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Pohádka o tøech Pohádka o tøech doktorechdoktorech
Autor: Vladislav Kracík
Pohádka plná písniček o tom, že se musí 

tři slovutní doktoři sejít v jednom českém 
království, aby se ukázalo, co už je dávno 
léty prověřeno.

DÁMSKÁ JÍZDA

SLOVO STAROSTY

Pokračování na straně 4.

VELIKONOÈNÍ JARMARK

NOVINKY Z KNIHOVNY
MS PODLESÍ

NAPAJEDELSKÁ ZUŠ

Pokračování na straně 7.

VYHLÁŠENÍ 10. ROÈNÍKU VYHLÁŠENÍ 10. ROÈNÍKU 
KOŠTU SLIVOVICEKOŠTU SLIVOVICE

Desátý ročník koštu slivovice je úspěšně 
za námi. Pořádat něco deset let si možná 
zaslouží uznání, ale to musí posoudit jiní. 
Vždycky jsme se snažili, aby k dobrému 
pití a zakousnutíh bylo i něco dobrého 
k poslechu a případně k tanci, a to vše aby 
tvořilo příjemnou atmosféru a zúčastnění 
se dobře bavili. To je hlavně našim cílem 
a bude i nadále, pokud bude existovat dob-
rá parta lidí, která pomůže. A DALŠÍ

MYSLIVECKÝ DEN
13. 8. 2016 ve 14.00 hodin

  myslivecká chata Větřák 
VÝSTAVA TROFEJÍ, 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ZVĚŘE 
zvěřinový guláš

Program pro děti: vědomostní soutěž,
střelba ze vzduchovky, 

jízda s koňským povozem a opékání špekáčků

TURNAJ FOTBALOVÝCH 
PŘÍPRAVEK 2016
27. 8. 2016 hřiště Halenkovice - pořádá TJ

VÝSTAVA OVOCE, 
ZELENINY A KVĚTIN 

24.–25. 9. 2016  
sál KD Halenkovice 

– pořádá ČZS 
Halenkovice 

DIVADELNÍ SPOLEK
HALENY
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SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
léto je téměř v polovině 

a právě letos nám počasí uka-
zuje své vrtochy. Začali jsme 
s výměnou střechy na budově 
úřadu. Ti, kteří zažili dům bez 
střechy, mi dají za pravdu, že 
to není v takovémto proměn-
livém počasí jednoduché. Ale 
s tím se musí počítat. Předně 
se zde chci omluvit uživatelům 
kulturního domu za problémy, 
které jim s rekonstrukcí budo-
vy vznikly. Budeme se snažit 
to všem patřičně vynahradit. 
Budova po posledním přívalo-
vém dešti v sobotu 2. července, 
kdy napršelo téměř padesát 
litrů vody na metr čtvereč-
ní, se bude muset vymalovat 
a v některých místnostech 
opravit i podlahy. Nic víc se 
nepoškodilo. Náklady budou 
uhrazeny z pojistky dodavatele 
stavby, která je na takovéto ne-
očekávané události uzavřena. 
Dovolte mi, abych poděkoval 
za obětavou práci místosta-
rostovi, zaměstnancům obce, 
dobrovolníkům z řad spoluob-
čanů a v neposlední řadě i do-
davatelské irmě, kteří svou tr-
pělivostí a nasazením zabránili 
velkým materiálním škodám, a 
to nejen při tomto posledním 
dešti. Není jednoduché cca 
700 metrů čtverečních zajistit 
a ochránit před nepřízní po-
časí. 

Pro vaši informaci. Ze stáva-
jící staré stropní konstrukce 
muselo být odstraněno šest 
vrstev asfaltové lepenky v cel-

kové váze 15 tun, dalším ma-
teriálem, který byl ze stropu 
odstraněn je drcený kámen 
o váze 80 tun. Při stavbě stře-
chy zároveň probíhají zed-
nické práce. V dalším patře 
bude nová moderní knihovna 
o celkové ploše téměř 300 m2 
a příslušenství (toalety, sklad). 
Rekonstrukce KD potrvá do 
konce září. Do tohoto data 
se mohou vyskytovat různé 
poruchy v kabelové síti a čas-
tější výpadky některých roz-
hlasových hnízd, hlavně těch 
vzdálenějších. Tento stav je 
zapříčiněn změnou antén, kte-
ré musely být z důvodů rekon-
strukce dočasně přestěhovány. 
Ještě jedna zpráva ohledně 
kabelového vysílání. V nejbliž-
ších dnech dojde k úplnému 
vypnutí analogového vysílání 
v naší kabelové síti. Naši do-
davatelé televizního vysílání 
nám již nebudou poskytovat 
tento druh příjmu z důvodů 
rozhodnutí Českého radioko-
munikačního úřadu. Uživate-
lé analogových televizorů si 
budou muset pořídit set-top-
-box nebo modernější televizi. 
Na přeladění přijímačů u nás 
v budově se již pracuje. 

A teď trochu z jiného soud-
ku. Jak jsem vás minule in-
formoval, rada obce vybrala 
nejhorší úseky místních komu-
nikací k opravám. Dojde k čás-
tečnému omezení či úplným 
uzavírkám na těchto cestách: 
na Dolině u staré pálenice v její 
horní polovině až po odbočku 

k p. Ondrašíkovi, další opravo-
vaným úsekem je Kopec hlav-
ní cesta – ulička až po dům 
p. Kašíkové a Kopec točna až 
po dům p. Juřeny čp. 719. Hlav-
ním dodavatelem byla radou 
obce ze čtyř uchazečů vybrána 
společnost Strabag, a to s před-
loženou částkou necelých 500 
tis. Kč. Rekonstrukce budou 
probíhat v měsíci srpnu. Dovo-
luji si požádat všechny majitele 
přilehlých pozemků či uživate-
le daných komunikací, z lokalit 
uvedených výše, o jejich aktiv-
ní účast a zájem. Předejdeme 
tak zbytečným komplikacím 
a nedorozuměním. V přípa-
dě dotazů jsem k dispozici na 
známém tel. čísle 724 179 299. 
Na Spodních i Horních Kržlích 
byly opraveny f. SM HA Jiřího 
Pavelky místní komunikace 
návozem asfaltové drtě. Další 
lokální výtluky byly opraveny f. 
NVB LINE v množství 25 tun. Je 
pravděpodobné, že po koneč-
ném sečtení nákladů zbytek 
nevyčerpaných inancí bude-
me investovat do oprav dalších 
úseků cest.

Nově dokončenou akcí za cca 
170 tis. Kč je dopravní značení 
pro cykloturisty. Určitě to ne-
byl špatně zvolený záměr. Je 
vidět, že nejen turisté značky 
pro orientaci používají. Dalším 
doplňkem k těmto značkám 
by mohlo následovat označení 
místních částí. V této záleži-
tosti jsme byli vyzvání katas-
trálním úřadem o aktualizaci 
a zpřesnění místních názvů 

z důvodů digitalizace 
naší obce. Na základě 
této výzvy rada obce 
ustanovila komisi ve 
složení p. Josef Jane-
ček, p. Anna Horko-
vá, p. Marie Zaple-
talová, p. Ludmila 
Zapletalová a p. Lud-
vík Trvaj k upřes-
nění a sjednocení 
místních názvů 
u jednotlivých částí 
obce tak, aby nebylo 
možné v jedné mapě 
číst např. Pláňavy 

a v druhé Pláňava nebo Kate-
řinice - Katernice. Rada obce 
byla s výsledky práce komise 
seznámena jejím předsedou p. 
Janečkem a rozhodla o jejich 
zveřejnění k připomínkování 
širokou veřejností. Pokud bude 
z vaší strany zájem, jsou tyto 
materiály k dispozici na OÚ 
Halenkovice. Můžete se např. 
dozvědět, do jaké místní části 
byl váš dům zařazen.

V části obce Katernice byl 
v měsíci červnu opraven zni-
čený kanalizační řad o prů-
měru 500 mm a délce 20 m 
irmou Vodohospodářské stav-

by Javorník za celkovou cenu 
400 tis. Kč. Dalším splněným 
úkolem je získání vodovodu 
z Pláňav na Dolinu do majetku 
Obce Halenkovice od f. Fagus. 
Vodovod jsme museli zakreslit 
a zlegalizovat. V červnu byla 
podepsána smlouva s Morav-
skou vodárenskou společností 
o jeho provozování.

A ještě jedna nemilá povin-
nost, která vyplynula z jedná-
ní rady a zastupitelstva obce. 
Rada obce Halenkovice a Rada 
školy, obdržely na přelomu jara 
a léta tohoto roku anonymní 
dopis, ve kterém bylo pouka-
zováno na tělesné i duševní 
trýznění dětí učitelem, a to 
u všech věkových kategorií na 
základní škole, a na neocho-
tu vedení školy tyto věci řešit. 
Tento dopis byl dle pisatele 
také adresován ministerstvu 
školství, české školní inspekci, 
hejtmanovi ZK a odboru škol-
ství ZK. Znovu podotýkám, že 
se jedná o anonym, tím pádem 
nám bylo odepřeno se stěžo-
vatelem daný problém řešit 
objektivně a efektivně. Nicmé-
ně rada obce v tomto případě 
nenechala nic náhodě a spojila 
se s policií ČR a domluvila se 
na dalším postupu. Na základě 
dalšího jednání byl radou obce 
požádán ředitel školy o zprávu 
a o zajištění prošetření klima-
tu třídy nezávislou organizací. 
Zde se tohoto úkolu zhostila 
pedagogicko - psychologická 

Pokračování na straně 3..
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poradna (PPP). Dalším kro-
kem bylo ověření, zda tento 
dopis byl doručen i všem de-
klarovaným organizacím, (viz 
výše). Z výsledků šetření PPP 
i odpovědí jednotlivých adre-
sátů a zprávy ředitele školy 
vyplynulo, že se jedná o nepod-
ložené a vymyšlené tvrzení, 

které svým pravým smyslem 
mělo pravděpodobně poško-
dit dobré jméno učitele a školy. 
S těmito výsledky budou také 
podrobněji seznámeni rodiče 
na příštích schůzkách SRPŠ. 
Zde bych chtěl apelovat na ro-
diče, kteří mají nějaké problé-
my, a to nejen ve škole, aby je 
vždy řešili přímo, bez excesů 
tohoto typu. Možná si pisatel 
neuvědomuje, že takovýto po-
stup, který zvolil, může zničit 
člověka po všech stránkách. 
Přestože máme jasná pravidla 
pro vyřizování anonymů, při-
jali jsme usnesení, že v případě 
nepodložených tvrzení – po-
mluv, budou-li tyto písemnosti 
poškozovat dobré jméno školy, 
obce či jednotlivců, bude obec 
nucena podat trestní oznáme-
ní na neznámého pachatele, se 
všemi důsledky pro pisatele. Je 
potřeba si uvědomit, že žijeme 
v právním státě, s fungujícím 

Pokračování ze strany 2. systémem, založeném na de-
mokratickém přístupu a ne 
ve státě totalitním. To už tady 
jednou bylo. A jistě se shod-
neme, že udavačství k našemu 
životu nepatří.

A na závěr něco pozitivního. 
Od prvního září bude otevřena 
kompletně zrekonstruovaná 
třída (bývalá jídelna) v mateř-
ské škole, která díky stavební 
irmě Jaroslava Vičánka do-

stala úplně nový vzhled, který 
jistě potěší rodiče i nejednoho 

Mezinárodní bienále stu-
dentského designu DESIGN.S 
pořádá Technické muzeum 
v Brně. V letošním roce se 
uskutečnil 2. ročník. Student-
ské bienále navazuje na tradi-
ci brněnského Design centra 
(1992-2007). Plánuje předsta-
vit to nejlepší ze studentského 
designu. DESIGN.S se zaměřuje 
zejména na průmyslový a pro-
duktový design, jenž vzniká na 
vysokých školách nejen v Čes-
ké republice, ale i v zahraničí. 
Cílem projektu je podpořit na-
stupující generaci odborníků 
a prohlubování spolupráce jak 
s vysokými školami, tak s ir-
mami a podnikateli z oboru. 
Výstava studentských soutěž-
ních prací by měla napomoci 
studentům designu jak střed-
ních tak vysokých škol před 
vstupem do praxe. 

Spolupracujícími instituce-
mi jsou Vysoké učení technic-
ké v Brně, UTB Zlín, Technické 
muzeum v Brně, Vysoká škola 
výtvarných umení v Bratislave.

2. ročník bienále studentské-
ho designu probíhal ve dvou 
muzeích. Hodnotící komise, slo-
žená ze 7 odborníků, zasedala 
v dubnu letošního roku. Členové 
komise jsou zástupci třech vy-
sokých škol a dvou moravských 
muzeí.  Do soutěže se přihlásily 
přes 400 stovky zájemců z 15-
ti zemí. Pro výstavu organizá-
toři vybrali rovnou polovinu 
výrobků. V technickém muzeu 
se hodnotil design produktový, 

tedy nejen věci vypadající pěk-
ně na podstavcích, ale také ty, 
které lidé využijí doma. Část ze 
dvou stovek vybraných před-
mětů, které vytvořili studenti 
středních a vysokých škol si 
lidé budou moci prohlédnout 
v Technickém muzeu do 9. října 
letošního roku. Autoři gra ické-
ho designu vystavují v  Umělec-
koprůmyslovém muzeu v Brně 
do 30. října 2016.

Zdroj: www.design-s.eu/2016, 
Ivana Malá - Česká televize 

Původ berlí
Alexandra Vovčenková z Ha-

lenkovic, která je spoluautorkou 

oceněného díla studovala na 
Střední uměleckoprůmyslové 
škole v Uherském Hradišti obor 
průmyslový design. Ve spolu-
práci se spolužačkou Michaelou 
Vlčkovou navrhly „Ortopedické 
berle pro děti od 6 do 10 let“ jako 
závěrečnou maturitní práci. 

Berle u maturitní zkoušky 
předváděl osmiletý bratr Bertík. 
Odpovídal na dotazy zkouše-
jících z hlediska uživatelského 
pohodlí. Do mezinárodní soutě-
že studentského designu dětské 
berle přihlásili zástupci školy 
z Uherského Hradiště.  

Paja

Cena ředitele 
Technického muzea v Brně 

Michaela Vlčková /Alexan-
dra Vovčenková, Střední umě-

leckoprůmyslová škola Uherské 
Hradiště

Ortopedická pomůcka 
pro děti ve věku 6 – 10 let

školkáčka. Celkové náklady 
byly 150 tisíc korun, ale stály za 
to. Vnikla útulná, prosvětlená 
a provzdušněná místnost, kte-
rá bude dětem sloužit jako lož-
nice, případně tělocvična. V MŠ 
během prázdnit bude probíhat 
výměna podlahové krytiny na 
chodbách a v šatně. V kuchyni 
ZŠ bude vyměněno osvětlení.

Děkuji všem za podporu 
a práci pro obec. Přeji vám hez-
ký a slunečný zbytek léta. 

Jaromír Blažek

ALEXANDRA VOVÈENKOVÁ Z HALENKOVICALEXANDRA VOVÈENKOVÁ Z HALENKOVIC  
mezi ocenìnými na DESIGN.S 2016 v Brnìmezi ocenìnými na DESIGN.S 2016 v Brnì
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VYHLÁŠENÍ 10. ROÈNÍKU KOŠTU SLIVOVICEVYHLÁŠENÍ 10. ROÈNÍKU KOŠTU SLIVOVICE
Uspořádat košt a vybrat 

ze všech tu nejlepší slivovi-
ci nebyl původní nápad. Už 
dříve tato událost probíhala 
v okolních obcích, především 
na Valašsku – vyhlášené jsou 
třeba Vizovice. I my se tak 
trochu po svých předcích cí-
tíme být Valaši.  Proto nikoho 
nepřekvapilo, že naši odvážní 
mužové z Klubu vojáků v zá-
loze v minulosti pořádali svůj 
minikošt. Postupem času pře-
šel spíše v recesistickou akci 
nazvanou „Bílá hůl.“ Pánové 
odměňovali uznáním a diplo-
mem nejlepší slivovici, ale 
největší popularitu vždycky 
získala ta ze všech nejhorší 
pálenka, která pak obdrže-
la zmiňovaný titul „bílá hůl.“ 
Můžeme zaručit, že nikdo po 
její konzumaci neoslepl, to 
proto, že každý se snažil pře-
devším uspět a do soutěže šel 
s tím nejlepším, co měl. 

Dá se říct, že jsme jako po-
řadatelé na tuto soutěž na-
vázali. Chtěli jsme její atmo-
sféru přiblížit všem ostatním 
soutěžechtivým majitelům 
pálenky, nejen uzavřenému 
okruhu lidí. Hlavně jsme se 
snažili zapojit místní včetně 
chatařů a chalupářů. Tak se 
vytvořilo několik pravidel. 

První z nich říká, že vítězná 
trofej nesmí opustit katastr 
Halenkovic. To znamená, že 
vítězem se vždy stává pěs-
titel nebo „páleničář“ z Ha-
lenkovic. Mnohé z okolí toto 
pravidlo odradí a do soutěže 
nejdou, ale masovost není 
našim cílem. Nevadí nám, že 
soutěž má pouze místní vý-
znam. Postupem let můžeme 
mluvit i o odborné stránce 
věci. Degustátoři se praktic-
ky nemění a praxí získávají 
jistou odbornost, jejich chu-
ťové pohárky se tříbí. Princip 
vyhodnocení je také na dobré 
úrovni, pomáhá i moderní 
počítačová technika. Vytvořili 
jsme si vlastní know-how.  

Celých osm let nám obě-
tavě pomáhala s organizací 
Kulturní komise pod vedením 

Marie Mihálové. Jako spolu-
pořadatelé měli na starosti 
slavnostní vyhlášení soutěže, 
a to především obnášelo za-
jistit muziku a bufet. Nejen 
to, poskytli také moderátora, 
který se staral o dobrou zá-
bavu. Vzpomeňme na vždy 
vtipem hýřícího Jindřicha Ju-
řenu, nebo výborného licitá-
tora vítězných vzorků Milana 
Bieberleho. Po ukončení čin-
nosti kulturní komise v roce 
2014, jsme začali spolupraco-
vat s místním svazem zahrád-
kářů. Minulý rok jsme se, jak 
se říká, oťukávali a letos už 
jsme jeli naplno. Zjistili jsme, 
že zahrádkáři jsou velcí gur-
máni a tak rozšířili sortiment 
v bufetu o speciality jako je 
dršťková polévka, chleba se 
sádlem a cibulí nebo se škvar-
kovou pomazánkou,  výborné 
koláče a trubičky. Mají i jiné 
dobré nápady a tak se snaží-
me je do celé akce více vtáh-
nout.

Letos jsme k neveřejnému 
degustování vzorků použili 
jejich pěstitelskou pálenici. 
Jako celek jsou dobří organi-
zátoři a nemají nouzi o ochot-
né lidi. Proto jsme si dovolili 
u příležitosti kulatin uspořá-
dat pro naše příznivce něco 
navíc. Rada obce odsouhlasi-
la koncert Hradišťanu. Věděli 
jsme, že s pomocí zahrádkářů 

to vše zvládneme, dokonce 
v jeden den spolu se slavnost-
ním vyhodnocením.

Hradišťan včele s Jiřím 
Pavlicou vystoupil před za-
plněným sálem kulturního 
domu v odpoledních hodi-
nách 5. března za velkého 
očekávání diváků a poslu-
chačů z Halenkovic a okolí. 
Úvodního přivítání se ujali 
starosta obce Jaromír Blažek 
a předseda zahrádkářů Da-
libor Stuchlík. Kdo vsadil na 
klasickou cimbálovou muzi-
ku, mohl by být zklamán. Už 
několik desetiletí se toto hu-
dební těleso snaží zapojit do 
svého repertoáru netradiční 
hudební žánry. Kromě folklo-
ru – lidové tradice, ze které 
vychází, můžete zaslechnout 
vážnou hudbu, současnou 
hudbu, folk nebo třeba hu-
dební etnické prvky jiných 
národů. Texty jsou někdy až 

ilozo ické, plné poezie, která 
bere za srdce. Líbí se přede-
vším verše od Jana Skácela 
např. Modlitba za vodu a dal-
ší texty ze života člověka a o 
lásce. Uměleckým vedoucím 
a zároveň tvůrčí osobností je 
hudebník, houslista a sklada-
tel v jedné osobě Jiří Pavlica, 
a to už od roku 1978.  Jeho 
milé slovo doprovázelo i kon-
cert v Halenkovicích a ukáza-
lo přítomným, že je i výborný 
moderátor. Je to příjemný 
člověk, stejně jako všichni 
další muzikanti: David Bur-
da, Milan Malina, Josef Fojta, 
Milan Gablas a Roman Gill. 
Nelze zapomenout také na 
sametový hlas zpěvačky Alice 
Holubové. To, že se vystoupe-
ní tohoto ojedinělého hudeb-
ního seskupení hodně líbilo, 
ukázal dlouho trvající aplaus 
a několik přídavků, které byly 

Pokračování na straně 5..
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taktéž odměněny bouřlivým 
potleskem více než dvou set 
párů rukou. Při společné de-
batě v zákulisí jsme zjistili, že 
v Halenkovicích nekoncer-
tovali poprvé. Odhadli jsme, 
že je to asi dvacet let, kdy tu 
byli naposled. Naše prostředí 
i publikum se jim zamlouvalo, 
a jelikož mají více různých 
hudebních projektů, není 
vyloučeno, že se k nám brzy 
vrátí. Také pozdravili naše 
čtenáře a věnovali autogramy 
pro naše noviny. 

Následovala rychlá promě-
na sálu na stolovou úpravu. 
Chvíli jsme litovali, že není 
nafukovací. Většina hostí 
měla místenky a zasedací 
pořádek byl víceméně jas-
ný. Ale stále přicházeli další 
a další, kteří postupně zapl-
nili přísálí, v zápětí i to horní. 
To tu ještě nebylo, desítka 
táhla, slibovala něco navíc. 
Objevili se i přespolní a vol-
ného vstupu na slavnostní 
vyhlášení využili účastníci 
koncertu Hradišťanu. Pano-
vala mírná nervozita. Bude 
stačit kapacita míst, bude 
dostatečná zásoba v bufe-
tu? Vše se zvládlo a atmo-
sféra se uklidnila. Nástěnka 
s neúplným pořadím lákala 
k nahlédnutí, lidé se kolem 
ní shlukovali a debatovali 
o výsledcích. Kdo bude ten 
vyvolený, jehož jmenovka 
ozdobí trofej pro vítěze? 
Odhadovali, jak asi dopadli 
jejich soutěžní vzorky. Ceny 
pro vítěze byly připraveny, 
bohatá tombola zaplňovala 
podium, hudebníci ladili ná-
stroje. Nezbývalo než začít.

