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V neděli 28. 12. 2014 uspo-
řádala ZUŠ Rudolfa Firkušné-
ho Napajedla v kostele sv. Jo-
sefa v Halenkovicích Vánoční 
koncert. U kostela nás přiví-
talo nejen pravé zimní počasí, 
ale také přívětivý pan farář, 
P. Mgr. Bohumil Kundl.

Pokračování na straně 9.

Jedenáctý listopad je Den 
válečných veteránů z 2. svě-
tové války a při této příleži-
tosti bychom chtěli věnovat 
vzpomínku na našeho letce 
RAF 311 perutě Jaromíra Dr-
melku, který je vzpomenut 
na pomníku padlých u školy 
v Halenkovicích. Důvod jeho 
vzpomenutí na pomníku pad-
lých v Halenkovicích není 
zcela znám. 

Pokračování na straně 20.

První fotogra ie zleva Jaro-
mír Drmelka v Agde/Francie/ 
14.5.1940,  druhá fotogra ie 
je z Anglie jako pilot RAF.

Jaromír Jaromír DRMELKA – èeskoslovenský pilot RAFDRMELKA – èeskoslovenský pilot RAF

MODELÁØI
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Výbìr poplatkù pro rok 2015Výbìr poplatkù pro rok 2015

Platby je možné provést 
jednorázově nebo ve čtvrt-
letních splátkách.

Pro platbu přes bankovní 
účet si v kanceláři OÚ vyžá-
dejte variabilní symbol.

Upravené jízdní øádyUpravené jízdní øády
Dnem 14. 12. 2014 

vstoupily v platnost nové 
autobusové jízdní řády. 
V jízdním řádu spojů mezi 
Halenkovicemi a Zlínem 
dochází ke dvěma zásad-
ním změnám:

- Ranní spoj do Zlína je 
uspíšen o pět minut - vy-
jíždí tedy ve 4:20 hod.

- Spoj, který vyjížděl 
v 10:00 hod., bude nyní 
z Kopce vyjíždět v 10:25 
hod., tedy o 25 min. poz-
ději.

V jízdním řádu jsou také 
drobné změny spojů po 
dobu vánočních a letních 
prázdnin. Je třeba sledovat 
nové jízdní řády a případ-
ně se informovat u řidiče 
nebo v informacích na au-
tobusovém nádraží.

Aktuální jízdní řády 
máte k dispozici na webo-
vých stránkách obce:

www.halenkovice.cz
v rubrice „Jak se k nám 
dostanete?“ v pravé části 
hlavní stránky.

Rozpoèet OBCE HALENKOVICE Rozpoèet OBCE HALENKOVICE 
na rok 2015 - na rok 2015 - PØÍJMYPØÍJMY

DRUH PŘÍJMU DRUH PŘÍJMU Předpokládané Předpokládané 
příjmypříjmy

daň z příjmu FO ze závislé činnosti 3 460 000 Kč

daň z příjmu FO ze samostatně 
výdělečné činnosti 55 000 Kč

daň z příjmu FO z kapitálních výnosů 448 000 Kč

daň z příjmu PO 4 290 000 Kč

DPH 8 705 000 Kč

poplatek za odpady podle předpisu 
927500 920 000 Kč

poplatek ze psů 40 000 Kč

poplatek za veřejné prostranství 16 500 Kč

správní poplatky 30 000 Kč

daň z nemovitosti 1 067 000 Kč

dotace obci 508 200 Kč

pronájmy pozemků 22 000 Kč

příjmy za úhrady z dobývacího pro-
storu 240 000 Kč

poplatky za provoz kabelovky před-
pis 360500 370 000 Kč

odvody z výherních hracích přístrojů 224 000 Kč

za pronájem TKR - AVONET 45 000 Kč

pronájem budovy 46 000 Kč

pronájem bytu 13 200 Kč

příjem za stočné 728 000 Kč

pronájem nebytových prostor 146 000 Kč

příjem z prodeje popelnic, smlouvy 
podnikatelé 40 000 Kč

příjmy za třídění odpadu EKO-KOM 160 000 Kč

příjem za drobný prodej - knihy, trič-
ka, reklamní materiály 10 000 Kč

příjmy za služby 10 000 Kč

příjmy z úroků 16 000 Kč

CelkemCelkem 21 609 900 Kè21 609 900 Kè

Nový územnì odpovìdný policista Nový územnì odpovìdný policista 
pro Halenkovicepro Halenkovice

Policie České republiky, Obvodní oddělení Na-
pajedla, informuje, že od 1. 1. 2015 je pro obec 
Halenkovice novým územně odpovědným poli-
cistou pprap. Bc. Karel Přibyl.

A na jaké poplatky se připravíme? 

Komunální odpad 500,- Kč/osoba

Poplatek ze psů 100,- Kč/pes

Kabelová televize: základní 840,- Kč/rok

Kabelová televice: rozšířená 1 800,- Kč/rok

Za užívání kanalizace: STOČNÉ

nemovitosti k trvalému bydlení, 
napojené na kanalizaci a ČOV

900,- Kč/osoba 
včetně DPH

nemovitosti k rekreačnímu bydle-
ní, napojené na kanalizaci a ČOV 

500,- Kč/osoba 
včetně DPH

nemovitosti napojené jen na kana-
lizaci bez napojení na ČOV

200,- Kč/osoba 
včetně DPH

Výběr poplatků pro rok 2015 probíhá od 18. 2. 2015 
v kanceláři obecního úřadu Halenkovice, a to v úřední dny 

pondělí: 8:00 – 17:00 hod. 
středa: 8:00 – 17:00 hod.

Kontakt: 
577 945 736 
737 230 573

E-mail: 
obec@halenkovice.cz
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Rozpoèet OBCE HALENKOVICE na rok 2015 - Rozpoèet OBCE HALENKOVICE na rok 2015 - VÝDAJEVÝDAJE
KABELOVKA služby peněž.ústavů + pojištění majetku 75 000 Kč

elektřina TKR 70 000 Kč právní služby 60 000 Kč
provoz kabelovky 400 000 Kč školení 25 000 Kč
oprava kabelovky 90 000 Kč zpracování mezd 70 000 Kč
jiné - OSA 3 200 Kč ostraha, revize, os.služby 100 000 Kč

Celkem 563 200 Kč opravy majetku 20 000 Kč
KOMUNIKACE softwarové, hardwarové vybavení 100 000 Kč

nákup materiálu (posyp) 100 000 Kč cestovné 6 000 Kč
zimní údržba + vysékání 450 000 Kč pohoštění 15 000 Kč
opravy MK 700 000 Kč náhrada mezd v době nemoci 5 000 Kč
dopravní obslužnost ZK 185 000 Kč ochranné pomůcky 20 000 Kč
výkup pozem., zaměření 200 000 Kč Celkem 3 495 000 Kč

Celkem 1 635 000 Kč HASIČI
KANALIZACE vybavení, opravy automobilu 160 000 Kč

rozbory odpadní vody 20 000 Kč jiné 150 000 Kč
ČOV provoz 200 000 Kč Celkem 310 000 Kč
oprava, rozšíření kanal. 600 000 Kč KNIHOVNA

Celkem 820 000 Kč plat knihovnice 80 000 Kč
ŠKOLA nákup nových knih 30 000 Kč

elektřina 520 000 Kč spotřební materiál 3 000 Kč
voda 60 000 Kč Celkem 113 000 Kč
plyn 650 000 Kč HŘBITOV
služby 350 000 Kč náklady na vodu 2 000 Kč
knihy, předplatné 10 000 Kč Celkem 2 000 Kč
režijní materiál 80 000 Kč KOMUNÁL. SLUŽBY
DDHM+DNM 130 000 Kč nákup DDHM 50 000 Kč
DHM 120 000 Kč nákup ND, materiál 160 000 Kč
poplatky 10 000 Kč opravy majetku 50 000 Kč
odpisy 336 200 Kč Celkem 260 000 Kč

Celkem 2 266 200 Kč POPLAT. SDRUŽENÍ
INTERNET, NOVINY SMO ČR 6 000 Kč

DOPP 12 000 Kč přestupkové řízení 7 000 Kč
tisk Halen. novin 150 000 Kč energetické sdružení JM 1 000 Kč
opravy 10 000 Kč sdruž. Chřiby 10 000 Kč

Celkem 172 000 Kč sdruž. měst a obcí VM 1 000 Kč
OBČANSKÉ ZÁLEŽ. podpora neziskovek 350 000 Kč

obřady - odměny 5 000 Kč rezerva – živel. pohrom. 20 000 Kč
věcné dary – jubilantům 30 000 Kč církev (sakrální stavby) 100 000 Kč

Celkem 35 000 Kč jiné služby pen. ústavů 110 000 Kč
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ splátka Svazarm 50 000 Kč

el. energie 247 000 Kč rekonstrukce hřiště - TJ 300 000 Kč
oprava veř. osvětlení 200 000 Kč Celkem 955 000 Kč
stavba nového VO 400 000 Kč DERATIZACE 27 000,00 Kč

celkem 847 000 Kč Celkem 27 000,00 Kč
ODPADY INVESTICE OBCE

nebezpečný odpad 60 000 Kč komunikace Záhumení 5 500 000 Kč
nákup nových popelnic 10 000 Kč budova OÚ 2 400 000 Kč
vývoz -popel., kontejner 860 000 Kč veřejné sociálky 651 500 Kč
plat za obsluhu SD 70 000 Kč projektové dokumentace 450 000 Kč
nájem kontejnerů 25 000 Kč Celkem 9 001 500 Kč
vývoz PET a skla 50 000 Kč KABELOVKA 563 200 Kč

Celkem 1 075 000 Kč KOMUNIKACE 1 635 000 Kč
KRONIKA KANALIZACE 820 000 Kč

plat kronikáře 15 000 Kč ŠKOLA 2 266 200 Kč
Celkem 15 000 Kč INTERNET, NOVINY 172 000 Kč
SOCIÁLNÍ SLUŽBY OBČANSKÉ ZÁLEŽIT. 35 000 Kč

příspěv.- obědy důchod. 30 000 Kč VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 847 000 Kč
příspěvek KPSS 160 000 Kč ODPADY 1 075 000 Kč

Celkem 190 000 Kč KRONIKA 15 000 Kč
ZASTUPITELSTVO SOCIÁLNÍ SLUŽBY 190 000 Kč

odměny za funkci 750 000 Kč INVESTICE OBCE 9 001 500 Kč
Celkem 750 000 Kč ZASTUPITELSTVO 750 000 Kč
VNITRO VNITRO 3 495 000 Kč

DOPP 60 000 Kč HASIČI 310 000 Kč
platy 1 568 000 Kč KNIHOVNA 113 000 Kč
sociální pojištění 408 000 Kč HŘBITOV 2 000 Kč
zdravotní pojištění 142 000 Kč POPLATKY SDRUŽENÍ 955 000 Kč
pojištění zaměstnavatele 13 000 Kč DERATIZACE 27 000 Kč
knihy, noviny, časopisy 5 000 Kč KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 260 000 Kč
DDHM-mobiliář 40 000 Kč Celkem                                                                                                                            922 000 Kč                     
materiál 90 000 Kč CELKEM VÝDAJE 22 531 900 Kč
voda 28 000 Kč TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ
plyn 200 000 Kč splátky úvěru 1 100 000 Kč
elektřina 247 000 Kč změna stavu prostředků 2 022 000 Kč
pohonné hmoty 150 000 Kč VÝDAJE 22 531 900 Kč
služby pošt 13 000 Kč PŘÍJMY 21 609 900 Kč
telefony 35 000 Kč Rozdíl -922 000 Kč
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SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mně, abych zde 

stručně shrnul několik po-
sledních měsíců a nastínil 
směr rozvoje obce na rok 
2015.

Už v prosinci 2014 jsme 
schvalovali v zastupitelstvu 
obce rozpočet na letoš-
ní rok. Rozpočet byl, jako 
pokaždé, řádně a v před-
stihu vyvěšen, a následně 
ve inančním výboru a za-
stupitelstvu podrobně ro-
zebrán, a s mírnými úpra-
vami i schválen. Každý měl 
možnost se k němu vyjádřit. 
Hospodaříme s vyrovnaným 
rozpočtem. Pokud by ovšem 
někdo namítal, že máme mi-
nusový schodek cca 0,9 mil. 
Kč, musím upozornit, že se 
jedná o splátku úvěru, který 
v době čerpání byl samozřej-
mě plusový. Pro letošní rok 
činí částka k provozu obce 
včetně naplánovaných pro-
jektů přes 21 mil. Kč. Z této 
částky se většina peněz „roz-
pustí“ na provoz obecního 
úřadu, provoz školy a běžné 
výdaje při chodu obce (zimní 
údržba, veřejného osvětlení 
aj. – více v tabulkách na str. 
2 a 3) 

Na samotné investice, 
tzv. projekty, je vyčleněna 
částka přes 9 mil. korun. 
Tato částka byla rozděle-
na na opravu budovy OÚ 
(nová střecha včetně vazby) 
v hodnotě přes 2,5 mil.Kč, 
dále rekonstrukce komuni-
kace Záhumení, na tuto akci 
jsme si v rozpočtu vyčlenili 
částku 5,5 mil. Kč a částka 
kolem 450 tis. Kč bude in-
vestována do různých pro-
jektových dokumentací dle 
aktuální důležitosti. 

Možná, že si někteří z vás 
vzpomenou na slibované 
dětské sportoviště, či další 
etapu kanalizace. V zastu-
pitelstvu jsme se dohodli, 
že na projekty, které mohou 
být inancovány z nějakého 
dotačního titulu, nebudeme 
z rozpočtu vyčleňovat zatím 

žádné inanční prostředky, 
ale k možné získané dota-
ci bude zastupitelstvo ak-
tuálně volit variantu, a to 
buď změnu v rozpočtu, či 
doúvěrování. Takto se nám 
nebudou vázat inanční pro-
středky k „možným“ dota-
cím, které nejsou vždy jisté. 
V tuto chvíli víme, že jsme 
s žádostí o dotaci na dru-
hou etapu kanalizace zatím 
neúspěšní, a na vyjádření 
z ministerstva školství pro 
dotaci na dětské sportoviště 
zatím čekáme.

Pro letošní rok dále 
chystáme: 
• připojení kanalizačního 
řádu v části Dolní Konec. 
Pravá strana (z Kopce dolů) 
bude napojena na centrální 
ČOV s nově budovanou pří-
pojkou pod komunikací III. 
třídy před domem čp. 376
• rozšíření veřejného 
osvětlení v části obce Kopec 
směr Vrchovice – křížek, tak 
aby i tato cesta byla řád-
ně osvětlena. Dále budeme 
s irmou Pecha připravovat 
i stabilizaci vedení VO, tak 
aby nedocházelo v případě 
prudkých větrných poryvů 
k výpadkům na veřejném 
osvětlení. 
• návrh na rekonstrukci ko-
munikace Kaménka
• lokální opravy  místních 
komunikací
• geometrické zaměření 
části místních komunikací
• stavbu veřejných toalet 
(sprchy, WC) na Pláňavách
• opravu kanalizace Kater-
nice

Dále bych připomněl na-
výšení inanční částky pro 
volnočasové organizace 
pracující převážně s mláde-
ží a také navýšení částky na 
podporu sociálních služeb, 
které využívají naši občané, 
a to buď při terénní práci, či 
ubytování v domovech. (viz. 
tabulka) Také došlo k navý-
šení peněz (na 30 tisíc Kč) 
na nákup nových knížek 
do místní knihovny.

Organizace, spolky obce a kroužky
TJ Halenkovice 70 000 Kč
Klub Biatlonu 60 000 Kč
Letecko - modelářský klub 10 000 Kč
Florbalový kroužek 13 000 Kč
Cvičení s dětmi 10 000 Kč
Rybářský kroužek 5 000 Kč
Klub seniorů 10 000 Kč
Myslivecké sdružení 6 000 Kč
Včelaři 8 000 Kč
Radioamatér p. Hložek 1 500 Kč
Pláňata 15 000 Kč
Hokejový klub 3 000 Kč
Hasiči - děti 55 000 Kč
Plavání škola 42 300 Kč
Cvičení ženy a děti 1 500 Kč
Odměny za práci s dětmi - ocenění 20 000 Kč
Rezerva 19 700 Kč
Celkem 350 000 Kč

Sociální služby
Svaz tělesně postižených 5 000 Kč
Šťastný úsměv 2 000 Kč
ČČK Zlín terénní pracovnice 3 000 Kč
EDUCO Zlín 10 000 Kč
DPS Napajedla 50 000 Kč
DPS Lukov 5 000 Kč
Pečovatelská služba Napajedla 50 000 Kč
Charita sv. Anežky Otrokovice 10 000 Kč
Diakonie Uh. Hradiště 2 000 Kč
Nedašov DSS 2 000 Kč
CZP Zlínského kraje 2 000 Kč
Život pro děti - kola 3 000 Kč
Rezerva 16 000 Kč
Celkem 160 000 Kč
Celkem organizace + sociální služby 510 000 Kč

Ještě mi dovolte poděko-
vat vám všem, kteří jste pře-
stali parkovat svá vozidla 
na místních komunikacích 
v době zimní údržby. Ovšem 
objevil se jiný problém, a to 
je provoz vozidel na komuni-
kaci do Napajedel od letiště 
po odbočku do Zádřinoví. Je 
zde osazena dopravní znač-
ka upozorňující řidiče, že 
v době zimy se tato komu-
nikace neudržuje. A přesto 
mnozí riskují a chtějí si zkrá-
tit cestu. Pro připomenutí, 
v minulých letech se zde již 
vyskytl případ, že projíždějí-
cí vozidlo zapadlo do sněhu a 
díky nárazovému větru bylo 
pomalu zafoukáno. Řidič, kte-
rý přecenil své schopnosti, 
a nebyl zcela tělesně zdráv, 
byl nucen zavolat na tísňo-
vou linku o pomoc. Následná 
práce hasičů a záchranářů při 
vyprošťování mohla zname-

nat jejich absenci u nutněj-
šího případu. Zvažte, až tudy 
budete chtít v zimě projíždět, 
zda je to správné rozhodnu-
tí. Dle mého, člověka, který 
svým úmyslným chováním 
takto vystavuje sebe i jiné 
možné újmě či nebezpečí, by 
bylo třeba potrestat. Mini-
málně, aby si tyto záchranné 
operace zaplatil ze svého. Ani 
letošní případ není výjimkou, 
ale o tom až příště. 

K letošní zimě ještě dodá-
vám, že ač nebyla, co se týká 
sněhové nadílky nijak složitá, 
tak se již použilo na údržbu 
komunikací 60 tun drceného 
kameniva. Doufám, že sníh už 
nebude a my se s příchodem 
Velikonoc  pustíme do jarní-
ho úklidu a následného úkli-
du Halenkovic před poutí. 

Dovolte mně popřát vám 
pohodu a klid a především 
hezké Velikonoce. 
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Návštìvy v domovech dùchodcùNávštìvy v domovech dùchodcù
Předvánoční čas je 

i časem, kdy navštěvuje-
me naše bývalé občany 
v domovech pro seniory 
a v penzionech.  Na 11. 
prosince jsme si proto se 
starostou obce naplánovali 
cestu do Lukova, Napaje-
del, Pohořelic a Spytihněvi, 
kde v současné době žijí 
někteří z nich. Jako dárek 
jsme si pro každého  při-
pravili balíček s dobrotami 
a ovocem. Hlavně jsem se 
ale těšili na společné chví-
le, kdy si popovídáme a za-
vzpomínáme. Musím říct, 
že jsme se bavili především 
o Halenkovicích, o věcech 
minulých a taky o tom, co 
je u nás nového. To asi kaž-
dého zajímalo nejvíce, pro-
tože někteří nebyli „doma“, 
jak Halenkovice stále na-
zývají, už několik let. V Lu-
kově více než 15 let žije 
p. Josefa Mihálová, která 
v prosinci oslavila neuvěři-
telných 95 let. I když je po 
celou tu dlouhou dobu při-
poutaná na lůžko, stále ne-
ztrácí dobrou náladu. Pak 
jsme zavítali do Napajedel 
na Husovu ulici, kde bydlí 
p. Marie Režná, p. Ludmila 
Jablonická, p. Mária Bot-
ková, manž. Anna a Lubo-
mír Vojtáškovi, p. Marie 

Sklenaříková, p. Božena 
Režná. Také jsme napo-
sled pozdravili p. Alžbětu 
Bačíkovou, která, bohužel, 
těsně po Vánocích zemře-
la. Tak to v životě chodí, 
čas je neúprosný a odmě-
řuje každému stejným dí-
lem. V tomto zařízení navíc 
pracuje i Anička Trvajová 
a Lada Donovalová, obě 
z Halenkovic, a ty si jistě 
při své náročné práci, na-
jdou chvilku, aby našim 
seniorům něco milého po-
věděly nebo předaly něja-
kou zajímavou informaci 
z  jejich bývalé domoviny. 
V Napajedlech pod Kalvá-
rií také bydlí p. Stanislav 
Čevora. Po návštěvě u něj 
jsme se přesunuli do Poho-
řelic, kde v zámeckém pen-
zionu žije p. Marie Trvajová 
a nakonec jsme navštívili 
p. Františku Stuchlíkovou, 
která bydlí ve Spytihněvi 
(viz foto). Všem jsme přáli 
krásné Vánoce a do nového 
roku hlavně pevné zdraví. 
Doufám, že všechny naše 
návštěva potěšila a stejně 
jako my se už teď těší na 
další společné setkání. Tře-
ba už v měsíci květnu na 
Setkání seniorů v našem 
kulturním domě.

Bohdana Blažková

Tuto báseň napsala žena, 
která zemřela v oddělení 
pro dlouhodobě nemoc-
né. Personál nemocnice 

Báseň stařenky
Poslyšte, sestro, když na mě hledíte,
řekněte, koho to před sebou vidíte.
Ach ano, je to jen ubohá stařena
s divnýma očima a napůl šílená.

Odpověď nedá vám, jídlo jí padá,
nevnímá, když po ní něco se žádá,
o světě neví, jen přidělává práci,
boty a punčochy napořád ztrácí.

Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat,
už potřebuje však krmit a přebalovat.

Tohleto vidíte? Tohle si myslíte?
Sestřičko, vždyť o mně vůbec nic nevíte.

Budu vám vyprávět, kým vším jsem bývala,
než jsem se bezmocná až sem k vám dostala.
Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva deset let
s bratry a sestrami slád život jako med.

Šestnáctiletou kráskou, plující v oblacích,
dychtivou prvních lásek a pořád samý smích.
V dvaceti nevěstou se srdcem bušícím,
co skládala svůj slib za bílou kyticí.

A když mi bylo pár let po dvaceti,
já chtěla šťastný domov pro své děti,

Pak přešla třicítka a pouta lásky dětí,
jak rostly, už mohli jsme uzlovat popaměti.

A je mi čtyřicet, synové odchází,
jenom můj věrný muž pořád mě provází.
Padesátka přišla, ale s ní další malí,
co u mě na klíně si jak ti první hráli.

Však začala doba zlá, můj manžel zesnul v Pánu,
mám z budoucnosti strach, někdo mi zavřel bránu.
Život jde dál, mé děti mají vrásky
a já jen vzpomínám na ně a na dny lásky.

Příroda krutá je, i když byl život krásný,
na stará kolena nadělá z nás všech blázny.
Tělo mi neslouží, s grácií už je ámen,
kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím jenom kámen.

Však vprostřed zkázy té mladičká dívka žije
a srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije.
Vzpomíná na radost, na žal, co rozechvívá,
vždyť pořád miluje a nepřestala být živá.

Málo bylo těch let a netáhla se líně,
já smířila se s tím, že všechno jednou mine.
Otevřete oči, sestřičko, teď, když to všechno víte,
neuvidíte seschlou stařenu... 
Teď už - MĚ uvidíte!

ji nalezl mezi jejími věc-
mi, a tak se jim líbila, že ji 
opsali a báseň pak putova-
la po celé nemocnici a dál.
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RO projednala
oslavu 10. výročí otevře-

ní rozhledny Brdo – pozván-
ka

smlouvu o zajištění zpět-
ného odběru elektrozařízení 
s irmou Asekol s.r.o. 

poděkování za účast 
v petici na záchranu pošt – 
iniciátor SMO ČR

usnesení Policie ČR - od-
klad šetření požáru inf. ta-
bule U Svatých – neznámý 
pachatel

zápis č. 157/2014/KŘ 
z dílčího přezkoumání hos-
podaření obce za 1. pololetí 
2014. Výsledkem přezkumu 
bylo sdělení, že nebyly zjiš-
těny chyby a nedostatky.

upozornění Moravské 
vodárenské a.s. na případné 
neoprávněné použití hyd-
rantů. Využívat jen na hašení 
požárů.

možnost přemístění pře-
chodu pro chodce mimo za-
stávku ČSAD Pláňavy

plán zimní údržby 2014 
– 2015

navýšení odpisového 
plánu listopad a prosinec 
2014 – MŠ Halenkovice

příkazní smlouvu s MCI 
SERVIS s.r.o. „Kanalizace 
a ČOV Halenkovice“ – II. eta-
pa

žádost p. Zdeňka Kurtina 
(zástupce obyvatel využíva-
jících MK u staré pálenice) 
na opravu této komunikace. 
RO pověřila starostu svo-
láním dotčených osob vyu-
žívajících MK k jednání na 
obci.

