 
jeden z hostí z družebního 
sboru z Halenkova za zají-
mavou sumu.

Letošní Hasičský ples byl 
úspěšný, o čemž svědčí i zá-
jem ze strany hostí, kterých 
na první akci plesové sezóny 
2013 přišlo opravdu mnoho. 
Hasičský ples 2013 se vydařil.

RJ

Perníkový bál 2013

V halenkovickém kulturáku 
jsme měli bazén. Sestava, kte-
rou předvedly akvabely, byla 
fantastická a překvapující, ale 
to nebylo všechno. Po něko-
lika figurách byly nešťastné 
sportovkyně napadeny žra-
lokem. Kde se v bazénu vzal, 
byla záhada. Každopádně, 
atak predátora a následně 
nastalý chaos organizované 
plavkyně rozehnal…

Druhé vystoupení bylo 
lechtivé, s hvězdičkou… Blí-

hitem „Pozri čo pre teba 
mám“. Po chvíli bylo zřejmé, 
že výběr skladby nebyl ná-
hodný. Na pódium napocho-
dovala parta individuí v čer-
ných brýlích a baloňácích. 

Tato akce je za spoustu let 
svého konání v Halenkovi-
cích velmi populární. Její vě-
hlas a oblíbenost se odráží 
i v zájmu hostů. Letos byly 
vstupenky vyprodány již ně-
kolik dnů předem.

Zima je dlouhá a je třeba si 
ji ukrátit. Ve společnosti přá-
tel a známých čas letí rychle-
ji, pohybové aktivity ve for-
mě nejrůznějších tanců také 
organizmu prospívají, a když 
se k tomu přidají vitamín C 
z kyselice a nějaké ty další 
prostředky pro vypálení čer-
va, máme tu výborný elixír 
pro překonání chřipkového 
období.

bále. Někomu se nezadaři-
lo, jiný si díky paní Štěstěně 
mohl přijít pro několik per-
níkových cen.

Zkušení návštěvníci ví, že 
každý rok je pro hosty, kro-
mě běžných plesových rado-
vánek, navíc připraveno pře-
kvapení. Letošní ročník ne-
byl výjimkou. Kolem desáté 
hodiny večer se na volném 
parketu objevily tajemně roz-
místěné židle. V následujícím 
okamžiku už na židlích seděli 
plavčíci, kteří třímali modrou 
plachtu. A když před pódium 
nastoupilo družstvo neodo-
latelných akvabel, bylo jasno. 

žila se půlnoc a sál ztemněl. 
Na parket přišel známý hit-
maker Meky Žbirka se svým 

Pokaždé, když zazněl refrén, 
proběhla exhibice toho, čo 
za zvieratká mali pod kabát-
mi. Jednoduchá idea, výbor-
ný výsledek. Zejména dám-
ská polovička publika bou-
řila, jestli smíchy nebo úža-
sem, asi ví jen samy dámy…

Perníkový bál se přehoupl 
do neděle a zábava stále po-
kračovala. Zima přišla o další 
den své vlády…  RJ

Na tanečním parketu

Pozóóór žralok

Miro Žbiro a jeho křoví

Vystoupení akvabel

Závěrečná děkovačka

Pozri čo pre teba mám
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V sobotu 2. února 2013 se 
v kulturním domě v Halen-
kovicích konal tradiční Ro-
dičovský ples, který byl po-
řádán pod vedením Sdružení 
rodičů a přátel školy.

Velkým lákadlem tohoto 
plesu je každoročně připra-
vené předtančení žáků os-
mých a devátých tříd. V mi-
nulém roce se vedení nácvi-
ku poprvé ujaly paní Žaneta 
Nádvorníková a slečna Šárka 
Juřenová. Loňské vystoupení 
bylo velmi úspěšné.

V letošním roce se dámy 
pustily do této náročné prá-
ce znovu. Nácvik polonézy, 
která trvala téměř tři čtvrtě 
hodiny, probíhal celého půl 
roku. Připravit choreogra-
fii čtyř tanečních sestav pro 
dvanáct párů nebylo snad-
né. Obdiv patří i žákům, kte-
ří své první velké vystoupe-
ní nacvičili a zvládli výbor-
ně. Tančili: Jaromír Blažek 

 Degustace
Sedmý ročník koštu ovoc-

ných pálenek se uskutečnil 
na začátku měsíce března. 
Degustovalo se v pátek 1. 3. 
2013 v přísálí KD Halenkovi-
ce. Slavnostní vyhlášení vý-
sledků se uskutečnilo v so-
botu 16. 3. 2013.  Vyhlášení výsledků

Letošní slavnostní vyhláše-
ní výsledků Halenkovického 
koštu slivovice 2013 přiláka-
lo do sálu na Pláňavách vel-
ké množství hostů - příznivců 
kvalitních pálenek. Sál i pří-
sálí bylo téměř zcela zaplně-
no. O hudební doprovod pro-
gramu se postarala Cimbálo-
vá muzika Radovan s primá-
šem Cyrilem Burešem. V ně-
kolika tanečních vstupech se 
představil folklórní soubor 
Pozdní sběr z Napajedel.

Před samotným vyhláše-
ním výsledků, které modero-
vali pan Jaromír Blažek a Jin-
dřich Juřena, byla k ověření 
pravosti číselného přehledu 

vzorků a pěstitelů přizvána 
paní Kašpárková, která svou 
obálku rozpečetila až v oka-
mžiku vyhlašování. Putov-
ní trofej za hlavní kategorii 
paní Lence Mihálové předal 
loňský vítěz, pan František 
Gabryš.

Po vyhlášení výsledků se 
uskutečnila dražba nejú-
spěšnějších vzorků. Hosté si 
na přísálí mohli prostudovat 
podrobné výsledkové tabul-
ky a na jejich základě si tře-
ba vybrat a koupit vzorek té 
které soutěžní pálenky. Sa-
mozřejmě, že po nejúspěš-
nějších se jenom zapráši-
lo, ale svého konzumenta si 
nakonec našly všechny - inu 
na košt se snaží dávat kaž-
dý to nejlepší co má. Kromě 
prodeje pálenek byl k dispo-
zici i bohatě zásobený bufet 
a nechyběla ani zahrádkář-
ská tombola. Při slivovičce se 
diskutovalo, tančilo a zpívalo 
až pozdě do noci...

Rodičovský ples 2013
a Veronika Janečková, Šimon 
Přecechtěl a Dagmar Kyla-
rová, Jiří Doležalík a Iveta 
Blahová, Daniel Grebeníček 
a Natálie Navrátilová, Remo 
Luppi a Michaela Polomíčko-

vá, Luděk Gabrhelík a Anna 
Fischerová, Tomáš Němec 
a Valerie Hučíková, Jan Ko-
cián a Renata Jaroňková, Jiří 
Strašák a Šarlota Marie Huš-
ková, Jan Kedra a Barbora 

Nytrová, Adam Vranka a Šár-
ka Vávrová, Filip Kruťa a Mo-
nika Vitásková. V den plesu 
už ale mohli být o něco klid-
nější, protože za sebou měli 
generální zkoušku. Ta pro-
běhla v předvečer plesového 

dne. Už tato veřejná zkouška 
se setkala s velkým zájmem 
diváků. Zejména rodinní pří-
slušníci, kteří neměli mož-
nost dostat se na ples, si 
mohli prohlédnout výsledek 
půlroční práce mladých vy-
stupujících. Slečny v bílých 

dlouhých šatech a pánové 
v elegantním černém oble-
čení si už při této předpre-
miéře vyzkoušeli, jaké je to 
vystupovat před zaplněným 
sálem.

Samotný Rodičovský ples 
byl vyprodán již dlouho do-
předu. Stejně jako v minu-

lých letech přivítal hosty ple-
su pan Radek Kocián. Násle-
dovalo již zmíněné předtan-
čení, které se setkalo s vý-
borným ohlasem. Po vystou-
pení slečny a pánové vyzvali 
k tanci členy SRPŠ a učitele 
ZŠ Halenkovice. Potom, v du-
chu tradice, přišli požádat 
o tanec rodiče. Slovo si vzal 
i ředitel ZŠ Halenkovice, pan 
Vojtěch Tělupil, který podě-
koval choreografkám i ta-
nečníkům za jejich vystou-
pení. Celý průběh předtan-
čení byl v přímém přenosu 
přenášen Kabelovou televizí 
Halenkovice.

I letos byla podpora této 
akce ze strany sponzorů vel-
ká, téměř čtvrtina pódia byla 
zaplněna cenami, které byly 
věnovány do plesové tombo-
ly. O hudbu se postarala hu-

dební skupina Aventis, která 
oslovila publikum zejména 
perfektně interpretovanými 
rockovými skladbami. Ple-
sová zábava, kterou si užívali 
rodiče, přátelé školy i mladí 
tanečníci, trvala do brzkých 
ranních hodin.