Moderování večera se ujal 
Vladimír Wozar, který má 
v této oblasti zkušenosti 
z Plesu sportovců. Po úvod-
ním přivítání následovalo 
představení cimbálové mu-
ziky Rováš, tanečníků ze sou-
boru Pozdní sběr a Radovan 
a také mužského pěveckého 
sboru Chlapčiska, kteří prů-
běžně svými vstupy zpest-
řovali večer. Vtipkovalo se 

KATEGORIE TRNKA 2016KATEGORIE TRNKA 2016
Pořadí Jméno a příjmení Obec Druh Ročník Body Č. vzorku

1. Radek Zapletal Halenkovice 383 trnka 2015 13,917 55

2. Vladimír Němec Halenkovice 301 trnka - dur. 2015 13,583 38

3. Vladimír Němec Halenkovice 301 trnka 2015 13,500 31

4. Daniel Pytela Halenkovice 475 trnka 2015 13,250 30

5. Richard Stočes Halenkovice 642 trnka 2015 13,083 68

5. Ladislav Smetana Halenkovice 426 trnka 2015 13,083 95

OVOCNÁ PECKOVÁ 2016
Pořadí Jméno a příjmení Obec Druh Ročník Body Č. vzorku

1. František Gabryš Halenkovice 571 mirabelka 2015 13,417 98

2. Josef Hrbáček Halenkovice 192 višeň 2014 12,750 111

3. Michal Palúch Halenkovice 593 mirabelka 2015 12,333 121

4. Luděk Štěpáník Halenkovice 10 meruňka 2015 12,167 129

5. Lukáš Kuchař Halenkovice 188 nektarinka 2014 11,750 105

5. Dalibor Stuchlík Halenkovice 239 meruňka 2015 11,750 122

OVOCNÁ JÁDROVÁ 2016OVOCNÁ JÁDROVÁ 2016
Pořadí Jméno a příjmení Obec Druh Ročník Body Č. vzorku

1. Milan Bieberle Halenkovice 701 hruška 2015 12,500 140

2. Radek Havelka Kostelany hruška 2015 11,917 145

3. Roman Janeček Halenkovice 730 hruška 2015 11,500 136

4. Josef Brázdil Milovice hruška 2015 11,417 146

5. Antonín Stratil Halenkovice 440 hruška 2015 11,083 133

VÍTĚZOVÉ 
VŠECH ROČNÍKŮ KOŠTU 

 HLAVNÍ KATEGORIE
rok jméno a příjmení

2007 Ladislav Smetana

2008 Vladislav Stuchlík

2009 Josef Hrbáček

2010 Stanislav Michalík

2011 Michal Palúch

2012 František Gabryš

2013 Lenka Mihálová

2014 Zbyněk Holásek

2015 Michal Palúch

2016 Radek Zapletal

o tom, že jen málokomu se 
poštěstí mít takového před-
skokana jakým je Hradišťan. 
Následovalo přivítání od 
organizátorů, starosty obce 
a předsedy českého svazu 
zahrádkářů Halenkovice. 
Pro větší pobavení se hned 
v úvodu dražily vítězné 
vzorky. Objevilo se několik 
zarputilých, kteří chtěli tyto 
skvosty vlastnit. Postupně 
se přihazovalo a cena rostla. 
Nešlo o závratné sumy, ale i 
500 Kč je zajímavá cena za 
necelý půllitr pálenky. Spo-
lečně pak pánové vyhlásili 
vítěze jednotlivých kategorií. 
Ty na nižších postech odmě-
nili čestným uznáním, ty na 
stupních vítězů dárkovou 
kazetou. Hlavním hrdinou 

večera se stal Radek 
Zapletal od Svatých, 
který navíc obdržel 
trofej nejvyšší, sou-
dek s logem soutěže. 
Je mu známo další 
nepsané pravidlo, 
že po celý rok musí 
trofej zdobit někte-
ré z oken jeho domu 
vedoucí do ulice. 
Což mu jistě nevadí, 
právě naopak, je na 
svou výhru patřičně 
hrdý. Náhlá radost 
mu vnukla myšlen-
ku, že je zapotřebí 
všem přítomným 
dopřát vítězného 
moku, a tak slivovi-

Pokračování ze strany 4.

Pokračování na 
straně 6..



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ   JARO 2016 6č. 81

ce z domácích zásob tekla 
proudem. Milovníci pálen-
ky usilovně koštovali i další 
vzorky, které nabízel slivovi-
cový bar. Barmanky nestíhaly 
nalévat, očíslované půllitry 
jim hrály pod rukama.  Bylo 
z čeho vybírat, sešlo se na 
153 půllitrů. Někteří si vybí-
rali podle pořadí, jiní podle 
majitelů, posléze podle chuti.  
Mnozí chtěli zjistit, jakou na-
pálil soused nebo kamarád. 
Vedly se zasvěcené debaty, 
také se hodně jedlo a zpívalo. 
Veselí na hodinku přerušilo 
losování tomboly. Věříme, že 
vlastníky vítězných losů svou 
rozmanitostí potěšila. Patří 
se poděkovat štědrým spon-

zorům a dárcům. Děkuje-
me. Muzika stále hrála, lidé 
se bavili, ale únava už byla 
znát. Že se končilo po půl-
noci, nikoho nepřekvapí, 
že se vypilo 39 litrů ohnivé 
vody asi ano. Ale kdo to ne-
umí, ať nepije. Vše proběh-
lo v klidu a bez výtržností – 
nikdo se nepobil, ani jinak 
společensky neznemožnil. 

A čím zakončit, asi slovy 
starosty:

Vážení přátelé, milovníci 
slivovice, deset let uply-
nulo jako voda. Dovolte 
mi, abych vám všem touto 
cestou poděkoval za přízeň 
a podporu. Děkuji lidem, kte-
ří stáli u zrodu a nápadu této 
příjemné soutěže. Děkuji 

Pokračování ze strany 5.

DÁMSKÁ JÍZDA ANEB ZADÁNO NEJEN PRO ŽENYDÁMSKÁ JÍZDA ANEB ZADÁNO NEJEN PRO ŽENY
Po delší odmlce probě-

hl v pátek 22. dubna 2016 
v sále kulturního domu 
v Halenkovicích zábavný 
večer s názvem Dámská 
jízda aneb Zadáno nejen 
pro ženy. Zásluhy za ten-
to příjemný večer patří 
především paní Věnce Ja-
drníčkové. Velký dík patří 
i všem, kteří se zapojili do 
organizace, přípravy ob-
čerstvení a výzdoby sálu.

Večer se nesl v duchu 
péče o pleť a také módních 

Vítěz 10. ročníku Koštu slivovice Radek Zapletal přebírá 
putovní pohár z rukou loňského vítěze Michala Palúcha. 

přehlídek. Jak o pleť pečo-
vat a novinky z této oblasti 
představila v průběhu ve-
čera paní Věnka Jadrníčko-
vá a na modelce z publika 
předvedla zkrášlující obli-
čejovou proceduru.

Na pódiu se tentokrát 
střídaly dokonce dvě sku-
piny modelek. První sku-
pinka předváděla tradičně 
modely z Odborného uči-
liště ve Vizovicích. Na za-
čátku rozjasnil tváře všem 
přítomným pohled na re-

tro šaty s puntíky, které 
jsou opět v kurzu. Poté se 
modelky zavlnily v rytmu 
africké hudby a předvedly 
kolekci „africká pyžama“, 
kterou doplnily vlastní 
hrou na bubínky a rumba 
koule. Jako třetí přišla na 
řadu kolekce kabátů a šatů. 
Finální vystoupení patřilo 
motoristickému stylu čer-
veno-bílo-černé šachovni-
ce.

Halenkovické ženy 
ve druhé skupince mo-

delek předváděly modely 
„z druhé ruky“ z místního 
secondhandu paní Marie 
Huťkové. Názorně uká-
zaly, že obléct se módně 
a „šmrncovně“, nemusí být 
vůbec drahá záležitost. 

O make-up všech mo-
delek se zasloužila slečna 
Anička Gajdošíková, nezá-
vislá kosmetická poradky-
ně společnosti Mary Kay, 
a také studentky Odbor-
ného učiliště ve Vizovicích. 
Účesy měly na starost stu-
dentky kadeřnického obo-
ru SOU Vizovice.

Součástí programu byla 
i závěrečná proměna, kte-
rou podstoupila paní Ve-
ronika Horková. O líčení ve 
večerním stylu se postara-
la opět Anička Gajdošíková 
a o účes děvčata z SOU Vi-
zovice.

Návštěvnice si mohly za-
koupit kosmetické produk-
ty, předváděné oblečení ze 
secondhandu paní Huťko-
vé a krásné šperky z inter-
netového obchodu Šárky 
Kašparové Belle Vie.

Výtěžek z akce byl vě-
nován Cvičení pro děti od 
1 do 4 let a Klubu seniorů 
v Halenkovicích.

Markéta Sudolská 

všem, kteří pomáhali a po-
máhají akci organizovat: Obci 
Halenkovice a ČZS Halenko-
vice, sponzorům a v nepo-
slední řadě vám, kteří dáváte 

svou pálenku k hodnocení. 
Bez vás pěstitelů, sadařů, za-
hrádkářů a lidí, kteří se rádi 
baví, by dnes nebylo nic.  

 Bohdana Blažková
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DIVADELNÍ SPOLEK HALENYDIVADELNÍ SPOLEK HALENY    Pohádka o tøech doktorechPohádka o tøech doktorech
V neděli 13. března 2016 

přišlo hojné halenkovské pub-
likum do sálu Obecního úřadu 
na slavnostní premiéru naší 
nové pohádky. Hned na začá-
tek je potřeba zmínit, že zájem 
diváků byl ohromný a pohled 
do plného sálu byl prostě, pro-
stě...... (znáte to, ne? Ten po-
cit, když vidíte, že Vás někdo 
opravdu rád podpoří). Děti byly 
úžasné, zapojovaly se, hádaly, 
zpívaly a byly velmi vnímavé, 
což nás těšilo ze všeho nejvíce.

Prozradíme děj? No, pohád-
ka o třech doktorech. Asi bude 
někdo nemocný. Asi někdo 
z pohádky. Dočkáte se nachla-
zeného draka, přecpaného 
Otesánka a hlavně nemocné-
ho, promiňte, zamilovaného 
kouzelníka. Doktory v nabídce 
máme taktéž exotické. Kromě 
klasické české medicíny mů-
žeme nabídnout zkušenosti 
i z daleké Arábie a Rusi.

Představení vznikalo zhruba 
půl roku. Velkou práci nám dalo 
sladit děj pohádky s vizuální-
mi prvky. Čekali nás nároční 
diváci, kteří se nebudou smát 
jenom ze shovívavosti. Hlava 
draka motala hlavu panu Čer-
nému několik týdnů, trápily 
nás kostýmy. Jak je sladit? Ušít? 
Koupit? Ale když máte na koho 
se obrátit...  Adélka Machalo-
vá přišla, viděla, navrhla, uši-
la a zvítězila. Pokusili jsme se 
i zpívat. Texty písní si tvořili 
herci sami. Někteří při cestě 
autem, jiní k tomu potřebo-
vali trochu vína.  Hudební do-
provod vytvořili pánové Pa-
vel Jordán, Vlastimil Regent a 
Jiří Burďák.

Pohádka o třech doktorech 
stihla i jednu reprízu. V Ot-
rokovicích v hotelu Atrium 
23. března 2016. Opět úžas-
né publikum sledovalo před-
stavení z koberce a bylo tak 
zapálené do děje, že to chví-
lemi vypadalo, že to odehrají 
za nás. Nyní jsme si vyhlásili 
malé divadelní prázdniny. 
V této době již naše drahá 
princezna Amálka porodila 
krásnou dceru Anežku, ale 

chápete, že mít těhotnou pat-
náctiletou princeznu nepůso-
bilo v pohádce moc výchovně. 
Marcelka Palúchová je hlavním 
mozkem našeho divadelního 
souboru, a proto počiny spol-
ku bez ní by neměly význam. 
V repertoáru zůstává nadále 
Mátový nebo citron? a Pohád-
ka o třech doktorech. První 
představení po prázdninách je 
naplánováno na začátek října. 
Na našich webových stránkách 
www.divadlohaleny.cz budou 
s dostatečným předstihem 
zveřejněna všechna plánovaná 
vystoupení.

Ještě bychom chtěli v tomto 
článku zmínit, že náš spolek by 
fungoval jen těžko bez podpory 
obecního úřadu v Halenkovi-
cích, bez možnosti využívání 
sálu a bez možnosti skladování 
našich rekvizit, kterých začíná 
přibývat. Ještě jsme si ale bo-
hužel nevydělali na pořádnou 
almaru, kam bychom mohli 
uschovat všechny naše kulisy, 
proto jsme doposud skladovali 
některé kousky různě po bu-
dově. Karel se s označením na 
obrazu pro Mátový a Citron? už 
určitě vyrovnal a pohovku se 
skříní jsme si určitě dobili sami 
při zápalu hry, jenom chceme 
požádat o určitou dávku re-

spektu k našim volně loženým 
kulisám. Za toto moc děkujeme.

To je vše, přátelé. Z králov-
ství Vás zdraví Jeho Veličenstvo 
král Bohouš (Martin Tomaštík), 
jeho nádherná dcera princezna 
Natálka (Marcela Palúchová), 
královský kouzelník, který na-
konec bude i něco víc (Vítek 
Gabrhelík), Otesánek (Lenka 
Hulejová), paní Sedmihlaváč-
ková (v roli stvořitele pan Čer-
ný) a královský osel, pardon 
posel (Zbyněk Holásek). Lékař-
skou pomoc poskytne Dr. Bálek 
(Karel Škrabal), Dr. Omedár 
(Vendula Večeřová), Dr. Užba 
(Zbyněk Holásek). Za odborný 
personál sestřička (Pavla Pavel-
ková). Za neúspěšné nápadníky 
se klaní, i když trochu staticky, 
princové Lamželezil a Kraso-
mil (Vítek Černý a Filip Juřena). 
Od mixážního pultu mává svou 
pravicí Kamila Kováčová. A tr-
paslíci, tak ti už Vám bohužel 
nezamávají…   Pavla Pavelková 

Vzkazy doktorům 
Na dotaz „Jak se vám diva-

dlo líbilo?“ odpověděly děti 
z 1. třídy:

Divadlo se mi moc líbilo.
Děti z 3. třídy:
Divadlo se nám líbilo. Diva-

dlo se nám líbilo, ale mohli by 
ho trochu zlepšit. Poslední dva 

doktoři se objevili někde v půl-
ce pohádky. Mohli se objevit 
někde na začátku.

Na dotaz „Co vás nejvíc 
pobavilo?“ odpověděly děti 
z 1. třídy:

Drak – jeho kostým a jak hrál.
Doktor Bálek. Doktor Užba.
Děti z 3. třídy:
Rozesmálo nás, jak králov-

ský osel padal na zem. A jak 
doktor Užba pil svou medicínu. 
Jak princezna ukazovala obra-
zy svých nápadníků. Líbilo se 
nám kouzelníkovo zaříkávadlo. 
Sestřička držela tašku za dva 
prsty, taška převážila doktora 
na zem. 

Míša Mikešová, Klára Valentíková, Vojta Gabrhelík, 
Tomáš Surý, Markéta Kubičíková, Franta Bieberle, 

Jana Berzedyová, Lukáš Juřena – žáci 3. třídy Adélka Trvajová, 1. B
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RO schválila
účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Ha-

lenkovice za kalendářní rok 2015 
v předloženém znění.

výpůjčku části pozemku p. č. 
3547/7 pro p. Tomáše Ho baue-
ra z důvodu přístupu k pozemku 
p. č. 2534/2 o výměře cca 60 m2.

výpůjčku části pozemku p.č. 
3592/1 pro p. Miroslava Slávika 
k napojení kanalizace stavby RD 
na p.č. 1696/5 o výměře cca 5 m2.

návrh smlouvy na servis zaří-
zení ČOV s irmou LERISON s.r.o. 
Brno.

smlouvu s irmou ASEKOL na 
umístění 2 ks kontejnerů k zpět-
nému odběru drobných elektro-
spotřebičů.

nabídku irmy Satturn na ná-
kup 2 ks počítačů (pro kabelovku 
a rozhlas včetně IVVS).

opravy na fotbalovém hřišti 
TJ Halenkovice, a nové střídačky a 
světelná tabule včetně elektroin-
stalace irmou W střechy s.r.o. 

výpůjčku části pozemku p. č. 
3602/1 pro pana Radka Skácela 
k napojení kanalizace pro stavbu 
RD na p.č. 3831 a 137.

odpuštění poplatku za stočné 
2016 dle předložených žádostí: 
Hana Skácelová, Marie Dubová, 
Jakub Kuchař, František Brázdil, 
Jolana Vardanová, František Ga-
briel, Lucie Vlková, Tereza Lan-
gerová, Zdeňka Kříčková, Petr 
Kedra, Pavel Kedra, Jana Kedro-
vá, Pavla Kociánová, Petr Kocián, 
Marie Režná, Věnka Jadrníčková, 
Martina Dlapová, Alena Kníchalo-
vá, Pavel Kaška, Roman Zatloukal, 
Dita Ceroni + děti, Hana Kašpár-
ková, Martin Kašpárek, Petra 
Čevelová, Nikola Čevelová, Ivana 
Zábranová, Marie Kalivodová, 
Šárka Sukupová, Emily Sukupová, 
Anetta Sukupová, Jan Kulenda, 
Vlastimil Škoda, Marcela Stuchlí-
ková, Kateřina Gregorová, Zuzana 
Kříčková, Martina Saveski, Sara 
Saveski, So ie Saveski, Jindřich 
Sudolský, Adéla Berzedyová – 
z důvodu dlouhodobého pobytu 
mimo obec (popř.  studia) a jiných 
vážných důvodů.

návrh programu jednání VII. 
zasedání Zastupitelstva obce Ha-
lenkovice dne 22. 3. 2016. 

březen 2016 ažkvěten 2016

Z jednání zastupitelstva a rady obce Z jednání zastupitelstva a rady obce 
dodatek smlouvy o dílo 

č. 01/16, kterou se upravu-
je smlouva o dílo 1/11 ze dne 
20. 7. 2015 uzavřenou mezi Obcí 
Halenkovice a Ing. Taťánou Po-
slušnou a pověřuje starostu obce 
podpisem dodatku smlouvy.

cenovou nabídku na studii 
proveditelnosti Halenkovice - Do-
lina I (komunikace včetně chod-
níků) od fy. ARS projekt Zlín za 
cenu 30.200 Kč + DPH. 

cenovou nabídku na montáž 
osvětlení v místní části Dolina - 
Lipové od fy. PECHA mont s.r.o.

nabídku na zajištění staveb-
ního povolení a vedení staveb-
ního řízení na stavbu „Oprava 
komunikace Záhumení“ od irmy 
INVESTA UH s.r.o. Uherské Hradi-
ště.

příkazní smlouvu s Pavlem 
Fürstem na provádění stavební-
ho dozoru na stavbu „Odstranění 
havarijního stavu střechy“ - obec-
ní úřad Halenkovice.

změnu pojištění a navýšení li-
mitu pojištění pro ZŠ a MŠ Halen-
kovice u Generali Pojišťovna a.s. 
a pověřila ředitele školy Mgr. Tě-
lupila podpisem smlouvy.

 pronájem letištní plochy pro 
Ing. Davida Chmelu, Otrokovice 
za účelem nácviku techniky jízdy 
na motocyklu na rok 2016, za po-
platek 100,- Kč/hodina.

plánovanou opravu kanali-
zace na Katernicích u RD č. p. 84 
a schválila zpracování výběrové-
ho řízení na dodavatele opravy 
kanalizace Katernice - VHS Javor-
ník

zadání výroby 10 ks cedulí - 
Zákaz skládky odpadu.

nabídku fy. GERHARD na 
opravu křížku na Nové silnici za 
cenu 18.000 Kč.

žádost o bezplatný pronájem 
sálu pro p. Alenu Huťkovou za 
účelem prodeje second - hand 
textilu dne 10. - 11. 5.

výpůjčku části pozemku p.č. 
3544 pro paní Balášovou Marti-
nu, Příbor a Kadlčáka Petra, Zlín 
pro uložení sítě vedení NN a na-
pojení na místní komunikaci pro 
stavbu RD na p.č. 250/2.

výpůjčku části pozemku p.č. 
3536 pro paní Pavelkovou Kate-

řinu, Ostrožská Nová Ves pro 
napojení na místní komunikaci 
pozemku p.č. 1128/2.

záměr výpůjčky části pozem-
ku p. č. 3560 pro paní Andreu 
Karmazínovou, Halenkovice 325, 
pro uložení zbudování a vedení 
kanalizace pro napojení RD na 
p.č. 275.

výpůjčku části pozemku p.č. 
ZE 3606/3 pro pana Zdenka Juře-
nu, Budovatelská 4795, Zlín, pro 
zbudování a uložení vodovodní 
a plynové přípojky ke stavbě RD 
na p.č. 36/1.

dotaci na činnost na rok 2016 
pro kroužek Zumbičky vedený 
Monikou Fürstovou, Halenkovice 
504, ve výši 3 000 Kč.

schválila nákup reklamních 
předmětů obce Halenkovice.

schválila navýšení dotace 
z rozpočtu obce pro Dům sociál-
ních služeb Návojná na 3 000 Kč.

zpracování posudku na po-
zemky a budovu Lipové u Ing. 
Černého.

oslovení Moravské vodáren-
ské a.s. na odprodej nebo proná-
jem vodovodu v části Zlámanec.

dotace pro jednotlivé spolky, 
organizace a jednotlivce pro rok 
2016 dle přílohy. Dotace nad 50 
tis. Kč budou zveřejněny na úřed-
ní desce – formou veřejnoprávní 
smlouvy.

RO se seznámila
s výsledky výběrového říze-

ní na dodavatele stavby „Odstra-
nění havarijního stavu střechy 
– obecní úřad Halenkovice“ a vý-
sledky výběrového řízení schvá-
lila - W STŘECHY s. r. o.

se studií proveditelnosti 
Komunikace a chodníky Dolina 
I a doporučila svolání jednání 
obyvatel části Dolina, Obce Ha-
lenkovice a irmy Fagus ke spo-
lečnému vyjádření ke zpracova-
né studii – Ing. Karel Hoffmann 
– studie proveditelnosti Komu-
nikace a chodníky Dolina I.

s protokolem o jednání výbě-
rové komise na veřejnou zakázku 
Úvěr pro obec Halenkovice a do-
poručuje ZO schválení a podpis 
smlouvy s vítězem výběrového 
řízení Česká spořitelna a.s.

s návštěvou rus-
kého atašé při příležitosti uctění 
památky padlých z druhé světo-
vé války dne 2. 5. 2016.

s upozorněním na ukládání 
odpadu na černou skládku na 
Spodních Kržlích. RO navrhla 
oslovit dotčené občany s upo-
zorněním a při opakovaném po-
rušení nakládání s odpady ozná-
mení postoupit na přestupkový 
odbor

se správou ředitele ZŠ Ha-
lenkovice a pedagogicko-psy-
chologické poradny v souvislosti 
s probíhajícím šetřením stížnosti 
na ZŠ Halenkovice a pedagoga. 

RO projednala
záměr koupě budovy bývalé-

ho vepřína a přilehlých pozemků 
a pověřila starostu obce p. Blažka:

1) zpracováním a podpisem 
smlouvy o smlouvě budoucí s: 

a) Družstvem vlastníků Ha-
lenkovice na budovu bývalého 
vepřínu.

b) Kamenictvím Gerhard na 
pozemky pod a kolem budovy 
vepřínu.

2) provedení zaměření bu-
dovy, areálu včetně příjezdové 
komunikace.

3) zpracování znaleckého 
posudku na:

a) budovu bývalého vepřínu.
b) pozemky pod budovou 

a přilehlé pozemky.
možnosti opravy místní ko-

munikace Horní Kržle (nabídko-
vá cena 179.000 Kč) a dohodla 
se na oslovení Arcibiskupských 
lesů a statků Olomouc na spolu-
inancování oprav komunikace.

žádost občanů na umístění 
2 ks retardérů na ulici od hospo-
dy na Kopci směrem k modelář-
skému letišti a schválila zaslání 
poptávky na tyto retardéry.

žádosti irmy PERFECT s.r.o. 
na uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného bře-
mene pro kabel smyčka Hlavá-
čová p.č. 3542, přípojka NN Mi-
hál p.č. 3534 a 1113/3 a úprava 
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březen 2016 ažkvěten 2016přípojky NN Mihálová p.č. 3534 
a doporučuje ZO schválit uza-
vření smlouvy o smlouvě bu-
doucí.

doručenou anonymní stíž-
nost ze dne 1. 4. 2016, na cho-
vání pedagoga a vedení ZŠ Ha-
lenkovice. RO určila další postup 
prošetření stížnosti. 

