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Letní fotbalový turnaj – 10. ročník

1

V sobotu 26. 7. 2008 pro-
běhl na hřišti TJ Halenkovice 
10. ročník letního fotbalového 
turnaje. Pozvání organizátorů 
přijala mužstva Žlutavy, Spy-
tihněvi B a Babic. Na diváky tihněvi B a Babic. Na diváky 

čekala celkem 
čtyři utkání, 
která se hrála 
na dvakrát tři-
cet minut. Ví-
tězná mužstva 
z prvních utká-
ní postoupila 

do fi nále, poražení hráli o tře-
tí místo. Arbitry utkání byli 
pánové: Jiří Škubal, Roman 
Daněk a Jaroslav Krajča. Ha-
lenkovice reprezentovali (foto 
č. 1) - stojící zleva: Ing. Pavel 
Chochul, David Marholt, Pa-
vel Juřena, Jaroslav Kašpar, 

Jaroslav Musil, Jindřich Voj-
tek, Petr Kocián, Jakub Ka-
dlčák, Václav Mitáček, Vladi-
mír Wozar, Miroslav Holomek, 
dřepící zleva: Pavel Marholt, 
Lukáš Čagánek, Petr Strašák, 
Ing. David Šťastný, Robert Pře-
cechtěl, Ing. Martin Kocián,
Ing. Vlastimil Horka.

Letošní ročník se těšil příz-
ni z řad sponzorů. Organizá-
torům se podařilo díky jejich 
štědrosti shromáždit dostatek 
fi nančních prostředků na za-
jištění turnaje. Přebytek bude 
použit pro fi nancování činnos-
ti TJ v nadcházející sezóně. 
Všem sponzorům patří velké 
poděkování.

Klobása z udírny, pivo, ko-
fola - „potrava“ příznivce ko-
pané v Českých zemích. Ani 
v Halenkovicích tomu nebylo 
jinak. Sladkosti si zase mohly 
dopřát děti. Občerstvení měla 
na hřišti na starost rodina 
Kašparova a Kadlčákova.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych se s vámi 
podělil o své postřehy, ro-
zebral různé problémy a ve 
zkratce  vás seznámil s pra-
cí, která byla v obci vykoná-
na, a která nás ještě do konce 
roku čeká.

Největší a nejvíce sledova-
nou akcí, která zasáhla do na-
šeho života je bezesporu opra-
va krajské komunikace z Ha-
lenkovic do Napajedel (foto č. 
1). Některým občanům naší 
obce se zdálo, že práce jsou 
prováděny pomalu a chaotic-
ky. Chci vás ujistit, že vše pro-
bíhalo podle naplánovaného 
harmonogramu. Každá pro-
vedená práce byla důsledně 
sledována. U podkladní vrst-
vy komunikace byla provede-
na i zkouška únosnosti. Nově 
byl zbudován jeden propustek 

na zlepšení budoucího sta-
vu, kolik z vás si později vy-
chutnalo procházku nebo pro-
jížďku po nezvykle hladkém 
povrchu této cesty. Vaše při-
pomínky byly předneseny na 
kontrolních dnech, které pro-
bíhaly v době realizace každé 
úterý v budově obecního úřa-
du v Halenkovicích. Často sly-

ŘSZK, ŘSDZK a všem, kte-
ří se na této stavbě podíleli, 
kteří zajistili potřebné fi nanč-
ní krytí i samotným dodavate-
lům stavby. Chtěl bych na vás, 
na uživatele této komunikace 
apelovat, jezděte tak, aby tato 
cesta byla cestou bez jediného 
pomníčku, bez jediné smutné 
vzpomínky.

Další významnou ukonče-
nou akcí je rekonstrukce to-
alet a šaten na staré škole 
(viz fotoreportáž na straně 
7).  Celkové náklady rekon-
strukce spojené s nákupem 
nových šatních skříněk pře-
sáhly jeden milion korun. 
Práce byly provedeny ve sta-
noveném termínu a kvalitě. 
Při kolaudaci, která proběhla 
29. 8. 2008 nebyly zjištěny zá-
vady. Za dodavatele prací byly 

hledy, p. Antonín Holásek 
- malování a nátěry. Odvoz 
stavební suti a demoliční prá-
ce provedli zaměstnanci obce 
p. Stanislav Michalík, p. Mi-
lan Kašík a p. Josef Hapala. 
Stavební suť byla po domluvě 
s panem Ladislavem Mišur-
cem bezplatně uložena v ka-
menolomu ve Žlutavě. Velmi 
vstřícně se zachovali staveb-
niny z Huštěnovic, které po-
skytli 10% slevu na stavební 
materiál. Všem zainteresova-
ným patří poděkování. Pře-
devším vedení školy v čele 
s ředitelem Mgr. Vojtěchem 
Tělupilem, který akci připra-
vil a realizoval, a to převážně 
z rozpočtu školy.

O prázdninách proběhly 
práce na zahradě MŠ - úpravy 
chodníků (foto č. 2), zbourání 
zídky u staré telefonní ústřed-
ny a odstranění pergoly, která 
byla v havarijním stavu.

Během léta jsem měl mož-
nost seznámit se s novým fa-
rářem halenkovické farnosti 
p. Bohumilem Kundlem (foto 
č. 3). Pro lepší a rychlejší ori-
entaci v obci jsem jej provedl 
místními částmi a seznámil ho 
se zajímavostmi Halenkovic. 
Nejvíce ho zaujala rozlehlost 
a členitost naší obce. Potěši-
lo ho také velmi vřelé a milé 
přivítání od zdejších lidí. Na 
dalších společných jednáních 
jsme probírali otázku vlastnic-

a další byly zrekonstruovány 
a pročištěny. Čištění propust-
ků prováděli pro jednu z do-
davatelských fi rem naši hasiči. 
Nově vzniklá vozovka je v pů-
vodní šíři v některých místech 
dokonce širší. V žádném pří-
padě není užší, jak se někteří 
domnívají. Její šířka byla dána 
projektem – jednalo se pouze 
o rekonstrukci vozovky a tak 
nebylo možné ji více rozšířit. 
Nedovoloval to i okolní svaži-
tý terén a prohloubené příko-
py. Byl jsem mile překvapen, 
kolik lidí se zájmem sledova-
lo práci provádějících fi rem, 
kolik z vás dalo připomínku 

ším, zda není možné odklonit 
či zakázat provoz těžkých vozi-
del jedoucích po této vozovce 
především z lomu ve Žlutavě. 
Chápu, že existuje obava, aby 
tak pěkná cesta nevzala brzy 
za své. Veškerá strategie opra-
vy této komunikace byla po-
stavena na zpřístupnění suro-
vinového zdroje (žlutavský ká-
men) k výstavbě nově vznika-
jících dálnic a silnic krajského 
významu. Proto bude i nadále 
zachován provoz těžké náklad-
ní dopravy. Touto cestou bych 
chtěl poděkovat odboru do-
pravy Zlínského kraje v čele 
s p. Ing. Petrem Hradeckým, 

1
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vybrány převážně domácí fi r-
my, p. Jaroslav Vičánek - zed-
nické práce, p. Josef Janeček 
- elektrikářské práce, p. Bro-
nislav Langer – stropní pod-

tví hřbitova. V současné době 
je hřbitov rozdělen mezi tři 
vlastníky: farnost, obec a stát. 
Z jednání vzešla smlouva mezi 
farností a obcí Halenkovice 
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o výpůjčce farního dílu obci 
Halenkovice a to bezúplatně 
na dobu 99 let. 

Ve spodní části hřbitova 
(urnový háj) dojde k rozšíření 
a navýšení počtu nových urno-
vých míst asi o 40. Dále obec 
Halenkovice usnesením zastu-
pitelstva rozhodlo o bezúplat-
ném převodu těchto pozemků 
z vlastnictví státu do vlast-
nictví obce. Tímto krokem se 
obec Halenkovice stane jedi-
ným legálním správcem celé-
ho hřbitova.

Jistě jste si všimli, že naši 
hasiči používají nové osobní 
auto. Na základě požadavku, 
který vzneslo vedení hasičů, 
zastupitelstvo obce rozhodlo 
prodat Avii a koupit vozidlo 
Opel Movano pro devět osob. 
Jedním z důvodů pro obměnu 
vozového parku byl nedosta-
tek řidičů, kteří vlastní záro-
veň řidičské oprávnění skupi-
ny C a D. 

Další novinkou, kterou jsme 
ve spolupráci s vedením ha-
sičů provedli je začlenění za-
městnance obce do sboru 
dobrovolných hasičů na mís-
to strojníka - řidiče Tatry. Od 
tohoto kroku si slibujeme za-
jištění okamžitého výjezdu ha-
sičského auta k místu požáru. 
Jsme si vědomi, že tato služba 
je založena na dobrovolnících, 
že se nemůžeme rovnat s pro-
fesionály, ale jen včasný zásah 
může pomoci.

Stává se pravidlem, že kaž-
dé vydání Halenkovického 
zpravodaje se zmiňuji o dár-
cích, kteří věnují fi nanční či 
nemovitý dar obci. Proto mi 
dovolte poděkovat vedení fi r-
my Fagus, a.s. Slušovice za 
dar v podobě herního prvku 
dětského hřiště v hodnotě 
170 000 Kč, který byl umís-
těn v lokalitě Dolina u koli-
by a slouží k pobavení těch 
nejmenších (foto č. 4). Dále 
děkujeme panu Vladislavu 
Stuchlíkovi za darování 8 ks 
nových světelných lamp po-
uličního osvětlení v celkové 
hodnotě 21 000 Kč. Po re-
konstrukci topení v kostele 
sv. Josefa byly 4 ks funkčních 
akumulačních kamen věnová-
ny základní škole Halenkovi-
ce, která je využila při rekon-
strukci v budově staré školy. 
Za tento vstřícný krok děku-
jeme farnosti Halenkovice.

Jedním z bodů, který se 
projednával na zasedáních za-
stupitelstva obce, byla otáz-
ka dalšího fungování obcho-
du potravin Anny Kašpárkové 
na Pláňavách. Pokud sledujete 
usnesení zastupitelstva, neu-
šla vám zmínka o záměru obce 
odkoupit budovu od Jednoty 
SD Zlín. Jednota SD Zlín usi-
lovala o prodej již od minulého 
roku. Budova fi gurovala v na-
bídce realitní společnosti. Za-
stupitelstvo obce chápalo jako 
prioritu zachovat prodej potra-

vin na Pláňavách a ochránit 
střed obce od možnosti skou-
pit budovu pro jiný účel (uby-
tovna, herna, atd.). Zastupi-
telstvo se rozhodlo nabídnout 
Jednotě SD Zlín za tuto budo-
vu částku 2 800 000 Kč. Tato 
částka však nebyla akceptová-
na, jejich představa se pohybo-
val kolem 3 250 000 Kč. V po-
lovině října jsme se zjistili, že 
budovu koupila Jednota Uher-

obce. Z důvodu odsunutí re-
alizace opravy zničené kana-
lizace nad Horákovým v čás-
ti Katernice došlo k přesunu 
fi nančních rezerv do oblasti 
rekonstrukce veřejné budovy 
obecního úřadu. Finance bu-
dou využity na výměnu oken 
včetně vstupních dveří cca 
700 000 Kč. Z důvodů havarij-
ního stavu oken se začne s vý-
měnou co nejdříve, a to v zá-
vislosti na počasí. Dále bude 
nakoupena nová komunální 
technika - multifunkční malo-
traktor s příslušenstvím. Před-
pokládaná cena 1 200 000 Kč.

Koncem října proběhla ko-
laudace chodníků a parko-
vacích míst zbudovaných na 
Pláňavách u škol, fary, koste-
la a obecního úřadu. Jednou 
s podmínek zdárné kolaudace 
bylo osvětlení přechodů pro 
chodce (foto č. 5). Byla tak defi -
nitivně uzavřena investiční akce 
započatá v roce 2005. V obci 
pokračují podzimní práce - 
úklid listí, prořezávky stromo-
ví kolem místních komunikací. 
Před Památkou zesnulých byl 
uklizen hřbitov a byla zde na-
instalována informativní tabu-

4

5

ský Ostroh pravděpodobně za 
částku 3 500 000 Kč. Předsta-
vitelé této fi rmy nás ujistili, 
že zde bude zachován prodej 
potravin. Potraviny budou za-
pojeny do jednotného řetězce 
COOP. O dalších krocích fi rmy 
(např. rekonstrukce budovy) 
vás budeme informovat.

Na posledním zasedání za-
stupitelstva obce se projed-
návala větší změna rozpočtu 

le se Hřbitovním řádem Obce 
Halenkovice. Pracovníkům za-
městnaným přes úřad práce 
končí v měsíci listopadu smlou-
va, od této doby bude obec za-
městnávat pouze 2 dělníky. 

Zasedání příštího zastupi-
telstva obce bude 11. prosince 
2008. Projednávat se bude pře-
devším rozpočet na rok 2009. 

Pěkné podzimní dny vám 

přeje Jaromír Blažek

Halenkovice_054-barva.indd   3Halenkovice_054-barva.indd   3 18.11.2008   17:19:4218.11.2008   17:19:42



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ
4č. 54 / LISTOPAD 2008

Z jednání rady a zastupitelstva obce červenec až říjen 2008
RO se sešla 3. 7., 17. 7., 

7. 8., 21. 8., 4. 9., 22. 9., 
2. 10., 16. 10 a 30. 10.

RO vzala na vědomí
• oznamovací povinnost Sy-

not-A, a.s. - ohlášení ukonče-
ní provozování výherního hra-
cího přístroje (VHP) a ohlá-
šení uvedení nového VHP do 
provozu a přihlášení k míst-
nímu poplatku - Hospoda na 
Kopci.

