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Oslavy 115. výročí založení SDH Halenkovice 
Před 115-ti lety, přesněji 31. 

března 1895, došlo k velmi 
významné události. Byl zalo-
žen Sbor dobrovolných hasi-
čů Halenkovice, který se tak 
stal nedílnou součástí života 
v naší obci. Na připomínku 
této významné události uspo-
řádali v sobotu 19. 6. 2010 ha-
lenkovičtí hasiči oslavy 115. 
výročí, které naplnily celý so-
botní den. Po pečlivých pří-
pravách, které zabraly spoustě 
lidem mnoho vlastního času, 
se mohly oslavy rozjet naplno.

Od 9:00 hodin byla před 
OÚ k vidění hasičská technika 
různého stáří a typu. Své vyba-
vení tu vystavovali jak halen-
kovičtí hasiči, tak hasiči z Ot-
rokovic a Oldřichovic. Byla tu 
historická „Chotěbořka“, CAS 
32 Tatra 138 i Tatra 815, te-

členů sboru (foto č. 3 a 4). 
Poté členové položili věnec 
u sv. kříže na halenkovickém 
hřbitově

V 11:30 byla v sále KD Ha-
lenkovice zahájena výroční 

schůze, na které byla zhodno-
cena činnost sboru za uply-
nulých 5 let. Mezi pozvanými 
hosty byl např. starosta OSH 
Zlín Ing. Josef Bernátík, sta-
rosta Halenkovic p. Jaromír 
Blažek a také náš milý ha-
lenkovický kněz P. Bohumil 
Kundl. U příležitosti výročí 
došlo také k odměnění a oce-
nění členů sboru za obětavou 
práci a věrnost (foto č. 1). 
Nakonec si všichni pochutnali 
na výborném slavnostním obě-
dě, který nám připravily paní 
kuchařky ze školní jídelny.

Ve 14:00 hodin začala od-
polední část programu, a to 

rénní vozidlo Land Rover De-
fender a další.

V 10:00 hodin sloužil P. Bo-
humil Kundl v halenkovickém 
kostele sv. Josefa mši svatou 
k uctění památky zesnulých 
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vystoupením dětí z halenko-
vického folklorního krouž-
ku. Ty předvedly pásmo písní 
a tanců, které bylo velmi hez-

ké a po zásluze sklidilo velký 
potlesk. Neméně bouřlivý po-
tlesk sklidili i „staří páni ha-
siči“, kteří předvedli dokona-
le sehraný zásah s historickou 
Chotěbořkou na hořící hospo-
du „U Jana“(foto č. 2). Další 
ukázkou bylo vyproštění zra-
něné osoby z havarovaného 
automobilu, který byl navíc za-
valen stromem. Postupné vy-
proštění pomocí nové výbavy 
v DA Opelu Movano a záchra-
ny života zraněného předved-
li členové zásahové jednotky 
SDH Halenkovice (foto č. 5). 
Poslední ukázkou programu 
za kulturním domem bylo 
správné hašení hořícího ole-
je. Tato ukázka vzbudila vel-
ký ohlas především u dámské 

části obecenstva, protože více 
jak 3 metry vysoký plamen, 
který vznikl po nalití vody 
do hořícího oleje, nikdo ne-
čekal. Proto ještě jednou při-
pomínáme - NEHAS HOŘÍCÍ 
OLEJ VODOU!!!

V 16:08 se nad Halenkovi-
cemi rozezněla siréna ohlašují-
cí požár. „HOŘÍ ŠKOLA!!!“.... 
ozývalo se z úst lidí a na tvá-
řích dětí se objevil spokojený 
až radostný úsměv. Na(ne)
štěstí šlo jen o simulaci tako-
véto nenadálé situace a velké 
taktické cvičení celkem pěti 
sborů, kde se ověřovala jejich 
připravenost, vzájemná spolu-
práce a správný taktický po-
stup. Na začátku dostaly jed-

Oslavy 115. výročí založení SDH Halenkovice 

(dokončení článku ze str. 1)

notky pouze strohé informa-
ce týkající se rozsahu požá-
ru a možnost výskytu osob 
(počet a druh zranění nebyl 
znám). Jednotky tak muse-
ly nejdříve provést průzkum, 
dále evakuaci osob z budovy 
za současné lokalizace požá-
ru a jeho následné likvidace 
(foto č. 6 a 7). Celá akce trva-

la asi hodinu a ukázala doko-
nalou připravenost všech jed-
notek. Zážitek ze cvičení měli 
kromě obecenstva také zcela 
jistě dobrovolníci z řad žáků 7. 
třídy, kteří velmi dokonale za-
hráli roli zraněných. Zato jim 
patří velký dík.

Celý tento slavnostní den 
zakončila v sále OÚ decho-
vá hudba Hradčovjanka, kte-

rá hrála k tanci a poslechu 
do pozdních nočních, resp. 
brzkých ranních hodin. Podle 
názoru většiny hostů to byla 
velmi vydařená zábava s vyni-
kající hudbou, skvělými písnič-
kami a dobrou náladou. A to 
je pro všechny pořadatele ta 
nejlepší zpráva.

Nakonec nám dovolte po-
děkovat všem lidem a organi-
zacím, kteří se zapojili do pří-
prav, organizace a průběhu 

oslav 115. výročí SDH Halen-
kovice, všem hostům a divá-
kům a v neposlední řadě všem 
zúčastněným jednotkám a je-
jich členům, kteří se velkou 
měrou zasloužili o hladký prů-
běh celých oslav a ukázali tak 
krásu a smysluplnost činnos-
ti sborů dobrovolných hasičů. 
Děkujeme.

Michal Palúch 
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Z činnosti hasičů jeden sklep, pročistili několik ka-
nálových propustí a omyli místní 
komunikaci od bahnitých náno-
sů, také vyprostili zapadlé vozi-
dlo Škoda Fabia.

29. 5. 2010 vyjela jednotka 
na příkaz starosty obce k čer-
pání vody ze zatopeného skle-
pa v rodinném domě. Zaplave-
ní způsobila studna, která byla 
v prostorách sklepa a znečiště-
ní zapříčinilo bahno naplavené 
z nedalekého pole. Následně 
bylo provedeno čerpání zakale-
ných studní u dalších tří rodin-
ných domků. V 19:25 se jednot-
ka vrátila zpět na základnu.

2. 6. 2010 vyjížděla jednot-
ka SDH k odčerpání vody ko-
lem zatopených rodinných domů 
a sklepů. Pomocí pytlů s pískem 
byla také odkloněna proudící 
voda, aby nezpůsobovala další 
škody na majetku. Jednotka pro-
vedla čištění kanálových propus-
tí a průběžně kontrolovala stav  
silnice směrem na Spytihněv 
a místních toků. Byly zjištěny 
další sesuvy půdy, které ohrozily 
rodinný dům a poškodily přileh-
lé hospodářské stavení.

5. 6. 2010 se sešli členové jed-
notky SDH na zbrojnici, kde se 
po náročných zásazích věnovali 
péči o hasičskou techniku. Kom-
pletní očistou prošel jak DA Opel 
Movano, tak CAS 32 T 138. Obě 
dvě auta byla kompletně vyklize-
na a důkladně vyčištěna od náno-
sů bahna a nečistot. Generálkou 
prošlo také kalové čerpadlo He-
ron, které odvedlo spoustu uži-
tečné práce. Stejně tak i DA Opel 
Movano, který se ukázal jako vel-
mi pohotový, dobře a účelně vy-
bavený zásahový vůz, poskytující 
vždy perfektní zázemí pro zasa-
hující členy jednotky SDH.

9. 6. 2010 ve 20:06 vyjela jed-
notka k odstranění překážky ze 
silniční komunikace v části obce 
Zemanové. Jednalo se o zlomený 
strom, který bránil průjezdu.

14. 6. 2010 byl jednotce na-
hlášen nebezpečně nakloněný 
strom za hospodou U Lhotských, 
který hrozil pádem na hlavní sil-
nici vedoucí z Pláňav na Dolinu. 
Strom byl pokácen a odklizen 
mimo vozovku. 

Josef Gabrhelík, ml. 

Nové vybavení
V průběhu měsíce března 

a května obdržela naše jednotka 
nové vybavení. Jedná se o 6 ks 
skládacích výstražných kuželů, 
motykosekyru, dvoudílný Al. tr-
hací hák, páčidlo PU-1 s řetězo-
vým úvazkem, VRVN-1 s řetězo-
vým úvazkem a 2 ks ocelových 
láhví 5l/200 k dýchací technice 
Saturn. Dále jednotka nakoupi-
la doplňující vybavení k již dří-
ve pořízenému. Jedná se o zása-
hové kalhoty ZAHAS IV, které 
tvoří komplet k zásahovým ob-
lekům. Toto oblečení je z nehoř-
lavého materiálu a je určeno pro 
zásahy uvnitř budov. Byla také 
pořízena výstražná vesta pro ve-
litele zásahu a záchranářský nůž 
Victorinox Rescue Tool.

Návštěva z MŠ
19. 3. 2010 děti z Mateřské 

školky Beruška navštívily naši 
hasičskou zbrojnici. Nejdříve 
jsme jim předvedli naši techni-
ku a vybavení. Některé věci si 
mohly děti ohmatat a vyzkoušet. 
Navíc si poslechly krátký výklad 
o tom, co hasiči dělají, co potře-
bují ke své práci atd. Součástí 
výkladu byly i informace o tom, 
jak se chovat v nebezpečných si-
tuacích. Odvážná paní učitelka 
si zkusila, jaké to je, pohybovat 
se s dýchací technikou na zá-
dech. Po prohlídce garáží a ša-
ten se děti odebraly do klubov-
ny. Zde měly za úkol namalovat 
obrázek s hasičskou tématikou. 
Byla to vlastně taková malá sou-
těž o ceny. Dětem jsme slíbili, že 
3 nejpěknější obrázky od „ma-
lošků“ a od „velošů“ budou od-
měněny sladkostmi. Při svém od-
chodu každý školkáček obdržel 
malou sladkou pozornost. 

Vyhlášení vítězů výtvarné 
soutěže proběhlo 25. 3. 2010 
v mateřské školce. Jelikož bylo 
opravdu těžké vybrat ty nejlep-
ší, dostal nakonec nějakou tu 
sladkost každý žáček.

S halenkovickou školkou spo-
lupracujeme asi 4 roky. Věříme, 
že naše spolupráce bude pokra-
čovat i nadále.

 Cvičení 
27. 3. 2010 se uskutečnilo 

na hasičské zbrojnici preventiv-
ní cvičení členů naší JSDH s dý-
chacími přístroji (DP). Cvičení 
se zúčastnilo všech 9 členů, kte-
ří mají oprávnění DP používat. 
Nejprve si členové zopakovali 
teorii týkající se stavby, přípravy 
a kontroly DP před samotným 
použitím, jelikož každá chy-
ba by v ostrém nasazení moh-
la znamenat ohrožení vlastního 
života. Poté cvičení pokračovalo 
„oblíbenou“ fyzickou přípravou. 
Ta zahrnovala rozvinutí vedení 
(hadic B+C) a jeho následného 
smotání, nošení dvou plných 
20L kanystrů do kopce, vyhazo-
vání břemene a dřepů. I přes ná-
ročnost cvičení všichni členové 
uspěli. Dokonce některým zbylo 
ještě dost sil na to, aby si chvil-
ku „pohráli“ na dětském hřišti 
(samozřejmě v DP).

Pouťová diskotéka
V sobotu 24. 4. 2010 v sále KD 

Halenkovice od 20:00 hod. ko-
nala tradiční Pouťová diskotéka.

Požární dozor
12. 6. 2010 jsme provedli požár-

ní dozor na akci Model air show, 
která se uskutečnila na modelář-
ském letišti na Vrchovici v Ha-
lenkovicích. Na místo jsme při-
jeli s technikou CAS 32 T 138 
s posádkou 1+2 těsně před za-
hájením ofi ciálních letových uká-
zek. Nad letištěm se pohybovaly 
nejen modely, ale i ultralehká le-
tadla a přelet provedl i zeměděl-
ský letoun Z 137 Agro Turbo, ze 
základny požárního hlídkování 
v Kroměříži. 

Venkovní teplota v sobotu pře-
kračovala třicet stupňů a bylo 
bezvětří. Pro zpříjemnění poby-
tu na letišti (diváků i modelářů) 
jsme se proto rozhodli připojit 
přes hadici C clonový štít. Všem 
zájemcům jsme umožnili osvěže-
ní vodou z našeho cisternového 
auta. O spršku chladné vody byl 
velký zájem. Na základnu jsme 
se vrátili po ukončení ofi ciální-
ho letového programu.

