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O Velikonocích se dodržuje 
mnoho zvyků a tradic. V ma-
teřské škole již několik let po-
řádáme „Den otevřených dveří“ 
spojený s velikonočními dílnič-
kami.

Na velikonoční vyrábění 
jsme pozvali nejen děti ze škol-
ky, ale i jejich sourozence, ka-
marády a také rodiče, aby spo-
lečně s námi a se svými dětmi 
strávili příjemné chvilky v naší 
školce.

čekalo ještě jedno překvapení 
– p. Mirek Čevora, který nás 
naučil plést pomlázku z osmi 
proutků (foto č. 3).

V závěru jsme vyhodnotili vy-
hlášenou soutěž o nejkrásnější 
kraslici.

Nakonec mohli ještě všichni 
ochutnat pomazánky, které při-
pravily paní kuchařky a také si 
prohlédnout velikonoční vý-
zdobu v mateřské škole.

Naše velikonoční tradice – 
velikonoční dílničky – se nám 
opět vydařily. 

Marie Mihálová

Při výrobě velikonočních oz-
dob, malování kraslic, peče-
ní a zdobení sladkých vajíček 
mohli rodiče shlédnout zajíma-
vé činnosti ve třídách a také si 
mohli ověřit, jak na tom jsou 
se svou tvořivou fantazií, před-
stavivostí a pracovní zručností 
(foto č. 1).

Pro zpestření této tradiční 
akce jsme pozvali do mateřské 
školy p. Jarmilu Baránkovou, 
která nám předvedla pletení 
z pedigu (foto č. 2). Na děti 

Od března roku 2008 roz-
šiřuje své služby Intervenč-
ní centrum Zlínského kraje 
o bezplatné právní poraden-
ství. Toto bude zabezpečeno 
každé sudé úterý od 15:30 
hod. do 18:30 hod. v Inter-
venčním centru Zlínského 
kraje při Poradně pro rodinu, 

manželství a mezilidské vzta-
hy Zlín, p.o., U Náhonu 5208, 
760 01 Zlín. Na právní kon-
zultace je nutné se objednat 
na tel. čísle 577 018 265. 
Tato služba má za cíl pomá-
hat osobám ohroženým do-
mácím násilím v jejich neleh-
ké životní situaci.

Právní poradenství osobám
ohroženým domácím násilím
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dovolte mně, abych vás krát-
ce seznámil s činností obecní-
ho úřadu, rady a zastupitelstva 
obce Halenkovice.

V měsíci únoru se podařilo 
za pomoci fi rmy Martinek Ba-
bice, Callisto Buchlovice, Luk-
rom Lípa, Kamenolom Žluta-
va, Jiří Pavelka, našich zaměst-
nanců a dobrovolných hasičů 
vyčistit retenční nádrž Kopa-
niny. Odtěžil se asi 1m usaze-
niny, což zvýšilo objem nádrže 
cca o 4000 m3. Vytěžená zemina 
byla zatím uložena v blízkosti 
nádrže a v budoucnu poslouží 
k zavážení terénních nerovnos-
tí. Nádrž je opět připravena pro 
záchyt vody při přívalových deš-
tích (foto č. 1). Zbývá provést 
pouze úpravy okolí. Je potřeba 
poděkovat fi rmám a dobrovolní-
kům za obětavost a osobní nasa-
zení při zvládnutí těžkého úko-
lu. Práce by bylo snadnější pro-
vádět za zámrazu, ale těch po-
řádných jsme se u letošní zimy 
nedočkali.

Další práce probíhaly také 
u záchytné nádrže, ve směru 
po Rechtorův žleb. Zde byly Po-
zemkovým úřadem Zlín zaměře-
ny obecní pozemky, které budou 
v příštím roce osázeny lesním 
porostem. Vzniknou tu zhruba 
2 ha nového lesa, který by měl 
napomoci k lepší migraci zvěře, 
zlepšit odtokové poměry dešťo-
vých vod, zabránit erozi orné 
půdy a poslouží také jako vět-
rolamy. Akci bude provádět a fi -
nancovat pozemkový úřad. 

Pokud přijíždíte do Halenko-
vic od Spytihněvi, jistě jste si 
všimli prořezané části remízku 
u hlavní cesty (foto č. 2). Rada 
obce rozhodla z důvodu zlepše-

ní bezpečnosti a vzhledu obec-
ního pozemku pro jeho vyčistě-
ní. Po jednání s předsedou Čes-
kého svazu zahrádkářů v naší 
obci p. Josefem Hrbáčkem bylo 
dohodnuto, že zahrádkáři bri-
gádnicky vyčistí tuto lokalitu 
a vysadí zde nové ovocné strom-
ky. Vytěžené dříví bude použito 
v místní pálenici.

Kácelo se také podél cesty 
na Napajedla. Práce prováděla 
Správa a údržba silnic Zlínska. 
Někteří spoluobčané chtějí vě-
dět, zda je toto předzvěst opravy 
vozovky. Rád bych vám odpově-
děl kladně, ale vše je v kompe-
tenci Zlínského kraje, který je 
majitelem cesty. Doufám, že se 
s rekonstrukcí začne co nejdří-
ve, příslib ze strany Zlínského 
kraje trvá.

U veřejného osvětlení v obci 
byly vyměněny rozvodné skříně 
a u osvětlení na hřbitově byly 
vyměněny lampy. Zbývá provést 
nátěr sloupů.

Na zasedání zastupitelstva 
obce jsme se dohodli o vypíná-
ní veřejného osvětlení v nočních 
hodinách v rozsahu neděle až 
čtvrtek od 24:00 do 04:00 ho-

din, v pátek a sobotu bude po-
uliční osvětlení svítit celou noc. 
Doufáme, že se nezvýší krimi-
nalita a vandalizmus, ale nao-
pak, že se podaří ušetřit něja-
ké fi nanční prostředky. Zatím se 
bude jednat o zkušební provoz, 
který následně vyhodnotíme.

Zídka u vstupu na hřbitov 
byla po dohodě s farní radou 
zbourána celá. Byl zde navržen 
nový plot a brána - zhotoví umě-
lecký kovář pan Juračka ze Spy-
tihněvi. K jeho realizaci dojde po 
Velikonocích. Obec přispěje na 
jeho pořízení částkou 100 000 
korun. Pro zlepšení bezpečnosti, 
zastupitelstvo obce (ZO) rozhod-
lo o pokácení přestárlé lípy před 

vchodem do kostela a o výsadbě 
nového stromu.

V jarních měsících dojde 
v centrální části obce (podél 
nových chodníků, parčíku na 
Pláňavách a na hřbitově) k vý-
sevu trávy a k výsadbě nové 
okrasné zeleně, kterou provede 
Květinářství - Milena Košábko-
vá z Halenkovic. 

V letošním roce bude obec 
investovat do opravy centrální 
kanalizace na Katernicích cca 
3 000 000 Kč. Jedná se o roz-
sáhlou a složitou opravu poniče-
né kanalizace při loňských pří-
valových deštích. Z tohoto důvo-
du bude nutné přeložit několik 
sloupů el. vedení a usadit kana-
lizační potrubí do větších hlou-
bek. K realizaci by mělo dojít 
v období léta až podzimu. 

Na zastupitelstvu obce bylo 
schváleno zadání pro nový územ-
ní plán obce. Na jeho pořízení 
jsme požádali Zlínský kraj o do-
taci 300 000 korun z operační-
ho programu „Obnova venkova“. 
Celé znění schváleného zadání 
je k dispozici na internetových 
stránkách obce nebo v kanceláři 
obecního úřadu Halenkovice. 

Jistě jste také zaznamenali 
změny v hlášení obecního roz-
hlasu. Již se nehlásí z původ-
ního stovoltového rozhlasu, ale 
z rozhlasových hnízd tzv. IVVS 
(Informační výstražný a varovný 
systém – přes kabelové rozvo-
dy). Důvodem pro tuto změnu je 
značně poničená síť stávajícího 
rozhlasu neukázněným řidičem 
na Obecnicích, Pláňavách, Doli-
ně a U Svatých, ale také celko-
vě neopravitelný stav rozhlasu, 
který pochází z 60. let minulého 
století (viz zpráva z RO Halenko-
vický zpravodaj prosinec 2007). 
ZO na svém posledním zasedá-
ní rozhodlo o jeho demontáži. 

Rada obce požádala fi rmu Sat-
turn Holešov o zpracování ce-
nové nabídky na rozhlas nový. 
Firma vypracovala dva návrhy 
na ozvučení obce. Jeden počítá 
z využitím stávajícího rozvodu 
kabelové televize, druhý je bez-
drátový. Po vyhodnocení všech 
kritérií se RO rozhodla doporu-
čit zastupitelstvu ke schválení 

a k možné realizaci bezdrátové 
ozvučení obce. Celkové náklady 
s tím spojené by dosáhly část-
ky téměř 800 000 korun. Pokud 
budou příští rok vyhlášeny po-
dobné dotační tituly jako letos, 
mohli bychom získat na nový 
rozhlas až 40% dotací. Zatím 
však zastupitelstvo se záměrem 
nevyslovilo souhlas. 