RJ +Veronika Janečková

Halenkovický košt slivovice 2013

Stupně vítězů  
v kategorii „trnka“:

1. místo Mihálová Lenka - 
Halenkovice 2012

2. místo Němec Vladimír - 
Halenkovice 

3. místo Toufar Jaroslav - 
Halenkovice 2008

Stupně vítězů  
v kategorii „peckoviny“:

1. místo Wozar Vladimír - 
Halenkovice - Meruňka 2012

1. místo Ulicová Jarmila - 
Halenkovice - Meruňka 2012

2. místo Štěpáník Luděk - 
Halenkovice - Meruňka 2012

3. místo Wozar Vladimír - 
Halenkovice - Meruňka 2011

Stupně vítězů  
v kategorii „jádroviny“:

1. místo Bieberle Milan - 
Halenkovice - Hruška 2012

2. místo Lahola Jaroslav - 
Halenkovice - Jablko 2012

3. místo Blažek Jaromír - 
Halenkovice - Mix 2012

Kompletní výsledky Halen-
kovické trnky 2013 na webu 
obce.

Radovan

Barmani

Ženská klobúková

Pozdní sběr

vítěz: ovocná jádrová vítěz: ovocná pecková

vítěz: ovocná pecková vítěz: trnka

Na letošním ročníku „Ha-
lenkovické trnky“ se odrazila 
loňská neúroda trnek. Opro-
ti minulému roku bylo v ka-
tegorii trnka přihlášených 
o polovinu méně vzorků. Při-
hlašovány byly často pálenky 
z dřívějších let. Zhruba stej-
ně početné zastoupení jako 
v loňském roce měly katego-
rie jádrová a pecková.

Do soutěže bylo podle dru-
hů přihlášeno: 
• 38 vzorků v kategorii „trn-

ka“
• 12 vzorků v kategorii „já-

droviny“ (jablko, hruška)
• 7 vzorků v kategorii „pec-

koviny“ (meruňka)
Na degustaci se podílelo 

čtyřicet degustátorek a de-
gustátorů, kteří byli k jednot-
livým degustačním stolům 
losováni při příchodu na pří-
sálí. Vzorky byly označeny 
pouze čísly. V případě, že by 
byl dodán vzorek ve tvarově 
zvláštní lahvi, bylo připrave-
no jeho přelití do anonymní-
ho skla. Další novinkou bylo 
uložení číselného přehledu 
vzorků a pěstitelů do dvou 
obálek. Jednu měl v úscho-
vě tradičně starosta obce, 
o druhou se po dobu mezi 
degustací a vyhlášením sta-
ral jeden z degustujících, 
který si při příchodu na de-
gustaci vylosoval hvězdičku. 
Pro letošek to byla paní Vě-
roslava Kašpárková.
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S blížícím se datem 23. 
března začalo být ve folklor-
ním kroužku Pláňata rušno. 
Chystal se již 3. ročník Veli-
konočního jarmarku a děti 
čekalo jejich první vystou-
pení s nově nacvičeným jar-
ním pásmem. Rušno bylo 
také v samotné budově kul-
turního domu. Je potřeba vy-
zdobit a připravit sál, zajistit 
prostory pro prodejce, při-
chystat drobné občerstvení. 
Vedoucí folkloru Zuzka Mi-
táčková, Marcela Palúchová 
a Romana Lišková se měly co 
ohánět. 

ní soubor Kalinka z Babic. 
Před halenkovickým publi-
kem se předvedly starší děti 
s pásmem Dětské taškaři-
ce, které se prolínalo s pís-
němi dívčího sboru. Pásmo 
svých zkušenějších „kolegů“ 
sledovaly v první řadě děti 
z Pláňat, které předešlé vy-
stoupení vyburcovalo k po-
dání perfektního výkonu 
před domácím publikem. 

Mladší Pláňata zatancova-
la a zazpívala písně v pásmu 

V neděli 3. 3. 2013 proběh-
la v sále OÚ výroční členská 
schůze halenkovických za-
hrádkářů. V současné době 
má organizace 119 členů.

Pan František Gabryš 
ve své výroční zprávě uvedl, 
že uplynulo již 80 let od za-
ložení Ovocnické odbočky 
v naší obci a 55 let od vzni-
ku současné organizace za-
hrádkářů. Ovocnická odboč-
ka musela být po německé 
okupaci zrušena, ale těsně 
před touto událostí vydal 
Okresní úřad v Uherském 
Hradišti nařízení na sčítá-
ní ovocných stromů a keřů 
v katastru obce Halenkovice. 
Sčítacím komisařem byl zvo-
len pan učitel Hučík, který 
nahlásil tento počet: celkem 
18 076 ovocných stromů, 
z toho 4 895 jabloní, 1 901 
hrušní, 2 078 třešní, 32 viš-
ní, 7 261 švestek, 552 špen-
dlíků a durancií, 543 mirabe-
lek a rynglí, 58 meruněk, 4 
broskve a 752 ořechů. Jablo-
ně a hrušky byly většinou vy-
sokokmeny. Dále bylo evido-
váno 845 keřů rybízu a 165 
angreštů. Stromek k výsadbě 
se prodával za 15 Kč.

Ze současné činnosti se 
pan Gabryš zmínil:
 o únorové přednáš-

ce pana Františka Němečka 
s tématikou řezu ovocných 
stromů, 
 o další spolupráci s míst-

ní mateřskou školou v rámci 
akce „Kouzelné jablíčko“,
 o tom, že výbor zahrád-

kářů se scházel pravidelně 
jedenkrát za měsíc,
 o nově zvolené po-

kladní p. Lence Zapletalové 
od Svatých,

 o nově zvolené zapiso-
vatelce p. Jarmile Baránkové 
z Kopce,
 o nově zvolené člen-

ce výboru p. Evě Čapkové 
od Svatých.

 Plnění plánu činnosti 
na rok 2012:
 V pálenici byl opraven 

surovinový kotel. Nové obe-
zdění kotle a další zednické 
práce provedl p. Stanislav Pl-
šek. Železné orámování kot-
le a nová dvířka u topeniště 
i popelníku zajistil p. Anto-
nín Rapant. Oprava přepalo-
vacího kotle byla přeložena 
na rok 2013.
 Pokračovalo se v tradič-

ních návštěvách členů orga-
nizace při životních jubile-
ích.
 Ve švestkovém sadu 

probíhaly práce související 
se stavbou ČOV a vodovodu, 
při nichž bylo zlikvidováno 
11 ovocných stromů. Po na-
vezení zeminy a úpravě te-
rénu budou vysázeny nové 
stromy.
 V loňském roce byly 

vyhodnoceny nejlepší před-
zahrádky: p. Jiřiny Bezlojo-
vé z Kopce, p. Jaroslava To-
maštíka z Kopce a p. Rudolfa 
Pospíšila ze Zádřinoví. Nej-
lepším sadařem roku 2012 
se stal p. Zdeněk Trvaj z Dol-
ního konce.
 Bylo ustoupeno od zá-

měru zhotovení jímky nebo 
chladící věže na odpad-
ní ohřátou vodu z chladičů 
z pálenice.
 V kulturní místnosti 

byla položena nová dlažba 
(p. Jaroslav Pešl), malování 
a nátěry (p. Zbyněk Hrbá-
ček).

 Byla provedena oprava 
omítky a dále malba povi-
dlárny (p. Václav Kocián).
 Ve dnech 6. – 8. října 

2012 se uskutečnila výsta-
va ovoce a zeleniny, při níž 
pěstitelé vystavovali cel-
kem 172 vzorků jablek, 7 
vzorků hrušek, 14 vzorků 
zeleniny, 12 vzorků květin 
a pouze jediný vzorek šves-
tek. Hodnotící komisí bylo 
oceněno 15 vzorků jablek, 3 
vzorky zeleniny a 3 vzorky 
květin. Výstava byla oboha-
cena expozicí bonsají pánů 
Fišera a Valentíka a také 
tradiční expozicí halenko-
vických včelařů pod dohle-
dem manželů Očadlíkových 
a Kašpárkových. K celkové-
mu dojmu z výstavy přispě-
la i zajímavá tombola. Vý-
stavu si prohlédlo 405 ná-
vštěvníků včetně žáků ško-
ly. Vystavované ovoce bylo 
po akci věnováno školní jí-
delně.
 V roce 2012 byl v dub-

nu uspořádán tematický zá-
jezd na jarní Flóru do Olo-
mouce. Na zpáteční cestě si 
účastníci prohlédli zvonař-
skou dílnu v Brodku u Pře-
rova. Další zájezd byl orien-
tován na výstavu lilií v Rož-
nově pod Radhoštěm a ná-
slednou návštěvou mlýna 
p. Šmajstrly, kde se k různým 
účelům zpracovává pohanka. 
O zdárný průběh obou zájez-
dů se zasloužily p. Marie Za-
pletalová a p. Jarmila Barán-
ková.
 Náročnou akcí bylo za-

jištění dříví na pálení. Zača-
lo se hned v únoru při brigá-
dách vyřezávkou kolem po-
toka na Chrastkách. Zahrád-
káři také zakoupili dvě fůry 
měkkých i tvrdých odkorů. 
Toto dříví bylo pomocí štípa-
ček postupně zpracováváno 
téměř 3 měsíce.
 Dále mimo plán byl 

opraven lis a odpeckovač, při 
níž významně pomohl p. Ru-
dolf Pospíšil.
 V loňském roce bylo do-

vybaveno kulturní zařízení 
v celkové hodnotě 8 000 Kč.

Rok 2012 byl téměř kata-
strofální pro pěstitele šves-
tek, což samozřejmě výraz-
ně ovlivnilo pálení slivovi-
ce v místní pálenici. Loňská 
sezóna byla krátká – od 18. 
září do 16. prosince, ale vždy 
s dvoudenními až třídenními 
pauzami.