žádosti o poskytnutí i-
nančních prostředků na 
činnost pro rok 2015 pro 
spolky, sociální zařízení 
a kroužky pracující s dětmi. 
Podmínkou je dodání vy-
účtování prostředků za rok 
2014.

a navrhuje ZO schválit 
ceny stočného na rok 2015 
a to: Nemovitosti trvalého 
bydlení napojené na kanali-
zaci a ČOV - 900,- Kč vč. DPH/

listopad 2014 až leden 2015


Z jednání zastupitelstva a rady obce Z jednání zastupitelstva a rady obce 
osoba/rok. Nemovitosti 
rekreačního bydlení napo-
jené na kanalizaci a ČOV 
- 500,- Kč vč. DPH/nemo-
vitost/rok. Nemovitosti 
nenapojené na ČOV, pouze 
na kanalizaci - 200,- Kč vč. 
DPH/nemovitost/rok.

a navrhuje ZO schválit 
zřízení kabelového vedení 
NN pod komunikací obce 
pro připojení novostavby 
RD žadatele p. Nekorance.

a navrhuje ZO schvá-
lit zprávu o uplatňování 
územního plánu Halenko-
vice v uplynulém období 
2010 –2014.

a navrhuje ZO schválit 
přijetí daru od p. Jaroslava 
Krkošky – pozemky v KÚ 
Halenkovice o výměře 604 
m2.

žádost p. Kašpárkové 
o zbudování tlakové pří-
pojky k napojení RD č. 297 
na obecní kanalizaci. RO 
navrhuje zvážit možnosti 
napojení a svolat jednání 
na OÚ s majiteli pozemků 
a případnými dalšími uži-
vateli. Možnost napojení na 
kanalizaci pro další nemo-
vitosti.

situaci kolem černé 
skládky zeminy za hospo-
dou u Lhotských

upozornění na rušení 
nočního klidu při naklád-
kách kontejnerů v pozdních 
nočních hodinách a nepře-
hledné stání a parkování 
na komunikaci. Upozornit 
i. Fagus a najít řešení. 

návrh na rozšíření vzor-
kování odpadních vod – 
Ing. Zuzana Kousalíková, 
vodohospodář

rozpočtové opatření 
č. 3/ZO/2014 a navrhuje 
ZO opatření schválit

návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného bře-
mene – souhlas s umístě-
ním distribučního zařízení 
Zemanové a navrhuje ZO 
smlouvu schválit

žádost o stanovisko 
napojení na kanalizaci 
RD parc. č. 24/1, st. 1080 – 
p. Hladilová

žádost o vyhotovení 
smlouvy o odvádění a čiš-
tění odpadních vod a do-
ložení likvidace odpadů – 
p. Drábek

zaměření místní ko-
munikace u staré pálenice 
k odbočce u RD p. Ondraší-
ka a komunikace od Fagusu 
k RD p. Ondry – hájenka

možnost uložení kanali-
zace z veřejného WC a sprch 
do kanalizace vedené z fary. 
RO navrhuje Farnosti Ha-
lenkovice použít inanční 
prostředky přidělené obcí 
na opravu fary. 

informace o změnách 
v odběru elektromateriálu - 
Elektrowin – poděkování za 
práci v roce 2014 

RO schválila
rozpočtové opatření 

č. 4/RO/2014. Úpravu roz-
počtu na straně příjmů i vý-
dajů o částku 35.500 Kč 

dočasné ubytování 
p. Perničky v  obytném kon-
tejneru, který je ve vlast-
nictví obce a je umístěn na 
obecním pozemku. Opravu 
sponzorsky provedla irma 
Fagus a zaměstnanci obce. 
Jednoduché zařízení – po-
stel, umyvadlo, lůžkoviny, 
kamna – darovali občané.

navýšení odpisového 
plánu na měsíc listopad 
a prosinec 2014 pro ZŠ 
a MŠ Halenkovice z důvo-
du technického zhodnocení 
budovy staré školy, čp. 164.

a pověřila starostu 
obce podpisem smlouvy 
o poskytnutí účelové ne-
investiční dotace z roz-
počtu Zlínského kraje čís-
lo D/1686/2014/KH na 
výdaje spojené s činností 
SDH Halenkovice ve výši 
4 000 Kč. Neinvestiční do-
tace bude použita pro čás-
tečnou opravu dopravního 

prostředku SDH 
Halenkovice.

termín a složení inven-
turní komise pro provede-
ní inventur 2014. Termín: 
15.11.2014 – 31.1.2015. In-
venturní komise: předseda 
– Vojáček F., členové – Bla-
žek J., Strašák P., Stratil A., 
Dundálková R., Trvajová Z.

zpevnění povrchu ko-
munikace Kaménka – za-
jistit nabídky na zpevnění 
makadamovým asfaltem

pokračování v monito-
rování zkušebních vrtů (od-
běry vody) v blízkosti vrtů 
nabitých TNT 

pořízení software pro 
evidenci a výběr poplatků – 
nabídka programu na výběr 
poplatků. Prověřit možnost 
zapojení okolních obcí s cí-
lem snížení pořizovacích ná-
kladů. Starosta osloví okolní 
obce.

žádost o vydání potvr-
zení pro irmu Fagus a.s. 
– kolaudace přístavby kan-
celáří. Stavba je v souladu 
s územně plánovací doku-
mentací.

přidání jednoho světla 
veřejného osvětlení na dět-
ské hřiště Dolina u koliby 

nákup 40ks betonových 
panelů 0,2x1x3m za cenu 
1.210 Kč/ks.

zaměření komunikaci 
na Dolině, včetně koryta 
potoka na uložení kanali-
zace. Důvodem je převod 
pozemků do majetku obce - 
v souvislosti se stavbou RD 
p. Zapletala (napojením na 
stávající kanalizaci).

umístění reklamy na au-
tobusy ČSAD a pověřila sta-
rostu přípravou a podpisem 
smlouvy – dle nabídky s i. 
Invest a.s. 

použití rezervního fon-
du ZŠ a MŠ Halenkovice na 
do inancování projektu „ 
Zvyšování kvality základ-
ního vzdělávání na úze-
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listopad 2014 až leden 2015

Z jednání zastupitelstva a rady obce Z jednání zastupitelstva a rady obce 
mí ORP Otrokovice“ Reg. 
č. CZ.1.07/1.1.00/46.0010.

stanovený odpisový 
plán ZŠ a MŠ Halenkovice 
na movité věci pro rok 2015

odpuštění poplatku za 
pronájem KD Halenkovice 
- muzikálové představení 
p. Tauš -„Naše ulička“.

umístění popelnic na 
drobný kovový odpad (ple-
chovky apod.) k obchodům 
na Pláňavách a Dolině.

návrh programu jedná-
ní 1. zasedání Zastupitel-
stva obce Halenkovice dne 
18.12.2014

odpuštění poplatku za 
stočné 2014 žadatelům - 
z důvodu pobytu mimo je-
jich trvalé bydliště

rozpočtové opatření 
č. 5/RO/2014

Přílohu č. 3 – podpiso-
vé vzory pro bankovní styk 
a Přílohu č. 4 Směrnice o ve-
dení účetnictví obce –navý-
šení částky hodnoty DDHM 
z 500 Kč na 1.000 Kč. 

rozpočtové opat-
ření č. 6/RO/2014 
a č. 7/ RO/2014

nabídku fy. TOKOZ na 
výměnu zámků a zabezpe-
čení budovy obecního úřa-
du

Smlouvu o výpůjčce po-
zemků v majetku obce pro 
p. Pechtora, a to na část po-
zemků p.č. 2531/1, 2531/2, 
3570, 2469/2 pro zřízení 
přístupové komunikace 
k pozemku p.č. 2530/3.

zpracování „Studie za-
stavitelnosti území obce 
Halenkovice“ pro lokalitu 
Svaté – nabídka fy. BM-
-BAUMAS 

provedení kamerových 
zkoušek pro zjištění stavu 
kanalizace na Katernicích. 
Část je propadlá. Vedení je 
na soukromých pozemcích. 
RO navrhuje svolat majitele 
dotčených pozemků a řešit 
jejich převod do majetku 
obce a seznámit je s případ-
nými opravami.

svolání pracovního jed-
nání ZO na 15.1. 18:00 hod. 
– projednání rekonstrukce 
MK Záhumení a rozdělení 
inančních prostředků spol-

kům, sociálním zařízením, 
kroužkům atd.

RO neschválila
žádost Diakonie Brou-

mov o uspořádání sbírky 
použitého textilu v měsíci 
prosinci 2014

vybudování plynovodní 
přípojky k vytápění budovy 
květinářství. Prověřit ceny 
na pořízení a provoz aku-
mulačními kamny a přímo-
topy pro porovnání.

předloženou smlouvu 
č. 14180066 o poskytnutí 
podpory ze státního Fon-
du životního prostředí ČR 
v rámci Operačního pro-
gramu Životního prostředí 
na akci „Park u památníku 
padlých“. (RO poukazuje na 
bod č. 23 dané smlouvy, kte-
rý nemůže být akceptován 
a schválen) – nesplnitelné 
podmínky, nedostatek času 
na právní posouzení smlou-
vy.

RO se seznámila
s projektem na výstavbu 

veřejného WC a sprch na 
Pláňavách.

se stavební úpravou fot-
balového hřiště Halenkovi-
ce – situace rekonstrukce 
tribuny, chodníků a kabiny.

s vizualizací vodního 
díla v parku před OÚ - pře-
pracování návrhu 

s návrhem cen stočné-
ho na rok 2015 a potřebou 
změny smluv o odvádění 
odpadních vod z důvodu 
změny podmínek fakturace 
stočného. RO doporučuje 
ZO schválení cen stočného 
na rok 2015

s přijetím neinvestič-
ní účelové dotace ve výši 
4.000 Kč na činnost SDH 
Halenkovice od Zlínského 
kraje.

s vyjádřením Inspek-
ce životního prostředí o 
zrušení povinnosti placení 
záloh na poplatky za vypou-
štění odpadních vod do vod 
povrchových pro rok 2015

s přijetím účelové inves-
tiční dotace ve výši 400.000 
Kč na technické zhodnocení 
cisternové automobilové 
stříkačky SDH Halenkovice

nabídkou spolupráce 
pro občany a obec – Bc. Pat-
rik Kunčar, senátor

s cenovou nabídkou na 
svoz komunálního odpadu 
pro rok 2015 -TS Otrokovi-
ce 

s oznámením o snížení 
ceny elektřiny pro rok 2015 
o 5% - Armex Energy

s oznámením Minister-
stva zemědělství o nezařa-
zení projektu „Kanalizace 
a ČOV - II. etapa“ do se-
znamu akcí Programu Mze 
129250. Obci nebyla přidě-
lena dotace na kanalizaci.

s provedenými církev-
ními restitucemi a nutnos-
tí vyvolat jednání s círk-
ví ohledně pozemků pod 
místními komunikacemi 
Hradská, Dolina a Kuchari-
ce a využívání a údržby Bu-
dačiny

s výpadky veřejného 
osvětlení. Při silném větru 
dochází k výpadkům. Nutné 
zvážit v problematických 
místech výměnu ovládací-
ho vodiče.

s protokoly o analýze 
vzorků pitné vody a vzorků 
odpadních vod - Zdravot-
nický ústav Ostrava

s možností prodeje ha-
sičské Tatry 138 prostřed-
nictvím e-aukce. V rámci 
oslav 120 let hasičského 
sboru proběhne slavnost-
ní předání nové Tatry 815. 
Obec požádá o uzavření ko-
munikace od OÚ až po no-
vou školu.

s povolením užívání 
stavby - budova hasičské 
zbrojnice – vydal MěÚ Na-

pajedla, odb. sta-
vební úřad

s nabídkou tvorby webo-
vých stránek – p. Zuzaňáko-
vá

se statistickým výkazem 
o místní knihovně za rok 
2014 (p. Bieberlová) a po-
děkováním za práci v roce 
2014 – Krajská knihovna 
Zlín

ZO vzalo na vědomí
zprávu o plnění usnese-

ní z minulého zasedání ZO
zprávu o činnosti rady 

obce
rozpočtové opatření 

č.5/RO/2014

ZO schválilo
rozpočtové opatření 

č.3/ZO/2014
rozpočtový výhled obce 

Halenkovice na rok 2017
zprávu č.157/2014 

z dílčího přezkoumání 
hospodaření Obce Halen-
kovice za období leden až 
červen 2014

rozpočet obce na rok 
2015 v předneseném znění

přijetí pozemků par. 
č.1721/1 a 1721/2 v zjed-
nodušené evidenci, a to 
formou daru

zřízení věcného bře-
mene pro f. E.ON pro ulo-
žení a vedení sítí NN na 
pozemcích par. č. 1608/4, 
PK3592, PK3526, 
3526/11, 1902/2, 3575/7, 
1906/2 vše v k.ú. Halenko-
vice

dle §6 ods.5) písm. 
E) a §47 odst. 5) zákona 
č.183/2006 Sb. o územ-
ním plánování a staveb-
ním řádu v platném znění 
(stavební zákon) Zprávu 
o uplatňování Územního 
plánu Halenkovice v uply-
nulém období 2010 – 2014 
v předloženém znění.

ceny stočného pro rok 
2015 v předloženém znění
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ROZSVÍCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMUROZSVÍCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMU
Moc se mi to líbilo, jelikož 

jsem si to užila. Na jarmar-
ku byla spousta krásných 
vánočních ozdob, šperků, 
vynikající čaje … Vystou-
pení, která následovala, 
byla krásná. Celý slavnostní 
podvečer zahájili muzikan-
ti z Topolanky. V úvodu pro-
gramu k hostům promluvil 
starosta obce pan Jaromír 
Blažek. Mluveným slovem 

provázela paní Dr. Marie 
Kašíková. 

Jako první se svým čertí-
kovským pásmem vystou-
pily děti z mateřské školy 
Halenkovice pod vedením 
všech svých učitelek. Ná-
sledovali hudebníci ze 
základní umělecké školy 
R. Firkušného z Napajedel, 
kteří dokázali i ve velmi 
chladném počasí vyloudit 

milé tóny na svých hudeb-
ních nástrojích. Po „hu-
debce“ nastoupil folklórní 
soubor Pláňata. Své první 
vystoupení si zde vyzkou-
šeli letošní nováčci, kterých 
do souboru přibyl nespo-
čet. Dnes mají Pláňata již 
kolem 40 členů. A v závěru 
této předvánoční hudební 
přehlídky vystoupily děti 
ze ZŠ Halenkovice pod ve-

dením pana učitele Jiřího 
Veselého, který byl na této 
akci také úplným nováč-
kem. Až skončila všechna 
vánočně laděná vystoupe-
ní, konečně nastal okamžik, 
kdy měl přijít MIKULÁŠ 
s ANDĚLY a ČERTY. Když 
přišli, všichni byli napjatí 
a nemohli se dočkat, až Mi-
kuláš rozsvítí strom. Bylo 
to nádherné. Všude všech-
no zářilo. Když jsme chtěli 
perníček, museli jsme říct 
básničku. Všem se to líbilo...

 T. Bieberlová, paja
Obrovské poděkování 

patří všem obětavým li-
dem, kteří tuto tradiční akci 
pomáhali upevnit, všem 
dětem, které i přes velmi 
mrazivé počasí vydržely 
a neváhaly se s početným 
publikem podělit o své 
umění. V neposlední řadě, 
vám hostům, kteří jste si po 
celou dobu dýchali do dla-
ní a vydrželi až do konce. 
DÍKY!
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Vánoèní koncertVánoèní koncert
Pokračování ze strany 1.

Koncert zahájil pěvecký 
sbor HeXaM pod vedením 
paní učitelky Evy Hanáčkové 
písněmi soudobých autorů 
Jolany Saidlové a Františka 
Kumpery s vánoční a zimní 
tématikou. Následovaly dvě 
koledy v podání akordeono-
vého dua Radky Kašpárkové 
a Karolíny Večeřové. Poté 
vystoupila klavíristka Anička 
Hanáková s Valčíkem prin-
cezny Pampelišky od Ilony 
Jurníčkové. Sólistku vystřídal 
osmičlenný houslový soubor 
pod vedením paní ředitelky 
Lenky Hanáčkové. Zazněl 
kánon haleluja a skladba 
Canticorum iubilo od barok-
ního skladatele G. F. Händela. 
Akordeonista František Do-
minec přednesl Menuet J. A. 
Bendy ze Sonatiny F dur. Při 
příležitosti zakončení Roku 
české hudby si posluchači 
mohli vyslechnout Legendu 
Antonína Dvořáka pro čtyř-
ruční klavír. Interpretkami 
byly Ivona Hiršová a její paní 
učitelka Lenka Kuběnová. 
K vánoční atmosféře nás opět 
přivedlo Pastorale od Leo-
polda Koželuha, které připra-
vilo akordeonové trio: Barča 

Gabrhelíková, František Do-
minec a jejich paní učitelka 
Petra Strašáková. Po nich se 
slova opět ujal pěvecký sbor 
HeXaM, tentokrát s doprovo-
dem krásných místních var-
han. Z kůru zaznělo slavné  
Mozartovo Ave verum cor-
pus, Tollite hostias od Camilla 
Saint-Saënse a známé Adeste 
ideles.

S blížícím se závěrem ještě 
více pozvedl pozornost po-
sluchačů výkon paní učitelky 
Kláry Míčové a paní učitelky 
Veroniky Davidové. Předved-
ly 1. větu z Koncertu pro kla-
rinet a klavír Es dur od F. V. 
Kramáře.

Na závěr vystoupil znovu 
HeXaM, tentokrát s oblíbe-
nou anglickou koledou Bůh 
s Vámi, milí pánové. Koncert 
jsme zakončili společným 
zpěvem koled My Vánoce pře-
jem šťastné a Narodil se Kris-
tus Pán. Hrál a zpíval celý kos-
tel – účinkující i posluchači!

I přes mrazivé počasí nás 
hřál pocit, že jsme svým umě-
ním mohli potěšit a obdaro-
vat všechny, kdo si nás přišli 
poslechnout. 

Lenka Kuběnová, ZUŠ Ru-
dolfa Firkušného Napajedla

Obnova ochotnického divadla na HalenkovicíchObnova ochotnického divadla na Halenkovicích
Wikipedie: Halena je ozna-

čení pro výrobek nebo sadu 
výrobků z tkanin, látek, kůže, 
umělých hmot a dalších mate-
riálů, které lidé používají pro 
ochranu nebo okrasu svého 
těla. Haleny v halenkovském 
nářečí znamenají: Halenkovi-
ce, halenkovská  krajina, halen-
kovská atmosféra, středobod 
zeměkoule. Nově vznikající 
halenkovický volný divadelní 
spolek Haleny by rád přispěl 
právě k dobrému duchu Ha-
lenkovic. Divadlo na Halenko-
vicích s různými různě dlouhý-
mi přestávkami žije již od roku 
1903, kdy Čtenářský spolek 
pořídil v hospodě u Juřenů 
první jeviště. 

Současný nově vznikající 
spolek započal své snažení 

hlavně z velké iniciativy zkuše-
né herečky a režisérky Marcely 
Palúchové, která se po dlouho-
letém angažmá v Divadle Tyjátr 
rozhodla využít potenciálu ha-
lenkovských nadšenců. V plá-
nu jsou hry spíše studiového 
charakteru, určené pro menší 
jeviště a menší počet herců.

Jako první „zkušební hru“ 
nabídnou herci komedii Má-
tový nebo citrón?. Autorem je 
francouzský dramatik Patric 
Haudcoeur. Pokud vše klapne, 
jak má, spatříte bláznivou ko-
medii o tom, jak se tvoří diva-
dlo. Premiéra tohoto odhalení 
připadá na 9. května 2015. Ori-
ginál hry měl před lety v Paříži 
mimořádný úspěch. Nyní se 
o návrat tohoto skvělého díla 
na divadelní prkna pokusí svě-

tově proslulý divadelní spolek 
Haleny, známý především na 
Halenkovicích. Budeme rádi, 
pokud naše snažení podpoří-
te a na premiéru jste srdečně 
zváni. 

Samozřejmě v týmu bude 
vítán kdokoliv, kdo má chuť 
přispět svou dovedností v tech-
nickém zázemí (světla, hudba, 
kulisy…)

Pavla Pavelková
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Muzikál Naše ulièkaMuzikál Naše ulièka
V neděli 16. 11. 2014 se-

hrál mladý herecký soubor 
studentů uměleckých škol 
a ZUŠ muzikálové předsta-
vení, jehož autorem a před-
stavitelem hlavní role, je stu-
dent pražské konzervatoře 
Jaroslava Ježka, Matěj Tauš 
- rodák ze Žlutavy. Hudbu 
i text muzikálu napsal ve 
svých patnácti letech. Před-

stavení v Halenkovicích 
sklidilo velký úspěch. Pro 
přiblížení atmosféry této 
kulturní události si můžete 
prohlédnout fotogalerii na 
našich webových stránkách 
– www.halenkovice.cz.

Derniéra muzikálu pro-
běhla 6. 12. 2014 v Otroko-
vické Besedě.

RJ

Tøíkrálová sbírka 2015 Tøíkrálová sbírka 2015 
v Halenkovicíchv Halenkovicích

Letošní Tříkrálovou sbír-
ku provázela mlha a v ně-
kterých místech až déšť. Je-
denáct skupinek koledníků 
ovšem nezaváhalo ani 
na vteřinku a vyrazilo 
do halenkovických ulic 
s koledou i přes nevlíd-
nost počasí. Do svých 
kasiček všech 33 koled-
níků získalo neuvěřitel-
ných 53 368,- Kč, což 
je o 7134,- Kč více než 
v loňském roce!

Poděkování patří ne-
jen štědrým dárcům, 
ale i koledníkům, ve-

doucím skupinek a všem, 
kteří se podíleli na organi-
zaci sbírky. Všem velice DĚ
KUJEME!

Sbírka pro UkrajinuSbírka pro Ukrajinu
V letošním roce nahradi-

la již tradiční sbírku hra-
ček, sbírka zimního oble-
čení pro Ukrajinu. Zima na 
Ukrajině bývá velmi krutá, 
mnohem horší než u nás. 
Potřebnými nejsou jen 
uprchlíci z východní části, 
kde se válčí, ale v ohrožení 
jsou všichni, kteří jsou od-
kázáni na plyn, který je na 
Ukrajině nejrozšířenějším 
zdrojem tepla. Přechod na 
jiné zdroje je dlouhodobý 
a nákladný proces, většina 

lidí na to nemá potřebné 
peníze.  

Jako při každé takové 
akci i tentokrát mne napl-
nil velmi dobrý pocit z lid-
ské solidarity. Neustále 
všude slyšíme a čteme, jak 
jsou všichni lhostejní k utr-
pení a nouzi druhých, tak si 
říkám, že jsou dvě možnos-
ti. Buď k nám do Halenko-
vic ona vlna lhostejnosti 
ještě nedorazila, nebo se 
ti, co tato slova hlásají, 
málo dívají kolem sebe. 

Do Charity svaté Anežky 
jsme odvezli asi 20 pytlů 
oblečení a 3 pytle hraček. 
Většina darovaných věcí 
byla odeslána přímo na 
Ukrajinu a část ponechána 
v Charitním šatníku. Cha-
ritní šatník v Otrokovicích 
je otevřen každé pondělí 
od 8:00 do 10:00 a ve stře-
du a čtvrtek od 16:00 do 
18:00 hodin. Je otevřen jak 
dárcům, tak lidem potřeb-
ným. Je hezké být solidární 
s lidmi v zahraničí, ale je 

také třeba dívat se bezpro-
středně kolem sebe. Takže 
pomáhejme prosím dále, 
ale zkusme si všimnout, 
jestli někomu koho denně 
potkáváme, nečouhá palec 
z rozbitých bot …

Děkuji všem dárcům 
a v neposlední řadě děkuji 
Anetce Nádvorníkové, Te-
rezce Bieberlové a Aničce 
a Káti Jelínkovým, které vě-
novaly své volné odpoledne 
a pomáhaly při sbírce.

(ij)
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MATEØSKÁ ŠKOLA

Dìdeèek Mecháèek Dìdeèek Mecháèek 
a uzavírání podzimní pøírodya uzavírání podzimní pøírody

A byl podzim, čas, 
kdy se většina zvířátek 
a příroda ukládá k zim-
nímu spánku. Děti se se-
šly se svými rodiči 5. 11. 
v prostorách mateřské 
školy, kde se uskutečni-
lo podzimní tvoření. Po 
úspěšném tvoření a vý-
stavě krásných i nápadi-
tých výrobků se všichni 
vypravili přivolat dě-
dečka Mecháčka. Spo-
lečně jsme se vypravili 
se svými lucerničkami 
a lampiony na průvod 
obcí. Na konci cesty 
jsme vešli do prostoru 
zahrady MŠ, kde svítilo 
nepřeberné množství 
nádherných dýní, které 
vyráběli rodiče s dět-
mi. Dědeček Mechá-
ček sfoukl lucerničku 
a uspal přírodu na celou 
zimu. 

Válková J.   