žádosti jednotlivých spol-
ků a jednotlivců o přidělení i-
nančních prostředků na činnost 
v roce 2016.

RO pověřila
kontrolou příspěvkové or-

ganizace ZŠ a MŠ Halenkovice 
dne 21. 4. 2016 – kontrola hos-
podaření za rok 2015. Komise 
ve složení: Petra Rozsypalová, 
Mgr. Ondřej Gabrhelík a Petr 
Strašák.

RO doporučuje
ZO schválit návrh smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene vedení kabelu 
NN cca 15 m pro RD Gazdošová, 
Halenkovice na p. č. 3572/14 
a 3547/11.

návrh na investování vol-
ných inančních prostředků do 
dluhopisů a obdobných inanč-
ních nástrojů dle nabídky HOL-
VER s.r.o. a doporučuje ZO návrh 
schválit.

RO neschválila
nabídku na servis oken od 

irmy Servis oken – PEMA.
žádost na hostování lunapar-

ku p. Michala Kadlčíka Rajhradi-
ce na tradiční pouti. 

ZO vzalo na vědomí
zprávu o plnění usnesení 

z minulého zasedání ZO.
zprávu o činnosti rady obce 

za uplynulé období.

ZO schválilo
rozpočtové opatření
č. 5/ ZO/2015.
uložení volných inančních 

prostředků 8 milionů Kč v ma-
jetku Obce Halenkovice na účet 
s vyšším výnosem u jiného i-
nančního ústavu než doposud.

zahájení komplexních po-
zemkových úprav v obci Halen-
kovice dle zadání. 

 předloženou smlouvu č.: OT-
014330001287/001 o zřízení 
úplatného věcného břemene pro 
f. E.ON Česká republika, s.r.o. k ve-
dení a uložení NN na pozemcích 
Obce Halenkovice. 

 předloženou smlouvu č.: OT-
014330034233/002 o zřízení 
úplatného věcného břemene pro 
f. E.ON Česká republika, s.r.o. k ve-
dení a uložení NN na pozemcích 
Obce Halenkovice. 

 předloženou smlouvu č.: 
014330034295/001 o zřízení 
úplatného věcného břemene pro 
f. E.ON Česká republika, s.r.o. k ve-
dení a uložení NN na pozemcích 
Obce Halenkovice. 

 předloženou cenovou na-
bídku na opravy a servis vozidla 
– typ BLUE, pro vozidlo Volvo 5Z5 
0616. 

 zajištění objektu a areálu ČOV 
Halenkovice elektronickým a ka-
merovým systémem a pověřuje 
radu obce výběrem typu a doda-
vatele.

prodej pozemků v k.ú. Halen-
kovice par. č. 3606/39 o výměře 
6m2, 3606/40 o výměře 2m2, 
a 1143/2 o výměře 4m2 oddělené 
dle GP č. 1363-98/2015 manže-
lům Gabrhelíkovým, bytem Halen-
kovice 242, za stanovenou cenu 
3120,- Kč. 

prodej pozemku v k.ú. Halen-
kovice par. č. 3597/2 o výměře 
45m2 oddělený dle GP č. 1353-
205/2015 panu Juřenovi, bytem 
Halenkovice 421, za stanovenou 
cenu 2475,- Kč. 

bezúplatný převod pozemku 
v k.ú. Halenkovice par. č. 3526/13 
pod místní komunikací od Státního 
pozemkového úřadu ČR.

předloženou veřejnoprávní 
smlouvu o poskytování dota-
cí z rozpočtu Obce Halenkovice 
v předneseném znění.

Obecně závaznou vyhlášku 
obce Halenkovice č. 1/2016 o sta-
novení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpa-
dů a nakládání se stavebním odpa-
dem na území obce Halenkovice.

Obecně závaznou vyhlášku 
obce Halenkovice č. 2/2016 o 
místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů.

Obecně závaznou vyhlášku 
obce Halenkovice č. 3/2016, kte-
rou se vydává Požární řád obce 
Halenkovice.

 přijetí nemovitého daru – 
pozemek par. č. 3211 PK v k.ú. 
Halenkovice od manželů Schnei-
derových.

přijetí nemovitého daru – 
1/6 pozemku par. č. 1679 v k.ú. 
Halenkovice od p. Marcely Uher-
kové.

záměr koupě budovy a po-
zemků bývalého vepřína v Lipo-
vých. 

smlouvu o dílo č.1/2016 – 
„Odstranění havarijního stavu 
střechy – obecní úřad Halenkovi-
ce“ v předloženém znění. 

stanovy Spolku pro podpo-
ru místních iniciativ Chřiby, z.s. 
v předloženém znění.  

nákup 4ks velkoobjemových 
kontejnerů na komunální odpad.

návrh na pořízení změny 
Územního plánu obce Halenko-
vice k pozemku par. č. 3237/2 
PK v k.ú. Halenkovice, za předpo-
kladu, že žadatel bude pořízení 
změny ÚP inancovat z vlastních 
prostředků.  

rozpočtové opatření 
č. 1/ ZO/2016.

Smlouvu o smlouvě bu-
doucí č. 1030027253/004 
k vedení a uložení vedení níz-
kého napětí pro f. E.ON Distri-
buce, a.s. v předloženém znění.

Smlouvu o smlouvě bu-
doucí č. 1030029037/001 
k vedení a uložení vedení níz-

kého napětí pro f. 
E.ON Distribuce, a.s. v předlo-
ženém znění.

Smlouvu o smlouvě bu-
doucí č. 1040010790/001 
k vedení a uložení vedení níz-
kého napětí pro f. E.ON Distri-
buce, a.s. v předloženém znění.

Smlouvu o smlouvě bu-
doucí č. 1030029632/001 
k vedení a uložení nízkého na-
pětí pro f. E.ON Distribuce, a.s. 
v předloženém znění.

Smlouvu o zřízení úplat-
ného věcného břemene 
č. 014330036020/001 k ve-
dení a uložení vedení nízkého 
napětí pro f. E.ON Distribuce, 
a.s. v předloženém znění.

Smlouvu o úvěru 
č. 104449/16/LCD v předlo-
ženém znění.

ZO pověřuje
Radu obce Halenkovice 

prověřit možnosti převodu, či 
koupě staveb – Spáčilova chata 
a stavba čp. 390 vedené v majet-
ku Arcibiskupství olomouckého, 
Wurmova 562/9, 779 00 Olo-
mouc, na Obec Halenkovice.

Radu obce Halenkovice při-
pravit doklady (znalecký odhad, 
geometrický plán, kupní smlou-
vy) k nákupu pozemků a budo-
vy bývalého vepřína v Lipových.

Radu obce Halenkovice roz-
dělením jednotlivých dotací pro 
spolky a kroužky obce a pro so-
ciální služby do výše schválené-
ho rozpočtu.

předsedu inančního výboru 
p. Petra Strašáka vyjednat nové 
podmínky smlouvy o úvěru.
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ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA
V současné době je 

žáky ZUŠ R. Firkušného 
Napajedla přes 50 dětí 
z Halenkovic. Z toho 30 
dětí navštěvuje deta-
šované pracoviště ZUŠ, 
které je zřízeno přímo 
v naší základní škole. 
Ostatní žáci dojíždějí 
do školy v Napajedlech. 
Děti navštěvují jak hu-

dební tak výtvarné obory. 
Poměrně velká skupina ha-
lenkovjanů napajedelskou 
„lidušku“ absolvovala.

 Poděkování patří celé-
mu kolektivu napajedel-
ské „zušky“ za letitou vý-
bornou spolupráci nejen 
s naší obcí. Umělci z jejich 
řad nechyběli na jevišti při 
žádné z velkých kulturních 

akcí, které jsme v minulosti 
pořádali.  

ZUŠ R. Firkušného Napa-
jedla v letošním roce slaví 
několik významných výro-
čí, a proto se na následují-
cích řádcích pokusíme její 
existenci alespoň skromně 
přiblížit. 

Rádi se připojujeme 
k velkému zástupu gratu-

lantů. Přejeme sboru uči-
telů spoustu trpělivosti 
a energie při vedení mla-
dých talentů. Díky vám, 
že o ně stále s neutucha-
jící chutí skvěle pečujete. 
Vždyť umění je kořením 
života. Je nesmírně dů-
ležité pro rozvoj člověka 
a jeho osobnosti. 

Redakce

Od hudebky pøes lidušku po ZUŠ R. Firkušného NapajedlaOd hudebky pøes lidušku po ZUŠ R. Firkušného Napajedla
V roce 1951 otevřela otro-

kovická hudební škola v Na-
pajedlích pobočku, která se 
později stala samostatnou 
lidovou školou umění.

Zpočátku škola sídlila 
v dnes již zbořeném domě 
na Palackého ulici. V roce 
1961 se přestěhovala do 
budovy na Masarykově ná-
městí a roku 2003 do budo-
vy bývalého kláštera. Tímto 
získala vyhovující prostory 
pro svůj další rozvoj včetně 
možnosti využívat Koncert-
ní síň Rudolfa Firkušného - 
Klášterní kapli. 

V ředitelských funk-
cích se vystřídalo několik 
osobností, z nichž zásad-
ní význam pro vývoj školy 
měl klavírista Josef Cenek 
(ředitel od r. 1956) a akor-
deonistka Věra Žáková (od 
r. 1973).  V roce 1983 začal 

ve škole vyučovat výtvarný 
obor Mgr. Emil Sláma, ředitel 
školy (od r. 1999). Součas-
nou ředitelkou školy je Len-
ka Hanáčková. 

Významné osobnosti pů-
sobící v napajedelské hudeb-
ní škole:

V letech 1974 - 1980 učila 
na klavír v tehdejší Lidové 
škole umění paní Magdalena 
Horká, v roce 1952 nastoupil 
do hudební školy houslista 
pan Josef Nosek, učil zde i je-
den z nejznámějších morav-
ských skladatelů lidové hud-
by pan Václav Maňas mladší.

Už patnáctiletou tradici 
mají letní hudební tábory 
žáků napajedelské umělecké 
školy Rudolfa Firkušného. 
Každý rok v červenci pořádá 
tuto oblíbenou akci Společ-
nost přátel ZUŠ. Děti ve vel-
kém orchestru společně na-

cvičují na táboře repertoár 
populárních písniček a skla-
deb, který v září prezentují 
na veřejném koncertě.

Důležitým da-
tem pro školu bylo 
15. září 1991, kdy 
do Napajedel přijel 
slavný rodák, svě-
tový velikán klavír-
ní hry, pan Rudolf 
Firkušný. Svolil 
k pojmenování ško-
ly svým jménem 
a věnoval rodnému 
městu koncert. 

Škola vychova-
la mnoho vynika-
jících absolventů. 
Ti se uplatňují jak 
na poli hudebním 
– v různých soubo-
rech a kapelách, tak 
na poli výtvarném. 
Nejvíc je v poslední 

době slyšet (a to i v zahrani-
čí) o žáku  p. uč. Strašákové, 
akordeonistovi Martinu Ko-
tovi.                           Iva Kosová

M. Kot, F. Dominec, 
p.uč. P. Strašáková – akordeon

Už několik let probíhá v ZUŠ 
R. Firkušného  řada projektů. 
Jedním z nich je ZUŠkolka. 
Vždy na jaře všechny děti 
z MŠ Napajedla a okolních 
obcí, Halenkovice nevyjímaje, 
navštíví pořad, který pro ně 
připravili žáci a učitelé školy. 
Letos se akce konala v napa-
jedelském kině. Děti ze školek 
měly příležitost poznat hru 
na různé hudební nástroje 
a zpěváčci z pěveckého sbo-
ru HeXaM pro ně nastudovali 
minioperku Šípková Růženka. 
Děti se dobře bavily a byly 
vděčnými posluchači.

Lenka Hanáčková

Šípková Rùženka také pro dìti z HalenkovicŠípková Rùženka také pro dìti z Halenkovic
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RUDOLF FIRKUŠNÝ V ROCE VÝZNAMNÝCH VÝROÈÍ NAPAJEDELSKÉ ZUŠRUDOLF FIRKUŠNÝ V ROCE VÝZNAMNÝCH VÝROÈÍ NAPAJEDELSKÉ ZUŠ
V roce 2016 si napajedel-

ská základní umělecká ško-
la připomíná tři významná 
jubilea: 65. výročí založení 
školy, 25 let od pojmenování 
na ZUŠ Rudolfa Firkušného 
a 15 let HUDEBNÍHO TÁBO-
RA. 

Na tomto místě se přiroze-
ně nabízí vzpomínka na toho, 
jehož jméno škola ve svém ná-
zvu nese.

Rudolf Firkušný byl klaví-
ristou světového významu 
a zůstává největším českým 
pianistou všech dob. Od po-
čátku své umělecké dráhy 
„zázračného dítěte“ až do ob-
divuhodných dvaaosmdesáti 
let šířil všude po světě český 
repertoár a jeho interpretace 
našich i zahraničních mistrů 

se vyznačovala vysokou pro-
fesionalitou, ušlechtilostí, no-
blesou i slovanskou měkkostí. 
Jeho životní osudy jsou spjaty 
s pohnutými událostmi na-
šich novodobých dějin. V roce 
1940 emigroval do Spojených 
států amerických a po úno-
ru 1948 se domů již nevrátil, 
neboť jakákoli spolupráce 
s totalitními režimy byla pro 
něho nepřijatelná. Teprve od 
listopadu 1989 měla i naše 
veřejnost příležitost poznat 
umění R. Firkušného z bezpro-
střední blízkosti živých prove-
dení. Tento virtuóz a „básník 
klavíru“, ač ve světě nesmírně 
uznávaný, byl ve své rodné 
zemi téměř zapomenutý. Mezi 
napajedelskými pamět-
níky přesto vzpomínka 

nezapadla a v roce 1991, na 
popud tehdejší ředitelky paní 
Věry Žákové, škola požádala 
Mistra o svolení nést jeho jmé-
no. Dal je rád a letos je tomu 
již 25 let, co s úctou i hrdostí 
škola nese ve svém názvu jmé-
no slavného napajedelského 
rodáka a klavíristy. Organizuje 
koncerty k uctění Mistrovy pa-
mátky a podílí se na organizaci 
podzimního hudebního festi-
valu Pocta Rudolfu Firkušné-
mu. S tím letošním se setkáme 
již podeváté. Jeho garantem je 
starostka Napajedel Ing. Irena 
Brabcová. V měsíci únoru (na-
rození R. Firkušného) se už po 
16 let pravidelně uskutečňuje 
Setkání s hudbou - Pocta Mis-

tru Rudolfu Firkušnému. Tuto 
tradici založil tehdejší ředitel 
školy Mgr. Emil Sláma. Pod 
vedením pana Petra Verbíka 
je spoluorganizátorem Klub 
přátel hudby v Napajedlích. 
Obě děti R. Firkušného, dcera 
Veronika Callegari a syn Igor 
Firkušný, nesmírně oceňují, že 
rodné město jejich otce na něj 
zachovává stále živou vzpo-
mínku. 

Lenka Kuběnová

TALENT SHOW 2016TALENT SHOW 2016
Devítiletý Lukáš Marcaník 
se dnes už na hudební scé-
ně začíná cítit jako doma. 
Jeho pěvecká kariéra začala 
na dědečkově oslavě, kde 
svým vystoupením natolik 
pobavil hosty, že se rozho-
dl potěšit širší publikum 
svým vystoupením na ha-
lenkovickém hudebním 
odpoledni před dvěma lety. 
Píseň „Už mi lásko není dva-
cet let“ v jeho podání velice 
pobavila. O rok později vy-
stoupil na stejných prknech 
tentokrát s Davidem Vacu-
líkem,  hercem Slováckého 
divadla, v duetu „Chtěl bych 
být víc než přítel tvůj.“ 
Lukášovi to nedalo a odváž-

ně se přihlásil na pěveckou 
soutěž Talent show v Napa-
jedlech, kterou pořádá Do-
mov dětí a mládeže Matýsek. 
První vystoupení proběhlo 
v divácky nabitém sále nově 
opraveného kina 22. dubna 
2016. Lukáš se probojoval 
do užšího kola a v něm opět 
získal velkou diváckou pod-
poru.  S Davidem Vaculíkem 
si střihli svůj duet v pořadu 
„Zpívá celá rodina“ na pří-
stavu v Napajedlech. Svým 
zpěvem a sehraným umělec-
kým vystoupením zpříjem-
nili návštěvníkům přístavu 
nedělní odpoledne.
Kromě zpěvu je také zapá-
lený do hry na trubku. Lu-

kášovi gratulujeme k jeho 
úspěchu v napajedelské Ta-
lent show 2016 a přejeme 

mu, ať mu to pořád tak bá-
ječně zpívá. 

Paja
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SUSOSUSO
Největší nezávislá soutěž v ČR 
a na Slovensku vznikla v roce 
1996 jako doprovodný pro-
gram ke stavebnímu veletrhu 
FOR ARCH. Jako podpora ře-
mesla v České republice svou 
funkci plní až do dnešního dne. 
Po dvě desítky let se snaží upo-
zornit veřejnost na nedostatek 
řemeslníků. 
Postupových kol v jednotli-
vých krajích se smí zúčastnit 
žáci 2. ročníků. V případě, že 
škola nemá otevřen 2. ročník, 
je možné do soutěže přihlásit 
žáka prvního ročníku. Soutěž v 
postupových kolech není urče-
na žákům třetích ročníků.
V Ostravě své síly poměřilo cel-
kem 44 mladých řemeslníků z 
16 škol. Toto postupové kolo 
se tak řadí mezi jedno s největ-
ší účastí v celém ročníku. Z 10 
družstev truhlářů uspěl tým 
Štěpána Jalůvky a Ondřeje Hr-
báčka ze SPŠ stavební Valašské 
Meziřící a v pořadí druhá dvoji-
ce Jaromír Bilka a Adam Novák 
ze SOŠG Staré Město. Za peda-
gogickou činnost a přípravu 
truhlářů si ceny odnesl Marcel 
Černoch - mistr odborného vý-
cviku vítězů. Exteriérové lavič-
ky, které budoucí truhláři vy-

ráběli za pomoci širokopásové 
brusky a dlabačky, ponorných 
pil, pracovních stolů a vrtaček, 
budou darovány městu Bo-
humín, které je využije ve ve-
řejných prostorách. Konala se 
ještě další tři postupová kola, 
a to v Hradci Králové, Nitře a 
Českých Bu-
dejovicích. 
Česko-slo-
venské iná-
le proběhne 
na veletrhu 
FOR ARCH 
v září 2016. 
V rámci této 
soutěže se 
stal Ondřej 
H r b á č e k 
také vítězem 
d i s c i p l í ny 
Konstrukční 
spoje. 
Jak probíhá 
inále soutě-

že?
Finále při veletrhu FOR ARCH 
se zúčastní první dvě vítěz-
ná družstva postupových kol 
oborů zedník a truhlář, navíc 
se zde představí žáci druhých 
ročníků oborů kameník a ka-
menosochař. 

Pravidla soutěže:
přímá výroba podle plá-
nu a soutěžního zadání. 
Soutěžící obdrží materiál 
a stroje (pila, dlabačka, 
bruska) – na výrobu má 
soutěžní družstvo celkem 
12 hodin.

Vítěz získá titul Mistr České 
a Slovenské republiky v oboru 
Stolař – truhlař.
Soutěž je veřejně přístupná, 
takže  v rámci veletrhu může-
te sledovat, jak se rodí vítězné 
dílo. 

Zdroj: www.suso.cz.

Zlaté èeské ruèièkyZlaté èeské ruèièky
Soutěž „Zlaté české ručičky“ je 
určena pro žáky středních škol 
(gymnázia, střední odborné 
školy, učiliště, praktické školy). 
Organizátorem soutěže je Čes-
komoravská konfederace od-
borových svazů. Soutěž nese 
podtitul „Vyrob hračku a udě-
lej radost dětem v dětských 
domovech.“ Všechny hračky ze 
soutěže tedy poputují k dětem 
do dětských domovů.
Soutěžní výrobek – hračka 
musí být původní a vytvořený 
jednou osobou a nesmí pře-
sáhnout rozměry 29 cm x 21 
cm x 24 cm. 
Soutěž je rozdělena do 4 ka-
tegorií: Hlavolam (do 16 let), 
Hlavolam (od 17 let), Pevná 
hračka (do 16 let), Pevná hrač-
ka (od 17 let)

Fotogra ie soutěžních výrobků 
umístil organizátor soutěže na 
facebookové stránky, kde měli 
lidé možnost dát hlas svému 
favoritovi. 
V rámci soutěže bylo do jed-
notlivých kategorií přihláše-
no více než 150 hraček, ze 
kterých nejen porota, ale také 
veřejnost vybrali ty nejpove-
denější. 
 Budoucí truhlář Ondřej Hr-
báček z Halenkovic získal 1. 
místo v soutěži dle veřejného 
hlasování a 3. místo na základě 
hodnocení poroty v kategorii 
Hlavolam – stavebnice auto-
rů od 17 let. V kategorii Pev-
ná hračka od poroty obdržel 
čestné uznání. Do této soutěže 
Ondřeje nominoval mistr od-
borného výcviku, který jej do-

provází v rámci truhlářských 
soutěží. Zdroj: www.cmkos.cz

V soutěži „Hledáme mladé technické talenty“ získal Ondřej Hrbáček 2. místo v kraj-
ském kole soutěže oboru „Truhlář.“ za výrobu dětské židličky.  Jednalo se o soutěž 
jednotlivců, která proběhla v letošním roce v Bystřici pod Hostýnem. 

Kategorie: HLAVOLAM

Kategorie: HRAČKA
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ZUMBIÈKA V PRAZEZUMBIÈKA V PRAZE
V letošním školním roce 

byl otevřen pro děti z MŠ 
kroužek Zumbičky. Pod 
vedením trenérky Kateři-
ny Benischko Martincové 
se děti zúčastnily soutěže 
v Otrokovicích v rámci Mia 
Festivalu. Zde uspěly a po-
stoupily do inále v Pra-
ze. Tak se tedy 29. května 
2016 vydala výprava z Ha-
lenkovic, která pilně cvi-
čila, do Lucerny, kde celá 
akce probíhala. Pro děti to 
byl velký zážitek a chvíle 
velkého nadšení střídala 
nervozita a únava. I přes to, 
že neobsadily medailová 
místa, odvezly si spousty 
zkušeností a doufají ve ví-

tězství v dalším 
roce. 

V Praze nás 
reprezentovali: 

Pavlína Fürs-
tová, Lucie Mike-
šová, Michaela 
Mikešová, Alž-
běta Palúchová, 
Klára Plšková, 
Elen Vyklická, 
Dominika Juře-
nová, Michae-
la Macků, Ema 
Kedrová, Lukáš 
Huťka, Silvie Ab-
rahamová 

Monika 
Fürstová

Moravská rodina Čes-
kého rozhlasu Brno je 
pořad věnující se ka-
ždý týden vybranému 
mikroregionu. V týd-
nu od 9. do 13. května 
2016 jsme poslucha-
čům přiblížili mikrore-
gion Chřiby, do které-
ho byly zařazeny obce 
Halenkovice, Žlutava 
a Kostelany. Celý týden 
jsme se snažili poslu-
chačům přiblížit daný 
mikroregion formou 
rozhovorů, básniček, 
které napsaly děti ze 
Základní školy Halen-
kovice, receptů, soutěží 
„Jak se u nás mluví?“, 
představením folklór-
ních souborů, cimbálo-
vých muzik, pěveckých 

sborů či dechových hudeb 
a pověstmi, které se k to-
muto regionu vztahují. 
V pořadu „Moravská rodi-
na“ se setkáváme s lidmi, 
kteří v daném regionu žijí 
a pracují.

Posluchačům zazpíval 
Dětský folklórní soubor 
Pláňata. Pět dětí ze soubo-
ru mi také namluvilo 5 ná-
řečních výrazů do soutěže 
„Jak se u nás mluví?“ Jak 
se v Halenkovicích žije, 
prozradili členové klubu 
seniorů a představili jsme 
posluchačům také zboj-
nickou pověst o Budačině. 
Nechyběli tradiční ku-
chařské recepty z daného 
regionu. 