Na 225 přihlášek se napá-
lilo 7 312 litrů slivovice, což 
je 4 007 absolutního alkoho-
lu, avšak převážně z jablek. 
V povidlárně se vařilo pro 
5 pěstitelů, z toho švestky 
pouze pro 2 zájemce.

Poprvé se vařila povidla 
nebo marmeláda z jablek. 
Moštárna však posloužila 
pro 73 zájemců. Vylisova-
lo se celkem 6 752,5 litrů 
moštu, většinou na ovocné 
kvasy.

Ve sběrnách ovoce bylo 
vykoupeno celkem 1 876,5 
q padavek. Sběrna u Valen-
tů vykoupila 924 q padav-
ek. Sběrna u p. Valentíkové 
vykoupila 952,5 q padavek 
a 615 kg loupaných ořechů.

Výroční členská schůze 
pokračovala revizní zprávou 
p. Václava Kociána, pokladní 
zprávou Ing. Miriam Lukášo-
vé a v neposlední řadě tom-
bolou v režii p. Marie Skáce-
lové.

Celé odpoledne proběh-
lo pod taktovkou předse-
dy spolku p. Josefa Hrbáčka, 
který obdržel na schůzi Čest-
né uznání od ÚS ČZS Zlín.

 PaedDr. Marie Kašíková

Řez a ochrana 
ovocných 
stromů

ZO Českého zahrád-
kářského svazu Halenko-
vice pořádal 21. 3. 2013 
v místnosti Klubu senio-
rů, v budově OÚ Halenko-
vice přednášku na téma 
řez a ochrana ovocných 
stromů. Přednášel pan 
František Němeček. 
Přednáška byla určena 
všem zájemcům.

Velikonoční jarmark

,,Na louce“ a starší děvčata 
předvedla své pěvecké před-
nosti v dívčích zpěvech, kte-
ré společně s kluky obohati-
ly tancem ze Strání. Velkou 
zásluhu na podařeném vy-
stoupení všech dětí, má zce-
la jistě ozvučení, které nám 
poskytl a obsluhoval pan 
Medek z Napajedel. Všem vy-
stupujícím dětem byl odmě-
nou za jejich výkon na pódiu 
zasloužený potlesk diváků 
a teplý párek v rohlíku, který 
jim připravili členové kultur-

ní komise. Ti se také starali 
o chod bufetu po celou dobu 
jarmarku.

U vstupu do kulturního 
domu a v jeho přísálí bylo 
možno si zakoupit výrobky 
tradičních lidových řeme-
sel. Keramické zboží, jarní 
květiny a velikonoční deko-
race, šperky, vrtané krasli-
ce, košíky z pedigu, figurky 
a předměty z kukuřičného 
šustí, přírodní kosmetiku, 
nejrůznější bylinkové čaje 
a léčivé přípravky, cukro-
ví a koláčky. Maminky dětí 
z Pláňat nabízely k vínu jed-
nohubky, sýrové misky a pro 
děti banánky s piškoty v čo-
koládě. Spokojené výrazy 
ve tváři dětí i hostů hovoři-
ly za vše - 3. ročník Veliko-
nočního jarmarku se povedl 
a za to je potřeba poděkovat 
všem, kteří se na jeho koná-
ní podíleli. Výtěžek z dobro-
volného vstupného, který či-
nil 2000 Kč použije folklorní 
kroužek Pláňata...

Marcela Palúchová

Poznámka redakce: 
Kulaté narozeniny oslavi-

ly vedoucí Marcela Palúcho-
vá a Romana Lišková. Při-
pojujeme se k řadě gratu-
lantů a blahopřejeme. 

Ve 13. hodin vše vypuk-
lo. Sál byl zaplněn k prask-
nutí a rodiče už netrpělivě 
vyhlíželi vystoupení svých 
ratolestí. Nejprve na pódi-
um vběhly děti z mateřské 
školy. Nejmenší děti ze tří-
dy Sluníček předvedly svůj 
taneček s názvem Sloník 
Toník. A pak následoval ta-
neček plný broučků, motýl-
ků a berušek s názvem Fer-
da v podání dětí ze třídy 
Skřítků. Třída Berušek za-
vršila vystoupení mateřské 
školy krásným muzikálem 
Budulínek. Na letošní jar-
mark přijal pozvání folklor-

Zahrádkáři

Klub seniorů a ZO ČZS Ha-
lenkovice společně uspořá-
dali 5. února 2013 v přísálí 
OÚ Halenkovice přednášku 
a promítání fotografií „Světo-
vá výstava květin v Holand-
sku”. Přednášela paní Vlasta 
Hrózová. 

Světová výstava květin v Holandsku
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Z činnosti hasičůZ činnosti hasičů

 Taktické cvičení
Jednotka z Halenkova po-

řádala taktické cvičení, kte-
ré, se konalo 24. 11. 2012 
a bylo zaměřeno, pro jed-
notky trochu netradičně 
- na únik nebezpečné lát-
ky. Účastnily se jednotky 
SDH Halenkov, Halenkovi-
ce a Nový Hrozenkov. První 
dvě jednotky prováděly zá-
sah na nebezpečnou látku 
a Nový Hrozenkov prováděl 
dekontaminaci. Nejprve za-
sahovala jednotka z Halen-
kova, prováděla přečerpání 
látky. Druhá zásahová sku-
pina z Halenkovic čerpání 
dokončila. Po splnění úkolu 
se členové skupiny odebrali 
na dekontaminaci. Násled-
ně se dostavili na hasičskou 
stanici v Halenkově, kde bylo 
provedeno vyhodnocení. Pro 
nás bylo cvičení velkým pří-
nosem, jelikož jako jednotka 
předurčená pro CO, máme 
v programu takovéto zásahy. 
Za novou zkušenost patří ha-
sičům z Halenkova velký dík.

Použitá technika: Jednotka 
Halenkov TA-L2 Mitsubishi 
L200, CAS 25 Liaz 101, jed-
notka Halenkovice DA Opel 
Movano, jednotka Nový Hro-
zenkov CAS32 Tatra 148, 
DA12 Avia 31

 Výroční valná 
hromada
Výroční valná hromada 

Sboru dobrovolných hasičů 

Halenkovice, se konala v pá-
tek 30. 11. 2012 v sále KD 
Halenkovice. Součástí byly 
především zprávy o činnos-
ti sboru dobrovolných hasi-
čů obce Halenkovice za rok 
2012 a její hospodaření. Ve-
litel jednotky SDH, pan Jo-
sef Gabrhelík ml. přednesl 
i „Zprávu o činnosti jednot-
ky SDH za rok 2012“. Pře-
pis zprávy je k dispozici 
na webu hasičů. Zúčastnili 
se i zástupci okolních sborů 
a hosté z vedení SDH.

 Nový člen výjezdové 
jednotky
Nový člen výjezdové jed-

notky - Filip Liška prošel 
kurzem nositelů dýchací 
techniky. Kurz byl prováděn 
na centrální stanici ve Zlí-
ně a jako vždy byl zakončen 
testem, ústní a praktickou 
zkouškou, která byla prová-

li. Děkujeme všem, sponzo-
rům a účastníkům akce. Už 
teď se těšíme na Hasičský 
ples 2014. 

 Požár skladu ve Zlíně
Dne 9. 1. 2013 byl jednot-

ce v 7.59 vyhlášen poplach. 
Jednalo se o požár skladu 
firmy HPtronic v areálu Svi-
tu ve Zlíně. Jednotka vyjela 
s technikou DA Opel Movano 
v počtu 1+1 a CAS 32 Tatra 
138 v počtu 1+1. Výjezd jed-
notky byl komplikován špat-
ně sjízdnou komunikací. Jed-
notka s technikou se vydala 
přes obec Spytihněv. Po pří-
jezdu v 8:37 byl dán jednot-
ce pokyn k provádění ky-
vadlové dopravy vody. Čin-
nost prováděl strojník s jed-
ním členem jednotky. Velitel 
a druhý člen byli nasazeni 
s dýchací technikou, prová-
děli průzkum v druhém pod-
laží zasažené budovy a dále 
hasební práce v přízemí, kde 

zřejmě i poslední „muziku“ 
v obci - Pochovávání basy.

Vodění medvěda probíhá 
ve dvou dnech. V letošním 
roce značně omlazený a po-
četný průvod rozdával dob-
rou náladu 16. a 17. úno-
ra. Týden nato se v místním 
kulturním domě pochováva-
la basa. K tanci a poslechu 
hrála výborná a osvědčená 
kapela Madusong. Ve 23.00 
vypukl samotný obřad po-
chovávání, který byl bohatý 
na scénky a taneční kreace. 
Samozřejmě byly našim „fa-
rářem a kostelníkem“ pře-
čteny i dlouhoočekávané 
hříchy spáchané v loňském 
roce.