• roční zprávu kolektivního 
systému Asekol za rok 2007 
– zpětný odběr elektro odpa-
du. Zapojená je i obec Halen-
kovice.

• návrh zadání změny č. 2 
územního plánu obce Nová 
Dědina.

• žádost o změnu územního 
plánu p. č. 1508/19 z orné na 
stavební - Ing. Hubert Polá-
ček.

• žádost o změnu charakteru 
pozemku na stavební parce-
lu – chata nebo rod. dům – 
p. Pavel Jirsák, Zlín. 

• žádost o změnu charakteru 
pozemku parcel. č. 1276/10 
a 1276/11 – na individuální 
bydlení - p. Pavel Foltýn, To-
polná.

• výsledky činnosti v krajské 
knihovně Fr. Bartoše v roce 
2007 - součásti je i knihovna 
Halenkovice.

• žádost o změnu územního 
plánu pozemku parcel. č. 948 
a 949 v k.ú. Halenkovice na 
indivd. výstavbu - Drahomír 
Hrbáček Hal. 356.

• výroční zprávu společnosti 
Moravská vodárenská, a.s. - 
Veolia voda.

• oznámení o povolení pokáce-
ní stromu - p. Lukáš Kuchař

• zprávu ředitele ZŠ školy 
o ukončené rekonstrukci bu-
dovy staré školy, která probíha-
la v prázdninových měsících. 
Rozpočet na danou stavbu od 
projektanta byl 1 600 000 Kč. 
Celkové náklady stavby čini-
ly 914 989 Kč, z toho projekt 
71 000 Kč. Vybavení šaten 
stálo 137 000 Kč.

• nástin investičních záměrů 
školy. Z důvodu hygienických 
norem v nejbližších letech 
zbudovat v mateřské ško-
le 5 toalet pro děti a 1 pro 
učitele – dle fi nančních mož-

ností obce. V mateřské škole 
nevyhovující osvětlení - cca 
140 000 Kč, oplocení před 
školní budovou a u rozvodny, 
udělat nový odpad z okapu 
od rozvodny. Pro školní jídel-
nu zakoupit nový konvekto-
mat, myčku a škrabku. Opra-
vit dosluhují vzduchotechni-
ku. Tělocvična - rekonstruk-
ce osvětlení - velká spotřeba 
elektrické energie, podlaha 
- bude nutné vybrousit a na-
lakovat parkety, vymalovat. 
Provést rekonstrukci sprch 
v šatnách tělocvičny. Dobu-
dovat galerii - místo pro škol-
ní družinu, školní knihovnu 
a balkón pro tělocvičnu. Ven-
kovní hřiště - nevyhovující 
povrch - asfalt silně rozpras-
kaný. Vybudovat nově - fi n. 
prostředky cca 5 mil. korun.

• sdělení o stavu konta malé 
organizace od Okresní správy 
sociálního zabezpečení Zlín 
– protokol č. 2252/08 o kon-
trole pojistného a plnění úko-
lů v nemocenském pojištění 
a důchodovém pojištění pro-
vedené dne 26.8.2008 – bez 
závad.

• návrh zadání změny územní-
ho plánu obce Spytihněv.

• usnesení z valné hromady č. 
14/2008 Mikroregionu Otro-
kovicko konané 2. 10. 2008. 
Členský příspěvek pro Obec 
Halenkovice na rok 2009 je 
0,20 na občana tj. 354 Kč. 

• Výroční zprávu Zlínského kra-
je za rok 2007

RO schválila
• dodatek č. 1 – dohody č. 

ZLA-V-16/2008 o poskytnutí 
příspěvku na vytvoření pra-
covních příležitostí v rámci 
veř. prospěšných prací s Úřa-
dem práce Zlín – p. Baštinec.

• smlouvu o zřízení věcného 
břemene Telefonica O2 Czech 
Republic a.s. – Halenkovice 
10001 M-003-2-0395 WL Ha-
lenkovice ÚPS. 

• fi nanční příspěvek na akci fot-
balový turnaj dne 26.7.2008 
ve výši 3.000 Kč. Bude před-
loženo vyúčtování poskytnu-
tých prostředků

• a projednala rozpočtové opat-
ření č. 3/RO/2008. Na jedná-
ní 28. 8. 2008 bylo seznáme-
no zastupitelstvo.

• smlouvu o poskytnutí podpo-
ry č. D/1092/2008/ŘDP pro 
realizaci projektu PF02-08-
183 se Zlínským krajem, od-
bor řízení dotačních progra-
mů na „Územní plán Halen-
kovice - návrh“.

• žádost o umožnění uložení 
inženýrských sítí ke stavbě 
rod. domu p.č. 235/4 p. Pře-
cechtěl, Hal. 553 – smlouva 
o výpůjčce obecního pozem-
ku. Před schválením zveřejně-
no na úřední desce.

• žádost o umožnění uložení in-
ženýrských sítí ke stavbě rod. 
domu p.č. 24/1 a 31 p.Čevela, 
Hal. 247 – smlouva o výpůjč-
ce pozemku. Před schválením 
zveřejněno na úřední desce.

• žádost o povolení sjezdu 
z místní komunikace p.č. 
3532 na soukromý pozemek 
p.č. 1156/1 a p.č. 1156/2 - 
p. Láníková Marie, Hal.

• zhotovení 3 kusů informač-
ních tabulí na hřbitov dle 
cenové nabídky fi rmy ZE-
ROZ Zlín v celkové částce 
3.000 Kč.

• nákup 2 kusů praporů obce 
cca 3 000 Kč.

• postup vyúčtování služeb (86 
tisíc korun) v provozovně Ka-
várna p. Zatloukal. Investo-
vané náklady do provozovny 
byly 50 000 Kč (zbudovány 
samostatné toalety pro per-
sonál, opraveno stávající so-
ciálního zařízení provozovny). 
Zbývající rozdíl ve výši 36 ti-
síc korun bude proinvestován 
podnikatelem do 31. 12. 2008 
na zařízení provozovny (proti-
požární dveře, vstupní dveře, 
kuchyňský nábytek).

• licenční ujednání a CD 
k softwaru pro USB tokeny 
iKey4000 s Českou poštou 
s.p. – elektronický podpis pro 
CZECH POINT

• nájem 300 Kč z prodejního 
místa za stánek s občerstve-
ním před OÚ v době konání 
RZ Barum Rallye - p. Roman 
Laciga. 

• geom. zaměření pozemku 
p. Radoslava Horky – lokalita 
pod hřištěm. 

• výměnu podlahoviny v ceně 
cca 20 000 Kč v kuchyňce 
v přízemí budovy OÚ z důvodu 
bezpečnosti provozu a značné 
opotřebovanosti PVC.

• žádost o pomoc při dořeše-
ní rekultivace obecní skládky 
v části Lipová.

• žádost o zrušení nájmu po-
zemku parcelní č. 2612/2, sad 
na Větřáku – p. Jiří Ochotský, 
Karlova Studánka.

• žádost o uložení inž. sítí na 
části pozemku p. č. 3606/1 ve 
vlastnictví obce pro uložení 
vodovodní přípojky Ing. Ra-
dek a Eva Kedrušovi, Hal. 
672. Před schválením zveřej-
něno na úřední desce.

• přijetí daru p. Stuchlíka fa. 
SV ELEKTRO - svítidla pro 
veř. osvětlení v počtu 8 kusů 
za 20 946 Kč.

• prodloužení nájemní smlouvy 
na byt v budově čp. 673, je-
hož nájemcem je p. Gabrhelík 
Josef ml. s rodinou, na dobu 
dalších 5 let, tj. do 1. 9. 2013. 

• provedení osvětlení přechodu 
pro chodce dle cenové nabíd-
ky fy. p. Zdeňka Pechy, Spy-
tihněv za částku 33 555 Kč 
v části obce Pláňavy.

• a projednala rozpočtové opat-
ření č. 4/RO/2008. Na jedná-
ní 30. 10. 2008 bylo seznáme-
no zastupitelstvo.

• smlouvu na likvidaci odpadu 
p. M. Jelšíkovi., Hal. za popla-
tek 1 500 Kč.

• provedení geometrického za-
měření pozemků pod Kolibou 
a dětským hřištěm na Doli-
ně (majitelem je p. Janeček 
Josef)a pozemku v majetku 
obce v lokalitě na Pláňavách.

• schválila vyčlenění a poříze-
ní projektové dokumentace 
u Ing. Slavomíra Černého, 
projektová a inženýrská čin-
nost, Zdounky na kanalizaci 
na Katernicích (nad Horá-
kovým) ze smlouvy o dílo č. 
4/2008 „Kanalizace a ČOV 
Halenkovice“ Projekt je na 
část kanalizace, stoka K v cel-
kové hodnotě 85 291 Kč.

• smlouvu o výpůjčce pozemku 
p. č. 74, o výměře 2 316 m2 – 
hřbitov, s Římskokatolickou 
farností Halenkovice s účin-
ností od 1. 10. 2008.

• provedení čištění propustků 
na akci oprava cesty III/36747 
a III/36748 členy sboru dob-
rovolných hasičů Halenkovi-
ce. Ceny stanovené dle ceníku 
hasičů a dohodou s objedna-
vatelem. 

Halenkovice_054-barva.indd   4Halenkovice_054-barva.indd   4 18.11.2008   17:19:4318.11.2008   17:19:43



5

w w w. h a l e n k o v i c e . c z

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ
č. 54 / LISTOPAD 2008

Z jednání rady a zastupitelstva obce červenec až říjen 2008
• pořízení geometrického plánu 

na pozemek parcel. č. 79/1 – 
komunikace ke hřbitovu. Za-
měření je součástí převodu 
pozemku z Úřadu pro zastu-
pování státu na obce Halen-
kovice.

• koncept zápisu do obecní kro-
niky na rok 2007 předložený 
kronikářkou PaedDr. Marií 
Kašíkovou.

- úvod – ročenka, události za 
rok 2007 v ČR

- počasí – každý měsíc vyhod-
noceno zvlášť

- matrika – zemřelí, narození, 
přistěhovaní, odhlášení, svat-
by

- zápisy zastupitelstva obce
- složky – jejich akce, TJ Halen-

kovice, modeláři, hasiči, za-
hrádkáři, ČČK atd.

- škola – základní a mateřská
- závěr
• Směrnice pro zadávání veřej-

ných zakázek malého rozsahu 
– interní předpis.

• nákup motorového foukače 
a vysavače listí STIHL v hod-
notě do 8 500 Kč.

RO neschválila
• žádost o přepracování faktury 

za služby spojené s nájmem 
(topné medium) a změnu ná-
jemní smlouvy p. Válkové, bu-
dova č. evid. 020 – prodejna 
textilu.

• nabídku Města Napajedla na 
řešení vztahu místní knihovny 
Halenkovice a městské knihov-
ny Napajedla. Zpoplatnění slu-
žeb knihovnic Knihovny Napa-
jedla - dohlídky, knihovnické 
práce, poradenství atd. 

RO projednala
• a připravila program 10., 11., 

12. a 13. zasedání zastupitel-
stva obce

• žádost vyřešení špatného pří-
stupu k RD čp. 701 a mys-
livecké chatě Větřák. Návrh 
řešení: odstranit naplaveni-
ny, odkrýt mez a obnovit pří-
kop u cesty, zbudovat propus-
tek pod cestou asi ve dvou až 
třech místech, pro lepší od-
tok vody. 

• akční nabídku fy. Avonet pro 
nově připojené uživatele ka-
belového internetu. Po dobu 
tří měsíců platí 50% sleva na 
měsíční tarif. Tarif K1 bude 

za 208 Kč, K2 za 268 Kč K3 za 
328 Kč.

RO pověřila
• starostu zastupováním obce 

při výběrovém řízení (člen 
hodnotící komise) na veřejné 
zakázce rekonstrukce silni-
ce III/36747 a III/36748 na 
Ředitelství silnic Zlínského 
kraje.

Z jednání zastupitelstva ko-
naného dne 17. 7., 28. 8., 22. 
9. a 30. 10. 2008

Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí

• zprávy o plnění usnesení 
z minulých zasedání ZO

• zprávy o činnosti rady obce
• zprávu z dílčího přezkoumání 

hospodaření Obce Halenkovi-
ce za období leden až červen 
2008. Hospodaření obce je 
bez závad

• právní rozbor p. JUDr. Fora-
la k možným závazkům obce 
vůči majitelům pozemků nově 
vzniklých stavebních ploch 
na Záhumení (ZTV)

Zastupitelstvo schválilo
• návrh Dodatku č. 1 k Doho-

dě o partnerství pro obdo-
bí 2008–2012 uzavřené dne 
28. 3. 2008 v předloženém 
znění v souvislosti s Komu-
nitním plánováním sociálních 
služeb na Otrokovicku

• průjezd rychlostní zkoušky 
automobilové soutěže Mis-
trovství Evropy XXXVIII. Ba-
rum rally Zlín ve dnech 22.–
24. 8. 2008 obcí Halenkovice 
dle předložené mapy

• smlouvu se Zlínským kra-
jem o poskytnutí podpory 
na projekt PF02-08-183 číslo 
D/1092/2008/ŘDP „Územní 
plán Halenkovice – návrh“.