Saskia Mišová, 
Český rozhlas Brno

TÝDEN S ÈESKÝM ROZHLASEM BRNOTÝDEN S ÈESKÝM ROZHLASEM BRNO
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MATEØSKÁ ŠKOLA
PLAVEMEPLAVEME
29. února 2016 jsme se 48 
dětmi z naší mateřské školy 
zahájili kurzy plavecké výuky. 
Čekalo nás 15 lekcí výuky, tak-
že až do 13. června 2016 se děti 
učí základům plavání a plně si 
užívají hrátek ve vodě. Plavání 
tradičně probíhá v plavecké 
škole v Uh. Hradišti vždy každé 

pondělí od 9.45 – 10.30 hod., 
pod dohledem zkušených in-
struktorů.
Plavání se dětem moc líbí, jezdí 
do něj rády a vždy se už těší na 
příští hodiny v plaveckém ba-
zénu. 

Marie 
Mihálová

Návštìva zdravotní sestøièkyNávštìva zdravotní sestøièky
 Moniky Fürstové v MŠ Moniky Fürstové v MŠ

Dne 2. března 2016 nás v MŠ 
navštívila zdravotní sestřička 
paní Monika Fürstová. Pomocí 
obrázků seznámila děti, jak se 
mají zdravě stravovat, oblékat 
a také užívat některé vitamín-
ky. Děti měly spoustu otázek. 
Např. jak to vypadá v ordinaci 
pana doktora, jak se ošetřují 
různé druhy poranění částí 

Hráli jsme na BONGOHráli jsme na BONGO
V pátek 4. března 2016 přijel 
do naší mateřské školy pan 
Sklenář, aby děti seznámil 
s ukázkami hry na netradiční 
hudební nástroje. Děti si se 
zvědavostí prohlížely všechny 
vystavené hudební nástroje, 
známé i neznámé, exotické 
i obyčejné a s nedočkavostí 
čekaly, jakýže zvuk dokážou 
vyprodukovat. Nejlépe se dě-
tem líbilo, když si všechny 

ZA POHÁDKOU DO KNIHOVNYZA POHÁDKOU DO KNIHOVNY
8. března 2016 jsme v rám-

ci akce „Březen - měsíc kni-
hy“ přijali pozvání do místní 
knihovny. Byl pro nás připra-
vený poučný a bohatý pro-

gram. Děti si odnesly spoustu 
zážitků a informací. Chtěli by-
chom tímto poděkovat paní 
Bieberlové za pozvání.

Jaroslava Válková

Velikonoèní jarmarkVelikonoèní jarmark
12. března 2016 proběhl 

v obci „Velikonoční jarmark“. 
Děti z naší MŠ se zúčastnily 
a obohatily kulturní program 
s hudebním vystoupením 

„O Popelce“. Pásmo nacvičily 
děti ze třídy Koťat a Berušek. 
Za vystoupení byly odměně-
ny velkým potleskem.

Jaroslava Válková

tyto netradiční nástroje moh-
ly po libosti vyzkoušet. Třída 
se změnila v koncertní síň a 
všechny děti měly k dispozici 
nějaký hudební nástroj. Tato 
akce se setkala s velkým zá-
jmem a nadšením dětí, které 
měly možnost experimento-
vat s netradičními hudebními 
nástroji, po libosti produkovat 
zvuky a dělat randál, což se jim 
móóc líbilo.       Marie Mihálová

těla. Také si osobně mohly vy-
zkoušet mít obvaz na sobě. Na 
závěr dostaly plastové injekč-
ní stříkačky, z kterých měly 
velkou radost, a taky krásnou 
omalovánku.
Moc děkujeme naší milé paní 
sestřičce za její pěkný přístup 
k dětem a zajímavé povídání.

E. Černochová, D. Holásková
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POŠŤÁCKÁ POHÁDKAPOŠŤÁCKÁ POHÁDKA

Svìtem hudbySvìtem hudby
3. května 2016 k nám za-

vítali páni učitelé ze ZUŠ 
R. Firkušného Napajedla. 
Předškolním dětem přiblí-
žili svět hudebních nástro-
jů. Děti si poslechly ukázky 
hry na různé nástroje a za-
zpívaly si. Některé hudební 
nástroje si dokonce mohly 
samy vyzkoušet. Určitě si 
některé děti budou v bu-
doucnu rozvíjet svůj hudeb-
ní talent na této umělecké 
škole.

Ve světě hudby jsme zů-
stali i ve středu 25. května 
2016. Vypravili jsme se au-

Indiánská Indiánská 
pohádkapohádka

Dne 10. května 2016 k nám 
do mateřské školky přijelo lout-
kové divadlo Hodonín s před-
stavením „Indiánská pohádka“. 
Děti zhlédly velmi veselou čás-
tečně veršovanou příhodu o in-
diánech a zvířátkách. Odměnou 
hercům za vydařený výkon byl 
velký potlesk dětí.

Eliška Černochová

tobusem do Napa-
jedel na hudební 
pohádku O Šípkové 
Růžence, kterou se-
cvičily děti navště-
vující ZUŠ Napaje-
dla. Děti poznaly 
rozdílné druhy hud-
by, různé hudební 
nástroje, zazpívaly 
si. Hudebníkům se 
pohádka velice vy-
dařila a naše děti 
byly moc spokojené 
s výletem za pohád-
kou.

Dagmar Holásková

DEN ZEMÌDEN ZEMÌ
Dne 28. března 2016 jsme 

vyrazili autobusem na Den 
Země do Kovosteelu Staré 
Město. Pro děti zde byla při-
pravena zábava a spousta 
soutěží a atrakcí. Projely se 
vláčkem Steelinkou, prohléd-
ly si loď, maják, krásné kovo 
zoo, ale také palubu letadla, 

která je velmi zaujala. Také 
třídily odpad. Malé děti měly 
možnost s pomocí hasičů Zlín-
ského kraje nahlédnout do 
hasičského auta. Předškoláci 
si přivezli krásně namalova-
né tvářičky s různými motivy. 
Děti tak strávily příjemné do-
poledne.       Eliška Černochová

Přátelé z Domu dětí a mlá-
deže Sluníčko Otrokovice nás 
v době Velikonoc opět pozvali 
na velikonoční dílničky. 

Dne 18. března 2016 jsme 
po ranní svačině vyjeli na výlet 
připraveným autobusem do 
Otrokovic. 

V DDM Sluníčko už měli vše 
připravené a s úsměvem nás 
očekávali.

Děti měly možnost vytvořit 
několik výrobků: velikonoční va-
jíčka, přáníčka, zajíčka…

V každém stánku měli při-
chystané potřebné věci k tvo-
ření a k dispozici byli studenti 
gymnázia, kteří dětem pomáhali 
a radili. 

Dále jsme mohli využít hernu 
s hračkami a místnost pro pohyb 
(horolezecká stěna, skluzavky, la-
vičky, žíněnky, pěnové kostky…).

I přes velký počet dětí jsme se 
pěkně prostřídali a děti byly vel-
mi spokojené.

VELIKONOÈNÍ DÍLNIÈKYVELIKONOÈNÍ DÍLNIÈKY  
se Sluníèkemse Sluníèkem Velmi rádi přijímáme pozvá-

ní a těšíme se na spolupráci 
s představiteli DDM Sluníčko 
Otrokovice.

Děkujeme za tyto společné 
akce, které nás obohacují.

Paní učitelky a děti z MŠ Ha-
lenkovice.

Veronika Horková

29. dubna 2016 po-
řádala 8. třída ZŠ Ha-
lenkovice divadelní 
představení pohádek: 
„O Bedřišce a Kajetá-
novi aneb Jede, jede 
poštovský panáček“ 
a „O opravdovém prin-
ci a opravdové prin-
cezně“. Pohádky byly 
úsměvné, a proto děti 
velmi zaujaly. Některé 
děti poznaly v hercích 
i své sourozence nebo 
kamarády. 

Jaroslava Válková
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Den matekDen matek
Dne 9. května 2016 nás 

pozvali halenkovičtí senio-
ři na posezení ke Dni matek, 

Den dìtí slavily dìti z MŠ na modeláøském letištiDen dìtí slavily dìti z MŠ na modeláøském letišti
V pátek 27. května 2016 

zajistili halenkovičtí modeláři 
pro děti z Mateřské školy Ha-
lenkovice krásné dopoledne 
ke dni dětí.

Po ranní svačině jsme spo-
lečně vyrazili pěšky na mode-
lářské letiště na Vrchovici. Již 
z dálky jsme viděli létající mo-
dely letadel.

Na modelářském letišti bylo 
vše jako vždy dokonale připra-
vené.

Děti obdivovaly vystavené 
modely i letové ukázky spoje-
né s akrobacií. 

KOUZELNÍK V MATEØSKÉ ŠKOLE HALENKOVICEKOUZELNÍK V MATEØSKÉ ŠKOLE HALENKOVICE
Ve školce se v úterý 

31. května 2016 objevil kou-
zelník…..

Děti se na kouzelníka 
velmi těšily a jejich očeká-

vání perfektního a efektní-
ho vystoupení se naplnilo. 
Kouzelník je uchvátil nejen 
svými kouzly, ale také svým 
osobitým vystupováním, 

které bylo vtipné, originální 
i působivé.

A není divu:
Kouzelníkem byl známý 

herec Slováckého divadla 
v Uherském Hradišti Tomáš 
ŠULAJ.

Představení si užily nejen 
děti, ale i paní učitelky… 

Veronika Horková
Jste herec, ale také kou-

zelník. Jak Vás napadlo 
naučit se kouzlení? Je to 
těžké?

Kouzlení je můj velký ko-
níček už od dětství. Vždyc-
ky jsem si vymýšlel jedno-
duché triky a předváděl 
je rodině a kamarádům. 
Fascinovali mě kouzelníci, 
věděl jsem, že jsou to triky, 

ale lákalo mě přicházet těm 
věcem na kloub. Tak jsem se 
v šestnácti trochu drze při-
hlásil mezi přerovské kou-
zelníky a oni mě mezi sebe 
přijali. A jestli je to těžké? 
Ano, je, musíte mít talent, 
výdrž a peníze, protože je 
to drahý koníček. Je mi líto, 
že se kouzelnictví nemohu 
věnovat naplno a nemůžu 
se zdokonalovat. Hraní v di-
vadle mi bere hodně času, 
takže v současnosti kouz-
lím jen pro děti, ale i to je 
krásné.

Zdroj: http://www.
ceskatelevize.cz/pora-

dy/10214731679-vzducho-
plavec-kracmera/3681-

-otazky-pro-tomase-sulaje/ 

Překvapením byl přelet 
a přistání motorového padáku.

Děti velmi dobře zvládly 
soutěž s házedly. Pan Vičánek 
ukázal dětem správnou tech-
niku házení. Všichni pozorně 
naslouchali a tím byl úspěch 
dokonalých letů zajištěn. Za od-
měnu si všechny děti odnášely 
házedlo domů.

Doufáme, že se můžeme těšit 
na další spolupráci. 

Moc děkujeme za velmi vy-
dařenou akci. Paní učitelky 
a děti z MŠ Halenkovice.                      

V. Horková

abychom jim toto pěkné od-
poledne zpříjemnili tanečním 
pásmem O Popelce. Myslím, že 

babičkám a dědečkům se vy-
stoupení velice líbilo. Děti byly 
odměněny velkým potleskem 

a sladkým pamlskem. Přejeme 
všem hodně zdraví!

Dagmar Holásková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
NOC S ANDERSENEM 2016NOC S ANDERSENEM 2016

Už se pomalu stává tradi-
cí, že okolo 2. dubna, což je 
mimochodem den narození 
H. CH. Andersena, se v pátek 
večer scházejí žáci 6. a 7. roč-
níku ve škole, aby společně 
prožili „Noc s Andersenem“.

Letos tato akce vyšla na 
1. dubna - „apríla“ a tématem 
bylo výročí 180 let od na-
psání pohádky Malá mořská 
víla a 30 let od natočení této 
pohádky Československou 
televizí.

Pamětníci si určitě vybaví 
v roli Malé mořské víly mla-
dinkou Miroslavu Šafránkovou 
(sestru Libuše Šafránkové). 

A v tomto duchu se nesly 
všechny hry, soutěže, malo-
vání i večerní společné čtení. 

Věříme, že se dětem večer i 
noc líbila, a že se příští rok 
zase sejdeme nejen nad po-
hádkovou knihou. 

Děkujeme také SRPŠ za 
inanční příspěvek na tuto 

akci. 
M. Palúch a P. Němečková

Poznej a chraò 2016Poznej a chraò 2016
V letošním roce se opět 

utkali vybraní žáci základ-
ních škol v přírodovědných 
znalostech na soutěži Po-
znej a chraň. Na ni jsme se 
vydali 4. a 5. dubna 2016 do 

Uherského Hradiště, přesně-
ji do Ekocentra Trnka.

Soutěže se zúčastnili za 
mladší žáky Terezka Musi-
lová, Julča Šavarová, Šárka 
Očadlíková, Kačka Jelínková, 

Kryštof Trvaj, Tomáš Čer-
noch a za starší žáky Lucka 
Sobková, Eliška Valentíková, 
Anetka Nádvorníková, Anič-
ka Rezková, Lenka Marcaní-
ková a Michal Pavelka. 

Za výbornou reprezen-
taci školy, velmi dobré 
umístění a čas věnovaný 
přípravě všem mockrát 
děkuji. 

M. Palúch
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
EXKURZE 9. ROÈNÍKUEXKURZE 9. ROÈNÍKU

Za jasného a teplého dne 
11. května 2016 se vydali žáci 
9. ročníku na geologicko-eko-
logickou exkurzi do Muzea 
naftového dobývání a geologie 
v Hodoníně.

Tady se všichni dozvěděli 
mnohé o historické a součas-
né podobě těžby nafty (ropy) 
ve světě i u nás, jejím zpraco-
vání, využití i budoucnosti. 
Prohlédli si také stroje a zaří-
zení používané při těžbě.

Na zpáteční cestě zakon-
čili žáci exkurzi „ekovy-
cházkou“ v okolí pískové-
ho lomu v Bzenci-Přívozu, 
kde se nachází chráněná 
území Váté písky a Osy-
pané břehy - místa, která 
ukazují nejen kladný his-
torický zásah člověka do 
krajiny, ale také původní 
tvář této krajiny a mean-
dry řeky Moravy. 

M. Palúch

Po téměř jak 15 letech vý-
stavby se ve Starém Městě 
u Uherského Hradiště otevřel 
nový kostel Svatého Ducha, 
který stojí svou moderní archi-
tekturou (podle Ing. Arch. Ivo 
Goropevšeka) v přímém kon-
trastu s památníkem Velké Mo-
ravy - významným místem v 
dějinách naší země. Proto jsme 
se rozhodli se žáky 4. ročníku 
navštívit tato památná místa a 
na vlastní oči a uši vidět a sly-
šet, co vše toto místo už zažilo 
a co ho vše ještě čeká. A můžu 
říct, že nikdo této návštěvy 
nelitoval. Závěrem jen jedno 
číslo: 85 mil. korun - to je do 
dnešní doby prostavěná část-
ka, kterou se podařilo získat na 
kostel z darů lidí.       M. Palúch

Exkurze Velká MoravaExkurze Velká Morava
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ZÁKLADNÍ ŠKOLAAktuality ze 4. tøídyAktuality ze 4. tøídy
Nocování v místní knihovně 

na obecním úřadě proběhlo ze 
čtvrtka 31. března 2016 na pá-
tek 1. dubna 2016. Zúčastnili 
se ho žáci 4. třídy. Nechyběly 
soutěže, hraní, zábava, po-
hádkové kvízy, osmisměrky, 
výroba záložek 
a na přání žáků 
(upozorňuj i , 
že zcela mimo 
plán) i stezka 
odvahy. Pohád-
ky bylinkové, 
e k o n o m i c k é 
i ušaté nám 
přišli přečíst 
někteří rodiče, 
za což bych jim 

chtěla touto cestou poděkovat. 
Obrovské díky patří také všem 
rodičům, kteří nám přinesli 
„něco dobrého na zub“. Příspě-
vek na tuto akci nám poskytlo 
také SRPŠ. 

Děkujeme.

Rodilý mluvèí Roy v hodinì anglického jazyka a Rodilý mluvèí Roy v hodinì anglického jazyka a „THE CRAZY FASHION SHOW“„THE CRAZY FASHION SHOW“
V pondělí 11. dubna se za 

námi do hodiny anglického 
jazyka přišel podívat Roy, 
dlouholetý známý p. Bie-
berlové, který žije kousek 
od Londýna. Prvopočáteční 
ostych a obavy z toho, že 
udělají žáci chy-
bu, se brzy vytra-
til a zábrany šly 
stranou. Trpělivě 
odpovídal na to, 
co žáky zajíma-
lo, povyprávěl 
některé zážitky 
a dokonce se 
stal i porotcem 
v módní přehlíd-
ce. „The crazy 
fashion show“ si 
pro nás připravili 

žáci 3. třídy a tím si procvi-
čili názvy jednotlivých oble-
čení (učivo, které v současné 
době probíráme v hodinách 
anglického jazyka). Pochvala 
patří všem žákům. Byli jste 
skvělí . 

Čtvrťáci měli v pátek 
22. dubna možnost dostat 
se do pravěku. Navštívili to-
tiž paleontologickou výstavu 
„Krokem, skokem pravěkem“.  
Zde si udělali několik zasta-
vení. Seznámili se s jednotli-
vými obdobími vývoje Země. 
Poznali různé druhy zvířat, 
která v té 
době žila. 
Zjistili, co ob-
náší terénní 
a velmi trpě-
livá práce pa-
leontologa.  
Po zhlédnutí 
dokumentu 
o jeskynních 
malbách si 
na závěr na 
vlastní kůži 

vyzkoušeli také práci pra-
věkého umělce. Přírodními 
barvivy měli možnost vytvo-
řit si vlastní „pravěké“ malby. 
Za odměnu a na památku si 
odnesli také několik replik 
pravěkých fosilií. 

Marta Skýpalová

Žáci 4. tøídy podnikli Žáci 4. tøídy podnikli 
cestu pravìkemcestu pravìkem
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
REKONSTRUKCEREKONSTRUKCE

V průběhu školního 
roku byly uskutečněny 
tyto akce:

• Rekonstrukce třídy 
v MŠ - nový strop, omítky 
topení, podlahy, rozvody 
elektřiny, vymalování. Cel-
kové náklady - 149 579,- 
Kč.

• Rekonstrukce sprch 
u tělocvičny ZŠ - nové ob-
klady, rozvody vody, topení, 
elektřina, nové sanitární za-
řízení, vymalování. Celkové 
náklady - 238 622,- Kč.

• Výměna dlažby v chod-
bě u žákovských dílen ZŠ
- 15 757,- Kč.              V. Tělupil 

Rekonstrukce třídy v MŠ

Rekonstrukce třídy v MŠ

Rekonstrukce sprch u tělocvičny ZŠ

Rekonstrukce sprch u tělocvičny ZŠ

Sbìr papíru - jaro 2016Sbìr papíru - jaro 2016

Matematická olympiádaMatematická olympiáda
Školního kola Matema-

tické olympiády se letos 
zúčastnilo pět žáků šestého 
ročníku. Tři žáci postoupili 
do okresního kola, které se 
konalo 5. dubna 2016 na GJŠ 
Zlín.  

Vendula Horková a Matyáš 
Chytil se stali úspěšnými ře-
šiteli okresního kola Matema-
tické olympiády. Tato soutěž 
patří k těm náročnějším, pro-
to patří oběma žákům velká 
gratulace. Mgr. Olga Idesová

Výtvarné soutìže Výtvarné soutìže „CESTOU DVOU BRATØÍ“„CESTOU DVOU BRATØÍ“  
a a „POŽÁRNÍ OCHRANA OÈIMA DÌTÍ“„POŽÁRNÍ OCHRANA OÈIMA DÌTÍ“

Někteří žáci se zúčastnili 
v tomto školním roce něko-
lika výtvarných soutěží. Byla 
mezi nimi i děvčata ze 4. třídy 
Radka Kašpárková a Karolína 
Večeřová.

Ve výtvarné soutěži „Ces-
tou dvou bratří“ se obrázek 
Radky Kašpárkové velmi líbil. 
Komise ho ohodnotila vyso-
kým počtem bodů a v celko-
vém hodnocení se umístila na 
13. místě ve II. kategorii.

Ve výtvarné soutěži „Požár-
ní ochrana očima dětí“ získala 
v „Kategorii ZŠ 2“ krásné 1. mís-
to Karolína Večeřová. 

Jsem velmi ráda, že se děv-
čatům výtvarné práce povedly 
a že dosáhly tak skvělého umís-
tění ve svých kategoriích. „VEL-
KÉ DÍKY“ patří paní učitelce 
Martě Musilové, která v tomto 
školním roce vyučovala výtvar-
nou výchovu ve 4. třídě. 

Marta Skýpalová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLAO opravdové princeznì O opravdové princeznì 
a pošťácícha pošťácíchDivadlo jsme začali nacvi-

čovat na začátku listopadu. 
Naše zkoušky probíhaly asi 
tak, že jsme seděli v krouž-
ku, každý měl nějakou roli 
a pročítali jsme scénář. Po pár 
zkouškách už měl každý svo-
ji roli a pomalu jsme se učili 
text nazpaměť. V průběhu 
prosince už jsme se pokoušeli 
o „hraní“. Po pár měsících už 
jsme začali pracovat na ku-
lisách. Při jejich výrobě nám 
pomáhali někteří naši rodiče 

a kamarádi, kterým tímto dě-
kujeme. Zkoušky s kulisy pro 
mnohé z nás byly zajímavější 
a zábavnější, ale největší sran-
da nastala, jakmile došlo na 
rozdělování kostýmů. Při prv-
ních kostýmních zkouškách 
jsme se všichni velmi nasmáli. 
Poslední dva měsíce jsme mu-
seli využívat každého volného 
dne, hlavně víkendů. Uteklo 
to velmi rychle a už nás od 

premiéry dělilo jen pár dnů. 
Všichni se velmi těšili, ale zá-
roveň byli i nervózní. Přišel 
pátek a my už jsme se připra-
vovali, jako např. líčení, česání, 
úprava oblečení apod. Všichni 
jsme úspěšně zvládli naše 
celkem tři vystoupení. Dětem 
jsme sehráli dvě pohádky, a to 
o Opravdovém princi a oprav-
dové princezně a O Bedřišce 

a Kajetánovi aneb Jede, jede 
poštovský panáček. 

Děkujeme všem, co se na nás 
přišli podívat, ale hlavně musí-
me poděkovat tetám: Radaně 
Dundálkové, Dagmar Kylarové 
a Blance Stuchlíkové za dlou-
hou trpělivost a pevné nervy.

Barbora Gabrhelíková, 
Kateřina Hrbáčková, 

Viktorie Trvajová

Horní řada zleva: Nikola Krátká, Adriana Vojáčková, Kateřina Hrbáčková, Barbora Gabr-
helíková, Viktorie Trvajová, Marie Gabrhelíková, Kristýna Černá Prostřední řada zleva: 
Renata Flašarová, Alice Stuchlíková, Daniel Vlk, Roman Šubík, David Hastík, Lukáš Surý  
Ležící zleva: Markéta Šebíčková, Veronika Badalová

Pìvecká soutìžPìvecká soutìž
Každý rok se zúčastňují 

žáci naší školy pěvecké sou-
těže v Napajedlech. V tomto 
školním roce se nám ob-
zvláště vydařila. V kategorii 
mladších žáků nás repre-
zentovali v lidové písni Ště-
pán Abrahám z 2. ročníku. 
Ten získal celkově 3. místo. 
V moderní písni Aneta Ku-

čerová, žákyně 3. ročníku, 
která vybojovala 2. místo. 
V kategorii starších žáků 
v lidové pís-
ni Radka 
Kašpárková 
ze 4. ročníku. 
V kategorii 
moderní pí-
seň Kryštof 

Trvaj z 5. ročníku, který 
obsadil příčku nejvyšší  -  
1. místo. Jsme velmi rádi, že 

jsme uspěli. A už se těšíme 
na příští rok.