 Zásahy jednotky 
17. 5. 2010 vyjížděla jednotka 

k monitorování obecních poto-
ků a retenčních nádrží. Při vy-
trvalých deštích se pomalu, ale 
nebezpečně zvyšovaly jejich hla-
diny. Místní potoky protékají 
několika vpustěmi pod cestami, 
proto provedla jednotka jejich 
kontrolu. Při obhlídce odstranila 
nános naplavenin a dřeva, který 
se zachytil na některých zamřížo-
vaných vpustích. Po domluvě se 
starostou obce provedla jednotka 
prohlídku ještě ve 23:00 hod. 

21. 5. 2010 ve 14:00 byla jed-
notka vyslána na žádost operač-
ního střediska Zlín na čerpání 
vody z laguny pod obcí Bělov. 
Jednotka vyjela s technikou CAS 
32 T 138 a DA Opel Movano. 
Na určeném stanovišti vypomá-
hala s odčerpáváním vody pomo-
cí CASky se dvěma proudy „B“ 
a kalovým čerpadlem Heron. 
Dále pomohla při stavění hrá-
ze z pytlů s pískem a prováděla 
práce s motorovou pilou. Při této 
události zasahovalo asi 14 jedno-
tek. Nasazeno bylo i velkokapa-
citní čerpadlo, které svým výko-
nem 600L/min. přispělo k rych-
lejšímu ukončení akce. Přesto 
čerpání probíhalo také celou noc 
a den. Následující den v 18:30 
jsme se vrátili zpět na základnu. 

24. 5. 2010 byla jednotka 
SDH povolána starostou obce 
k odstranění vzniklých škod 
po nočních přívalových deštích 
v částech obce U Svatých a Do-
lina. Voda zaplavila jeden rodin-
ný dům, poničila místní komu-
nikaci, znečistila několik studní 
a nánosy bahna pokryly hlavní 
cestu vedoucí do Spytihněvi. Do-
šlo také k sesuvu půdy na jeden 
rodinný dům a k statickému na-
rušení dalšího domu. Pro urych-
lení prací byl přivolán buldobagr 
a traktor s radlicí. Některé pro-
pusti se nepodařilo zprůchodnit, 
proto se musely vybagrovat nové 
příkopy. 

25. 5. 2010 se po domluvě 
se starostou obce pokračovalo 
na úklidových pracích v místních 
částech U Svatých a na Dolině. 
Členové se střídali ve dvou smě-
nách až do 19:00 hodin. Za tuto 
dobu vyčerpali několik studní, 
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Slovo starosty
 Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás pro-
vedl nejdůležitějšími událost-
mi, které se v naší obci staly 
v dubnu až červenci a sezná-
mil Vás s tím, co připravu-
jeme.

Duben byl především ve zna-
mení sečení travin a úklido-
vých prací v katastru obce 
před Velikonocemi a poutí. 
Na hřbitově byla mříží uza-
vřena vstupní část do márnice 
(viz foto), která lákala mládež 

k nočním návštěvám. Zabráni-
lo se tak stálému nepořádku 
(nedopalky, střepy, odpadky 
apod.)

V květnu (24. 5. 2010) za-
sáhly Halenkovice první pří-
valové deště. Nejhůře posti-
ženou oblastí byla západní 
část obce. Během půl hodi-
ny spadlo v oblasti Hradské 
více jak třicet milimetrů srá-
žek. Postupně se začaly vel-
kou rychlostí naplňovat příto-
ky potoku Vrbka. Voda z části 
Zemanové zaplavila dům man-
želů Horkových, nemovitost 
manželů Fraňkových, zničila 
propust pod cestou, zaplavila 
komunikaci bahnem a kame-
ním. Mostek přes Vrbku mezi 
Horkovými rybníky a míst-
ní komunikace byly částečně 
narušeny. U Svatých přívalová 
voda úplně zničila příjezdovou 
komunikaci vedoucí do ulič-
ky k domu manželů Hrbáčko-
vých. I v jiných částech U Sva-
tých došlo k narušení povrchu 

cest. Příkopy a místní komuni-
kace byly z velké části zanese-
ny bahnem, kamením a zbyt-
ky dřeva. Příjezdová silnice ve-
doucí ze Spytihněvi byla úpl-
ně uzavřena. Zde bych chtěl 
vyzvednout obětavou práci 
našich hasičů při odstraňová-
ní následků škod. Poděková-
ní patří všem dalším, kteří se 
do odklízecích prací zapojili, 
kterým není lhostejný pohled 
na zaplavenou obec nebo za-
topeného souseda. Děkuji ma-
jitelům traktorové techniky 
panu Jiřímu Pavelkovi, panu 
Františku Čevelovi a panu 

Martinu Trvajovi, kteří na vý-
zvu obce přijeli a obětavě po-
mohli.

Vydatné srážky v červnu 
opět zvýšily hladiny potoků. 
V obci lokálně napršelo až 
65 mm za den. V úterý 2. červ-
na jsme ráno vyhlásili stav ne-
bezpečí. Občané byli varováni 
sirénou. Práce na minimalizo-
vání škod vznikajících stálým 
nárůstem vody na potoku Vrb-
ka opět prováděli naši hasiči 
a to za přispění buldobagru 
pana Jiřího Pavelky. Již dří-
ve poškozený most mezi Hor-
kovými rybníky byl natolik 
ve špatném stavu, že později 
muselo dojít k jeho úplné re-
konstrukci respektive ke zbu-
dování nového. Stav potoku 
Vrbka byl neustále monitoro-
ván. V části Dolina nedošlo 
k vylití mimo koryto. Jiná situ-
ace nastala U Svatých u domu 
paní Tománkové, kde se voda 
mimo koryto dostala a chybě-
lo jen málo, aby voda nevnik-

la až do domu. Cesta na Spy-
tihněv byla uzavřena policií 
ČR a autobusová doprava od-
kloněna. Následně probíhaly 
úklidové práce. V části obce 

Zádřinová jsme neustále sle-
dovali záchytné nádrže. Říze-
ným odpouštěním vody jsme 
přispěli k tomu, že nedošlo 
k ohrožení nemovitostí tam-
ních obyvatel, i když situace 
2.6. byla i zde krizová a hrozi-
lo rozvodnění Halenkovického 
potoka. Obyvatelstvo ze Zádři-
noví bylo varováno, hasiči byli 
připraveni k zásahu.

V těchto kritických dnech 
jsme neustále přinášeli ak-
tuální zprávy o situaci v obci 
na našich webových stránkách 
(o stavu vodních toků, o uza-
vřených komunikacích, o au-
tobusových spojích, o způso-
bených škodách a o odklíze-
cích pracích atd.). Zazname-
nali jsme kladné rekce, proto 
se patří poděkovat p. Romanu 
Janečkovi, který se o naše we-
bové stránky stará a neustá-
le doplňuje čerstvé informace. 
O Halenkovicích napsal i Zlín-
ský deník a vysílala televize 
RTA, viz www.halenkovice.cz 
(archiv novinek na domovské 
stránce).

Dá se říci, že po přívalo-
vých deštích z konce května 
jsme v ohrožených částech 
učinili taková opatření (vyčiš-
tění a prohloubení příkopů, 
vyčištění propustí a úprava 
záchytných nádrží), která mi-
nimalizovala možné škody při 
červnové velké vodě. I v dneš-

ních dnech se mimo jiné stále 
pracuje na odstraňování škod 
z těchto záplav. Dobudoval se 
mostek za cca 650 tisíc korun 
(viz foto), opravily se cesty 

za cca 230 tisíc korun. Veške-
ré škody na obecním majetku 
vyčíslené na téměř 5 mil ko-
run jsme nahlásili na odbor 
životního prostředí do Napaje-
del a na Krajský úřad do Zlína 
a budeme žádat o povodňové 
dotace od státu, pokud nově 
zvolená vláda uvolní potřebné 
částky. Zatím jsme na prvotní 
likvidaci povodní obdrželi 110 
tis. Kč od Zlínského kraje.

Škody nevznikaly jen 
na obecním majetku, ale také 
na soukromém. V důsledku 
dešťů došlo k vážným naruše-
ním svahů a tím vzniklým se-
suvům. V některých případech 
sesuvy ohrozily i domy našich 
občanů. Nejvíce postižen byl 
rodinný dům manž. Hrbáčko-
vých U Svatých. Sesuvy se ob-
jevily i v blízkosti rod. domů 
manž. Kalasových na Kržlích, 
p. Zapletalové na Dolině, 
p. Žáka na Chobotově a u RD 
p. Spáčilové v části Járky 
a u několika chat v okrajových 
místech obce. Několik dalších 
poznamenalo louky a sady 
ve svazích. Znečištěná povr-
chová voda zaplavila několik 
desítek studní a spodní voda 
se objevila v několika skle-
pech. Tu opět pomáhali hasiči 
a na požádání provedli odčer-
pání vody. Na mimořádné za-
sedání (3. 6.) rada obce schvá-
lila vyčlenit částku 50 tisíc ko-

run na fi n. pomoc postiženým 
na odklízecí práce až do výše 
50% z doložených nákladů. 
O odbornou pomoc jsme požá-
dali Českou geologickou služ-
bu Brno a pana Dr. Kašpárka, 
který postupně provádí zma-
pování zjištěných nebo nahlá-
šených sesuvů či erozí půdy. 

Zdá se, že s následky nepří-
znivého počasí se potýkáme 
stále častěji, proto zvažte, kaž-
dý podle svých možností, jestli 
jsou vaše nemovitosti odpoví-
dajícím způsobem pojištěny.

V měsíci červnu proběhla 
vysprávka místních komunika-
cí tryskovou metodou, celkem 
bylo zpracováno 32 tun asfal-
tové směsi. Touto technologií 
byla opravena většina míst-
ních cest v ceně cca 130 tis. 
Kč. Jedná o nejnutnější opra-
vu největších výmolů a nerov-
ností. Práci provedla po výbě-
rovém řízení fi rma NVB Line 
z Kvasic.

Začátkem prázdnin započaly 
práce na opravě budovy staré 
školy. Provádí se izolace obvo-

dového zdiva, aby se zabráni-
lo dalšímu šíření stálé vlhkosti 
a plísní. Ve výběrovém řízení 
byla vybrána fi rma Cesis z Ma-
lenovic, která za pomocí tech-
nologie diamantového vlákna 
zdivo podřezává a izoluje. Cena 
je cca 530 tis. Kč. Celá akce 
včetně úklidových prací pro-
běhne do konce srpna. Také 
již započaly práce na rozšíření 
MŠ. Obec svépomocí provedla 
bourací práce ve dvorní části 
budovy staré školy, kanalizaci, 

zemní práce - základové patky. 
Nyní probíhá dodávka, mon-
táž kontejnerů a vnitřní práce 
od fi rmy Fagus. V srpnu na za-
hradě MŠ dojde k obměně dět-
ského hřiště. Staré herní prvky 
budou odstraněny a nahradí 
je nové. Finance (cca 340 tis. 
Kč) jsme získali z Minister-
stva pro místní rozvoj ve výši 
240 000 Kč a spoluúčast obce 
je 102 000 Kč. Na nové ško-
le proběhla dostavba (z roku 
2005) družiny, knihovny a ga-
lerie, ze které budou diváci 
sledovat sportovní utkání v tě-
locvičně. Z rozpočtu školy se 
provádí i rekonstrukce osvětle-
ní tělocvičny. Vše bude hotovo 
do září, kdy tyto novinky pro-
věří děti. Ostatní mohou školu 
a školku navštívit a zhodnotit 
změny v říjnu při dni otevře-
ných dveří.

Rada obce postupně rozhod-
la o vnitřních úpravách budo-
vy KD celkem za cca 100 tis. 
Kč. Rekonstrukce a rozšíře-
ní místní knihovny, proběhla 
v červenci (viz foto). Plocha se 

zvětšila o cca 25 m2, proved-
lo se vybroušení parket, vyma-
lování a do konce roku bude 
zaveden elektronický výpůjční 
systém (cca 106 tis. Kč) fi nan-
covaný v částce 70 tis Kč z Mi-
nisterstva kultury – program 
VISK 3 a z rozpočtu obce 36 
tis. Kč. V přízemí, úpravou or-
dinace lékaře a čekárny dětí, 
vznikla místnost služeb (pe-
dikúra, manikúra, kosmetika 
a masáže). Tyto služby jsou 
zde již od června nabízeny. 

Dále v budově OU proběhne 
rekonstrukce podlahové kryti-
ny na schodišti ze sálu na hor-
ní přísálí a vybroušení parket 
na horním přísálí.

Během července a srpna 
vznikají v obci dvě nové au-
tobusové zastávky na Pláňa-
vách a na Dolině u mlýna 
(viz foto). Výrobu a instalaci 

provede fi rma TEOZ, která 
byla vybrána. Nabídla cenově 
a konstrukčně zajímavé dílo 
za cca 200 tis. Kč.