DrakiádaDrakiáda
10. října 2014 se na mode-

lářském letišti na Vrchovici 
opět konala oblíbená draki-
áda. A protože bylo pěkné 
počasí a dokonce foukal i vítr, 
sešlo se velké množství dětí 

i dospělých, aby si tento den 
společně užili. Draci létali 
vysoko, občerstvení chutna-
lo a závěrečné vyhodnocení 
a odměna potěšila všechny 
děti.                         Holásková D. 

Návštìva v DDM SluníèkoNávštìva v DDM Sluníèko
Dne 12. 12. 2014 jsme po 

ranní svačině vyrazili na vý-
let autobusem do Otrokovic. 
V DDM Sluníčko nás už oče-
kávali a přijali s otevřenou 
náručí i se studenty zdejšího 
Gymnázia. Vše bylo dokonale 
připravené.

Děti měly možnost vytvořit 
několik výrobků (vánoční oz-
doby, přáníčka …). V každém 
stánku měli přichystané po-
třebné věci k tvoření a k dis-
pozici byli studenti gymná-
zia, kteří dětem pomáhali 
a radili. 

Děti velmi hezky spolupra-
covaly a spolupráce se stu-
denty byla úžasná.

Mohli jsme i využít připra-
venou místnost pro pohyb 
(horolezecká stěna, skluzav-
ky, lavičky, žíněnky, pěnové 
kostky…) a dále taky hernu 
s hračkami. Vzhledem k vel-
kému počtu dětí (zúčastnily 
se všechny tři třídy - Sluníč-
ka, Berušky i Skřítci) jsme se 
pěkně prostřídali a děti byly 
velmi spokojené.

Doufáme, že se můžeme tě-
šit na další spolupráce s DDM 
Sluníčko Otrokovice.

Tímto způsobem moc dě-
kujeme za velmi vydařenou 
akci. Paní učitelky a děti z MŠ 
Halenkovice. 

Horková Veronika

Mikuláš 5. 12. 2014Mikuláš 5. 12. 2014
V pátek 5. 12. 2014 nás 

ve školce přišel navštívit 
Mikuláš s čertem a andě-
lem. Přinesli si sebou vel-
ký pytel plný dárků, ale 
také uhlí pro zlobivé děti. 
Děti tuto návštěvu očeká-
valy, a proto si pro ni při-
pravily pásmo krásných 
básniček a písní s miku-

lášskou, čertovskou a vá-
noční tématikou. Některé 
byly tak odvážné, že po-
hladily čertovo kopyto, 
nebo podaly ruku Miku-
láši a andělovi. Na závěr 
dostalo každé děťátko 
pytlík plný sladkostí 
a ovoce. 

Eliška Černochová
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Vánoèní dílnièkyVánoèní dílnièky
V úterý 16. 12. jsme pro 

děti a rodiče připravili vánoč-
ní dílničky, kde si za asistence 
učitelek MŠ vyráběli vánoč-
ní dekorace a ozdoby. U pěti 
stanovišť ve třídě Sluníček, 
Berušek a Skřítků si rodiče 
s dětmi tvořili papírové oz-
doby, stromečky, přáníčka 
a zvonečky zdobené dekupá-

ží. S paní Očadlíkovou zdobili 
perníčky a s manžely Hrbáč-
kovými rozkrajovali jablíčko, 
ve kterém se objevila krás-
ná hvězdička. Naše pozvání 
přijal i otec Bohumil Kundl 
z naší farnosti, který se aktiv-
ně zapojil mezi nás.

V příjemné atmosféře 
podbarvené pouštěním vá-

nočních koled šla práce od 
ruky všem zúčastněným. 
Ve vánoční kavárničce jsme 
připravili malé pohoštění 
v podobě ka íčka, horkého 
čaje a vánočního punče. Na 
stolech nechybělo ani vá-
noční cukroví od maminek 
a také vlastnoručně upečené 
od našich dětí.

Společné setkání jsme za-
končili zpěvem koled s do-
provodem na trubku otcem 
Bohumilem. Vánoční díl-
ničky v mateřské škole se 
opravdu vydařily a byly tím 
pravým naladěním sváteč-
ní pohody před vánočními 
svátky.

Marie Mihálová

ŠKOLNÍ JÍDELNAŠKOLNÍ JÍDELNA
Informace o označová-

ní alergenů na jídelním 
lístku.

Od 13. 12. 2014 je le-
gislativně stanoveno da-
tum, kdy je povinností 
u všech výrobců potravin 
(nemocnice, restaurace, 
školní jídelny, pekárny…) 
označovat alergeny ve 
všech potravinových vý-
robcích.

Školní jídelna je povin-
na označit vyrobený po-
krm alergenní složkou, 
ale nebude brát zřetel na 
jednotlivé přecitlivělosti 

strávníků.  Není možné se 
při výrobě pokrmů věnovat 
jednotlivým strávníkům, 
takže případným žádostem 
nebude vyhověno.

Jídelna má pouze funkci 
informační, jako každý vý-
robce potravin a pokrmů.

Označení o přítomnosti 
alergenů bude na jídelním 
lístku za každým pokrmem 
vyznačeno v závorce číslem 
alergenu.

U jídelního lístku a na 
webových stránkách školy 
bude příloha se seznamem 
legislativně stanovených 

alergenů a s označením je-
jich čísla. Přítomnost alerge-
nů bude přenesena z recep-
tur a ingrediencí, které byly 
použity při výrobě jednot-
livých pokrmů do jídelního 
lístku.

Bližší informace Vám po-
skytne vedoucí školní jídel-
ny.

Seznam alergenů obsa-
žených v jídlech v ŠJ

1.  Obiloviny obsahující 
lepek

2. Korýši
3. Vejce
4. Ryby

5.  Podzemnice olejná 
(arašídy)

6. Sójové boby (sója)
7. Mléko
8.  Skořápkové plody 

(všechny ořechy)
9. Celer
10. Hořčice
11.  Sezamová semena 

(sezam)
12.  Oxid siřičitý a siři-

čitany (v koncen-
tracích vyšších 10 
mg/kg, l, vyjádřeno 
SO2)

13. Vlčí bob (lupina)
14. Měkkýši
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
NOVÉ SLOŽENÍ NOVÉ SLOŽENÍ 
ŠKOLSKÉ RADYŠKOLSKÉ RADY

V říjnu 2014 proběhly ve 
dvou kolech volby do škol-
ské rady, která na základě 
zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, 
středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů byla 
na naší škole rozhodnutím 
Zastupitelstva obce Halen-
kovice ustanovena. Školská 
rada vykonává své působ-
nosti podle § 167 a § 168 
tohoto zákona. 

Školská rada 
§ 167
(1) Při základních, střed-

ních a vyšších odborných 
školách se zřizuje školská 
rada. Školská rada je orgán 
školy umožňující zákon-
ným zástupcům nezletilých 
žáků, zletilým žákům a stu-
dentům, pedagogickým 
pracovníkům školy, zři-
zovateli a dalším osobám 

podílet se na správě školy. 
Pokud je součástí právnic-
ké osoby více těchto škol, 
je možné zřídit jednu škol-
skou radu.

(2) Školskou radu zřizuje 
zřizovatel, který zároveň 
stanoví počet jejích čle-
nů a vydá její volební řád. 
Třetinu členů školské rady 
jmenuje zřizovatel, třetinu 
volí zákonní zástupci ne-
zletilých žáků a zletilí žáci 
a studenti a třetinu volí pe-
dagogičtí pracovníci dané 
školy. Členem školské rady 
nemůže být ředitel školy. 
Ve školách, které nejsou 
zřízeny státem, krajem, 
obcí nebo svazkem obcí, 
plní úkoly zřizovatele po-
dle věty první a druhé ředi-
tel školy. 

(3) Týž člen školské rady 
nemůže být současně jme-
nován zřizovatelem, zvolen 
zákonnými zástupci nezle-
tilých žáků a zletilými žáky 

a studenty nebo zvolen 
pedagogickými pracovní-
ky školy. Pedagogický pra-
covník školy nemůže být 
zvolen za člena školské 
rady této školy zákonnými 
zástupci nezletilých žáků 
a zletilými žáky a studenty 
ani jmenován zřizovatelem 
nebo ředitelem školy.

(4) Ředitel školy zajistí 
v souladu s volebním řá-
dem řádné uskutečnění vo-
leb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní 
zástupci nezletilých žáků 
nebo zletilí žáci a studen-
ti stanovený počet členů 
školské rady ani na základě 
opakované výzvy, jmenu-
je zbývající členy školské 
rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů 
školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá 
nejméně dvakrát ročně; 
zasedání školské rady svo-
lává její předseda, první za-
sedání školské rady svolává 
ředitel školy. Ředitel školy 
nebo jím pověřený zástup-
ce je povinen zúčastnit se 
zasedání školské rady na 
vyzvání jejího předsedy. 
Školská rada na svém prv-
ním zasedání stanoví svůj 
jednací řád a zvolí svého 
předsedu. K přijetí jednací-
ho řádu se vyžaduje schvá-
lení nadpoloviční většinou 
všech členů školské rady.

(8) Předčasné volby do 
funkce voleného člena 
školské rady lze konat, po-
žádá-li o to ředitele ško-
ly alespoň většina voličů 
oprávněných podle od-
stavce 2 volit tohoto člena 
školské rady, která je podle 
volebního řádu nezbytná 
ke zvolení člena školské 
rady. Doplňovací volby do 
školské rady se v souladu 
s volebním řádem konají, 
přestane-li být volený člen 
školské rady jejím členem 

před skončením funkčního 
období z důvodů stanove-
ných v odstavci 9 písm. a) 
až d). Funkční období čle-
na školské rady zvoleného 
v předčasných nebo do-
plňovacích volbách končí 
shodně s funkčním obdo-
bím členů školské rady zvo-
lených v řádných volbách.

(9) Funkce člena školské 
rady skončí před uplynu-
tím funkčního období

a) vzdáním se funkce pí-
semným prohlášením do 
rukou předsedy školské 
rady,

b) dnem doručení písem-
ného odvolání jmenované-
ho člena školské rady zřizo-
vatelem do rukou předsedy 
školské rady,

c) vznikem neslučitel-
nosti podle odstavce 2 věty 
třetí,

d) v případě opakova-
né neomluvené neúčasti 
na zasedání školské rady, 
pokud tak stanoví volební 
řád, nebo

e) dnem, kdy byl do 
funkce člena školské rady 
zvolen nový člen v před-
časných volbách podle od-
stavce 8 věty první,

f)  dnem, kdy zástupce 
pedagogických pracovníků 
přestane být v pracovně-
právním vztahu ke škole 
nebo u zákonných zástupců 
nezletilých žáků, nebo stu-
dentů dnem, kdy přestane 
být tento nezletilý žák žá-
kem či studentem školy. 

§ 168
(1) Školská rada 
a) vyjadřuje se k návr-

hům školních vzdělávacích 
programů a k jejich násled-
nému uskutečňování,

b) schvaluje výroční 
zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve 
středních a vyšších odbor-

Zápis dětí do 1. tří-
dy proběhl ve středu 
28. ledna 2015 a zúčast-
nilo se ho 31 budou-
cích prvňáčků. Děti nám 
ukázaly, co všechno umí 
a znají z matematiky, 
z literární výchovy, jak 
hezky umí zpívat a kres-
lit. Některé se trochu 
styděly, jiné pokukovaly 
po mamince, zda je stá-

le s nimi, ale všechny se 
moc snažily a byly šikov-
né. Kromě dojmů, dou-
fám, že jen hezkých, si 
ze školy odnášely i plno 
drobných odměn a slad-
kostí. Po prázdninách se 
na ně budeme u nás ve 
škole těšit a přejeme jim 
hodně trpělivosti a úspě-
chů ve školní práci. 

Eva Sattková

Zápis dìtí do 1. tøídyZápis dìtí do 1. tøídy

Pokračování na straně 14.
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Zlínský vorvaò 2014Zlínský vorvaò 2014
Již 15. ročník soutěže 

škol zlínského kraje ale 
i škol ze Slovenska oz-
dobilo i družstvo žáků 
naší školy. Umístilo se 
na pěkném 16. - 24. mís-
tě. Pečlivou přípravou 
i hlasivkami je podpo-

Pokračování ze strany 13.
ných školách stipendijní 
řád, a navrhuje jejich změ-
ny,

d) schvaluje pravidla pro 
hodnocení výsledků vzdě-
lávání žáků v základních 
a středních školách,

e) podílí se na zpracování 
koncepčních záměrů rozvo-
je školy,

f) projednává návrh roz-
počtu právnické osoby na 
další rok a navrhuje opatře-
ní ke zlepšení hospodaření, 

g) projednává inspekční 
zprávy České školní inspek-
ce,

h) podává podněty 
a oznámení řediteli školy, 

zřizovateli, orgánům vyko-
návajícím státní správu ve 
školství a dalším orgánům 
státní správy.,

i) podává návrh na odvo-
lání ředitele,

j) podává návrh na vyhlá-
šení konkursu na ředitele 
školy.  

(2) Ředitel školy je po-
vinen umožnit školské 
radě přístup k informacím 
o škole, zejména k doku-
mentaci školy. Informace 
chráněné podle zvláštních 
právních předpisů17) po-
skytne ředitel školy škol-
ské radě pouze za podmí-
nek stanovených těmito 
zvláštními právními před-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

řili i žáci III., VII. a IX. 
třídy se svými třídními 
učiteli. Členové soutěž-
ního družstva byli: Ště-
pán Palla, Lukáš Prokop, 
Aneta Platošová, Sára 
Holásková, Roman Šubík 
a Barbora Koutná.

Den otevøených laboratoøíDen otevøených laboratoøí
2. 12. 2014 navštívili žáci 

9. ročníku Den otevřených 
laboratoří na SPŠ Otrokovi-
ce. Žáci si mohli vyzkoušet 
chemické pokusy, se kterými 
se na základní škole nesetka-
jí. Velmi aktivně se zapojili 
a práce na pokusech je bavila. 
Žáci měli možnost prohléd-

nout si dílny učebních oborů, 
ale také Experimentárium - 
vědecko technický park, kte-
rý je velmi zaujal. 

O. Idesová
Foto naleznete na adrese: 
http://zshalenkovice2.rajce.
idnes.cz/Den_otevrenych_
laboratori_2.12.2014

SBÌR STARÉHO PAPÍRU SBÌR STARÉHO PAPÍRU výsledky sbìru konaného 23. – 24. 10. 2014výsledky sbìru konaného 23. – 24. 10. 2014

třída celkem kg průměr na žáka kg nejlepší ze třídy počet kg

1.1. 1 5101 510 62,962,9 Petrášová BeátaPetrášová Beáta 210 kg210 kg

2.2. 1 1691 169 68,868,8 Marcaník LukášMarcaník Lukáš 300 kg300 kg

3.3. 1 9721 972 94,094,0 Juřena DanielJuřena Daniel 279 kg279 kg

4.4. 2 1032 103 116,8116,8 Bohunová Aneta, Štulíř RadimBohunová Aneta, Štulíř Radim 290 kg290 kg

5.5. 2 0112 011 111,7111,7 Kedruš AdamKedruš Adam 238 kg238 kg

6.6. 1 3331 333 70,270,2 Marcaníková LenkaMarcaníková Lenka 290 kg290 kg

7.7. 2 1512 151 119,5119,5 Badalová VeronikaBadalová Veronika 300 kg300 kg

8.8. 529529 35,935,9 Kylarová AdélaKylarová Adéla 108 kg108 kg

9.9. 637637 49,049,0 Trnavský DominikTrnavský Dominik 90 kg90 kg

Celkem bylo nasbíráno: 13 415 kg

pisy. Poskytování informací 
podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím tím 
není dotčeno.

(3) O schválení doku-
mentů uvedených v od-
stavci 1 písm. b) až d) 
rozhodne školská rada do 
1 měsíce od jejich předlo-
žení ředitelem školy. Po-
kud školská rada tento do-
kument neschválí, ředitel 
školy předloží dokument 
k novému projednání do 
1 měsíce. Opakovaného 
projednání se účastní zři-
zovatel. Není-li dokument 
schválen ani při opako-
vaném projednání, nebo 
pokud školská rada nepro-
jedná dokumenty uvedené 
v odstavci 1 písm. b) až d) 
do 1 měsíce od jejich před-
ložení ředitelem školy, roz-

hodne o dalším postupu 
bez zbytečného odkladu 
zřizovatel.

(4) Ve školách, které ne-
jsou zřízeny státem, kra-
jem, obcí, nebo svazkem 
obcí, plní úkoly zřizovatele 
podle odstavce 3 ten, kdo 
ustanovil ředitele školy do 
funkce.

Školská rada při ZŠ Ha-
lenkovice má následující 
složení:
za zřizovatele: 

 Mgr. Radana Dundálková 
– předsedkyně školské 
rady a František Palla

za rodiče: 
Bc. Karel Platoš 
a Kateřina Březíková

za pedagogický sbor: 
Marta Skýpalová 
a Eliška Černochová

Pomocníci při sběru:  
Prachařová Lucie, Kout-
ná Barbora, Polomíčková 
Markéta, Kylarová Adéla, 
Vitásek Josef, Trvaj Martin, 

Hastík David, Jurásek Jiří, 
Trnavský Dominik, Kocián 
Daniel

zpracoval: 
Mgr. Jiří Veselý

Pořadí tříd podle průměru
1. místo 7. třída 119,5 kg

2. místo 4. třída 116,8 kg

3. místo 5. třída 111,7 kg
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ŠKOLNÍ DRUŽINAAktuality ze školní družinyAktuality ze školní družiny
Pokud se na chvíli zastaví-

me na začátku nového roku 
2015 a ohlédneme se malin-
ko zpět, na měsíce předchá-
zející, zjistíme, že jsme toho 
ve školní družině stihli a pro-
žili celkem dost. 

V září jsme zahájili nový 
školní rok, přivítali nové děti 
ve školní družině a násle-
dovalo vzájemné poznávání 
dětí v kolektivu družiny. Žáci 
navazovali přátelské vztahy 
za pomoci společných her 
a zkoumali pravidla společné-
ho soužití. Na chvíli se z nich 
stali také detektivové, kteří 
pátrali, co skrývají chodby, 
učebny a různá zákoutí školy 
(naše škola přece není blu-
diště, abychom se v ní ztra-
tili ). Využili jsme pěkného 
počasí k pobytu venku, na 
školním hřišti či na dětském 
hřišti u školy, kdo chtěl, mohl 
si kreslit křídami na chodní-
ku.  Proběhl turnaj v házení 
šipek, ale také oblíbená „Vlaš-
tovkiáda“.  V říjnu byl u nás 

tradiční i trochu netradiční 
„dračí slet“…. Děti si mohly 
vyrobit např. zápichy do kvě-
tináče, využili jsme PET vrš-
ky … a draci nebyli jenom ve 
vzduchu a v pohádkách.  Na 
konci měsíce nás čekal již tra-
diční Halloween, hry a sou-
těže.  V listopadu jsme začali 
už pomalu myslet na Vánoce, 
připravovali jsme ozdůbky na 
stromečky, výzdobu do školní 
družiny, na chodbu a okna. 
V prosinci proběhlo zdobení 
stromečku ve školní jídelně 
a v knihovně na obecním úřa-
dě u „tety Pavlínky“.  Vyráběli 
jsme přáníčka a dárečky neje-
nom pro zaměstnance školy 

Pokračování na straně 16.
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Pokračování ze strany 15.
k Vánocům, ale i pro naše nej-
bližší, abychom jim udělali 
radost.  Také se u nás zastavil 
„Ježíšek“ a přinesl nám dár-
ky … hračky, nové stolní hry, 
LEGO, autíčka, korálky, hrací 
koutky pro děti (kuchyňku 
a kadeřnictví), sedací koutek 
se stolečkem a 2 křesílka pro 
relaxaci. V lednu nás čeka-
la návštěva dětí z mateřské 
školy a také jako každý rok 
výroba dárečků k zápisu do 
1. třídy …. Děti i touto cestou 

znovu chválím, protože se 
snažily a byly moc šikovné.  
Sněhová nadílka nás lákala 
k zimním radovánkám na 
sněhu, stavění sněhuláků, 
jízdě na bobech či lopatách. 
Nechybělo ani bláznivé od-
poledne – módní přehlídka 
naruby, tanec a soutěže. A co 
nás čeká v únoru? Maškarní 
bál, tvoření v keramické díl-
ně a také „ŠD má talent „… 
budeme hledat nové talenty 
v různých disciplínách …. 

Marta Skýpalová

Zábavné peèení a vaøeníZábavné peèení a vaøení
Do kroužku ,,Zábavné 

vaření a pečení‘‘ je při-
hlášeno 11 dětí.

Děti se v kroužku učí, 
jak správně krájet zele-
ninu, ovoce, maso apod., 
jak správně zpracovat 
těsto, jak správně jídlo 
kořenit a jak ho servíro-
vat.

V kroužku se snažíme 
střídat vaření, pečení 
a smažení. Každý týden je 

zvolena službič-
ka, která se skládá 
vždy ze dvou dětí, 
které mají za úkol 
umýt a utřít nádobí 
a pouklízet kuchyň-
ku.      M. Lysoňková

ZÁJMOVÉ ÚTVARY PRO ŽÁKY NAVŠTÌVUJÍCÍ ŠDZÁJMOVÉ ÚTVARY PRO ŽÁKY NAVŠTÌVUJÍCÍ ŠD

Kroužek navštěvuje 
10 dětí. Tvoříme z rozličných 
materiálů (přírodniny, různé 
druhy papíru, odpadový ma-
teriál, WC ruličky, keramická 
hlína, vatové tampónky, vlna, 
zažehlovací korálky … atd.). 

Pro činnost kroužku jsou 
využívány prostory školní 
družiny a nově vybudované 
keramické dílny.

Dráèek – Mráèek /pátek/Dráèek – Mráèek /pátek/
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Kroužek navštěvuje 11 
dětí.  Je zaměřen na vý-
tvarné činnosti a činnosti 
s keramickou hlínou.  Děti 
se seznamují s různými vý-
tvarnými technikami, použí-
váme rozličný materiál i po-

Výtvarnì-keramický ateliér /úterý/Výtvarnì-keramický ateliér /úterý/
můcky ke tvoření. Veškeré 
výrobky si odnáší domů, 
aby potěšily své blízké. Pro 
činnost kroužku jsou vyu-
žívány prostory školní dru-
žiny a také nová keramická 
dílna. 
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PLÁÒATA
Rozsvìcení vánoèního stromu v OC Centro ZlínRozsvìcení vánoèního stromu v OC Centro Zlín

Pátek 28. listopadu byl 
pro Pláňata ve znamení roz-
svěcení Vánočního stromu 
Kiss radia Publikum. Hned 
po obědě naskákala Pláňata 
u obecního úřadu do připra-
vených automobilů a ujíždě-
la k Centru Zlín. Malí taneč-
níci a zpěváci však nejeli na 
nákupy, jak by se zdálo. Jeli 
svým vystoupením přispět 
ke splnění tajných přání dě-

tem z 15 dětských domovů 
a domů zvláštní péče.

Na všech byla před vy-
stoupením vidět nervozi-
ta, protože nevystupovali 
„doma“, ale před spoustou 
cizích lidí a v jiném prostře-
dí. Během odpoledne však 
tréma postupně opadala 
a bylo vidět, že si to všichni 
užívají.  Svými lidovými zpě-
vy a básničkami za podpory 
cimbálové muziky Rováš 
přilákali ke stromu spoustu 
kolemjdoucích, kteří si pod 

vánočním stromem mohli 
vybrat a splnit přání, které 
potěšilo některé z dětí v dět-
ském domově. 

 Téměř na závěr pomoh-
ly děti rozsvítit vánoční 
stromek a o iciálně zahájily 
„těšení se na Vánoce“. K zá-
věrečným koledám, při kte-
rých holky i kluci rozdávali 
perníčky, se připojila spous-
ta přihlížejících. Pro malé 
folkloristy to byla určitě 
pěkná zkušenost a pro nás 
dospělé taky, protože jsme 

zjistili, že dokážeme uhlídat 
kupu dětí i v nákupním cen-
tru.

Velký dík patří především 
Žanetě Nádvorníkové, která 
celou akci domluvila a díky 
níž si děti mohly zkusit vy-
stupovat i před jiným publi-
kem než tím halenkovickým. 
Nesmíme však zapomenout 
poděkovat také všem „ha-
lenkovjanům“ (a že jich ne-
bylo málo), kteří opustili 
naše kopce a údolí a vypra-
vili se Pláňata podpořit.   (ij)

Nad Betlémem vyšla hvìzda – vystoupení folklórního souboru PláòataNad Betlémem vyšla hvìzda – vystoupení folklórního souboru Pláòata
Předvánoční čas je vždy 

plný různých koncertů, be-
sídek a různých vystoupení. 
V tomto roce se k oživení 
očekávání Vánoc přidal v so-
botu 13. prosince i dětský 
folklórní soubor Pláňata pod 
vedením Zuzky Mitáčkové 
a folklórní soubor Pozdní 
sběr. 

Celé pásmo zahájila muž-
ská část Pozdního sběru. 
Poté již „dostaly slovo“ naše 
halenkovické děti. Věřím, že 
pro mnohé bylo příjemným 
překvapením, když před ol-
tář nastoupilo více než dva-
cet krojovaných dětí a něko-

Pokračování na straně 19.
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Pokračování ze strany 18.
lik malých andílků v podobě 
nejmenších dětí. Sólové zpě-
vy střídaly básničky a spo-
lečné zpěvy. V zaplněném 
kostele bylo cítit kouzlo 
přicházejících svátků oslavy 
narození Ježíška. Mnohým 
babičkám ukápla i nějaká 
ta slzička dojetí. V dnešní 
uspěchané době je opravdu 
s podivem, že se dokážeme 
vracet ke starým tradicím. Je 
vskutku dojemné, když děti 
mají chuť zpívat a muzicíro-
vat.