• prodej hasičského vozu 
Avie ZLA 13-27 rok výroby 
1989 Obci Bílovice za cenu 
62 000 Kč

• smlouvu o zřízení úplatného 
věcného břemene na pozem-
ky v majetku obce Halenko-
vice, parcelní čísla: 2613/3, 
3567/1, 3569/1, 3773, ve pro-
spěch fy. E.ON Distribuce, 
a.s. k umístění 6 ks podpěr-
ných bodů technického vyba-
vení v předloženém znění

• nákup pozemku p. č.187/3 
o celkové výměře 65 m2 za 
200 Kč/m2 od p. Jiřího Bra-
vence, Žlutava 359

• připojení budovy bývalé tele-
fonní ústředny a přilehlých 
pozemků p. č. 735 k zahradě 
mateřské školy. Předáno do 
správy Základní škole a Ma-
teřské škole Halenkovice, 
okres Zlín, příspěvkové orga-
nizaci předávacím protoko-
lem 

• přijetí movitého daru od 
fi rmy Fagus a. s. Slušo-
vice v celkové hodnotě 
169 932 Kč dle podmínek da-
rovací smlouvy 

• navýšení fi nančních prostřed-
ků pro jednotku SDH Halen-
kovice o 100 000 Kč z obecní-
ho rozpočtu na nákup nového 
užitkového auta

• rozpočtová opatření č. 3 /RO/ 
2008 a č. 2/ZO/2008

• vůli zrušit Sdružení měst 
a obcí mikroregionů Zlínska 
- Čistá voda pro Dunaj, které 
bylo v průběhu času přejme-
nováno na Sdružení „Zlínsko-
likvidace odpadních vod“ se 
sídlem Masarykova 175, Lu-
hačovice. 

• ve smyslu § 41 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, 
bezúplatný převod ve veřej-
ném zájmu ve smyslu § 22 
odst. 2 zákona 219/2000 Sb. 
(Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových) po-
zemků parcelní číslo: 79/1 
KN vedené jako ostatní plo-
cha - ostatní komunikace 
81/3KN vedené jako ostatní 
plocha - hřbitov, urnový háj 

• záměr odkoupení budovy Jed-
noty SD Zlín v Halenkovicích 
na Pláňavách

• výši částky 2 800 000 Kč na 
nákup budovy čp. 577 Jed-
noty SD Zlín na Pláňavách 
včetně přilehlého pozemku 
parc.č. 828 – zastavěná plo-
cha a nádvoří, 65/8 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Halenkovice s časovým 
omezením do 31. 10. 2008.

• rozpočtová opatření č. 4/RO/ 
2008 a č. 3/ZO/2008

• v souladu s § 167 ods. 2 zá-
kona č. 561/2004 Sb., volby 
nových členů rady školy v po-
čtu šesti – za zřizovatele zvo-

leni: p. Eliška Černochová, 
p. František Vojáček

• záměr směnit pozemek pod 
kolibou a dětským hřištěm na 
Dolině za pozemek obce na 
Obecnicích

• záměr obce zaměřit obecní 
pozemek parcelní číslo 278/9 
- budoucí komunikace v části 
Záhumení (ZTV)

Zastupitelstvo obce ukládá
• starostovi obce podepsat Do-

datek č. 1 k  Dohodě o part-
nerství. 

• starostovi obce podepsat 
smlouvu se Zlínským krajem 
číslo D/1092/2008/ŘDP

• starostovi obce podepsat 
smlouvu o zřízení práva od-
povídajícího věcnému bře-
menu s fi rmou E.ON Distri-
buce, a.s.

Zastupitelstvo pověřuje
• starostu obce zastupováním 

na valné hromadě Sdružení 
„Zlínsko - likvidace odpad-
ních vod“.

• starostu obce, pana Vladimíra 
Němce a pana Jaroslava Ulicu 
zastupováním při jednáních 
s představiteli Jednoty SD 
Zlín o odkoupení budovy.

• finanční výbor provedením 
inventarizace stavu obecního 
majetku ke dni 31. 12. 2008. 
Zodpovídá předseda finanční-
ho výboru.

• starostu obce pozvat na příští 
zasedání ZO právního zástup-
ce obce JUDr. Radka Forala 
k objasnění celé situace sta-
vebních ploch na Záhumení 
(ZTV).

• ředitele Základní školy a Ma-
teřské školy Halenkovice 
Mgr. Vojtěcha Tělupila zajis-
tit volby dalších členů rady 
školy z řad pedagogických 
pracovníků a rodičů nezleti-
lých žáků.

Zastupitelstvo neschvaluje
• záměr možného odkoupení 

stavebních pozemků ZTV Zá-
humení s tím, že obce pro-
jedná situaci stavebních po-
zemků ZTV Záhumení s práv-
níkem, aby prověřil veškeré 
právní aspekty problému této 
lokality.

připravila Jarmila Tělupilová
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(pokračování ze strany 1)

Příprava hřiště, trofeje, zdra-
votní služba, informační a or-
ganizační servis to jsou další 
důležité součásti chodu tur-
naje. 

Zdravotní službu zabezpe-
čovala paní Vojtěška Vlachyn-
ská z ČČK Halenkovice. 

O organizaci a časový har-
monogram soutěžní části tur-
naje se starali pánové Ing. Ra-
dek Kedruš a Ing. Zbyněk 
Horka (foto č. 2).

Kvalitně připravený trávník, 
dresy, sítě, praporky to vše má 
na starosti hospodář halenko-
vického hřiště pan Ladislav 
Gavend (foto č. 3). 

Samotné zápasy přinesly do-
statek zajímavých fotbalových 
okamžiků i gólů (foto č. 4). 

Byly odehrány korektně, 
ale nechyběl jim ani náboj, 
na trávníku se totiž setkala 
mužstva nejbližších soused-
ních obcí. Mužstvům Babic 
a Spytihněvi museli vypomá-

Letní fotbalový turnaj – 10. ročník

3

4

Halenkovice pan Jaromír Bla-
žek (foto č. 5). Upomínkové 
předměty si převzali i rozhod-

čas umožnil nastoupit i bor-
cům, kteří v průběhu roku ne-
měli možnost za Halenkovice 
hrát.

O přestávkách se kolem bra-
nek odehrávaly neméně napí-
navé souboje, ve kterých se 
nejmenší fotbalisté snažili vy-
rovnat svým velkým vzorům.

Turnaj skončil vítězstvím 
halenkovického týmu. Nejlep-
ším střelcem turnaje byl Ja-
kub Polášek (Spytihněv B). 
Nejlepšími hráči jednotlivých 
mužstev byli vyhlášeni: Říha 
Lukáš z Babic, Čevora Marcel 
ze Žlutavy, Chmela Richard ze 
Spytihněvi B a Kocián Martin 
z Halenkovic.

Závěrečný ceremoniál pro-
běhl několik minut po ukon-
čení fi nálového zápasu. Trofe-
je mužstvům a oceněným hrá-
čům předával starosta obce 

2

hat halenkovičtí brankáři. Pa-
radoxem je, že právě brankář-
ský post byl jedním z problé-
mů loňské neúspěšné sezóny 
našeho mužstva. Prázdninový 

čí. Organizátoři předali dár-
kový koš také panu Ladislavu 
Gavendovi, jako poděkování za 
jeho obětavou práci pro oddíl. 
Stejně tak byl oceněn i nej-
starší žijící člen TJ Halenkovi-
ce pan Karel Žák, který si však 
dárek nemohl osobně převzít 
kvůli zdravotní indispozici. 
Byl mu proto předán dodateč-
ně. V rámci ceremoniálu všem 
přítomným hráčům, sponzo-
rům a divákům za organizáto-
ry poděkoval pan Radek Ked-
ruš, který fotbalové odpoledne 
a předávání cen moderoval. 
Seznámil přítomné i s plány, 
které TJ Halenkovice má před 
začátkem fotbalové sezóny 
2008/2009. Jak se halenkovic-
kým fotbalistům bude v příští 
sezóně dařit, se tedy nechejme 
překvapit.

 R.J.

5
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Školní rok 2008/2009 byl 
zahájen v pondělí 1. září před 
bočním vchodem ZŠ. 

Slavnostní shromáždění po-
zdravili pozvaní hosté pan Bla-
žek - starosta obce a pan Koci-
án - předseda SRPŠ. (Na foto-
grafi i č. 1 a 2 jsou žáci 1. třídy 
s tř. uč. Jarmilou Tělupilovou 
a rodiče, kteří v první školní 
den doprovodili své děti). 

Letošní školní rok absolvuje 
156 žáků v 1.–9. postup. roč-
níku. 83 žáci 1. stupně se těší 
z nových šaten a sociálních za-
řízení.

Počty žáků: 
 1. roč. – 21 žák, tř. uč. Jar-
mila Tělupilová

 2. roč. – 16 žáků, tř. uč. Pe-
tra Cívelová

 3. roč. – 13 žáků,  tř. uč. 
Eva Sattková

 4. roč. – 13 žáků, tř. uč. Jan 
Kalivoda

 5. roč. – 20 žáků, tř. uč. Jiří 
Veselý

 6. roč. – 19 žáků, tř. uč. Mi-
chal Palúch

 7. roč. – 15 žáků, tř. uč. 
Marta Musilová (foto č. 3)

 8. roč. – 15 žáků, tř. uč. 
Bohdana Ambrožová

 9. roč. – 24 žáci, tř. uč. Li-
bor Lízal

 Školní družinu navštěvuje 
25 žáků.
V 1., 2., 6., 7. ročníku se 

vyučuje dle nového vzděláva-
cího programu „Veselá škola“ 
v ostatních ročnících dle učeb-
ních osnov „Základní škola“.

Opět pracují tyto kroužky: 
modelářský, výtvarný, fl orbalo-
vý, sportovní hry, vybíjená, dys-
lektický, angličtina, gymnasti-
ka, taneční, počítá se i s čin-
ností kroužku divadelního. I le-
tos je na škole zřízeno detašo-
vané pracoviště ZUŠ Napajedla 
(hudební a výtvarný obor).

Kromě tradičních akcí, kte-
ré budou organizovány během 
roku, se v měsíci září usku-

Zahájení školního roku 2008/09

či byli Dominik Vlachynský – 
13 kg a Michaela Vojáčková - 
12,6 kg, nejlepší průměr měly 
2. a 7. třída.

Termíny nejdůležitějších akcí: 
 Rodičovský ples: 14. února 
2009

 Dětské karnevaly: 6. břez-
na s disko pro ZŠ a 7. břez-
na 2009 pro menší děti

 Divadelní představení žáků 

školy: 17.–19. května 2009
 Výlet do pohádky: 23. květ-
na 2009

 Akademie: 5. června 2009
Dále plánujeme:

 Lyžařský výcvik pro žáky 7. 
a 8. ročníku – leden

 Plavecký výcvik 1.–3. roč-
ník od února 

 Oslava dne dětí - červen
Děkujeme sportovním komisi 

za organizaci Drakiády pro děti 
MŠ a žáky ZŠ, která se usku-
tečnila v sobotu 11. 10. 2008 
na novém letišti modelářů.

Termíny prázdnin:
 Vánoční prázdniny: od 22. 
prosince 2008 do 2. ledna 
2009

 Pololetní prázdniny: pátek 
30. ledna 2009

 Jarní prázdniny: od 9. břez-
na do 15. března 2009

 Velikonoční prázdniny: 
9. dubna a 10. dubna 2009

 Hlavní prázdniny: od 1. 
července do 31. srpna 2009
Poznámka: 

Dodatečně se omlouvám Do-
rotce Varmužové, která nebyla 
uvedena na seznamu žáků, kte-
ří měli na konci školního roku 
2007/2008 samé jedničky. Sta-
lo se to omylem při přepisu.

Hana Huťková, zás. ředitele

2

3

1

Náboženství se vyučuje jako 
nepovinný předmět.

tečnil sběr šípků - nasbíráno 
442,5 kg a nejlepšími sběra-
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Moštování jablek

v tomto školním roce přispívat 
částku 250 Kč na dítě.

Výchovně vzdělávací prá-
ce bude vycházet ze školního 
vzdělávacího programu s ná-

zvem „Rok u broučků“. Naší 
snahou je vést děti na základě 
jejich individuálních předpo-
kladů k všestrannému rozvoji 

tělesnému, psychickému i so-
ciálnímu. Celý kolektiv MŠ se 
snaží vytvářet dětem přátelské, 
podnětné, bezpečné a motivu-
jící prostředí, kde je dítě re-
spektováno jako osobnost.

Kromě těchto základů usku-
tečníme během roku celou 
řadu akcí. Navazovat bude-
me na tradiční akce školy (viz 
foto), jako jsou: drakiáda, pod-
zimní světelkování, čertoviny 
v MŠ, vánoční besídka, kar-
neval, dny otevřených dveří 
v MŠ, výlet do pohádky, škola 
v přírodě, svatojánská noc, roz-
loučení s předškoláky a další.

Rodičům nabídneme pro 
jejich děti kurz plavání, pís-
kání na fl étničky, cvičení pro 
radost, logopedickou péči pro 
děti s vadou výslovnosti, kurz 
grafomotoriky a kroužek kera-
miky od 2. pololetí.

Po celý školní rok budeme 
plně využívat zahradu školy. 
K rozvoji spontánního pohybo-
vého vyžití budeme 1x týdně 
navštěvovat tělocvičnu při ZŠ. 

Na závěr přeji všem dětem 
a jejich učitelkám v novém 
školním roce hodně společné 
pohody a radosti. 

 Marie Mihálová

MŠ Beruška - školní rok 2008/09
V pondělí 1. září jsme zahá-

jili nový školní rok 2008–2009. 
Do kolektivu dětí mateřské 
školy jsme přivítali 23 nových 
kamarádů.

Jsme dvoutřídní mateřská 
škola s kapacitou 50 dětí. 
V prvním oddělení je zapsá-
no 23 dětí ve věku 3–4,5 let, 
v druhém oddělení 27 dětí ve 
věku 4,5–6 let.