Přípravné technické práce 
na rekonstrukci nové školy 
a zastávky, některé práce v bu-
dově OU a bourací, výkopové 
a betonářské práce pro rozší-
ření MŠ provedli zaměstnan-
ci obce a pracovníci z úřadu 
práce (viz foto). Také pomá-

hali při úklidu po povodních. 
Nyní se bude provádět sečení 
pozemků a kolem cest.

V červnu jsme s hasiči osla-
vili výročí 115 let vzniku orga-

nizace. O nezbytnosti spolku 
v naší obci není pochyb. To 
potvrdily i letošní záplavy. Ha-
siči mají v Halenkovicích své 
nenahraditelné místo. 

V říjnu nás čeká významné 
výročí školy, které oslaví všich-
ni současní i dřívější zaměst-
nanci ZŠ a MŠ Halenkovice, 
děti, rodiče, bývalí žáci a další 

zájemci. O programu se dočte-
te na následujících stránkách.

Vážení spoluobčané, chci 
vám tímto poděkovat za zá-
jem o dění v naší obci. Se 
vším co se událo, jste byli 
pravidelně po dobu čtyř let 
seznamováni na stránkách 
Halenkovického zpravodaje. 
Rád bych touto formou po-
děkoval i všem zastupitelům 
obce za práci, kterou za voleb-

ní období 2006 až 2010 vy-
konali. Dovolte mi, abych vás 
15. a 16. října pozval ke ko-
munálním volbám.

Jaromír Blažek 
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ZO bere na vědomí:
 zprávu o plnění usnesení 

z minulého zasedání ZO
zprávu o činnosti rady obce

ZO schvaluje:
rozpočtové opatření č.2/

ZO/2010 v předloženém znění
závěrečný účet obce Halen-

kovice za rok 2009 – souhlasí 
s celoročním hospodařením 
obce a to bez výhrad
smlouvu k projektu part-

nerství v KPSS „Podpora trvalé 
udržitelnosti a zkvalitňování so-
ciálních služeb na Otrokovicku 
v předloženém znění
veřejnoprávní smlouvu pod-

le § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích spočívající v pro-
jednání přestupků ve správním 
řízení podle zákona 200/1990 
Sb., o přestupcích podle § 53 
orgánem Města Napajedla 
v předloženém znění
smlouvu o odvádění odpad-

ních vod mezi Obcí Halenkovice 
a uživateli obecní kanalizace 
v předloženém znění
přijetí pozemků p. č. 

2593/58 o výměře 1093 m2 
a vlastnického podílu 1/60 
na pozemek p. č. 2593/121 for-
mou daru od manželů Eduarda 
a Evy Slezáčkových, Halenkovi-
ce 438 do vlastnictví obce
přijetí pozemku (dle geo-

metrického plánu č. 1069-241/ 
2009 ze dne 22. 4. 2010) s vlast-
nickým podílem 87/348 na nově 
vzniklý pozemek p. č. 1692/45 
o výměře 12m2 formou daru 
od paní Moniky Holáskové, Ha-
lenkovice 557, do vlastnictví 
obce
přijetí pozemku (dle geo-

metrického plánu č. plánu 1069-
241/2009 ze dne 22. 4. 2010) 
s vlastnickým podílem 87/348 
na nově vzniklý pozemek p. č. 
1692/45 o výměře 12 m2 for-
mou daru od paní Světlany Ko-
trbové, Halenkovice 557, 
do vlastnictví obce
přijetí pozemku (dle geo-

metrického plánu č. 1068-
241/2009 ze dne 26. 4. 2010) 
na nově vzniklý pozemek p. č. 
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Z jednání zastupitelstva a rady obce březen až červen
1692/5 o výměře 6m2 formou 
daru od manželů Ivana a Ivety 
Blahových, Halenkovice 394 
do vlastnictví obce
záměr odprodat pozemek 

ve vlastnictví Obce Halenkovice 
na základě geometrického plánu 
ze dne 19. 2. 2010 č. plánu 
1064-463/2009
geometrické rozdělení sta-

vebního pozemku p. č. 1752/4 
o výměře 2895 m2 ve vlastnictví 
Obce Halenkovice na dva sta-
vební pozemky a obslužnou ko-
munikaci dle předložené zasta-
vovací studie a záměr tyto sta-
vební pozemky odprodat

ZO neschvaluje:
Smlouvu o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břeme-
nu k pozemkům v majetku 
Obce Halenkovice p. č. PK 3526, 
3526/9 pro E. ON Distribuce, 
a.s. v předloženém znění

ZO pověřuje:
starostu obce podpisem 

smlouvy k projektu partnerství 
v KPSS „Podpora trvalé udrži-
telnosti a zkvalitňování sociál-
ních služeb na Otrokovicku 
ve schváleném znění
starostu obce podpisem Ve-

řejnoprávní smlouvy, ve schvále-
ném znění, uzavřenou Obcí Ha-
lenkovice a Městem Napajedla, 
spočívající v projednání přestup-
ků ve správním řízení.


RO schválila
žádost p. Kedrové na pořá-

dání taneční zábavy v budově 
KD 20. 3. 2010
platový řád pro zaměstnan-

ce přijaté z úřadu práce na ve-
řejně prospěšné práce v obci 1. 
4. 2010, 9 pracovníků
stanovení odpisového plá-

nu na budovy a movité věci ZŠ 
a MŠ Halenkovice pro rok 2010, 
roční odpis 797.067 Kč
žádost Mysliveckého sdru-

žení Podlesí Halenkovice o bez-
platné uložení odpadu z mysli-
vecké chaty Větřák ve sběrných 
dvorech obce Halenkovice pro 
rok 2010. Svoz odpadu není 

v této části obce technicky mož-
ný
rozšíření prostor místní 

knihovny v budově obecního 
úřadu o cca 25 m2

žádost p. Nedbálka o pro-
vozování minibike na letišti  
do 30. 6. 2010 , žadatel si zajistí 
přístupovou cestu na letiště
žádost p. Válkové o vyhra-

zení místa pro simulátor nárazu 
při konání pouti
výpůjčku části pozemku 

ve vlastnictví obce Halenkovice 
parcel.č. 3606/3, silnice v k.ú. 
Halenkovice pro uložení inž. sítí 
– přípojka NN, jednotné kanali-
zace a ČOV, zpevněné plochy a 
příjezdu a vodovodní přípojky 
ke stavbě RD o výměře cca 
60 m2 ke stavbě RD - p. Jane-
ček.
žádost fy. POOL service, 

a.s. Dolní Bečva o povolení pro-
vozovat výherní hrací přístroje 
v Hospodě Na Kopci a u Lhot-
ských, nájemce p. Kedrová
vypracování projektu proti-

erozního opatření v části obce 
Břehy - Ing. Legátem za částku 
cca 50 tisíc korun
žádost p. Juřenové na bez-

platný pronájem sálu pro pořá-
dání dětského bazárku 24. 5. 
2010
smlouvu o dílo na provede-

ní vodorovné hydroizolace bu-
dovy staré školy s fi rmou Cesis 
Malenovice provádějící izolace 
a sanace vlhkých budov. 
pokácení ovocných stromů 

(ořešáky) na pozemku obce Ha-
lenkovice na žádost p. Palúcha
příspěvek pro rybářský 

kroužek Halenkovice na závody 
ve výši 1.000 Kč
sponzorský příspěvek pro 

SRPŠ Halenkovice na akci Výlet 
do pohádky ve výši 5.000 Kč
výši pronájmu místnosti 

služeb v budově OÚ v částce 
100 Kč za den provozu pro 
manž. Valentovy, p. Šustalovou, 
p. Stříteskou a p. Stuchlíkovou. 
průjezd obcí při konání 40. 

ročníku Barum Czech Rally Zlín 
IRC ve dnech 27.–29. 8. 2010. 
RZ č. 10 se startem v 8:28 hod. 

a RZ č. 14 se startem ve 12:45 
hod. v neděli 29. srpna 2010.
záměr prodeje pozemku 

ve vlastnictví obce na základě 
geometrického plánu ze dne 19. 
2. 2010 č. plánu 1064-463/2009. 
Projedná ZO.
zapůjčení letištní plochy 

pro konání akce sraz Renault 5 
ve dnech 7. a 8. 8. 2010. Pořada-
tel zajistí přístupové cesty, soci-
ální zařízení a následný úklid 
plochy. 
rozdělení fi nančních pro-

středků pro jednotlivé složky 
v obci (především na práci 
s mládeží) a jiné organizace 
v celkové částce 96.500 Kč.
- TJ Halenkovice 30.000 Kč
- Klub biatlonu Halenkovice 

15.000 Kč
- Cvičení s dětmi - p. Horková  

3.500 Kč
- MS Podlesí Halenkovice 

6.000 Kč
- Letecko-modelářský klub 

10.000 Kč
- Folklorní kroužek 2.000 Kč
- Rybářský kroužek Halenkovi-

ce 3.000 Kč
- Svaz tělesně postižených 

4.000 Kč
- Naděje o.s. Nedašov 3.000 Kč
- Centrum pro zdravotně posti-

žené 1.000 Kč
- ČČK Zlín – (poskytování do-

mácí péče) 2.000 Kč
- Raná péče Olomouc 3.000 Kč
- Český svaz včelařů 6.000 Kč
- Radioamatér p. Hložek 1.500 

Kč
- Klub seniorů Halenkovice 

5.000 Kč
- Šťastný úsměv 1.500 Kč
spoluúčast na dotaci části 

nákladů žadatele při zřízení 
nové přípojky kabelového inter-
netu (4000 Kč). Náklady obce 
budou 600 Kč, Satturn Holešov 
600 Kč a Avonet s.r.o. 800 Kč. 
Žadatel doplatí 2.000 Kč. 
výpůjčku části pozemku 

ve vlastnictví obce Halenkovice 
parcel.č. 3567/1, silnice v k.ú. 
Halenkovice pro uložení inž. sítí 
– přípojka NN, jednotné kanali-
zace, zpevněné plochy a vodo-
vodní přípojka ke stavbě RD 

Z jednání zastupitelstva a rady obce březen až červen
o výměře cca 35 m2 ke stavbě 
RD - p. Súkup.
fi n. příspěvek z rozpočtu 

obce ve výši 50.000 Kč na úhra-
du vzniklých nákladů za zemní 
a výkopové práce pro občany 
postižené sesuvy půdy a to až 
do výše 50%. Žádosti občanů 
přijímá rada obce.
příspěvek 10.000 Kč pro 

jednotku SDH Halenkovice 
za aktivní přístup při řešení po-
vodňových událostí v naší obci 
dodavatele pro rekonstruk-

ci autobusových zastávek v obci. 
Ve výběrovém řízení uspěla fa. 
TEOZ Otrokovice. 
smlouvu o dílo s fi rmou 

TEOZ Otrokovice na zhotovení 
2 kusů autobusových čekáren 
v obci včetně příslušenství 
a další drobné zámečnické prá-
ce (zábradlí u fary, vývěsní 
skříň)
 nabídku fi rmy NVB LINE 

na vysprávku místních komuni-
kací – odběr 32 tun obalované 
směsi za cca 130.000 Kč.
žádost p. Železníka o povo-

lení napojení RD – pozemky 
parcel. č. 47/18 a 470/12 
na stávající obecní kanalizaci 
o povolení vjezdu na letišt-

ní plochu p. Snopka. Trénink 
zručnosti jízdy na motorce 
smlouvu o spolupráci - 

Střední škola podnikatelská 
a VOŠ s.r.o., praxe sl. Kubínová
pořízení nových česel kaná-

lových vpustí, které byly zničeny 
při povodních za cca 45.000 Kč
odborný monitoring sesuvů 

půdy vzniklých důsledkem vytr-
valých dešťů. Službu provede 
geolog Dr. Kašpárek
přijetí dotačních prostřed-

ků na akci: „Vybavení dětského 
hřiště MŠ“ z Ministerstva pro 
místní rozvoj ve výši 200.000 Kč

RO neschválila
žádost fy. Skanska o ulože-

ní zeminy v části Břehy z důvo-
du velkého objemu zeminy a po-
užití těžké mechanizace - možné 
poškození cest
žádost p. Dundálka o pořá-

dání pouťové zábavy z důvodu 

již dříve schválené hudební pro-
dukce pořádané následující den. 