Díky dětem jsme se mohli 
zaposlouchat do koled: Jak jsi 
krásné neviňátko, Já bych rád 
k Betlému, Byla cesta byla 
ušlapaná a mnoha dalších. 
Po dětech nastoupili zkušení 
pěvci Pozdního sběru. Uved-
li se koledou Dej Bůh štěstí 
tomu domu, poté zazněly 
i koledy, které již nejsou tolik 
známé. Zlatý hřeb přišel jak 
jinak na konci koncertu. Malí 
i velcí zpěváci se do zpěvu 
koled pustili společně a s vel-

kou radostí se přidalo i pub-
likum. Není možné, opome-
nou cimbálovou muziku pod 
vedením Katky Galatíkové, 
která všechny celým vystou-
pením provázela.

Myslím si, že všichni, 
kdo si udělali toto sobotní 
odpoledne volno, a místo 
nákupů usedli do lavic na-
šeho kostela, určitě nelito-
vali. 

Děkuji všem, kteří se na 
vystoupení podíleli a ne-
váhali dát svůj volný čas 
pro radost jiným, aby tak 
přispěli k vytvoření tohoto 
pěkného odpoledne. (ij)
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Pokračování ze strany 1.

Pohraniční Vyklice (Ústí 
nad Labem), kde se Jaro-
mír Drmelka narodil, byly 
obsazeny Němci. Byly to 
tak zvané německé Sudety. 
Z rodinných zdrojů víme, 
že se Drmelkovi museli vy-
stěhovat a po celou dobu 
války byl jejich dům obýván 
německými občany. Rodina 
Drmelková se po nuceném 
vystěhování z vlastního 
domu uchýlila na Moravu 
k příbuzným.

Avšak Jaromír a jeho bra-
tr Olda se skrývali nadá-
le ve Vyklicích. Na vlastní 
kůži poznali teror a řádění  

henleinovských ordnerů 
v českém pohraničí a ne-
mohli se s tím smířit. Chtěli 
bojovat za vlast proti na-
cistickému Německu a tak 
čekali na příhodnou chvíli 
uprchnout za hranice.

Po válce bylo Jaromírovo 
úmrtní oznámení zasláno 
do Halenkovic.  Domnívá-
me se, že právě z tohoto 
důvodu bylo uvedeno jeho 
jméno na pomníku padlým 
obětem 2. světové války 
u školy v Halenkovicích.

Otec letce František Dr-
melka se narodil v Halen-
kovicích, č. domu 31, rodi-
čům Františkovi Drmelkovi 

a Františce Drmelkové, ro-
zené Kubičíkové, č. domu 
295 Halenkovice.  V roce 
1892 koupili dům v Halen-
kovicích, číslo domu 43.  
Otec letce František Drmel-
ka  pak z Halenkovic odchá-
zí a je zaměstnán jako stroj-
ník v Mariánských Horách 
u Moravské Ostravy a po-
sléze se usadil i s rodinou 
ve zmíněných Vyklicích.

Jaromír Drmelka se naro-
dil 14. 3. 1917 ve Vyklicích 
(okres Ústí nad Labem) 
jako druhý syn Františka 
a Otilie Drmelkové. Měl ješ-
tě dvě sestry Ludmilu a Ji-
řinu. Ve vyklickém domě, 
který postavil jeho tatínek, 
měli hospodu a masnu, kte-
rou provozovala maminka 
Otilie a tatínek František 
dělal horníkům mistra 
v dole u Vyklic.

Jako malý chlapec Ja-
romír vychodil obecnou 
a měšťanskou školu v Cha-
bařovicích a od deseti let 
aktivně cvičil v Sokole. Ab-
solvoval 3 roky odborné 
pokračovací a 2 roky stroj-
ní průmyslové školy v Ústí 
n. Labem. Z vyprávění jeho 
sestry Ludmily víme, že 
rád maloval a ve škole byly 
vystaveny jeho obrázky le-
tadel, které se pak později 
v Anglii staly jeho osudem. 

Dne 27. 4. 1937 byl při-
jat do praktického pilotní-
ho výcviku v akci letecké 
branné výchovy. Jaromír 
byl vysoký a kvůli tomu 
měl problém s přijetím do 
leteckého výcviku, ale na-
konec se mu to podařilo 
a jeho sen létat se vyplnil. 
Zkoušku na pilota sportov-
ních a turistických letadel 
vykonal dne 22. 8. 1937. 
V říjnu 1937 nastupuje na 
vojenskou službu a 15. 11. 
1937 je zařazen do pod-
důstojnické školy v Chebu. 
Do vojenského pilotního 
výcviku je zařazen dne 26. 
11. 1937.  O rok později je 
povýšen na svobodníka.

Dne 18. 7. 1939 přechází 
hranice do Polska, kde byl 
prezentován u východní 
skupiny čs. armády v pol-
ském Krakově. Posléze 
přemístěn do tábora v Ma-
lých Bronovicích a zařazen 
do čs. legionu.Potom celá 
čs. skupina byla odeslána 
do Leszné na ruské hrani-
ce.  Při ústupu před postu-
pující německou armádou 
byli několikrát bombardo-
váni a asi po 3-4 denním 
cestování na malé zastávce 
před Lublinem 6. 9. 1939 
se J. Drmelka s dalšími ně-
kolika kamarády odpojili 
od skupiny, protože ztra-
tili transport a vstoupili 
do řad polského letectva. 
Přihlásili se na velitelství 
v Lublině. Z velitelství je 
poslali k 6 Pułk Lotniczy.

Piloti byli přiděleni k 64 
a 65 Eskarda Bombowa. 
Eskadry byly vyzbrojeny 
letadly PZL P. 23B Karaś 
a sídlily na letišti Nosów. 
Němci byli velmi překva-
peni, jak statečně polští 
letci podnikali nálety na 
postupující kolony Wehr-
machtu, bohužel německá 
přesila byla příliš velká 
a polská letadla utrpěla 
devadesátiprocentní ztráty.

Pobyt u polských jed-
notek trval pro Jaromíra 
a jeho kamarády jen pár 
dní. Po zničení neletu-
schopných letounů odletěli 
v noci ze 17. na 18. 9. 1939 
na zbylých letadlech spo-
lu se zbylým personálem 
eskader do Rumunska. 
Zde je zajat a internován 
v táboře Babadaj. Poslé-
ze utíká z tábora Babadaj 
do rumunského přístavu 
Constance. Odtud pak dále 
odplouvá 14. 10. 1939 
lodí  Besarabia  do Bejrútu 
a pak pokračuje svou cestu 
na lodi Marechall Joffrey.  
13. 11. 1939 připlouvá do 
Marseille (Francie) a od-
tud odjíždí do Agde. Je 

Pokračování na straně 21.
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prezentován u čs. vojska 
v Agde a zařazen do letec-
ké skupiny a 15. 12. 1939 
je povýšen do čs. hodnosti 
desátníka. Poté 6. 6. 1940 
je přemístěn k doplňova-
címu středisku čs. letectva 
v Bordeaux.

Po pádu Francie odplou-
vá 19. 6. 1940 na lodi Kara-
nan do Velké Británie. 21. 
6. 1940 připlouvá do ang-
lického přístavu Falmouth 
a odtud odjíždí do campu 
v Insworth Lane.

Dne 9. 7. 1940 je zařa-
zen do Czechoslovak Depot 
RAF Cosford  a 24. 7. 1940 
je přijat do RAF (Royal Air 
Force).  Základní pilotní vý-
cvik absolvuje u No. 1 RW 
Babbacombe Down a po té 
je přemístěn do No. 2 SFTS 
(Service Flying Training 
School) Brize Norton k po-
kračovacímu výcviku.

Jaromír Drmelka  u RAF 
létal pod osobním číslem 
787359. Dne 4. 8.1941 byl 
povýšen do britské hod-
nosti sergeant a pak jako 
pilot 1. 1. 1942 je přeřazen 
k 311. čs. bombardovací 
peruti RAF Honington.

Po 310 stíhací to byla 
druhá čs. peruť v rámci 
Britského Královského le-
tectva. Ve svém znaku měla 
dvojici zkřížených husit-
ských zbraní s citátem „Na 
množství nehleďte“

Hlavní úkol perutě byl 
jeden z nejnáročnějších. 
Jednalo se o noční bom-
bardování nad územím 
nepřítele, proto i výcvik 
byl odlišný a mnohem ná-
ročnější než u ostatních. 
Každý musel znát svou 
odbornost a bezpečně 
ovládat anglické povely 
a vojenskou terminolo-
gii. Museli si zvyknout na 
rytmus denních a nočních 
dálkových letů nad pevni-
nou a nad mořem a na spe-
cifické anglické podmínky.

Od února do června 
1942 je u československé 
operačně-výcvikové letky 
– No. 1429 COFT (Czecho-
slovak Operational Flight 
Training) jako druhý pi-
lot zařazen do operačního 
turnusu.

Svůj první bojový let 
absolvoval 1. 6. 1942 jako 
druhý pilot dvoumoto-
rového Wellingtonu. Byl 

to noční nálet na Essen 
proveden z Honingtonu  
a vzlétli jako třetí.

Dvoumotorové bom-
bardovací stroje typu We-
llington byly v té době 
nejmodernější a zároveň 
nejkomplikovanější bom-
bardovací letouny s nimiž 
se naši letci do té doby se-
tkali.

Osádku šestimístného 
Wellingtonu tvořili první 
a druhý pilot, navigátor, 
radiotelegrafista a přední 
a zadní střelec. Kdokoliv se 
přihlásil k bombardovací-
mu letectvu a byl zařazen 
k operační letce si musel 
být plně vědom toho, že 
má před sebou asi tak půl 
roku života. Nic míň a nic 
víc, po této době musel 
být už jen dítkem štěstěny 
a takových nebylo mnoho.

Dne 22. 6. 1942 je pře-
místěn zpět k 311. čs. bom-
bardovací peruti RAF Tal-
benny jako operační pilot 
a tímto dobrovolně přijímá 
vstupní letenku na palubu 
smrti. Prakticky pokaždé 
když vzlétli, věděli, že letí 
na skoro jistou smrt. Kaž-
dý čtvrtý nálet nad nacis-

tickým Německem hrozil 
skončit katastrofou. Mise 
na hraně smrti v úzkém 
prostoru letadla i zimě, 
kde teplota byla pod nulou 
a v neustálé obavě o život, 
byly pro mladé muže vel-
ký nápor na nervy. Ti kluci 
tam přišli sami, dobrovolně 
a bez říkání opustili svoje 
rodiny v rodné zemi. Byli to 
naprostí idealisti a vlasten-
ci, ale jak strašnou cenu za 
to museli zaplatit.  Žádalo 
si to neuvěřitelnou odvahu 
sednout si dovnitř bombar-
déru ve dne i v noci a ab-
solvovat několika hodinové 
mise v mrazivém vzduchu. 
Šestičlenná posádka mu-
sela být dokonale sehraná, 
bojovali a umírali často 
společně. Bylo to peklo, nic 
jiného od toho nečekali. 
Chtěli létat a počítali s tím, 
že mohou padnout. Nebo 
být zajati, což bylo pro ob-
čany okupované vlasti ještě 
horší, pokud nacisté zjistili 
jejich totožnost, hleděli na 
ně jako na uprchlé zrádce.

U Bomber Command 
byla životnost osádky vel-
mi nízká. Předepsaných 

LeLeLeLeLeLLL tctctt i,i, kteří zahynuli spolu s Jaromírem Drmeelklkouou 
dnd e 18. srpna 1942

Pokračování ze strany 20.

Pokračování na straně 22.
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30 misí se dožil jen každý 
šestý člen posádek bom-
bardérů. Největší hrozbu 
představovaly nepřátelské 
stíhačky. Jediný způsob 
jakým se dalo zbavit ne-
přátelských stíhaček byl 
zasáhnout jejich přívod 
paliva, hydrauliku nebo 
ovládání kormidel, byl 
to však velmi těžký úkol 
pro střelce z bombardérů 
a většinou neměli téměř 
žádnou šanci na přežití, 
jakmile byli obklopeni tak 
obávanými německými stí-
hačkami Messerschmitt. 
Zbývá jen dodat, že šance 
osádky zasaženého letou-
nu dostat se z letadla živí, 
byla zhruba 1:5. Mnohými 
byly bombardovací nálety 
označovány za sebevra-
žedné mise. 

V rámci Coastal Com-
mand se 311 peruť za-
pojila do bitvy o Atlantik 
a začala provádět hlídkové 
a protiponorkové patro-
ly ze základny Talbenny, 
které zpočátku směřovaly 
do prostoru Biskajského 
zálivu. Pro československé 
letce nebylo snadné létat 
mnoho hodin nad mořem, 
snažit se objevit a případ-
ně zničit nepřátelskou 
ponorku či jiné plavidlo. 
Všichni moc dobře věděli, 
že kdo nepřiletěl z moře 
hned po skončení opera-
ce, už se nikdy nevrátil. 
Ledový Biskaj a Atlantik 
požadovanou daň většinou 
nevraceli.

A pravě Biskaj, ten který 
byl piloty zatracován a po-
sílán do horoucích pekel 
se stal Jaromírovi a jeho 
kamarádům osudným.

Pod vedením 
nadporučíka Karla Bečváře 
dostávají 18. srpna 1942 
za úkol provést operační 
let nad Biskajským 
zálivem na Wellingtonu 
KX-B DV665. Let 
pokračoval bez problémů 
až do 12:15 hod. kdy 

pobřežní stanice obdržela 
radiovou zprávu SOS ,,jsme 
napadeni nepřátelskými 
stíhači…“ Stejná zpráva 
byla zaznamenána o 15 
minut později a pak už 
jen ticho. Byli napadeni 
12 nepřátelskými letadly 
a podařilo se jim v téhle 
beznadějné situaci 
zneškodnit alespoň 
2 stíhačky.

Musel to být hrozný pocit 
beznaděje, strachu a zmat-
ku pohlédnout přímo smrti 
do očí. Věděli, že nema-
jí šanci, ale do poslední 
minuty bojovali. A tak se 
toho osudného dne nad 
Jaromírem zavřela hladi-
na zálivu a nikdo už o něm 
nikdy více neslyšel. Spolu 
s ním zahynuli navigátor 
Karel Bečvář, první pilot 
Jan Lenc, radiotelegra is-
ta Pavel Tofel a dva střelci 
Vladimír Sobotka a Franti-
šek Šipula.

Položili svoje mladé živo-
ty za naše osvobození dale-
ko od domova. Byl to jejich 
poslední let, ale   tentokrát 
jim ručička kompasu neu-
kázala směr šťastného ná-
vratu. Zůstali tam navždy 
pohřbeni někde v hlubi-
nách Biskaje. Tito stateční 
vojáci splnili slova vojen-
ské přísahy do posledního 
písmene a přinesli na oltář 
své vlasti oběť nejvyšší.

Odvaha a hrdinství na-
šich letců byly zaplace-
ny bolestnými ztrátami 
a jakákoli slova, kterými 
se snažíme popsat tuhle 
smutnou pravdu, jsou ne-
dostačující a slabá. Přesto 
bychom měli najít alespoň 
pár slov díků za celou naši 
vlast, pro kterou padli.  
Čas utiší bolest a ponechá 
jen vzpomínky na ty, jež 
jsme milovali a ztratili.

„My mrtví voláme, neza-
pomeňte!“

I po tak dlouhé době má 
stále cenu si připomínat 
naše padlé letce. Určitě 
jste si všimli, že v Evropě 

Pokračování ze strany 21.
Báseň věnována Jaromíru Drmelkovi 
a všem padlým československým 
letcům během 2. světové války:

Ta tmavá noc, ty černé vlny, 
ta nekonečná dálka.
A tam jsme my letci, 
sami a opuštěni….
Tak krutá a mrazivá je válka.
I když jsme pro vás hrdinové,
věřte nám, my máme strach.
Ale víra za svobodu nám dává zas a zas,
tu odvahu vzlétnout nad hluboké a studené moře,
to, které se stalo naše poslední lože.
Nezapomeňte na nás,
my všichni jsme stále s vámi.
A všechen strach, bolest i útrapy 
 jsou tam v hlubinách 
pohřbeny s námi.

se opět válčí a měli by-
chom si všichni uvědomit, 
že svoboda a demokracie 
nejsou z nebe spadlé a jed-
nou pro vždy dané vymo-
ženosti. A tihle naši piloti 
nehledě na své mládí si to 
plně uvědomovali a podle 
toho taky jednali „Čest je-
jich památce“

Vzpomenut:
- v Anglii na památníku 

padlých letců v Runnyme-
de na panelu č. 82

- památník obětem 
2. světové války Zlín

- pomník zahraničního 
odboje 2. světové války 
v Podměstí v Žatci/2012/

-pomník padlým letcům 
v roce 1939-1945 Praha 
6 náměstí Svobody

-hřbitov RAF Praha Ol-
šany

- socha okřídlený lev 
na Klárově připomíná 
československé piloty 
v RAF/2014/

- též vzpomenut na po-
mníku v rodných Vykli-
cích do doby kdy obec byla 
zlikvidována. Ložiska uhlí 
pod obcí se jí stala osudná 
v roce 1982. 

-je vzpomenut i s jeho 
fotografií letce RAF na po-

mníku rodinného hrobu 
v Kunovicích u Uh. Hradi-
ště

-pomník obětí 2. světové 
války v Halenkovicích

- výše uvedený přehled 
památních míst není asi 
vyčerpávající

Vyznamenán:
Československou medai-

lí za zásluhy II. st. in me-
moriam

Československou voj. 
pamětní medailí in memo-
riam

Britskou  1939-45 Star 
in memoriam

Britskou Air Crew Euro-
pe Star in memoriam

Britskou   Defence Medal 
1.6.1991 povýšen in me-

moriam do hodnosti plu-
kovníka letectva

Použité prameny:
Rodinné dokumenty 

a osobní rozhovory
Historické vojenské kni-

hy a publikace o čs. letcích 
– vojenský historik Jiří 
Rajlich

TV dokumenty 
Internetové zdroje
Fotografie letců použité 

z Free Czechoslovak Air 
Force – WordPress.com

2014 Dana Nedomová
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Je napsána krásná kniha, kte-
rá přináší historické svědectví 
našich letců, též 311 čs. bom-
bardovací perutě během druhé 
světové války, která měla husit-
ský znak „ na množství nehleď-
te“. Na obalu knihy je fotogra ie  
letce Jiřího Osolsobě a přes fo-
togra ii  je napsáno pár taktů 
z jeho oblíbené písně Voskovce 
a Wericha „ Život je jen náho-
da …..“ Jednou si dole a jednou 
nahoře. Ne náhodou tento verš 
písně  Jiří Osolsobě napsal  do 
památníku Jaromíru Drmelkovi 
dne 17.3.1942 v Anglii. Jaromír 
Drmelka vlastnil památník kde 
jeho kamarádi a spolubojovníci  
psali  verše a odkazy z Francie 
i Anglie.  Jen na ukázku vybrané 
listy z památníku. 
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FARNOST
Dušièkové pøemítáníDušièkové pøemítání

Když jsem byl osloven, zda 
bych nechtěl napsat článek 
do únorového vydání Zpravo-
daje o dušičkách, přišlo mi to 
zpočátku trochu divné. Únor 
a Dušičky? Jak to jde k sobě? 
Vždyť za pár týdnů se začne 
probouzet příroda a všechno 
se rozzáří květy!  A pak jsem si 
řekl, proč vlastně ne? Vždyť my 
na ten hřbitov chodíme nejen 
2. listopadu, ale po celý rok. Jen 
v tom listopadu jsou ty hroby 
trošku víc nazdobenější.  Osob-
ně to slovo „dušičky“ nemám 
moc rád. Samozřejmě vím, že 
se tím myslí duše v očistci, ale 
já dost těžko vstřebávám ně-
které zdrobněliny. Když slyším 
v křesťanském prostředí výraz 
„Panenka Maria“, tak se mi na 
hlavě zježí i ty vlasy, které tam 
už třicet let nemám. Označení 
v běžném kalendáři Památ-
ka zesnulých nebo církevně 
Vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé mi sedí daleko víc. 
Odkud se vlastně tato církevní 
slavnost vzala?

Historicky se vlastně může-
me vrátit k původnímu osídlení 
našich krajů ve starověku do 
doby Keltů. Jeden jejich kmen 
– Bojové – osídlili pár století 
před naším letopočtem oblast, 
kde nyní žijeme a od názvu 
kmene římský dějepisec Taci-
tus uváděl pro nynější české 
země latinský název Boiohae-
mum – Bohemia. Keltský rok 
začínal 1. listopadu a věřilo se, 
že se tento den prolínají světy 
živých a mrtvých a zapalovaly 
se ohně.  Zvyk uctívání památ-
ky zesnulých sahá daleko do 
předkřesťanských dob. Církev 
konala modlitby za mrtvé od 
počátku (první zmínky nachá-
zíme v knize Makabejské v Bib-
li).  Dnešní řád ale ustanovil až 
v roce 998 benediktinský opat 
Odillo z kláštera v Cluny a zvyk 
se rozšířili do všech křesťan-
ských zemí. A tak až do dnešní 
doby slavíme 1. listopadu svá-
tek Všech svatých, což je v pře-

neseném slova smyslu 
oslava zemřelých, kteří 
dosáhli svatosti a den poté 

Památku zesnulých neboli Du-
šičky, které jsou vzpomínkou 
na zemřelé, kteří podle učení 
katolické víry ještě svatosti ne-
dosáhli. Tento den má i svou 
zvláštnost pro kněze.  Může 
sloužit tři mše svaté. Tolik krát-
ká historie. V anglosaském pro-
středí se v  předvečer svátku 
Všech svatých slaví Halloween, 
který je uměle implantováván 
do naší středoevropské kultury. 
Věřím, že děti to baví – všechny 
ty dýně apod. – ale já z toho vů-
bec unešený nejsem. My starší 
jsme zažili pokus o nucenou 
výměnu Ježíška za Dědu Mrá-
ze, po roce 1989 se zase objevil 
Santa Claus a Halloween. Pořád 
nám někdo chce něco vnuco-
vat. Svou kulturu a své tradice 
bychom si měli udržovat a paní 
Rowlingová ať si píše o našich 
velikonočních zvycích, co chce.

Čím je pro nás Slavnost všech 
zemřelých dneška? Neměla by 
jen spočívat v nazdobených 
hrobech a hořících svíčkách ve 
dnech před slavností. Možná si 
to ani většina lidí neuvědomu-
je, ale máme v Halenkovicích 
nádherný hřbitov (byť slovní 
spojení hřbitov a nádherný 
moc k sobě nepatří). Poloha 
na západním svahu hned vedle 
kostela a celková úprava, to jen 
tak všude nemají. Po většinu 
dne je náš hřbitov ozářen slun-
cem. Měli bychom ocenit naše 
předky, že toto místo vybrali 
a všechny ty představitele naší 
obce v historii bez rozdílu reži-
mů, že ten náš hřbitov udržova-
li a předali ho našim generacím 
tak, jak jej nyní známe. Na nás 
je, co předáme těm, kteří při-
jdou po nás.  

Na hrobě svých rodičů zapa-
luji svíce každý týden, někdy 
mě zastoupí někdo z rodiny. 
Nicméně několikrát do roka 
procházím celým hřbitovem. 
Přepadá mě lehká melancho-
lie.  Nehledím vůbec na to, jak 
je hrob upravený, ale dívám se 
na fotogra ie, jména a letopoč-

ty. Poznávám tam lidi, které 
jsem znal jako malý kluk a kteří 
mi připadali v době své smrti 
strašně staří. Někteří přitom 
byli mladší než jsem já teď. 
Tváře lidí mi připomínají různé 
události ze života, které jsme 
spolu prožili. Nemůžu všechny 
vyjmenovávat, ale kromě pří-
buzných to byl především pan 
ředitel Karel Zezula, kterého 
jsem devět let potkával ve škole 
a pak kdykoli jsme se potkali, 
měli jsme si co říct.  Dále spolu-
pracovníky, s nimiž jsem se léta 
potkával denně v práci, lidi ze 
sousedství, přátele a kamarády.  
Je to celá řada vzpomínek, vese-
lých i smutných. Míjím i hroby 
mladých lidí nebo malých dětí. 
Často mě napadá vcelku nor-
mální otázka: „Proč zemřeli tak 
mladí?“  Tu pravou správnou 
odpověď samozřejmě neznám. 
Věřím tomu, že se ji jednou do-
vím. Teď je pro mě záhadou, 
proč – po mém soudu – odchá-
zejí ti dobří, kteří tu ještě mohli 
být a udělat mnoho dobrého 
a ti, bez nichž bychom se obešli, 
tu jsou pořád. Vezmu to ze své-
ho vnímání, byť to mnozí vidí 
jinak. Myslím si, že každý z nás 
tu na zemi má nějaký úkol a pro 
něj vyměřený nějaký čas života. 
A všichni, i ty malé děti, ten svůj 
úkol splnili. Dosáhli svého cíle. 
A teď jsou v nebi a starají se 
o nás, kteří svůj úkol ještě spl-
něný nemáme. To platí i pro ty 
hendikepované. Jejich úkolem 
může být třeba i to, že ti zdraví 
kolem nich mohou na nich uká-
zat svou lásku, svou obětavost. 
Když mi postupně zemřeli ro-
diče, tak mi jedna „křesťanská 
duše“ vysvětlovala, že vlastně 
mám mít radost, že zemřeli, že 
jsou v nebi atd. Myslela to sice 
dobře, ale v tu chvíli to byla 
medvědí služba. Možná jsem 
málo uvědomělý katolík, ale 
prostě mi mnohdy ten zemřelý 
i přes naději na věčný život chy-
bí lidsky. Náhle se člověk ocitá 
bez někoho blízkého. Někdo 
v domě prostě chybí, zůstává 
prázdné místo u stolu, prázd-
né místo v křesle u televizoru. 