Poděkování patří všem, 
kteří se na těchto akcích 
podíleli: organizátorům, 
p. Gajdošíkovi za pomoc při 
přepravě osob, příznivcům 

 Uzlovací soutěže 
Naši mladí hasiči se v le-

tošním roce účastnili 2 uz-
lovacích soutěží. Jedna sou-
těž proběhla v sousední 
obci Nová Dědina, kde ob-
sadili 7 místo z 11 družstev. 
Druhá soutěž proběhla 8. 3. 
v kulturním domě v Halen-
kovicích. Uspořádali jsme 
tzv. Velké okrskové uzlování. 
Do této soutěže kromě okrs-
ku (Napajedla, Oldřichovice, 
Pohořelice, Žlutava) byly ješ-
tě přizvány děti z Nové Dě-
diny, Otrokovic a Kvítkovic. 
Celkem se naší soutěže zú-
častnilo 84 dětí z 8 kolektivů. 
Soutěžilo se ve 4 kategoriích, 
a to v kategorii Mini, Mlad-
ší, Starší a Dorost. Ve druž-
stvech obsadili naši mladí 
hasiči 7 místo (Reprezento-

 Hasiči a Ha-La Liga
V letošním roce proběhl 

v místní tělocvičně 11. roč-
ník turnaje v malé kopané. 
Přihlásilo se pouze 5 druž-
stev, která musela splňo-
vat určité podmínky (maxi-
mální počet hráčů 6, pouze 
dva registrovaní fotbalisti 
do 40 let). Podařilo se nám 
takovéto družstvo sesta-
vit, a proto jsme se přihlá-
sili i my. Turnaj probíhal 
systémem každý s každým. 
Po odehrání základní skupi-
ny postoupily první 3 týmy 
do finále, kde si zahrály 
o první místo. Naši hráči: 
Josef Gabrhelík, Radek Vla-
chynský, Jaroslav a Pavel 
Kašparovi, Bronislav Režný 
a Jenda Gajdošík tento tur-
naj se ztrátou dvou bodů 
vyhráli. Děkujeme organi-
zátorům za to, že jsme se 
mohli zúčastnit. Doufáme, 
že nám vydrží forma a bu-
deme moci předvést naše 
kvality i příští rok.

děna na výcvikovém baťov-
ském domku. Již dříve prošlo 
stejným kurzem několik na-
šich členů. Filip kurz úspěš-
ně ukončil.

 Hasičský ples
Tradiční Hasičský ples 

2013 se uskutečnil v sobotu 
12. ledna 2013 v KD Halen-
kovice. Na organizaci a pří-
pravě plesu hasiči pracovali 
již několik týdnů před jeho 
konáním. Hudební doprovod 
obstarala skupina Delta Mo-
ravy. I v letošním roce jsme 
se při přípravě plesu moh-
li opřít o širokou základnu 
našich členů. Velmi aktivně 
se na organizaci akce podí-
lela naše děvčata. Potěšil nás 
také zájem ze strany sponzo-
rů. Hlavně díky nim mohla 
být připravena opravdu bo-
hatá tombola. Ta probíha-
la odlišným způsobem než 
v předchozích letech. Losy 
byly stočeny do ruliček a ka-

hasičů, kteří se zúčastnili při 
vodění medvěda a hlavně 
všem, kteří nás přijali a po-
hostili a také přispěli finanč-
ní částkou, vajíčkem kous-
kem uzeniny nebo lihovinou. 
Jsme rádi, že se tato tradice 
v naší obci stále udržuje, a že 
Vás můžeme pobavit.

Cvičení Halenkov

Požár budovy HPtronic

Filip Liška - vpravo

ždý se ihned po zakoupení 
dověděl, zda vyhrál. V pozd-
ních hodinách členky naše-
ho ženského družstva uspo-
řádaly dražbu, jejíž vítěz měl 
přislíben příjemný večer 
v jejich společnosti. Šťastný 
vydražitel přijel do Halenko-
vic z Halenkova - gratuluje-
me. Příjemně nás překvapil 
zájem ze strany hostí, kapa-
cita kulturního domu byla 
využita téměř stoprocentně. 
Věříme, že se návštěvníci le-
tošního plesu, dobře pobavi-

zasahovali i hasiči z jiných 
jednotek. Po poradě velení 
bylo rozhodnuto o střídání 
a naše jednotka se odebrala 
zpět na základnu – příjezd 
18.36.

 Masopust
Tak jako každý rok proběh-

lo i letos v naší obci maso-
pustní veselí. S touto tradicí 
je nedílně spjat náš hasičský 
sbor, který je hlavním orga-
nizátorem. Pořádáme Vodě-
ní medvěda po obci a samo-

Vodění medvěda

Pochovávání basy

Uzlování - Nová Dědina

Ha-La Liga

vali nás: Vítek Gabrhelík, Voj-
ta Gabrhelík, Michal Kašpar, 
Adriana Vojáčková, Gábina 
Hradílková, Mojmír Blažek, 
Jakub Chaloupka a Martin Tr-
vaj). Velké poděkování patří 
jednotlivým organizátorům 
této soutěže a obci za poskyt-
nutí prostor KD.   
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TJ Halenkovice - fotbalTJ Halenkovice - fotbal

Ha-La Liga 2013
6-ti členné fotbalové týmy, 

které měly zájem účastnit 
se zimní turnajové soutěže 
Ha-La Liga 2013 se mohly 
přihlásit u p. Radka Kedru-
še. Uzavírka přihlášek byla 
13. 1. 2013, kdy proběhlo 
rozlosování. V každém týmu 
mohly být pouze 2 aktiv-
ní hráči fotbalového oddílu 
mužů ve věku do 40 let. Re-
gistrační poplatek byl 300 Kč 
za hráče. Od poloviny ledna 
a v únoru 2013 tak proběh-
ly v tělocvičně ZŠ Halenkovi-
ce jednotlivé zápasy turnaje 
v sálové kopané, nesoucího 
jméno Ha-La Liga. XI. ročník 
by měl otevřít novou etapu 
v organizaci této soutěže.

Za dobu svého konání tur-
naj prošel vývojem, při kte-
rém postupně rostla jeho 
sportovní úroveň. Růst fot-
balové kvality byl zapříči-
něn výrazným omlazením 
mužstev a účastí poměrně 
velkého množství aktivních 
fotbalistů. Pro aktivní hrá-

če byl turnaj jednou z víta-
ných možností zimní pří-
pravy. Toto s sebou přineslo 
bohužel další efekt - o účast 
v soutěži přestala jevit zájem 
mužstva s vyšším věkovým 
průměrem, tvořená zejmé-
na z rekreačních a příleži-
tostných sportovců. Není se 
co divit, nikomu by se asi ne-
zamlouvalo prohrávat rozdí-
lem i dvaceti branek a za zá-

pas se s míčem potkat akorát 
při rozehrávce po vstřele-
ném gólu.

Halenkovické fotbalové 
A mužstvo se po celou zimu 
připravuje na jarní část fot-
balové sezóny pod vedením 
trenéra Pavla Krátkého. 
Zimní příprava je zaměře-
na zejména na fyzickou kon-
dici hráčů, kteří k tréninku 
přistupují zodpovědně. Pro 
trénování A mužstva v tě-
locvičně je vyhrazen čas 
zvlášť a to byl také důvod, 
proč vedení TJ požádalo ak-
tivní fotbalisty, aby se do le-
tošního ročníku nehlásili 
a přenechali tak možnost 
zahrát si rekreačním fotba-
listům. I z tohoto důvodu 
se do turnaje letos přihlási-
lo pouze pět mužstev, která 
ovšem byla vyrovnanější, 
i když kvóta dvou aktivních 
fotbalistů platila i nadále. 
Vzhledem k počtu přihláše-
ných mužstev byl také změ-
něn systém turnaje. Nejdří-
ve byla sehrána základní 
část, po které se v poslední 
hrací den odehrály rozho-
dující zápasy o konečné po-
řadí. Hlavně závěrečné zá-
pasy byly napínavé a chví-
lemi i mírně vyhrocené J. 
Rozhodčím většiny utkání 
byl pan Martin Kašpárek.

První místo letos obsadi-
lo mužstvo Hasičů, kteří tě-
žili z výborné kondice, zís-
kané při hasičském výcvi-
ku. Smeknout je třeba ze-
jména před mužstvem Ďáb-
lových soustružníků, kte-

ří většinu utkání základní 
skupiny sehráli ve čtyřech 
a finálové zápasy pro ne-
moc jednoho z hráčů do-
konce ve třech.

Slavnostní vyhlášení vý-
sledků proběhlo v sobotu 
16. 2. 2013 v sále Hospody 
u Lhotských. Na toto setkání 
byly kromě hráčů samotných 
pozvány i jejich manželky 
a přítelkyně.

Všechny účastníky na úvod 
přivítal předseda TJ pan Vla-
dimír Wozar. Následně do-
stali slovo pánové Radek 
Kedruš a Zbyněk Horka, kteří 
moderovali předávání trofejí 
nejlepším střelcům a kapitá-
nům mužstev. Po slavnost-
ním vyhlášení vítěze soutěže 
byl připraven raut a dále ná-
sledovala volná zábava. Hlav-
ní cenu turnaje, bečku piva, 
věnovali hasiči všem přítom-
ným. Náklady soutěže, ceny 
a pohoštění byly hrazeny ze 
startovného mužstev. Zů-
statek je věnován na provoz 
TJ Halenkovice.