O spokojený život dětí usi-
lují paní učitelky: Marie Mi-
hálová, Marie Andrýsková, 
Dagmar Holásková a Marcela 
Palúchová.

O čistotu školy se stará škol-
nice paní Františka Nekoran-
cová, jídlo dováží a zároveň vy-
dává v MŠ paní Jana Doleža-
líková.

Provoz mateřské školy je od 
6:00 do 15:30 hodin. Na čás-
tečnou úhradu neinvestičních 
nákladů MŠ budou rodiče 

Výstavka skřítků podzimníčků

Smažení bramborových placek

Pečení štrúdlu

Výroba podzimníčků
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Ve čtvrtek 11. září 2008 
proběhla dopravně bezpeč-
nostní akce pro žáky 5. třídy 
ZŠ Halenkovice. Uspořádal ji 
OÚ a ZŠ Halenkovice ve spo-
lupráci s Policií ČR obvodní 
oddělení Napajedla a doprav-
ní policií Zlín.

Dětská policie

dětem předvedla nejnovější 
vůz Volkswagen pro řešení 
dopravních nehod, policejní 
motocykl a vůz Škoda Fabia 
pro měření rychlosti (foto 
č. 2). Na závěr všichni zú-
častnění žáci obdrželi malý 
dárek.

 Hana Huťková

Žáci se pod dohledem poli-
cistů zúčastnili silniční kon-
troly (fot č. 1). Řidiči před-
kládali doklady, byla u nich 
prováděna dechová zkouška 
a překontrolován technic-
ký stav vozidla. Drobné pře-
stupky byly řešeny na mís-
tě domluvou. Na parkovišti 

u školní jídelny stála hlíd-
ka dopravní policie, která 

1

2

Poprvé v říjnu se sešly ma-
minky s dětmi na mateřské 
dovolené v budově mateřské 
školky, kde zahájilo svoji čin-
nost Centrum pro děti. Pod 
vedením paní Veroniky Hor-
kové se zde děti seznamují 
s prostředím školky, hrají si, 
učí se nové říkanky a baví se 
s novými kamarády, viz foto. 

Centrum pro děti při MŠ Halenkovice
Centrum je otevřeno 1x za 14 
dní ve čtvrtek od 15:30 hod. 
(20. 11, 4.12., 18.12.2008). 
Navštívit nás mohou mamin-
ky, tatínkové, babičky, dě-
dečkové a všichni, kdo chtě-
jí usnadnit svým ratolestem 
budoucí vstup do mateřské 
školky. Těší se na Vás Vero-
nika a kamarádi. Paja

V roce 2005 byl vydán 
nový Školský zákon (zákon č. 
561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání), 
který ukládá zřizovateli (u nás 
Obci Halenkovice) povinnost 
zřídit při ZŠ tzv. Radu školy. 

Výňatek ze školského zá-
kona o školské radě: Při zá-
kladních, středních a vyšších 
odborných školách se zřizuje 
školská rada. Školská rada je 
orgán školy umožňující zákon-
ným zástupcům nezletilých 
žáků, zletilým žákům a stu-
dentům, pedagogickým pra-
covníkům školy, zřizovateli 
a dalším osobám podílet se na 
správě školy. Pokud je součás-
tí právnické osoby více těch-
to škol, je možné zřídit jednu 
školskou radu. Při vyšší odbor-
né škole se školská rada zřizu-
je vždy samostatně.

Školskou radu zřizuje zři-
zovatel, který zároveň stano-
ví počet jejích členů a vydá 
její volební řád. Třetinu čle-
nů školské rady jmenuje zři-
zovatel, třetinu volí zákon-
ní zástupci nezletilých žáků 
a zletilí žáci a studenti a tře-
tinu volí pedagogičtí pracovní-
ci dané školy. Členem školské 
rady nemůže být ředitel školy. 
Ve školách, které nejsou zříze-
ny státem, krajem, obcí nebo 
svazkem obcí plní úkoly zřizo-
vatele podle věty první a dru-
hé ředitel školy.

Školská rada: 

a) vyjadřuje se k návrhům 
školních vzdělávacích pro-
gramů a k jejich následnému 
uskutečňování 

b) schvaluje výroční zprávu 
o činnosti školy 

c) schvaluje školní řád, ve 
středních a vyšších odborných 
školách stipendijní řád, a na-
vrhuje jejich změny 

d) schvaluje pravidla pro 
hodnocení výsledků vzdělává-
ní žáků v základních a střed-
ních školách 

e) podílí se na zpracování 
koncepčních záměrů rozvoje 
školy 

f) projednává návrh roz-
počtu právnické osoby na 
další rok, vyjadřuje se k roz-
boru hospodaření a navrhuje 
opatření ke zlepšení hospo-
daření 

g) projednává inspekční 
zprávy České školní inspekce 

h) podává podněty a ozná-
mení řediteli školy, zřizovateli, 
orgánům vykonávajícím státní 
správu ve školství a dalším or-
gánům státní správy 

Volba nových členů proběh-
ne do konce roku 2008. Nyní na 
naší ZŠ pracuje rada ve složení:

Předseda: Mgr. Radana 
Dundálková - zvolena zákon-
nými zástupci nezletilých 
žáků

Členové:

Drahomír Hrbáček - zvolen 
zákonnými zástupci nezleti-
lých žáků

Eliška Černochová - jmeno-
vána zřizovatelem 

František Vojáček - jmeno-
ván zřizovatelem 

Marie Mihálová - zvolena 
pedagogickými pracovníky 
školy

Hana Huťková - zvolena 
pedagogickými pracovníky 
školy

Jelikož bychom chtěli, aby 
naše činnost neměla pou-
ze formální charakter, zřídi-
la školská rada e-mailovou 
adresu, kde se mohou rodiče 
ale i občané vyjádřit k chodu 
a činnosti MŠ a ZŠ, vznášet 
dotazy, připomínkovat. 

Našim cílem je zlepšení 
spolupráce mezi rodiči a ško-
lou. Uvítáme nejen konstruk-
tivní kritiku, ale také kon-
krétní nabídky spolupráce. 
Vybíráním dotazů z emailové 
schránky je pověřen Franti-
šek Vojáček. Všechny vaše 
dotazy a připomínky budou 
předmětem jednání školské 
rady a bude zachována ano-
nymita tazatele. 

Těšíme se na spolupráci 
s vámi. 

E-mailová adresa Rady ško-
ly: rada.zsms.hal@seznam.cz.

Radana Dundálková

Školská rada při ZŠ a MŠ
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Fotoreportáž Ahoj prázdniny
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Z činnosti hasičůZ činnosti haasič
15. 7. provedli hasiči čiště-

ní propustku pod komunikací 
v části obce U Svatých o dél-
ce 10 m a průměru 90 cm (foto 
č. 1). Na pročištění od bahna 
bylo použito jednoduché vede-
ní „C“ zakončené kanálovým 
krtkem. Předčištění bylo pro-
vedeno ručně. Propustek byl 
zanesen kamením do poloviny 
jeho průměru.

3. 8. vyjížděla jednotka 
k technické pomoci s CAS 32 
v počtu 1+3. Došlo k ucpání 
hlavního kanalizačního řadu 
vedoucího do obce v části 
Obecnice. Na protažení kana-
lizace byl opět použit kanálový 
krtek. Celkem bylo pročištěno 
přes 40 m kanalizace a spotře-
bováno bylo 14 000 l vody. Po 
propláchnutí byl zkontrolován 
odtok vody.

5. 8. vyjížděla jednotka 
k další technické pomoci v po-
čtu 1+1. Jednalo se o poruchu 
hlavního vodovodního řádu, 
který zásobuje výkrmnu a po-
rodnu prasat. Jednotka doda-
la vodu a pomohla při naleze-
ní trhliny vodovodu. CAS byla 
napojena na hlavní řád a plně-
ním potrubí se objevil průsak 
a následně trhlina. Hasiči na-
plnili zásobníky vody a znovu 
natlakovali potrubí. I po ukon-
čení akce zůstali členové jed-
notky připraveni, aby mohli 
v případě dalších problémů 
s vodou pomoci.

Dne 14. 8. vyjížděla jednot-
ka k požáru strniště. Poplach 
byl vyhlášen pomocí dálkově 

ležitosti byla také požehnána 
socha sv. Floriána stojící před 
vchodem do budovy zbrojnice. 
Slavnostní mše byla sloužena 
v kostele sv. Josefa v Halenko-
vicích. Po skončení se účastní-
ci oslavy průvodem přesunuli 
před hasičskou zbrojnici, kde 
byla halenkovickým knězem 
Bohumilem Kundlem požeh-
nána socha sv. Floriána (foto 
č. 3). U obřadu byl přítomen 
i autor a dárce sochy pan Ja-
roslav Vičánek. Po projevu sta-
rosty obce pana Jaromíra Blaž-
ka si mohli účastníci slavnosti 
prohlédnout hasičskou techni-
ku a vybavení. Poprvé byl ve-
řejnosti představen nový pří-
růstek do autoparku naší jed-
notky Opel Movano. Po skon-
čení ofi ciální části se účastníci 
oslavy přesunuli do sálu kul-
turního domu, kde pro ně bylo 
připraveno malé pohoštění. Na 
harmoniku k poslechu zahrál 
pan Vavřínek ze Spytihněvi 

Stejně jako v minulých le-
tech se členové SDH Halenko-
vice podíleli na přípravě a po-
řadatelské práci při automobi-
lové soutěži Barum rally 2008 
(22.–24.8.). Přípravy trati, po-
žárního dozoru a pořadatelské 

proudnice z CAS. Na místo se 
také dostavily jednotky z HZS 
ze Zlína, Otrokovic a JSDH 
Napajedla. Jednotky se do 
hašení nezapojovaly, zůstaly 
v záloze. Požár byl úplně zlik-
vidován asi do 20 minut. Ško-
da na majetku nebyla způso-
bena. Dostavila se také policie 
ČR a starosta. Při této akci se 
poprvé osvědčilo i nové auto 
Opel Movano.

Jak už bylo uvedeno výše, 
mají halenkovičtí hasiči novou 
techniku. Jedná se o dopravní 
automobil Opel Movano combi 
1,9 DTI (foto č. 2). Celková po-
řizovací cena byla 210 000 Kč. 
Toto vozidlo nahradilo starší 
Avii, která ztratila pro SDH 
využití. Výhodou nového vo-

ným vybavením. Nyní byly na 
novém autě provedeny drobné 
opravy a výměna provozních 
kapalin. Rozvody motoru a vý-
stražná zařízení si naši hasi-
či provedli svépomocí. Pole-
py vozidla zajistil a provedl 
PhDr. Jiří Katolický. Mají vý-
razně zlepšit viditelnost vozi-

1

3

2

ovládané sirény a SMS zpráv 
z KOPIS Zlín. Jednotka se na-
místo požáru dostavila jako 
první. Zasahovalo 6 členů. Na 
hašení byla použita otočná 

dla v noci a při denním svět-
le jej dostatečně odliší od běž-
ných dodávkových automobi-
lů. Na vestavbě do vozidla se 
také podílí Ing. Milan Bieber-
le. Oběma pánům děkujeme.

V sobotu 16. srpna 2008 
si členové SDH Halenkovice 
slavnostní mší připomněli 5. 
výročí otevření nové zbrojni-
ce na Pláňavách. Při této pří-

služby se účastnilo celkem 10 
členů naší jednotky. V předve-
čer nedělní etapy se vyznačo-
vala trať v úseku Kucharica - 
křižovatka na Dolině. Pro úko-
ly zabezpečení soutěže byla vy-
užita i naše technika CAS32 T 
138 a Opel Movano.

Také v letošním roce zavíta-
lo 10 členů SDH Halenkovice 
do 200 km vzdálené Přibysla-

zidla je, že k jeho řízení sta-
čí řidičský průkaz skupiny B. 
V případě vyhlášení poplachu 
s ním může vyjet většina čle-
nů sboru. Toto vozidlo bude 
postupně upravováno pro po-
třeby a využití jednotky. Bude 
provedena vestavba s potřeb-
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vy na 2. ročník akce zvané Py-
rocar (29.–31.8). K dopravě byl 
použít Opel Movano, vystave-
na byla i Tatra 138 (foto č. 4). 
I letos se bylo na co dívat. Při-
bylo fi remních vystavovatelů 
i vystavovatelů vozidel z ma-
jetku sborů nebo obcí. Nově 
byla předvedena práce pso-
vodů a pásové vozidlo BOBR 
hasičů z kraje Vysočina. Zau-
jala i ukázka vyproštění oso-
by z havarovaného vozidla. 
O kulturu bylo také postará-
no. Hrála dechová i cimbálo-

vá muzika. Vystoupila count-
ry kapela také rocková kape-
la Šatlava. Závěr dne ukončil 
nádherný ohňostroj a velká 
vatra. Na Pyrocaru bylo vysta-
veno téměř 300 vozidel a na-
vštívilo jej přes 25 tisíc hasičů 
a jejich příznivců.

Tým hasičů se zapojil do fot-
balového turnaje o bečku piva 
pořádanou 6. 9. V konečném 
pořadí obsadili osmou – po-
slední příčku, přestože předve-
dené výkony tomuto umístění 
neodpovídaly. V letošním roč-

4

Již po deváté se konal tá-
bor pro žáky základních škol 
z Napajedel a Halenkovic. Le-
tos celkem 38 dětí a 4 vedou-
cí bylo celý druhý prázdninový 
týden ubytováno v rekreačním 
středisku Kopánky nedaleko 
města Bojkovice. Z Halenko-
vic se zúčastnilo 18 dětí - na 
fotografi i jsou: Šárka Vávrová, 
Radek Němec, Remo Luppi, 
Jakub Chaloupka, Tomáš Ně-
mec, Jan Kedra a Roman Bě-
hůnek.