Nemáte si s kým promluvit. Ze 
života zmizel někdo, koho jste 
měli rádi, za kým jste si chodili 
pro radu, s kým jste se rado-
vali, s kým jste prožívali i jeho 
starosti a bolesti. Je tu prázdné 
místo. A můžete si stokrát říkat, 
že čas všechno zahojí, není to 
tak docela pravda. Čas opravdu 
mnoho „zahojí“ – člověk v nové 
situaci musí změnit svůj život 
a zabývat se jinými věcmi – ale 
v žádném případě ne všechno.

Takové myšlenky se mi honí 
hlavou, když procházím hřbi-
tovem a míjím hroby těch, 
kteří mně nějakým způsobem 
vstoupili do života a stali se 
jeho menší nebo větší součás-
tí.  Na některých náhrobcích 
jsou zapamatováníhodná slova: 
„Co jste vy, byli jsme i my a co 
jsme my, budete i vy.“ V těch 
slovech je hluboká pravda. Ne-
zapomínejme na naše zemřelé. 
Při kladení květin a zapalová-
ní svíček se i často setkáme 
s lidmi, s nimiž se třeba moc 
často nesetkáváme, protože se 
odstěhovali daleko a právě na 
Dušičky objíždějí hroby svých 
zemřelých příbuzných. Náš 
svět je neskutečně uspěchaný. 
Přestáváme mít čas na sebe, 
na své děti, na přátele a kama-
rády. Necháváme se manipulo-
vat společností, svým okolím. 
Podléháme kultu úspěšnosti 
a krásy. Nemáme čas přečíst si 
knížku. V knihách jsou ukryty 
myšlenkové poklady za tisíce 
let a přitom mnoho lidí jimi po-
hrdá. Vždyť přece máme ilm, 
internet a tablety! Já mohu jen 
vzpomínat na své dětství a mlá-
dí, když jsem se těšil na každou 
knihu, kterou jsem si objednal 
a vnímal vůni tiskařské černě. 
Samozřejmě čtení vyžaduje čas 
a svým způsobem námahu. To 
se dnes ale nenosí.  Radši čteme 
bulvár a díváme se na nesmysl-
né nekonečné seriály v televizi, 
které nám nic nedají a ani nás 
nepobaví. Sklouzáváme po po-
vrchu.  Život nám utíká na zby-
tečnostech. Chceme se podobat 
někomu jinému, koho nám 

Pokračování na straně 25.
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předhazuje reklama a zapomí-
náme na svou jedinečnost. Proč 
chceme být jako ostatní? A co 
hmotného si ze světa odnese-
me? Nic. Vše, o co jsme se sna-
žili, co jsme vybudovali, kvůli 
čemu jsme se štvali do umdlení, 
tady zůstane. V lepším případě 
pro děti a příbuzné, v tom hor-
ším pro nikoho a pak se objeví 
někdo, kdo to po nás vše zboří 
a udělá znovu a po svém. Hrob 
nás všechny srovná. Přemýšlej-
me o tom, co zůstane po nás? 
Snad nějaká stavba, snad děti, 
snad peníze, snad někdo vezme 

FARNOSTza vděk naší knihovnou a tře-
ba budeme součástí historek 
(doufejme, že zábavných). Ni-
komu jsem nikdy nevnucoval 
svůj světonázor. Je to intimní 
věc každého z nás. Dušičky jsou 
pro mne symbolem toho, že na 
konci naší pozemské pouti Bůh 
nebude oceňovat, když tam 
sice před něho přijdeme s ru-
kama čistýma ale prázdnýma.  
Tím, že žijeme pouze pro sebe 
a druzí jsou pro nás vzduch, 
své ruce nenaplníme a nikdo 
si na nás nevzpomene. Pokud 
se nám alespoň z části podaří 
naplnit svůj život starostí o ty 

kolem nás, pokud se bude-
me snažit druhým pomáhat 
v rámci svých možností, 
pokud budeme kolem sebe 
šířit radost a lásku, pokud bu-
deme předávat své zkušenosti 
dál, pak máme šanci, že ty naše 
ruce prázdné nebudou.  Tady 
na zemi jsme jen poutníci, kte-
ří kráčejí od narození po smrt. 
Čím tento časový prostor na-
plníme, záleží z velké části na 
nás. Zbytek dotváří stát, v němž 
žijeme a naše okolí a lidé, s ni-
miž vyrůstáme a tvoříme určité 
společenství. Doufejme, že na 
konci svého žití si budeme moci 

s klidným svědomím říct, že 
jsme tu nebyli zbytečně. Snad 
na nás někdo vzpomínat bude 
a postará se i o naše hroby. Po-
ložené květiny a zapálená svíce 
pro křesťany symbolizují, že 
život smrtí nekončí. Pro nevěří-
cí je to symbol, že zemřelý pro 
ně něco znamenal a že na něj 
vzpomínají v dobrém. Přejme 
našim zemřelým odpočinutí 
v pokoji:

Na dušičky pamatujme, 
z očistce jim pomáhejme!

Budou na nás vzpomínat, až 
my budem umírat…

V dušičkový večer, rozžehne-
me svíčky,

modlíme se tiše, při nich za 
dušičky.

Poslední již svíce, zvolna do-
hořívá,

za duše, jichž nikdo, nikdo 
nevzpomíná.          

  J. Tomaštík

FRANTIŠEK LADISLAV ÈELAKOVSKÝ: FRANTIŠEK LADISLAV ÈELAKOVSKÝ: POCESTNÝPOCESTNÝ
Je to chůze po tom světě - 
kam se noha šine: 
sotva přejdeš jedny hory, 
hned se najdou jiné. 

Je to život na tom světě - 
že by člověk utek: 
ještě nezažil jsi jeden, 
máš tu druhý smutek. 

Což je pánům! Ti na voze 
sedí pěkně v suše, 
ale chudý, ten za nimi 
v dešti, blátě kluše. 

Ej, co já dbám na té cestě 
na psoty a sloty, 
jen když já mám zdravé nohy, 
k tomu dobré boty. 

Však na pány v krytém voze 
taky někdy trhne: 
jednou se jim kolo zláme, 
jindy vůz se zvrhne. 

A krom toho - až své pouti 
přejedem a přejdem, 
v jedné hospodě na nocleh 
pán nepán se sejdem.

Misijní nedìle pohledem dìtíMisijní nedìle pohledem dìtí
Přípravy na jarmark byly 

skvělé, i když jsme měli 
z dělání věnečků pěkně 
otlačené ruce od hřebíků. 
Pletli jsme gumičky, vy-
ráběli kostelíčky, skládali 
korálky,… Kdo chtěl, mohl 
doma ještě něco vyrobit 
nebo upéct. Po dobu tohoto 
připravování vzniklo misij-
ní klubko. Kdo se přihlásil, 
dostal klubové triko. Mohl 
si vybrat, jakou chce barvu. 
Jmenujeme se POUTNÍCI. 
Když přišel ten den, kdy 
měla být misijní neděle, 
všichni jsme se těšili. Mše 
byla skvělá. Nošení darů 
se nám povedlo, a když 
jsme šli k oltáři, pan farář 
se na nás smál víc než kdy 
předtím. Až byl čas na jar-
mark, mohli jsme prodávat 
naše výrobky. Získali jsme 
celkem dost peněz, což je 
super, protože můžeme po-
moct jiným dětem. Děkuje-
me všem, kdo přispěli. 

Terezka Bieberlová

Líbilo se mi vyrábění věcí. 
Jsem rád, že přišlo hodně lidí 
a vybralo se moc peněz. Bylo 
to dobré. Hodně lidem se tím 
pomůže. Rád jsem přispěl. 

Ladík Surý
Na misijní neděli se mi lí-

bil jarmark, a jak jsme nosili 
otci Bohumilovi věci, které 
zastupují světadíly. Barvy 
světadílů byly modrá, žlutá, 
zelená, bílá a červená. Tako-
vé jsou i barvy našeho mi-
sijního klubka.  Všichni se 
na misijní neděli moc těšili. 
Byla jsem ráda, že se všech-
no povedlo a že jsme vybrali 
hodně peněz pro chudé děti. 

Za chudé děti se taky všichni 
v misijním klubku každý den 
modlíme. 

Anička Jelínková
Misijní neděle byla v ne-

děli 19. října 2014. Byli jsme 
rozdělení do skupinek a ka-
ždá skupinka dostala jeden 
světadíl a barvu. Postupně 
jsme nosili dary podle svých 
světadílů. Po mši byl jarmark 
a my jsme prodávali. Všem se 
to moc líbilo. 

Viki Trvajová
Letošní misijní neděle byla 

super. Líbily se mi přípravy, 
kde jsme vyráběli různé vý-
robky. Mše svatá byla moc 

hezká (jenže Asii padaly klo-
bouky a pan farář se smál 
). Během chystání vzniklo 
misijní klubko, ve kterém 
jsme dostali hezké trika. 
Jsem ráda, že je nás v klubku 
tolik. Na samotném misijním 
jarmarku, kde se prodávali 
různé zákusky, kalendáře, 
papírové kostelíčky a mnoho 
dalších věcí. Misijní neděle 
byla moc hezká.

Káťa Jelínková 
Papežskému misijnímu 

dílu Děti dětem jsme odesla-
li 5117,- Kč. Všem misioná-
řům, dárcům a všem zúčast-
něným patří velký dík.

Pokračování ze strany 24.
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Poøad bohoslužeb Poøad bohoslužeb 
o Velikonocícho Velikonocích

Dìtská mše svatáDìtská mše svatá
 Stalo se již tradicí, že se 

setměním zaznívá z kostelní 
věže zvuk trubky našeho otce 
Bohumila Kundla. Za jejího 
zvuku putují do kostela rodi-
ny s dětmi, aby tak prožili oče-
kávání narození Ježíška při 
dětské mši svaté. Žádný jiný 
den v roce neucítíte to zvlášt-
ní chvění ve vzduchu a neuvi-
díte ty jiskřičky v očích dětí. 
Dnešní mše svatá bude pře-
dělem mezi dnem a štědrove-
černí večeří a rozdělováním 
dárků. Jakkoli byly děti doma 
nedočkavé, nyní jako by mávl 
kouzelným proutkem. Dych-
tivě sledují přinášení Ježíška 
do kolébky a poslouchají pří-
běh o Jeho narození. Za do-
provodu čtyř halenkovických 
mladých muzikantek, zpívají 
u oltáře koledy. Nejmenší to 
celou mši táhne k jesličkám, 
kde zkoumají, jak to vlastně 
mohlo vypadat ve stáji, kde se 

Ježíšek narodil a kde jej zví-
řátka svým dechem zahřívala. 
My dospělí prožíváme ono 
mystické tajemství dnešní 
noci, kdy se pro nás narodil. 
Za zvuku koledy Narodil se 
Kristus Pán, se naplněni po-
kojem rozcházíme do svých 
domovů. Vzpomeňme i dnes 
i zítra na onen klid, který nás 
naplnil při štědrovečerní mši 
svaté a snažme se jej rozdávat 
kolem sebe.                              (ij)

29. 3. Květná neděle 
mše sv. v 10:15 hod.

2. 4. Zelený čtvrtek
mše sv. v 19:00 hod.

3. 4. Velký pátek 
velkopáteční obřady 

v 19:00 hod.

4. 4. Bílá sobota 
Velikonoční vigilie 

v 19:00 hod.

5. 4. Velikonoční neděle 
mše sv. v 10:15 hod.

6. 4. Velikonoční pondělí 
mše sv. v 10:15 hod.

o. B. Kundl

VÈELAØI 110. výroèí založení „Vèelaøského 110. výroèí založení „Vèelaøského 
spolku pro okolí Napajedelské“spolku pro okolí Napajedelské“

U příležitosti 110. výročí za-
ložení „Včelařského spolku pro 
okolí Napajedelské“ připravuje 
Český svaz včelařů v Napajed-
lích výstavu, jejíž zahájení bude 
počátkem dubna letošního 
roku. Vraťme se na počátek …

Konec osmnáctého a deva-
tenácté století charakterizují 
události technického rázu, např. 
vynálezy dokonalejších úlů, 
rozběrného díla, mezistěn, me-
dometu apod. Včelařství se tak 
dostává na vyšší úroveň. Pozná-
ní života včel umožnilo člověku, 
aby včely ovládal podle svých 
záměrů. Dvacáté století přiná-
ší poznatky z oblasti biologie 
včel a včelstev, včelích nemocí 
a nákaz a pokrokové ošetřování 
včelstev v modernějších úlech.

Pokrokoví včelaři se chtěli ve-
dle své práce u včel také sdru-
žovat v organizačních celcích, tj. 
ve včelařských spolcích. Proto 
také mnozí z nich vynakládali 
nezměrné úsilí směřující k za-
ložení včelařského spolku na 

Moravě. V rakousko-uherské 
monarchii bylo nežádoucí spol-
čování českého živlu, vynaklá-
dané úsilí nepřinášelo ovoce. 
Trvalo více než 50 roků, než na-
stala příznivá doba pro založení 
spolku. V Brně byl založen vče-
lařský spolek – zpočátku pod 
záštitou Moravskoslezské hos-
podářské společnosti nejprve 
jako včelařský odbor vedle již 
ustanoveného hedvábnického 
a pomologického. Stalo se tak 
památného dne 24. listopadu 
1854, od něhož se datuje, jak 
uvádí historická literatura, „zla-
tá doba racionálního a organi-
zovaného včelaření na Moravě.“

V r. 1867 členskou základ-
nu tvořilo již 800 členů, proto 
zahájil odbor jednání o osa-
mostatnění spolku. Koncem 
roku 1868 vznikl Samostatný 
spolek včelařů Moravských. 
V roce 1898 byl přeměněn na 
Zemský ústřední spolek vče-
lařský pro markrabství Morav-
ské v Brně. Roku 1898 a 1899 

dal Ludvík Fiala podnět k zaří-
zení včelařských pozorovacích 
a plemenných stanic. V roce 
1899 byly stanice v Dědicích, 
Ferdinandsku, Blučině a v Ha-
lenkovicích. Správcem stanic 
v Halenkovicích, jak plemen-
né, která byla na školním dvo-
ře, tak oplozovací umístěné na 
„Krásné hoře“, i pozorovací byl 
pan řídící učitel Josef Mann-
sfeld. Chovaly se zde matičky 
plemene domácího rázu mo-
ravského.“ Zemský ústřední 
spolek včelařský pro markrab-
ství Moravské udržovati bude 
v roce 1907 hlavní plemennou 
a oplozovací včelí stanici v Ha-
lenkovicích“ (Včela Moravská 
r. 1907. V květnu téhož roku 
byl na doporučení ústředního 
moravského Zemského vče-
lařského spolku i zemědělské 
rady vyslán na konferenci 
o plemenném chovu včel do 
Švýcarska. 

Podle stanov ústřední spolek 
dále sdružoval ve svých řadách 

především členy přímé, tedy 
jednotlivce, avšak vedle nich 
již také první včelařské spolky. 
Napajedelští včelaři se dohodli 
s okolními, na podnět halenko-
vického řídícího učitele Josefa 
Mannsfelda, o založení včelař-
ského spolku pro tuto oblast. 
Spolek, v době svého vzniku, 
sdružoval kromě napajedel-
ských včelařů i včelaře z Halen-
kovic, Spytihněvi, Komárova, 
Kvítkovic, Tlumačova, Žlutavy, 
Kudlovic, Košíků, Traplic, To-
polné, Jankovic, Březolup, Velké 
Lhoty a Oldřichovic. 

V pořadí 47. založeným spol-
kem na Moravě, byl včelařský 
spolek pro okolí Napajedelské. 
Byl založen 2. dubna 1905
a prvním předsedou byl zvolen 
pan Josef Mannsfeld. 

Manželé Očadlíkovi
Zdroj: Jubilejní včelařský 

sborník Brno 2004, 100. výročí 
založení ZO ČSV Ivančice, Včela 
Moravská, F. Vohnout – Včelařo-
va čítanka
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Za pøítelem MannsfeldemZa pøítelem Mannsfeldem
Z rázovitých postav, které stá-

ly v čele moravského včelařství 
po mnoho let, odešla k velkému 
zármutku celé včelařské obce 
další skrovná, nenápadná ale 
obětavá a nevšedně pracovitá 
osobnost Mannsfeldova. Ač byl 
dlouholetým členem výboru 
ZÚVM, místopředsedou Družiny, 
správce plemenné stanice, také 
pozorovací stanice, byl činným 
v celé řadě různých spolků a vě-
noval čas i jiným úsekům své bo-
haté činnosti, obzvláště tam, kde 
to souviselo se včelařstvím, přec 
jen o Mannsfeldovi se tak nemlu-
vilo ve včelařském světě, jak by 
si toho zasluhoval. Původně byl 
spolupracovníkem jiné vynikají-
cí osobnosti na poli včelařském, 
př. Fialy, jenž zemřel před 7 lety. 
Ředitel Fiala byl povaha docela 
jiná. Byl rázovitý Hanák, byl prů-
bojný a až příliš přímý. Byl to on, 
který jezdil po světě a zaváděl u 
nás plemenný chov a pozorova-
cí stanice, který psal, burcoval, 
organizoval atd. Nejbližším jeho 
spolupracovníkem však, který 
teoretické poznatky Fialovy pro-
měňoval v praxi a v daleko vět-
ší míře zakoušel strasti a slasti 
plemenného chovu, byl př. Josef 
Mannsfeld. Že by snad byl méně 
školen odborně, než př. Fiala, to 
nelze tvrdit. Snad spíše naopak. 
Vždyť byl také ve Švýcařích se 
podívat na tamní všeobecně 
známý plemenný chov, pak ab-
solvoval kurs ve Vídni (Wien), 
byl kočovným učitelem včelař-
ství, prodělal kurs v Židlochovi-
cích, uměl francouzsky, anglicky 
a ovšem i německy, a i po dobu 
své nemoci neustrnul a neustále 
studoval, dopisoval si s četnými 
zahraničními vědátory, zejména 
entomology, zanechal rozsáh-
lou, krásnou sbírku entomolo-
gickou atd. Proč tedy zůstával ve 
stínu? Prostě proto, že měl vlast-
nosti mnohých vynikajících lidí: 
být skromným. Skromnost je 
první a nejlepší vysvědčení pra-
vé inteligence. A Mannsfeld byl 
inteligent a gentleman každým 
coulem. Jestliže tedy včelařská 
veřejnost ne vždy správně hod-
notila Mannsfelda, jest její po-

vinností si nyní připomenout, co 
všechno on vykonal. 

Mannsfeld byl ve včelařství 
moravském mnohem více, než 
se snad mnohému z nás zdá. 
Vždyť i Fiala o něm jednou na-
psal: „...jenž v praxi mnohem 
dále, dospěl nežli já…“ Bez nad-
sázky však můžeme tvrditi, že 
i z teorie měl neobyčejně roz-
sáhlé vědomosti, a hlavně, že se 
snažil teorii přetvořiti v praxi. To 
bylo jeho velikou předností.

Přimyslíme si ještě neobvyk-
lou houževnatost, jejímž dokla-
dem jest dlouholeté vedení ple-
menné stanice v Halenkovicích. 
Když se zdálo, že v plemenném 
chovu jest již všech pochováno, 
Mannsfeld si řekl: „A já sám, 
vždycky sám…“ a tak to vedl až 
do vzniku Družiny plemenného 
chovu v r. 1925. Po resignaci př. 
řed. Fialy odešel za nějaký čas 
z pole činnosti i př. Mannsfeld, 
ač zájem o všechno projevoval 
neustále, o čemž svědčí jeho 
návštěvy chovatelských konfe-
rencí, a kdyby vleklá choroba 
neznemožnila jeho další aktivitu 
ve včelařství, kdo ví, zda by se do 
Družiny nevrátil.

Př. Mannsfeld se narodil jako 
syn nadučitele Bartoloměje 
Mannsfelda v Napajedlích, tam 
vychodil obecnou školu a pak 
přešel do gymnasia ve Valaš-
ském Meziříčí. Po smrti otcově 
odstěhovala se rodina do Pří-
bora, kde mladý Mannsfeld do-
končil svá studia zkouškami na 
učitelském ústavě. Prvním jeho 
působištěm byly Malenovice, 
pak Zlín. Odtud byl přeložen 
zpět do Malenovic a konečně na 
školu do Halenkovic u Napaje-
del. Zde působil 36 roků a zde 
také prodělal skoro celou svoji 
včelařskou praxi. Do výslužby 
šel do Brna, kde také dokonal. 
Byl čestným členem několika 
spolků a četné diplomy a uznání 
svědčí o jeho rozsáhlé činnosti. 
Jako učitel vychoval mnoho vy-
nikajících lidí, stačí se tu zmínit 
o Tomáši Baťovi, jehož byl pr-
vým učitelem. Zlín na Mannsfel-
da nezapomněl a když zemřel, 
věnoval mu čestnou vzpomínku 

ve svém rozhlasu i tisku. Také 
v některých našich denících bylo 
vzpomenuto s povděkem blaho-
dárné činnosti Mannsfeldovy. 

Včelařská činnost Mannsfel-
dova vztahovala se hlavně na 
pole činnosti plemenářské. Když 
r. 1898 založil Fiala plemennou 
stanici v Dědicích, která půso-
bila po dobu pěti let, pomýšlelo 
se na vybudování dalších tří ple-
menných stanic. Leč plán tento 
se neuskutečnil a nejbližší jeho 
spolupracovník, Mannsfeld, zů-
stal osamocen se svou jedinou 
stanicí v Halenkovicích až skoro 
do světové války. Před válkou 
rodily se již stanice jiné (Kocián, 
Liška aj.), ale o iciálně vystupo-
vala jen stanice v Halenkovicích. 
Mannsfeld neustal ani za války, a 
sám milý Pán Bůh ví, jak se držel 
a jak to vydržel, ale dokázal to. 
Listujete-li v starých ročnících 
„Včely“, najdete tam oznámení 
této stanice a občas i jiné člán-
ky zvěčnělého a referáty o jeho 
kursech. Pozoruhodné je, že na 
některých kursech chovu matek 
dovedl zastati všechno sám, tj. 
jak teorii, tak i praxi, po celý den, 
někdy to bylo rozděleno, jeden 
den teorie a některý další zase 
praxe.

Hledání původní tmavé včely 
moravské vyža-
dovalo v těch do-
bách také značné 
energie. Nyní ov-
šem víme, že ne 
všechny tehdejší 
kroky vedoucích 
plemenného cho-
vu byly správné, 
ale to je již lidské. 
Vedli tak, jak teh-
dejší stav vědy 
naznačoval. Totéž 
vlastně děláme 
i my a po nich 
zase další atd. To 
je věc vývoje v ka-
ždé hospodářské 
neb jiné věci.

Kromě ple-
menného chovu 
zabýval se př. 
Mannsfeld i čet-
nými pozorová-

ními a jako včelařský pracov-
ník byl dlouholetým správcem 
pozorovací stanice. Na to jsme 
vzpomněli na loňské konferen-
ci správců pozorovacích stanic 
a příteli byl poslán pozdrav-
ný přípis. Při uspořádání včel. 
výstav moravských v Brně či 
Praze byl to Mannsfeld a s ním 
Ferdinand, kteří to nakonec mu-
seli udělat skoro vždy všechno 
sami. V posledních letech již se 
př. Mannsfeld těžko pohyboval, 
a proto se nezúčastňoval vče-
lařských schůzí, jeho zdravotní 
stav vyžadoval naprostého kli-
du, nicméně jevil až do smrti 
neutuchající zájem o všechno, 
co se ve včelařském světě děje. 
Nemohl-li sám číst, prosil, aby 
mu bylo ze včelařských časopisů 
předčítáno. Nezapomínal ani na 
včelky, a pokud to bylo možno, 
pečoval i o pastvu pro ně vysé-
váním medonosných rostlin. 
Pokud ještě chodil, měl v kapse 
semínka nějakých těch medo-
vek na rozsívání. Zajisté na hro-
bě bude mu vzkvétat i nadále 
pro potěšení včeliček nějaký ten 
šafránek nebo reseda, které měl 
tak rád. My, včelaři, uchováme 
mu vděčnou vzpomínku!           S. 