JaTe

Vítězové
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pouťový bìh 2016Pouťový bìh 2016

Pouťový běh se stal nedíl-
nou součástí pouťových slav-
ností na Halenkovicích. Účast-
ní se jej žáci z 1. až 5. ročníku 
okolních škol - ZŠ Napajedla 
II., ZŠ Žlutava, ZŠ Spytihněv 
a Pohořelice. Pouťový přespol-
ní běh se letos konal 15. dub-
na tradičně v okolí myslivecké 
chaty Větřák. 

Závody se konají pod zá-
štitou ředitele školy Mgr. Voj-
těcha Tělupila. Hlavním or-
ganizátorem závodu je Mgr. 
Jiří Veselý. Rozhodčí a ostatní 
organizační pracovníci jsou 
z řad učitelů a žáku 9. ročníku 
ZŠ Halenkovice. 

Trať prochází naší krajinou. 
Každou hostující školu repre-
zentují dva žáci (1 kluk a 1 dív-
ka) z jednotlivých ročníků. 
Pouze v 4. a 5. ročníku mohou 
nastoupit 4 závodníci (2 kluci 
a 2 dívky). Zúčastnit se může 

celkem 14 závodníků a vedou-
cí. Startujících dětí v letošním 
ročníku bylo 124. 

Vítězné družstvo získalo na 
rok do državy putovní pohár 
ředitele naší školy. Ví-
tězové každé katego-
rie obdrželi medaile. 
Pohár získá do svého 
vlastnictví na jeden 
rok škola, která obdrží 
nejvíce zlatých medailí. 

Tratě jsou připra-
veny v rozmezí 300 
m pro 1. ročník až 
1 000 m pro 5. ročník. 
Poděkování patří všem 
organizátorům, Obci 
Halenkovice za spolu-
práci a Mysliveckému 
sdružení Podlesí Ha-
lenkovice za propůjče-
ní chaty, ve které bylo 
připraveno zázemí celé 
akce. 

Z našich řad se nejlépe 
umístili: 

1. třída – kategorie hoši
Tobiáš Pliska 1. místo
2. třída – kategorie hoši
Michal Kučera 3. místo
2. třída – kategorie dívky
Beata Petrášová 2. místo

4. třída – kategorie dívky
Tereza Musilová 2. místo
Putovní pohár pro rok 

2015/2016 získalo opět 
družstvo: 

II. ZŠ Napajedla se 61 b.
Gratulujeme.

Jiří Veselý

Okresní finále Poháru rozhlasu v atletice - Okresní finále Poháru rozhlasu v atletice - 2. MÍSTO2. MÍSTO!!
Kdo chtěl vidět kvalitní at-

letiku a nebyl 5. května na 
stadionu v Otrokovicích udě-
lal chybu. Konalo se tam totiž 
okresní inále Poháru rozhla-
su, nejprestižnější atletické 
soutěže základních škol s dlou-

holetou tradicí. Navíc za účasti 
družstva mladších žákyň naší 
školy. A že nešlo jen o účast, 
posuďte sami:

V běhu na 60 m nás repre-
zentovaly Barbora Gabrhelí-
ková, Sára Holásková a Karo-

lína Donovalová a seřadily se 
na 4., 5. a 6. místě. Na 600 m 
podala výborný výkon Renáta 
Flašarová a obsadila 5. mís-
to. Tuto trať absolvovaly ještě 
Aneta Platošová a Karolína 
Donovalová. Ve skoku vyso-

kém zvítězila Barbora Gabr-
helíková a pěkným 5. místem 
ji doplnila Adriana Vojáčková. 
Adriana ale hlavně s obrov-
skou převahou ovládla skok 
daleký a 5. místem ji podpořila 
Sára Holásková. Jedinou slabi-
nou družstva byl hod míčkem; 
Renáta Flašarová, Aneta Pla-
tošová ani Gabriela Pracha-
řová nepatřily mezi nejlepší. 
Třetí vítězství (ze šesti disci-
plín!) holky urvaly ve štafetě 
na 4x60m ve složení: Barbora 
Gabrhelíková, Sára Holásková, 
Karolína Donovalová a Adria-
na Vojáčková.

Děvčata obsadila celkové 
2. místo v konkurenci 8 nej-
lepších škol okresu s nevelkou 
ztrátou na vítězné Vizovice. 
Za sebou nechaly družstva 
velkých škol s neporovnatel-
ně lepšími podmínkami pro 
atletiku. Myslím, že se jedná 
o mimořádný úspěch, děvča-
tům patří obrovská gratulace 
a poděkování za reprezentaci 
Halenkovic.                 Libor Lízal
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ZÁKLADNÍ ŠKOLAOBLASTNÍ KOLO DOPRAVNÍ OBLASTNÍ KOLO DOPRAVNÍ 
SOUTÌŽE MLADÝCH CYKLISTÙSOUTÌŽE MLADÝCH CYKLISTÙ
Dne 7. dubna proběhlo 

na naší škole školní kolo 
Dopravní soutěže na ko-
lech v jízdě zručnosti a ve 
znalostech pravidel silnič-
ního provozu. Zúčastni-
li se ho žáci od čtvrté do 
osmé třídy. Z těchto žáků 
pak bylo vybráno osm nej-

lepších, kteří pokračovali 
v této soutěži v oblastním 
kole v Otrokovicích v are-
álu dětského dopravního 
hřiště, dne 29. dubna 2016.

Mladší, I. kategorii, tvoři-
li žáci: Jolana Plisková, Te-
reza Musilová, Štěpán Palla 
ze 4. třídy a Kryštof Trvaj 

z 5. třídy. Ze starších žáků, 
II. kategorie, to byla Kris-
týna Dobrozemská, Lenka 
Marcaníková, František 
Palla a Ladislav Surý, všich-
ni ze 7. třídy.

Tentokrát se nám nepo-
dařilo získat žádnou me-

daili, ale pěkné umístění 
na 4. místě (mladší soutě-
žící) a 5. místo (starší sou-
těžící) také jistě potěšilo. 
Všem patří pochvala za 
snahu a reprezentaci naší 
školy.

Eva Sattková

BARUM CZECH RALLY ZLÍN 26. - 28. 8. 2016BARUM CZECH RALLY ZLÍN 26. - 28. 8. 2016
Letošní Barum Czech Rally Zlín 
se uskuteční ve dnech 26. – 28. 
8. 2016. Sportovní podnik bude 
znovu součástí prestižního 
šampionátu FIA Mistrovství Ev-
ropy v rally (ERC). V časovém 
harmonogramu rally počítáme 
s RZ do 1. etapy závodu, která 
se pojede v sobotu 27. 8. 2016. 
Automobilové rally jsou veli-
ce speci ickou disciplínou. Na 
rozdíl od většiny jiných moto-
ristických sportů se totiž konají 
na běžných silnicích, jež jsou 
vyčleněny ze silničního provo-
zu. Jsme si vědomi toho, že jis-
tým způsobem omezíme běžné 
dění ve Vaší obci, uděláme však 
maximum možného pro to, aby 
místní obyvatelé toto omezení 
pocítili co nejméně a naopak 
mohli využít pozitiva, které 
z přítomnosti Barum rally vy-
plývají.
Do všech domácností v obci 
budou před rally doručeny in-
formační letáky, které obsahují 
přesné údaje o uzávěrách trati 
a průjezdu soutěžních vozidel. 
V materiálech budou rovněž 
uvedeny kontakty na Vedou-
cího RZ, na kterého se lidé bu-

dou moci obrátit i v případě 
událostí nesouvisejících s rally. 
Např. poskytujeme přednostně 
možnost zdravotního zásahu 
i pro neúčastníky rally za cenu 
přerušení podniku (platí pro 
jakákoliv ohrožení). Vzhledem 
k přítomnosti záchranných vo-
zidel různých typů, které má 
pořadatel na místě k dispozici, 
může být případný zásah prak-
ticky okamžitý. 
- Detaily zabezpečení dané RZ 
budou osobně 
oznámeny v do-
mácnostech podél 
trati RZ. Místním 
obyvatelům bude 
popsáno, jak bude 
situace v daném 
místě, na jejich 
pozemcích a za-
hradách, vypadat 
při rally. 
- Podél celé trati 
RZ budou rovněž 
vyvěšeny upo-
zornění o konání 
rally. Na příjezdy 
k diváckým mís-
tům budou roz-
místěny tabule 

s upozorněním na bezpečnost 
při rally a doporučené sledová-
ní závodu. 
- Při rally se budou na příjez-
dových cestách rozdávat bez-
pečnostní letáky. Ty budou 
k dispozici rovněž na prodej-
ních místech programů, infor-
mačních střediscích a veřej-
ných vývěskách v obcích. 
Účastníkům rally je třeba dát 
možnost přípravy (seznamo-
vacích jízd), která se uskuteční 

za dohledu pořadatelů a Policie 
ČR během jednoho dne v týdnu 
před akcí. Pro tyto jízdy platí 
přísné bezpečnostní předpisy. 
Vozidla budou při seznamova-
cích jízdách vybavena sledova-
cím systémem GPS pro mož-
nou kontrolu jejich chování. 
Děkujeme a těšíme se na další 
spolupráci! 

Z dopisu Miloslava Regnera, 
ředitele závodu a Pavla Koneč-

ného, tajemníka závodu
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Ačkoliv je velikonoční 
období dlouhé, hlavní část 
Velikonoc jsme již proži-
li. Člověk si tak může říci, 
po kolikáté už a kolikrát 
mi toho bude ještě dáno? 
Může bilancovat, co mu 
postní období dalo a vza-
lo. Může se zamyslet i nad 
prožitím svátků samých. 
Nad jejich duchem, atmo-
sférou a významem. Já si 
letos kladu coby laik otáz-
ku, která napadne mnohé 
při pohledu kolem sebe. 
Proč stojí Velikonoce přece 
jen jakoby ve stínu Vánoc, 
ačkoliv jsou pro život křes-
ťana dalece významnějším 
okamžikem?

Proč vůbec nejsou Veli-
konoce celospolečensky 
přijímány tak nadšeně jako 
Vánoce? Proč jsou Veliko-
noce pro většinu lidí jen 
jarním volnem k dobru? 
Proč se hlavní křesťanský 
svátek potýká s všeobec-
ným a bližším nezájmem 

FARNOST Velikonoèní zamyšleníVelikonoèní zamyšlení
a nepochopením, na roz-
díl od Vánoc? Co je špatně 
nebo co my sami děláme 
špatně, že na Vánoce se 
těší snad každý, bez ohle-
du na svou víru a k Veliko-
nocům vzhlíží oproti tomu 
jen hrstka „zasvěcených“?

Odpověď není jednodu-
chá, mám pocit, že i neje-
den věřící bere za sváteční 
čas daleko více Vánoce než 
období Velikonoc. Čím to 
bude? Je zimní čas dlou-
hých večerů vhodnější ke 
zklidnění a tichu sváteč-
ního okamžiku? Považu-
jeme narození dítěte za 
významnější okamžik než 
chvíli sebeobětování se 
za druhé? Slyšíme neradi 
o utrpení a smrti? Neumí-
me se náležitě ponořit do 
představy a prožitku bo-
lestné oběti? Nemáme pro 
spoustu jiných věcí na jaře 
na Velikonoce už prostě 
čas? Chybí nám na Veliko-
nocích tradice vzájemné-
ho obdarovávání jako je 
tomu v případě Vánoc? Je 

nám bližší sentimentální 
návrat do vzpomínek na 
dětství či časů narození 
vlastních dětí v průběhu 
Vánoc, než úvahy nad naší 
budoucností nutně orá-
mované vlastní smrtí? Je 
oslava smrti a zmrtvých-
vstání něčím, co se nehodí 
současnému kultu mládí 
a úspěchu? Jsou Velikono-
ce neprodejné z pohledu 
marketingu obchodních 
řetězců? Nejsou svým ob-
sahem tolik zajímavé pro 
cílené vykradače našich 
peněženek v podobě re-
klam, slevových akcí a vý-
prodejů? Je Ježíš visící 
zmučený na kříži méně 
atraktivní než coby rozto-
milé děťátko v plenkách? 
Je usebranost a ztišení se 
opovrženíhodné v porov-
nání s nevázaným veselím 
a bezbřehým konzumem 
čehokoliv a v jakékoliv 
míře? Je smrt něco, o čem 
se nemluví a co se nepři-
pouští nebo nepřipomíná? 
Je sebeobětování pro dru-

hé směšné nebo je přímo 
psychiatrickou diagnózou? 
Jsou Velikonoce neúměrně 
duchovně náročnější než 
Vánoce? Není kamenem 
úrazu nedělní zmrtvých-
vstání Krista, které musí 
uchopit již pouze pevná 
víra každého z nás? Ne-
znepokojuje nás sama 
Kristova oběť a jeho náro-
ky kladené vůči svým ná-
sledovníkům? Nezavazuje 
nás příliš Kristova oběť 
a není tedy jednodušší ji 
vytěsnit? Jsme ve své víře 
skutečně šťastní natolik, 
že dokážeme spontánně 
slavit události liturgického 
roku?... Kdo vlastně jsme 
a kam jdeme?

Otázek spousty, odpo-
vědí málo. Avšak prostoru 
pro rozjímání o nás sa-
mých, o zmrtvýchvstalém 
Kristu, jeho zaslíbeních 
a milosrdenství Otce, kte-
rého se nám tím dostalo, je 
tu nekonečný oceán…

(iš) 
Zdroj: www.farnosthalenkovice.eu

PRVNÍ SVATÉ PØIJÍMÁNÍ 2016PRVNÍ SVATÉ PØIJÍMÁNÍ 2016
Když jsem byl osloven, zda 

bych nechtěl napsat pár slov 
k 1. svatému přijímání v na-
šem kostele, ze všeho nejdřív 
jsem si našel fotku ze svého 
1. svatého přijímání. Je to 
už 50 let. Až mě z toho čísla 
mrazí. Na společné fotogra-
ii s P. Janem Stojaspalem je 

nás 29. V tu dobu nic zvlášt-
ního. Několik lidí z fotogra ie 
už není mezi námi. Jen čtyři 
z celé sestavy chodíme do-
dnes do kostela. Matematicky 
vyjádřeno je to necelých 14%. 
Žádná sláva. Matematika je 
svinstvo. Bude-li z dnešních 
šesti dětí byť i jen jedno jedi-
né chodit do kostela i nadále, 
je to víc než 16%, tedy lepší 
výsledek než ten náš.

Ta čísla něco vyjadřují: není 
vůbec směrodatné, kolik dětí 
přistupuje k 1. svatému přijí-

mání, kolik se jich té velké slá-
vy účastní. Když se to tak vez-
me, je to nejradostnější den 
pro farnost. Svateb v kostele 
moc není a pohřby zas tak ra-
dostné v kostele nejsou, i když 
po pohřbu už bývá přece jen 
veseleji. Myslím si, že nejvíc 
si této slavnosti – tedy 1. sv. 
přijímání ne pohřbu – uží-
vají rodiče a prarodiče. Dítě 
asi jak které. Já si to moc ne-
užíval. Všude kolem mne byl 
humbuk, já byl doma centrem 
pozornosti, což jsem vždyc-
ky těžko snášel a nemám to 
rád dodnes. Pamatuji si, že 
jsem nechtěl do kroje, ale 
musel jsem. Slovácké kroje 
jsou krásné, hlavně ty dívčí, 
ale jsou úžasně nepraktické. 
Jen takové odskočení si není 
vůbec jednoduché. U kluků 
ještě jakžtakž, ale děvčata by 

mohla vyprávět… Všechno 
nebo skoro všechno je bílé 
a nedá se v tom nikde ani sed-
nout. Kroje jsou krásné, ale 
musí se umět nosit. A tímto 
darem jsem byl a zůstal zcela 
nepolíben. Já chtěl jít v man-
šestrákách, ale nebylo mi to 
dopřáno.

Slavnost 1. svatého přijímá-
ní má samozřejmě především 
svůj duchovní rozměr. Je otáz-
kou, jak ho prvokomunikanti 
sami v sobě chápou. Obávám 
se, že většina ho bere jako 
pouhou tradici a do měsíce je 
už v kostele nevidíme. Otázka 
zní: Proč se tak děje? Je to věc 
názoru. Já myslím, že církev 
nemá dětem a mladým vůbec 
moc co nabídnout. Pominu-li 
dětské mše dvakrát do roka, 
opravdu nevím, co má děti 
v kostele zaujmout. Bohoslu-

žebné texty, kterým nerozu-
mí a obřady, které nechápou? 
Odvolávat se na to, že my jsme 
to dokázali, není správné. Byla 
jiná doba. Nebylo tolik lákadel 
pro mladé. Vůbec nezávidím 
mladým maminkám, které 
se snaží přijít na mši svatou, 
vnímat ji a přitom udržet 
děti v relativním tichu, aby 
moc nerušily ostatní věřící. 
Dítě si vždycky chce vyklá-
dat ve chvílích ticha. Udržet 
ho namístě? Někdy by bylo 
snazší složit chobotnici do 
síťovky. Nemají to ti mladí 
dvakrát jednoduché. A když 
k tomu přidáme nevěřící ro-
dinu, máme vystaráno. Je ob-
rovským štěstím, má-li víru 
alespoň jeden z rodičů. Jsou-
-li dva, je částečně vyhráno. 
Proč jen částečně? Dítě vidí 
Pokračování na straně 25
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v rodičích vzor, příklad. Vidí-
-li jejich lásku a pozná-li, že na 
tom má svůj podíl i jejich víra, 
má dítě základ. Přidá-li se 
k tomu i osobnost kněze, kte-
rý mladým rozumí, je to další 
plus. Ale jsou tu i kamarádi 
a škola. Ve chvíli, kdy takové 
dítě opouští domov, odchází 
na studia nebo za prací, tady 
se pak láme chléb. Záleží na 
prostředí, které ho obklopuje. 
Najde-li živé společenství vě-
řících lidí, kteří jsou rádi, že se 
vidí a setkávají, je to další plu-
sový bod. Ocitne-li se v mrtvé 
farnosti, cesta od církevního 
společenství či od víry všeo-
becně se otevírá. I kdyby se 
rodiče přetrhli, nic moc s tím 
nenadělají. Pokud udělali pro 
své dítě vše, co mohli a měli, 
nezbývá jim nic jiného než 
věřit, že se jejich dítě někdy 
v určitém bodě na své životní 
pouti zastaví a vrátí se ke své 
víře a třeba bude i schopno ji 
předat dál. V nejhorším přípa-
dě se budou modlit za to, že 
jejich dítě sice bude bez živé 
víry, ale bude slušným člově-
kem a díky slušnému životu 
dojde i spásy. Ono se opravdu 
v tomto moc dělat nedá. Rodi-
na je prvořadá.  
Kněz, byť se-
belepší, osloví 
dítě v nábo-
ženství tak 
hodinu týdně. 
Má-li v hodině 
děti z něko-
lika ročníků, 
tak to je pro-
blém. Zpravi-
dla menší děti 
vyrušují a ty 
starší to pak 
nebaví. A mít 
hodiny nábo-
ženství zvlášť, 
jak to dřív bý-
valo za nás, 
nejde. Vezmu-
-li například 
otce Bohumila 
a jeho čtyři far-
nosti ve dvou 
děkanátech , 

bojím se o něj, protože nestíhá 
a časem vnitřně vyhoří. Nikdo 
z nás nevydrží pracovat na 
plný výkon 24 hodin denně. 
Za našich mladých let byl kněz 
ve farnosti a mohl se nám vě-
novat i mimo náboženství tak, 
jak mu to komunistický režim 
umožnil či neumožnil. Když 
k tomu připočteme i „oblí-
bený sport“ olomouckého 
arcibiskupství se střídáním 
kněží, je tu další problém. Od 
roku 1994 do 2008 se u nás 
vystřídalo 10 kněží. Kdo ne-
věří, může si to přepočítat na 
webových stránkách naší far-
nosti. V roce 2008 přišel otec 
Bohumil, který nás konečně 
může nějak kontinuálně vést. 
Ale kněz to měl a bude mít 
vždycky těžké. To, co proží-
vá s dětmi v náboženství, má 
vlastně i v neděli při mši sva-
té. V kostele je necelá stovka 
lidí. Každý má svůj způsob 
prožívání víry, každý je „ně-
kde jinde“ a má své problémy. 
A teď vymýšlejte kázání, které 
by oslovilo všechny. Skoro ne-
možné.

A tak berme to s nadhle-
dem a ne tragicky, když jde 
u nás k 1. sv. přijímání jen 
pár dětí, zatímco jinde jsou 

jich třeba desítky. O farnos-
ti to nemusí moc vypovídat. 
Stejně jako to, že někdo cho-
dí do kostela, neznamená, že 
je dobrým člověkem. Mělo 
by to tak být, ale není. Co si 
budeme nalhávat.  Před více 
lety mi zde působící kněz 
řekl, abych z Halenkovic co 
nejrychleji odešel, protože 
v Halenkovicích ve farním 
společenství „chcípl pes“. 
Odpověděl jsem mu tehdy, 
že to neudělám, protože si 
to nemyslím. Čas mi dal za 
pravdu.  Ten, kdo viděl, co se 
děje u štědrovečerních mší 
pro děti nebo když do koste-
la přicházejí Mikuláš s čerty 
nebo když na hřišti probíhaly 
sportovní hry nebo když se 
v lomu opékaly klobásy, ví, že 
„chcíplý pes“ vypadá trochu 
jinak. Kostel je vymalova-
ný, vyzdobený, zpívá schola, 
třeba budeme mít i vlastní 
varhanici. To není málo. Je 
skutečností, že ve všední den 
zeje náš krásný (z mého po-
hledu) kostel prázdnotou. 
V neděli je to necelá stovka, 
ale stále jsou tu lidé, s nimiž 
rádi tvoříme společenství, 
se kterými se rád scházím 
i mimo kostel, máme si co říct 

a není důvod odcházet. Pořád 
stojí za to starat se o převza-
tý dar našich předků a ucho-
vávat jej pro další generace. 
Přejme Tomovi, Lukášovi, Ni-
kolce, Aničce, Vojtovi a Fran-
tovi, aby v nich vzpomínka na 
den jejich 1. svatého přijímá-
ní zůstala, byť časem bude 
někde zaprášená a skrytá, 
aby si udrželi svou víru nebo 
aby se k ní dokázali vrátit. My, 
kteří se považujeme za věřící, 
se za ně modleme, aby z nich 
vyrostli dobří lidé. A ti ostatní 
jim prostě mohou držet palce 
a snažit se je vést k témuž. 
Jinou budoucnost než jsou 
naše děti, prostě nemáme … 

A navíc je krásná i naše 
vesnice. Sice ty kopečky 
pro mne už nejsou to pravé 
ořechové, ale rozhlédněte 
se kolem, když teď na jaře 
všechno kvetlo. Nebylo to 
krásné? Co by za tu naši kra-
jinu dali ti, co bydlí na Hané, 
kde je největším kopcem 
krtičák? Obec je udržovaná 
a pro nic za nic sem chataři 
nejezdí. Kdyby ještě i ti lidi 
byli k sobě přátelštější, ne-
mělo by to chybu, ale to už 
bychom chtěli asi moc.