Organizátoři děkují všem, 
kteří se jakkoliv podíleli 
na přípravě turnaje, vedení 
ZŠ za poskytnutí tělocvičny 
a personálu Hospody u Lhot-
ských za zajištění prostor 
a pohoštění při slavnostním 
ukončení soutěže. I v příš-
tích letech chce vedení TJ Ha-
lenkovice pokračovat v na-
stoleném trendu - větší ama-
terizaci Ha-La Ligy, tak aby 
tato soutěž přilákala do tě-
locvičny více mužstev, v šir-
ším věkovém spektru. Pá-
nové, pokud si budete příští 
zimu chtít zahrát sálový fot-
bálek, neváhejte. V základní 
části letošního ročníku pad-
lo celkem 284 gólů, do ta-
bulky střelců se zapsalo 30 
hráčů, z nichž nejlepší byli 
shodně s 25 góly Martin Kní-
chal a Zbyněk Mišurec. Kom-
pletní tabulku střelců po zá-
kladní části máte k dispozici 
na webu obce.

Konečné pořadí týmů 
v ročníku 2013:
1. místo – Hasiči
2. místo - Ďáblovi soustružníci
3. místo – Rangers
4. místo - Za zenitem
5. místo – Gabroši

Zimní fotbalové 
přípravné zápasy

Halenkovické fotbalo-
vé mužstvo mužů sehrálo 
ve dnech 17. 2. a 2. 3. 2013 
přípravné zápasy. V prv-
ním zápasu se naši fotbalis-
té utkali s mužstvem Žluta-
vy, kterému na umělé trávě 
v Otrokovicích podlehli 4:3. 
V první březnovou sobo-
tu zavítalo v rámci přípravy 
na halenkovické hřiště muž-
stvo Tečovic B, se kterým ha-
lenkovičtí fotbalisté po dob-
rém výkonu vyhráli 9:2.

Fotbalové sou-
středění v Hluku

V rámci fotbalového sou-
středění A mužstva Halen-
kovic, které se uskutečnilo 
ve dnech 22. až 24. 3. 2013 
v Hluku, sehrálo naše muž-
stvo dva přípravné zápasy.

Sobota 23. 3. 2013
Halenkovice – Jankovice 

7:3
Góly: Sudolský 2x, Režný 

M. 2x, Kadlčák O., Stuchlík, 
Fojtík

Neděle 24. 3. 2013
Babice – Halenkovice 2:4
Góly: Sudolský, Stuchlík, 

Kadlčák O., Liška

Přípravný zápas
Sněhová nadílka a teploty 

pod bodem mrazu kompliku-
jí život i fotbalistům. Halen-
kovické mužstvo přesto se-
hrálo další z přípravných zá-
pasů. V neděli 7. 4. 2013 se-
hráli naši fotbalisté příprav-
né utkání, tentokrát s týmem 

Zlínské paseky „A“, na jejich 
hřišti s umělým povrchem. 
V tomto zápase Halenkovice 
zvítězily 2:1, branky vstřelili 
Tomáš Režný a Martin Režný.

Odložené zápasy
Na základě konzultace 

s pořadateli zápasů, týka-
jící se stavu hracích ploch 
a zařízení, rozhodl Výkon-
ný výbor OFS Zlín na návrh 
STK (sportovně-technické 
komise) o zrušení 17. a 18. 
kola OPM, III. A a III. B, kte-
rá se měla hrát ve dnech 
30.–31. 3. 2013 a ve dnech 
6.–7. 4. 2013. Náhradní ter-
mín byl stanoven na 1. 5. 
2013 s úředním začátkem 
v 16.30 hod. V případě vzá-
jemné dohody oddílů, může 
být utkání odehráno před 
stanoveným termínem. Po-
kud budou z důvodu počasí 
ovlivněny termíny dalších 
zápasů, budeme Vás infor-
movat v kabelové televizi 
a na webu. Radek Kedruš

Rozlosování fotbal - jaro

Muži III. třída skupina A
19. kolo Březůvky - Halenkovice 14. 4. 2013 10.15 hod. neděle 
20. kolo Halenkovice - Hvozdná 20. 4. 2013 16.00 hod. sobota 
21. kolo Všemina - Halenkovice 28. 4. 2013 16.00 hod. neděle 
17. kolo Březová - Halenkovice  1. 5. 2013 16.30 hod. středa 
22. kolo Halenkovice - Mysločovice  5. 5. 2013 16.30 hod. neděle
16. kolo Halenkovice - Příluky B  8. 5. 2013 16.30 hod. středa
23. kolo Štípa – Halenkovice (hř. Kostelec) 12. 5. 2013 16.30 hod. neděle 
24. kolo Halenkovice - Lhota 19. 5. 2013 16.30 hod. neděle 
25. kolo Komárov - Halenkovice 26. 5. 2013 16.30 hod. neděle 
26. kolo Halenkovice - Fryšták B  2. 6. 2013 16.30 hod. neděle 
14. kolo Halenkovice - Mladcová B  9. 6. 2013 16.30 hod. neděle 
15. kolo Pohořelice - Halenkovice 16. 6. 2013 16.30 hod. neděle
18. kolo Halenkovice – Tečovice B 26. 6. 2013 16.30 hod neděle 

Přípravka - skupina A
13. kolo Mysločovice – Halenkovice  12. 4. 2013  16. 00 hod. pátek 
14. kolo Halenkovice – Tlumačov  20. 4. 2013  14. 00 hod. sobota 
15. kolo Malenovice – Halenkovice  24. 4. 2013  16. 00 hod. středa 
16. kolo Halenkovice – Napajedla  5. 5. 2013  14. 30 hod. neděle 
17. kolo Fryšták – Halenkovice  9. 5. 2013  16. 30 hod. čtvrtek 
18. kolo Halenkovice – Jaroslavice  19. 5. 2013  14. 30 hod. neděle 
12. kolo Halenkovice – Mladcová  26. 5. 2013  14. 30 hod. neděle 
11. kolo Tečovice – Halenkovice  31. 5. 2013  17. 00 hod. pátek 
10. kolo Žlutava – Halenkovice  9. 6. 2013  14. 30 hod. neděle
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 O knihovně
„Ideální“ knihovna se sta-

rá o lidi. Je provázaná s živo-
tem v dané obci tak, že se pro 
něj stává nepostradatelnou. 
„Ideální“ knihovna je taková 
knihovna, které si lidé ani po-
řádně nevšimnou, protože je 
pořád na svém místě a vždyc-
ky má to, co potřebují. 

(Z knihy „Dewey - Kocour 
z knihovny, který okouzlil celý 
svět“ od Vicki Myron)

Knihovna Vám nabízí ne-
jen rozmanité služby, ale 
také příjemné prostředí pro 
Váš volný čas.

Navštivte akce, které pro 
Vás připravujeme. Vychut-
nejte si také klid pro čtení. 
Přijďte si jen tak posedět 
a odpočinout, nebo přemýš-
let a tvořit. Naplánujte si 
setkání s přáteli a známý-
mi. Z našeho fondu si urči-
tě vyberete. Najdete zde vše 
od časopisů, domácí i zahra-
niční beletrie přes dětskou 
literaturu, sci-fi a fantasy, 
hobby publikace, turistic-
ké průvodce až po slovníky 
a populárně naučnou a od-
bornou literaturu. Samozřej-
mě se můžete připojit k In-
ternetu.

S výběrem, obsluhou počí-
tače i jakýmkoli jiným dota-
zem Vám rádi pomůžeme!

Více na: http://halenkovi-
ce.knihovna.cz/

Co na stránkách knihovny 
určitě najdete? Stránky Vám 
představí knihovnu a služ-
by, které nabízí. Informují 
Vás o aktuálním dění, jako 
jsou akce v knihovně nebo 
novinky v našem knihovním 
fondu. Představí Vám zají-
mavé projekty, které Vám 
pomohou vybírat si knihy 
přesně pro sebe „na míru“ 
a kde můžete potkávat spří-
zněné čtenářské duše. Po-
mohou Vám najít knihovnu, 
nebo se na nás přímo obrá-
tit. Doufáme, že zde snad-
no najdete vše, co hledáte 
a bude Vám zde příjemně 
- jako při samotné návště-
vě knihovny. Budeme rádi, 
když nám dáte vědět, zda 
jste s našimi službami spo-
kojeni! Potěší nás například 
jakékoliv návrhy na jejich 
zlepšení, nápady na akce 
a hosty, tipy na nové knihy 
či časopisy, které Vám dopo-
sud ve fondu chybí. Oslovte 
nás přímo v knihovně, nebo 
využijte on-line kontaktní 
formulář. Tel.: 577 941 495, 
605 209 974. 

Vaše knihovnice 
Pavlína Bieberlová 

Provozní doba knihovny

Pondělí:  13.00–16:00
Středa:  08.00–12.00 
             a 13.00–17.00
Pátek:  08.00–12.00

8. února 2013 se uskuteč-
nila Výroční schůze LMK Ha-
lenkovice, na které halen-
kovičtí modeláři zhodnotili 
práci klubu v roce 2012 a se-
známili se s činnostmi, kte-
ré jsou naplánovány na rok 
2013. Podrobné informace 
získáte na stránkách LMK 
Halenkovice. 