(Převzato z časopisu Včela 
Moravská r. 1941)

Josef Mannsfeld, řídící učitel v. v. 
*9. 9. 1861 - †2. 11. 1940



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ   ÚNOR 2015 28č. 76

ZAHRÁDKÁØI

Pøednáška na téma: Pøednáška na téma: 
ZELENINA – PÌSTOVÁNÍ A ZELENINA – PÌSTOVÁNÍ A 
NOVINKY V SORTIMENTUNOVINKY V SORTIMENTU

Dne 3. 12. 14 jsme uspo-
řádali, pod vedením Jarky 
Baránkové, na OÚ v přísálí 
dvouhodinovou přednášku 
o pěstování zeleniny a o 
sortimentu semen. Jednalo 
se hlavně o papriky, rajčata, 
okurky a tykve.

Přednášejícím byl pan 
Gajdoštín z Olomouce. Pro-
zradil nám, že dlouhé roky 
pracoval, jako šlechtitel 
zeleniny u jedné naší velké 
semenářské irmy a poslé-
ze se osamostatnil. Nyní 
má internetový obchod se 
semeny (dobrasemena) 
a je školitelem ČZS.

Přednáška byla velmi za-
jímavá. Připravil si pro nás 
spoustu fotogra ií různých 
odrůd i novinek v sorti-

Pronajímání spoleèenské Pronajímání spoleèenské 
místnostimístnosti

V budově pálenice U Sva-
tých se nachází pěkná kul-
turní místnost s kuchyní. 
V minulém roce jsme ji do-
vybavili dvěma prosklenými 
chladícími vitrínami, které 
se v letních měsících osvěd-
čily, při rodinných oslavách 
a jiných akcí. Kapacita je oko-
lo čtyřiceti míst, i když židlí 
máme padesát. O tuhle „kul-
turku“ se nám stará Eva Čap-
ková, na kterou se můžete 
obrátit na tel. 777 269 394.

Poznámka redakce: 
Doplnění informace - Na fotogra ii nového výboru 

ČZS uvedené v minulém čísle Halenkovického zpravo-
daje, chyběli členové výboru Lenka a Radek Zapletalovi.

Při příležitosti 110. výročí založení 
včelařského spolku bude 

v pátek 10. dubna 2015 v 16:00 hodin 
slavnostně odhalena 

pamětní deska panu 
řídícímu Mannsfeldovi, 

která bude umístěna na budově staré 
školy v Halenkovicích. 

V muzeu v Napajedlech bude instalována 
výstava při příležitosti 

založení včelařského spolku, která bude 
k vidění od 2. 4. do 26. 4. 2015. 

SLAVNOSTNÍ 
ODHALENÍ

VÝSTAVA 

Za půjčení na jeden den 
se platí: 

700,- člen zahrádkář naší 
organizace, který má od-
pracované povinné 4 bri-
gádnické hodiny 

1000,- člen zahrádkář bez 
těchto brigádnických hodin

1200,- nečlen

Na závěr bych nám všem 
přál pěknou úrodu nejen 
v letošním roce.

D. Stuchlík

mentu. Poradil, jak je nej-
lépe pěstovat a pověděl 
spoustu inspirativních rad 
o využití a zpracování.

Téměř u každé fotogra-
ie se zastavil a něco nám 

o zobrazené odrůdě řekl.  
Odpovídal na dotazy zá-
jemců. Kdokoliv se mohl 
podělit o své pěstitelské 
zkušenosti. Pan Gajdoštín 
přislíbil, že by někdy na Ha-
lenkovice zavítal znovu.

Na přednášku přišlo 28 
lidí, což není nijak moc, ale 
myslím, že kdo se zúčastnil, 
byl spokojen.

V budoucnu bychom 
chtěli uspořádat přednášku 
na téma ovocné stromy, na 
kterou vás tímto zveme.



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

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ  

 

29 ÚNOR 2015č. 76

Salát, salát, kdo ho má rád...Salát, salát, kdo ho má rád...
Než se ozvalo někdy ve 

dvacátých letech minulé-
ho století v uličkách Plá-
ňav a Katernic Ulmovo 
volání s nabídkou „salát, 
salát, kdo ho má rád, slad-
ký je jak cukr, mastný jako 
putr (z něm. Butter)“, ne-
byl salát nebo rajčata na 
venkově vůbec obvyklé. 
Zvlášť v těch domácnos-
tech, které byly chudob-
nější. Salát a později také 
jinou zeleninu a další po-
traviny vozíval mladý při-
stěhovalec z Napajedel na 
ručním vozíku-platoňáč-
ku. Lidé si na salát po čase 
zvykli, i když zpočátku 
moc nekupovali, jen při-
hlíželi, jestli někdo vyjde 
z domu a salát koupí, ale 
novinku si oblíbili a začali 
si jej pěstovat i sami. Poz-
ději zelinář prodával něja-
ký čas zeleninu i z domu. 
Jeho dům stával za hospo-
dou u Lhotských, ale ne-
měl pevné podloží a sdílel 
tak osud řady jiných domů 
na jílové půdě – kvůli ero-
zi praskaly a „ujížděly“ již 
dříve, ještě před mnohem 
obtížnějším poválečným 
obdobím združstevňová-
ní a zcelování pozemků, 
které k erozi půdy hodně 
přispívalo.

Halenkovičtí občané 
v okrajových částech, kde 
nebyly obchody ani upra-
vované přístupové cesty, 
hlavně spoléhali na vlast-
ní zásobování a výměnný 
obchod – mezi ně patřila 
i vzájemná výpomoc. Tře-
ba za sekání dřeva mohl 
být platbou upečený vel-
ký pecen chleba nebo za 
nasušení trnek a jablek 
pomoc při okopávání 
brambor. Každý se snažil 
zužitkovat, co uměl a co 
mu doma nebo v blízkých 
lesích rostlo, přebytky se 
nosily na trh nebo „k ži-
dovi“, který měl smíšený 
obchod v Napajedlích. 
Židovských obchodníků 

před druhou světovou vál-
kou bylo v Napajedlích víc 
a obchodovali také s šir-
ším okolím. Třeba v ob-
dobí, kdy rostlo hodně 
hub, putovaly koše s hřiby, 
vyrostlými v chřibských 
lesích, večerními vlaky až 
do Vídně, kde už ráno na 
ně čekali kupující.

První zeleninou zjara 
bývaly kopřivy, které se 
spařovaly do hotové po-
lévky, až později se upra-
vovaly jako špenát. Do 
jarních polévek se dávala 
také „opoňka“ (popenec, 
dnes se v přírodní kuchy-
ni používá i do salátů a do 
sekané), mladé výhonky 
kmínu a sedmikrásky, kte-
ré kvetou po celou zimu. 
Kmín luční rostl na lou-
kách a měl své vyhraze-
né místo, které se kosilo 
později, až kmín dozrál. 
Vytrhaný nebo uřezaný do 
kytic se pak sušil na půdě.

Polévky a omáčky se va-
řily z čerstvých i sušených 
hřibů, mléka a smetany, 
z vařených švestek (tr-
nek), kvašeného zelí nebo 
jen z vody ze zelí (zelni-
cová zasmažená polév-
ka). Třeba trnčená máčka 
(povidlová omáčka) patří 
k tradičním slovanským 
jídlům s noky nebo s  ram-
borovým knedlíkem a uze-
ným masem (ve variantě 
bez masa se mu říkalo na 
Halenkovicích ušmúraný 
regiment, zřejmě podle 
tehdy obvyklé kupy dětí, 
které toto jídlo milovaly).

Když se zoralo pole, 
sázely se hodně řepa 
a brambory, důležité jak 
pro lidi, tak pro domácí 
zvířata a drůbež. Společ-
nými košťálovinami lidí 
a zvířat byly zelí, kvačka 
a polňačka (tuřín a vod-
nice), dnes opět ceněné 
druhy zeleniny, podobně 
jako černá ředkev a černý 
kořen. Kvašené zelí, kva-
šené okurky, vlastní fa-

zole, hrách a čočka, které 
se pěstovaly v okrajových 
řádcích okopanin nebo 
i samostatně, byly zákla-
dem domácí špižírny.

Již brzy na jaře se začí-
nalo s celoročním sběrem 
bylin. Kromě kopřivy to 
byl nejdříve před olistě-
ním stromů plicník, petr-
klíč a podběl. Sirup a med 
se dělaly z jitrocele a z ma-
lých, světle zelených pří-
růstků smrku. Pampelišky 
se také sbíraly, ale jako 
tzv. pléšky byly hlavně po-
travou pro králíky a kozy. 
V květnu pak přibyla ma-
řinka vonná pro uklidnění 
(v malém množství, jinak 
hrozilo bolení hlavy), kon-
valinky se nosily na trh 
i do nemocnic, později se 
sbíral květ černého bezu 
(kozičky), třezalka (bylina 
sv. Jana, milovníček) dob-
romysl, zeměžluč, mateří-
douška, řepík, lipový květ 
a listy lesních jahod, malin 
a ostružin. 

Ke znalosti a používá-
ní léčivých bylin hodně 
přispěl bylinář a léčitel 
z Kržlí František Půl. Když 
se jeho klientela rozrostla, 
přebytky bylin z domác-
ností i vykupoval, nebo 
určoval ke sběru, co potře-
buje, ale řadu bylin, květů 
a kořenů si sbíral sám.

Sušily se i houby, ze-
jména hřiby, první z nich 
začínaly růst už koncem 
května (hlavně hřib bo-
rový, tzv. červeňák). V do-
mácnostech byly daleko 
častěji kamna s troubou 
(hlavně kachlová), která 
sloužila jako průběžná ce-
loroční sušárna, ale hlavní 
sezóna na sušení přišla až 
s dozrávajícím ovocem. 
Východní Morava a z Čech 
třeba Podkrkonoší byly 
oblastmi, kde se sušírny 
na sušení ovoce nejvíce 
rozšířily, v 19. století jich 
byly stovky. Situace se 
změnila až s lidmi z Bosny, 

kteří přijížděli s velkými 
kotly a vařili vlastní i při-
nesené švestky ve velkém, 
takže pokryli velkou část 
potřeby obyvatel měst. 

Také v Halenkovicích 
byly desítky sušáren, často 
spojené s kotlem na vaření 
povidel či s udírnami nebo 
jednoduchou pálenicí. Su-
šily se hlavně celé menší 
hrušky (třeba škaredky), 
švestky a jablka, pochout-
kou byla sušená švestka, 
která měla namísto pecky 
čerstvé ořechové jádro. 
Udírny nahradily původní 
uzení a uchovávání masa 
a slaniny v komínech, byly 
převážně dřevěné a stří-
kající tuk se občas vznítil 
a v ohni mohlo skončit 
i větší množství uzeného 
masa. Později byly udírny 
vylepšovány a vyzdívány. 

Svažitý terén dal vznik-
nout i jednoduchým for-
mám sušíren, které se 
podobně jako sklepy hlou-
bily do svahu. Lísky na su-
šení byly většinou pletené 
z vrbového proutí, které 
se upotřebilo i na zimní 
pletení košíků. V zimě se 
spotřebovalo více metel 
z březového proutí, což 
bylo také jednou z muž-
ských zimních prací, ale 
metly se podle potřeby 
dělaly po celý rok také 
z jenestru (janovec metla-
tý). Při drhnutí peří, které 
naopak nebylo příliš ob-
líbenou mužskou prací, 
muži vyvazovali z velkého 
peří perútky na vymazá-
vání plechů a kastrolů při 
pečení.

Kromě slivovice, bur-
čáku a ořechovky někteří 
vyráběli i domácí bylinné 
likéry. Máte-li někdo ještě 
doma takové staré halen-
kovské recepty na oře-
chovku nebo likér, podělte 
se se čtenáři Zpravodaje!

Svatava Navrátilová 
s použitím vzpomínek 

Anežky Navrátilové
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S podzimem přichází hlavní 
lovecká sezona, v naší honitbě 
se to týká hlavně lovu tvz. zvě-
ře holé, což je mladá a samičí 
zvěř srnčí, dále pak probíhá 
odstřel zvěře černé a sezona 
vrcholí přípravou honů na 
bažanta. První hon tzv. Ka-
teřinský proběhl 22. listopa-
du a za hojné účasti hostů se 
ulovilo 16 bažantů a 1 prase 

divoké. Po honu násle-
dovala tzv. poslední leč 

s občerstvením a hudbou, na 
které byli podle mysliveckých 
tradic přijímání mezi mys-
livce a pasování na lovce dva 
naši noví členové – Jiří Musil 
a Karel Kašpárek. Obřad vedl 
hospodář Drahomír Plšek, 
který za tónů lovecké fanfáry 
předal slavnostní úlomek krá-
li honu p. Stanislavu Ondrovi 
za uloveného divočáka.

Dalším honem byl hon Ště-
pánský 26. 12. Za nepřízni-
vého počasí a v malém počtu 
střelců se ulovil jeden bažantí 
kohout (ostatní bažanti byli 
patrně neprůstřelní) a tento 
hon nebo spíš společná vy-
cházka byla tečkou za uply-
nulým rokem.

 V lednu a hlavně s přícho-
dem sněhu se podařilo ulo-
vit několik kusů zvěře černé, 
takže celkový stav ulovených 

divočáků se vy-
šplhal na 36 ks 
k 10. lednu, což 
je absolutní 
rekord našeho 
spolku, kdy do 
uzávěrky mys-
liveckého roku 
zbývají 3 měsí-
ce – myslivecký 
rok se počítá 
od 1. dubna 

Ukázky nejnovějších zaří-
zení k lovu a k přikrmování 

zvěře v naší honitbě.

Úspěšný novoroční lov na divočáky.

Dva šťastní střelci a hlavní 
aktér lovu – fenka jezevčíka 

Dixi. K tomuto fotu bych chtěl 
ještě poznamenat, že pan 

František Gajdošík ml. – na 
fotce vpravo se psem ulovil 

během akce 3 divočáky dvěma 
výstřely! Čtvrtého divočáka 
ulovil pan Karel Kašpárek 

za vydatné palebné podpory 
pana Radka Jadrníčka (oba 
celkem 8 výstřelů!) je s podi-

vem, že divočák byl zasaženou 
pouze jednou… 

prostě, kdo umí, ten umí…

do 31. března. S dalším ná-
růstem stavů černé zvěře do 
budoucna souvisí i fakt, jak 
bude prováděn výkon práva 
myslivosti v sousední honit-
bě, bývalé Lesy ČR nyní pře-
váděné pod správu arcibis-
kupských lesů a statků.

Leden a únor bude zejmé-
na o péči o zvěř, o přikrmová-
ní a hlavně o zajištění klidu 
v honitbě. Proto bych chtěl 
touto cestou poprosit naše 
spoluobčany, aby si dávali 
větší pozor na své psy a ne-
nechali je volně pobíhat po 
honitbě, hlavně při vyšší sně-
hové pokrývce, anebo když je 
sníh pokryt ledovou vrstvou, 
to je pro srnčí zvěř velmi ne-
bezpečné a stresující a do-
chází tak k velkým úhynům 
této zvěře. 

Za MS podlesí Halenkovice
F. Tomaštík

Pro srovnání uvedu několik údajů z let minulých: 
sezóna 2005 2 ks zvěře černé sezóna 2010 10 ks zvěře černé
sezóna 2006 2 ks zvěře černé sezóna 2011 7 ks zvěře černé
sezóna 2007 10 ks zvěře černé sezóna 2012 15 ks zvěře černé
sezóna 2008 7 ks zvěře černé sezóna 2013 16 ks zvěře černé
sezóna 2009 6 ks zvěře černé sezóna 2014 36 ks zvěře černé
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HASIÈI
Více než patnáct let se mů-

žeme tam, kde se něco děje, 
setkávat s krásnou hasičskou 
Tatrou 138. Tatra, zakoupená 
obcí v roce 2000 je halenko-
vickými hasiči opečovávaná 
tak, aby byla schopna plnit 
nejrůznější úkoly. Její prvo-
řadé využití je samozřejmě 
likvidace požárů. Využívá se 
také při technických pomo-
cích jako je protahování kana-
lizačních řadů, propustí, kro-
pení nebo čištění zablácených 
nebo jinak znečištěných cest, 
přepravě vody, čerpání vody 
ze zaplavených sklepů a stud-

ní a v horkých dnech i při 
zalévání stromů na obecních 
pozemcích. S nádrží plnou 
vody je připravena zasahovat 
při požárních dozorech na 
Výletě do pohádky, Model air 
show a dalších akcích. Znají 
ji děti nejen z halenkovické 
školy a školky, ale i z okolních 
obcí, které mnohokrát přijela 
potěšit nekonečným gejzírem 
pěny.

Protože je zařazena do in-
tegrovaného záchranného 
systému (IZS), mohli jsme ji 

Nová hasièská TatraNová hasièská Tatra
vidět také v televizních re-
portážích při hašení průmys-
lových areálů a velkých požá-
rů v okolí. I díky ní byli naši 
hasiči oceněni za pomoc při 
likvidaci následků katastro-
fálních povodní v roce 2010.

Čas ale nelze zastavit a rok 
výroby 1970 se daří jen těž-
ce maskovat. Za dobu služ-
by v Halenkovicích dostala 
tatřička nový motor, kropicí 
zařízení a výstražné zaříze-
ní. Nástavba byla upravena 
pro uložení nezbytného vy-
bavení, byly provedeny ka-
rosářské a lakýrnické práce. 
Několikrát byla opravována, 
přetěsněna a novým nátěrem 

vybavena ocelová vodní ná-
drž.

Při přehlídkách hasičské 
techniky bývají prezentovány 
sloužící zásahové vozy a také 
historická technika – halen-
kovjáci byli na tyto akce zvá-
ni, protože jejich Tatra splňo-
vala obojí. Vždy svým stavem 
a vzhledem vzbuzovala za-
slouženou pozornost a obdiv. 

SDH Halenkovice se snažil 
udržet kvalitativní úroveň 
stávajícího vozu. Zamýšlena 
proto byla jeho celková re-

pase u specializované irmy. 
Cena repase byla vykalkulo-
vána na 800 000,- Kč. Toto ře-
šení zajištění provozuschop-
nosti auta bylo předloženo 
vedení obce, které na základě 
předložených údajů a zohled-
nění stáří Tatry začalo uvažo-
vat spíše o zakoupení ojetého 
novějšího vozidla.

Technické podmínky byly 
dány jasně. Užitné vlastnos-
ti nového auta musí být ve 
všech parametrech minimál-
ně stejné a optimálně lepší 
než u stávající Tatrovky.

Při zásazích v katastru obce 
přijíždí naši hasiči v drtivé 
většině případů na místo po-

žáru jako první. Je to dáno 
znalostí místních komunikací 
a také vzdálenostmi ostat-
ních hasičských posádek od 
Halenkovic. V katastru obce 
není dostatek využitelných 
zdrojů pro čerpání vody, 
proto musí být vůz vybaven 
vlastní, dostatečně velkou 
nádrží na vodu. Musí mít také 
dobré schopnosti pohybu 
v kopcovitém terénu Halen-
kovic a okolí. No a posledním, 
neméně důležitým faktorem 
je pořizovací cena, která musí 

být v reálných možnostech 
obce. Financování by mělo 
mít možnost využití dotací ze 
zdrojů mimo obec.

Z tohoto výčtu vyšla po-
měrně jednoznačně volba po-
řízení Tatry 815. Dalšími dů-
vody této volby je rozšířenost 
typu, odolná a osvědčená 
konstrukce, udržovatelnost 
a opravitelnost v podmínkách 
hasičské zbrojnice a relativně 
levné náhradní díly.

Pro vytypování zásahového 
vozidla byla starostou obce 
Halenkovice jmenována ko-
mise, která sestávala ze zá-
stupců obce, hasičů a technic-
kých poradců. Za hasiče byli 
členy J. Gabrhelík ml., T. Vi-
čánek st., za obec J. Blažek, 
F. Vojáček, F. Palla, L. Juřena, 
technické záležitosti měli na 
starost J. Pavelka a R. Janeček.

První možností byl nákup 
nového vozidla. Ten však ne-
přicházel v úvahu – vybave-
ná auta stojí od šesti milionů 
korun výš. Halenkovická ha-
sičská jednotka, vzhledem ke 
svému zařazení v rámci IZS, 
nemá nárok na bezplatné 
přidělení nového vozu, a do-
konce ani na dotační spolu-
inancování jeho nákupu ze 

státního rozpočtu. Obec sama 
by toto řešení neu inancova-
la.

Bylo jasné, že je třeba na-
lézt další alternativu z násle-
dujících možných:

1. Nákup nově zrepasova-
ného vozidla s nástavbou

2. Nákup provozuschopné-
ho vozidla s nástavbou a jeho 
následná repase

3. Nákup podvozku a poří-
zení nástavby

4. Pořízení vyřazeného vo-
zidla od HZS nebo AČR (ar-
mády) a jeho postupná úpra-
va

Add. 1. Nákup nově zrepa-
sovanéhoho vozidla s nástav-
bou:

V naší zemi i okolí je něko-
lik irem provádějící repase 

Pokračování na straně 32.
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a prodej hasičských Tatro-
vek. Jejich práce se liší cenou 
i kvalitou. Ne všechny irmy 
mají pověst solidních opra-
várenských irem – tyto irmy 
nabízejí nízkou cenu, které 
však odpovídá i kvalita. Cena 
takto zakoupeného vozu se 
pohybuje v rozmezí cca od 
1,4 do 2,5 mil. Kč. Na takový-
to nákup by obec mohla po-
žádat o dotaci, u které by ale 
nebylo jisté plnění.

Ad 2. Nákup provozuschop-
ného vozidla s nástavbou 
a jeho následná repase:

Pokud by obec zakoupila 
ojetou hasičskou Tatru, moh-
la by ji nechat zrepasovat. 
Takovéto Tatry byly a jsou 
k mání. Cena nezdevastova-
ného auta se pohybuje řádo-
vě od 500 000,- Kč výš, dále 
je třeba připočítat náklady na 
repasi, nebo novou nástavbu.

Ad 3. Nákup podvozku 
a pořízení nové nástavby:

Pro stavby hasičských vo-
zidel se jako základ využívají 
samostatné podvozky, které 
mohou být nové nebo oje-
té. Jednou z možností by byl 
nákup podvozku Tatry 815 
v provedení Agro nebo CAS, 
který má všechny náležitosti 
pro instalaci hasičské nástav-
by a náhonu čerpadla. Tato 
auta se, často i se zeměděl-
skou nástavbou, prodávají za 
nižší ceny než hasičské T 815. 
Bohužel jejich stav bývá po-
znamenán mnohem intenziv-
nějším používáním než u ha-
sičských vozidel. Kilometrový 
nebo motohodinový náběh 
bývá několikanásobně vyšší, 
auta nejsou garážována, jezdí 
po polích a v cisternách pře-
pravují o poznání agresivněj-
ší kapaliny než je voda. Po za-
koupení takovéhoto vozu by 
se muselo realizovat odstro-
jení a stavba nové nástavby.

Ad 4. Pořízení vyřazené-
ho vozidla od HZS nebo AČR 
(armády) a jeho postupná 
úprava:

Tato možnost by byla pro 
obec Halenkovice nejzajíma-

vější. Vozidlo by bylo schopné 
okamžitého nasazení a jeho 
úpravy by se mohly provádět 
po krocích, za provozu. Jed-
nalo by se také o nejmenší 
inanční zátěž pro obec.

V současné době HZS ČR 
obnovuje vozový park a po-
stupně vyřazuje staré T815, 
které předává dobrovolným 
hasičským sborům. Jedná se 
o zachovalé stroje, které mají 
za sebou službu a péči u pro-
fesionálních hasičů nebo vo-
jáků. Tato auta procházela 
postupnými modernizacemi, 
rekonstrukcemi a vyřazována 
jsou z plného nasazení.

Zástupci komise proved-
li na velitelství HZS a AČR 
průzkum, zda by se do Ha-
lenkovic jedno z vyřazených 
aut nemohlo dostat. Bohužel 
zájemců je mnoho a Tater 
málo. Pro převzetí těchto aut 
jsou určeny jednotky na vyšší 
úrovni v hierarchii záchran-
ného sboru. Halenkovice by 
ani výhledově neměly šanci.

Možností bylo, dostat se 
k autu, o které není tak velký 
zájem a použít jej jako základ 
pro získání kvalitního zása-
hového auta. V době činnosti 
komise se takováto auta v na-
šem regionu vyskytla dvě.

První - dvounápravová Tat-

rovka 815 4x4 byla poškoze-
na dne 31. 1. 2013 při nehodě 
na ledovce ve Vsetíně. Proto-
že se jednalo o relativně nové 
auto, rozhodl se HZS provést 
její opravu a zařadit zpět do 
služby ve vlastních řadách.

Druhá Tatra 815 (CAS 
32/8200/800 – S3R) měla 
nehodu 12. 2. 2013 ve Valaš-
ském Meziříčí - Krásně nad 
Bečvou. Při vyprošťování za-
padlého kamionu sklouzla do 
příkopu a převrátila se. Po na-
vrácení zpět na kola dojela po 
vlastní ose na základnu. Toto 
auto bylo vyrobeno v roce 
1985 a kompletní přestavbou 
a modernizací prošlo v roce 
2000. Tento vůz po havárii už 
HZS neměl v plánu opravovat. 
Ještě před havárií byl o Tat-
rovku ze strany hasičských 
sborů velký zájem. Pokud by 
se tato Tatra dala získat bez-
úplatným převodem, byla by 
dobrým řešením pro Halen-
kovice.