J. Tomaštík

Pokračování ze strany 24
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VELIKONOÈNÍ JARMARK 2016VELIKONOÈNÍ JARMARK 2016PLÁÒATA Je za námi vánoční obdo-
bí, přišlo jaro a na zkouš-
kách FK Pláňata začaly znít 
první jarní písničky. Není 
se co divit. Připravit pěk-
né jarní, hudební a taneční 
pásmo, které by potěšilo 
každého, není vůbec lehké. 
Navíc to zabere hodně času 
a hlavně trpělivosti jak dětí 
tak i vedoucích.

Vyvrcholením jarních 
tanečních příprav byl 
v sobotu 12. března 2016 
již 5. ročník Velikonoční-
ho jarmarku. Uskutečnil 
se v místním kulturním 
domě. Hosty při příchodu 
vítaly děti oblečené v kro-
ji. Ve vestibulu budovy si 
zájemci mohli něco pěkné-
ho vyrobit v připravených 
dílničkách. Přísálí zaplnili 
prodejci s různými nejen 
velikonočními výtvory. 
Byly to například: veliko-
noční zajíčci a jiné od Šárky 
Kašparové, léčivé bylinky 
od Víly Bylinky, panenky 
z šustí, keramika a mnoho 
dalšího očím lahodícího 
zboží. 

Ve dvě hodiny začal hlav-
ní program. Jako první vy-
stoupily děti z mateřské 
školy, a to třídy Koťátka 
a Berušky s pásmem „Po-
pelka.“

Stalo se tradicí, že na na-
šem velikonočním jarmar-
ku každý rok vystoupí jiný 
folklórní soubor. Letos naše 
pozvání přijala Rosenka ze 
Spytihněvi. Děti z Rosenky 
předvedly hostům pásmo 
„Na jaře.“ Dále v programu 
pokračoval místní folklorní 
soubor Pláňata s pásmem 
„Vrby se nám zelenají.“ Ze 
Spytihněvi za námi přijely 
také Babčice, které nás po-
těšily dvěma pásmy. První 
na téma „A ty naše drmoli-
ce“ a celý program ukončily 
lechtivým pásmem „Měla 
jsem já muža.“ Celým pořa-
dem nás provázela vedoucí 
folklorního souboru Pláňa-
Pokračování na straně 27

Babčice ze Spytihněvi

Berušky

Pláňata
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ta paní Zuzana Mi-
táčková.

Velké poděková-
ní patří cimbálové 
muzice Převozníček, 
která hudebně do-
provázela všechny 
folklorní soubory. 
A také paní Janě 
Hrubé ze Spytihněvi, 
která děti z Pláňat 
neúnavně doprová-
zela na housle při 
jejich zkouškách. 
Gabriela Mitáčková

Mitáčková 

Pokračování ze 
strany 26

Koťata

Děti z Rosenky

Pláňata

Pláňata
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HASIÈI PÁLENÍ ÈARODÌJNICPÁLENÍ ÈARODÌJNIC

Dne 29. dubna 2016 se ko-
nalo tradiční pálení čarodějnic, 
které pořádají místní dobrovol-
ní hasiči. Samotný začátek toho-
to dění začal už srazem v 17:30 
u obecního úřadu a pokračoval 
průvodem na modelářské letiš-
tě, kde na všechny čekala již tra-
diční vatra s čarodějnicí, mnoho 
soutěží, např. hod koštětem, 
tvoření přívěšků, slalom mezi 
kužely …. a bohaté občerstvení. 

I přes obavy pořadatelů 
z nepřízně počasí se zúčast-
nilo mnoho malých i velkých 
čarodějů a čarodějnic, kteří se 
ve večerních hodinách dočkali 
sladké odměny. Jako každý rok 
přišlo i na vyhlášení nejhezčích 
čarodějů a čarodějnic. 

V nejmladší kategorii byly 
oceněny tyto děti:

1. místo
Emily Sukupová 

2. místo 
Nela Kylarová 

3. místo 
Silvie Abrahámová

V kategorii starších dětí:
1. místo 

Nela Vilímková
2. místo 

Radka Kašpárková 
3. místo 

Kateřina Mrázková

V kategorii dospělých 
byla vyhlášena jako Miss 
čarodějnice Magda Vesel-
ská a jako Missák Martin 

Jančík. 
Všichni vítězové byli ob-

darováni diplomy a drob-
nými cenami. Po vyhlášení 
zapálil čaroděj velkou va-
tru a děti nadšeně čekaly, 
až čarodějnice začne hořet.  
Během celé akce si mohli 
rodiče s dětmi opékat špe-
káčky. 

Na závěr bych chtě-
la poděkovat všem, kteří 
se podíleli na přípravách 
této akce. Modelářům, kte-
ří nám poskytli prostory. 
A všem dětem a rodičům, 
že přišli. 

Margita Abrahámová 

Z èinnosti sboru dobrovolných Z èinnosti sboru dobrovolných 
hasièùhasièù

Dne 26. ledna vyjela 
naše jednotka s technikou 
CAS 30 Tatra 815 k technic-
ké pomoci pročištění odto-
kového kanálu z místní ČOV. 
Na místě byl již přítomen 
správce ČOV p. Pavel Ga-
bryš, který vysvětlil členům 
jednotky situaci. Ti proved-
li propláchnutí potrubí. Po 
ukončení prací se jednotka 
vrátila zpět na základnu.

28. března vyjela jed-
notka na ohlášený požár 
v části obce Jamy. Jelikož 
nová CAS byla na garanční 
prohlídce ve firmě WISS, 
vyjela jednotka s techni-
kou CAS 32 Tatra 138 a DA 
Opel Movano. Po příjezdu 
na místo bylo zjištěno, že 
se jedná o požár suché-
ho porostu o rozloze cca 
20x50 m. 

Dne 8. dubna se usku-
tečnil již tradiční sběr že-
leza. Akce byla vyhlášena 
rozhlasem a zveřejněna 
v kabelové televizi. Každý, 
kdo se chtěl zbavit želez-
ného šrotu, nebo přispět 
hasičům, svůj požadavek 
buď nahlásil na telefon 
velitele, nebo nachystal 
šrot před dům. Chtěli by-
chom všem, kdo se této 
akce zúčastnili, poděko-
vat.

8. května jsme již tradič-
ně zajišťovali vodu pro pohá-
rovou soutěž ve Žlutavě.

NAŠE JEDNOTKA VYPO
MÁHÁ v průběhu několika 
posledních týdnů firmě 
WISS CZECH s tlakováním 
vysokozdvižných plošin 
BUMAR. Tyto práce jsou 
zároveň brány jako výcvik 
pro plnění výškové techni-
ky. Technika je postavena 
na podvozku Renault a do-
sahuje celkové výšky 32 m.

28. března
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21. května jsme na žá-
dost OSH Zlín vypomáha-
li s doplňováním vody na 
okresní soutěži mládeže, 
která se konala v Otroko-
vicích na stadionu TJ Jiskra 
na Štěrkovišti. Tuto činnost 
jsme prováděli společně se 
členy JSDH Otrokovice.

Dne 28. května se 
v naší obci konala okrsko-
vá soutěž. Ráno proběhla 
soutěž mládeže, kde soutě-
žily děti v kategorii mladší 
a starší žáci. Zástupci Ha-
lenkovic soutěžili v kate-
gorii mladších. Skončili na 
6. místě. Ve 14:00 hodin za-
čala soutěž dospělých. Zde 

se utkala družstva 1. okrsku 
Napajedla. Jednotlivá muž-
stva měla 2 pokusy v po-
žárním útoku. Do výsledku 
se započítal dosažený lepší 
čas. Naše družstvo obsadilo 
předposlední 6. příčku. Po 
mužích následovaly útoky 
žen, kde se utkala pouze 
2 družstva, a to z Napajedel 
a Pohořelic.

V rámci DĚTSKÉHO DNE, 
který se konal ve škole, byla 
žákům představena techni-
ka a samotné vybavení, kte-
ré si mohli i vyzkoušet. Učili 
se, jak se mají chovat v růz-
ných krizových situacích, do 
kterých by se mohli dostat. 

Například jak se zachovat 
při požárech, dopravní ne-
hodě a jiných situacích. Nej-
větším zážitkem však pro 
děti byl natažený vysokotlak 
a přetlakový ventilátor, kte-
rým se osvěžily a zchladily. 

NAŠE JEDNOTKA ZÍS
KALA nové vybavení, a to 
přetlakový ventilátor, který 
slouží k odvětrání uzavře-
ných prostor a elektrický 
lanový naviják Dragon Win-
sch, který je umístěn na 
předním nárazníku našeho 
vozu CAS 30 Tatra 815. Na-
viják má tažnou sílu 8 t. 

Toto byl jen výpis z mnoha 
akcí, kterých se naše jednot-
ka účastnila nebo je pořádá. 

Josef Gabrhelík, ml.

Z èinnosti sboru dobrovolných hasièùZ èinnosti sboru dobrovolných hasièù

8. dubna

naše jednotka vypomáhá

28. května

28. května

dětský den

naše jednotka získala

naše jednotka získala
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BIATLON Oblastní závod v letním biatlonu ZdìtínOblastní závod v letním biatlonu Zdìtín

První závod letošní letní 
biatlonové sezóny proběhl 
v sobotu 23. dubna 2016 ve 
Zdětíně u Prostějova. Účast-
nilo se jej třináct halenko-
vických závodníků. Mladí 
biatlonisté absolvovali dva 
rychlostní závody s těmito 
výsledky.

V kategorii přípravka hoši 
Bieberle František obsadil 
2. a 1. místo

V kategorii přípravka 
hoši Flašar Jiří obsadil 6. a 
5. místo

V kategorii žáci A Palla 
Štěpán obsadil 2 x 1. místo

V kategorii žáci B Vašíček 
Richard obsadil 1. a 2. místo

V kategorii žačky B Je-
línková Kateřina obsadila 
7. a 5. místo

V kategorii žačky B Ná-
dvorníková Aneta obsadila 
9. a 10. místo

V kategorii žačky B Te-
reza Musilová obsadila 
2 x 3. místo

V kategorii žačky C Gabr-
helíková Barbora obsadila 
4. a 1. místo

V kategorii žačky C Fla-
šarová Renata obsadila 
2. a 3. místo

V kategorii žačky C Vo-
jáčková Adriana obsadila 
7. a 6. místo

V kategorii žačky C Dono-
valová Karolína obsadila 
6. a 7. místo

V kategorii žáci C 
Palla František obsadil 
4. a 1. místo

V kategorii dorost B Trvaj 
Radek obsadil 2 x 3. místo

Oblastní závod BøidliènáOblastní závod Bøidlièná
Druhý závod letní bi-

atlonové sezóny proběhl 
v neděli 8. května 2016 
v Břidličné. Účastnilo se 
jej dvanáct halenkovických 
závodníků. Mladí biatlo-
nisté absolvovali rychlost-
ní závod a dosáhli pěkných 
výsledků. 

V kategorii přípravka 
hoši Flašar Jiří obsadil 
5. místo

V kategorii přípravka hoši 
Bieberle František obsadil 
7. místo

V kategorii žáci A Palla 
Štěpán obsadil 2. místo

V kategorii žačky A Jelín-
ková Anna obsadila 3. místo

V kategorii žáci B Vašíček 
Richard obsadil 3. místo

V kategorii žačky B Je-
línková Kateřina obsadila 
13. místo

V kategorii žáci C Palla 
František obsadil 4. místo

V kategorii žačky C Gabr-
helíková Barbora obsadila 
2. místo

V kategorii žačky C Fla-
šarová Renata obsadila 
3. místo

V kategorii žačky C Vo-

jáčková Adriana obsadila 
12. místo

V kategorii žačky C Dono-
valová Karolína obsadila 
13. místo

V kategorii dorostenci B Tr-
vaj Radek obsadil 4. místo

V pořadí již třetí oblast-
ní závod letošní letní bi-
atlonové sezóny proběhl 
v sobotu 14. května 2016 
v lyžařském areálu Bučiska 
- Rožnov pod Radhoštěm. 
Účastnilo se jej jedenáct 
halenkovických sportovců. 
Mladí biatlonisté absolvo-
vali vytrvalostní závod s tě-
mito výsledky.

V kategorii přípravka hoši 
Hubáček Ondřej obsadil 
1. místo

V kategorii přípravka hoši 
Flašar Jiří obsadil 4. místo

V kategorii přípravka hoši 
Bieberle František obsadil 
5. místo

V kategorii žáci A Palla Ště-
pán obsadil 1. místo

V kategorii žačky A Jelínko-
vá Anna obsadila 2. místo

V kategorii žačky B Musi-
lová Tereza obsadila 6. místo

V kategorii žačky B Jelínko-
vá Kateřina obsadila 9. místo

V kategorii žáci C Palla 
František obsadil 1. místo

V kategorii žačky C Gabr-
helíková Barbora obsadila 
1. místo

V kategorii žačky C Flaša-
rová Renata obsadila 3. mís-
to

V kategorii žačky C Dono-
valová Karolína obsadila 
7. místo

Oblastní závod Rožnov pod RadhoštìmOblastní závod Rožnov pod Radhoštìm
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BIATLONOblastní závod TìrlickoOblastní závod Tìrlicko
Další dva oblastní závody 

letního biatlonu proběhly 
v neděli 22. května 2016 
v Těrlicku. Účastnilo se jej 
dvanáct našich sportovců. 
Mladí biatlonisté absolvovali 
dopoledne sprint a odpoled-
ne sprint se štafetovou střel-
bou s těmito výsledky.

V kategorii přípravka hoši 
Hubáček Ondřej obsadil 
1. a 3. místo 

V kategorii přípravka 
hoši Flašar Jiří obsadil 
6. místo

V kategorii přípravka 
hoši Bieberle František 
obsadil 8. a 6. místo

V kategorii přípravka dív-
ky Petrášová Beata obsa-
dila 5. a 2. místo

V kategorii žáci A Palla 
Štěpán obsadil 2 x 1. místo

V kategorii žačky A Je-
línková Anna obsadila 
2 x 2. místo

V kategorii 
žáci B Vašíček 
Richard obsadil 
1. a 2. místo

V kategorii žač-
ky B Musilová 
Tereza obsadila 
16. a 3. místo

V kategorii žač-
ky B Jelínková 
Kateřina obsadi-
la 11. a 18. místo

V kategorii žač-
ky B Nádvorníko-
vá Aneta obsadi-
la 15. a 11. místo

V kategorii 
žačky C Gabr-
helíková Bar-
bora obsadila 
2. a 1. místo

V kategorii 
žačky C Fla-
šarová Renata 
obsadila 2 x 5. 
místo

Oblastní závod Bystøice pod HostýnemOblastní závod Bystøice pod Hostýnem
Poslední přípravný oblastní 

závod před I. kolem českého 
poháru proběhl v neděli 29. 
května 2016 v Bystřici pod 
Hostýnem. Účastnilo se jej 
třináct našich sportovců. Na 
programu byl sprint se skupi-
novým startem.

V kategorii přípravka hoši 
Hubáček Ondřej obsadil 
4. místo 

V kategorii přípravka hoši 
Bieberle František obsadil 8. 
místo

V kategorii přípravka hoši 
Vašíček Roman obsadil 
11. místo

V kategorii přípravka dívky 
Petrášová Beata obsadila 
6. místo

V kategorii žáci A Palla Ště-
pán obsadil 2. místo

V kategorii žačky A Jelínková 
Anna obsadila 6. místo

V kategorii žáci B Vašíček Ri-
chard obsadil 3. místo

V kategorii žačky B Jelínková 
Kateřina obsadila 8. místo

V kategorii žačky B Ná-

dvorníková Aneta obsadila 
12. místo

V kategorii žáci C Palla Fran-
tišek obsadil 3. místo

V kategorii žačky C Flašarová 
Renata obsadila 4. místo

V kategorii žačky C Donovalo-
vá Karolína obsadila 13. místo

V kategorii dorostenci B 
Trvaj Radek obsadil 5. mís-
to

František Palla
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Začátkem jara se ke svým 
venkovním aktivitám vrací 
i modeláři. Na létání to sice 
ještě nebývá, ale plány na další 
letovou sezónu už mívají jasné 
obrysy.

Termíny se musí potvr-
dit, už z toho důvodu, že se 
modelářské letiště na Vr-
chovici stalo oblíbeným 
místem pro konání spous-
ty akcí, které s modelařinou
úplně nesouvisí. Letošní 

otevření nebe bylo naplá-
nováno na sobotu 9. dubna. 
Moderní technologie umož-
ňují lidem spoustu nové-
ho a zajímavého, ale šéfuje
nám tu přece jenom pořád pří-
roda. A ta si letos řekla, že nebe 
nad „letišťátkem“ nenechá ote-
vřít. Co se dalo dělat. Ne že by 
zrovna padaly trakaře, ale na 
létání to prostě nebylo. I přes-
to se pár odvážlivců dostavilo 
a nakonec možná nelitovali. 
Letištní klu-
bovna umí 
být útulným 
místem pro 
klábosení, a 
že se toho za 
zimu nastřá-
dalo hodně, 
řečnilo se 
dlouho. Žízeň 
a hlad bylo 

čím zahnat, tak proč ne?
Nic netrvá věčně a i letos 

jaro nakonec pomyslné žezlo 
od Paní Zimy převzalo. Mode-
láři tak zkusili repete. A ten-
tokrát to vyšlo. Nedělní létání, 
které se na Vrchovici odehrálo 
8. května, bohatě vynahradi-
lo uplakanou sobotu. Ideální 
počasí, pohodová atmosféra 
a příležitost k obnovení leto-
vých návyků si nenechalo ujít 
spoustu fandů létání. K vidění 

byly sta-
ří známí 
se svými 
lety ově-
ř e n ý m i 
stroji, ale 
n e c h y -
běly ani 
n o v i n -
ky, které 

spatřily světlo světa letošní 
zimu. V poslední době bývají 
ozdobou modelářských akcí 
nejen v Halenkovicích pánové 
J. Vičánek a J. Berg, se svým 
skupinovým létáním. Do mi-
nulého roku pro tato vystou-
pení používali trochu nesouro-
dé modely (Piper Cub a Cessna 
172). Postupem času se do-
hodli na stavbě dvou modelů, 
jejichž předlohou byl čtyř-
místný jednomotorový letoun 
Zlin Z43. Ten byl dlouhá léta 
vyráběn v letecké továrně Mo-
ravan Otrokovice. Modely tak 
symbolizují náš region a také 
umění českých leteckých kon-
struktérů. Létalo se do večera 
a nebe nad Vrchovicí bylo ko-
nečně opravdu otevřeno.

RJ

MODELÁØI SLAVIÈÍNSKÝ ŠIKULASLAVIÈÍNSKÝ ŠIKULA
V sobotu 2. dubna 2016 

jsme se s Matějem zúčastnili 
16. ročníku soutěže Slavi-
čínský šikula, kde se setká-
vají modeláři nejen z celé 
naší vlasti, ale i ze zahraničí. 
Na soutěži bylo k vidění na 
tři stovky plastikových, pa-
pírových a dřevěných mo-
delů. 

Soutěžilo se ve všech věko-
vých kategoriích. Bodování mo-
delů probíhalo od pěti hodin 
odpoledne do jedenácti hodin 
večer. Matěj obsadil v plastiko-

Zleva: Matěj Klečka, Alois Dubec, Emil Boček a Jan Klečka

Matěj Klečka

OTEVØENÍ OTEVØENÍ 
NEBENEBE

vých modelech první a druhé 
místo v kategorii Junior. Dále 
zvítězil ve vědomostním kvízu 
s plným počtem bodů, za což 
získal zvláštní cenu Svazu pilo-
tů ČR. Doprovodný program byl 
opravdu bohatý. Proběhlo něko-
lik besed s piloty RAF – Aloisem 
Dubcem a Emilem Bočkem, ale 
i s veterány výsadkových vojsk, 
se členy Svazu pilotů ČR a klubů 
KVH. Veteránisté také předsta-
vili svoji techniku a veřejnost si 
mohla zastřílet z airsoftových 
zbraní.                             Jan Klečka
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CO JE VOLTIŽ?CO JE VOLTIŽ?
Voltižní ježdění se podle 

historických pramenů ob-
jevilo v roce 1509. Od roku 
1766 bývala tato vystoupení 
řazena k počátkům moderní-
ho cirkusu a posléze se kom-
binovaly s tancem a herec-
tvím. Přesto se voltiž daleko 
více podobá gymnastice. Dá 
se tedy říct, že je to gymnas-
tická akrobacie na cválajícím 
koni. U nás byl tento sport 
poměrně vzácný a teprve 
zásluhou několika nadšen-
ců začalo voltižních klubů 
přibývat. Voltižní kluby byly 
v Kladrubech, Chomutově, 
Praze, na Severní a Jižní Mo-
ravě a v Tlumačově.

Do voltižního oddílu jsou 
přijímány zpravidla děti ko-

Jsme Tělovýchovná jed-
nota voltiž Tlumačov a vě-
nujeme se jezdecké disci-
plíně zvané „voltiž“. Voltižní 
ježdění je gymnastika na 
koni a věnují se jí děti od 
6 let.

Po celý rok se náš oddíl 
zúčastňuje národních zá-

Voltižní pohárVoltižní pohár

Slavnostní vyhlášení Voltižního 
poháru 2015 v AlbrechticíchUkázka voltižního vystoupení.   

lem věku 6 let. Podle výkon-
nosti jsou zařazeni do kate-
gorií A**, A* (junioři), B, C, D.

V kategorii „D“ cvičí děti 
jen v kroku a zjednodušené 
varianty cviků. 

V kategorii „C“ cvičí polo-
vinu cviků povinné sestavy 
ve cvalu a druhou, náročněj-
ší polovinu, v kroku. Volná 
sestava se v obou kategori-
ích cvičí v kroku a je složena 
pouze z dvojic. 

Schopnější cvičenci po-
stupují do kategorie „B“. 
Povinná i volná sestava se 
cvičí celá ve cvalu a do volné 
sestavy mohou být zařazeny 
i cviky ve trojicích.

Vyvrcholením je postup do 
kategorie „A“, kde už je nut-

né ve cvalu zacvičit všechno. 
Ve volné sestavě se cvičí pře-
vážně ve trojicích. Kategorie 
„A*“ je juniorská, je omezena 
horní věkovou hranicí 16 let 
a cvičí upravenou povinnou 
sestavu. Tyto dvě kategorie 
se mohou účastnit i ME, MS 
a WEG (Světové jezdecké 
hry). Od 14 let mohou kro-
mě skupiny cvičenci závodit 
také v kategorii jednotlivců.

Povinná sestava obsahuje:
náskok, základní sed 

(upažení), váha (v C a D ho-
lubička), mlýn, střihy, stoj, 
odskok

Volná sestava se skládá: 
z cviků jednotlivců, dvojic 

a trojic. Je složena ze static-
kých a dynamických cviků, 

náskoků, seskoků a přecho-
dů. Známkuje se obtížnost, 
provedení, choreogra ie, 
celkový dojem a chod koně.

Voltižní oddíl v Tluma-
čově existuje od roku 1985 
a může se dlouhodobě 
pyšnit řadou vynikajících 
úspěchů. V minulém roce 
člen tlumačovského týmu 
Marek Hablovič dokonce 
reprezentoval Českou re-
publiku v Kataru. Díky své-
mu voltižérskému umění se 
objevil v pohádce Tři bra-
tři. Mezi největší úspěchy 
voltižního klubu v Tluma-
čově patří titul mistra světa, 
který v roce 2008 pro klub 
vybojoval Petr Eim.

Zdroj: www.tlumacov.cz

vodů, kde cvičenci v kate-
goriích jednotlivci, skupi-
ny a dvojice sbírají za své 
umístění body do voltižní-
ho poháru. Na začátku ka-
ždé sezony pak proběhne 
vyhlášení voltižního pohá-
ru a v pořádání se střídají 
oddíly z celé republiky.  

Letos se vyhlášení usku-
tečnilo 5. března 2016 
v Albrechticích, kde mimo 
jiné své první ocenění zís-
kala naše cvičenka Terez-
ka Bieberlová z Halenko-
vic. V kategorii jednotlivci 
děti se umístila na 3. mís-
tě.