Bydlení v chatkách bylo no-
vinkou, na kterou si převážně 
děti velmi rychle zvykly. No-
vinkou byla také večerní hlíd-
ka, na kterou se všichni vždy 
velmi těšili. Počasí nám vcelku 
přálo, mládež byla bezvadná, 
družná, hodně živá – prostě 
vše proběhlo bez nejmenších 
problémů.

A jaký byl vlastně program? 
Jelikož Kopánky jsou docela 
daleko od civilizace, nejsou 
tam žádné supermarkety ani 

Náš tábor (Kolektiv dětí)

Na tábor jsme se těšili,

rádi bychom si ho užili.

Bydlení na Kopánkách v chatkách má spoustu plusů,

odpovídalo to našemu vkusu.

Noční hlídka byla paráda,

někteří chtěli hlídat až do rána.

I když budíček, rozcvička a bodování pokojů

mnohým strach nahání,

vše splnili jsme bez váhání.

I napajedelští herci Divadla Zdeňka Štěpánka 

za námi přijeli,

pohádkou o zvířátkách nás velmi pobavili.

Střílet ze vzduchovky jsme si zkusili,

někteří se dokonce i do terče trefili…

Na psovody nás také bavilo koukat,

je neuvěřitelné, jak někteří pejsci umí poslouchat.

Také v různých soutěžích jsme si své síly změřili,

prostě jsme si ten prázdninový týden užili!!!

kina, muse-
la protento-
krát dorazit 
kultura za 
námi. Po-
hádku Zví-
řátka a lou-
pežnice nám 
přijeli zahrát 
herci z Diva-
dla Zdeň-
ka Štěpán-
ka v Napa-
jedlích. Děti 
si mohly vy-
zkoušet zpěv 
při Karaoke. 
Zajímavý byl 
i výcvik psů. 
Také přijela 
městská policie a my jsme si 
mohli zastřílet ze vzducho-
vek. Nechyběly ani soutě-
že (Mechyáda, Hon na vlka 
a jiné), či sportovní utkání 
(turnaj ve fotbale nebo vybí-
jené). Naučili jsme se spoustu 

her (největší úspěch měla bo-
jovka v lese). 

Ten týden jsme si opravdu 
moc užili. A pokud byste vše 
chtěli zažít taky, pojeďte příští 
rok s námi.

 Mgr. Petra Cívelová

níku byly kvality mužstev vel-
mi vyrovnané a mnoho zápasů 
končilo remízami nebo rozdí-
lem jednoho gólu. O tom svěd-
čí i fakt, že o výsledku zápa-

krajské silnice z Halenkovic do 
Napajedel. Na základě objed-
návky od dodavatelské fi rmy 
provedla na žádost obce pro-
čištění 6 propustků vedoucích 

podél a pod opravovanou ko-
munikací (foto č. 5). Propust-
ky byly zcela zaplněny hlínou 
a kamením. Práce probíhaly 
3 dny a provádělo je celkem 
6 hasičů. Byl použit kanálový 
krtek a proudnice „B“. Spo-
třebovalo se 11 cisteren tj. 
66 000 l vody.

Josef Gabrhelík, ml.-velitel JSDH

Společný tábor pro Napajedla a Halenkovice

su o sedmé místo, kterého se 
účastnilo i naše mužstvo, roz-
hodovaly až penalty. Věříme, 
že se všem stejně jako nám, 
turnaj líbil. Šlo především o to 
zahrát si fotbálek a strávit pří-
jemné chvíle v prima společ-
nosti.

1. 10. a 3.–.4. 10 se jed-
notka SDH zapojila do opravy 

5
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Výstava ovoce a zeleniny
Organizace i jednotlivci pre-

zentují výsledky své práce růz-
nými způsoby. Někteří pořá-
dají turnaje, aby změřili své 
síly, jiní soutěže, olympiády 
či vernisáže. Halenkovičtí za-
hrádkáři představili výsledky 
svého celoročního úsilí na za-
hrádkách, zahradách a polích 
na výstavě ovoce a zeleniny ve 
dnech 4. a 5. října 2008 v sále 
OÚ Halenkovice.

A bylo se opravdu na co dí-
vat. Hned u vchodu vítala ná-
vštěvníky květinová výzdoba 
v pestrých barvách podzimu, 
která dále pokračovala i v sále 
a vkusně doplňovala vystave-
né exponáty (foto č. 1). Nebylo 
možné přehlédnout ani výtvar-
né práce dětí z mateřské školy, 
jež přispěly ke zpestření výstavy.

Při vstupu do sálu byl každý 
návštěvník přivítán nezbytným 
kalíškem halenkovické slivovi-
ce a také vybaven tužkou s lís-

tečkem, na němž měl hodnotit 
po zhlédnutí výstavy to, co ho 
nejvíce na celé akci zaujalo. 

Součástí výstavy byla i tom-
bola, do které pořadatelé při-
pravili neuvěřitelný počet za-
hrádkářských cen – celkem 
v počtu 434.

A co všechno si mohli na vý-
stavě pozorní návštěvníci pro-
hlédnout? Pěstitelé a zahrád-
káři vystavovali celkem 214 

vzorků jablek, 6 vzorků hru-
šek, 1 vzorek švestek, 47 vzor-
ků zeleniny (foto č. 2), 22 dru-
hů bonsají (foto č. 3), 9 dru-
hů sukulentů, 16 druhů kvě-
tin, různé druhy kaktusů (foto 
č. 4) a také vinnou révu. Ne-
chyběl ani vzorek odrůdy ha-
lenkovického jablka od p. Jo-
sefa Juřena z Dědiny.

Výstava byla doplněna vel-
mi pěknou expozicí včelařství, 
na které měla hlavní zásluhu 
p. Jana Očadlíková (foto č. 5).

1

2

4

Na přípravě výstavy se hlav-
ní měrou podíleli tito členové 
výboru ČZS a zahrádkáři: Josef 
a Drahomíra Hrbáčkovi, Marta 
a Zdeněk Trvajovi, Marie a Vra-
tislav Skácelovi, Milena a Ros-
tislav Trvajovi, Lenka Zapletalo-
vá, Jarmila Baránková, Ing. Ji-
řina Černá, František Gabryš, 
Hana Huťková, Václav Kocián, 
Marie Zapletalová.

V průběhu soboty a neděle 
si výstavu prohlédlo rekord-
ních 318 návštěvníků, z nichž 
nejstarší byl p. Ignác Juřena, 
nejmladší Davídek Fischer. 
Nejmladším vystavovatelem byl 
Zdeněček Trvaj z Nové silnice, 
který se pochlubil svou sbírkou 
kaktusů.

Co říci závěrem? Nečetla jsem 
všechna hodnocení na lísteč-
cích, které vyplňovali přítom-
ní návštěvníci. Za mnohé ná-
vštěvníky i za sebe však mohu 
napsat, že výstava byla vzorně 
připravena – krátce řečeno „la-
hodila oku, srdci i chuti.“ Oko 
se potěšilo vkusnou výzdobou, 
barevností aranžmá, bohatostí 
úrody na halenkovických po-
lích a zahradách. Srdce potěši-
lo srdečné přivítání pořadatelů 

a příjemná atmosféra. A chuťo-
vé buňky? Ty byly uspokojeny 
při konzumaci burčáku, jableč-
ného moštu nebo medu či me-
dových perníčků.

Všem výše jmenovaným po-
řadatelům výstavy patří vel-
ké poděkování za obětavost, 
vstřícnost, ochotu a přípra-
vu celé akce. Poděkování pat-
ří také všem pěstitelům, kteří 
přispěli k tomu, aby se výsta-
va mohla uskutečnit v tak vel-
kém rozsahu.

PaedDr. Marie Kašíková
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Ke konci roku 2007 měla 
organizace celkem 119 členů, 
z toho 40 žen. Výbor ZO ČZS, 
který se scházel pravidelně 
jedenkrát v měsíci s účastí 
82 %, zajišťoval plnění plánu 
činnosti a různé organizační 
záležitosti. 

V jarních měsících roku 
2007 byla provedena nová 
elektroinstace v celém are-
álu pálenice včetně zabu-
dování nového čerpadla na 
vodu k chlazení do nálevny. 
V pálenici i v kulturním za-
řízení byla provedena výmě-
na oken. Byla zrušena pev-
ná telefonní linka. Nové te-
lefonní číslo do pálenice je: 
773 539 133.

Nadále se zajišťuje dří-
ví k pálení ovocných kvasů 
a údržba celého okolí areálu 
pálenice. Pokračuje se i v tra-
dici návštěv jubilantů – za-
hrádkářů. 

Do kuchyňky kulturního 
zařízení byl zakoupen nový 
sporák a do topení bylo na-
montováno čerpadlo na nu-
cený oběh vody. 

Vaření povidel využilo 
v roce 2007 celkem 7 zájemců 
a moštování ovoce pro ovoc-
né kvasy využilo 16 pěstitelů. 

Hlavní službou pro občany 
Halenkovic i z okolí je pále-
ní ovocných kvasů. V desáté 
sezóně, kdy mají zahrádkáři 
pálenici ve vlastní režii, vyu-
žilo 547 pěstitelů služeb ha-
lenkovické pálenice. Bylo na-
páleno 18 211 litrů slivovice, 
což je v přepočtu 9 977,37 
litrů absolutního alkoholu. 
Státu bylo odvedeno na dani 
1 426 990,21 Kč. Sezóna byla 
poměrně dlouhá. Trvala od 
23 srpna 2007 do 7. ledna 
2008.

V roce 2007 bylo odpraco-
váno celkem 938 brigádnic-
kých hodin při přípravě dříví 
pro pálení, výkopových pra-
cích pro vodu, úklidu kultur-
ního zařízení i pálenice a při 
zednických pracích a malo-
vání. 

Poděkování patří p. Hrbáč-
kové za vedení kulturního 
zařízení, p. Martinu Trvajovi 
za vývoz výpalků, p. Jarosla-
vu Frantíkovi za dlouholetou 
spolupráci a všem těm, kteří 
se snaží o to, aby organizace 
zahrádkářů neztratila dobré 
jméno. 

Z projevu 

p. Františka Gabryše vybrala 

PaedDr. Marie Kašíková

Zahrádkáři v roce 2007

5

3

Odborná komise udělila čestná uznání těmto pěstitelům:

František Gabryš – za odrůdu jablek BOJKOVO
František Pavelka – za odrůdu jablek GRAHAMOVO
Václav Kašpárek – za odrůdu jablek ONTARIO
Josef Hrbáček – za odrůdu jablek ZVONKOVO
Vladimír Němec – za odrůdu jablek RUBÍN
Petr Dubovský – za odrůdu jablek SPARTAN
Jiří Chytil – za odrůdu jablek ONTARIO
Jaroslav Grebeníček – za odrůdu jablek LORD LAMBORNE
Zdeněk Vlachynský – za odrůdu jablek ONTARIO
Trvaj Zdeněk ml. – za odrůdu jablek MELODIE
Vratislav Skácel – za odrůdu jablek IDARET
Rostislav Trvaj – za odrůdu jablek MALINOVÉ
František Kolařík – za nejlepší zeleninu
Oldřich Zapletal – za nejlepší zeleninu
Danuše Němcová – za nejlepší květinu
Arnošt Fischer – za bonsaje
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Již vjednom z minulých čí-
sel novin jste byli informová-
ni, že zde budu psát. A proto 
svůj slib plním. Jsem radioama-
tér a jako takový se prezentuji 
v České republice, ale i ve svě-
tě. QSL lísky na kterých je fo-
tografi e naší obce (foto č. 1). 
Proto by bylo dobré, abyste 
se o tomto mém krásném ko-
níčku dozvěděli něco více i vy.

Nejprve bych Vám měl vysvět-
lit, kdo to radioamatér vlastně 
je, a co dělá. Radioamatér je dr-
žitel povolení k vysílání, které 
získal na základě zkoušek slo-
žených u ČTÚ (Český teleko-
munikační úřad). Tomuto po-
volení se říká radioamatérská 
licence. Ta opravňuje držitele 
vysílat na pásmech k tomu ur-
čených, a to u nás ale i v někte-
rých jiných zemích, které toto 
oprávnění uznávají.

Co že to jsou ona pásma? 
Jsou to radiové vlny, které 
z praxe znáte všichni. Dívá-
te se na televizi, posloucháte 
rádio, vaše děti mají autíčko 
na ovládání, pouštíte modely le-
tadel, používáte mobil a tak by 

se dalo pokra-
čovat. Tyto radi-
ové vlny použí-
váme v běžném 
životě a ani si 
to neuvědomu-
je. Radioamaté-
ři využívají ně-
které radiové vlny k navazová-
ní vzájemných spojení. Spojení 
lze navazovat různými způsoby. 
Můžete slyšet spojení fonická 
(mluvené slovo), spojení tele-
grafní (Morseovka) nebo spo-
jení digitálním druhem provo-
zu, který vyhodnocuje počítač. 
Obsah takových spojení bývá 
různý. Obvykle se předává in-
formace o slyšitelnosti a srozu-
mitelnosti signálu, jménu, sta-
novišti apod.

Tato spojení se potvrzují tzv. 
QSL lístkem (foto č. 2). Je to 
kartička velikosti pohlednice, 
kterou zasílám, pokud udě-
lám spojení s nějakou zajíma-
vou stanicí v exotické zemi, ale 
i kolegovi z naší vlasti. Je to 
vlastně papírové potvrzení spo-
jení a taková vizitka radioama-
téra. Obvykle z přední strany je 

Hobby radioamatérské

fotografi e krajiny, 
památek nebo ji-
ných zajímavostí 
z daného měs-
ta či země, ale 
může tam být 
i vybavení, kte-
ré radioamatér 
používá. Já reprezentuji svým 
QSL lístkem naši obec. Tento 
lístek jsem prozatím odeslal do 
160 zemí světa.