Na jaře roku 2013 byla 
obecním úřadem zorganizo-
vána cesta, které se zúčast-
nil Josef Gabrhelík ml., Jiří 
Pavelka a Tomáš Vičánek st. 
Skupina si během cesty pro-
hlédla několik vytypovaných 
aut, které by přicházely v úva-
hu pro zakoupení pro halen-

kovické hasiče. V rámci této 
cesty navštívila i stanici HZS 
ve Valašském Meziříčí, aby si 
prohlédla výše zmiňovanou 
havarovanou Tatru. Výsledek 
byl jednoznačný – nenakupo-
vat auto, pokusit se bezúplat-
ně získat havarovaný speciál 
a provést na něm opravy, kte-
ré by směřovaly k jeho zno-
vuzavedení do služby.

Obec podala na vystrojo-
vací oddělení HZS ZK žádost 
o bezúplatné převedení vozi-
dla, která byla po nezbytném 
nabídnutí auta dalším profe-
sionálním jednotkám schvá-
lena. Halenkovičtí hasiči tak 
získali zdarma pojízdnou 
hasičskou Tatru 815. Proto-
že se nejednalo o nákup, ale 
o opravu, získala obec navíc 
od Zlínského kraje příslib do-
tace na opravu vozidla ve výši 
400 000,- Kč. Při tomto roz-
hodnutí také sehrála roli vý-
borná pověst halenkovických 
hasičů z hlediska akceschop-
nosti a úrovně výcviku.

Tatra byla na podvalníku, 
na který vyjela vlastní silou, 
dopravena do irmy Talosa, 
kde byla provedena výměna 
kabiny a nejnutnější opravy 
podvozku. Od této chvíle byla 
samostatně mobilní.

Pokračování ze strany 31.

Pokračování na straně 33.
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V halenkovické zbrojnici, 
kam dojela po vlastní ose, 
odstrojili hasiči brigádnic-
ky podvozek. Poškozené 
ocelové díly nástavby byly 
prodány do kovošrotu. Při 
demontáži se ale ukázalo, že 
by vzhledem k rozsahu po-
škození nástavby nebylo od 
věci uvažovat o její komplet-
ní výměně. K tomuto řešení 
bylo nakonec přistoupeno.

Pro výrobu a instalaci ná-
stavby bylo vypsáno výbě-
rové řízení, které zajišťovala 
nezávislá irma MCI servis 
Zlín. Zastupitelstvo obce, 
v rámci rozpočtu na rok 
2014, schválilo na opravu 
auta částku 1,6 mil Kč. Výbě-
rové řízení vyhrála společ-
nost WISS Czech s.r.o.

Výroba nové nástav-
by, která byla prováděna 
v montážním závodě ir-
my WISS v Bielsku Bialej 
v Polsku, byla zahájena dne 
8. 9. 2014. 

V rámci realizace nové 
nástavby byla prove-
dena instalace kompozitní 
nádrže, skříň, jejíž rám je 
vyroben z hliníkových sva-
řovaných pro ilů 
a potažený hliní-
kovým plechem, 
doplněným 
kompozitními 
prvky, ve svých 
útrobách skrývá 
kompletní vyba-
vení potřebné 
pro zásahy, včetně vysoko-
tlakého čerpadla Ruberg 
a teleskopického osvětlova-
cího stožáru. Celé auto do-
stalo nový lak, bezpečnostní 
a výstražné zařízení. Byla 
provedena úprava a dovy-
bavení kabiny podle sou-
časných standardů. Výroba 
nástavby trvala 30 dnů.

Po přejetí auta zpět do ČR 
následovala nivelace a opra-
va podvozku a další drob-
nější opravy včetně insta-
lace nové sady pneumatik 
Dunlop. Tyto práce probíha-
ly dalších 30 dní.

Celkové konečné náklady 
za vůz činily 2 094 720,- Kč 
včetně dotace 400 000,- Kč 
od Zlínského kraje. Další 
úsporu inančních prostřed-
ků přinesly sponzorské dary. 
Obec Halenkovice tak získala 
Tatru 815 se zbrusu novou 
nástavbou, která svou vyba-
veností splňuje nejpřísněj-
ší soudobé požadavky pro 
účinné a bezpečné nasazení 
ve službě.

Přejme obyvatelům Halen-
kovic a halenkovickým hasi-
čům, aby jim nová hasičská 

Pokračování ze strany 32. zásahová Tatra dobře a spo-
lehlivě sloužila po mnoho let.

Na vybavení a repasi vozu 
se sponzorsky podíleli:
Kamenolom Žlutava - sada 
nových pneumatik
Fagus – nástřik podvozkové 
části
Lukrom – vybavení automobi-
lu – rozbrušovací pila Dolmar, 
čtyřdílný nastavovací žebřík

Zásahová Tatra 138 CAS 32 
bude nabídnuta k prodeji for-
mou elektronické dražby. Snad 
se dostane do dobrých rukou...                            
Děkujeme          Roman Janeček

Dotace 
Zlínského kraje 
- o iciální text, informující 

o přidělení dotace:
Na základě rozhodnutí Za-

stupitelstva Zlínského kraje 
č. 0278/Z11/14 poskytl Zlín-
ský kraj obci Halenkovice 
účelovou investiční dotaci 
z rozpočtu Zlínského kraje ve 
výši 400.000,- Kč, určenou na 
technické zhodnocení cister-
nové automobilové stříkačky 
pro jednotku Sboru dobro-
volných hasičů obce Halen-
kovice.                      
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FLORBALTrojboj Trojboj 
pøípravek pøípravek 
a bìh žactvaa bìh žactva

První listopadovou sobo-
tu v rámci memoriálu MUDr. 
Josefa Podmolíka v ½ ma-
ratonu se  v Otrokovicích 
uskutečnil trojboj přípravek 
a běh žactva. Pro náš klub to 
bylo zakončení letní sezóny.
Trojboj se skládal z běhu, 

První letošní závody žákù v biatlonuPrvní letošní závody žákù v biatlonu
I. kolo ČP v biatlonu žáků 

proběhlo v Novém Měs-
tě na Moravě. Pro většinu 
našich závodníků to byla 
první zkušenost se zimním 
biatlonem. První tréninky 
žáci absolvovali na sněhu 
po vánocích na místním 
fotbalovém hřišti. Po zvlád-
nutí správné techniky běhu 
jsme absolvovali jednou tré-
nink na Pustevnách a jed-
nou v biatlonovém areálu 
v Novém Městě na Moravě. 
S ohledem na klimatické 
podmínky našeho kraje be-
reme tyto zimní závody jako 
přípravu na letní sezónu.
V současné době trénujeme 
běh na lyžích 1x týdně v bě-

žeckém areálu na Nové Vsi 
u Rýmařova.

 Výsledky naleznete v od-
kazu Výsledky.                  F. Palla

Pøátelský Pøátelský 
Florbalový turnaj Florbalový turnaj 
starších žákù starších žákù 
Luhaèovice                      Luhaèovice                      29. 10. 201429. 10. 2014

4. místo
Na přátelském turnaji 

starších žáků v Luhačovi-
cích nejvíce z hráčů zazářil 
Dan Kocián, který byl na 
turnaji vyhlášen nejlepším 
hráčem turnaje. Ocenění 
je důkazem toho, že hráči 

z Halenkovic mají co uká-
zat. 

Hráči: Valenta M., Trnav-
ský D., Horecký J., Ides V., 
Petrželková V., Kylarová A., 
Huťka O., Jurásek J., Kocián 
D., Blažek M.

Trenér: Jurásek Jaroslav

Prezentaèní florbalový turnaj Prezentaèní florbalový turnaj 7. 11. 20147. 11. 2014
Støední Prùmyslová Škola OtrokoviceStøední Prùmyslová Škola Otrokovice

3. místo
Prezentační lorbalový 

turnaj v Otrokovicích se 
řadí mezi ty velmi nároč-
né. Své síly přijedou změ-
řit žáci ze škol ze Zlínska, 
Otrokovic a okolí. Proto 
získat ocenění na tomto 
turnaji pro tak malou ško-
lu jako jsou Halenkovice, 

je velmi cenné.   3. místo je 
krásný úspěch. 

Hráči: Trnavský D., Kyla-
rová A., Kašík M., Petržel-
ková V., Surý L., Horecký J., 
Jurásek J., Kocián D., Ides V., 
Černoch D., Trvaj M., Huťka 
O., Blažek M.

Trenéři: Jurásek Jaro-
slav, Veselý Jiří

běhu přes překážky a z hodu 
raketkou. Z našeho klubu se 
tohoto klání účastnilo 16 
dětí. Všechny děti přistoupi-
ly k tomuto závodu s velkou 
bojovností. Odměnou pro 
všechny děti byl volný vstup 
do lanového centra.

BIATLON
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Florbalový turnaj 1. – 5. tøíd základních Florbalový turnaj 1. – 5. tøíd základních 
škol Otrokovice                   škol Otrokovice                   13. 11. 201413. 11. 2014

3. místo
Opět musím tuto partu klu-

ků a děvčete pochválit za to, 
jak naši halenkovickou školu 
reprezentovali. Minulý rok 
(2013) jsme z dvanácti týmů 
skončili na čtvrtém místě. 
A teď jsme posunuli laťku 
o něco výš, a to na stupně ví-
tězů. Je to krásný výsledek. Za 
sebou máme školy ze Zlína, 

Otrokovic a okolí. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat za po-
moc manželům Šavarovým. 
Děkuji

Hráči: Vašíček Rí., Štulíř R., 
Prokop L., Palla Š., Hastík M., 
Trvaj K., Kedruš A., Šavarová 
J., Bieberle F., Vašíček Ro., Du-
dešek O., Surý T., Bětík M.

Trenéři: Jurásek Jaroslav, 
Jurásek Jiří

Okrskové kolo ve florbale Napajedla Okrskové kolo ve florbale Napajedla 
21. 11. 201421. 11. 2014

3. místo
Na turnaji v Napajedlech 

se nám moc nedařilo vstře-
lit gól. Je třeba pochválit 
výkon brankaře Dominika 
Vlachynského. Naši branku 
hájil velmi dobře. I přesto, 
že naši střelci nebyli tolik 

úspěšní, podařilo se týmu 
získat 3. místo.   

Hráči: Kocián L., Palla F., 
Hastík D., Baránek O., Surý 
Lu., Pavelka M., Vojáček Z., 
Šubík R., Surý La., Vitásek J., 
Vlachynský D., Hučík T.

Trenéři: Jurásek Jaroslav, 
Huťková Hana

Okrskové kolo ve florbale Napajedla Okrskové kolo ve florbale Napajedla 
starší žáci                           starší žáci                           21. 11. 201421. 11. 2014

2. místo
K tomuto turnaji lze říct 

jen - hoši děkujeme. Takový 
výkon v tak malém počtu 
hráčů super. Jejich nasazení 
bylo úchvatné. Ale síly ubý-
valy a v posledním zápase 

už nestačily. Ale „klobouk 
dolů“ předtím, co halenko-
vičtí lorbalisté v zápasech 
předvedli.

Hráči: Blažek M., Kašík M., 
Huťka O., Jurásek J., Kocián 
D., Černoch D., Trnavský D.

Mikulášský florbalový turnaj Holešov Mikulášský florbalový turnaj Holešov 
7. 12. 20147. 12. 20141. místo

Na turnaj do Holešova 
jsme jeli poprvé a netušili 
jsme, co nás tam čeká. Ale 
jak se říká: přijeli jsme, 
zvítězili jsme a odjeli jsme. 
Takový průběh se nečekal. 
Za celý turnaj kluci z Ha-
lenkovic dostali jen jeden 
gól. Jinak jen dávali . Hos-

té se na nás dívali, co to na 
Halenkovicích vyrostlo za 
hráče. Jen ať si nás pama-
tují . 

Hráči: Trnavský D., Jurá-
sek J., Huťka O., Kocián D., 
Kašík M., Ides V., Horecký J., 
Švehlík M.

Trenér: Jurásek Jaroslav
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Pøátelský florbalový turnaj pro Pøátelský florbalový turnaj pro 
nejmenší hráèe a hráèky Luhaèovice nejmenší hráèe a hráèky Luhaèovice 

13. 12. 201413. 12. 20142. místo
Takové turnaje jsou pro 

mě zážitkem. Jak ti malí 
lorbalisté běhají a ukazu-

jí, že to také umí. V tomto 
turnaji jsme měli možnost 
srovnávat. K zápasům jsme 
nastoupili jako nejmíň po-
četný tým ze všech. A přesto 
kluci ukázali, že mají chuť 
hrát až do konce sil. Skon-
čili jsme na druhém mís-
tě na skóre. První Zlín dal 
v celém turnaji o dvě bran-

ky víc (škoda). Musím také 
vyzdvihnout výkon Františ-
ka Bieberleho v naší bráně. 
A radost z úspěchu byla o to 
větší, když si ještě Štěpán 
Palla vystřílel nejlepšího 
střelce turnaje. Gratuluji 
všem za skvělý výkon. 

Hráči: Šavarová J., Palla Š., 
Štulíř R., Vašíček R., Surý T., 
Žalčík F., Černoch T., Dude-
šek O., Bieberle F.

Trenér: Jurásek Jaroslav

Pøátelský florbalový turnaj pro Pøátelský florbalový turnaj pro 
1. – 3. tøídu Halenkovice    1. – 3. tøídu Halenkovice    17. 12. 201417. 12. 2014

1., 3. a 5. místo
Přátelský lorbalový turnaj 

se uskutečnil 17. prosince 
2014. Na naši školu jsme po-
zvali tým ZŠ Pohořelice, aby 
si mohli vyzkoušet lorbal jin-
de než na své škole. Nicméně 

naši lorbalisté jim nechtěli 
nechat nic zadarmo. Byl to 
krásný turnaj. Spokojenost 
byla na obou stranách škol, 
učitelů a dětí. Nejlepším střel-
cem turnaje byl vyhlášen Ště-
pán Palla ze ZŠ Halenkovice. 

VíVVVíVíVíVítětětětětětěětětězozozozozozozozovévvvvvvévévévévvvvvvvvvvéé: :::::::::::::  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPalalalalllllllallllllllllllllllalllalalllalala ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ.,.,.,.,,,,,.,,,.,,.,,, VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVašaaaašašaššaašašašaašašašaaššašašašašašššašašaašaššaašaašaašíčíčíčíččekekekkkkekekkkeekk RRRRRRRRRRRRRRRRR.,....,.,., BBBBBBBBBBBBBBieiiiieieieieeieeiei bebebebebebebeeerlrlrlrlrlrlrlle eeee eeeeee F.FF.F.F.F.FF.F , , , ,, DuDDDuDuDuDudedddededdeddddddeddddedd šešešešššššššeššššeššššššššššešš k k k kkkk O.O.O.O.OO

Vánoèní florbalový turnaj starších žákù Vánoèní florbalový turnaj starších žákù 
Roštìní Roštìní 20. 12. 201420. 12. 2014

2. místo
V Roštění jsme zkombino-

vali dva starší a dva mlad-
ší kluky, aby si vyzkoušeli 
společnou hru. A podařilo 

se. Krásné druhé místo bylo 
odměnou pro všechny. 

Hráči: Horecký J., Jurásek 
J., Kašík M., Surý L.

Trenér: Jurásek Jaroslav

PáPáPáPPáP týtýtýtýýtý ttttýmýmýmýmýmmm: :::  ŠŠŠŠŠŠŠididdddiddddididdidiidlololololllollololololoo MMMMMMM.,.,.,, SSSSSSSSSurururururu ý ý ý ý ýýýý T.T.T.T.T.T.TT, , , , ŽaŽaŽaŽŽaŽaŽaŽaŽŽalčlčlčlčlčlčlčlčl íkíkíkíkíkíkíkíkíkk FFFFFFFFFFF.....
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Vánoèní florbalový turnaj pro hráèe do 10 let Roštìní                       Vánoèní florbalový turnaj pro hráèe do 10 let Roštìní                       20. 12. 201420. 12. 2014
2. a 3. místo
Tento turnaj byl originál-

ní tím, že se hrálo na obec-
ním úřadě na malé branky 
bez gólmana. A myslím si, že 
děti si to užily. A o to šlo nej-
více. Tímto turnajem jsme 
ukončili lorbalovou sezónu 
2014. Děkuji všem.  

Hráči: Gabrhelík V., Bie-
berle F., Hastík M., Kedruš 
A., Palla Š., Šidlo M., Štulíř 
R., Šavarová J., Surý T.

Trenér: Jurásek Jaroslav

MODELÁØI Podzimní akce roku 2014Podzimní akce roku 2014

Podzimní čas je pro náš 
klub časem, kdy pořádá-
me  hned několik akcí  za 
sebou. Tou první, bylo 
v rámci oslav 380 let za-
ložení obce Halenkovice, 
netradiční  setkání mode-
lářů na letišti Vrchovice.
Počasí přálo a tak se létalo 
od rána do večera. Třešnič-
kou na dortu halenkovic-
kých oslav byl bezesporu 
ohňostroj, který se konal 
na modelářském letišti. 
Členové klubu pomáhali se 
zajištěním bezpečnosti. 

Další, velice podařenou, 
dnes již tradiční akcí, byla 
halenkovická Drakiáda. 
Letošní dračí rej si při-
šlo  užít 104 přihlášených 
soutěžících. Tak jak tomu 
bylo v předešlých letech, 

bylo vypsáno ně-
kolik soutěžních 

kategorií: drak akrobat, 
drak nejvýše letící a s ma-
lou úpravou nejkrásnější 
drak na „nejkrásnější drak 
doma vyrobený.“ K  tomuto 
rozhodnutí nás vedlo příliš 
mnoho zakoupených dráč-
ků. Vždyť stavění draků 
k podzimu patří, tatínko-
vé nebo dědečkové stavěli 
dráčky se svými potomky, 
a o to větší radosti se do-
stalo, když úspěšně  vzlét-
li k nebi. Na celé soutěžní 
poletování  dohlížela od-
borná porota složená z čle-

nů klubu a učitelek ma-
teřské školky a základní 
školy. Oceněny byly 4 děti 
z každé kategorie a to škol-
ka i škola zvlášť. Ostatní 
děti dostaly diplom a něja-
kou sladkost  za úspěšnou 

účast. Po celou drakiádu 
se v klubovém letištním 
baru podávalo drobné ob-
čerstvení. Tato drakiáda 
opravdu vyšla. Na halen-
kovské drakiádě bývalo 
většinou vždy pěkné po-
časí, ale k drakiádě patří 

vítr, a ten většinou chyběl. 
Letos tomu bylo jinak, za-
čátek akce byl ve 13.00 ho-
din a do této doby ani vá-
nek. Po příchodu prvních 
návštěvníků se vše obráti-
lo, foukalo a foukalo až do 
páté, kdy drakiáda o iciál-
ně končí. Co víc si přát. 

Pokračování na straně 38.
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V Halenkovicích od roku 
2001 působí modelářský 
kroužek. Vedoucí, pánové 
Jaroslav Vičánek, Franti-
šek Vojtek a nově i Martin 
Gregor, se se svými svěřen-
ci  zúčastňují žákovských 
soutěží, převážně v katego-
rii házecích kluzáků. V roce 
2005 vedoucí kroužku spolu 
se starostou obce p. Jarosla-
vem Ulicou, zakládají soutěž  
žáků, již ve zmíněné katego-
rii „O putovní pohár starosty 
obce“.

Toto žákovské klání  se 
konalo i letos. Na letišti Vr-
chovice se sešli zástupci mo-
delářských kroužků z Halen-
kovic, Pohořelic a Otrokovic.

Do startovní listiny mlad-
ších i starších žáků se celkem 
zapsalo 20 modelářů, kteří 
odlétali 9 kol. Po pátém kole 
byla přestávka na občerstve-
ní, členové klubu připravili 
svačinku v podobě čaje a klo-
básy. Po dolétání všech kol, 
mladí modeláři mohli využít 
čas, kdy se počítaly výsledky, 
k tréninku. Na závěr přišlo 
vyhodnocení. Hlavní cenou 
byl putovní pohár, předaný 
starostou obce Halenkovic 
do rukou nejlepšímu soutě-
žícímu Dominiku Trnavské-
mu, který s 220 body přispěl 
k prvenství Halenkovic v ka-
tegorii družstev. 

Další akcí, kte-
rou náš klub pořá-
dal, bylo tradiční 
podzimní setkání 
modelářů konané 
25. 10. 2014, u pří-
ležitosti ukončení 
sezóny. Stalo se zvy-
kem, že modeláři 
zahajují a ukončují 
letovou sezonu spo-
lečně s modeláři ze 
spřátelených klubů. 
Stráví den u ka íčka, 
popovídají si, a po-
kud to počasí  dovo-
lí, také létají. Počasí 
přálo a tak se létalo 
od rána do večera. 

Poslední akcí 
roku 2014 byla sou-
těž s názvem „Miku-
lášská házedla v Ot-
rokovicích“. Jak už 
samotný název říká, 
jednalo se o soutěž 
žáků kategorie „H“ 
Z našeho kroužku 
se soutěže zúčastni-
li Aneta Bohunová 
a Dominik Trnav-
ský.

Na závěr, rok 2014 
z modelářského po-
hledu byl úspěšný. 
Ovšem bez modelá-
řů, diváků, sponzo-
rů a obětavých lidí 
to nejde. Patří jim 
zato velké DÍKY.

Pøipravované akce Pøipravované akce 
na letišti Vrchovice na letišti Vrchovice 

v roce 2015v roce 2015
11. 4. 2015  

Otevření nebe
13. 6. 2015

Model air show
10. 10. 2015 

Drakiáda
17. 10. 2015 

Pohár starosty „H“
24. 10. 2015 
Zavření nebe

Pokračování ze strany 37.
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PLES SPORTOVCÙPLES SPORTOVCÙ
Na sklonku roku 2014 

otevřel plesovou sezónu již 
podruhé Ples sportovců. Po 
velmi vydařeném prvním roč-
níku (podrobná reportáž zde 
http://www.halenkovice.cz/
plessport13.htm) si i na dru-
hou akci našlo cestu přes 150 
návštěvníků. Reportáž z toho-
to “utkání” je v následujících 
odstavcích.

Začátek prvního poločasu 
obstaral úvodní souboj do-
mácích organizátorů za pul-

tem bufetu a hostů na druhé 
straně, kteří kopali jednoho 
panáka za druhým. Po úvod-
ních minutách se velká část 
hostujícího mužstva přesunu-
la na parket, kde jim v dresu 
domácích vyhrávala na Halen-
kovicích velmi dobře známá 
a sehraná skupina Madusong. 
Hra byla svižná a celý první 
poločas pak probíhal v rytmu 
přesunů z jedné poloviny (ro-
zuměj bufet) na druhou (tedy 
parket).

Poločasový program ob-
staral fotbalový předseda 
Vladimír Wozar, který vy-
hlásil nejlepší špílmachry 
uplynulé sezóny. Kdo chodil 
pravidelně na fotbalová utká-
ní, nemohl být překvapen, že 
se na prvním místě objevil 
navrátilec do sestavy, Pavel 
Marholt. Druhé místo obsa-
dil zaslouženě loňský vítěz 
Jarda Kašpar, těsně následo-
vaný talentovaným Ondrou 
Kadlčákem na místě třetím. 

Ani v druhém poločase nebyla 
nouze o dramatické okamži-
ky: Anička Gajdošíková, která 
před rokem zářila v tanečních 
pózách, se tentokrát probojo-
vala až do velkého inále dám-
ského penaltového rozstřelu. 
Tam ji ovšem po tuhém sou-
boji překonala, přece jenom 
o něco zkušenější, střelkyně 
Dáša Juřenová. 

V rámci celého programu 
probíhala tradiční a  velmi 
oblíbená tombola, v níž bylo 
průběžně vylosováno bezmála 
60 hodnotných cen, včetně tý-
denního pobytu v Chorvatsku 
a víkendového pobytu v Led-
nicko-valtickém areálu. Třetí 
cenu večera, televizi Samsung, 
získal po urputném souboji 
představitel spřátelené složky 
hasičů Jenda Gajdošík, k če-
muž mu organizátoři ještě jed-
nou gratulují. 

Závěr tohoto přátelského 
zápolení proběhl v poklid-
né atmosféře a obě mužstva 
(i ženstva) se jistě těší na třetí 
ročník, který opět za rok přine-
se menší vzrušení do poklid-
ných adventních víkendů.

Og.
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FOTBALFotbalová pøípravkaFotbalová pøípravka
Před koncem roku 2014 

v sobotu 20. 12. se mladí fot-
balisté z Halenkovic zúčast-
nili halového turnaje. Jednalo 
se o tradiční turnaj mladších 
žáků v Dolní Lhotě. Byl to náš 
první turnaj v tělocvičně. Šlo 
zejména o získání nějakých 
zkušeností na malém hřišti. 
Šlo o čtyři účastníky z různých 
částí okresu. Jednalo se o týmy 

Rackové, Slopného, Vizovic 
a Halenkovic. Naši hoši po bo-
jovném výkonu obsadili třetí 
místo. Tým Slopného porazili 
3:1, s Rackovou remizovali 1:1 
a s pozdějším vítězem Vizovi-
cemi prohráli 4:2.

Předvedená hra našeho týmu 
byla velmi dobrá. Kluci se dobře 
prezentovali, jenom nám chy-
bělo více štěstí. Tak snad příště.