Přítomno bylo 10 členů a 2 
hosté. Předseda klubu pří-
tomné přivítal a přečetl ná-
vrh Výroční zprávy za rok 
2012. Dále seznámil členy 
s výkazem příjmů a výdajů, 
výkazem majetku za období 
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
Členská schůze schválila ná-
vrh Výroční členské zprávy, 

výkazy příjmů, výdajů a hos-
podaření klubu v roce 2012. 
Dále členská schůze projed-
nala ústní žádost firmy Best 
Kites s.r.o, o provozování kite 
kurzů na letišti Vrchovice. 
Na návrh předsednictva klu-
bu nevyhověla žádosti a za-
mítla provozování kite kur-
zů na modelářském letišti. 
Projednala i žádost p. Zdeň-
ka Dudy o členství v LMK Ha-
lenkovice. Žádost byla schvá-
lena. Také se projednala pří-
prava jarních prací na letišti 
a příprava akcí na letišti Vr-
chovice. Následovala slav-
nostní večeře a volná zábava, 
projekce leteckých fotografií 
a videí. 

Modeláři
Výroční schůze LMK

O pohár starosty Otrokovic

Uživatelé kabelové televize, 
kteří ji přijímají prostřednic-
tvím SET-TOP-BOXu se moh-
li setkat s poruchou příjmu 
zvuku. Pokud máte poruchu 
příjmu zvuku na programech 
ČT 1, ČT 2, NOVA, Prima,  

Obecní úřad v Halenkovi-
cích podle ustanovení § 11 
odst. 1 písm. a) zákona č. 
344/1992 Sb. o katastru ne-
movitostí České republiky 
(katastrální zákon), ve zně-
ní pozdějších předpisů, 
a na základě oznámení Ka-
tastrálního úřadu pro Zlín-
ský kraj, Katastrální praco-
viště Zlín, sp. zn. OO-1/2013 
vyhlašuje v katastrálním 
území Halenkovice obnovu 
katastrálního operátu.

Obnova katastrálního 
operátu přepracováním 
souboru geodetických in-
formací do digitální po-
doby (dále jen „obnova ka-
tastrálního operátu“) se 
provádí postupně na ce-
lém území České republi-
ky a je vyvolána potřebou 

Místní knihovna

V sobotu 23. 2. 2013 se dva 
žáci z modelářského kroužku 
Halenkovice zúčastnili halo-
vé soutěže „O pohár starosty 

Otrokovic“. Klukům se dařilo 
v kategorii gumáček. Dominik 
Trnavský a Tomáš Černoch 
obsadili shodně 4. místa.

Kabelová televize
Výpadek vysílání programu  
Discovery Channel v TKR

V rámci zavádění internetu do roz-
vodů kabelové televize bylo nutné pře-
skupit dle nového kmitočtového plánu 
skladbu jednotlivých televizních stanic. 
Poslední aktualizace přehledu byla pro-
vedena dne 14. 2. 2013

Uživatelé TKR Halenkovice mohou vo-
lit ze dvou programových nabídek:
• Základní (MINI) - 5 programů (ČT 1, 

ČT 2, Nova, Prima, Infokanál) - 840 Kč/
rok

• Rozšířená - programy uvedené v ná-
sledující tabulce - 1 800 Kč/rok.
V digitálním vysílání halenkovické ka-

belové televize došlo v polovině února 
2013 ke změně programu. Do progra-
mové nabídky vysílání kabelové televi-
ze byly přidány následující multiplexy: 
MULTIPLEX 3 - vysílá na K 29 a MULTI-
PLEX 4 - vysílá na K 24 (skladba progra-
mů, viz níže).

V analogovém vysílání halenkovické 
kabelové televize došlo v polovině úno-
ra 2013 ke změně programu. Program 
Óčko byl nahrazen programem NOE ka-
nál S 12. Program PRIMA LOVE byl na-
hrazen programem Regionální televi-
ze kanál S 22. Program Óčko a PRIMA 
LOVE dále pokračují pouze v digitálním 
vysílání (DVB-T).

Začátkem roku přestal 
v halenkovické kabelové 
televizi vysílat program 
Discovery Channel. Výpa-
dek se projevil i v dalších 
lokalitách. Proběhlo jedná-
ní o budoucí nové provozní 
smlouvě mezi distributo-
rem signálu a provozovate-
li kabelových sítí. Při jedná-

ní se zástupci společnosti 
Discovery, kteří do kabelo-
vých sítí dodávají program 
Discovery Channel, se po-
dařilo vyjednat krátkodo-
bější smlouvu, než jakou 
původně společnost Disco-
very navrhla (1 rok místo 
5 let). Signál byl obnoven 
ke dni 1. 3. 2013.

 Porucha příjmu zvuku
Barrandov - aktualizujte si 
zvuk následujícím způsobem: 
Na ovladači SET-TOP-BOXu 
vyhledejte nabídku MENU 
a v ní zvolte příkaz: aktuali-
zace. Bližší informace na tel.: 
577 945 736 (kancelář OÚ).

TV program Výst. kanál Zvuková norma  |  tv programy
Infokanál S 7 B/G
ČT 1 R 6 B/G
ČT 2 R 8 B/G
TV NOVA R 10 B/G
TV Prima E 12 B/G
Noe S 12 B/G
ČT 4 Sport S 14 B/G
TV Markíza S 16 B/G
Minimax S 18 B/G
Spektrum K 23 B/G
Eurosport CZ K 25 B/G
Discovery K 32 B/G
Univerzal K 34 B/G
ČT24 S 5 B/G
Regionální televize S 22 B/G
JOJ plus S 24 B/G

Multiplex 1 K 27 ČT1, ČT 2, ČT 24, ČT 4

Multiplex 2 K 36 NOVA, NOVA Cinema, PRIMA,  
PRIMA Cool, Barrandov

Multiplex 3 K 29 PRIMA Love, PRIMA Zoom, ÓČKO, 
ŠLÁGR, rádio PROGLAS

Multiplex 4 K 24 FANDA, SMÍCHOV, TELKA, POHODA,  
ČT1 HD, NOVA HD

Multiplex SK K 21 STV 1, STV 2, TV Markíza, TV JOJ

Změny a nové programy ve vysílání kabelové televize

Digitalizace katastrálního operátu

vést katastrální mapu i pí-
semné údaje katastru ne-
movitostí v digitální (po-
čítačové) formě. Obnovou 
katastrálního operátu ne-
jsou dotčena vlastnická 
ani jiná práva k nemovi-
tostem. 

Více slovo starosty str. 3.

http://halenkovice.knihovna.cz/sluzby/
http://halenkovice.knihovna.cz/o-nas/
http://halenkovice.knihovna.cz/sluzby/
http://halenkovice.knihovna.cz/sluzby/
http://halenkovice.knihovna.cz/novinky/
http://halenkovice.knihovna.cz/zajimave-odkazy/
http://halenkovice.knihovna.cz/zajimave-odkazy/
http://halenkovice.knihovna.cz/kontakt/
http://halenkovice.knihovna.cz/kontakt/
http://halenkovice.knihovna.cz/kontakt/
http://www.lmkhalenkovice.estranky.cz/clanky/novinky/zapis-z-vyrocni-schuze-lmk-halenkovice-konane-dne-8.-2.-2013..html
http://www.lmkhalenkovice.estranky.cz/clanky/novinky/zapis-z-vyrocni-schuze-lmk-halenkovice-konane-dne-8.-2.-2013..html
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Odlov černé zvěře
Z důvodu škod způsobe-

ných přemnoženými divo-
kými prasaty započal kon-
cem listopadu odlov čer-
né zvěře v části obce Jamy. 
Žádali jsme občany, aby se 
těmto oblastem v nočních 
hodinách vyhýbali. Výstra-
ha platila do poloviny pro-
since. Členové mysliveckého 
sdružení Halenkovice odlo-
vili celkově 6 kusů divokých 
prasat. Terén budou i nadá-

le monitorovat a po-
kračovat v odlovu 
černé zvěře tak, aby se mini-
malizovaly škody způsobe-
né těmito divokými zvířaty. 
V případě jakýchkoliv dota-
zů se obracejte na p. Fran-
tiška Gajdošíka – staros-
tu honebního společenstva 
(tel. 773 244 773) nebo 
na p. Zdeňka Trvaje – před-
sedu Mysliveckého sdružení 
Podlesí Halenkovice.

Nová OZV o odpadech
Na XIV. zasedání Zastu-

pitelstva obce Halenko-
vice byla schválena nová 
Obecně závazná vyhláška 
č. 1/2012 o místním po-
platku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komu-

nálních odpadů, která na-
hrazuje vyhlášku z roku 
2002. Nová vyhláška na-
bývá platnosti dnem 1. 1. 
2013. Vyhlášku máte k dis-
pozici na stránce webu 
www.halenkovice.cz – Vy-
hlášky.



Zprávy z obce a okolí...

Výběr poplatků pro rok 2013
Výběr poplatků pro rok 2013 probíhá od 6. 2. 2013 do konce 
května 2013 v kanceláři Obecního úřadu Halenkovice každé 
pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hod.
Komunální odpad ................................................ 500 Kč/osoba s TP
Komunální odpad - chalupáři ....................... 500 Kč/nemovitost
Poplatek ze psů ................................................................... 100 Kč/pes
Kab. televize – základní (mini - 5 programů)......... 840 Kč/rok
Kab. televize - rozšířená ...............................................1 800 Kč/rok
Užívání kanalizace - stočné ............................ 200 Kč/nemovitost
Po dohodě je možná platba na splátky a platba převodem.