Možná se ptáte proč ra-
dioamatér nezvedne telefon 
a do dané lokality si prostě 
nezavolá. Protože to postrádá 
veškeré kouzlo. Radiové vlny 
jsou nevypočitatelné. Můžete 
slyšet velmi silně třeba stanici 
z Nového Zélandu, ale neslyší-
te kolegu radioamatéra z měs-
ta vzdáleného 20 km. Nebo 
naopak. To způsobuje mimo 

jiné sluneční činnost a její vliv 
na stav Ionosféry, od které 
se signály odrazí.

Radioamatéři pořádají různé 
závody (místního charakteru 
i světové), organizují expedice 
pro radioamatéry do vzácných 
lokalit (ostrovy Petra I., ostro-

vy v Tichém oceánu apod.) Mě 
osobně se mimo jiné poved-
lo navázat spojení s expedicí 
na ostrov Ducia Island, který 
leží poblíž ostrova Vzbouřen-
ců z lodi Bounty v jižní části 
Tichého oceánu. Nyní čekám 
na QSL lístek. Na pásmech 
také potkávám své krajany žijí-
cí v různých částech světa např. 
v Austrálii, Karibiku, USA, Bra-
zílii, Argentině apod. O tom 
zase někdy příště. S radioama-
térským pozdravem 73! se loučí 
Franta Hložek, OK7WA.

2

1

Drakiáda 2008 se uskuteč-
nila v sobotu 11. 10. 2008 na 
novém modelářském letišti Vr-
chovica. Akci pořádala spor-
tovní komise, které vypomá-
haly učitelky MŠ a ZŠ Halen-
kovice a členové modelářské-
ho kroužku Halenkovice.

Letošní ročník Drakiády byl 
úplně jiný než loňský. Ani se 
nechtělo věřit, že minulý rok 
se účastníci a pořadatelé po-

t ý k a l i 
s chlad-
ným a vě-
trným počasím.

Během sobotního 
odpoledne přišlo nad 
Halenkovice babí léto. 
Slunce hřálo a trávu mode-
lářského letiště zlehka hladil 
slabounký větřík. Pro draky ne 
příliš vhodné, ale pro příjemnou 
rodinnou zábavu jako stvořené 

počasí. Proto se není čemu divit, 
že si na Vrchovicu našlo cestu 
velké množství dětí i dospělých.

Soutěžící byli podle věku roz-
děleni do dvou kategorií. Poro-
ta, stejně jako v loňském roce, 
hodnotila vzhled draka, výšku 
letu, akrobatické dovednosti 
a pro dráčky, kterým se nedaři-
lo, byla vypsána kategorie - Drá-
ček smolař.

Soutěže se se svými draky zú-
častnilo téměř čtyřicet dětí. Do-
stat draky na oblohu ale bylo 
pro slabý vítr velmi těžké. Ve 
výhodě byli „piloti“ lehkých 
draků. Děti se často bavily nad 
sportovními výkony svých ro-

dičů, kteří se snažili donutit 
draky k letu pobíháním sem 
a tam. Za celé odpoledne víc 
zafoukalo jenom jednou. Vítr, 
který se prohnal nad letištěm, 
způsobil velké nadšení. Všich-
ni se snažili využít příležitosti, 
která ale, bohužel, trvala jen 
několik minut.

A tak se nejlepšími letci to-
hoto krásného odpoledne stali 
pavoučci babího léta, kterým 
i slabý vánek stačil k tomu, 
aby jejich pavučinek bylo všu-
de plno.

Další fotografi e z Drakiády 
2008 naleznete na stránkách 
LMK Halenkovice. R.J.

bvykle z přední strany je naopak. T

d-
vě-
počasím.
m sobotního
dne přišlo nad 
ovice babí léto.
hřálo a trávu mode-

Drakiáda 2008
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Mimořádná členská schů-
ze TJ Halenkovice se konala 
19. 9. 2008 v sále KD Halen-
kovice. Členové TJ Halenkovi-
ce byli informování o průběhu 
a výsledku minulé fotbalové se-
zóny (2007-2008), o přihláše-
ných týmech a dosavadních vý-
sledcích v letošní fotbalové se-
zóně (2008-2009), o aktuálních 
přestupech a hostování hráčů 
TJ Halenkovice a o ukončení 
práce dosavadního výboru TJ 
Halenkovice. 

Členská schůze se usnesla 
na pořádání pravidelných člen-
ských schůzí po ukončení kaž-
dé fotbalové sezóny, na pravi-
delné informovanosti o činnos-
ti a výsledcích klubu, o práci 
a usneseních výboru ve všech 
stávajících místních médiích, 
tj. kabelová televize, interneto-
vé stránky, místní periodikum 
a rozhlas.

Členská schůze jednohlas-
ně zvolila nový výkonný výbor 
TJ Halenkovice ve složení: pan 
Wozar Vladimír, Ing. Horka 
Zbyněk, pan Kašpar Jindřich, 
Ing. Kedruš Radek, pan To-
maštík Pavel, pan Březík Miro-
slav, pan Kníchal Josef. Výbor 
poděkoval za práci dlouholeté-
mu předsedovi TJ Halenkovice 
Mgr. Vojtěchu Tělupilovi, který 
ze své funkce odstoupil.

Členská schůze pověřila ten-
to nově zvolený výkonný výbor 
TJ Halenkovice vedením a sprá-
vou této organizace v oblasti 
zastupování vůči jiným subjek-
tům, v oblasti správy majetku 
a v oblasti správy fi nancí a také 
zvolením předsedy, dvou jedna-
telů a správce fi nancí organi-
zace (pokladníka) na následné 
schůzi výkonného výboru a in-
formováním členů o výsledku 
této volby.

Schůze výkonného výbo-
ru TJ Halenkovice se konala 
25.9.2008.

Výbor TJ Halenkovice se do-
hodl na způsobu volby předse-

dy, jednatelů a pokladníka or-
ganizace, a upřesnil jejich prá-
va a povinnosti, vyslechl návr-
hy jednotlivých členů na tyto 
posty.

Jednohlasně zvolil předsedu 
TJ Halenkovice, kterým se stal 
pan Vladimír Wozar. Výbor dále 
zvolil jednatele organizace, kte-
rými se stali Ing. Zbyněk Hor-
ka a pan Jindřich Kašpar. Tak-
též zvolil pokladníka (správce 
fi nancí) organizace, kterým se 
stal Ing. Radek Kedruš.

Výkonný výbor se usnesl na 
pořádání pravidelných schůzí 
a to se 14-ti denní periodou. 
Dále se dohodl na zajištění 
schůzky se zástupci obce s cí-
lem informovat o volbě nového 
výboru TJ Halenkovice. Výbor 
má zájem s vedením obce pro-
jednat aktuální problémy v čin-
nosti TJ Halenkovice a stanovit 
společné zájmy a směry rozvoje 
další vzájemné spolupráce. 

Výbor pověřil předsedu, jed-
natele a pokladníka vyřízením 
přístupu k bankovnímu účtu 
organizace, tj. zajištěním pod-
pisových vzorů v bankovním 
ústavu a případnému zajištění 
přímého elektronického ban-
kovnictví pro zjednodušení rea-
lizace bankovních plateb. 

Předsedu a jednatele spo-
lečnosti zajištěním a shromáž-
děním veškeré dosavadní do-
kumentace týkající se činnosti 
TJ Halenkovice, tj. sponzorské, 
nájemní a pojišťovací smlouvy, 
fi nanční doklady atd. od před-
chozího vedení organizace. 

Pokladníka (správce fi nancí) 
pana Radka Kedruše kontak-
továním a informováním pří-
slušného oddělení OFS Zlín 
(Okresní fotbalový svaz) o změ-
nách ve vedení TJ Halenkovice 
a získáním všech potřebných 
informací pro korektní čin-
nost TJ Halenkovice ve vztahu 
k OFS Zlín. 

Vybráno ze zápisu 
Ing. Zbyňka Horky

Změny ve vedení TJ Halenkovice

Turnaj v nohejbalu 2008
Sobotu 23. 8. 2008 se na antukovém hřišti před novou 

školou uskutečnil 4. ročník nohejbalového turnaje. Turnaje 
se zúčastnilo šest družstev. Konečné pořadí: 1. Hřiště, 2. Mi, 
3. ČP, 4. Kameníci, 5. Letiště, 6. 3v1

Výsledky zápasů fotbalistů 
IV. třída – skupina A – muži

1. Žlutava 12 9 2 1 36:18 29
2. FC Vizovice 12 8 0 4 35:27 24
3. Mysločovice 12 7 2 3 36:16 23
4. Halenkovice 12 7 1 4 30:20 22

5. Dobrkovice 12 6 2 4 34:23 20
6. Lhota 12 5 4 3 30:17 19
7. Racková 12 6 1 5 27:21 19
8. Louky B 12 4 2 6 30:36 14
9. Provodov B 12 4 2 6 26:39 14

10. Kudlov 12 3 4 5 20:26 13
11. Doubravy 12 3 4 5 22:32 13
12. Spytihněv B 12 2 1 9 12:29 7
13. Neslyšící 12 1 1 10 16:50 4

Okresní soutěž – skupina A – dorost

1. Halenkovice 9 6 3 0 30:12 21

2. Tlumačov 9 5 3 1 26:7 18
3. Žeranovice 9 5 2 2 25:13 17
4. Trnava 9 5 1 3 36:18 16
5. Kašava 9 5 1 3 29:20 16
6. Lukov 9 3 1 5 15:27 10
7. Všemina 9 3 1 5 16:29 10
8. Březová 9 2 2 5 11:22   8
9. Jaroslavice 9 1 3 5 12:17  6
10. Kostelec 9 1 1 7  9:44  4

Muži: Začátek letošní fotba-
lové sezony 2008/2009 začal 
úspěšně. Po třech odehraných 
kolech se naše mužstvo drželo 
na prvním místě. Pak však při-
šel zápas ve Žlutavě, ve kterém 
jsme prohráli dosti výrazným 
rozdílem. V následujících zá-
pasech se výkony mužstva dále 
zhoršovaly. Obrat nastal až po 
výměně vedení TJ a doplnění 
kádru o starší a zkušenější hrá-
če (Petr Kocián, Petr Strašák 
st.). Závěr podzimní části sezo-
ny byl z hlediska halenkovické-
ho mužstva celkem úspěšný. Až 
na domácí zápas s Vizovicemi, 
který výrazně ovlivnil rozhodčí, 
naše mužstvo pravidelně bodo-
valo a to mu vyneslo čtvrtou 
příčku tabulky. Na první místo 
ztrácí 7 bodů.

Pro jarní část uvažuje vede-
ní o posílení mužstva jedním 
až dvěma hráči. Takto posílené 
mužstvo by se mohlo pokusit 
o návrat do III. třídy.

Dorostenci: Halenkovické 
mužstvo dorostenců přezimuje 
na prvním místě tabulky. Kluci 
nebyli za celý podzim ani jed-
nou poraženi. Celkově se našim 
hráčům podařilo vstřelit 30 bra-

Hodnocení podzimní části sezony
nek při 12 inkasovaných. Velký 
podíl na úspěšném účinkování 
mužstva má výborný brankář 
Vlastik Škoda. Nejlepšími střel-
ci byli Ondřej Tišocký a Milan 
Stuchlík (7 branek) Další: Ja-
kub Kadlčák a Pavel Marholt 
(5 branek), Radek Vlachynský 
(4 branky), Petr Zatloukal (1 
branka).

Vzkaz od hráčů: Hráči se už 
těší na jarní část, kdy budou po-
kračovat ve svých skvělých výko-
nech. Za žádnou cenu nechtějí 
ani jeden zápas prohrát. Byli by 
rádi, kdyby je v jarní části soutě-
že podpořilo více fanoušků. 

Kluci děkují všem rodičům, 
kteří s nimi jezdili na utkání na 
venkovních hřištích. A hlavně 
děkují svým trenérům Mirosla-
vu Březíkovi a Pavlu Tomaští-
kovi, kteří je dokázali motivo-
vat k boji až do konce každého 
utkání a za to se jim odvděčili 
1. místem v tabulce po podzim-
ní části.

Slovo trenérů: Trenéři Mi-
roslav Březík a Pavel Tomaštík 
děkují svému týmu za perfektní 
přístup ke všem utkáním a těší 
se na další spolupráci.

 Jindřich Kašpar
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Několik posledních let se 
vždy o prázdninách konával 
Turnaj o bečku piva. Na ha-
lenkovickém hřišti se scháze-
li pod záminkou sehrání ně-
kolika zápasů v malé kopané 
kamarádi a známí, kteří měli 
možnost si o přestávkách 
mezi zápasy u piva popovídat 
o tom, jak jde život. Mužstva 
složená podle zájmů jako ha-
siči, myslivci a sokoli, se utká-
vala s týmy tvořenými z ka-
marádů scházejících se v té 
či oné halenkovické hospodě, 
nebo mužstvy mládenců z růz-
ných konců dědiny. Letos nic. 
Prázdniny uběhly jako voda 
a turnaj prostě nebyl. 

To by byla škoda Tondo...“ 
Tuto větu musel Tonda Ga-
jdošík, organizátor této akce, 
slyšet mnohokrát. Možná i to 
jej přesvědčilo, že si našel čas 
a rozhodl se uspořádat letoš-
ní ročník později, ale přece. 
A byla to paráda.