Po letošní, mírné zimě zapo-
čali venkovní práce o něco dří-
ve, než jsme zvyklí. Na základě 
rozhodnutí rady jsme proto při-
jali dva nezaměstnané občany 
Halenkovic, evidované na Úřa-
du práce, na vykonávání veřej-
ně prospěšných prací. Tito za-
městnanci budou fi nancováni 
přes  Úřad práce z fondů Evrop-
ské unie a to po dobu devíti mě-
síců. Zaměstnanci budou pra-
covat na údržbě a úklidu obce 
a drobných opravách majetku 
obce. 

Dovoluji si vás pozvat na dal-
ší jednání zastupitelstva obce.
(15. 5.) Ve všech směrech vývo-
je obce je zapotřebí vašeho ná-
zoru, který pak povede ke správ-
nému rozhodnutí zastupitelů. 
Pokud budete mít jakýkoli do-
taz nebo problém, kontaktujte 
nás na obecním úřadě. Ochotně 
vám pomůžeme či poradíme.

Vážení spoluobčané, přeji 
vám krásné jaro, příjemně proži-
tou halenkovickou pouť, hodně 
zdraví a úspěchů. 

Jaromír Blažek
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Z jednání rady a zastupitelstva obce Halenkovice 
Rada obce Halenkovice se od 

minulého zasedání zastupitel-
stva sešla 13. 12., 10. 1., 25. 1., 
7. 2., 28. 2. 

RO vzala na vědomí:
• splátkový kalendář týkající 

se platby elektrické energie 
na budově č.p. 673 (hasičská 
zbrojnice) vyplývající z ná-
vrhu smlouvy o sdružených 
službách dodávky el. energie. 
Obec hradí celkovou částku 
318 538 Kč ve třech splát-
kách. První do 9.1.2008 ve 
výši 106 198 Kč, druhou do 
8.2.2008 ve výši 106 170 Kč 
a třetí do 7.3.2008 ve výši 
106 170 Kč.

• úhradu nákladů za přestupky 
ve výši 5 900 Kč, projednané 
u přestupkové komise MěÚ 
Napajedla, odbor správní, za 
rok 2007, způsobené občany 
naší obce. 11 přestupků bylo 
projednáno a 2 přestupky 
byly odloženy.

• zavedení knihy příjmů a výda-
jů pro kulturní a sportovní ko-
misi a předkládání výsledků 
hospodaření půlročně RO.

• oznámení o konání Tříkrálové 
sbírky na území obce.

• zprávu starosty o čistění zá-
chytné nádrže v Kopaninách. 
Práce trvaly po dobu 10 dní.

• informaci Úřadu práce o vy-
tvoření 2 pracovních míst 
v rámci veřejně prospěšných 
prací za příspěvku EU.

• vyúčtování VHP (výherní hra-
cí přístroje) a stanovení od-
vodu výtěžku za rok 2007 fi -
nančnímu úřadu.

RO pověřila
• člena ZO p. Jaroslava Ulicu 

zastupováním obce Halenko-
vice při kontrole a vyjádření 
ve věcech odborného staveb-
ního názoru, urbanistického 
a architektonického vzhle-
du staveb v k.ú. Halenkovice 
a u staveb prováděných obcí 
Halenkovice vykonáváním 
stavebního dozoru.
RO schválila

• příspěvek na lyžařský výcvik 
žákům 7. třídy ZŠ Halenkovi-
ce (z důvodu nevhodného po-
časí se nekonal).

•  uzavření smlouvy s Technic-
kými službami Otrokovice na 
likvidaci komunálního odpa-
du na rok 2008.

• hospodářský výsledek ZŠ 
a MŠ Halenkovice, příspěv-
ková organizace a doporučila 
schválit ZO převod 32 563 Kč 
do rezervního fondu.

• a doporučuje ZO schválit zá-
měr ZŠ a MŠ Halenkovice, 
příspěvková organizace na re-
konstrukci hygienického zaří-
zení z vlastních zdrojů vytvo-
řených z odpisů za rok 2007.

• a doporučuje schválit ZO 
prodej vyřazeného movitého 
školního majetku lavice v po-
čtu 37 ks za 60 Kč/ks a židle 
52 ks za 30 Kč/ks.

• pořízení územního plánu 
obce Halenkovice, jehož poři-
zovatelem je MěÚ Otrokovice 
a ukládá starostovi obce požá-
dat o jeho pořízení MěÚ Otro-
kovice.

• výměnu svítidel na místním 
hřbitově v počtu 6ks.

• rozpočtová opatření č. 6/RO/ 
2007

• termíny řádných zasedání 
ZO 6.3., 15.5., 28.8., 16.10., 
11.12.

• návrh smlouvy na přeložku 
NN v části Katernice z fi rmou 
E.ON Distribuce.

• rozdělení přípojek kabe-
lovky na dvě skupiny ZÁ-
KLADNÍ – vstupní poplatek 
3 000 Kč a měsíční 50–70 Kč. 
ROZŠÍŘENÁ – vstupní po-
platek 5 000 Kč a měsíč-
ní 130–150 Kč. Při změně 
ze Z na R doplatí uživatel 
2 000 Kč. Platnost od 1. 4. 
2008.

• poplatek za poskytnutí služ-
by CZECH POINT - za první 
list 100 Kč, za každý další list 
50 Kč. Týká se výpisu z katas-
tru nemovitostí, živnostenské-
ho a obchodního rejstříku. 

• panu Františku Hložkovi (ra-
dioamatér) na propagaci obce 
částku 1 000 Kč. Podmínkou 
je, že bude informovat o své 

činnosti pomocí Halenkovic-
kého zpravodaje.

• uzavření smlouvy s Ing. arch. 
Vladimírem Dujkou a úhradu 
částky 11 900 Kč. 

• fi nanční podporu sportovní 
komisi 5000 Kč.

• pořízení projektové dokumen-
tace k systému DOMINO II, 
fy. Satturn Holešov - bezdrá-
tový místní rozhlas.

• fi nanční příspěvek obce na 
obědy pro důchodce zajišťova-
né fi rmou DOOT a.s., Hulín 
ve výši 3 Kč na jeden oběd. 

• fi nanční příspěvek Spolku pro 
obnovu venkova ČR na rok 
2008 ve výši 1 500 Kč.

• fi nanční podporu Klubu seni-
orů pro rok 2008 - 3 000 Kč.

• ve výběrovém řízení architek-
ta pro územní plán obce. Zví-
tězil Ing. arch. Vladimír Duj-
ka. Rozhodla nejnižší cenová 
nabídku a dobrá znalost úze-
mí, kterého se plán týká.

• program VII. zasedání zastu-
pitelstva obce Halenkovice.

ZO bere na vědomí:
• zprávu o plnění usnesení 

z minulého zasedání ZO.
• zprávu o činnosti rady obce.
• roční zprávu „Zhodnocení ri-

zik plynoucích z existence ne-
odpálených náložek TNT ve 
vrtech pro geofyzikální prů-
zkum v katastru obce Halen-
kovice a návrhy opatření“ vy-
pracovanou pro Ministerstvo 
životního prostředí ČR Čes-
kou geologickou službou.

ZO schvaluje:
• rozpočtová opatření č.6/RO/ 

2007 a č.6/ZO/2007.
• zadání územního plánu. 
• rozdělení hospodářského vý-

sledku příspěvkové organizaci 
ZŠ a MŠ Halenkovice za rok 
2007 dle předloženého ná-
vrhu. Do fondu reprodukce 
25% tj. částku 10 855 Kč. Do 
rezervního fondu 75% tj. část-
ku 32 563,69 Kč.

• dle zřizovací listiny návrh ře-
ditele příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ Halenkovice na re-

Usnesení zastupitelstva z 16. března 2008
konstrukci většího charakteru 
(hygienického zařízení a ša-
ten) na budově čp. 164 „stará 
škola“. Financování bude kry-
to z fondu reprodukce majet-
ku příspěvkové organizace – 
cca 800 000 Kč. 

• prodej vyřazeného DDHM 
(dlouhodobého drobného 
hmotného majetku) – školní 
lavice 37 ks za 60 Kč/ks a žid-
le 52 ks za 30 Kč/ks.

• záměr prodeje automobilu 
AVIA z majetku obce.

• zrušení a demontáž stávající-
ho nefunkčního místního roz-
hlasu.

• rozpočtový výhled na rok 
2009 a 2010.

• dohodu o partnerství mezi 
Obcí Halenkovice a  Městem 
Otrokovice v procesu komu-
nitního plánování sociálních 
služeb na Otrokovicku

• odměny pro neuvolněné za-
stupitele, předsedy komisí 
a výborů v původní výši.

• zřízení věcného břemene na 
pozemcích parcel.č. 270/54, 

267/1, 3603/3 ve vlastnictví 
Obce Halenkovice pro fi rmu 
E.ON Distribuce, a.s., kterou 
zastupuje fi rma E.ON Česká 
republika, s.r.o.

ZO pověřuje:
• starostu obce vypracováním 

návrhu smlouvy s majiteli 
pozemků. Zbudování nové 
retenční nádrže v Kopani-
nách.

• starostu obce vypracováním 
návrhu smlouvy pro bezúplat-
ný převod pozemků (vodních 
toků) ve vlastnictví obce ve 
prospěch Lesní vodohospo-
dářské správy ČR.