Na kole dětem 
Dne 6. června 2013 bude 

naší obcí projíždět I. etapa 
charitativní cyklotour. 

Jedná se o akci občanské-
ho sdružení Život pro děti, 
které se zabývá financová-
ním rekondičních a relaxač-
ních pobytů pro onkologicky 
nemocné děti a jejich rodiče. 
Také se podílí na financování 
přístrojů a hraček pro dět-
skou onkologickou nemocni-
ci v Brně. Tyto finance získá-

vá sdružení pomocí různých 
cykloakcí pořádaných něko-
likrát do roka. Přispět může 
každý z vás, buď nákupem 
triček a náramků s logem 
nebo podporou cyklotour. 
Akci podporuje i mediální 
partner KISS PUBLIKUM. Po-
drobnější informace nalez-
nete na naší kabelové televi-
zi a internetových stránkách 
obce. 

JATE 

Parkovací průkaz O1 AA 
(zvláštní označení vozidla 
pro parkování zdravot-
ně postižených osob v po-
době čtverce s vozíčkem) 
je nutno vyměnit za nový 
parkovací průkaz O7 (me-
zinárodní platnost - s foto-

Výměna parkovacích průkazů O1
grafií žadatele). Parkovací 
průkazy se vyměňují zdar-
ma a na počkání na Měst-
ském úřadu v Otrokovi-
cích, odbor sociální, odd. 
soc. pomoci, paní Dudová, 
tel. 577 680 429.



V pondělí 18. 2. 2013 pro-
běhla v přísálí KD Halenko-
vice přednáška na téma Ha-
lenkovice a sesuvy. Před-
nášel RNDr. Michal Bíl, 
Ph.D. Přednáška, kterou 
zorganizoval halenkovic-
ký klub seniorů, se setkala 
s velkým zájmem nejen čle-

Přednáška „Sesuvy v Halenkovicích“
nů klubu, ale i dalších oby-
vatel Halenkovic. Odkaz 
na článek týkající se sesuvů 
půdy na Zlínsku a v Halen-
kovicích, který vyšel v in-
ternetovém vydání Zlín-
ského deníku v souvislosti 
s přednáškou, máte k dis-
pozici na webu.

Od neděle 9. 12. 2012 jsou 
v platnosti nové jízdní řády 
pro autobusovou dopra-
vu v Halenkovicích. Změna 
se dotkla pouze dopolední-
ho spoje, který má odjezd 
ve všední dny a o dovole-
ných v 10.00 hod. z Kopce. 
Ostatní spoje jsou beze změ-
ny, přesto věnujte zvýšenou 
pozornost jízdním řádům, 
informujte se u řidiče auto-
busu nebo v informacích AN 
ve Zlíně.

Na internetových strán-
kách ČSAD Vsetín, které za-

Změna jízdních řádů
jišťuje autobusovou dopra-
vu v Halenkovicích, došlo 
ke změně způsobu elektro-
nického publikování jízdních 
řádů. Na tuto změnu reago-
valy i naše webové stránky 
a původní jízdní řády byly 
nahrazeny novým pdf doku-
mentem, na kterém je uve-
den kompletní jízdní řád pro 
spoje do Zlína i do Halenko-
vic. Tento dokument umož-
ňuje také snadnější a pře-
hlednější vytištění jízdních 
řádů.



Salvator 2012 
Cena hejtmana Zlínského 

kraje je jubilejním desátým 
ročníkem tradičního ocenění 
za mimořádné činy v oblasti 
ochrany života, zdraví, ma-
jetku a bezpečnosti obyvatel. 
Cena Salvator 2012 oceňu-
je za záslužné činy vykona-
né v roce 2012. Na toto vý-
znamné ocenění byl nomino-
ván také Jiří Jadrníček z Ha-
lenkovic, za záchranu lidské-
ho života. Děkujeme a gratu-
lujeme k nominaci.

Vážení občané, žádáme 
vás o spolupráci při přípra-
vě a organizaci akce Výlet 
do pohádky, která proběh-
ne 18. května 2013. Hledá-
me především dobrovolníky 
na zajištění chodu bufetů, 
pořadatelské služby, organi-
zování dopravy, účinkování 

Žádost o pomoc - Pohádka 2013
v pohádce apod. I drobná po-
moc bude přínosem. Infor-
mace o pohádkových stano-
vištích: paní Marie Mihálová, 
tel. č. 736 651 438, e-mail: 
mshalenkovice@centrum.cz. 
Informace o organizačním 
zázemí: paní Vlasta Hrbáč-
ková, tel. č. 608 858 910.

Dne 19. 3. 2013 v době 
od 7.00 do 13.00 hod. došlo 
k vloupáním do rodinných 
domů v Halenkovicích v čás-
ti obce Nová silnice, Pláňa-
vy a Katernice. V souvislosti 
s tímto trestným činem žáda-
la Policie ČR občany o poskyt-
nutí informací o pohybu po-
dezřelých osob nebo vozidel 
v obci Halenkovice. Jen díky 
všímavosti občanů se Policii 

Vloupání do domů 
ČR, OO Napajedla, podařilo 
dopadnout muže podezře-
lého z těchto trestných činů 
na území obce Pohořelice.

Pokud i v budoucnu zpo-
zorujete podezřelé osoby, 
neprodleně informujte Po-
licii ČR na lince: 158, OO 
PČR Napajedla 974 666 731, 
725 292 344 popř. staros-
tu obce, tel. č.: 724 179 299. 
Děkujeme za vaši spolupráci.

Rozhledna Brdo - turistická sezóna 2013

Otevírací doba:
duben, květen - sobota, neděle 10–16 hod.
červen - středa až neděle 10–16 hod.
červenec, srpen - denně 10–18 hod.
září, říjen - sobota, neděle 10–16 hod.
listopad - víkendy za pěkného počasí (info tel. 607 870 392)
prosinec - 29. 12.: 10–16 hod.
30. 12.: 9–16 hod., 31. 12. a 1. 1. 2014: 10–14 hod.
Státní svátky:
28. září 10–16 hod. Přejezd Chřibů na starých kolech
28. října 10–16 hod. Výročí otevření rozhledny.
Možnost individuálních návštěv mimo otevírací dobu.
Telefon 607 870 392, www.chribymikroregion.cz

V podzimních senátních 
volbách byl za obvod Zlín 
zvolen pan Tomio Okamura. 

Adresa senátorské kance-
láře:
• Kancelář senátora Tomio 

Okamury, Masarykovo ná-
městí 201, 688 01 Uh. Brod

Adresa senátorské kanceláře
• Úřední hodiny jsou v pon-

dělí od 10.00 do 12.00 hod.
Jinak dle domluvy s asis-

tentem senátora, panem Ja-
roslavem Staníkem na te-
lefonu 737 966 294, e-mail 
stanikj@senat.cz.



Připravované akce
 18. 5. 2013 - Výlet do pohádky
 25. ročník - začátek pochodu pohádkovým lesem je 

v 10.00 hod., ukončení ve 14.00 hod. na Dolině u střel-
nice. Vstupné: dospělí 70 Kč, děti 50 Kč. Záchytné par-
koviště připraveno na bývalém zemědělském letišti 
Halenkovice. Bezplatná doprava na start a zpět zajiště-
na kyvadlově. Více na webu obce.
 26. 5. 2013 - Beseda se senátorem
 se uskuteční na sále KD od 15.00 hod. Občany Halenko-

vic navštíví senátor za obvod č. 80 (Zlínský), pan Tomio 
Okamura.
 31. 5. 2013 - Akademie žáků ZŠ a MŠ Halenkovice 
 se uskuteční v KD od 18.00 hod. Vystoupení předve-

dou žáci všech tříd a děti z MŠ. Program doplní vy-
stoupení dětí ze zájmových kroužků a ZUŠ. V přísálí 
KD budou vystaveny výtvarné, literární a ruční prá-
ce žáků.
 6. 6. 2013 – Na kole dětem 
 charitativní akce věnovaná onkologicky nemocným dě-

tem. Trasa povede přes naši obec. Peloton přivítají žáci 
ZŠ a doprovodí jej na kolech. Zveme k účasti Vás všech-
ny, můžete i finančně přispět na nemocné děti. 
 8. 6. 2013 - Setkání seniorů 
 ve věku 70 a více let se uskuteční na sále KD od 14. hod. 

Příjemné posezení doplní program dětí z MŠ a ZŠ a FK 
Pláňata, oběd a malé občerstvení. Setkání pořádá kul-
turní komise ve spolupráci s OÚ.
 8. 6. 2013 - Model air show
 se koná na modelářském letišti v Halenkovicích - již 7. 

ročník. Hlavní program s komentářem bude v sobotu 
od 13.00 hod. do 17.00 hod. Součástí je soutěž dětí s há-
zedly, divácká anketa o nejkrásnější ukázku. Drobné 
občerstvení je zajištěno. Sraz modelářů už v pátek 7. 6. 
Pořádá LMK Halenkovice a Otrokovice. 
 14. a 16. 6. 2013 - Divadlo žáků ZŠ
 proběhne na sále KD v pátek od 20.00 hod. a v neděli 

od 15.00 hod. Žáci osmé třídy sehrají pohádku Třetí 
sudba, kterou nacvičili pod vedením Mgr. Vojtěcha Tě-
lupila. Vstupné děti 20 Kč a dospělí 40 Kč.
 1. 9. 2013 - Barum rally
 ve dnech 30. 8. – 1. 9. 2013 proběhne 43. ročník Barum 

Czech rally Zlín. Obcí budou projíždět nedělní rychlost-
ní zkoušky č. 12 a 15. Trať RZ je vedena ve směru Žluta-
va, Halenkovice, Napajedla (od kamenolomu směr Na-
pajedla), uzavírka od 5.34 hod. do 17.28 hod.