RO projednala
umístění dopravního zrca-

dla na křižovatku Pláňavy směr 
Obecnice z důvodů zajištění 
bezpečnosti provozu
taktický plán cvičení JSDH 

Halenkovice při oslavách 115. 
výročí sboru hasičů
návrh zastavovací studie 

Ing. arch. Dujky na obecní po-
zemky pro stavbu dvou rod. 
domů v lokalitě Dolina
nákup věcných cen pro ví-

těze na tradiční košt slivovice
návrh Města Otrokovice 

na smírné ukončení sporu 
na odprodej akcií VaK Zlín. Sou-
hlasí se zastavením soudního ří-
zení
spolupráci obce s ČSÚ Zlín 

při plánovaném sčítaní lidu 
v roce 2011 – revize a aktualiza-
ce číselných řad budov a adres-
ných míst v naší obci
oznámení o konání shro-

máždění ČSSD před obecním 
úřadem v Halenkovicích dne 12. 
5. 2010 od 15 do 16 hodin 
navýšení rychlosti kabelo-

vého internetu od fy. Avonet 
s.r.o. Zlín
stížnost občanů na vývoz 

kejdy. RO postoupila stížnost 
MěÚ Napajedla, odbor život. 
prostředí k řešení
mimořádná opatření při 

přívalových deštích. Seznámila 
se s rozsahem škod (viz foto).

žádost p. Hrbáčka o fi n. 
příspěvek na odklízecí práce 
po sesuvu půdy
návrh na výrobu 7 venkov-

ních tabulí – plakátovací plochy 
od stolařství Kedra dle cenové 
nabídky

RO se seznámila s 
informací o obdržení nein-

vestiční dotace ve výši 67.000 
Kč z Ministerstva kultury ČR. 
Program VISK 3 – Změna kni-
hovního systému – zavedení 
ICT, rozšíření služby čtenářům
hlášením o trvalém stano-

višti včelstev - p. Očadlík
odpovědí primátora Města 

Galanty na děkovný dopis – ne-
hoda autobusu
vyjádřením Krajské hyg. 

stanice Zlín – stanovisko k pro-
jektové dokumentaci stavby 
„Rekonstrukce ZŠ Halenkovice 
– 2. etapa“ pro stavební řízení
dotazníkem pro rok 2010 

Slovácké muzeum Uherské Hra-
diště – identifi kace tradiční lido-
vé kultury v ČR
přidělením neinvestiční do-

tace z KÚ Zlín na zajištění vo-

leb do PS a Parlamentu ČR – 
23.000 Kč
oznámením Zlínského kraje 

o zamítnutí podpory na projekt 
MŠ Halenkovice (rozšíření kon-
tejnerovou sestavou) v rámci 
program PF 02-10-podprogram 
na podporu obnovy venkova
vyjádřením MěÚ Napajedla 

SÚ – souhlas č. 4 – rekonstrukce 
ZŠ Halenkovice – druhá etapa – 
stavební úpravy
vyjádřením MěÚ Napajedla 

SÚ – souhlas se změnou v užívá-
ní části stavby – místnost pro 
poskytování služeb péče o tělo 
nabídkou p. Mičulky na od-

kup stavebních pozemků v jeho 
vlastnictví, lokalita U Svatých
požadavkem sdružení AR-

NIKA, žádá o podání informace 
o kácení 5 a více kusů dřevin 
mimo oblast lesa 
výsledky jednání s majiteli 

pozemků pod aut. zastávkou 
u bytovky (dar obci) dořešení 
vlastnických vztahů k pozem-
kům v části Katernice s manž. 
Horkovými (narovnání vlastnic-
kých práv)
 Vypsala Bohdana Blažková 
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A je to tady! Dlouho a tou-
žebně očekávaný den, kdy 19 
skřítků a víl z 2. třídy MŠ Be-
ruška odjíždí na školu v příro-
dě ve Velkých Karlovicích. Je 
neděle, 15.00 hod. a ke školce 
se sjíždějí děti s rodiči, vybave-
ni kufry a batůžky, aby se na-
lodily do autobusu se spous-
tou hraček, potřebného ma-
teriálu a také s učitelkami p. 
Marií Mihalovou, p. Dagmar 
Holáskovou a sl. Pavlou Huť-
kovou. Ještě přepočítat, utřít 
pár slziček, zamávat a jedem! 
Krajina se mění v krásné pří-

rodní scenérie, tu a tam se po-
pásají kravičky, ovečky a koně, 
obdivujeme dřevěné domečky. 
A už nás vítá personál hotelu 
Galík. Všichni se ubytujeme, 
seznámíme s prostředím hote-
lu a jdeme si pochutnat na pa-
prikovém lusku, rajské omáč-
ce a houskovém knedlíku. 
Po krásné pohádce O Sněhur-
ce a sedmi trpaslících, malé 
diskotéce a nezbytné večerní 
hygieně se jde spát, i když se 
mnohým ještě zdaleka nechce.

Na druhý den po snídani – 
lupínky s jogurtem – jsme byli 

na procházce v pralese Razu-
la, snědli jsme zmrzlinu a už 
tu byl oběd: květáková polév-
ka, pečené kuřátko s bram-
borovou kaší a kompotem. 
Po krátkém odpočinku si děti 
vykreslily trpaslíky a vymysle-
ly jména – Bukáček, Květin-
ka, Motýlková víla, Šmoula aj. 
a vyzdobily si obrázky dveře 
pokojíčků. A hurá ven do lesa 
– vždyť je tak krásně! A také 
prostor před hotelem přímo 
vybízí k jízdě na koloběžkách, 
fotbalu, kreslení na zemi. 
Po večeři – rizotu se sýrem 
– ještě trochu pohrát ve spo-
lečenské místnosti, osprcho-
vat a už nás čeká pohádka 
na dobrou noc. 

V úterý jsme posnídali pe-
čivo se sýrem. Na procházce 
v lese nacházíme dopis od dě-
dečka Mecháčka – to bylo pře-
kvapení a také zvědavých otá-
zek! Rychle poobědvat nudlo-
vou polévku, pečenou krkovi-
ci, zelí a bramborový knedlík 
a už jedeme na výlet autobu-
sem do Karlovického muzea, 
kde si mohly děti vyzkoušet 

také práci na kolovrátku. Poté 
jsme se osvěžili točenou zmrz-
linou a zase zpátky na hotel. 
Odpoledne si děti vyráběly 
krásné skřítky ze dřeva a hrá-
ly si před hotelem. Po večeři 
– krupici – si ještě nakreslily 
papírové skřítky na šňůrce. 

Po středeční snídani – ob-
ložený talíř – si děti dotvořily 
dřevěné skřítky a na procház-
ce našly další dopis od dědeč-
ka Mecháčka. Po frankfurt-
ské polévce a smaženém sýru 

s bramborem jsme plnili úko-
ly z posledního dopisu a pak 
už se nám ukázal na protějším 
kopci dědeček Mecháček, las-
kavý lesů pán a dětem zamá-
val. Když jsme se tam šli po-
dívat, našli jsme pytlíčky plné 
sladkostí. Na večeři jsme slup-
li těstoviny s kuřecím masem 
a sýrovou omáčkou a s hlavou 
plnou zážitků jsme šli spát.

Ve čtvrtek po snídani – pá-
rek s pečivem – to vypuklo – 
velké balení, ale děti byly ši-
kovné a vše zvládly. Ještě jsme 
zanesli do lesa obrázky dědeč-
kovi Mecháčkovi jako podě-
kování za dobroty a šli jsme 
se podívat k hotelu Lanterna, 
aby děti opravdu uvěřily, že 
se hotel opravuje, a proto se 
neuskutečnilo slibované pla-
vání v bazénu, což nás velice 
mrzelo. Při obědě jsme si po-
chutnali na zeleninové polévce 
a dušeném hovězí na žampio-
nech s rýží a už jsme netrpě-
livě vyhlíželi autobus. Protože 
nám bylo ve Velkých Karlovi-
cích moc dobře, patří celému 
personálu hotelu Galík obrov-

ský dík a na památku děkovný 
list a dřevěný skřítek od dětí 
z Halenkovic.

Doma děti čekalo vřelé obětí 
rodičů a rodiče spousta poví-
dání. Paní učitelky hřál pocit, 
že se nám nic nestalo, poča-
sí bylo přímo skvělé, a že děti 
vracíme rodičům usměvavé 
a plné zážitků. A už teď se 
těšíme na příští rok na školu 
v přírodě ve Velkých Karlovi-
cích. 

Dagmar Holásková 

Budoucí prvňáci: 

Matěj Hastík, Jiří Ivan, Michal Kašpar, Adam Kedruš, Fi-
lip Trlida, Richard Vašíček, Radim Vycudilík, Tereza Bieberlo-
vá, Nikola Čevelová, Vendula Horková, Gabriela Hradílková, 
Aneta Machová, Aneta Nádvorníková, Kristýna Peroutková, 
Aneta Platošová, Lucie Sobková, Eliška Švejčarová, Eliška Va-
lentíková, Alena Velecká se svými učitelkami.

na pr
l

Škola v přírodě 

Co se událo v březnu? S dět-
mi jsme navštívili místní 
knihovnu, přijelo za námi di-
vadlo „Tetiny“, šli jsme na ex-
kurzi a zasoutěžit si v malo-
vání do hasičské zbrojnice. Se 
zaujetím jsme shlédli divadlo 

žáků 8. třídy naší školy. V ne-
poslední řadě jsme pořádali 
Den otevřených dveří s Veli-
konočním Jarmarkem, který 
byl moc pěkný a zbudil velký 
zájem. Ještě předtím jsme tvo-
řili velikonoční ozdůbky a vý-
robky v tradičních velikonoč-
ních dílničkách. Vůně veliko-
nočních dobrot ovládla celou 
školku, každý koutek zářil nej-
pestřejšími barvami, vyfouk-
nutá vajíčka se změnila v malá 
umělecká díla. - Velikonoce 
byly za dveřmi. 

Dubnový program byl taky 
nabitý, 7. a 8. 4. 2010 se konal 

zápis dětí do MŠ, zhlédli jsme 
loutkové divadlo „Dvě pohád-
ky se zvířátky“, také nás na-
vštívili učitelé ze ZUŠ R. Fir-
kušného z Napajedel a před-
stavili nám různé hudební ná-
stroje a hru na ně. Těsně před 
poutí jsme si mohli vyzkoušet 
kolotoče a jiné atrakce. Kon-
cem dubna jsme na Větřáku 

MŠ Beruška

s dědečkem Mecháčkem ote-
vírali jarní přírodu. 

V květnu třídu menších dětí 
– Broučků oslovila muzikotera-
pie. Starší děti (Skřítci) si vy-
slechly hudební koncert LŠU 
v Napajedlích, učitelé „Liduš-
ky“nás bavili báječným pro-
gramem. Zanedlouho jsme si 
také v MŠ užili kroužek kera-
miky. 

V červnu jsme se za kultu-
rou vypravili do Městského di-
vadla do Zlína, kde jsme viděli 
pohádku. Špatné počasí nám 
zmařilo Dětský den. Skřítci 
plni očekávání vyrazili na škol-
ku v přírodě. Taky jsme se pro-
šli pohádkovým lesem plným 
pohádkových bytostí, ještě-
že se počasí umoudřilo. Další 
týden jsme si moc užili výlet 
do přírody spojený s opékáním 
špekáčků v kolibě na Dolině. 
Ke konci měsíce jsme ještě vi-
děli loutkovou pohádku Ko-
courek a kočička a taky ukáz-

kovou hodinu dětí z MŠ, kte-
ré celý rok pilně navštěvovali 
kroužek angličtiny pod vede-
ním p. Ivy Jelínkové a p. Pav-
líny Bieberlové. Někteří vystu-
povali při slavnostním vítání 
našich budoucích kamarádů 
– nových občánků Halenkovic. 

Předškoláky ještě čekalo lou-
čení s MŠ. Děti se loučily se 
svými učitelkami a se všemi, 
kdo se po celá léta „školkáč-
ské“ docházky snažil o vytvá-
ření jejich prvního pohledu 
na svět v kolektivu. Také zamá-
valy skvělým hračkám, posluš-
ným i neposlušným pastelkám 
a všemu, co jim činilo radost. 
Děti vykročily vstříc novým zá-
žitkům na základní škole.

Děkujeme rodičům za vstříc-
ný přístup a podporu všech 
akcí připravovaných pro děti, 
rodiče, babičky, dědečky a ka-
marády a za bohatou účast 
na nich. Hezké prázdniny 
a dovolenou.

kolektiv učitelek MŠ

sme 
hád
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30. června skončil školní rok 
2009/2010. Žáci, učitelé a hosté 
si vyslechli hlavní projev ředite-
le školy p. Tělupila, který zhod-
notil jeho průběh, pochválil svě-
domité a pilné žáky, žákům 9. 
ročníku popřál hodně úspěchů, 
poděkoval všem za dobrou prá-
ci, rozloučil se se slečnou učitel-
kou Adélou Chrástkovou a paní 
vychovatelkou Ludmilou Essen-
derovou, které ukončily svůj pra-
covní poměr na naší škole. Roz-
dáním knižních odměn nejlep-
ším žákům bylo toto slavnostní 
shromáždění ukončeno, žáci se 
rozešli do tříd, kde si převzali to 
nejdůležitější – vysvědčení. Žáci, 
kteří jsou příkladem pro ostat-
ní, si zaslouží zveřejnění. V pře-
hledu Vám je ráda představím.