• starostu obce Halenkovice 
podpisem smlouvy Dohoda 
o partnerství s Městem Otro-
kovice v procesu komunitního 
plánování sociálních služeb 
na Otrokovicku

• starostu obce Halenkovice 
podpisem smlouvy o zřízení 
věcného břemene s fi rmou 
E.ON Česká republika, s.r.o.

 připravila Jarmila Tělupilová
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V neděli 17. února 2008 se 
v sále OÚ sešlo na 130 halenko-
vických zahrádkářů na výroční 
členské schůzi, aby se dozvědě-
li, jak pracovala a hospodařila 
jejich organizace v uplynulém 
roce a hlavně, aby oslavili 50. 
výročí od vzniku ČZS v Halen-
kovicích. Přítomni byli i pozva-
ní hosté: starosta obce p. Jaro-
mír Blažek, členové Územního 
sdružení ČZS Zlín p. František 
Němeček a p. Jaroslav Frantík.

Slavnostní schůzi zahájil 
předseda organizace p. Josef 
Hrbáček, který ve svém proje-
vu seznámil všechny přítomné 
s významnými daty a fakty ze 
života organizace za uplynulých 
50 let. Jeho vystoupení dopl-
nila p. Drahomíra Hrbáčková, 
která si připravila pro tuto akci 
zajímavé úryvky z knihy zápi-
sů zahrádkářské organizace. 
Výroční zprávu o činnosti ČZS 
Halenkovice přednesl jednatel 
organizace p. František Gabryš. 

ZO ČZS Halenkovice oslavila 50 let svého trvání
Následovaly pokladní a reviz-
ní zprávy, návrh na usnesení, 
zdravice přítomných hostů, 
ocenění zasloužilých členů, pře-
dání pamětních listů a v nepo-
slední řadě zajímavá přednáška 
p. Jaroslava Frantíka. Během 
občerstvení proběhla tombola, 
připravená p. Marií Skácelovou. 
Následovala volná zábava, kte-
rou zpříjemnila hudba p. Nová-
kové z Napajedel. Na zahrád-

kářské schůzi nemohl chybět 
tradiční halenkovický švestkový 
produkt – slivovice. Vždyť tako-
vé výročí se přece musí řádně 
oslavit a samozřejmě i zapít!

Schůze se účastnilo mnoho 
starších zasloužilých členů or-
ganizace. Všichni celou akci 
hodnotili velmi kladně s upřím-
ným poděkováním členům vý-
boru ČZS a všem organizáto-
rům i pomocníkům. 

Pamětní listy k 50. výročí založení ZO ČZS Halenko-

vice, přidělené Republikovou radou ČZS Praha, obdrželi 

zahrádkáři, kteří jsou v organizaci nejdéle:

Cyril Zapletal, členem od roku 1958 (foto č. 1)• 
Rostislav Zapletal, členem od roku 1958 (foto č. 2)• 
Vojtěch Čevora, členem od roku 1962• 
Ignác Juřena, členem od roku 1962• 
Stanislav Kašpárek, členem od roku 1962• 
Josef Švec, členem od roku 1963• 
Miroslav Bučík, členem od roku 1964• 
Stanislav Gajdošík, členem od roku 1965• 
Šebestian Mikoška, členem od roku 1966• 

Pamětní listy k 50. výročí založení ZO ČZS Halenkovi-

ce, přidělené ZO ČZS Halenkovice, obdrželi tito zahrád-

káři a organizace:

Lubomír Vojtášek, členem od roku 1967• 
Zdeněk Trvaj, členem od roku 1967• 
Česlava Rujbrová, členem od roku 1967• 
Vratislav Skácel, členem od roku 1967• 
Antonín Hučík, členem od roku 1968• 
Zdeněk Málek, členem od roku 1968• 
Antonín Sudolský, členem od roku 1969• 
Oldřich Zapletal, členem od roku 1969• 
Antonín Holásek, členem od roku 1971• 
František Kocián, členem od roku 1971• 
Rudolf Pospíšil, členem od roku 1971• 
Obecní úřad Halenkovice• 
Sbor dobrovolných hasičů Halenkovice• 
ČZS Napajedla• 

Čestná uznání, přidělená 

Územním sdružením Zlín, 

dostali tito zahrádkáři a or-

ganizace:

František Gabryš, Zdeněk Tr-
vaj, Josef Hrbáček, Ing. Jiřina 
Černá, Drahomíra Hrbáčková, 
Mateřská škola Halenkovice

•  •  •
Čestná uznání k 50. výročí 

založení ZO ČZS Halenkovice, 

přidělená ZO ČZS Halenkovi-

ce, dostali tito zahrádkáři:

Vratislav Skácel, Marie Za-
pletalová, Václav Kocián, Mar-
ta Trvajová, Marie Skácelová, 
Lenka Zapletalová

•  •  •
Členka výboru ČZS Halen-

kovice p. Marie Zapletalová 

vyhodnotila nejlepší předza-

hrádky těchto zahrádkářů:

Marie Tomaštíková, Marta 
Trvajová, Vlastimil Horka

•  •  •
Nejlepším sadařem roku 

2007 se stal p. Rudolf Pospí-

šil (foto č.3)

PaedDr. Marie Kašíková
1
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Vážení přátelé zahrádkáři, 

vážení hosté!

Sešli jsme se na slavnostní 
výroční členské schůzi, aby-
chom nejen zhodnotili výsled-
ky naší práce za minulý rok, 
ale především si připomněli 
významná výročí naší organi-
zace, která na rok 2008 při-
padají (foto č.1). Před 75 lety, 
v březnu 1933, vzniká Ovoc-
nická odbočka, která téměř 
po desetiletém působení vli-
vem německé okupace v roce 
1942 ukončila činnost. Prvním 
předsedou byl již tehdy vy-
hlášený halenkovický ovocnář 
pan Antonín Vičánek z Dědi-
ny č. 20. Další výročí připadá 
na 23. února, protože v tento 
den před padesáti lety byla 
podle stanov svolána a za pří-
tomnosti předsedy OV ČSZO 
Ludvíka Glíže, zemského za-
hradníka z Napajedel a člena 
OV ČSZO p. Antonína Vičán-
ka, založena naše organizace. 
Schůze se zúčastnilo 42 obča-
nů, 31 se jich přihlásilo za čle-
ny. Byli mezi nimi i dva stáva-
jící členové – p. Cyril Zapletal 
z Díla a pan Rostislav Zapletal 
z Kržlí. Prvním předsedou byl 
zvolen p. Josef Gajdošík (Mi-
čurin) ze Zemanových. Proto-
že rozloha obce je veliká, byl 
z každé části navržen jeden 
člen do výboru organizace.

Organizace zajišťuje osiva, 
sadbu, umělá hnojiva, uzna-
né odrůdy ovocných stromů, 
postřiky, dokonce i stavební 
materiál. Organizuje přednáš-
ky s fi lmem, pořádá tematické 
zájezdy. V roce 1960 se zapoju-
je do akcí „Z“ v obci, pořádá 
výstavy ovoce. Výkupní ceny 
ovoce z roku 1962:
Jablka I. třída ....... 2,80 Kč/kg
Jablka II. třída ...... 2,40 Kč/kg
Jablka III. třída .....1,40 Kč/kg
Padavky ................. 0,50 Kč/kg
Hrušky I. třída ...... 2,20 Kč/kg
Hrušky II. třída .....1,00 Kč/kg

V návrhu plánu činnosti na 
rok 1963 se uvádí: „…každé 
čtvrtletí se budou konat člen-

ské schůze, v letním období 
dva zájezdy zaměřené na in-
tenzívní ovocnaření a okrasné 
květinářství, získat 20 nových 
členů a založit 6 kubíků kom-
postu…“.

Od roku 1963 je organizace 
začleněna do NF v obci, spo-
lupracuje s MNV, JZD a ostat-
ními složkami. Má 80 členů, 
pro které objednává 151 q 
umělých hnojiv a dále 165 q 
cementu a 1200 cihel. V roce 
1966 byla navázána družba 
se zahrádkáři ze Štípy, kte-
ří se přijeli podívat na výsta-
vu ovoce, konanou v základní 
škole. V tomto roce chtěla or-
ganizace odkoupit pálenici od 
p. Švejčary, ale ředitelství Fru-
ty Uherské Hradiště bylo zá-
sadně proti. Na výroční člen-
ské schůzi předseda OV ČSZO 
uvedl, že v rámci socializace 
vesnice ubylo v republice 30 
milionů stromů.

Ve dnech 3.–5. března 1967 
se koná v Gottwaldově zase-
dání ÚV ČSZO. Ovoce na sto-
ly pro tuto akci bylo dodáno 
z Halenkovic. Všichni přítom-
ní byli udiveni, jak v tom-
to ročním období jsou jablka 
– kysnatky - ještě uchovalé. 

V 50. a 60. letech minulého 
století se staly Halenkovice 
vyhlášenou lokalitou střední 
Moravy v pěstování jádrovin 
a peckovin. Byl to i výsledek 
dobré práce ovocnické organi-
zace. V tomto roce měla orga-
nizace již 18O členů, kteří byli 
poprvé informováni o chorobě 
švestek – ŠÁRCE.