Termín byl stanoven na so-
botu 6. 9. 2008. Ve 12:30 se 
už na halenkovické fotbalové 
hřiště sešli kapitáni přihlá-
šených mužstev a první ne-
dočkaví hráči. V tu dobu už 
bylo na vyprahlém trávníku 
vyznačeno hřiště, které zabí-
ralo čtvrtinu fotbalové hrací 
plochy. Po krátké úvodní řeči 
hlavního organizátora, ve kte-
ré přivítal zástupce všech muž-
stev, vysvětlil pravidla a požá-
dal o to, aby se zápasy ode-
hrály v přátelské atmosféře, 
proběhlo losování (foto č. 1). 

Finálový zápas začal v 18:00. 
Utkalo se v něm mužstvo ob-
hájců vítězství z loňského roč-
níku-W střechy a velké překva-
pení, černý kůň letošního roč-
níku - sympatický celek Svatí 

zápasu kapitáni všech týmů 
převzít pro své hráče drobné 
odměny a vítězné mužstvo W 
střechy hlavní trofej - bečku 
piva. Kapitán vítězného týmu 
Vladimír Wozar (foto č. 3) dal 
výhru ihned k dispozici hrá-
čům všech mužstev. Toto ges-
to bylo oceněno velkým aplau-
sem, stejným, jaký si po skon-
čení vyhlašování vítězů vyslou-
žil i Tonda Gajdošík za organi-
zaci turnaje. V tu dobu již byla 
ke svému vystoupení připrave-
na country skupina Tendr, kte-
rá hrála k tanci (dětem a divá-
kům) i poslechu (hráčům) do 
pozdních nočních hodin.

Jak to bude příští rok se ješ-
tě pořádně neví, ale „byla by 
to škoda Tondo....“ R.J.

ně umístěná mužstva z každé 
skupiny. Každé mužstvo tedy 
odehrálo celkem čtyři zápasy, 
což bylo 64 minut hrací doby. 
Při nerozhodném výsledku 
v zápasu o umístění se kopa-
ly pokutové kopy, tento pří-
pad nastal jednou, při zápasu 
o sedmé místo.

První zářijový víkend se léto 
ještě nechtělo vzdát své vlá-
dy, a tak se do hráčů i divá-
ků slunce opíralo z plných sil. 
Dodržování pitného režimu 
a mezi zápasy setrvání ve stí-
nu, to byl základ úspěšného 
přežití soutěžní části turnaje 
(foto č. 2).

kluci (kluci od Svatých). V tu 
dobu už měl za sebou pan La-
dislav Gavenda pět hodin strá-
vených na hrací ploše. Byl to-
tiž rozhodčím všech zápasů. 
Zápasy vedl s přehledem a za 
svými verdikty si vždy stál 
i přes občasnou nevoli hráčů 
i diváků. Zaslouží si tak obdiv 
a poděkování.

Zápasy proběhly ve svižném 
tempu, které bylo chvílemi 
nad možnosti některých hrá-
čů. Naštěstí se mohlo v běhu 
hry neomezeně střídat. V prů-
běhu turnaje nedošlo k žádné-
mu vážnějšímu zranění a tak si 
mohli po skončení fi nálového 

Výsledky 

Turnaje o bečku

piva 2008

1. W střechy

2. Svatí kluci
3. Turisti
4. Kubíni B (Snopci)
5. Hospodští povaleči
6. FC Kubín 08
7. Kluci z Kopca
8. Hasiči

• • •
Nejlepší brankáři:
Josef Holík, Milan Koutný
Nejlepší střelec: 
Pavel Marholt 

1

2

3

čkku

Turnaj o bečku piva 2008
Z osmi přihlášených mužstev 
se na poslední chvíli odhlásilo 
mužstvo z Topolné, které bylo 
v zápětí nahrazeno mužstvem 
příznivců Hospůdky u Kubí-
nů, kterých se sešlo dost na 
sestavení dvou týmů.

První zápas byl zahájen 
přesně podle rozpisu ve 13:00. 
Hrálo se na dvakrát osm mi-
nut v pěti hráčích v poli + 
brankář. Mužstva byla rozdě-
lena do dvou skupin, ve kte-
rých se hrálo systémem každý 
s každým. Podle součtu zís-
kaných bodů (remíza 1 bod, 
vítězství 3 body) se potom 
o konečné pořadí utkala stej-
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Hezký fotbalový areál ve Spy-
tihěvi přivítal v sobotu 20. 9. 
2008 účastníky jubilejního 10. 
ročníku Turnaje zastupitelstev. 
Turnaj v malé kopané je po-
řádán pod záštitou starostky 
Spytihněvi paní Marie Vojtíko-
vé. K účasti jsou zváni členové 
zastupitelstev, komisí a vede-
ní okolních obcí. Zástupci Ha-
lenkovic jsou tradičním účast-
níkem této akce. Při jednom 
z prvních ročníků zde premié-
rově nastoupila, jako zpestření 
do té doby výhradně mužského 
turnaje, halenkovická děvčata. 
Nápad se ujal a dnes se tak zá-
pasy hrají v kategoriích mužů 
i žen.

Letos účastníky přivítalo 
vskutku nevlídné počasí. Stu-
dený vítr a zamračená obloha, 
ze které občas sprchlo, způso-
bila, že z původně osmi přihlá-
šených týmů v kategorii mužů 
se k fotbalovému zápolení do-
stavilo jen pět mužstev. Orga-
nizátoři proto museli dvojsku-
pinový systém změnit na tur-
najový systém každý s každým. 

O pořadí tak rozhodoval počet 
získaných bodů. V kategorii 
žen byla situace ještě horší. 
Z počátku to vypadalo, že se 
spolu utkají pouze čtyři týmy. 
Na poslední chvíli se ale při-
hlásily ženy z organizátorské 
obce, které se nakonec staly 
ozdobou turnaje.

Již při vstupu do areálu če-
kalo na hráče a členy doprovo-
du uvítání s koláčky a slivovicí. 
Ofi ciální zahájení proběhlo ná-
stupem všech mužstev. Při ná-
stupu byli hráči a hráčky přiví-

táni a seznámeni s hracím sys-
témem. Vyslechli si také hym-
nu turnaje, která je vzhledem 
k bohatým folklorním tradicím 
obce Spytihněv koncipována 
jako lidová písnička.

Po zahájení turnaje se roze-
běhly zápasy, které se hrály na 
třech hracích plochách součas-
ně. Do mužské části vstoupi-
la mužstva Babic, Tlumačova, 
Žlutavy, Spytihněvi a Halenko-
vic. Hrálo se dvakrát deset mi-

nut na čtyři hráče v poli a bran-
káře. Během hry se mohlo bez 
omezení střídat.

I na ženskou část turnaje 
své týmy vyslaly obce Žlutava, 
Tlumačov, Babice, Spytihněv 
a Halenkovice. Děvčata hrála 
v poli obvykle v pěti a s jed-
nou brankářkou. Obvykle pro-
to, že například družstvo Spyti-
hněvi, které do turnaje nastou-
pilo neplánovaně, si pravidla 
mírně upravilo. Tento tým byl 
na hrací ploše poznat již z dál-
ky. Spytihněvská děvčata totiž 

hrála v krojích. Zadní krojova-
né řady byly doplněny útočný-
mi skupinami dětí. Tento origi-
nální způsob hry byl zdokona-
len i zajímavými taktickými va-
riantami. Nejednou se stalo, že 
v případě ohrožení branky se 
všechna děvčata sešla v bráně 
a svými fěrtochy ji téměř ucpa-
la. Dalším neobvyklým prvkem 
byl povel „jede, jede mašinka“, 
který byl také používán v oka-
mžiku gólové hrozby. Na hřišti 
se objevil vláček ze všech čle-
nek mužstva a někdy i překva-
pených soupeřek. 

Letošní turnaj byl pro halen-
kovickou výpravu velmi úspěš-
ný. Děvčata vyhrála všechny 
své zápasy a zaslouženě tak ve 
své kategorii zvítězila. Repre-
zentovaly nás (foto č. 1) - leží-

cí: Šárka Juřenová; stojící zleva: 
Soňa Huťková, Monika Doleža-
líková, Sabina Lidincová, Kami-
la Švubová, Gabriela Solichová, 
Magdaléna Kociánová. Šárka 
Juřenová byla nejúspěšnější 
brankářkou turnaje. I mužům 
letos přálo štěstí. S konečnou 
bilancí dvou vítězství a dvou 

Turnaj zastupitelstev 2008
remíz také neokusili hořkost 
porážky a vybojovali první mís-
to. Halenkovice reprezentovali 
(foto č. 2) - dřepící zleva: Pa-
vel Tomaštík, Lubomír Regent, 
Josef Gabrhelík, Radek Kedruš, 
Vladimír Wozar; stojící zleva: 
Antonín Gajdošík, Radek Ko-
cián, Roman Janeček, Zbyněk 
Horka a Vlastimil Horka. Také 
brankář mužského týmu Josef 
Gabrhelík byl tím, kdo v prů-
běhu turnaje obdržel ze všech 
mužstev nejméně branek. Bran-
káři a brankářky si chladného 
počasí „užili“ nejvíc. O halen-
kovickou výpravu se po celou 
dobu trvání turnaje vzorně sta-
rala „vedoucí výpravy“ Anička 
Kašpárková, které patří za její 
podporu poděkování od všech 
členů výpravy.

Před slavnostním ukonče-
ním hrací části turnaje byl 
pro všechny účastníky připra-
ven dobrý oběd. Každý také 
rád využil horkou sprchu. Bě-
hem slavnostního ukončení si 
kapitáni a kapitánky mužstev 
převzali z rukou krojovaných 
„hostesek“ a „hostesů“ pohá-
ry a šampaňské. Pro vítězná 
mužstva Halenkovic tu kromě 
putovního poháru byl navíc 
i krásný dort ve tvaru fotbalo-
vého míče, který sváděl nejen 
k nakousnutí, ale i k nakopnu-
tí. Dort předala starostka obce 
Spytihněv (foto č. 3 - vpravo).

Nejen z hlediska halenkovic-
ké výpravy se turnaj vydařil. 
I přes chladné počasí si tuto 
sobotu mohl každý zúčastněný 
náležitě užít. Po skončení tur-
naje byla pro všechny připra-
vena cimbálovka a mohla začít 
volná zábava…

 R.J.

1

3

2
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Je večer, neděle 24. 8. 2008. 
Na parkovišti pod obchodním 
domem ve Zlíně odpočívají zá-
vodní stroje, které ještě před 
několika desítkami minut svá-
děly souboje o vteřiny na tra-
tích rychlostních zkoušek. Cí-
lová rampa osiřela. Proudy aut 
odváží fanoušky motoristické-
ho sportu ze Zlína do všech 
stran. Některé čeká dlouhá 
cesta, jiní budou doma brzy. 
38. ročník Barum rally se stal 
historií. Z téměř stovky startu-
jících cílem projelo padesát po-
sádek. Dojet do cíle této sou-
těže je vždy úspěchem a tento 
rok to platilo obzvláště. 

Letošní ročník sliboval vel-
kou podívanou. Na startu se 
objevilo 96 posádek, z nichž 
22 startovalo se závodními 
vozy S2000. Nikde na svě-
tě dosud nebylo možné vidět 
takové množství těchto spe-
ciálů. Kdo chtěl pomýšlet na 
nejvyšší příčky, musel tímto 
vozem disponovat. Za volan-
ty soutěžních vozů se objevily 
hvězdy šampionátu IRC (Inter-
continental Rally Challenge) 
Freddy Loix, Nicolas Vouilloz, 
Anton Allen, Giandomenico 
Basso a mnozí další. Proti nim 
stáli miláčci domácího publi-
ka Roman Kresta, Václav Pech 
(viz foto), Pavel Valoušek, Jo-
sef Peták, Jarin Orsák a další. 
Tato soutěž je u nás považová-
na za vrchol sezony. Tomu od-
povídalo i množství doprovod-
ných akcí, rozhlasových i te-
levizních reportáží a autogra-
miád, které se ve Zlíně a jeho 
okolí konaly.

Soutěž začala již v pátek 
večer městskou rychlostní 
zkouškou. Na trať se nejprve 
vydaly posádky s historickými 
závodními auty, jejichž výkony 
si ničím nezadaly s kolegy na 
moderních strojích. Noční RZ 
vedla tradičně centrem Zlína 
přes autobusové nádraží a sle-
dovaly ji desetitisíce diváků.

V sobotu se soutěž odehrá-
vala kolem Zlína a Slušovic. 
Náročné rychlostní zkoušky 
zredukovaly počet posádek na 

Barum rally 2008 
67. Mezi těmi, kdo odstoupili, 
byla i česká „želízka v ohni“ 
Roman Kresta (havárie), Vác-
lav Pech a Jaromír Tarabus 
(technické problémy). Nedělní 
zkoušky probíhaly v okolí Ot-
rokovic. Dvě z nich procháze-
ly i Halenkovicemi. V letošním 
roce se rychlostní zkoušky Ha-
lenkovice jely v opačném smě-
ru, než tomu bylo doposud.

Již v sobotu večer halen-
kovičtí hasiči podle instruk-
cí vedení soutěže vyznačovali 
na svém úseku trať. Požární 
dozor a pořadatelská služba 
v průběhu nedělních rychlost-
ních zkoušek byla zabezpečo-
vána také členy SDH Halenko-
vice a jejich technikou.