1. ročník - všichni žáci pro-
spěli s vyznamenáním, jsou to:

Samé jedničky: Dobrozem-
ská Kristýna, Donovalová Ka-
rolína, Holásková Sára, Marca-
níková Lenka, Palla František, 
Surý Ladislav, Trvaj František, 
Vaculíková Anna

Dále: Baránek Ondřej, Gab-
rielová Veronika, Kašík Filip, 
Kocián Lukáš, Pavelka Michal, 
Platoš Robin, Vojáček Zdeněk, 
Gabrhelík Jan, Kaňovská Vanda

Panel cti: Veronika Gabrielo-
vá – za snaživost a výrazné zlep-
šení prospěchu.

Knižní odměna: O. Baránek, 
V. Kaňovská, F.Kašík, R. Platoš, 
A. Vaculíková

Zameškané hodiny: 464, ∅ 
27,3/1ž.

Chování: bez problémů

2. ročník - všichni žáci pro-
spěli s vyznamenáním, jsou to:

Samé jedničky: Baštincová 
Barbora, Gabrhelíková Barbora, 
Gabrhelíková Marie, Krátká Ni-
kola, Surý Lukáš, Šubík Roman, 
Vlachynský Dominik

Dále: Badalová Veronika, Hr-
báčková Kateřina, Machalová 
Karolína, Stuchlíková Alice, Tr-
vaj David, Trvajová Viktorie, Čer-
ná Kristýna, Flašarová Renáta, 
Hastík David, Hučík Tomáš, Hu-

číková Markéta, Vitásek Josef, 
Vlk Daniel, Vojáčková Adriana

Panel cti: Barbora Baštincová
Knižní odměna: D. Vlk, D. 

Trvaj, K. Hrbáčková, K. Černá, 
D. Vlachynský, A. Vojáčková

Zameškané hodiny: 499, ∅  
23,8/1ž.

Chování: bez připomínek

3. ročník - 12 žáků prospělo 
s vyznamenáním, jsou to: 

Samé jedničky: Blažek Moj-
mír, Dundálek Vít, Dundálko-
vá Karolína, Chaloupka Jakub, 
Chrenčíková Hana, Koutná Bar-
bora, Kylarová Adéla, Sklenařík 
Lukáš

Dále: Bambuchová Viola, 
Daubner Filip, Vašek Marek, Po-
lomíčková Markéta

Panel cti: Barbora Koutná
Knižní odměna: B. Koutná, 

K. Dundálková, M. Vašek, F. 
Daubner, A. Kylarová

Zameškané hodiny: 774, ∅  
51,6/1ž.

Chování: 1 žákyni uděleno 
napomenutí tř. učitele za zapo-
mínání

4. ročník - 11 žáků prospělo 
s vyznamenáním, jsou to:

Samé jedničky: Březíková Te-
rezie, Hanáková Kateřina, Švej-
čarová Markéta, Varmužová Do-
rota, Zapletalová Marika

Dále: Stuchlíková Karolína, 
Trnavský Dominik, Huťka Ond-
řej, Jurásek Jiří, Švec Jakub, Čer-
noch David

Panel cti: Kateřina Hanáková
Knižní odměna: K. Hanáko-

vá, J. Jurásek, G. Mitáčková, M. 
Švejčarová, D. Varmužová

Zameškané hodiny: 417, ∅  
32/1ž.

Chování: bez kázeňských 
opatření

5. ročník - 7 žáků prospělo 
s vyznamenáním, jsou to:

Samé jedničky: Gabrhelík Mi-
chal, Kociánová Kateřina

Dále: Navrátilová Natálie, Po-
lomíčková Michaela, Trvaj Ra-
dek, Vašková Veronika, Baránko-
vá Michaela

Panel cti: Veronika Vašková
Knižní odměna: K. Kociáno-

vá, M. Gabrhelík. V. Vašková, J. 
Gabrielová

Zameškané hodiny: 533, ∅  
44,4/1ž.

Chování: bez problémů

6. ročník - 7 žáků prospělo 
s vyznamenáním, jsou to:

Samé výborné: Kylarová Dag-
mar, Přecechtěl Šimon

Dále: Blažek Jaromír, Hučíko-
vá Valerie, Matuškovič Jaroslav, 
Fischerová Anna, Němec Tomáš

Panel cti: Šimon Přecechtěl
Knižní odměna: D. Kylarová, 

Š. Přecechtěl, A. Fischerová
Zameškané hodiny: 1087, ∅  

54,4/1ž.
Chování: v pořádku

7. ročník - 7 žáků prospělo 
s vyznamenáním, jsou to:

Samé výborné: Graclová Mar-
kéta

Dále: Hanáková Denisa, Švec 
Ondřej, Kadlčíková Monika, Krá-
lová Kateřina, Jablonický Lukáš, 
Vykoukal Michal

Panel cti: Lucie Čagánková – 
výrazné zlepšení prospěchu

Knižní odměna: L. Čagánko-
vá, M. Graclová, L. Jablonický

Zameškané hodiny: 838, ∅  
44,11/1ž.

Chování: bez připomínek

8. ročník - 5 žáků prospělo 
s vyznamenáním, jsou to:

Samé výborné: Graclová Anna
Dále: Vojtíková Lucie, Svárov-

ská Pavla, Wozar Filip, Prílučíko-
vá Simona

Panel cti: Anna Graclová
Knižní odměna: A. Graclová, 

L. Vojtíková, P. Svárovská, F. Wo-
zar

Zameškané hodiny: 992, ∅  
66,13/1ž.

Chování: 1 žák obdržel sní-
žený stupeň z chování za hru-
bé vyjadřování, pozdní příchody, 
pohrdavý přístup ke školním po-
vinnostem

9. ročník - 3 žáci prospěli 
s vyznamenáním, jsou to:

Samé výborné: Dundálková 
Ivona, Gajdošíková Anna

Dále: Němec Radek
Panel cti: Ivona Dundálková
Knižní odměna: A. Gajdoší-

ková, I. Dundálková, K. Rozsypa-
lová, R. Němec

Zameškané hodiny: 1454, ∅  
96,93/1ž.

Chování: bez kázeňských po-
stihů

Nejlepší žákyní školy se pro 
tento školní rok stala Anna Ga-
jdošíková – za vynikající pro-
spěch po celou dobu školní do-
cházky, zdvořilé chování, pří-
kladnou reprezentaci a za vzor-
né plnění svěřených úkolů.

Závěr školního roku jsme vě-
novali přípravám na oslavy 50. 
výročí školy. 

28. června se uskutečnil pro-
jektový den, v něm si každá tří-
da připravila pro ostatní pro-
gram zaměřený na historii školy 
– staré fotografi e, učebnice, ak-
tovky, různé dřívější školní po-
můcky, ankety s bývalými žáky. 
Žáci předvedli jak si představují 
školu budoucnosti, vytvořili ma-
ketu školy, sestavili statistické 
údaje apod. Tento projekt bude 
připravený k představení ve-
řejnosti při „dnech otevřených 
dveří“ v době oslav.

Novinkou tohoto školního 
roku byla 1x týdně dodávka 
ovoce pro 1.–5. ročník v rám-
ci evropského projektu „Ovoce 
do škol“ (pomeranče, jablka, 
hrušky, kiwi, džusy).

 Hana Huťková 

Prospěch a chování za II. pololetí šk. r. 2009/2010

Žáci 2. ročníku zpracová-
vali ve školním projektu 

téma Škola babičky a dědeč-
ka. Všichni žáci třídy zjišťo-
vali u svých prarodičů pomocí 
dotazníku, jak vypadala škola 
za jejich školní docházky. Za-
bývali se hlavně materiálním 
vybavením třídy. Zjištěné sku-

tečnosti zapsali a doplnili foto-
grafi emi. Také nakreslili obráz-
ky na téma, jak si představují 
třídu svých babiček a dědeč-
ků. Nejvíce se jim líbilo kres-
lení kamen, protože dnes už 
takové topení ve škole není. 
Na besedu si pozvali paní Bo-
ženu Čapkovou, dlouholetou 
školnici školy. Navštívili muze-
um J. A. Komenského v Přero-
vě, kde viděli ukázkově vyba-
vené třídy z doby první repub-
liky a padesátých let. Práce se 
jim vydařila a všichni získali 
nějaké nové poznatky. (J. Tě-

lupilová)

Projekt škola ve 3. třídě. 
Minulost - současnost – 

budoucnost. Cesty dětí nejpr-
ve vedly do minulosti. V mu-
zeu v Přerově si prohlédly, jak 
vypadala škola jejich rodičů, 
prarodičů, praprapra… Také 
své rodiče a babičky požádaly 
o pár zajímavých zážitků z dob 
jejich školní docházky. Žáci se 
také zamysleli nad tím, co jim 
škola dala za celé ty TŘI roky 
docházky. Budoucnost ško-
ly vyjádřili kresbou a návr-

hem svých vlastních učebnic. 
(P. Cívelová)

Žáci 5. ročníku připra-
vili k 50. výročí založe-

ní nové školy projekt „Mimo-
školní zájmová činnost ve ško-
le“ od jejího založení 1960 
až 2010. Žáci vyhledali z kro-

nik, co všechno se událo, jaké 
kroužky zde působily a kdo 
je vedl, jaké úspěchy dosáhli 
naší žáci na poli sportovním, 
uměleckém, divadelním, tech-
nickém a vzdělávacím. Žáci 
k projektu nakreslili obrázky 
různých kroužků a připravili 
nástěnku z historie do roku 
1989. (J. Veselý)

Žáci 6. třídy vytvořili 
v rámci projektu model 

školy pod vedením p. uč. Am-
brožové a výtvarně zpracovali 
významné události uplynulých 

50 let. S pomocí třídního uči-
tele také předváděli mediální 
prezentaci věnovanou učitel-
skému sboru v historii naší 
školy. Na tu se můžete podívat 
na webových stránkách školy: 
www.zshalenkovice.cz (aktua-
lity - sloupek vlevo - Pět dese-
tiletí učitelského sboru ve fo-
tografi ích). (L. Lízal)

Žáci 7. třídy si na začátku 
projektu položili jedno-

duchou otázku: „Kdo všechno 
učil na naší škole?“. A to byl 
i cíl jejich snažení - představe-
ní všech pánů učitelů a paní 
učitelek. Prvním a zároveň 
nejtěžším úkolem bylo vypsá-
ní všech jmen. K tomu jim po-
mohla kronika školy a také 
paní učitelka Huťková. Nako-
nec se sešla spousta jmen, kte-

ré bylo nutné nějak setřídit. 
Po několika nápadech zvítězil 
ten poslední a podle žáků ten 
nejlepší. Rozdělit těch 50 let 
školy po desetiletích, ty barev-

Projekt „Naše škola“
ně odlišit a vypsat jména uči-
telů za každých 10 let. Chvil-
ka vypisování, něco malování, 
trochu lepení a po nějaké době 
byl výsledek na světě. A jestli 
se povedl, to posuďte sami. 
Rádi Vás přivítáme v říjnu při 
oslavách školy, kdy bude pro 
veřejnost probíhat Den otevře-
ných dveří. (M. Palúch)

Žáci osmého ročníku si 
v rámci projektu připra-

vili dotazník pro rodiče, babič-
ky a dědečky, kteří dříve na-
vštěvovali naši školu. Jejich 
odpovědi porovnali se součas-
ností. Dále sestavili graf, který 
ukazoval, kolik žáků v jednot-
livých letech naši školu navště-
vovalo. Vytvořili také prostoro-
vý objekt, který měl představo-
vat školu budoucnosti. Celou 

prezentaci doplnili o dobové 
fotografi e, vysvědčení a sešity, 
ale také o své slohové práce 
na téma škola. (O. Idesová)

Žáci 9. třídy vytvořili Ko-
lotoč času. Svůj projekt 

okomentovali takto: „Připra-
vili jsme si kolotoč předsta-
vující naši cestu od školky až 
po absolvování devátého roč-
níku. Pestrost stříšky kolotoče 
znázorňuje spletité zážitky ze 
školních lavic prožité se spolu-
žáky a učiteli. Lodičky zavěše-
né na stříšce poukazují na na-
šich rychle uplynulých devět 
let na škole a boty pod koloto-
čem znázorňují naši snad dob-
ře našlápnutou cestu do bu-
doucna“. (B. Ambrožová)
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▪ Projekt pravěk
19. 2. 2010 se 4. třída vráti-

la na počátky naší civilizace, 
tedy do pravěku. Děti si při-
nesly „pravěké“ oblečení, ka-
meny, kůže a jiné nezbytnosti 
té doby. V rytmu bubnů a ná-
strojů se přivítaly a rozdělily 
na čtyři tlupy. Každý dostal 
své pravěké jméno. Paní uči-

telka se jmenovala Nebezpeč-
ná bouře (asi proto, se ji nikdo 
raději nepokoušel zlobit). Děti 
zkoušely, jak se lidé v pravě-
ku dorozumívali, malovaly ná-
stěnné malby. Pravěké ženy 
modelovaly Venuše a sošky 
zvířat z plastelíny. K dotvoře-
ní atmosféry si přečetly úryvek 
z knížky Lovci mamutů, jak 
pračlověk získal oheň. Všech-
ny získané informace si žáci 
ověřili při zábavných hrách. 
Poslední hodinu strávili v ryt-
mu pravěké hudby. Podobným 
způsobem probíhal ve čtvrté 
třídě i další projekt Arktida 
a Antarktida. 