Pokud byste měli zájem 
přihlásit k nám Vaše děti, 
rádi Vás přivítáme na tré-
nincích našeho oddílu, které 
probíhají ve středu a v pátek 
v 16.00 hod a v neděli v 9.00 
hod. v hale Zemského hřeb-
čince Tlumačov o.s.p.
Libuše Hablovičová, trenérka



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ   JARO 2016 34č. 81

Tak jako každý rok, 
s příchodem jara končí 
roční myslivecké hospo-
daření a je třeba ho řád-
ně zhodnotit. Letošní vý-
roční členská schůze MS 
Podlesí Halenkovice, se 
konala 23. května 2016 na 
myslivecké chatě Větřák, 
za hojné účasti členů, hos-
tů a přátel halenkovické 
myslivosti.

Schůzi zahájil předse-
da spolku pan František 
Gajdošík. Ve své zprávě 
zmínil úspěchy i neúspě-
chy naší činnosti v uply-
nulém roce. Z obsáhlé 
zprávy uvedu několik 
zásadních věcí. Byla to 
např. změna názvu naše-
ho spolku, dle občanské-
ho zákoníku, jsme byli 
nuceni změnit název ze 
stávajícího mysliveckého 

MYSLIVCI MS PODLESÍ HALENKOVICEMS PODLESÍ HALENKOVICE
sdružení, na myslivec-
ký spolek a tento pak 

zapsat na krajském sou-
du v Brně. S tímto úkolem 
nám významně pomohl 
JUDr. R. Foral.

Dále pan předseda 
zhodnotil brigádnickou 
činnost: v loňském roce 
bylo odpracováno našimi 
členy celkem 628 hodin, 
a to při práci v honitbě, na 
stavbách a opravách mys-
liveckého zařízení, tak i na 
naší chatě. U lovu a chovu 
zvěře zmínil stálý úbytek 
drobné zvěře a v posled-
ní době taky zvěře srnčí, 
který není v našich silách 
zastavit nebo alespoň 
zmírnit. Vše záleží na tom, 
jak se bude v budoucnu 
vyvíjet krajina a zeměděl-
ské a lesnické hospodaře-
ní v ní. V neposlední řadě 
pan předseda vyhodnotil 
také kulturní a společen-

skou činnost, která za ji-
nými našimi činnostmi 
poněkud pokulhává, ze-
jména jde o nedostateč-
né využívání myslivecké 
chaty. V minulém roce ji 
využily děti z MŠ. A taky 
děti z folklorního kroužku 
Pláňata. Náš spolek dále 
chatu využívá ke schů-
zím a během podzimních 
honů. Proto bylo letos 
navrženo, aby se uspořá-
dal tradiční myslivecký 
den s posezením u guláše, 
který byl vždy veřejností 
kladně hodnocen. Pro le-
tošní rok byl termín my-
sliveckého dne stanoven 
na 13. srpna 2016. Na 
podzim se také chystá tzv. 
Poslední leč s tombolou 
a hudbou. Na závěr pan 
předseda poděkoval čle-
nům a jejich rodinám za 
činnost v uplynulém roce 
a předal slovo hospodáři. 

Hospodář, pan Draho-
mír Plšek, přítomné se-
známil s lovem v uplynu-
lém roce: bylo uloveno 
9ks srnců, 7ks srn, a 6ks 
srnčat, vše proběhlo dle 
schváleného plánování. 
Černé zvěře jsme ulovili 
30ks, na honech bylo stře-
leno celkem 13ks bažantů 
a 2 zajíci. Dále jsme ulovi-
li 14ks lišek, 7ks kun, 22 
holubů.

V další části své zprá-
vy se hospodář věnoval 
kynologii. Dva naši čle-
nové úspěšně vykonali se 
svými psy zkoušku upo-
třebitelnosti. Jmenovitě 
pan Petr Berger se svým 
jezevčíkem norovačky, 
a Jaromír Pšenka dokázal 
se svým labradorským re-
trívrem uskutečnit hned 
6 zkoušek během jedno-
ho roku, z toho 5 zkoušek 
v 1. ceně a jednu zkoušku 
ve 2. ceně… - výborný vý-
kon zasluhující pochvalu.

Následovalo zhodno-
cení zimního přikrmová-
ní. Bylo zakoupeno a po 
honitbě rozvezeno 16q 
pšenice pro bažanty, 40q 
ječmene a zbytek ovsa 
z minulého roku pro srn-
čí zvěř. 6. a 7. února jsme 
přelečovali srnčí zvěř 
antiparazitním prostřed-
kem. Léčení probíhalo 
celoplošně ve spolupráci 
s okolními sdruženími. 
Tolik asi ze zprávy mysli-
veckého hospodáře.

Následovala zpráva fi-
nančního hospodáře. Pan 
Stanislav Stránský nás 
seznámil s výdaji a příjmy 
v uplynulém roce, a navr-
hl vyrovnaný rozpočet na 
následující rok. Na závěr 
pan Jiří Musil, jako před-
seda revizní komise sdě-
lil, že veškerá loňská čin-
nost proběhla bez závad.

Po ukončení oficiálních 
zpráv, si vzal slovo před-

výroční členská schůze Pokračování na straně 35.
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seda a poděkoval za dlou-
holetou činnost panu Jo-
sefu Marcaníkovi,  který 
oslavil významné život-
ní jubileum a předal mu 
věcný dar.

Následovala diskuze, ve 
které si vzali slovo hos-
té z Napajedel, Žlutavy, 
Spytihněvi a za obec pro-
mluvil pan Stratil. Disku-
ze se točila hlavně okolo 
nově připravovaného zá-
kona o myslivosti, a ze-
jména ohledně nových 
zákonů a směrnic při-
pravovaných komisí Ev-
ropské unie. Tato nesmy-
slná nařízení a příkazy 
upravující naše kvalitní 
zákony o zbraních a stře-
livu, budou mít negativní 
dopad na myslivost, a na 
veškeré zájmové stře-
lecké skupiny. Bráníme 
se proti nim společně 
s širokou veřejností po-
depsáním petice. Blízká 
budoucnost ukáže, jestli 
podpisy více jak 40 000 
lidí budou mít nějakou 
váhu. Jinak lze v brz-
ké době očekávat nejen 
konec české myslivosti, 
ale i střeleckých klubů, 
soutěží a běžný občan si 
nebude moct pořídit ani 
třeba vzduchovku, a to 
myslím bez nadsázky. 
I přes tyto nepříliš opti-
mistické vize pokračo-
vala diskuze a zábava do 
pozdních nočních hodin, 
a to zejména díky p. Mar-
caníkovi a jeho rodině, 
kteří přichystali bohaté 
občerstvení a patří jim 
za to dík. Tolik k výroční 
schůzi.

Rád bych se ještě zmí-
nit i o dalších činnostech 
našeho MS v jarních mě-
sících letošního roku. 
Počátkem jara byla pro-
vedena údržba a asana-
ce všech přikrmovacích 
zařízení v honitbě. I na-
dále se věnujeme lovu 
černé zvěře, koncem 

května máme uloveno již 
kolem 10 ti ks divočáků, 
snažíme se lovit černou 
zejména tam, kde působí 
největší škody, ale není 
v našich silách být všude 
a ve správný čas. Na ulo-
vení jednoho divočáka je 
třeba až několik nocí pro-
seděných na čekané. Je 
to zvěř chytrá a obezřet-
ná, a nesnadno se loví. 
Zejména v blízkosti lid-
ských obydlí je to zvlášť 
obtížné. A taky je třeba 
vzít v úvahu, že hlavně 
naši noví mladí členové 
se musí doma věnovat „ve 
večerních hodinách“ i ji-
ným povinnostem než je 
lov…ale pevně věřím, že 
se to nijak neprojeví na 
celkovém odlovu divočá-
ků a zabráníme tak vzni-
ku větších škod na pol-
ních a lesních kulturách.

Co se týká kultury 
a vzdělávání, je potěšují-
cí, že se řada našich členů 
i jejich rodin, účastnila 
okresních chovatelských 
přehlídek např. v Luko-
vě, Kroměříži, Valašské 

Bystřici. Je velmi poučné 
jaká zvěř a v jakém počtu 
se loví v sousedních okre-
sech. V neposlední řadě 
je možno využít i odbor-
ných seminářů na těchto 
akcích. Toho využili i naši 
členové a účastnili se se-

mináře na téma chov srn-
čí zvěře, konaném v rámci 
chovatelské přehlídky na 
Lukově. Věřím, že získané 
znalosti využijí k chovu 
a lovu srnčí zvěře i v naší 
honitbě MS Halenkovice.

F. Tomaštík

chovatelská přehlídka

noční lov černé zvěře

Pokračování ze strany 34.
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V sobotu 3. května 2016
proběhla brigáda na odstra-
nění starého plotu. Akce se 
zúčastnilo 6 lidí. 

V úterý 24. května 2016
následovalo sečení trávy 
kolem laviček pro fanouš-
ky a za brankami. Přišli jen 
3 kluci z „A“ týmu: Martin 
Režný, Jiří Sudolský a David 
Marholt, který už v sobotu 
sekl traktorem. 

Údržba høištìÚdržba høištì
FOTBAL

 Aktuální informace, fotogra ie a videa z dění kolem oddílu kopané Tělovýchovné 
jednoty Halenkovice můžete sledovat na facebookovém pro ilu TJ Halenkovice.  

Autorem pro ilu je Jakub Kadlčák.

26. května 2016 – do-
sékání trávy a úklid kolem 
hřiště 

Zúčastnění: Roman Ja-
ník, Petr Karbowiak, Ond-
ra Kadlčák, Martin Režný, 
Miroslav Březík

26. května 2016 – vý-
roba držáků na světelnou 
digitální tabuli a její insta-
lace 

Zúčastnění: Břetislav 
Přecechtěl, Zbyněk Horka

Zdroj: www.facebook.
com/Fotbal-Halenkovice

odstranění starého plotu

sečení trávy sečení trávy

výroba držáků

TURNAJ V TOPOLNÉTURNAJ V TOPOLNÉ

V sobotu 30. dubna 2016 se 
halenkovičtí fotbalisté zúčast-
nili tradičního turnaje v To-
polné. Ve skupině si poradili se 
všemi soupeři. Porazili Topol-
nou, Březolupy, Jarošov a Kos-
telany nad Moravou.

Zaslouženě se stali celkový-
mi vítězi. 

Nakonec převzali i cenu 
pro nejmladšího hráče 
turnaje. Stal se jím Filip 
Štulíř ročník 2011.

Všem přítomným 
musím poděkovat a sa-
mozřejmě i rodičům za 
fandění a podporu rato-
lestí.                     O. Prokop
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ŽÁCI
1. Tlumačov 21 18 0 3 1 168:39 55

2. Štípa 20 17 1 3 0 164:50 50

3. Halenkovice 21 14 0 6 0 128:81 43

4. Provodov 21 10 1 11 1 90:123 30

5. Lukov 21 8 0 13 2 66:96 26

6. Racková 21 6 1 14 3 72:93 21

7. Hřivínův Újezd 21 7 2 14 0 54:112 19

8. Žlutava 20 2 2 18 0 13:161 4

PøípravkaPøípravka
Halenkovice – Mladcová 

7:2
Mysločovice – Halenkovice

1:11
Halenkovice – Napajedla

10:2
Halenkovice – Provodov

4:5
Tečovice – Halenkovice

8:3
Halenkovic – Příluky

17:8
Fryšták – Halenkovice

4:4
Halenkovice – Kudlov 

4:4

Za přípravku nastupuje 
několik hráčů, kteří pra-
videlně hrají i za mladší 
žáky. Není jednoduché 
poskládat tým deseti 
spoluhráčů. Konkuren-
ce jednotlivých sportů 
je velká. Doufám, že se 
vše obrátí k lepšímu. Ne-
smím zapomenout i na 
dvě děvčata, která jsou 
platnými členkami ha-
lenkovického týmu.

Na závěr chci poblaho-
přát všem hodně zdraví 
a sportovních úspěchů.

Mladší žáci:Mladší žáci:
Lukov – Halenkovice 
0:6
Branky: Kocián Lukáš 
2, Kedruš Adam 2, Štulíř 
Radim 2, Prokop Lukáš 1
Štípa – Halenkovice 4:8
Branky: Kocián Lukáš 5, 
Trvaj Jaromír 3
Halenkovice – Hřiv. 
Újezd 8:5
Branky: Kocián Lukáš 
3, Kedruš Adam 2, Štulíř 
Radim 2, Palla Štěpán 1,
Halenkovice – Provo-
dov 5:8
Branky: Kocián Lukáš 3, 
Hastík Matěj 2,
Racková – Halenkovice 
1:3
Branky: Kocián Lukáš 2, 
Hastík Matěj 1

Halenkovice – Žlutava 
8:0
Branky: Kocián Lukáš 
4, Hastík Matěj 2, Hastík 
Matěj 2
Tlumačov – Halenkovi-
ce 4:2
Branky: Kocián Lukáš 2
Halenkovice – Lukov 
7:2
Branky: Kocián Lukáš 4, 
Hastík Matěj 2, Palla Ště-
pán 1

Naši mladí fotbalisté 
se snaží podávat co nej-
lepší  výkony. Někdy se 
to však ne zcela povede. 
Přesto všichni zasluhu-
jí pochvalu za přístup 
a předvedenou hru na 
hřišti.                 O. Prokop

KONEÈNÉ TABULKY 2015/2016 KONEÈNÉ TABULKY 2015/2016 

DOROST
1. Fryšták 22 20 1 2 1 99:23 60

2. Lužkovice 22 16 0 6 1 98:40 49

3. Dolní Lhota 22 16 0 6 0 77:33 48

4. Hvozdná 22 15 2 7 0 69:33 43

5. Spytihněv 22 12 1 10 3 54:53 38

6. Jaroslavice 22 12 0 10 1 95:65 37

7. Halenkovice 22 10 2 12 2 54:56 30

8. Příluky 22 9 1 13 2 49:77 28

9. Bratřejov 22 9 2 13 2 49:77 25

10. Tlumačov 22 6 2 16 0 31:61 16

11. Mysločovice 22 4 0 18 1 39:100 13

12. Trnava 22 3 0 19 0 33:129 9

MUŽI A
1. Louky 26 21 0 5 3 89:27 66

2. SK Zlín 26 22 3 4 0 89:35 63

3. Kostelec 26 21 2 5 1 96:39 62

4. Pohořelice 26 16 3 10 2 65:59 47

5. Štípa 26 17 5 9 0 57:44 46

6. Tečovice B 26 13 0 13 4 60:51 43

7. Fryšták B 26 13 1 13 3 60:48 41

8. Halenkovice 26 14 3 12 1 63:58 40

9. Březová 26 11 5 15 6 38:47 34

10. Žlutava 26 11 3 15 0 44:66 30

11. Spytihněv 26 8 2 18 1 50:74 23

12. Kašava 26 7 0 19 2 49:83 23

13. Trnava 26 6 0 20 2 35:95 20

14. Všemina 26 2 0 24 2 30:99 8
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ZAHRÁDKÁØI ZAHRÁDKÁØSKÉ OKÉNKOZAHRÁDKÁØSKÉ OKÉNKO

Dnešní zahrádkářské 
okénko bych zahájila krát-
kým zhodnocením letošní 
Halenkovické trnky, která 
byla organizačně složitější, 
a přes nemalé obavy, všech-
no proběhlo bez větších 
problémů. Za to patří dík 
nejen všem organizátorům, 
ale také vám, kteří jste se 
přišli pobavit a užít si hezký 
večer. Děkujeme.

Začátek letošního jara byl 
poněkud „zahrádkářsky“ 
nešťastný. Jak už začíná být 
zvykem, počasí si opět po-
hrálo. Mráz nás připravil 
o většinu úrody ovoce.

Ale i tak nezahálíme. 
V pálenici proběhly pose-

Léto v zahradìLéto v zahradì
ČERVENEC
Jahody - končíme 

sběr, odstraníme staré 
listy a šlahouny. Okope-
me a odstraníme plevel 
a přihnojíme. Jahody mě-
níme každé čtyři roky.

Sázíme zelí, kapustu 
i kedlubny. Vyséváme 
salát, špenát, podzimní 
a zimní ředkev, fazoli, 
hrášek a růžičkovou 
kapustu, také okurky.

Rajčata vyvazujeme 
a vyštipujeme (jen tyč-
kové odrůdy) pravidelně 
zaléváme, růst podpoří-
me hnojením (organic-

zónní údrž-
bové práce. 

Povidlárna je téměř do-
končená - máme novou 
podlahu, kuchyňskou lin-
ku, vše je nachystáno na 
sezonu. Je vybudovaný 
nový přístřešek na dřevo. 
Na podzim budou brigády 
na zpracování dřeva, tak 
už bude pod střechou. 

V červnu jedeme na zá-
jezd. 

Ve spolupráci s obcí 
chceme v průběhu léta 
a podzimu začít s úpra-
vou prostranství u soch 
„U Svatých.“ V září máme 
v plánu tradiční výstavu 
ovoce, zeleniny a květin, 
tak doufejme, že bude co 
vystavovat.

ké hnojivo pro plodovou 
zeleninu, zředěnou hno-
jivovou zálivkou, rostlin-
nými výluhy).

Nezapomeneme na 
postřik měďnatými fun-
gicidy, proti houbovým 
onemocněním, hlavně 
v deštivém počasí (bio-
logické přípravky na bázi 
lecitinu a řepkového ole-
je, také zvyšují odolnost 
vůči plísni).

Kedlubny pravidelně 
zavlažujeme, aby bulvy 
nepopraskaly.

Zelí a kapusta potře-
bují více rovnoměrné zá-

livky, jinak budou menší 
a náchylnější na nemoci. 
Když začnou nasazovat 
hlávky, zálivku omezí-
me, zelí na krouhání 
a uskladnění nezaléváme 
15 až 20 dnů před sbě-
rem.

Paprika - množství 
vody ovlivňuje velikost 
plodů i délku vegetační-
ho období.

Hlávkový salát má 
mělký kořenový systém, 
zaléváme po menších 
dávkách, ale častěji. Nej-
více vláhy potřebuje prv-
ní tři týdny po vysazení.

Sklízíme první zeleninu 
(např. hrášek, ranou mrkev, 
mladé cukety).

Letní odrůdy jablek, ang-
rešt, rybíz už začínají dozrá-
vat.

Květiny 
Je nejvhodnější doba na 

dělení rostlin. Přesazujeme 
lilie a kosatce. Vyšší rostliny 
vyvazujeme k tyčkám, podle 
potřeby přihnojíme plným 
hnojivem, odkvetlá květen-
ství včas odstraníme, ně-
které trvalky (např. chrpa, 
ostrožka…) znovu vykvetou.

Pokračování na straně 39.
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Růže už nepřihnoju-
jeme, odstraňujeme od-
kvetlé květy, tím podpo-
říme další kvetení. Proti 
mšicím, použijeme rost-
linné výluhy, nebo che-
mické přípravky, které 
střídáme - tím bráníme 
vytvoření rezistence.

Můžete si vyzkoušet 
růže namnožit.

Odstřihneme silný, čás-
tečně zdřevnatělý výhon 
a odstraníme z něj od-
kvetlý květ a v dolní čás-
ti listy. Řízek zasadíme 
asi 10 – 15 cm hluboko 
(nad zemí by měl mít 2 – 
3 očka) na polostinném 
místě a přiklopíme větší 
sklenicí. Měl by se ujmout 
a zapustit kořínky během 
několika týdnů. Zbytky 
listů odpadnou, ale očko 
v jejich úžlabí bude živé.

Jarní cibulnaté a hlízna-
té květiny, které odkvetly, 
vyjmeme ze země a ulo-
žíme na suchém a vzduš-
ném místě a uskladníme 
k přezimování.

Ještě můžeme vysadit 
do květináčů letničky i tr-
valky.

SRPEN
Jahody - je čas na vý-

sadbu nových jahodníků.
Maliny i ostružiny je 

nutné po sklizni prořezat 
- odstraníme odplozené 
a slabé výhony.

Višně, mají tenden-
ci vyholovat, a proto je 
pravidelně prořezáváme. 
Prosvětlení po sklizni se 
týká i broskvoně.

Sklízíme zeleninu okur-
ky, rajčata a papriky. 
Patisony a cukety sklí-
zíme včas, máme pak více 
a chutnějších plodů.

Mangold vyséváme, 
jako následnou plodinu.

Sladký fenykl do po-
loviny srpna přihnojíme 
a zaléváme.

Sklízíme pravidelně 
okurky nakladačky - na 

naložení jsou nejlepší 
6 – 9 cm, na rychlokvaš-
ky použijeme ty větší 
10 – 15 cm. Probíráme la-
hůdkové tykve – na jedné 
rostlině ponecháme 2 – 3 
plody.

Padané ovoce sbíráme 
průběžně, spadané ovoce 
a hnijící dáváme nejlépe 
do jámy a zasypáváme pá-
leným vápnem.

Větve, které se ohýbají, 
podepřeme a vypodloží-
me, aby se neodřely.

Očkování ovocných 
podnoží je stále ještě 
možné – naposledy očku-
jeme broskvoně.

Ošetřujeme jabloně 
proti obaleči jablečné-
mu (jeho housenky způ-
sobují červivost jablek 
a navíc škodí i hruškám, 
meruňkám a vlašským 
ořechům). Použijeme 
vhodný postřik, jsou-li 
naše rostliny napadeny 
chorobami či škůdci (pad-
lí, černá skvrnitost růží…)
Seřízneme léčivé rost-
liny, aby znovu obra-
zily (levandule, šalvěj, 
tymián, dobromysl…)
Řízkujeme okrasné 
dřeviny (rododendron, 
skalník, tavolník, zlati-
ce, vrba…) – šikmo seříz-
neme vrchol i s několika 
listy, použijeme stimu-
látor a zapíchneme do 
směsi písku a rašeliny.
Ošetřujeme záhony, 
kypříme, odstraňujeme 
odkvetlá květenství.

Jiřiny, hvězdnice a jiné 
vysoké podzimní květiny 
přivážeme, aby je nepo-
škodil vítr.

Balkonové rostliny nyní 
rostou nejvíce, dodáme 
jim dostatek vody i živin...
Sestříhneme oleandry 
– nejvhodnější doba je 
v 2. polovině srpna. 

Červnový výsev od po-
loviny srpna vysazujeme 
ven, například macešky, 
pomněnky nebo sedmi-
krásky. Vysazujeme cibu-

loviny - sněženky, bledu-
le, kandíky či řebčíky, ale 
i hlízy šafránů a brambo-
říků.

Odstraňujeme odkvetlá 
květenství u letniček, a ji-
řinek. Koncem srpna mů-
žeme také přesadit či ro-
zesadit odkvetlé trvalky. 
Máme-li možnost, řízku-
jeme pelargonie, fuchsie 
i jehličnany.

ZÁŘÍ
Sklízíme ovoce i netra-

diční a léčivé plody (je-
řáb, aronie, rakytník, dřín, 
růže svraskalá, bezinky…). 
i lískové oříšky a vlašské 
ořechy.

Švestky, hrušky, jablka 
a pozdní broskve - třídí-
me, zdravé ovoce usklad-
níme, padané a poškozené 
plody ihned zpracujeme.

S ochlazením, sklízí-
me plody cuket a dýní - 
uskladněné, na dobře vě-
traném místě, vydrží do 
prosince. 

Pokud růžičková ka-
pusta nezakládá ani kon-
cem září růžičky, zalomí-
me její vrchol.

Maliník a ostružiník při-
pravíme na zimu, odplo-
zené výhonky odstraníme 
a nové vyvážeme k opo-
rám. Nové keře, vysazuje-
me koncem měsíce nebo 
v říjnu. Dobře si zvolíme 
odrůdy, na výběr jsou i 
dvakrát plodící, bez trnů 
apod. 