A tak se do Slopného 
opět vrátíme 15. 2. 2015. 
Snad se k nám štěstěna 
tentokrát nakloní.

V roce 2015 jsme opět za-
čali v tělocvičně nové školy. 
A to už 6. 1. 2015. 

Tréninky zůstávají stej-
né jako minulý rok. V úte-
rý v 16.30 - 18.00 a pátek 
v 17.00 - 18.00 hod.

Podle počasí se koncem 
března přesuneme na hlav-
ní hřiště, abychom moh-
li začít jarní část sezóny.
Přejeme všem do nového roku 
vše nejlepší, hodně zdraví 
a sportovních úspěchů.

Tým trenérů
III. třída – skupina A – muži podzim 2014/2015III. třída – skupina A – muži podzim 2014/2015
1.1. LoukyLouky 1414 88 33 11 22 38:1538:15 3131
2.2. MysločoviceMysločovice 1414 99 11 00 44 33:2133:21 2929
3.3. KostelecKostelec 1414 88 11 11 44 36:2036:20 2727
4. Halenkovice 14 8 1 1 4 38:31 27
5.5. Tečovice BTečovice B 1414 88 11 11 44 22:1522:15 2727
6.6. PohořelicePohořelice 1414 88 00 11 55 32:1932:19 2525
7.7. ŽlutavaŽlutava 1414 55 33 11 55 23:2323:23 2222
8.8. Fryšták BFryšták B 1414 77 00 00 77 35:2335:23 2121
9.9. KašavaKašava 1414 66 00 22 66 35:2535:25 2020
10.10. SpytihněvSpytihněv 1414 66 00 22 66 34:2534:25 2020
11.11. ŠtípaŠtípa 1414 55 11 11 77 27:4427:44 1818
12.12. VšeminaVšemina 1414 33 22 11 88 15:4415:44 1414
13.13. BřezováBřezová 1414 33 11 11 99 17:3017:30 1212
14.14. HvozdnáHvozdná 1414 00 00 11 1313 16:6616:66 11

Dorost – skupina A – podzim 2014/2015Dorost – skupina A – podzim 2014/2015
1.1. SpytihněvSpytihněv 1010 99 00 11 00 64:964:9 2828
2.2. PřílukyPříluky 1010 77 11 00 22 33:2233:22 2323
3.3. HvozdnáHvozdná 1010 77 00 00 33 21:1321:13 2121
4. Všemina 10 6 0 0 4 31:14 18
5.5. ŠtípaŠtípa 1010 55 00 11 44 26:3726:37 1616
6.6. TlumačovTlumačov 1010 55 00 00 55 34:2034:20 1515
7.7. FryštákFryšták 1010 55 00 00 55 32:2132:21 1515
8.8. KašavaKašava 1010 44 00 00 66 20:3020:30 1212
9. Halenkovice 10 3 1 0 6 23:28 11
10.10. ŽeranoviceŽeranovice 1010 11 00 00 99 8:428:42 33
11.11. MysločoviceMysločovice 1010 11 00 00 99 5:615:61 33

Příští kolo:
Jarní část soutěžního roč-

níku 2014/2015 bude za-

hájena 29. 3. 2015 (muži), 
příp. 12. 4. 2015 (soutěže 
mládeže).

Výroèní èlenská schùze TJ HalenkoviceVýroèní èlenská schùze TJ Halenkovice
V sobotu 15. listopadu proběh-

la v sále Hospody u Lhotských 
Výroční členská schůze Tělo-
výchovné jednoty Halenkovice, 
v rámci které proběhly volby do 
jejího výkonného výboru.

Zasedání zahájil předseda 
TJ, pan Vladimír Wozar, který 
přítomné seznámil s činností 
jednoty za minulé období. Kon-
statoval, že se podařilo splnit 
základní plán, kterým bylo rozší-
ření a podpora zejména dětských 
a mládežnických fotbalových 
mužstev. V současné době při TJ 
působí družstva starší a mladší 
přípravky, mladších žáků, muž-
stvo dorostu a mužstvo mužů. 
V rámci TJ pracuje bezproblé-
mově také sekce nohejbalu, která 
využívá antukové hřiště u školy 
a skupina cvičení pro ženy, která 
se schází v tělocvičně ZŠ 2x týdně.

V podpoře výchovy mladých 
chce halenkovická TJ i nadále po-
kračovat. Za uplynulé období se 
výrazně zvýšil počet členů tělo-
výchovné jednoty. Také sportov-
ní výsledky jsou podle vedení TJ 
uspokojivé, což se příznivě odráží 

i na diváckých návštěvách domá-
cích utkání A mužstva. V případě 
místních derby chodí na fotbal 
i přes 200 diváků, díky čemuž se 
z výtěžků za vstupné daří hradit 
zejména přímé náklady na pořá-
dání utkání (rozhodčí, delegáti).

Po první zkušební sezóně se 
pomalu začíná dařit mužstvu do-
rostu, které si během podzimní 
části připsalo body za vítězství 
v několika zápasech.

Samostatnou kapitolou jsou 
týmy mládeže, jejichž činnost se 
neobejde bez výrazné podpo-
ry rodičů. Obrovskou práci zde 
odvádí trenérská skupina (Bře-
tislav Přecechtěl, Jakub Kadlčák, 
Oldřich Prokop, Richard Vašíček, 
Jaroslav Musil, Petr Karbowiak, 
Marek Abrahám).

TJ od loňského roku přispívá 
k halenkovické plesové sezóně, 
pořádáním Plesu sportovců, kte-
rý se setkal s pozitivním ohlasem 
veřejnosti. V této tradici se bude 
pokračovat i v letošním roce. 
Termín konání letošního plesu je 
13. prosinec. Naopak končí pat-
náctiletá tradice zimní HaLaligy, 

která se přesouvá z tělocvičny 
ZŠ na trávník fotbalového hřiště 
a sehrávána bude v letních mě-
sících. Tento model byl úspěšně 
vyzkoušen už letos. S ohledem na 
příliš zápasově exponované letní 
měsíce, kdy se v okolí koná řada 
turnajů, se halenkovický fotba-
lový klub rozhodl nepořádat ka-
ždoročně letní fotbalový turnaj 
mužů, ale pořádat jej střídavě 
s týmem Žlutavy. Novinkou v let-
ním kalendáři byl turnaj přípra-
vek, který by se měl stát novou 
tradicí na halenkovickém hřišti. 
Letošní první ročník dopadl nad 
očekávání dobře mimo jiné i díky 
výraznému organizačnímu při-
spění dorostenců.

Tělovýchovná jednota bude 
v roce 2019 slavit sté výročí za-
hájení organizovaného sporto-
vání v Halenkovicích. K tomuto 
datu bude směřovat postupná 
rekonstrukce areálu hřiště na 
Záhumení. V tomto ohledu bude 
i nadále rozvíjena spolupráce 
s obcí Halenkovice. Celá úprava 
bude postupovat po krocích bez 
přerušení provozu hřiště.

Informaci o stavu inancí pří-
tomným přednesl pokladník, 
pan Radek Kedruš. TJ pracuje 
s vyrovnaným rozpočtem. Vý-
znamnou inanční podporu při-
náší obec Halenkovice, letos se 
podařilo úspěšně oslovit také 
sponzory, díky jejichž příspěv-
kům se podařilo zakoupit vyba-
vení zejména pro mládežnická 
družstva. Na nákup bezpečných 
hliníkových branek byla využita 
i dotace z OFS Zlín.

Zasedání se zúčastnil také sta-
rosta obce Halenkovice Jaromír 
Blažek, který poděkoval za pří-
spěvek jednoty k programu oslav 
380. výročí založení obce (byly 
uspořádány ukázkové zápasy 
dětí a dovednostní soutěž pro 
veřejnost). Potvrdil také zájem 
obce na pokračování spolupráce 
s TJ při podpoře volnočasových 
aktivit mládeže i při rekonstrukci 
areálu.

Na závěr programu byl stáva-
jící výkonný výbor Tělovýchovné 
jednoty Halenkovice přítomnými 
zvolen i pro další období.

RJ, Z. Horka  
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KNIHOVNA
Dne 11. listopadu 2014 jsme 

ranní autobusovou linkou vy-
razili s 18 žáky 7. ročníku a se 
sl. uč. Pavlínou Němečkovou do 
Napajedel. V knihovně B. Bene-
šové se pro nás a žáky 7. třídy 
napajedelské I. základní školy 
připravovala beseda se zná-
mou českou spisovatelkou Vě-
rou Řeháčkovou. 

Protože paní Řeháčková by-
dlí v Brně, byl její příjezd do 
Napajedel stanoven na 11. ho-
dinu.  Před zahájením besedy 
jsme měli spoustu času, který 
jsme patřičně využili prohlíd-
kou napajedelského muzea.  
Pracovníci muzea se na nás 
velmi pečlivě připravili a tak 
měli děti prohlídku doplněnu 

Návštìva napajedelského muzea a setkání Návštìva napajedelského muzea a setkání 
se spisovatelkou Vìrou Øeháèkovouse spisovatelkou Vìrou Øeháèkovou

o pracovní listy. V první části 
prohlídky jsme se seznamovali 
s historií města. Ve druhé pak 
s historií irmy Fatra a to velmi 
originálním a působivým způ-
sobem. Napajedelská Fatra je 
především proslulá díky svým 
nafukovacím hračkám. Vý-
stavní sál věnovaný této sekci 
společnosti je vybaven spole-
čenskou hrou „Člověče nezlob 
se,“ kde igurky jsou v podobě 
barevných nafukovacích býků. 
Určitě si dovedete představit, 
jak tato kulturní místnost vy-
padala, když se do ní vrhli naši 
sedmáci… Křivdila bych jim, 
kdybych uvedla cokoliv jiného, 
protože se po celou dobu naší 
návštěvy chovali velmi slušně 
a pro nás bylo radostí s nimi 
trávit slunečné dopoledne. 
Před vstupem do sálu hraček 
bylo ovšem nutné naši skupi-
nu rozdělit na dvě části, aby si 
hru mohli vychutnat opravdu 
všichni hráči. Druhá polovina 
studentů zavítala do prostor 
věnovaných irmě Slavia, kde 
získávali informace za pomo-
ci doplňovaček. Zde si to u vy-
stavených strojů užili přede-
vším kluci. Po velkém výdeji 
energie a vzhledem k časové 
úspoře jsme se rozhodli, že 
strávené kalorie opět dopl-
níme. Seběhli jsme dolů na 

náměstí do místní pekárny, 
kde je zaručeně nejlepší pizza. 
„S boulemi za ušima“ jsme se 
pak vrátili zpět do multimedi-
álního sálu muzea, kde už byla 
připravena tolik očekávaná 
beseda. Sál byl ještě neobsazen 
a tak jsme mohli obsadit mís-
ta v první řadě. Všechny dívky 

využily příležitosti 
sedět tváří v tvář 
spisovatelce, za-
tímco kluci se 
s povděkem sunuli 
do zadních řad. 

Setkání s paní 
Řeháčkovou, která 
je zejména mezi 
čtenářkami stále 
v oblibě, bylo vel-
mi milé a přátel-
ské. Autorka, která 
má na svém kontě 
již 130 knih pře-
devším pro ženy 
a dívky, hovoři-
la o svém životě, 
o svých spisova-
telských začátcích, 

o všem co přispívalo k námě-
tům pro její knihy, o úskalích, 
která musí spisovatel překo-
návat než se jeho dílo ocitne 
v rukou čtenáře... 

Besedování jsme zakončili 
ještě rychlým nahlédnutím do 
napajedelské knihovny, kde 
mládež ocenila především od-

počinkové schody s polštáři. 
Neváhali a uvelebili se na nich. 
Paní spisovatelka Věra Řeháč-
ková se k nám ještě na chvíli 
přidala a tak jsme mohli poří-
dit poslední společná fota. 

Poděkování patří knihovni-
cím z Knihovny B. Benešové 
z Napajedel, za uspořádání 
nevšedního setkání a paní prů-
vodkyni, která nám v muzeu 
zajistila bohatý program. Naši 
žáci zaslouží pochvalu nejen 
za své vystupování, ale také za 
odvahu se aktivně do besedy 
zapojit a ptát se. Možná, že se 
v někom ze zúčastněných za-
žehla malá jiskřička a zrodí se 
nový spisovatel.                      

paja
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Burza knihBurza knih
Na základě četných 

dotazů o možnosti daro-
vání starých knih, jsme 
se v rámci akce Březen 
– měsíc knihy a Interne-
tu rozhodli uspořádat Ve-
řejnou burzu knih. Tato 
akce proběhne v neděli 
22. března 2015 v budově 
obecního úřadu od 11:30 
do 15:00 hodin. Zájemci, 
kteří chcete nabídnout své 

knihy, prosím informuj-
te se v místní knihovně 
u p. Bieberlové nejpozdě-
ji do čtvrtku 19. března 
2015, z důvodu omezené 
kapacity prostoru. Další 
informace naleznete na 
stránkách knihovny: www.
halenkovice.knihovna.cz 
a ve vysílání Infokanálu KT 
Halenkovice. Všichni čte-
náři jsou srdečně zváni.  

POHYBEM KE ZDRAVÍ POHYBEM KE ZDRAVÍ 
A LEPŠÍ MOBILITÌA LEPŠÍ MOBILITÌ

Klub seniorů i v roce 
2015 opět cvičí s míčem. 
Cvičení probíhá každý 
čtvrtek v 15,45 hod. v tě-
locvičně místní základní 
školy.

Zveme všechny zájem-
ce o pohyb. Hlavně starší 
nad 50 let, kteří chtějí pro 
sebe, své zdraví a pohodu 
něco málo udělat, a pro 
které je toto cvičení urče-
no.

Cvičíme nejen s míčem, 
ale také se zaměřujeme na 
posílení a protažení svalů, 
uvolnění kloubů, protaže-
ní celé páteře a posílení 
svalů kolem ní. Nezapomí-
náme, že součástí našeho 
života by měla být správná 
životospráva, ale také fy-
zická aktivita přiměřená 
našemu věku a zdravotní-
mu stavu.

V dnešní době, kdy se 
počet lidí trpících bolest-
mi zad a páteře stále zvy-
šuje a trpí jí nejen starší, 
ale často i hodně mladí 
lidé hledáme úlevu jaká je 
dostupná.

Proto se i naše cvičení 
zaměřuje na cviky, které 
nám mohou pomoci zmír-
nit bolest, nebo ji pravidel-
ným cvičením předcházet.

Přijďte mezi nás!
Uvolníme si spolu klou-

by, protáhneme, posílíme 
a zapojíme i svaly, které 

jsou v běžném životě málo 
používány. Postupně uvol-
níme a protáhneme celou 
páteř, ale jen tolik, co vám 
vaše tělo a zdraví dovolí.

Cvičení není náročné, 
každý cvičí, co zvládne, 
nikdy se necvičí přes pocit 
bolesti.  I když ze začátku 
nezvládnete plný počet 
cviků, věřte tomu, že dal-
ším cvičením a opaková-
ním se vše zlepší.

Když je tělo v pohodě 
a nic nebolí, zlepší se vám 
nálada a úsměv na tváři se 
dostaví. Jediné, co potře-
bujete, je udělat něco pro 
sebe, pro své zdraví a po-
hodu a tak si zlepšit ná-
ladu. Stačí sebrat odvahu 
a přijít mezi nás a každá 
pak uvidí sama, že tělu 
nenásilný pohyb prospí-
vá a co všechno naše tělo 
dokáže, ale taky co je třeba 
zlepšit - ukáže.

Přijďte se přesvěd-
čit, když budete chtít, co  
všechno opravdu v poho-
dě zvládnete, a že snad i vy 
radost v pohybu najdete.

PŘIJĎTE!!!!!!!!
Vezměte s sebou hlavně 

přezůvky, pitíčko a míč. 
Pokud nemáte, pro začá-
tek půjčíme.

Těšíme se na vás
Zdena Šimoníková

Klub seniorů 
Halenkovice

Projekt vzdìláváníProjekt vzdìlávání
Projekt vzdělávání, který 

si naše knihovna vzala pod 
patronát, má za sebou první 
úspěšné počítačové kurzy 
a pokračuje do konce mě-

síce června. Přihlášky jsou 
k dispozici v místní knihov-
ně nebo na webových strán-
kách knihovny – 
www.halenkovice.knihovna.cz

Změny v občanském právu - nájem bytových 
a nebytových prostor 6.3.

Změny v občanském právu - způsoby a druhy 
dědění 10.3.

Změny v občanském právu - pro zaměstnance 
a šéfy 16.3.

Změny v občanském právu v životě podnikatele 20.3.

Změny v občanském právu ve vztahu, rodič, 
manžel 24.3.

Základy 
podnikání

11 Jak založit podnikJak založit podnik 31.3.31.3.
2 Jak podniky zviditelnit 7.4.
3 Co je náklad a co výnos 14.4.
4 Jak vést účetnictví 21.4.

5 Pracovně - právní zajištění podni-
ku 28.4.

6 Druhy nejčastějších daní v podni-
kání 5.5.

7 Sociální a zdravotní pojištění 12.5.

Jsou vypsány další termíny pro následující tematické okruhy:

Právo a základy k podnikáníPrávo a základy k podnikání
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SETKÁNÍ ROÈNÍKU - PÌTASEDMDESÁTNÍCISETKÁNÍ ROÈNÍKU - PÌTASEDMDESÁTNÍCI
Pětasedmdesátníci
I. řada zleva shora:
František Gabryš, Marie Špidlíková 
(roz. Čevorová), Josef Močička, Vác-
lav Marholt, Josef Juřena, František 
Stratil

II. řada zleva shora:
Zdeněk Vlachynský, Vojtěška Vla-
chynská (roz. Trvajová), Pavel Bašti-
nec Ludmila Horková (roz. Juřeno-
vá), Josef Štěpáník, Anna Štěpáníková

I. řada zleva sedící:
Laďka Skopalová (roz. Kubičíková), 
Marie Zapletalová (roz. Gajdošíková), 
Marie Gabrielová (roz. Gabryšová), 
Vlasta Tomisová (roz. Kubičíková), 
Andělka Jirušková (roz. Zaoralová), 
Libuše Sedláčková, (roz. Gabryšová), 
Anna Stratilová (roz. Tomaštíková)

SETKÁNÍ ROÈNÍKU 1944SETKÁNÍ ROÈNÍKU 1944
Setkání ročníku 1944

Horní řada zleva: 
Ladislav Zaoral, František Koci-
án, Ludmila Obdržálková, Marta 
Maňásková, František Pavelka, Ma-
rie Kašková, Josef Hrbáček, Ludmila 
Benková, Rostislav Očadlík, Josef Za-
pletal, Miroslav Šavara 

Sedící zleva: 
Marie Holásková, Ludmila Zatlouka-
lová, Jana Kašíková, Jarmila Ulicová, 
Jiřina Tomaštíková, Vojtěška Vla-
chynská

SETKÁNÍ ROÈNÍKU 1949SETKÁNÍ ROÈNÍKU 1949

Setání ročníku 1949
Horní řada zleva: 

Prokop Lhotský, Břetislav Bryška, 
Josef Kníchal, Antonín Tomaštík, Jiří 
Neuman, František Vojáček, Anna 
Lapčíkova (roz. Trvajová), Helena 
Petříková (roz. Janišová), Stani-
slav Hučík, Marta Kašparová (roz. 
Skopalová), Marie Nedomová (roz. 
Gajdošíková) 

I. řada zleva: 
Zdeněk Mikoška, Anna Režná (roz. 
Švejčarová), Svatava Navrátilová, 
Františka Dubovská (roz. Hrabalo-
vá), Jiřina Kadlecová (roz. Poláško-
vá), Alena Kalíková (roz. Stošková), 
Božena Chytilová, (roz. Gabrhelí-
ková), Milena Obdržálková (roz. 
Stránská)

Sedící zleva: 
paní učitelky Ludmila Wallová, 
Zdeňka Rapantová, Věra Jiříčková 
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Leden
50 let

 Jan Abrahám Dolina 712
55 let

 Jaroslav Čapka U Svatých 366
60 let

 Vratislav Zábrana Katernice 149
65 let

 Karla Riedlová Zádřinoví 52
70 let

 Marta Souralová Dolina 72
75 let

 Ludmila Plšková Katernice 122

Únor
60 let

 Helena Kiššová Dolina 12 E
 Hana Ščuková Dolní Konec 30

65 let 
 Irena Fischerová Pláňavy 184
 Rudolf Brucháček Hradská 415
 Josef Sobotka Pláňavy 411

70 let
 Miroslava Hanáková Dolina 497

75 let
 Zdeněk Langer Pláňavy 352

Březen
50 let

 Pavla Plšková Katernice 119
 Zdeněk Drábek  Katernice 282
 Milena Košábková Zádřinoví 540

55 let
 Marie Stočesová Obecnice 642
 František Vojtášek Obecnice 643

65 let
 Josef Gajdošík Dědina 4
 Jiří Huťka Záhumení 624
 Ladislav Škoda Obecnice 576

70 let
 Jindřich Kašpar Obecnice 104
 Jaroslav Tomaštík Kopec 18

75 let
 Josefa Klapalová Katernice 141
 Jaroslav Režný Katernice 159

85 let
 Ludmila Čevorová Zemanové 353
 Marie Tesařová Obecnice 534

PØEHLED POØÁDANÝCH AKCÍPØEHLED POØÁDANÝCH AKCÍ
7. 3. 2015 v 19:00 hod.  
„Halenkovická trnka“ 
– slavnostní vyhlášení koštu slivovice. 

Hraje cimbálová muzika Rováš. Vystou-
pí folklorní soubor Pozdní sběr a mužský 
pěvecký sbor Chlapčiska. Vstupné 50 Kč. 
Pořadatelem je Obec Halenkovice a Český 
zahrádkářský svaz Halenkovice. Připrave-
na zahrádkářská tombola a bohaté občer-
stvení.

9. – 15. 3. 2015     Jarní prázdniny
21. 3. 2015 Baby bazárek 
- bazar dětského oblečení a vybavení 

pro děti. 
22. 3. 2015 Burza knih 
- v prostorách obecního úřadu. Bližší in-

formace poskytne knihovnice P. Bieberlová
28. 3. 2015 Velikonoční jarmark 
- v sále KD Halenkovice ve 14:00 ho-

din vystoupení dětí z MŠ, dětského folk-
lórního kroužku Fryštáček z Fryštáku, 
dětského folklórního souboru Pláňata 
z Halenkovic  v průběhu celého odpoledne 
na Vás budou čekat ukázky lidových řeme-
sel a výrobky s velikonoční tématikou.  Po 
celou dobu akce pro Vás bude připraveno 
občerstvení. Přijďte strávit příjemné veli-
konoční odpoledne. 

2. - 6. 4. 2015 Velikonoční prázdniny
11. 4. 2015 Otevření nebe
- otevření nebe nad halenkovickým mo-

delářským letištěm pořádá LMK Halenko-
vice. 

26. 4. 2015 Halenkovická pouť
30. 4. 2015 Pálení čarodějnic
- slet čarodějnic s čarodějným rejděním 

pořádá na modelářském letišti na Vrcho-
vici SDH Halenkovice. 

K významnému životnímu jubileu Vám 
upřímně blahopřejeme. Do dalších let 
přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu 

a mnoho spokojenosti ve Vašem 
osobním životě.

Bohdana Blažková, matrikářka.

9. 5. 2015 Premiérové vystoupení 
nově založeného ochotnického spol-
ku. Herci nabídnou komedii Mátový 
nebo citrón?. Autorem je francouzský 
dramatik Patric Haudcoeur.

15. a 17. 5. 2015 Doba kamenná 
a Jen počkej hlemýždi 

autor: Pavel Němec 
– divadlo žáků 8. ročníku ZŠ Halenko-

vice. Jako bonus pro malé děti žáci se-
hrají dvě pohádky. V pátek se hraje od 
19:30 hod. a v neděli od 14 hod. Režie: 
Radana Dundálková a Dagmar Kylarová. 

29. 5. 2015 Akademie ZŠ a MŠ Ha-
lenkovice

– zábavný program si připraví 
všechny třídy základní a mateřské 
školy a také se představí děti ze někte-
rých zájmových kroužků. V přísálí pro-
běhne výstava zajímavých prací žáků 
a školních kronik. Začátek od 18.00 
hodin.

31. 5. 2015 Setkání seniorů 
– od 14. hod se v  sále kulturního do-

mu uskuteční setkání občanů starších 
70-ti let. Připraven slavnostní oběd 
a bohatý kulturní program.

6. 6. 2015 Výlet do pohádky 
- tradiční výlet do pohádkového le-

sa, 27. ročník 
13. 6. 2015 Model air show 
Další ročník modelářského setkání na 

halenkovickém modelářském letišti na 
Vrchovici. Pořádá LMK Halenkovice. 

27. 6. 2015 Výročí založení SDH 
Halenkovice. Oslava 120. výročí za-
ložení Sboru dobrovolných hasičů Ha-
lenkovice.

BABY BAZÁREKBABY BAZÁREK
Nákup a prodej

těhotenského, kojeneckého a dětského 
sortimentu všeho druhu 

21. 3. 2015 od 9.30 do 15.00 hod.
OÚ Halenkovice, bufet zajištěn

Kontakt pro prodejce 
777 607 615 - Eva Janečková

776 160 747 - Šárka Kašparová