Rychlostní zkoušky 12 a 15 
„Halenkovice“ proběhly bez 
vážnějších problémů. Diváci se 

nacházeli zejména na doporu-
čených diváckých místech na 
Hradské, Dolině a Pláňavách. 
Menší skupinky diváků si hle-
daly dobrá místa ke sledování 
průjezdů kolem celé trati. I le-
tos na zlínsko zavítalo mnoho 
příznivců rallysportu ze zahra-
ničí. Atmosféru soutěže podtr-
hovali i piloti vrtulníků s ka-
merami. Jejich průlety při do-
provodu soutěžních vozů vypa-
daly téměř jako předvádění při 
leteckém dni.

Velké očekávání vyvolala 
také světová premiéra vozu 
Škoda Fabia S2000. Diváci ji 
měli možnost poprvé vidět na 
trati - prozatím jako vůz před-
jezdce, kterým nebyl nikdo 
jiný než Jan Kopecký - jeden 
z našich nejlepších soutěžních 
jezdců.

Vítězi halenkovických rych-
lostních zkoušek se stali Bryan 
Bouffi er / Xaver Panseri (RZ 

Pořadí 38. ročníku Barum rally

12) a Nicolas Vouilloz / Nico-
las Klinger (RZ 15). Naopak 
v dobrém vzpomínat na prů-
jezd halenkovickými rychlost-
ními zkouškami asi nebudou 
například jezdci Anton Alén 
a Peter Gavlák, jejichž vozy se 
v RZ 12 zastavily pro technické 
problémy, Pavel Krbec zde do-
konce ztratil kolo. V RZ 15 si 
nejúspěšnější z českých jezdců 
Pavel Valoušek vyzkoušel jízdu 
bez posilovače řízení a málem 
tak přišel o svou čtvrtou pozi-
ci celkově.

Po průjezdu posledních po-
sádek se soutěž přesunula 
zpět do Zlína, kde proběhlo 
slavnostní vyhlášení vítězů. 
Neděle se pomalu chýlila ke 
konci, a ze závodní trati slav-
né soutěže se staly opět oby-
čejné halenkovické silničky, 
nově poznačené černými sto-
pami rychlých kol.

R.J.

1. Loix Freddy / Buysmans Robin B / B Peugeot 207 

2. Vouilloz Nicolas / Klinger Nicolas F/ F Peugeot 207 
3. Bouffi er Bryan / Panseri Xavier F / F Peugeot 207 S2000
4. Valoušek Pavel / Hrůza Zdeněk CZ / CZ Peugeot 207 S2000
5. Travaglia Renato / Granai Lorenzo I / I Fiat Grande Punto S2000
6. Tóth János / Tagai Robert H / H Peugeot 207 S2000
7. Rossetti Luca / Chiarcossi Matyek I / I Peugeot 207 S2000
8. Peták Josef / Benešová Alena CZ / CZ Peugeot 207 S2000
9. Solowow Michal / Baran Maciej PL / PL Peugeot 207 S2000
10. Odložilík Roman / Odložilík Pavel CZ / CZ Peugeot 207 S2000

S2000

S2000
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Připravované kulturní, 
společenské a sportovní akce

 Listopad až prosinec 2008
 HA-LA LIGA
 Zápasy tradičního turnaj v malé kopané probíhají o ví-

kendech od konce listopadu do prosince v tělocvičně ZŠ 
Halenkovice. Informace podá Ing. Radek Kedruš.

 30. listopadu 2008 
 SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
 Slavnostní rozsvícení halenkovického vánočního stromu, 

proběhne v neděli 30. 11. 2008. Začátek od 16:00 hod. na 
Pláňavách. Pořádá Kulturní komise při OÚ Halenkovice. 

 5. prosince 2008
 KONCERT DECHOVÉ HUDBY MORAVANKA
 Koncert dechové hudby Moravanka pod vedením Jana 

Slabáka se uskuteční v sále KD Halenkovice 5. prosince 
2008 od 18:00 - 20:00 hod. Pořádá Radek Kocián

 6. prosince 2008
 VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
 Vánoční turnaj ve stolním tenise, proběhne v sobotu 

6. 12. 2008. Začátek v 9:00 hod. v tělocvičně ZŠ Halen-
kovice. Pořádá Sportovní komise při OÚ Halenkovice. 

 12. prosince 2008
 VÁNOČNÍ KONCERT
 Vánoční koncert se uskuteční 12. prosince 2008 v sále KD 

Halenkovice. Začátek v 18:00 hod. Hraje Staroměstská ka-
pela. Pořádá Kulturní komise při OÚ Halenkovice.

 (změna termínů vyhrazena)

Výsledky voleb do zastupitelstva

Krajský úřad Zlín ve spolu-
práci se složkami Integrova-
ného záchranného systému 
vydal příručku „Hejtmanství 
pro bezpečí občanů“. Základ-
ní témata příručky jsou např.: 
Když zazní siréna, Evakuace - 
jak postupovat, Ochrana před 
povodněmi, Požár - požární 
poplach, Jak předcházet po-
žárům, Hasicí přístroje, Zá-
sady při úniku nebezpečných 

Hejtmanství pro bezpečí občanů
chemických látek, Vichřice - 
zásady chování, Terorismus, 
Rady a zásady první pomoci, 
Senioři, Domácí násilí, Do-
pravní nehody.

Příručku si mohou zájemci 
vyzvednout v kanceláři OÚ. 
K nahlédnutí nebo ke staže-
ní je k dispozici na webových 
stránkách www.hzszlk.eu 
a www.kr-zlinsky.cz.

Kontejner na drobné elektrospotřebiče

Do vestibulu budovy OÚ 
Halenkovice byl umístěn 
kontejner (E-BOX) na nepo-
třebné drobné elektrospotře-
biče. Staré spotřebiče nejsou 
odpad, zaslouží si recyklaci.

Do E-BOXu patří: drob-
né elektrospotřebiče - např. 
kalkulačky, mobilní telefony, 
ovladače, drobné počítačové 
vybavení...

Do E-BOXu nepatří: zářiv-
ky a výbojky, baterie a aku-
mulátory.

E-BOX je přístupný od 
pondělí do pátku v době 
provozu kanceláře obecního 
úřadu Halenkovice. 

Baterie - monočlánky jsou 
pro recyklaci vybírány v pro-

dejně Konzum na Pláňavách, 
v prodejně Věra na Dolním 
Konci a v prodejně Záhume-
ňanka.

Pořadí Volební 
číslo

Politická strana nebo 
seskupení

Počet 
hlasů

1. 48 ČSSD 202

2. 16 Koalice nestraníků 120

3. 1 KSČM 90

4. 47 ODS 63

5. 12 KDU - ČSL 38

6. 40 Starostové a nezávislí 21

7. 37 Strana důstojného života 6

8.–9. 18 Strana zelených 5

8.–9. 42 Pravý blok 5

10. 53 Dělnická strana 4

11.–12. 19 Moravané 1

11.–12. 32 Strana zdravého rozumu 1

Volby do zastupitelstva Zlínského kraje se uskutečnily ve 
dnech 17. a 18. října 2008 v přísálí KD obecního úřadu. Z cel-
kového počtu 1413 voličů se voleb zúčastnilo 560. Volební účast 
tedy dosáhla 39,4 %. Čtyři hlasy byly neplatné. Po sečtení plat-
ných hlasů vypadaly výsledky voleb v Halenkovicích takto: 

Od 1. 10. 2008 navýšila fi r-
ma AVONET s.r.o. rychlosti 
připojení kabelového inter-
netu, a to beze změny po-
platků. Účastníci mohou zís-
kat připojení o rychlosti až 
8 Mbps. V nejnižším dostup-
ném tarifu K1 bude rychlost 

navýšena na 2 Mbps. Ke stej-
nému datu pak bude u všech 
účtů zrušeno omezení FUP. 
Všichni účastníci sítě inter-
net přes síť kabelové televize 
budou mít možnost rychlé-
ho připojení k internetu bez 
omezení stahovaných dat.

Navýšení rychlosti internetu

Změna půjčovací doby v knihovně 
Od 1. 9. 2008 dochází 

ke změně otevírací doby 
v knihovně v Halenkovi-
cích. Knihovna bude otevře-

na každou středu od 13:00 
do 17:00 hodin a pátek od 
14:00 do 16:00 hod. V nedě-
li je knihovna zavřena.
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Setkání padesátníkůSetkání padesátníků

Setkání pětasedmdesátníků Setkání pětasedmdesátníků 

Zleva: Břetislav Režný, Pavla Čevorová, roz. Krkošková; Vojtěch Juřena; Miroslav Ančinec; Stanislav Mišurec; Alena 
Zapletalová, roz. Sýkorová; Ladislav Horka; Jiří Juřica; Alena Jančová, roz. Marholtová; Svatava Vykoukalová, roz. Zmrzlíková; 
Stanislava Badalová, roz. Trvajová; p. uč. Ivan Pavelka, Františka Vrzalová, roz. Režná; Marie Novotná, roz. Dubová; Karel 
Kašík; Dagmar Holásková, roz. Zábranová; p. uč. Zdeňka Vitásková; Jiří Čevela; Josef Tomáštík; Stanislav Michalík; Ilona 
Hutlová, roz. Juřenová. Setkání se uskutečnilo 18. října 2008 ve společenské místnosti hasičské zbrojnice na Pláňavách.

První řada zleva: Marie Dubová, roz. Vojtková; Alena Juřenová, roz. Vičánková; Anna Badalová, roz. Stratilová; 
p. Zábranová; p. Čevorová. Druhá řada zleva: p. Zapletalová; p. Švub; Marie Dobrovolná, roz. Zapletalová; Josef Michalík; 
Jindřich Juřena; Libuše Švubová, roz. Juřenová; František Zapletal; Marie Kábrtová, roz. Ančincová; Antonín Gajdošík; 
Josefa Abrahámová, roz. Fajtlová; Zdeněk Čevora; Libuše Hrabovská, roz. Chocholatá; Bohumil Rerko; Anděla Wicerzyková, 
roz. Navrátilová. Setkání se uskutečnilo za účasti manželů a partnerů 13. září 2008 v KD Halenkovice.
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Vítání občánků
V sobotu 4. října jsme v obřadní síni OÚ v Halenkovicích do 

života přivítali naše nejmenší děti. Pozvaní na tento slavnostní 
akt přijali: Sylva a Jaroslav Pešlovi se synem Norbertem (foto 
č. 1), Monika a Josef Pacholští se synem Jiřím (foto č. 2) a Si-
mona a František Kulíškovi s dcerou Sandrou (foto č. 3).

S programem vystoupily žákyně základní školy: Anna Strašá-
ková, Zuzana Kociánová, Ivona Dundálková, Iveta Blahová a Va-
lerie Hučíková. Pod vedením p. uč. Jarmily Tělupilové si připra-
vily hudební a recitační pásmo. Děti z MŠ pod vedením p. uč. 

1

2

Marie Andrýskové a Marie Mihálové přítomným předvedly nové 
taneční vystoupení plné hezkých písniček a básniček. O hudeb-
ní doprovod se postarala Zuzana Kříčková.

Přejeme dětem i rodičům pevné zdraví, hodně štěstí a spoko-
jenosti.

Bohdana Blažková, matrikářka

3

Zlatá svatba
 11. července 2008 oslavili zlatou svatbu – padesát let spo-

lečného života manželé Anna a Lubomír Vojtáškovi z Dědiny. 
Sňatek uzavřeli v roce 1958 v Halenkovicích.
 17. října 2008 oslavili zlatou svatbu – padesát let společ-

ného života manželé Ludmila a František Zapletalovi z Kater-
nic. Sňatek uzavřeli v roce 1958 v Halenkovicích.
 24. října 2008 oslavili zlatou svatbu – padesát let společ-

ného života manželé Marie a Zdeněk Gabrielovi z Obecnic. 
Sňatek uzavřeli v roce 1958 v Halenkovicích.

Diamantová svatba
 23. října 2008 oslavili diamantovou svatbu – šedesát 

let společného života manželé Božena a Miroslav Bučíkovi 
z Dolního Konce. Sňatek uzavřeli v roce 1948 v Kvasicích. 
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 13. září 2008 uzavřeli sňatek v kostele sv. Josefa v Halen-
kovicích Veronika Brázdilová a Pavel Trvaj.

BlahopřejemeSňatky
Září
55 let

 Václav Kašpárek Obecnice 80
 Danuše Markovcová Kržle 231
 Josef Hapala U Svatých 291

60 let
 Marie Maňásková Pláňavy 102
 Marie Pavelková Zádřinová 640

65 let
 Václav Kalivoda Záhumení 617

75 let
 Ludmila Holásková Záhumení 443

80 let
 Marie Vičánková Pláňavy 403

Říjen
50 let

 Eduard Chochul Záhumení 600

55 let
 Jana Vičánková Pláňavy 257
 Jaroslav Cibulka Pláňavy 259

60 let
 Vojtěch Dundálek Dolina 589

65 let
 Jaroslava Marholtová Záhumení 565

70 let
 Marie Sýkorová Hradská 346

75 let
 Kašpárek Stanislav Záhumení 617

80 let
 Františka Jurčíková Dolina 408

85 let
 Jiřina Bezlojová Kopec 654

Listopad
55let

 Anna Horková Dolina 304
 Josef Gabrhelík Pláňavy 424

60 let
 Vlasta Kociánová Kopec 572
 Zdeněk Valentík Záhumení 579

70 let
 Františka Trvajová U Svatých 238

80 let
 Josefa Pešlová Kopec 279

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

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

 30. srpna 2008 uzavřeli sňatek v obřadní síni OÚ Halen-
kovice Eliška Smetanová a Rostislav Trvaj.

 9. srpna 2008 uzavřeli sňatek v Halenkovicích na zahradě 
u domu č. 46 Radka Navrátilová a Jiří Doleček. 
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