Melouny sklízíme ještě 
během září - teď už, jen 
dozrávají a nerostou. Tvr-
dá slupka melouny dobře 
chrání, mohou se proto 
skladovat i 2 měsíce po 
sklizni.

Plevel likvidujeme a ne-
necháme vysemenit. Záho-
ny, které jsme odplevelili 
a jsou volné zamulčujeme 
nebo použijeme zelené 
hnojení.

Řízkujeme bobulové 
ovoce. Větvičku s šesti pu-
peny seřízneme a zasadí-

me do pařeniště tak, aby 
dvě třetiny s pupeny bez 
listů byly pod zemí. 

Děti jdou do školy a do 
země jarní cibuloviny - hy-
acinty, narcisy, tulipány, 
kosatce, krokusy, ladoň-
ky, ladoničky, puškinie.

Naopak ze země mečí-
ky, begonie, pryskyřní-
ky.

Při výsadbě respektuje-
me, že většina cibulovin 
potřebuje slunce a dob-
rou propustnou půdu 
s humusem.

Jak hluboko sázet? 
Platí jednoduché pravi-

dlo, sázíme vždy 2 – 2 ½ 
krát hlouběji, než je prů-
měr cibule: 
hyacinty…cca 15 cm, 
krokusy…cca 5 – 10 cm, 
 adoničky, ladoňky, puški-
nie…cca 8 cm, 
narcisy…cca 15 – 20 cm 

Při prvních ranních 
mrazících sklízíme hlí-
zy gladiol (mečíků), ji-
řinek, kan a také bego-
nií. Acidentera, frézie, 
montbrécie, sasanky, 
šťavel, tigridie… mírnou 
zimu zvládnou, ale ne-
uškodíme jim, pokud je 
v druhé polovině října ze 
země vyjmeme, nechá-
me oschnout, očistíme 
a uskladníme. Ideální je 
sušší počasí. Pro zimová-
ní je vhodná teplota od 
5 do 10°C.

U růží odstraňujeme 
odkvetlé stonky, plané vý-
honky, přihnojíme draslí-
kem - dřevo vyzraje a je 
odolnější proti vymrzání.

Na záhonech nenechá-
váme žádné zbytky. Ze-
minu pohnojíme (uleže-
lý hnůj nebo kompost) 
a zpracujeme, vynikající 
je také zelené hnojení.

Přeskládáme kompost 
a můžeme dodat i hnoji-
vo…příští rok se nám za-
hrádka odvděčí.

J. B.

Pokračování ze strany 38.
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NOVINKY Z KNIHOVNYNOVINKY Z KNIHOVNYKNIHOVNA
V neděli 13. března 2016 pro-

běhla v pořadí již druhá burza 
starých knih. Obrovské podě-
kování patří jak všem dárcům 
knih, díky kterým se podařilo 
v rámci burzy nabídnout téměř 
čtyři stovky knih. Stejně tak 
štědrým zájemcům. Díky nim 
si našlo nového majitele zhruba 
184 knih. A už dnes mohu slíbit, 
že z inančních darů, které jsme 
získali,  dětem pořídíme ne jed-
nu knihu, ale hned dvě. S malý-
mi čtenáři už přemýšlíme, které 

budou pro ně ty 
pravé. 

Doposud se za 
knihy vybralo 1.115,- Kč. Nebyl 
to jen čistý prodej za symbolic-
kých 5,-Kč, ale našli se lidé, kte-
ří přispívali pouze na dětskou 
knížku. Akce byla ukončena ve 
středu 30. března 2016.

Dalším milým setkáním 
v březnu v knihovně byla ná-
vštěva dětí z mateřské školy 
Halenkovice, které přišly do 
knihovny za pohádkou. Třída 
Koťátek se seznámila s Otesán-
kem, děti ze třídy Berušky měly 
na výběr celou řadu pohádek. 

Vítěznou volbou se stala pohád-
ka o Malé mořské víle, kterou 
jsme si vzápětí společně přečet-
li. Sluníčka si zahrála v pohádce 
o „Želvě a slonovi.“  

Knihovnicky sváteční mě-
síc byl symbolicky ukončen 
ve čtvrtek 31. března Nocí 
v knihovně. V šest hodin večer 
jsme se začali postupně scházet 
se žáky 4. ročníku ZŠ Halenko-
vice pod vedením p. uč. Marty 
Skýpalové a společně jsme pře-
čkali knihovnickou noc plnou 
četby, her a zábavy. 

Po celou dobu měsíce břez-
na fungovala rozšířená otvíra-

cí doba. Každou středu mohli 
čtenáři zavítat do knihovny až 
do 19:30. 

S dětmi ze školní družiny 
jsme se v průběhu školního 
roku pravidelně scházeli 1x za 
14 dní. Malí čtenáři se při se-
tkání těší ze svých oblíbených 
knih, omalovánek a pozornos-
ti hochů neuniká ani počítač. 

V průběhu jarních měsí-
ců jsme obohatili knihovnu 
o soubor 75 knih z Krajské 
knihovny F. Bartoše Zlín, 
v rámci výměny jarního sou-
boru a doplnili jej o naše kniž-
ní novinky.

VÝBÌR Z KNIŽNÍCH NOVINEKVÝBÌR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
Čarověník - Marie Rejfová

Když se Štěpán vydá na Valpuržinu noc hledat 
čarověník, netuší, že se zanedlouho změní celý 
jeho život. V lese narazí na tři tajemné postavy, jež 
promění noční výpravu v děsivou noční můru. Ov-
šem Štěpán má štěstí v neštěstí, protože ve stejný 
den narazí na Jindřišku, která jediná mu může po-
moci. A tak se začne rozvíjet příběh plný tajemství 
(a samozřejmě i lásky), odehrávající se v doslova 
kouzelné krajině Českosaského Švýcarska.

Čas tančit - Karen Kingsburyová 
překlad Johana Ridzoňová

Pro všechny kolem představují dokona-
lý pár, jejich manželství jim mnozí závidí. 
Ale Martin s Emou vědí, že jejich štěstí je 
jen předstíranou pózou. Ve skutečnosti 
čekají na správný čas, aby svým dětem 
oznámili, že se chystají rozvést. Avšak 
u rodinného setkání, kde k tomu má do-
jít, Nikol překvapeným rodičům sděluje, 

že se bude vdávat. Nezbývá než předstírat, že je všech-
no v pořádku, dokud svatba neproběhne. Je ještě možné, 
aby v sobě objevili ztracenou lásku?

Dokud držím pohromadě 
- Marcela Mlynářová

Další kniha oblíbené autorky, v níž opět vy-
práví o svých příhodách, o životních vrcho-
lech, pádech a zvratech, o všem, co přináší 
běžný život lidem, kteří k němu přistupují 
s humorem, nebojácně, s kuráží a kteří si na 
situacích, jež prožívají, dokážou vždy najít 
něco dobrého a nikdy se nevzdávají...

Dívka v pavoučí síti - David Lagercrantz
ze švédského originálu Det som inte 

dödar oss... přeložila Azita Haidarová
Příběh je inspirován Larssonovou 

trilogií Milénium. Potetovaná hackerka 
Lisbeth Salanderová a novinář Mikael 
Blomkvist, duo které nadchlo miliony 
čtenářů po celém světě, je zpět. Časo-
pis Milénium má nové majitele a jeho 
kritici tvrdí, že Mikael Blomkvist je vy-

hořelý a že uvažuje o změně zaměstnání. Pozdě v noci 
Blomkvistovi zavolá proslulý švédský vědec Frans Balder, 
odborník na výzkum umělé inteligence. Balder se obává 
o svůj život a žádá Blomkvista, aby zveřejnil jeho příběh. 
A je to příběh velmi děsivý. Sapo, švédská bezpečnostní 
policie, Balderovi nabízí ochranu. Pro Blomkvista, který 
doufá v exkluzivní reportáž, je zajímavé to, že s profeso-
rem Balderem spolupracuje i výborná mladá hackerka, 
která se podobá někomu, koho Blomkvist velice dobře 
zná. Stejně jako Balder, se i ona stane terčem bezohled-
ných kybernetických gangsterů, kteří se nazývají Pavou-
ci. Násilná bezohlednost Pavouků brzy přinese teror do 
sněhem pokrytých ulic Stockholmu. A nadešel čas, aby 
se cesty Mikaela Blomkvista a Lisbet Salanderové ještě 
jednou zkřížily..

Já nejsem neviditelná - Marcus Sedgwick
přeložila Dana Stuchlá

Otec Laureth Peakové ji naučil sledovat opaku-
jící se události, vzory a čísla - což je něco, pro co 
má jeho dcera očividně mimořádné nadání. Její 
tajemství? Je slepá. Pak se ovšem táta ztratí, Lau-
reth popadne svého sedmiletého brášku a vydají 
se vstříc záhadě, která je dovede až do New Yor-
ku. V tomhle velkoměstě je její dovednost vysle-
dovat šokující a občas nebezpečné spojitosti do-

vede do světa plného temnoty. Zachrání tátu i sebe?

Zrzečka pod hvězdami 
- Michaela Hrachovcová  
ilustrovala Alice Danielovská

Vyprávění o veverce Zrzečce...
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Chřiby - stopami dálnice - Pavel Zrna, 
Bořek Žižlavský

Nezbývalo mnoho a Chřiby mohly 
být podélně rozříznuty dálnicí. Na-
štěstí po válce nebyly na projekt ani 
peníze ani síly. Nebylo to však napo-
sledy, kdy bylo pohoří ohroženo po-
dobným projektem a nelze to vyloučit 
ani do budoucna. Bezohlednost člově-
ka vůči přírodě nezná hranic.

Jak umírá král - Jan Bauer
Ne všichni čeští panovníci zemřeli hrdinskou 

smrti jako Přemysl Otakar II. nebo Jan Lucem-
burský. Někteří skonali docela nehrdinsky a ve 
velkých bolestech, třeba Karel VI. na otravu 
houbami nebo Rudolf II. na následky sy ilidy. 
I proto byl skon králů často úmyslně zahalován 
tajemstvím a spojován s dramatickými okol-
nostmi, jen aby zůstali i ve smrti velcí. 

Kája, super frája. Narozeninové překvapení - D.L. 
Greenová  ilustroval Josh Alves, pře-
klad Pavel Dufek

Pravdou je, že přes některé své mouchy, 
jsem nejhustější třeťák, jakého jste kdy po-
tkali. Fakt nekecám! Mimochodem, z much 
mám hrůzu. Ještě strašlivější než hmyz je 
Patricie Čeňková, ale o tom si přečtěte. Stej-
ně jako o tom, jak se to zvrtlo s mými naro-
zeninami. Myslíte si, že není nic horšího než 

tancování, líbání a jiné nechutné věci na nudné oslavě?

Kam se poděla Elizabeth 
- Emma Healeyová
z anglického originálu Elizabeth is mi-
ssing... přeložila Šárka Kadlecová

Maud je stará, zapomnětlivá, a když si vezme 
do hlavy, že se ztratila její kamarádka Elizabeth, 
nikdo ji nebere vážně. A tak jí nezbývá, než se 
do pátrání pustit sama, vyzbrojená lístečky 

s poznámkami, svou papírovou pamětí. Zároveň se jí však neustále 
vrací vzpomínky na její sestru Sukey, která se před více než padesáti 
lety, záhy po válce, ztratila neznámo kam a její zmizení se nikdy ne-
objasnilo. Vědomí přítomnosti jí uniká a živé vzpomínky na tragé-
dii, starou již více než padesát let, se jí vrací s nebývalou intenzitou.

Krotitel - Camilla Läckberg přeložila Vendula Nováková
Na zasněžené silnici u lesa srazí auto 

polonahou, dezorientovanou dívku. Obětí 
nešťastné nehody je patnáctiletá Victoria, 
která před čtyřmi měsíci beze stopy zmize-
la z místní jezdecké školy. Při ohledání vy-
chází najevo, že byla během svého uvěznění 
vystavena nelidskému zacházení. Patrik 
Hedström s kolegy z celého kraje horečně 
pátrají po pachateli, protože podobný osud 
hrozí dalším pohřešovaným dívkám. Victo-

ria totiž nebyla unesena jako jediná, jen ji se však podařilo najít...

Ledové království: 
nejkrásnější kolekce příběhů

Setkávání s Irenou 
Kačírkovou, jejími přáteli, 
nepřáteli a jinými zvířaty 

- Kristina Novotná
Vzpomínky na maminku z pera její dcery Kristiny Novotné.

Vařit zdravě může každý - Lenka Jarošová
Tato kniha přináší spoustu inspirace, jak uva-

řit jednoduše, snadno a rychle veganská jídla 
z dostupných surovin, obsahuje i recepty na jíd-
la bez lepku.

Volání anděla - Guillaume Mu-
sso z francouzského originálu L‘appel 
de l‘ange... přeložila Miluše Krejčová

Na Kennedyho letišti v New Yorku do sebe 
nechtěně vrazí jeden muž a jedna žena. Oba v té chvíli telefonují. 
Jonathan a Madeline rychle sbírají své věci a omylem si vymění 
telefony. Když to zjistí, dělí je od sebe deset tisíc kilometrů: ona 
je v Paříži, kde prodává květiny, on v San Francisku, kde vlastní 
restauraci. Oba jsou zvědaví na toho druhého, a tak začnou zkou-
mat obsah cizího telefonu...

Zlatý poklad - Vladimír Pikora 
& Markéta Šichtařová

Bohatě ilustrovaná kniha pohádek zná-
mých ekonomů a autorů několika bestsellerů. 
Pro děti ve věku přibližně 6 až 13 let. Vše se 
tu točí kolem peněz. Příběhy se hemží pohád-
kovými bytostmi, vychytralými podvodníky, 
moudrými i méně moudrými lidmi i zvířátky: 

Je lepší schovat zlato pod polštář, nebo raději do skřítčí banky? 
Odnese si čert Honzu do pekla, protože si špatně přečetl smlou-
vu o půjčce, nebo Honza přijde zavčasu k rozumu a čerta pře-
chytračí? Naučí se Daniel od trola, jak se vyhnout riziku, nebo 
ho spolkne mořská obluda? Vysvobodí rozpustilá Bára staré 
lichváře od kletby, nebo sama skončí mezi strašidly? Jedno ale 
mají všechny pohádky společné: laskavým a nenásilným způ-
sobem vysvětlují základní pojmy inanční gramotnosti. Z knihy 
je možné pochopit, jak se v životě chovat, aby se čtenář nikdy 
nedostal do jakýchkoliv inančních obtíží.

ANKETA SPOKOJENOST SE SLUŽBAMI KNIHOVNY
V roce 2015 proběhla v regionálních knihovnách anketa Spokojenost se službami knihovny. Zjišťování spokojenosti je nově sou-

částí standardu veřejných informačních a knihovnických služeb. Anketa byla organizována Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve 
Zlíně. Výsledky ankety pro halenkovickou knihovnu máte k dispozici na stránkách knihovny: http://halenkovice.knihovna.cz

paja
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Dne 16. dubna 2016 
proběhla akce Ukliďme 
Česko i v Halenkovicích.

Úklid odpadků pro-
běhl, dle dohody se sta-
rostou obce p. Blažkem, 
podél silnice od začátku 
obce Halenkovice smě-
rem na Spytihněv do 
místa s navážkou zemi-
ny na mokřadu u potoka. 
Strana ze svahu do pole 
byla vysbírána zcela 
včetně okraje pole, stra-
na s příkopem také, jen 
na jednom místě byl na-

UKLIÏME ÈESKOUKLIÏME ÈESKO
plněn pytel rozemletými 
odpadky, asi již jednou 
sesbíranými a při sečení 
příkopu opět rozmeta-
nými. Pod vjezdem na 
pole v betonové rouře 
u esíčka silnice byl obje-
ven také starý pytel, ale 
nepodařilo se jej vytáh-
nout. Částečně byl vy-
čištěn i mokřad a právě 
tam byly zanechány vi-
ditelně u silnice všechny 
nasbírané odpadky na 
odvoz.

Tomáš Henek

Elektronická evidence tržeb

Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby 
v hotovosti.

Začínáme od 1. prosince!

Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například 
i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. 
Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby

1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod a velkoobchod

1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
(např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)

1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí 
na nejčastější dotazy naleznete na:

www.etrzby.cz

V pondělí 2. května 2016 
jsme si připomněli 71. vý-
ročí osvobození obce Ha-
lenkovice. Pietního aktu u 
pomníku padlých se zúčast-
nili generální konzul Ruské 
Federace Alexandr Nikolaje-
vič Budaev, atašé Ruské Fe-

71. VÝROÈÍ OSVOBOZENÍ71. VÝROÈÍ OSVOBOZENÍ
derace Arťom Indyčenko, 
poslankyně PS ČR Mirosla-
va Strnadlová a starostové 
okolních obcí - Otrokovic, 
Žlutavy, Hostišové, Bělo-
va. Položením kytic přítom-
ní hosté uctili památku obětí 
obou světových válek.
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1.

2.

V sobotu 18. června 2016 jsme na 
obecním úřadě v Halenkovicích do ži-
vota přivítali naše nejmenší děti. Po-
zvání na tento slavnostní akt přijali: 
Iveta a Vladimír Hladilovi s dcerou 
Rozárií (foto č. 1), Gabriela Novotná 
a Pavel Ančinec s dcerou Amálií (foto 
č. 2), Kateřina Pförtnerová a Martin 

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙVÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ

4.

5.3.

Lahola s dcerou Adélou (foto č. 3), Ja-
na a Aleš Sklenaříkovi s dcerou Helenou 
(foto č. 4) a Barbora a Gabriel Baka-
ľarovi se synem Mikulášem (foto č. 5). 
Krátký program plný básniček, pís-
niček a tanečků předvedly děti z ma-
teřské školy a žákyně základní školy, 
který nacvičily pod vedením p. učitel-

ky Černochové a p. učitelky Tělupilo-
vé. O hudební doprovod se postarala 
sl. Zuzana Kříčková.

Přejeme malým občánkům i rodičům 
pevné zdraví, hodně štěstí a spokoje-
nosti.

 Bohdana Blažková, 
matrikářka

CO NÁS ČEKÁ 
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

V příštím čísle Halenko-
vického zpravodaje si bu-
dete moci přečíst zprávy na 
téma 28. ročník Výletu do po-
hádky, 10. ročník Model air 
show, podáme zprávu o dal-
ším průběhu pracovních ak-
cí, rozloučíme se s letošními 
předškoláky a ohlédneme 
se za uplynulým školním ro-
kem, podíváme se za Pláňaty, 
do klubu seniorů a za našimi 
sportovci, nenecháme si mi-
mo jiné ujít Myslivecký den.  
Nahlédneme pod pokličku 
mnoha dalšího, co se bude dít 
během měsíců června, červen-
ce a srpna v naší malebné obci.
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BLAHOPØEJEME
Duben

50 let
  Ludvík Daubner Zlámanec 652

55 let
 Alena Holásková Obecnice 407

60 let
 Miroslav Hromada Dolní Kržle 37 ev.

65 let
 Miloslava Gavendová Katernice 124
 Marta Skopalová Pláňavy 350
 František Půl Horní Kržle 340

70 let
 Jiří Chytil Kopec 12

75 let
 Františka Režná Katernice 159
 Eduard Slezáček Obecnice 438

Květen
50 let

 Bronislava Pokorná Pláňavy 509
 Ing. Zdeněk Skrášek Dolina 110 ev.
 Pavel Hučík Dolina 542

55 let 
 Ludmila Vičánková Pláňavy 403

60 let
 Ludmila Regentová Zádřinové 50
 Antonín Holásek Záhumení 631
 Jarmila Nádvorníková U Svatých 430

65 let
 Jaroslav Kašpárek Záhumení 603
 Oldřich Otépka Kržle 41 ev.
 Věra Kníchalová Hradská 365
 Jaromír Blažek Pláňavy 260
 Ludmila Sobotková Pláňavy 411

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.

Uzávěrka dalšího čísla Halenkovického zpravodaje v pořadí již 82. 
bude 31. 8. 2016. Příspěvky, prosíme, zasílejte na adresu: 

obec@halenkovice.cz nebo bieberlova@centrum.cz

70 let
  Marta Zapletalová U Svatých 383

75 let
 Marie Vávrová Hradská 448

Červen
50 let

 Jaroslav Kašpar Pláňavy 104

55 let
 Jaroslava Čevelová Pláňavy 471
 Bohumila Čapková U Svatých 366

60 let
 Mgr. Jarmila Tělupilová Záhumení 617
 Marie Brázdilová Hradská 332
 Zdeňka Kalasová Přední Kržle 287
 Bohuslav Chocholatý Záhumení 520

65 let
  Anna Valentíková Záhumení 579

70 let
  Jarmila Slaníková Pláňavy 545

75 let
 Zdenka Kratinová Pod Kopcem 760
 Božena Blažková Kátliny 235

80 let
 Ladislav Plšek Katernice 122

KULTURNÍ KULTURNÍ 
A SPOLEÈENSKÉ A SPOLEÈENSKÉ 
AKCEAKCE
13. 8. 2016 Myslivecký den – myslivecká 

chata Větřák 
Pro děti bude připravený bohatý program: 

vědomostní soutěž, střelba ze vzduchovky 
a opékání špekáčků.  Nebude chybět VÝSTAVA 
TROFEJÍ. Pro dospělé bude přichystaný tradič-
ní zvěřinový guláš. 
27. 8. 2016  Turnaj fotbalových přípravek 

2016, hřiště Halenkovice, pořádá TJ
26. – 28. 8. 2016 Barum Czech Rally Zlín, 

Halenkovicemi bude projíždět RZ Košíky v so-
botu 27. 8. 2016 v části obce Hradská 
1. 9. 2016 Zahájení školního roku 

2016/2017
24. – 25. 9. 2016  Výstava ovoce, zeleni-

ny a květin – pořádá ČZS Halenkovice, sál KD 
Halenkovice
8. 10. 2016 Drakiáda - pořádá LMK Halen-

kovice ve spolupráci s MŠ a ZŠ Halenkovice. 
Akce se koná na letišti Vrchovice
17. 10. 2016 Pohár starosty „H“ – pořádá 

LMK Halenkovice
22. 10. 2016 Zavření nebe – pořádá LMK 

Halenkovice
6. 11. 2016 (neděle) Hudební odpoledne

– přehlídka pro všechny, kdo milují hudbu vše-
ho druhu. Scéna je otevřena pro odvážlivce, ro-
dinná či přátelská seskupení bez rozdílu věku. 
Další informace poskytneme v místní knihov-
ně Halenkovice.
12. 11. 2016 Poslední leč – Hospoda u Lhot-

ských, pořádá MS Podlesí Halenkovice
26. 11. 2016 Slavnostní rozsvícení halen-

kovického vánočního stromu 
10. 12. 2016 Sportovní ples – pořádá TJ Ha-

lenkovice od 19:00 hod. v sále KD Halenkovi-
ce. K tanci a poslechu hraje skupina Madusong. 
Součástí programu bude i slavnostní vyhláše-
ní fotbalisty roku 2016. Občerstvení a kulturní 
program zajištěn.
14. 1. 2017 Hasičský ples
28. 1. 2017 Dětský karneval
10. 2. 2017 Veřejná gen. zkouška předtan-
čení žáků ZŠ Halenkovice pro Rodičovský ples
11. 2. 2017 Rodičovský ples – pořádá SRPŠ 

Halenkovice, zahájí tradičně žáci ZŠ Halenko-
vice
19. 2. 2017 Výroční schůze včelařů (ČSV)
25. a 26. 2. 2017 Vodění medvěda
26. 2. 2017 Výroční schůze ČZS
4. 3. 2017 Pochovávání basy
Upozorňujeme čtenáře, že v kulturním a spole-
čenském přehledu může docházek ke změnám! 
Aktualizace údajů probíhá na webových strán-
kách obce a v kabelové televizi na stanici Info-

kanál Halenkovice.