(změna vyhrazena)
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 Narození
Jana Mészárosová  17. 1. 2012 Zádřinoví 526
Petr Suchánek  2. 3. 2012 Záhumení 612
Michael Pecha  4. 3. 2012 Zádřinoví 47
Timon Theisinger  8. 3. 2012 Dolina 693
Samanta Petrášová  16. 3. 2012 Záhumení 700
Zuzana Železníková  6. 4. 2012 Obecnice 702
Lucie Sakáčová  23. 4. 2012 Zádřinoví 680
Sebastián Jančí  2. 5. 2012 Katernice 406
Aneta Jánošíková  12. 5. 2012 Dolina 469
Noemi Frolíková  14. 5. 2012 Záhumení 161
Karolína Kašpárková  9. 9. 2012 Obecnice 500
Emily Súkupová  16. 9. 2012 Pláňavy 245
Jakub Macků  23. 9. 2012 Katernice 689
Anna Pavelka 25. 10. 2012 Zádřinoví 67
Pavel Chochul 29. 10. 2013 Záhumení 737
Vítězslav Štefan 13. 12. 2012 Pláňavy 174

 Úmrtí
Libuše Konečná  3. 1. 2012 Obecnice 544
Libuše Snopková  13. 1. 2012 Záhumení 570
Miroslava Mitáčková  14. 1. 2012 Pláňavy 563
Zdeněk Vojáček  28. 2. 2012 Zádřinoví 39
Jindřich Snopek  24. 5. 2012 Záhumení 514
Cyril Zapletal  4. 7. 2012 Díly 46
Zdeněk Kytlica  10. 7. 2012 Hradská 345
František Donath  2. 8. 2012 Dolní Konec 33
Antonín Holásek  3. 10. 2012 Záhumení 443
Ludmila Vičánková 21. 11. 2012 Katernice 117
Lenka Sklenáříková 10. 12. 2012 Dolní Konec 30

Pohyb obyvatel 2012
K 31. 12. 2012 mají Ha-

lenkovice 1833 obyvatel, 
což je o 5 více než v roce 
2011. Narodilo se 16 dětí 
a zemřelo 11 občanů. 
Přistěhovalo se 45 osob 
a stejný počet osob se od-

stěhoval. V obci se na jiné 
číslo popisné přestěhovalo 
25 osob. 12 osob uzavřelo 
sňatek. V Halenkovicích se 
konaly pouze dva obřady, 
a to v kostele sv. Josefa. Ci-
zinců je u nás přihlášeno 6.

V sobotu 6. dubna 2013 
jsme na obecním úřadě v Ha-
lenkovicích do života přivíta-
li naše nejmenší děti. Pozva-
ní na tento slavnostní akt 
přijali: Alena a Jiří Pavelkovi 
s dcerou Annou (foto č. 1), 
Marie a Pavel Chochulovi 
se synem Pavlem (foto č. 2), 
Petra Buchtíková a Vítězslav 
Štefan se synem Vítězslavem 
(foto č. 3), Klára a Michal Ku-
bičíkovi se synem Matějem 
(foto č. 4) a Marcela a Luděk 

Nekorancovi s dcerou Ne-
lou (foto č. 5). Krátký pro-
gram plný básniček, písni-
ček a tanečků předvedly děti 
z mateřské školy a žákyně 
základní školy. Nacvičily jej 
pod vedením p. učitelky Ho-
láskové a p. učitelky Tělupi-
lové. O hudební doprovod se 
postarala Zuzana Kříčková.

Přejeme malým občánkům 
i rodičům pevné zdraví, hod-
ně štěstí a spokojenosti.

Bohdana Blažková, matrikářka

Vítání občánků

1

2

4

5

3

Paní Marie Dubová z Plá-
ňav oslavila v březnu letoš-
ního roku významné životní 
jubileum 80 let. Všichni paní 
Dubovou známe především 
jako knihovnici. V této funkci 
působila plných 20 let, přes-
něji od 4. ledna 1992, kdy 
se knihovna přestěhovala 
do budovy OÚ, až do 31. 12. 
2012. Se jménem paní Dubo-
vé je však také neodmyslitel-
ně spojováno ochotnické i žá-
kovské divadlo. Divadlem žije 
od svých patnácti let. Sama 
říká, že „komediantství“ má 
v krvi, protože pro divadlo 
žili i její další rodinní přísluš-
níci: tatínek, bratr i manžel.

Sama od roku 1963 vedla 
místní dramatický soubor. 
V její režii vzniklo množství 
divadelních her. Za zmínku 
stojí mimo jiné představení 
„Hrdinům slzy nesluší“, které 
zvítězilo v okrskové soutěži 
a čestně se umístilo v krajské 
soutěži na Plumlově.

Paní Dubová byla také 
po více než 20 let duší žá-
kovského divadla. Asi největ-

Kadeřnictví - změna 
Provozovna kadeřnictví v budově obecního úřadu 
Halenkovice má novou otvírací dobu:
Lichý týden: středa, čtvrtek 10.00–16.00 hod.
Sudý týden: pondělí, úterý, pátek 10.00–16.00 hod. 

Je nutné se objednat na tel. č.: 777 422 216

95. narozeniny
7. 4. 2013 oslavila krásné 

95. narozeniny nejstarší ob-
čanka Halenkovic p. Anežka 
Navrátilová z Kržlí. 

Marie Dubová - životní jubileum
ší úspěch měla divadelní po-
hádka „Sólo pro čerta“, kte-
rá získala vysoké hodnocení 
od přítomné okresní poroty.

Musíme však připomenout 
i její působení ve funkci ve-
doucí místního kina od roku 
1973 až do 1. 1. 1979, kdy 
bylo započato s generální 
opravou budovy. Pamětníci 
si jistě vzpomenou i na pě-
vecký sbor Radost, v němž 
působila jako sopranistka.

Zastupitelstvo obce Halen-
kovice vyslovuje paní Marii 
Dubové upřímné poděko-
vání za přínos pro kulturní 
dění v obci. Její poctivá práce 
si zaslouží úctu a obdiv nás 
všech. Do dalších let jí přeje-
me pohodu, klid a především 
pevné zdraví.

PaedDr. Marie Kašíková
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Červen
50 let

 Ing. Jaroslav Gabryš Záhumení 571
 Jaroslav Marholt Pláňavy 587

55 let
 Dagmar Holásková Kopec 631

60 let
 Dobromila Zapletalová Záhumení 607

65 let
 Marie Kresová  Dolina 542
 Jiřina Hutyrová  Katernice 120

80 let
 Anna Badalová Kátliny 536
 Marie Dobrovolná Dolina 344

90 let
 Milada Gajdošíková Pláňavy 347

K významnému životnímu jubileu Vám 
upřímně blahopřejeme a přejeme Vám 

do dalších let pevné zdraví,  
štěstí, pohodu a mnoho spokojenosti  

ve Vašem osobním životě.
Bohdana Blažková, matrikářka.

Březen
50 let

 Jiří Gazdoš Dolina 480
 Ludmila Juřenová Pláňavy 645

55 let
 Břetislav Režný  Dědina 588

65 let
 Alena Kašpárková Pláňavy 91

70 let
 Josef Kurtin Zádřinoví 299

75 let
 Josefa Brázdilová U Svatých 366

80 let
 Rudolf Pospíšil Zádřinoví 527
 Marie Dubová Pláňavy 409
 Antonín Hučík Katernice 153

Duben
65 let

 Marta Kašparová  Katernice 104
70 let

 Milan Kedruš Dolina 595
 Ing. Antonín Slaník Pláňavy 545

80 let
 Anna Marholtová Zádřinoví 397
 Zdeňka Kříčková Katernice 239
 Libuše Švubová Záhumení 566

85 let
 Veronika Perničková Dolina 187
 Stanislav Švub Záhumení 566

95 let
 Anežka Navrátilová Kržle 490

Květen
50 let

 Alena Juřenová Dolina 456
55 let

 Ladislav Kubičík Dolina 344
60 let

 Antonín Zgažar Dolina 557
65 let

 Jiří Janiš Kopec 585
70 let

 Eliška Oksnerová Zádřinoví 665
 Josefa Málková  Katernice 648

80 let
 Marie Krkošková Dolina 531

85 let
 Anna Kuřinová Zlámanec 169

První občánek
První miminko roku 2013 je Matěj Kubičík z Doliny. 

Narodil se Kláře a Michalu Kubičíkovým 30. ledna 2013 
v 6.55 hod. ve zlínské porodnici. Vážil 3,56 kg a měřil 
50 cm. Doma se na něj těšila sestřička Markétka. Přeje-
me celé rodince hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.