V roce 1969 má organizace 
již 240 členů a znovu se začí-
ná jednat o pálenici. Slovácké 
lihovary slíbily, že do nové bu-
dovy pálenice přemístí zaříze-
ní z pálenice od p. Švejčary na 
Dolině. Ten však budovu i se 
zařízením odmítl prodat. Byla 
zde možnost koupit stodolu 
i s pozemkem v části obce Sva-
té od majitele p. Kašpárka. 11. 
září 1969 na výborové schů-
zi za přítomnosti p. Kašpár-
ka, Sudolského a Kopčila se 
odsouhlasila koupě domku se 
stodolou a pozemku za před-
běžnou cenu 35 000 Kč. Byla 
též odsouhlasena koupě ná-
kladního auta od okresní orga-
nizace ČSZO Gottwaldov. Auto 
prošlo řadou oprav, začalo jez-
dit na jaře roku 197O v Mora-
vanu v Otrokovicích. Prvním 
řidičem byl p. Řemenovský. 
Přesto, že si později auto na 
sebe vydělalo, byla koupě čle-
ny kritizována.

V listopadu roku 1970 byla 
se zástupci SLOKO dohodnu-
ta dodávka nového zařízení do 
zrekonstruované budovy. Po 
celý rok 1970 se výbor sna-
žil koupit stodolu i s pozem-
kem, ale nakonec předběžnou 
smlouvu advokát Trpík zpo-
chybnil. Tuto situaci ještě ztě-
žovala regulace potoka Vrbka.

V roce 1970 měly Halenkovi-
ce největší výkup ovoce v okre-
se. Paní Grebeníčkové z Doliny 
bylo za tuto skutečnost vyslo-
veno poděkování.

V roce 1971 měly Halenkovi-
ce na výstavě v Olomouci nej-
větší počet vzorků ovoce. Na 
stavbu pálenice se uskutečnila 
mezi členy organizace i mezi 
ostatními občany půjčka. Zís-
kalo se tak 13 700 Kč.

V roce 1972 je kandidátka 
výboru ZO ČSZO a rozdělení 
funkcí konzultováno s míst-
ní organizací KSČ. Na výroč-
ní členské schůzi 25. února 
1972 informoval místopředse-
da organizace p. Josef Marčík 
o stavbě pálenice: „Pozemky 
jsou vykoupeny, náklady činily 
asi 32 000 Kč. Každý člen or-
ganizace by měl odpracovat 1 
den brigády. Kromě brigád na 
pálenici má organizace odpra-

Ze zprávy jednatele zahrádkářů

(pokračování na straně 6)
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covat 200 hodin na nákupním 
středisku.“

Stavební dozor na stavbě 
pálenice přebírá p. Antonín 
Rapant, poněvadž p. Marčík je 
plně vytížen na stavbě nákup-
ního střediska. Podle příslibu 
fi rmy SLOKO Uherské Hradiš-
tě by se mělo v druhé polovině 
října začít pálit. Na vedoucího 
pálenice je navržen p. Josef 
Juřena a druhým páleničářem 
by se měl stát p. Josef Jane-
ček. Ve výroční zprávě za rok 
1973 je uvedeno, že od 8. 11 
do 14. 12. 1973 bylo napáleno 
8 000 l slivovice. O tom, že se 
na pálenici při přestavbě udě-
lalo velký kus práce, svědčí od-
pracované brigádnické hodiny: 
Stanislav Gajdošík 750 h., La-
dislav Snopek 650 h., Jaroslav 
Kníchal st. 279 h., Josef Švec 
56 h., Vratislav Skácel 56 h. 
Dále byly odeslány pochvalné 
dopisy za odvedenou práci do 
závodů pro jejich zaměstnance 
Dušana Snopka a Josefa Hr-
báčka. Dobrá práce byla oce-
něna 2. místem v celosvazové 
soutěži ČOZS.

V roce 1974 měla organizace 
166 členů. Bylo vráceno 50 % 
půjček od občanů i zahrádká-
řů. Na výstavě ovoce v tomto 
roce bylo vystavováno celkem 
500 vzorků ovoce a výstavu 
navštívilo 250 občanů a 300 
školních dětí.

V roce 1975 byl rozhodnu-
tím rady MNV přidělen patro-
nát na akci „Z“ – úprava ko-
lem kapličky v Dědině a cesty 
k vepřínu. Proto se práce na 
pálenici posunuly až na 2. po-
lovinu roku. V tomto roce se 
začaly hodnotit zahrádky.

V roce 1976 se vyplácí 2. po-
lovina půjček na stavbu pále-
nice. Ke konci roku měla orga-
nizace již 223 členů.

V roce 1977 se uskutečnila 
první přednáška p. Jaroslava 
Frantíka.

V roce 1978 vznikají zahrád-
kářské osady – první na Kát-
linách. V tomto roce bylo vy-

koupeno ve sběrnách 1 900 q 
švestek. V sezóně 1979 – 1980 
bylo napáleno 49 220 litrů sli-
vovice. Poplatek za každý ko-
tel byl 20 Kč. Vybralo se tak 
47 140 Kč. Na dani státu se 
odvedlo 2 217 729 Kč.

V roce 1980 je dosavadní 
krytina na pálenici vyměněna 
za hliníkový plech. Oplecho-
vání stálo 36 563 Kč. Zapo-
čalo se s oplocováním areálu, 
které bylo dokončeno v roce 
1981. Výbor konstatoval, že 
brigády na pálenici i brigády 
v akci „Z“ jsou plněny vesměs 
jen členy výboru, i když bylo 
dohodnuto, že každý zdra-
vý a schopný člen odpracuje 
nejméně 8 hodin. Organizace 
dostala nový název: Český za-
hrádkářský svaz.

Rok 1981 nepřál úrodě, na-
pálilo se jen 7 523 litrů slivo-
vice. 

Na výroční členské schůzi 
v roce 1982 se zahrádkáři kri-
ticky vyjadřovali k trhání mno-
ha ovocných stromů, postřiko-
vání a leteckému hnojení, kte-
ré provádí JZD Slušovice. Po-
zvaný zástupce se na schůzi 
nedostavil. Organizace dostává 
od JZD 0,75 ha pozemků pro 
výstavbu druhé zahrádkářské 
osady na Zemanových. V roce 
1982 má organizace 245 členů 
včetně osad. K pálenici je zbu-
dována asfaltová cesta.

V srpnu roku 1983 se slavi-
lo na výroční členské schůzi 
padesátileté výročí ovocnaření 
v Halenkovicích. V tomto roce 
je členská schůze naposledy 
ukončena hudbou.

V září 1984 započaly práce 

na přístavbě u pálenice za sta-
vebního dozoru p. Miroslava 
Bučíka, přestože povolení na 
přístavbu není ještě vyřízené. 
Do brigád se zapojují i členové 
z našich osad. V lednu roku 
1985 uhodily velké mrazy (až 
-28 stupňů). Pálenice nebyla 
skoro celý měsíc v provozu. 
Velmi tím utrpěla její dobrá 
pověst. Hlavní příčinou zamrz-
nutí bylo vypínání elektrické-
ho proudu a zákaz pálení o so-
botách a nedělích. Problémy 
byly i s navážením kvasů.

Na výroční členské schůzi 
v roce 1985 bylo odsouhlase-
no, že každý zdravý člen orga-
nizace odpracuje 8 brigádnic-
kých hodin. Ten, kdo se bri-
gád nezúčastní, zaplatí 12 Kč. 
Tyto peníze budou proplaceny 
těm, kteří mají svůj limit spl-
něn. Od tohoto období se bri-
gády na pálenici začaly platit: 
12 Kč/hod. za pomocné práce 
a 15 Kč/hod. za odborné prá-
ce. Do konce září byla dokon-
čena hrubá stavba přístavby 
pálenice, pro získání dřeva na 
vazbu byla organizována brigá-
da v lese. Do konce roku je ho-

tová i střecha. Výborem byla 
oceněna obětavá práce p. Mi-
roslava Bučíka. V sezóně 1985 
– 1986 bylo napáleno 48 223 
litrů slivovice, o rok později 
jen 16 127 litrů.

V noci 26. června 1987 se 
po velké bouřce vylil potok, 
byl zaplaven celý areál. V pá-
lenici bylo 10 cm bláta. 

V říjnu 1988 se poprvé koná 
výborová schůze v kulturním 
zařízení na pálenici. Byly již do-
končeny všechny práce včetně 
povidlárny. Byl to opět úrodný 
rok. Ve sběrně u Kašíků u Sva-
tých se kromě jiného ovoce vy-
koupilo 28,6 q meruněk, 443 q 
šestek, 548 q padavek. Výkup 
ovoce probíhal i v Jednotě na 
Pláňavách. Pálenice napálila 
49 600 litrů slivovice.

Rokem 1990 končí letní 
členské schůze. Výbor souhla-
sí, aby obě osady byly vyčleně-
ny z ČZS Halenkovice.

Od roku 1991 si pálenici 
pronajímá společnost Solveta.

V roce 1994 je vyřízena ko-
laudace přístavby. V tom-
to roce se ještě vybírá 10 Kč 
z každé přihlášky. Ke konci 
roku má organizace 173 čle-
nů, z toho 42 žen. Místo ÚV 
ČZS byla ustavena Republiko-
vá rada.

V roce 1995 proběhla nej-
kratší sezóna v pálenici, bylo 
napáleno jen 9 726 litrů sli-
vovice.

V květnu roku 1996 se za-
číná stavět moštárna, která 
byla do konce roku uvedena 
do provozu.

Od roku 1997 neplatí čle-
nové starší 75 let členské pří-
spěvky. Výbor schválil zakou-
pení vnitřního zařízení páleni-
ce od fi rmy Letasol.

Od 19.10.1998 provozuje 
MO ČZS Halenkovice pálenici 
ve vlastní režii.