▪ Kamarádi přírody!
Je to už nějaký pátek, kdy 

jsme mohli díky štědré fi -
nanční podpoře SRPŠ pořídit 
do naší školy akvárium. Po od-
borné konzultaci bylo zakou-
peno v akvaristických potře-
bách u pana Hejdy v Napajed-

lích. Jeho zkušenosti a rady 
přispěly k tomu, že od samé-
ho počátku se nám daří tento 
kousek přírody, který má roz-
měry 100x40x40 cm a objem 
160 L, udržovat ke spokojenos-
ti jeho obyvatel. Aspoň si to 
myslíme, protože jsme od nich 
neslyšeli ještě žádnou stížnost. 
Nevěříte? Tak se přijďte podí-
vat do učebny přírodopisu! 

▪ Horolezecká stěna
23. února 4. třída podnikla 

dobrodružnou a sportovní vý-
pravu na horolezeckou stěnu. 
Plni očekávání a radosti jsme 

na společný výlet směr Břeclav 
vyrazili vlakem. 

▪ Zeměpisná olympiáda
17. 3. 2010 se zúčastnili žáci 

naší školy okresního kola Ze-
měpisné olympiády ve Zlíně. 
Školu reprezentovali Šimon 
Přecechtěl (6. třídy), Pavel 
Kašpar (7. třídy) a Radek Ně-
mec (8. a 9. třídy). Vynikají-
cího úspěchu dosáhl Šimon 
Přecechtěl, když v těžké kon-
kurenci obsadil překrásné 4. 
místo a od „stupňů vítězů“ jej 
dělily pouhé dva body. 

▪ Poznej a chraň
26. března 2010 se zúčastni-

lo šest žáků 7. třídy (dvě sou-
těžní družstva) přírodovědné 
soutěže Poznej a chraň, která 
se konala tradičně v Ekocent-
ru Trnka v Uherském Hradišti. 
Soutěž je rozdělena na dvě čás-
ti - test a „poznávačku“. Žáci 
se mohli také zapojit do vý-

tvarné soutěže daného téma-
tu, kterým byl „Les“. Ve velké 
konkurenci se nakonec umísti-
li uprostřed a na konci výsled-
kové tabulky. 

▪ Školní turnaj ve vybíjené
30.3.2010 se konal v tělo-

cvičně ZŠ. Svoje síly poměřili 
žáci 3.–6. ročníku. Pořadí: 1. 
Jackass (6.ročník) Gabrhe-
lík, Blažek, Grebeníček, Ko-
cián, Luppi, Kylarová, Jaroň-
ková. 2. Cambecovci (5.roč-
ník) Navrátilová, Vašková, 
Trvaj, Hrbáček, Gabrielová, 
Polomíčková, Kociánová, Bi-
líčková. 3. Smrtky (4.ročník) 
Huťka, Kocián, Švejčarová, 
Jurásek, Švec, Březíková, Ha-
náková

▪ Kroužek vybíjené
Zahájil činnost před 6 lety. 

V lednu loňského roku po-
stoupili žáci 5. ročníku až 
do krajského kola vybíjené, 
ale největší radost měli z ví-
tězství ve Žlutavě (1. místo ze 
6 družstev). Letos tolik štěstí 
neměli. Přesto naši reprezen-
tanti 20. 4. přivezli ze Žlutavy 
bronz, a to startovalo celkem 
7 družstev (přibyly Tečovice). 
Naši hráči: 5. tř.: Navrátilová, 
Vašková, Trvaj, Hrbáček, Ga-
brielová, Polomíčková. 4. tř.: 
Huťka, Kocián, Švejčarová, Ju-
rásek, Švec. 3. tř.: Blažek. 

▪ Pěvecká soutěž
22. 4. 2010 se v Napajedlích 

konal 10. ročník pěvecké sou-
těže. Naši školu reprezentovali: 
Barbora Gabrhelíková - 2. tří-
da, Vít Dundálek - 3. třída, Ma-
rika Zapletalová - 4. třída, Ka-

teřina Kociánová - 5. třída. Bar-
bora Gabrhelíková získala v ka-
tegorii moderní píseň 2. místo 
a Kateřina Kociánová 3. místo.

▪ Pouťový běh
Ve čtvrtek 22. 4. 2010 se 

uskutečnil tradiční přespolní 
„Pouťový běh“ za účasti žáků 
všech tříd základní školy. Nej-
lepší žáci I. stupně.: 1. třída: 
1. Lukáš Kocián a Lenka Mar-
caníková, 2. a 3. třída: 1. Ma-
rek Vašek a Barbora Gabrhe-
líková, 4. a 5. třída: 1. Daniel 
Kocián a Michaela Polomíč-
ková.

▪ Exkurze do Slavkova
Žáci 8. třídy se zúčastnili 28. 

dubna 2010 spolu s žáky ZŠ 
Napajedla exkurze do Slavko-
va. Tady si na místě slavné Bi-
tvy tří císařů prohlédli zajíma-
vě multimediálně pojaté muze-
um a také Mohylu míru, pa-
mátník všech obětí této krvavé 
bitvy. V samotném Slavkově si 
pak prohlédli zámek šlechtic-
kého rodu Kouniců. Poslední 
zastávka byla na Žuráni, kde 
bylo polní velitelství samotné-
ho Napoleona I., který odtud 
vydal 2. prosince 1805 v 8:30 
hod. rozkaz k útoku. 

▪ Plavecký výcvik
Od 19. února do 30. dubna 

v rámci hodin tělesné výcho-
vy se žáci 1.–3. třídy účastnili 
plaveckého výcviku. Každý pá-
tek si děti místo aktovek vzaly 
do školy batůžek a vyrazily au-
tobusem do Zlína. V plavání 
si zlepšovaly techniku, zvyšo-
valy fyzickou kondici, otužova-
ly se a zahrály si spoustu her 

Školní události
za 2. pololetí

ve vodě. Na závěr výcviku kaž-
dý „vodníček“ dostal „mokré“ 
vysvědčení.

▪ Návštěva muzea
V rámci blížícího se výro-

čí 50-ti let od postavení nové 
školy v Halenkovicích žáci 1.–4. 
třídy 5. 5. 2010 navštívili Muze-
um J. A. Komenského v Přero-
vě, kde se mimo jiné dozvěděli, 
jak to dříve v takové škole asi 
vypadalo. A nejen to.

▪ Botanická zahrada
25. května 2010 navštívili 

žáci 6. třídy sbírkové skleníky 
a rozárium, které jsou součástí 
botanické zahrady Výstaviště 
Flora v Olomouci. Počasí přá-
lo a tak se mohli všichni ko-
chat krásou rozkvetlých rost-
lin, keřů a stromů. Přes nabi-
tý program zbyl čas i na pro-
hlídku historického centra 
hanácké metropole. Celý den 
byl pak zakončen pěší túrou 
ze Spytihněvi do Halenkovic, 
která byla u většiny přijata 
s „nadšením“.

▪ Spytihněvský Matík
Dne 25. 5. 2010 se zástupci 

4. a 5. třídy zúčastnili mate-
matické soutěže Spytihněvský 
Matík. Za I. kategorii 4. třída 
naši školu reprezentovali: Ma-
rika Zapletalová a Markéta 
Švejčarová. Za II. kategorii 5. 
třída: Michal Gabrhelík a Na-
tálie Navrátilová. Spolu s nimi 
zde soutěžili i zástupci ze ZŠ 
Napajedla, ZŠ Žlutava, ZŠ Po-
hořelice a domácí ZŠ Spyti-
hněv. I přes silnou konkurenci 

děvčata ze 4. třídy skvěle za-
bodovala. Marika Zapletalová 
získala krásné 2. místo a Mar-
kétka Švejčarová 3. místo. 

▪ Soutěž ve spellingu
V květnu naši školu repre-

zentovali žáci 4. a 5. ročníku 
v soutěži ve spellingu. Za 4. 
ročník - Hanáková Kateřina, 
Trnavský Dominik a za 5. roč-
ník - Polomíčková Michaela, 
Kociánová Kateřina Na pěk-

ném 10. místě se umístila Kat-
ka Kociánová. 

▪ Školní výlet
26. května žáci 1., 3 a 4. tří-

dy jeli na školní výlet na Ranč 
Kostelany. Po příjezdu děti 
přivítal kovboj „Riči“, který je 
pak měl celý den na starosti. 
Aby se poznali, rozdal kovboj 
všem zelené šátky a prove-
dl je po stájích a pastvinách. 
Povyprávěl o koních a ukázal 
dětem, co se všechno na ranči 
nachází... 

▪ Moravská metropole
Ve čtvrtek 27. května šesťá-

ci a sedmáci vyrazili na výlet. 
Cílem byla moravská metropo-
le Brno. Bez dlouhého otále-
ní zdolali hrad Špilberk, kde 
se především dozvěděli jaký 
„komfort“ měli kriminálni-
ci v minulosti. Zajímavé byly 
i další expozice. Jejich obrov-
ský rozsah byl však nad naše 
síly a časové možnosti, protože 
druhým naším cílem byl Dino-
park ve Vyškově. Po několika 
hodinách strávených ve dru-

hohorách a zoologické zahradě 
se děti spokojeně vracely po-
hodlným autobusem domů...

▪ Průkaz cyklisty
V úterý 1. června zakončili 

čtvrťáci tříleté dojíždění na do-
pravní hřiště. Na testy se při-
pravovali celý rok a intenzivně-
ji v pondělí před první zkouš-
kou. I v autobuse ještě otevřeli 
testíky a procvičili si záludné 
křižovatky. Bylo vidět, že udě-
lali dobře. Paní učitelka Doli-
nová je moc chválila, protože 
je všichni udělali na výbornou. 
Dokonce 4 na plný počet bodů. 
Potom předváděli zručnost 
na kolech. Ale i zde se ukáza-
lo, že jsou šikovní, vše zvládli 
báječně a to i za nepříznivého 
počasí. Nebyl tedy důvod, aby 
nedostali svůj první řidičský 
průkaz. Sice jenom na kolo, ale 
přece. Žáci 4. třídy jsou zkrátka 
na kolech jedničky!

▪ Dětský den
Vzhledem k velmi nepřízni-

vému počasí posledních dnů 
se organizátoři rozhodli zrušit 
Dětský den, který se měl ko-
nat 4. 6. 2010.

▪ Vítězství v Napajedlích
Dne 5. 6. 2010 Volejbalový 

klub Napajedla připravil tur-
naj v přehazované a vybíjené 
žáků ZŠ. Soutěže se zúčastnili 
také žáci 6. a 7. třídy z krouž-
ku vybíjené při ZŠ Halenkovi-
ce, který vede p. uč. Ludmila 
Essenderová a ve své kategorii 
vybojovali krásné první místo. 
Soutěžící: Daniel Grebeníček, 
Iveta Blahová, Jan Kedra, Ja-

romír Blažek, Jiří Doležalík, 
Martin Berzedy, Remo Luppi.

▪ Plavecké závody
Dne 10. června se celá tří-

da vypravila do Zlínských láz-
ní na plaveckou soutěž žáků 3. 
tříd Stříbrný věnec. Závodili: 
Michal Hujíček, Hana Chren-
číková, Marie Čagánková, Vít 
Dundálek, Mojmír Blažek 
a Karolína Dundálková. Závo-
dilo se ve několika disciplínách 
- prsa, kraul a znak a ve šta-
fetě. V soutěži jednotlivců se 
do fi nále probojovali Hana 
Chrenčíková a Michal Hujíček, 
který nakonec získal 3. místo 
ve stylu znak 25 metrů. A pro-
tože ten den bylo krásně a zby-
lo trochu času do odjezdu auto-
busu, stihly se děti ještě podí-
vat na zlínskou jednadvacítku.