Poznámka: V příštím Zpra-
vodaji přineseme zprávu o 
současném chodu organizace 
a několik postřehů z knihy zá-
pisů organizace od roku 1933.

  
Ze zprávy p. Františka Ga-

bryše, jednatele zahrádkářů vy-

brala PaedDr. Marie Kašíková 

Ze zprávy jednatele zahrádkářů
(dokončení ze strany 5)

Přehled funkčního období předsedů MO ČZS Halenkovice

 1958–1963 p. Josef Gajdošík, Zemanové
 1964–1967 p. Antonín Vičánek, Dědina
 1968–1971 p. Stanislav Gajdošík, Dědina
 1972–1973 p. Ladislav Snopek, Záhumení
 1974–1992 p. Stanislav Kašpárek, v roce 1990 byl před-

sedou zvolen p. Václav Kalivoda, ale po 3 
měsících odstoupil

 1993–2003 p. Vojtěch Čevora, Zádřinoví
 2004–dosud p. Josef Hrbáček, Dolina (foto č. 2)
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 1. třída - 15 žáků 
 (8 chlapců + 7 dívek),
 Zamešk. hod. 437; Ø 29,13

Prospěch s vyznamenáním – 
všichni žáci 

Samé jedničky: Mojmír Bla-
žek, Filip Daubner, Vít Dundá-
lek, Jakub Chaloupka, Lukáš 
Sklenařík, Martin Trávníček, 
Marek Vašek, Viola Bambucho-
vá, Karolína Dundálková, Hana 
Chrenčíková, Barbora Koutná, 
Adéla Kylarová

Panel cti: Mojmír Blažek, Adé-
la Kylarová, Hana Chrenčíková

 2. třída – 14 žáků
(5 chlapců + 9 dívek)
Zamešk. hod. 560; Ø 40
Prospěch s vyznamenáním – 

všichni žáci 
Samé jedničky: Terezie Bře-

zíková, David Černoch, Kateři-
na Hanáková, Nikola Chytilová, 
Jiří Jurásek, Gabriela Mitáčko-
vá, Karolína Stuchlíková, Mar-
kéta Švejčarová, Dorota Varmu-
žová, Adéla Wozarová, Marika 
Zapletalová

Panel cti: Nikola Chytilová

 3. třída – 12 žáků
 (5 chlapců + 7 dívek)

Zamešk. hod. 438; Ø 36,5
Prospěch s vyznamenáním – 

Samé jedničky: Michal Gabrhe-
lík, Kateřina Kociánová, Nikola 
Ottová, 

další: Michaela Baránková, 
Ondřej Hrbáček, Natálie Navrá-
tilová, Radek Trvaj, Veronika  
Vašková, David Ptáček

Panel cti: Nikola Ottová

 4. třída – 21 žáků
  (12 chlapců + 9 dívek)

Zamešk. hod. 700; Ø 33,3
Prospěch s vyznamenáním 

– Samé jedničky: Dagmar Ky-
larová, Miroslav Březík, Šimon 
Přecechtěl, 

další: Jaromír Blažek, Luděk 
Gabrhelík, Jan Kedra, Jan Ko-
cián, Tomáš Němec, Veronika 
Maňáková, Valerie Hučíková, 
Šárka Vávrová, Monika Vitás-
ková, Daniel Grebeníček

Panel cti: Jan Kocián
 5. třída – 14 žáků

 (8 chlapců + 6 dívek)
Zamešk. hod. 321; Ø 22,9
Prospěch s vyznamenáním – 

Samé jedničky: Martin Berze-
dy, Denisa Hanáková, Monika 
Kadlčíková, Dominik Polášek, 
Ondřej Švec

další: Roman Běhůnek, Pavel 
Kašpar, Kateřina Králová, Kris-
týna Ottová, Lukáš Jablonický

Panel cti: Dominik Polášek
Chování na prvním stupni 

hodnoceno u všech žáků jako 
velmi dobré

 6. třída – 14 žáků
 (5 chlapců + 9 dívek)

Zamešk. hod. 637; Ø 45,5
Prospěch s vyznamenáním – 

Samé jedničky: Lucie Vojtíková
další: Filip Košábek, Pavla 

Svárovská, Filip Wozar, Anna 
Graclová

Panel cti: Pavla Svárovská

 7. třída – 16 žáků
 (9 chlapců + 7 dívek)

Zamešk. hod. 585; Ø 35,56

Prospěch s vyznamenáním – 
Samé jedničky: Anna Gajdoší-
ková

další: Kateřina Rozsypalová, 
Ivona Dundálková, Martin Stiksa

Kázeňské přestupky: uděle-
na jedna důtka třídního učitele 
a jedna důtka ředitele školy za 
nevhodné chování, nekázeň ve 
vyučování a neplnění školních 
povinností a dvěma žákům byl 
udělen druhý stupeň z chování 
za závažné porušení školního 
řádu

Panel cti: Zdeněk Trvaj

 8. třída – 24 žáci
 (10 chlapců + 14 dívek)

Zamešk. hod. 1270; Ø 52,91
Prospěch s vyznamenáním – 

Samé jedničky: Kristýna Hor-
ková, Žaneta Přivřelová

další: Pavel Novák, Michaela 
Essenderová, Hana Skácelová, 
Anna Strašáková, Nikola Zaple-
talová

Jeden žák neprospěl z JČ
Panel cti: Kristýna Horková

 9. třída – 19 žáků
 (12 chlapců + 7 dívek)

Zamešk. hod. 1222; Ø 64,32
Prospěch s vyznamenáním – 

Samé jedničky: Tereza Lange-
rová

další: Antonín Babáček, Bar-
bora Graclová, Zuzana Kříčková 

Panel cti: Barbora Graclová

K zápisu dětí do 1. třídy se 
dostavilo 25 předškoláků, rodi-
če 5 dětí požádali o odklad po-
vinné školní docházky. Na foto-

grafi i č. 1 je p. učitelka Jarmi-
la Tělupilová s předškolákem 
Lukášem Surým a na fotografi i 
č. 2 je p. učitel Jan Kalivoda 
s budoucí školačkou Vandou 
Kaňovskou.

Členové rodičovského sdru-

žení uspořádali tradiční Dět-

ský karneval a Rodičovský 

ples s předtančením žáků 8. 
a 9. třídy. Vedení školy děku-
je všem obětavým rodičům 
a sponzorům, kteří přispěli ke 
zdařilému průběhu obou akcí 
(foto na straně 9).

Žákům 9. ročníku byly ode-
slány přihlášky do středních 
škol a učilišť. S výsledky přijí-
macích řízení vás seznámíme 
v dalším zpravodajském čísle.

Žáci 8. ročníku zahájili ná-
cvik divadelního představení 
pod vedením sl. učitelky Petry 
Cívelové.

Jaké jsou další úkoly a plá-

ny školy?

V měsíci dubnu proběhne 
sběr papíru. Od dubna začne 
i odprodej vyřazeného školního 
majetku - lavice 37 ks za 60 Kč/
ks a židle 52 ks za 30 Kč/ks. 
24. května se uskuteční Výlet 
do pohádky, uspořádáme také 
sběr bylin, zapojíme se do nej-
různějších sportovních i vědo-
mostních soutěží a olympiád.

V současné době probíhá pří-
prava projektové dokumentace 
k rekonstrukci hygienického 
zařízení a šaten na „staré“ ško-
le. Rekonstrukce bude zahájena 
25.6.2008.

Hana Huťková

Prospěch a chování za 1. pololetí školního roku 2007/2008

1 2
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Fotoreportáž
z akcí 

leden–březen

MŠ  Mateřská škola
HP  Hasičský ples
DK  Dětský karneval
RP  Rodičovský ples

MŠ

MŠ

MŠ

MŠ

MŠ

HP

HP

DK
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HP
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DK

DK DK

DK

RP
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Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Halenkovicíchných hasičů v Haaaaalllllennnnnkkkkkooooovvvvvicích
Sbor dobrovol-

ných hasičů pro-
vedl do dnešního dne mnoho 
různých akcí. Jednotka i v le-
tošním roce vyjížděla k prv-
nímu zásahu velmi brzy a to 
3. 1. k nahlášenému požáru 
velkoobjemového kontejneru 
ve sběrném dvoře na Dolině. 
Jednotka dorazila na místo za 
5 min od nahlášení událos-
ti. Po příjezdu na místo bylo 
ihned rozvinuto jednoduché 
vedení „C“ a bylo provedeno 
likvidační hašení. Na místo 
dorazila i jednotka HZS ZLK 
PS Otrokovice, cca za 10 min 
za JSDH Halenkovice. K udá-
losti se dostavila i policie ČR. 

Další akcí jednotky byl vý-
cvik členů, kteří mohou pra-
covat s motorovou pilou (MP). 
Na požádání starosty obce 
jsme pokáceli 5 stromů. Dře-
vo z těchto stromů zpracova-
li členové svazu zahrádkářů. 
Dále naši členové prošli cyklic-
kým proškolením po 2 letech 
na prodloužení platnosti prů-
kazu pro práci s MP. Školení 
bylo zakončeno testem, který 
všichni splnili. Proškolení pro-
vedl p. Václav Veselý člen HZS 
ZLK stanice Zlín.

Dne 25 a 26. 2. jsme na po-
žádání vedení zemědělského 
družstva na Bábolné, z důvodu 
poruchy na vodovodu, naváže-
li vodu. Celkem bylo za tyto 2 
dny navezeno 10 cisteren. 