▪ Den s říční policií
Pátek 11.6.2010 strávili žáci 

1. a 2. ročníku s příslušníky 
policie. Seznámili se s prací 
říční policie. Projeli se na člu-
nu s npor. Bc Josefem Nápla-
vou po řece Moravě. Žáci na-
stupovali ve spytihněvském 
přístavišti a jezdili rozděle-
ni po 4-člených skupinkách. 
Všem se projížďka moc líbi-
la. Na souši se o děti dobře 
postarali prap. Pavel Bečica 
a nprap. Karel Platoš, nejen-
že je poučili o bezpečnosti, ale 
taky každému za odvahu dali 
kofolu a lízátko. 

P.S. Fotografi e k akcím na-

jdete na www. zs.halenkovice.cz 

a na www.zshalenkovice.rajce.id-

nes.cz.

vypsala VV 
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Členové SDH Halenkovice 

připravili dne 30. 4. 2010 na bý-

valém halenkovickém zeměděl-

ském letišti akci s názvem „Pá-

lení čarodějnic“. Pro děti byly 

přichystány soutěže - volba nej-

krásnější čarodějnice a čarodě-

je, skákání v pytli, letecká sou-

těž na koštěti, hod bramborem 

na cíl, kreslilo se po letištní plo-

Halenkovice mají za se-
bou pouť 2010. Ta letošní 
se konala poměrně brzy už 
25. dubna. Měsíc duben si 
však pro tento víkend při-
pravil ukázku toho, jak by 
to mělo vypadat v máji.

Slunečné a teplé poča-
sí přivábilo do Halenko-
vic mnoho návštěvníků. Ze 
středu obce se pro tento 
den stalo velké parkoviště. 
Řidiči svá auta, až na něko-
lik malých výjimek, parkova-
li ohleduplně, takže průjezd 
nebyl nikde blokován.

Pro hosty bylo připraveno 
jedno z největších množství 
pouťových atrakcí v histo-
rii. Naopak stánků se letos 
na Pláňavách objevilo o po-
znání méně než v uplynu-
lých letech. Halenkovická 
pouť totiž sdílela svůj ter-

Halenkovická pouť 2010
mín s několika dalšími akcemi 
v blízkém i vzdálenějším okolí. 
Stánky nabízely zejména pou-
ťové zboží - hlavně cukrovinky. 

Možná i to zapříčinilo, že pouť 
proběhla v poklidu bez vážněj-
ších problémů.

Vedení obce by proto rádo 
poděkovalo návštěvníkům, 
provozovatelům atrakcí, stán-

Pálení čarodějnic

še. Účastníci čarodějného mej-

danu si mohli opéct špekáček 

a na závěr byla zapálena velká 

hranice - fi lipojakubská noc byla 

kouzelná.

V pátek počasí sice strašilo 
deštěm, ale v okamžiku na to 
úplně zapomnělo, když spatři-
lo velké množství čarodějnic 
a čarodějnického dorostu.

Nejprve si však malí i velcí 
užili soutěží, při kterých šlo 
téměř o život, a opekli špe-
káčky, které je k životu zase 
vrátily. Čas utíkal a nasta-
la chvíle, na kterou všichni 
celou dobu těšili - slavnost-
ní zapálení hranice. O to se 
postarali nejhezčí čarodějnice 
a čarodějové, kteří tímto de-

fi nitivně ukončili zimu. Svůj 
úkol pro tento rok splnili 
a tak se za světla hořící hra-
nice všichni rozletěli do tma-
vé noci, aby se příští rok zno-
vu slétli...

(Fotogalerii si můžete pro-
hlédnout na stránkách našich 
hasičů.)

R.J. + Michal Palúch 

kařům, místním podnika-
telům a všem dalším, kteří 
se na organizaci a klidném 
průběhu letošní Halenko-
vické pouti podíleli.

R.J. 

Činnost žáků ŠD byla 
po novém roce opět pestrá. 
Hned v lednu jsme využili 
sněhové nadílky k soutě-
ži v Bobování. Každý bu-
doucí prvňáček k zápisu 
do ZŠ od nás dostal úžas-
nou zavazovací botičku. 
V únoru jsme si uspořáda-
li Karneval v ŠD a zatančili 
na Diskotéce v tělocvičně. 
V březnu tradiční soutěž 
v Solitaire a Doremi. Pro 
všechny zaměstnance ZŠ 
a MŠ jsme ke Dni učitelů 
vyrobili zapichovací papíro-
vé tulipány. V dubnu jsme 
vymrskali každého, koho 
jsme potkali a přidali veli-
konoční přáníčko i milou 
říkanku. Jako vždy na jaře 
jsme založili Herbárium ži-
vých lučních květin. A je 
tu květen, a s ním návště-
va Obuvnického muzea 
ve Zlíně a zhotovení přá-
níčka a kytičky pro mamin-
ku. Také jsme zahájili lehko 
atletickou mini olympiádu. 
V červnu nás čekalo Kres-
lení na chodníku ke Dni 
dětí a Turistická vycházka 
s opékáním. A pak už jen 
odpočítávat dny, které nás 
dělily od konce šk. roku 
a od prázdnin. A na ně 
jsme se moc těšili!

Hezké prázdniny a vyda-
řenou dovolenou přejí žáci 
ŠD.

Ludmila Essenderová 

Školní družina

• Holek David: SOŠ Otroko-
vice – autoklempíř

• Ježíšek Martin: SOŠ Otro-
kovice – autoklempíř

• Ježíšek Tomáš: SŠ poly-
technická Zlín

• Kedra Patrik: SPŠ Otroko-
vice – přírodovědné lyceum

• Láník Jiří: SŠ polytechnic-
ká Zlín

Volba povolání žáků 9. ročníku:

Program oslav 
Sobota - 2. 10. 2010
11.00–12.00  Uvítání ve školní jídelně, prohlídka školních 

budov, vernisáže
12.00–12.30  Zasazení stromu, položení kamene
13.00–14.00  Slavnostní oběd v kulturním sále OÚ
14.00–16.00  „Akademie“, kulturní vystoupení dětí ZŠ 

a MŠ
16.00–....  Zdravice hostů, volná zábava - hudební sku-

pina „DARKIL“

Neděle - 3. 10. 2010
14.00–16.00  Den otevřených dveří

Sedící zleva: Andrea Dlapová, Kateřina Rozsypalová, Anna Gajdošíková, Ivona Dundálková, tř. uč. Bohdana 

Ambožová, Lenka Jaroňková, Nikola Navrátilová, Magdaléna Kaňovská. Stojící zleva: Vít Sudolský, David 

Holek, Jiří Láník, Radek Němec, Tomáš Ježíšek, Martin Ježíšek, Patrik Kedra, Zdeněk Trvaj.

• Němec Radek: SPŠ Zlín - 
elektrotechnika

• Sudolský Vít: SOU Bzenec 
- rybář

• Trvaj Zdeněk: SŠ Uherský 
Brod – technik - puškař

• Dlapová Andrea: SŠ oděvní 
a služeb Vizovice – fotograf

• Dundálková Ivona: Gymná-
zium Uherské Hradiště

• Gajdošíková Anna: Ob-
chodní akademie T. Bati 
Zlín 

• Jaroňková Lenka: SŠ oděv-
ní a služeb Vizovice – kadeř-
nice

• Kaňovská Magdaléna: SŠ 
gastronomie a obchodu Zlín 
– kuchař - číšník

• Navrátilová Nikola: SŠ gas-
tronomie a obchodu Zlín

• Rozsypalová Kateřina: 
UPŠ Uherské Hradiště – 
multimediální tvorba

Ivona 
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V pátek 9. 4. 2010 se na pří-
sálí KD Halenkovice uskutečnila 
degustace pálenek, které halen-
kovičtí i mimohalenkovičtí pěs-
titelé přihlásili do IV. ročníku 
koštu slivovice, nesoucího název 
Halenkovická trnka. Do soutěže 
bylo celkem přihlášeno 99 vzor-
ků v kategorii „trnka“, 10 vzor-
ků v kategorii „jádroviny“ (ja-
blko, hruška), 23 vzorků v ka-
tegorii „peckoviny“ (meruňka). 

Počtem vzorků se čtvrtý ročník 
koštu stal ročníkem rekordním. 

Degustace se zúčastnilo cel-
kem 41 degustátorů, kteří byli 
nominováni halenkovickými 
zájmovými organizacemi, ne-
chyběli zde také vítězové před-
chozích ročníků. Pro degustaci 
bylo připraveno jedenáct stolů. 
Za celé odpoledne rukama kaž-
dého z degustátorů prošlo při-
bližně dvacet vzorků. Degustace 

byla zahájena po patnácté ho-
dině a o vítězi bylo rozhodnuto 
krátce po devatenácté.

Slavnostní ceremoniál vyhlá-
šení výsledků IV. ročníku Halen-
kovické trnky, který se měl ko-
nat 17. 4. 2010 byl poznamena-
ný tragickou událostí. Na tento 
den připadl Den smutku, který 
stát vyhlásil z důvodu letecké-
ho neštěstí polského vládního 
letadla. Konání akce bylo pro-
to přeloženo. Toto rozhodnutí 
nebylo z organizačních důvodů 
lehké. Jako nejvhodnější ná-
hradní termín se ukázal až pá-
tek 7. 5. 2010.

Slavnostnímu vyhlášení vý-
sledků i přes změnu termínu, 
přihlížel zaplněný sál kulturního 
domu. V přísálí byla připravena 
degustace soutěžních vzorků. Vy-
hlášení moderoval pan Jindřich 
Juřena. Během večera vystou-
pily děti z Folklorního kroužku 
Halenkovice, Cimbálová muzika 
Dolňáci a slovácký soubor Pozd-
ní sběr. Součástí byla i dražba 
nejúspěšnějších pálenek. 

Košt slivovice 2010

č. 61 /

IV. ročník koštu slivovice 
s názvem „Halenkovická trnka“ 
pořádala, stejně jako v minu-
lých letech, Kulturní komise při 
OÚ Halenkovice ve spolupráci 

s halenkovickými zájmovými 
organizacemi. 
Kompletní výsledky 

všech kategorií najdete 
na webových stránkách obce. 

 Stupně vítězů v kategorii 
„trnka“:

1. místo MICHALÍK Stanislav 
- Halenkovice 2009

2. místo PALLA František - 
Halenkovice 2009

3. místo MIHÁL Pavel st. - Ha-
lenkovice 2009

 Stupně vítězů v kategorii 
„peckoviny“

1. místo CHOCHOLATÝ Bohu-
slav - Halenkovice - meruňka 
2008

2. místo FRANTÍK Jaroslav - 
Otrokovice – meruňka

3. místo NĚMEC Vladimír - 
Halenkovice - meruňka 2009

 Stupně vítězů v kategorii 
„jádroviny“:

1. místo STRATIL Antonín - 
Halenkovice - hruška 2008

2. místo PALÚCH Michal - Ha-
lenkovice – hruška

3. místo CHYTIL Jiří - Halen-
kovice - hruška/jablko 2009

3. místo VLACHYNSKÝ Roman 
- Halenkovice - hruška 2009

R.J. 

Vítěz
 

TRNKA

Vítěz
 

JÁDROVIN
Y

Vítěz
 

PECKOVIN
Y

Kluci
a děvčata

Putovnípohár

V letošním roce jsme si připo-
mněli 65. výročí osvobození naší 
země od fašistického Německa 
a ukončení 2. světové války. 

Halenkovice byly osvobozeny 
2. května 1945. Při této příleži-
tosti starosta obce pan Jaromír 
Blažek a místostarostka obce 
paní Jarmila Tělupilová položi-
li věnce u pomníku rumunských 
vojáků, padlých při osvobozová-
ní Halenkovic a dalších obětí 2. 
světové války z řad halenkovic-
kých obyvatel.