Poslední akcí jednotky, bylo 
mytí těžké techniky, která pro-
váděla čištění záchytné nádrže 
v části obce Kopaniny. Celkem 
jsme umývaly 4krát. Prohlou-
bení nádrže poslouží k zá-
chytu většího množství vody 
a snížení rizika zaplavení části 
obce Zádřinoví. 

Upozornění občanům:
Pozor, zvažte pečlivě, zda 

opravdu potřebujete ke každé 
události přivolat profesionál-
ní hasiče. Profesionální hasi-
či mohou požadovat úhradu 
nákladů. Vyplývá to přímo 
ze zákona o integrovaném zá-
chranném systému § 24 odst. 
2 písm. f, a také z pokynu ge-
nerálního ředitele HZS ČR č 
15/2006. Nejdůležitější je sa-
motné rozlišení zásahu na jed-
notlivé fáze, které také určují 
možnost zapojení mechanis-
mu úhrady prací. 
1. Záchranné práce - jsou 

zdarma  

2. Likvidační práce - je mož-
no v případě havárie vyža-
dovat úhradu od právnic-
kých nebo podnikajících 
osob.

3. Obnovovací práce - jsou 
zcela za úhradu a týkají se 
každého občana. Jednotlivé 
úhrady se liší podle použité 
techniky a počtu zasahují-
cích hasičů. 
Samozřejmě se lidé nemusí 

v žádném případě obávat po-
dobných opatření při záchraně 
osob, ochraně lidského života 
nebo majetku před požárem.
Případně u jiných známých, 
záchranných pracích. 

Bližší informace získáte na 

webových stránkách HZS ZLK: 

www.hzszlk.eu.

Připomínáme také, že stále 

platí zákaz vypalování trávy.

 Z kulturní činnosti:
První kulturní akcí, která 

se uskutečnila, byl Hasičský 
ples. Letos se opravdu vyda-

řil. Zásluhu na solidní účas-
ti měla bezesporu i kvalitní 
hudba. Na plese hrála skupi-
na MADUSONG. Další kul-
turní akcí byl tradiční fašank 
"Vodění medvěda a pochování 
basy". Vodění medvěda probí-
halo v sobotu a v neděli. Dě-
kujeme všem, za vlídné přijetí, 
pohoštění a výslužku, kterou 
jsme od vás dostali. Následu-
jící týden proběhlo „Pochová-
vání“, na kterém byla po delší 
době opět vysoká návštěvnost. 
Při příležitosti MDŽ uspořáda-
li členové výboru pro členky 
a manželky hasičů posezení 
s pohoštěním.

Podrobné informace z naší 
činnosti můžete získat na na-
šich webových stránkách www.
halenkovice.cz/hasici.

Případné dotazy můžete ve-
psat do návštěvní knihy na 
těchto stránkách, nebo zaslat 
na naši e-mailovou adresu: 
hasici.halenkovice@seznam.cz

 Josef Gabrhelík ml.

Fotbalová sezóna 2007/2008 – jarní část soutěže
Muži III. třída skupina A

15. kolo  Halenkovice - volno 23. 3. 2008
16. kolo  Halenkovice - Žlutava 30. 3. 2008  – 16,00 hod.
17. kolo  Komárov - Halenkovice   6. 4. 2008  – 16:00 hod.
18. kolo  Halenkovice - Mysločovice "A" 13. 4. 2008 – 16:30 hod.
19. kolo  Březnice - Halenkovice 20. 4. 2008  – 16:30 hod.
20. kolo  Halenkovice - Racková 27. 4. 2008  – 16:30 hod.
21. kolo  Tečovice "B" - Halenkovice 4. 5. 2008  – 16:30 hod.
22. kolo  Halenkovice - Březůvky 11. 5. 2008  – 16:30 hod.
23. kolo  Halenkovice - Jaroslavice "B" 18. 5. 2008  – 16:30 hod.
24. kolo  Velký Ořechov - Halenkovice 25. 5. 2008  – 10:00 hod.
25. kolo  Halenkovice - Fryšták "B" 1. 6. 2008  – 16:30 hod.
26. kolo  Mladcová "B" - Halenkovice 7. 6. 2008  – 15:00 hod.
14. kolo  Halenkovice - Pohořelice 15. 6. 2008  – 16:30 hod.
Okresní soutěž – žáci skupina A

13. kolo  Halenkovice - volno   6. 4. 2008
14. kolo  Halenkovice - Lhota u Mal. 13. 4. 2008  – 14:30 hod.
15. kolo  Březnice - Halenkovice 20. 4. 2008  – 14:00 hod.
16. kolo  Halenkovice - Louky 27. 4. 2008  – 14:30 hod.
17. kolo  Tečovice - Halenkovice   4. 5. 2008  – 14:30 hod.
18. kolo  Halenkovice - Žeranovice 11. 5. 2008  – 14:30 hod.
19. kolo  Halenkovice - Spytihněv 18. 5. 2008  – 14:30 hod.
20. kolo  Jaroslavice - Halenkovice 24. 5. 2008  – 14:00 hod.
21. kolo  Halenkovice - Kostelec   1. 6. 2008  – 14:30 hod.
22. kolo  Pohořelice - Halenkovice   8. 6. 2008  – 14:00 hod.
12. kolo  Halenkovice - Tlumačov 15. 6. 2008  – 14:30 hod.
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Každoročně, v době před-
vánoční, navštěvují zástupci 
obce naše bývalé občany v do-
movech důchodců a v domech 
s pečovatelskou službou. 

19. prosince jsem s panem 
starostou byla v Lukově, v Na-
pajedlích a ve Spytihněvi. Nej-
prve jsme návštěvou potěšili 
paní Josefu Mihálovou a její-
ho syna Josefa, kteří pobýva-

jí v domově důchodců na Lu-
kově. Lukov je velmi rozsáh-
lý komplex. Chvíli nám trvalo, 
než jsme se v něm zoriento-
vali. Paní Mihálová je trvale 
připoutána na lůžko, a tak je 
ráda, že je o ni dobře postará-
no. Pana Mihála jsme zastihli 
v plné práci v místní knihovně. 
Zdejší senioři si jej velmi po-
chvalují, pracuje totiž jako kni-

Návštěvy v domovech důchodců

Paní Miloslava Kadlečíková - 28. 3. oslaví 95 let.

hovník. Během naší návštěvy 
se pan Mihál zajímal přede-
vším o dění v naší obci. Rádi 
bychom zde pobyli déle, ale če-
kali nás v Napajedlích. 

Do domu s pečovatelkou 
službou (DPS) se nedávno od-
stěhoval pan Stanislav Čevora. 
Poznala jsem ho loni při oslavě 
jeho 85. narozenin, které slavil 
ještě v Zádřinoví. V DPS v Na-
pajedlích na Smetanově ulici 
má krásný, nový byt s kuchyň-
skou linkou a sociálním zaří-
zením. 

Nejvíce bývalých občanů je 
v domově důchodců v Napa-
jedlích na Husově ulici. Paní 
Ludmila Jablonická se stále za-
jímá o všechny novinky, ráda 
čte Halenkovický zpravodaj. 
Potíž je, že jí už špatně slou-
ží nohy. Paní Marie Laholová 
z Doliny byla v domově pou-
ze měsíc a byla se vším velmi 
spokojená. Nejstarší naší býva-
lou občankou je paní Filome-
na Míková - letos oslaví 98 let. 
I další senioři s námi pobese-
dovali, zavzpomínali na staré 
časy a chtěli vědět vše, co se 
v obci za rok nového přihodi-

lo. Paní Miloslava Kadlečíko-
vá, paní Adolfi na Stratilová, 
paní Oldřiška Trvajová a paní 
Božena Režná si pochvalova-
ly prostředí i péči, kterou jim 
sestřičky a sociální pracovní-
ci věnují. Navštívili jsme také 
paní Marii Kadlečíkovou, kte-
rá zemřela počátkem března 
letošního roku ve věku 86 let. 
Ještě loni jsme tu strávili pěk-
né chvíle s panem Jaroslavem 
Matlochou a paní Marií Kubi-
číkovou, kteří zemřeli krátce za 
sebou v květnu a v září minu-
lého roku. Jim patřila alespoň 
naše vzpomínka.

Nakonec jsme se zastavili 
u paní Stuchlíkové v pensionu 
pro důchodce ve Spytihněvi. 
V jejím malém bytě bylo pří-
jemně a útulno. Po krátké be-
sedě, osvěženi dobrou kávou 
a sladkostmi, jsme se ubírali 
k domovu. 

Doufáme, že naše přítom-
nost a malá pozornost všechny 
naše bývalé spoluobčany potě-
šila. Snad jsme alespoň trochu 
přispěli k vánoční pohodě. Pře-
jeme všem dobrý rok.

Jarmila Tělupilová

Tříkrálová sbírka 2008 

Výsledek koledování v jednotlivých obcích:

Otrokovice 251.527,50 Kč 38 skupinek – 152 koledníků
z toho Kvítkovice  24.643,50 Kč  5 skupinek – 20 koledníků
Napajedla 127.575,00 Kč 33 skupinky – 132 koledníků
Pohořelice  16.648,50 Kč  5 skupinek – 20 koledníků
Oldřichovice  9.761,50 Kč  2 skupinky – 8 koledníků
Komárov  8.620,00 Kč  2 skupinky – 8 koledníků
Spytihněv  40.922,50 Kč 10 skupinek – 40 koledníků
Halenkovice  36.086,50 Kč 10 skupinek – 40 koledníků

Žlutava  22.497,50 Kč  4 skupinky – 16 koledníků
Tlumačov  44.202,00 Kč 12 skupinek – 48 koledníků
Celkem 557.841,00 Kč 116 skup. – 464 koledníků

Tříkrálová sbírka se v Halenkovicích konala 5. ledna 2008. 
Jednu ze skupinek koledníků tvořila, viz foto zleva: Hana Ti-
šocká, Dagmar Kylarová, Nikola Chytilová, a jejich doprovod 
byla paní Miroslava Tišocká.

Děkujeme všem dárcům, koledníkům, pracovníkům obecních 
úřadů i ostatním dobrovolníkům. Vám, kteří jste jakýmkoliv dí-
lem přispěli ke zdárnému průběhu Tříkrálové sbírky 2008. Díky 
všem těmto lidem můžeme s radostí konstatovat, že Tříkrálová 
sbírka 2008 splnila svůj účel – umožnit všem lidem dobré vůle 
přispět na pomoc potřebným.

Plánované využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2008 - z částky 
557.841,00 Kč se rozdělí: 10 % na humanitární pomoc do za-
hraničí, 15 % na projekty Arcidiecézní charity Olomouc, 5 % 

na projekty Charity Česká republika, 2 % na nouzový fond, 
5 % na krizový fond, 5 % na režii sbírky, 58 % je zůstatek k vy-
užití Charity sv. Anežky Otrokovice, tzn. 323.547 Kč.

Tyto fi nanční prostředky budou využity v rámci přímé pomo-
ci sociálně potřebným a dále k podpoře a rozvoji charitního díla 
v našem regionu. (Tříkrálová sbírka 2007 - výsledek koledování 
celkem 559.190,50 Kč - 113 skupinek - 450 koledníků.)

Charita sv. Anežky Otrokovice

Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice
www.otrokovice.caritas.cz, tel. 577 112 032/031, 
e-mail: otrokovice@caritas.cz Milan Šiška
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Tento rok vstoupili členo-
vé hasičského sboru a členky 
Červeného kříže do druhého 
desetiletí pořádání akce „Vo-
dění medvěda spojené s po-
chováváním basy“. Letos pro-
běhl už 11. ročník. 

Vodění medvěda tentokrát 
vyšlo velmi brzy, a to na sobo-
tu 2. února a neděli 3. února. 
Zima byla mírná a tak nás po-
časí moc nepotrápilo. V sobo-
tu krátce pršelo a neděle byla 

To však nebyl zdaleka ko-
nec. V sobotu 9. února nás če-
kalo“Pochovávání basy“. Tomu 
předcházelo vytvořit další kos-
týmy, vymyslit a nazkoušet 
program. Přebásnit nasbírané 
hříchy našich občanů - to bylo 
v režii kostelníka pana Jindři-
cha Juřeny a faráře pana Vác-
lava Kašpárka (foto č. 2). Od 
členek Červeného kříže se kaž-

doročně očekává taneček. Le-
tos oprášily kdysi velmi popu-
lární „Letkiss“ (foto č. 3). 

Smuteční průvod a obřad, 
čtení hříchů, vybírání do zvo-
nečku, podávání hostií (foto 
č. 4), vše proběhlo hladce za 

Masopust

slunečná, i když trochu větrná. 
Již týden dopředu měl každý 

z nás připravenou masopust-
ní masku. Není to lehké neu-
stále obnovovat svůj kostým. 
A hudebníci, ti naladili nástro-
je a tak to mohlo vypuknout. 
Trasa pochodu se neměnila. 
V sobotu Svaté, Járky, Hrad-
ská, Dolina, Pláňavy, Obecni-
ce. A v neděli Katernice, Zád-
řinové, Kopec, Záhumení, Zlá-
manec. Naši věrní obyvatelé 
masopustní průvod očekávají 

burácejícího smíchu přítom-
ných. Nejvíce letos diváky zau-
jaly: kostelníkovy gumáky, slu-
šivé kostýmy hasičů nesoucích 
basu na márách ve stylu Kře-
mílka a Vochomůrky (foto č. 5) 
a také jejich taneční kreace, vy-
stoupení žen z Červeného kří-
že a tomu všemu samozřejmě 
vévodily „peprné“ hříchy. Pří-
tomných bylo hodně a snad se 

i dobře bavili. K tanci a po-
slechu jim hráli hudební-
ci skupiny VAŠTON. Jídla 
a pití bylo dostatek. 

Děkuji všem, kteří již ně-
kolik let věnují svůj osobní 
čas pro pobavení druhých. 
I těm, kteří tvoří pro tuto 
akci neodmyslitelné zázemí. 
Můj obdiv a dík patří muzi-
kantu panu Cyrilu Krkoško-
vi, který nás doprovázel při 

vodění medvěda. 
Doufám, že tento hezký lido-

vý zvyk nezanikne, a že i příští 
rok se najdou další, kteří do 
toho půjdou s námi.

 Jarmila Tělupilová

1

2

4

5

3

každý rok. Nechtěli jsme ni-
koho vynechat ani obejít, 
ale bohužel, naše obec je až 
příliš rozlehlá. Všude měli 
pro nás pochopení. Zatan-
čili jsme si, zazpívali, po-
koštovali jsme něco z při-
pravených dobrot, zahřá-
li se kávou či čajem nebo 
dobrou pálenkou, která nesmí 
v žádné chalupě chybět, a po-
kračovali dál. V neděli večer 
jsme byli rádi, že máme „ven-
kovní část“ za sebou (foto č. 1).
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1. března 2008 se v sále KD 
Halenkovice uskutečnil tradič-
ní Perníkový bál. Kdo už se ně-
kdy tohoto bálu zúčastnil, ví, 
že jej zde čeká vždycky o něco 
víc, než jenom zábava při tanci 
a lahodném moku. Kdo se na 
tomto bále objeví poprvé, bývá 
obvykle překvapen. Ne jinak 
tomu bylo i letos. 

Účastníci bálu byli hned 
u vstupu občerstveni štampr-
ličkou medoviny a mohli si za-

Perníkový bál
ným příkladem toho, jak dob-
ře organizátoři znají psycho-
logii návštěvníka Perníkového 
bálu v čase kolem 23:00 hod. 
Ví, že musí být akční, překva-
piví a nekompromisní. Jóžin 
sice nenašel žádné živé pražá-
ky (přestože víme, že tam něja-
cí byli), zato ztratil po vystou-
pení hlas. Perníkový bál skon-
čil v brzkých ranních hodinách 
a s ním i halenkovická plesová 
sezóna 2008. 

Nezbývá než poděkovat všem, 
kteří se na přípravě Hasičského 
plesu, Pochovávání basy, Ro-
dičovského plesu, Perníkové-
ho bálu a Dětského karnevalu 
v Halenkovicích podílí. Těšíme 
se na příští rok. Další fotografi e 
je možné vidět na www.halen-
kovice.cz.

Roman Janeček

S pokročilou hodinou přišel 
na řadu i další vstup - hraný 
klip ke známé písničce, ne-
méně známé hudební skupiny 

"Halenkovický ilegal band". 
Jako uragán se sálem prohnal 
Jóžin z bážin (foto č. 4). Toto 
strhující vystoupení, bylo krás-

koupit lístky do bohaté tom-
boly. V bufetu byl velký výběr 
pochutin i nápojů. Součástí na-
bídky byla také vynikající kyse-
lice a perníčky. K tanci a posle-
chu hrála skupina KABRŇÁCI.

Předtančení bylo, stejně jako 
v loňském roce, v režii taneční-
ků z uherskohradišťské taneč-
ní skupiny ROKASO, kteří ve 
dvou vstupech předvedli krásné 
a temperamentní ukázky stan-
dardních a latinskoamerických 
tanců (foto č. 1).

Součástí večera bylo také vy-
stoupení členů kulturní komise 
- soudní proces v duchu pohád-
ky o Mrazíkovi (foto č. 2 a č. 3). 
Ježibaba se soudila s Ivanem 
a Nasťou pro vytunelování fi r-
my a korumpování loupežníků. 
Naštěstí vše skončilo tak, jak 
má ve správné pohádce skončit. 
Dědeček Hříbeček Nastěnku 
s Ivánkem obhájil a pohádku 
svým kouzlem vrátil do původ-
ní podoby. Diváci nakonec vidě-
li i nečekané PŘEKVAPENÍ.

4

1

2

3
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Vítáme naše nejmenší:
Beáta Charlotte Balážová (30. 1.)
David Sihelský (22. 3.)
František Bieberle (23. 3.)
Milan Koutný  (26. 3.)
Barbora Bařinková  (4. 4.)
Dušan Moravský  (13. 5.)
Karolína Kašná  (11. 6.)
Jolana Čižmařová  (28. 6.)
Filip Žalčík  (19. 7.)
Tomáš Surý (20. 7.)
Beáta Petrášová (18. 9.)
Jan Gajdošík (27. 9.)
Jiří Chrenčík (8. 10.)
Vanessa Bahulová (10. 10.)
Adéla Horková (16. 10.)
Veronika Dobrozemská (5. 12.)
Šárka Štěpáníková (12. 12.)
Martin Jančík (25. 12.)

Obyvatelstvo v roce 2007
K 31. 12. 2007 měly Halenkovice 1767 obyvatel, což je 

o 35 osob více než v roce 2006 (1732). Přistěhovalo se 60 
osob, narodilo se 18 dětí, odstěhovalo 28 osob a zemřelo 15 
občanů. 19 občanů uzavřelo sňatek. Celkem se konalo 15 sva-
teb z toho 6 v Halenkovicích - 2 na obecním úřadě, 3 v koste-
le sv. Josefa a 1 v přírodě (viz zpravodaje z roku 2007).

Loučíme se s našimi zemřelými
Květoslav Baštinec (4. 1.)
Jan Krištof (13. 5.)
Jaroslava Juřenová (23. 7.)
Věra Kedrová (24. 7.)
Miloslava Štěpáníková (25. 7.)
Zdeněk Hrabal (27. 8.)
Terezie Horáková (24. 9.)
Vlastimil Kubíček (6. 10.)
Jaroslav Gajdošík (24. 10.)
Vincenc Maňásek (3. 11.)
Lubomír Machala (17. 11.)
Ludmila Vojtková (27. 11.)
Josefa Chmelíková (1. 12.)
Jaroslav Ducháček (11. 12.)
Josef Ducháček (31. 12.)

 29. března 2008

 HALENKOVICKÁ TRNKA 

– vyhodnocení koštu slivo-

vice

 Sál KD Halenkovice od 18 
hodin. Předání putovního po-
háru a cen. Hraje cimbálová 
muzika Josefa Marečka. Vy-
stoupí Babčice ze Spytihněvi 
a taneční soubor Radovan.
 12. dubna 2008

 POUŤOVÁ DISKOTÉKA

 Pořádá sbor dobrovolných 
hasičů Halenkovice na sále 
KD. Občerstvení zajištěno. 
 13. dubna 2008

 POUŤ

 26. a 27. dubna 2008 – 
 DIVADLO ŽÁKŮ ZŠ 

 Divadelní pohádka „Popel-
ka“, pod vedením sl. uč. Pe-
try Cívelové hrají žáci 8. tří-
dy v sobotu v 19:00 hodin 
a v neděli ve 14:00 hodin 
v sále KD v Halenkovicích
 2. května 2008

 ZADÁNO NEJEN PRO 

 ŽENY ANEB PRIMA JÍZDA

 Sál KD Halenkovice od 18 
hod. Módní přehlídka, před-
vádění kosmetických a ka-
deřnických dovedností s mož-

ností zakoupení kosmetických 
výrobků. Drobné občerstvení 
zajištěno.
 24. května 2008

 VÝLET DO POHÁDKY 

 Jubilejní 20. ročník – Pořá-
dá Rodičovské sdružení při 
ZŠ a MŠ Halenkovice. Start 
na Dolině u koliby v 10:00 
hodin – ukončení 15:00 ho-
din. Celodenní doprovodný 
program připravuje Rádio čas 
– mediální partner. Občerst-
vení zajištěno. Parkování na 
okraji obce. 
 30. května 2008

 DĚTSKÝ DEN ŽÁKŮ

 Pořádá sportovní komise 
a zájmové organizace pro 
MŠ a ZŠ Halenkovice
 7. června 2008

 SLET VÍCEMOTOROVÝCH 

MODELŮ LETADEL

 1. ročník pořádá LMK Ha-
lenkovice a LMK Otrokovi-
ce, záštitu nad akcí převzal 
OÚ Halenkovice. Místem 
konání je zemědělské letiš-
tě na Drahách. Hlavní pro-
gram od 13:00 hodin. Více 
na www.lmkhalenkovice.
estranky.cz.

Pozvánky na kulturní akce

Ruční pletení obvazů
I v naší obci se do této čin-

nosti zapojilo několik oběta-
vých dobrovolnic - pletařek 
obvazů pro malomocné. Obva-
zy pletou z příze (čisté bavl-
ny), která je dodávána od Ob-
čanského sdružení OMEGA 
plus z Kyjova. Ručně pletené 
obvazy (asi 100 cm) slouží jako 
vrchní obvazový materiál pro 
nemocné leprou. Výhodou je, 
že neobsahují umělé příměsi, 
neškrtí a je možné je vyvařovat 
a opakovaně používat. Toto 
sdružení pak posílá zhotovené 
obvazy přímo do daleké Indie 
a Afriky na několik adres lep-
rosárií.

Obvazy plete v naší obci 16 
žen asi 14 měsíců a bylo již 
upleteno 196 kusů. Pletařky: 
Režná Františka, Zapletalová 
Ludmila, Riedlová Marie, Hor-

ková Ludmila, Horková Anna, 
Plšková Ludmila, Kedrušová 
Jarmila – Katernice, Krkoš-
ková Anna – Kopec, Musilová 
Anna, Surá Jarmila, Kalivodo-
vá Eva – Záhumení, Kubičíko-
vá Ludmila – Dědina, Benková 
Ludmila, Polášková Miloslava 
– Zádřinové, Vojtková Blanka 
– Obecnice, Dubová Marie – 
Pláňavy. Mnohé z nás neberou 
tuto činnost jako práci, ale 
především jako relaxaci. A na-
víc nám pomoc potřebným při-
náší dobrý pocit. 

Zhotovení obvazů je snad-
né proto, kdo máte zájem se 
s námi zapojit do pletení, při-
hlaste se u Anny Horkové na 
Katernicích, která Vám po-
skytne další informace a dodá 
přízi.

Anna Horková

Výměna občanských průkazů 
V roce 2008 proběhne poslední etapa výměny občanských 

průkazů (OP). Jedná se OP bez strojově čitelných údajů vyda-
ných do 31. 12. 2003 (oranžová kartička). Výměna se nevztahuje 
na OP občanů narozených před 1. 1. 1936. Žádost můžete podat 
na našem obecním úřadě nejpozději 30. listopadu 2008. 
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Vítání občánků
V sobotu 9. února 2008 jsme na obecním úřadě v Halenkovicích 

do života přivítali naše nejmenší děti. Pozvaní na tento slavnostní 
akt přijali: Kamila a Petr Chrenčíkovi se synem Jiřím (foto č. 1), Re-
nata a Vlastimil Dobrozemští s dcerou Kristýnou (foto č. 2), Ilona 
a Oldřich Prokopovi s dcerou Leonou (foto č. 3), pěstouni Jaroslav 
a Iveta Jaroňkovi s Alešem Horákem, který jim byl svěřen do péče 

(foto č. 4), Veronika a Martin Jančíkovi se synem Martinem (foto 
č. 5), Dagmar a Luděk Štěpáníkovi s dcerou Šárkou (foto č. 6) a Ve-
ronika a Zbyněk Horkovi s dcerou Adélou (foto č. 7). Krátký pro-
gram předvedly žákyně základní školy a děti z mateřské školy, které 
si pod vedením paní učitelky Tělupilové a paní učitelky Holáskové 
připravily vystoupení plné hezkých písniček a básniček. 

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

Bohdana Blažková, matrikářka

3

2 76

1
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 V sobotu 22. prosince 2007 uzavřeli v obřadní síni obecní-
ho úřadu v Halenkovicích své manželství Jarmila Hujíčková 

a Josef Baránek. 

BlahopřejemeSňatky

První občánek Halenkovic v roce 2008

Prvním miminkem s trvalým pobytem v Halenkovicích, na-
rozeným v roce 2008 je Michaela Amália Hradílková ze 
Záhumení 617. Narodila se Lence a Janu Hradílkovým 1. led-
na 2008 ve 3 hodiny a 55 minut ve zlínské porodnici. Vážila 
3,53 kg a měřila 50 cm. Doma na ni čekala i sestřička Gab-
riela, které jsou 4 roky. Přejeme celé rodince hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.

Březen
50 let

 Břetislav Režný Dědina 588

60 let
 Alena Kašpárková Pláňavy 91

65 let
 Josef Kurtin Zádřinové 299
 Jarmila Zatloukalová Katernice 142
 František Zatloukal Katernice 142

70 let
 Josefa Brázdilová U Svatých 366

75 let
 Rudolf Pospíšil Zádřinové 527
 Marie Dubová Pláňavy 409
 Antonín Hučík Katernice 153

Duben
50 let

 Ladislav Horka Dolina 531

60 let
 Marta Kašparová Pláňavy 104

65 let
 Ing. Antonín Slaník Pláňavy 545
 Milan Kedruš Dolina 595
 Antonín Juřena Dolina 421

75 let
 Libuše Švubová Záhumení 566
 Zdeňka Kříčková Katernice 239
 Anna Marholtová Zadřinové 397

80 let 
 Stanislav Švub Záhumení 566
 Veronika Perničková Dolina 187

85 let
 Jiřina Marčíková  Dědina 24

90 let
 Anežka Navrátilová Kržle 490

Květen
50 let

 Ladislav Kubičík Dolina 344

60 let
 Jiří Janiš  Kopec 585
 Alena Kociánová Dolina 224

65 let
 Josefa Málková  Pláňavy 648
 Eliška Oksnerová Dřínová 665

75 let 
 Marie Krkošková Dolina 531

80 let 
 Anna Kuřinová Zlámanec 169

�
Všem našim milým jubilantům do další řádky let přejeme pev-

né zdraví, stálou pohodu a optimismus.
Bohdana Blažková, matrikářka

Halenkovice_052.indd   16Halenkovice_052.indd   16 25.3.2008   18:32:2625.3.2008   18:32:26