Z halenkovické kroniky:
"Průběh fronty byl v Halen-

kovicích rychlý. Fronta se při-

valila náhle dne 2. května 1945 
před polednem od jihu k zápa-
du. Ustupující linie Němců byla 
slabá. Němci asi do jedenácti 
hodin dělali hřmot pancéřový-
mi pěstmi, tak, jako kdyby jich 
bylo mnoho. Po jedenácté hodi-
ně se odsouvali směrem ke Žlu-
tavě. OD Košíků a Spytihně-
vi postupovaly k Halenkovicím 
rumunské jednotky. Bylo jich 
mnoho, mnohem více než Něm-
ců. Mezi Rumuny a Němci byla 
mezera asi 1 km, místy i méně. 
Ustupující Němci se na kratší 
dobu zastavili, zaujali palebná 
postavení na cestě u Kuchařice 

Biatlon 
• I. oblastní závod Prostě-

jov - Zdětín
Zahajovací závod letošní let-

ní biatlonové sezóny probě-
hl v sobotu 24. dubna 2010 
v Prostějově Zdětíně. Z halen-
kovického Klubu biatlonu se 
závodu zúčastnili dva rozhodčí 
a 5 biatlonistů: Radek Huťka - 
v kategorii muži, Radek Trvaj 
- v kategorii žáci B, Milan Jur-
čík - v kategorii dorost, Mar-
tin Palla - v kategorii příprav-
ka, František Palla - v kategorii 
přípravka.

Na nejvyšší stupně vítězů 
vystoupili v kategorii „příprav-
ka“ Martin Palla a v katego-
rii „dorostenci“ Milan Jurčík. 
Závodu se celkově zúčastnilo 
na šest desítek biatlonistů.

Trvaj v kategorii žáci B - dopo-
ledne 7. místo, odpoledne po-
stoupil na 4. místo. Filip Wozar 
v kategorii žáci C - dopoledne 
5. místo, odpoledne postoupil 
na 4. místo. Milan Jurčík v ka-
tegorii dorostenci A - dopoledne 
3. místo, odpoledne postoupil 
na 2. místo.
• I. Český pohár - ATEX 

CUP Praha
První závod českého poháru 

- ATEX CUPU v letošní sezó-
ně se uskutečnil ve dnech 22.–
23. 5. 2010 v Praze na Barrando-
vě. V obou víkendových dnech 
startovali i halenkovičtí biatlo-
nisté.

V sobotním rychlostním závo-
dě obsadil Radek Trvaj v katego-
rii žáci B 23. místo z 34 star-
tujících a Filip Wozar v kategorii 
žáci C 15. místo z 29 startujících. 

• II. oblastní závod Brno 
Druhý oblastní závod v let-

ním biatlonu proběhl 9. 5. 2010 
v areálu Automotodromu 
v Brně. Skládal se ze dvou zá-
vodů. Dopoledne se běžel rych-
lostní závod, odpoledne pak 
závod stíhací. Do stíhacího zá-
vodu se startovalo s 5-ti vteři-
novými odstupy z dopoledního 
rychlostního závodu. Zlepšení 
výsledků v odpoledním stíhacím 
závodu přinesla halenkovickým 
biatlonistům zejména přesnější 
střelba.

Halenkovičtí biatlonisté si do-
běhli pro následující výsledky: 
Martin Palla v kategorii příprav-
ka - dopoledne 1. místo, odpo-
ledne udržel 1. místo. Franti-
šek Palla v kategorii přípravka 
- dopoledne 4. místo, odpoled-
ne postoupil na 3. místo. Radek 

65. výročí osvobození
a stříleli na Rumuny. Rumuni 
začali útočit minami a šrapnely. 
Přitom stále postupovali vpřed. 
Němci za krátký čas ustoupili.

Fronta šla obcí hladce, neboť 
ústup Němců byl rychlý a boj 
nebyl tuhý. To bylo pro Halen-
kovice velmi výhodné. Leta-
dla do boje nezasáhla. Do obce 
padlo jen několik dělostřelec-
kých granátů. Byly poškozeny 
4 usedlosti. Přitom nezahynul 
žádný. Byly zabity jen dva kusy 

dobytka. Postřelen byl Franti-
šek Juřena, Kopec, č.p. 15, kte-
rý zemřel 3. 5. 1945 v nemocni-
ci v Uherském Hradišti.

Dle výpovědi Rumunů, z nichž 
někteří uměli slovensky, měli 
toho dne 2. května předepsaný 
postup Jankovice - Halenkovi-
ce. Postup dodrželi. Ráno dne 3. 
května 1945 postupovali Rumu-
ni ze všech částí obce směrem 
na Žlutavu, Novou Dědinu, cel-
kově směrem severním."

Zdroj - Kniha o Halenkovicích 

(PaedDr. Marie Kašíková 2004)

Halenkovičtí občané - oběti 
2. svět. války. Čerpáno z „Kni-
hy o Halenkovicích“ a pomníku 
obětí v parčíku u ZŠ Halenko-
vice:

Jaromír Drmelka - přísluš-
ník RAF - sestřelen nad Biskaj-
ským zálivem (+18. 8. 1942)

František Juřena - vězněn 
v Německu - odsouzen a popra-
ven (+9. 12. 1943)

Jan Navrátil - vězněn v Ně-
mecku - odsouzen a popraven 
(+14. 8. 1944)

Josef Kníchal (rodák) - věz-
něn v Praze - odsouzen a popra-
ven (+červen 1944)

Josef Horka - zemřel v kon-
centračním táboře Osvětim 
(+18. 6. 1943)

Jan Daňhel s rodinou - ze-
mřeli v koncentračním táboře

Jan Poláček - zemřel v kon-
centračním táboře (+22. 3. 
1945)

František Juřena - zemřel 
po postřelení při přechodu fron-
ty Halenkovicemi (+3. 5. 1945)

Filoména Daňková, 
Petr Gajdošík
Františka Gajdošíková
Jar. Hořínek
Cyril Jašek
Štěpán Juřena
Boh. Kníchal
Josef Kocián
 R.J. 

V nedělním závodě s hromad-
ným startem si Radek Trvaj 
polepšil na 18. místo a Filip 
Wozar na 8. místo. Filip Wozar 
absolvoval navíc závod tříčlen-
ných štafet, společně s dvěma 
závodníky z Břidličné, ve kte-
rém obsadili 6. místo z 18 star-
tujících štafet.
• Druhý letošní závod

Druhý letošní závod českého 
poháru - ATEX CUPu se usku-
tečnil 26.–27. 6. 2010 v Jablon-
ci nad Nisou. V sobotním vy-
trvalostním závodě obsadil Fi-
lip Wozar v kategorii žáci C 8. 
místo z 31. startujících a Ra-
dek Trvaj v kategorii žáci B 26. 
místo ze 34. startujících. V ne-
dělním rychlostním závodě 
obsadil Filip Wozar 5. místo 
a Radek Trvaj 24. místo.

 František Palla 



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ 18č. 61 / ČERVENEC 2010 19

www.halenkov ice .cz

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJč. 61 / ČERVENEC 2010

Dne 14. 5. 2010 se v sále 
kulturního domu v Halenko-
vicích uskutečnila akce s ná-
zvem Prima jízda - zadáno 
nejen pro ženy. Pro diváky, 
kterých se sešlo něco kolem 
stovky, byl připraven bohatý 
program.

Studentky Střední odbor-
né školy oděvní a služeb z Vi-
zovic přivezly do Halenkovic 
kolekce sportovního obleče-
ní, večerních společenských 
šatů a kabátů. Během veče-
ra je na přehlídkovém molu 
odprezentovaly halenkovické 

modelky (foto č. 1). Před-
vedeny byly ukázky přípravy 
svatebního účesu a ošetření 
pleti ultrazvukem. Procedura 
byla pro lepší názornost sní-
mána kamerou a promítána 
v sále KD na plátno.

V další části večera předved-
la děvčata z vizovické školy 
proměnu v duchu třicátých let. 
Šikovné ruce kadeřnic vykouz-
lily účesy, za které by se nemu-
sely stydět ani prvorepublikové 
hvězdy stříbrného plátna.

K prima večerům neodmys-
litelně patří i pan Jindřich Ju-

 Otevírání nebe
V sobotu 17. 4. 2010 se 

na modelářském letišti na Vr-

chovici uskutečnil druhý ročník 

„Otevírání nebe“ Článek o akci 

zveřejnil na svých stránkách 

Zlínský deník: „Letečtí modelá-
ři otevřeli nebe“. Lidé s pohle-
dy obrácenými k obloze se v so-
botu promenádovali na klu-
bovém letišti Vrchovice v Ha-
lenkovicích. Otevíralo se tady 
totiž nebe.„Je to druhý ročník 
Otevírání nebe, které je určeno 
modelářům a příznivcům letec-
tví,“ vysvětlil spolupořadatel 
setkání František Vojtek.

„K celodennímu předvádě-
ní modelů se mohl připojit ja-
kýkoliv nadšenec. Vstupné se 
neplatilo. „Kolik lidí se tady 
mihlo, nepočítáme, ale jsou 
to desítky modelářů, kteří už 
se mezi sebou většinou dobře 
znají,“ dodal pořadatel. Nej-
vzdálenější fanoušek leteckého 
modelářství přicestoval dokon-
ce až ze slovenského Trenčína. 
Mezi modely různých typů 
a velikostí byly k vidění vrtul-
níky, dvouplošníky, ale napří-
klad také armádní letadlo,“ 
napsal Zlínský deník.

 Slet vícemotorových mo-
delů letadel
Velké množství modelů, 

atraktivní program, bezvadné 
zázemí, tropické počasí a slab-
ší divácká účast. Takto by se 
dal shrnout letošní ročník Mo-
del air show Halenkovice, kte-
rá se uskutečnila na modelář-
ském letišti na Vrchovici

Termín konání této akce byl 
znám už hodně dlouho. Dešti-
vé počasí, které přidalo vrás-
ky spoustě obyvatel Halenko-

vic, se ale nepřímo podílelo 
na nižší návštěvě ze strany di-
váků. Co se vlastně stalo? Asi 
nejpopulárnější halenkovická 
akce - Výlet do pohádky ne-
mohla být, z důvodu nepříz-
nivého počasí, uskutečněna 
v původním termínu. Její ná-
hradní termín byl stanoven 
na 12. 6. 2010, tedy na stejné 
datum, ve kterém se mělo ko-
nat i modelářské setkání. Sou-

běh těchto dvou akcí způsobil, 
že si na letiště svou cestu našli 
pouze opravdoví příznivci mo-
delů, ale také rodiny, jejichž 
ratolesti daly přednost sledo-
vání leteckého provozu před 
průchodem např. pekelného 
stanoviště Výletu do pohádky.

Naopak zájem modelářů 
o tuto akci organizátory pře-

kvapil velice mile. V Halenko-
vicích se ukázal rekordní počet 
modelů, jejichž autoři a piloti 
se sjeli ze vzdálených koutů 
naší země i Slovenska. K vi-
dění byla široká škála nejrůz-
nějších typů modelů letadel, 

vrtulníků a dokonce i létající 
zahradní techniky.

Zázemí akce se přesunulo 
do letištních buněk, ve kte-
rých byl perfektně zásobený 
bufet. Sortiment byl doplněn 
specialitami z udírny a gulá-
šem. Stín altánků byl vítaným 
útočištěm před sluncem.

Ofi ciální program byl oprav-
du nabitý a atraktivní. Došlo 
nejen na obvyklé vystavení 
modelů na stojánce a před-
vádění za letu. Pro návštěv-
níky byly připraveny takové 
„lahůdky“ jako nízké průlety 
ultralehkých letadel a jedno 
z překvapení odpoledne - leto-
vá ukázka letadla Z 137 Agro 
Turbo, které nad Halenkovice 
přiletělo z Kroměříže, kde plní 
funkci protipožárního hlídko-
vacího letadla.

Nechyběla samozřejmě ani 
soutěž házedel pro děti - od-
měnu si odnesl každý soutěží-
cí. Diváci mohli také hlasovat 
o nejatraktivnější model.

Vystupující modeláři poja-
li tuto akci jako opravdovou 
„show“. Oproti minulým le-
tům byla vystoupení vedena 
i tématicky. Nad Halenkovi-
cemi se tak například rozho-
řel boj ze druhé světové války. 
Americký bombardér B17 byl 
před bombardováním cíle na-
paden německými stíhačkami. 
Na pomoc mu přišla spojenec-
ká stíhací letadla a bombar-
dér tak mohl ze své pumov-
nice odhodit na plochu letiště 
bomby, které při dopadu sku-
tečně explodovaly.

Úspěch mělo i vystoupení 
Valašského letectva, které před-
vedlo souboj dvojplošníků do-
plněný pyrotechnickými efekty. 
Bojující letadla ze svého proti-
letadlového kanónu, umístěné-
ho na letištní ploše, postřeloval 
loupežník Rumcajs. Na obloze 
se předvedly i loňské hvězdy - 
bombardér Kalinin K7 a akro-

batická Avia 222. Mezi zajíma-
vé novinky se zařadil model os-
mimotorového létajícího člunu 
Do 214, který získal i nejvíce 
diváckých hlasů.

Neplánovanou hvězdou se 
stala Tatra 138, se kterou při-
jeli na letiště halenkovičtí ha-
siči v rámci požárního dozo-
ru - po nainstalování hadice 
s rozprašovačem vody vznikla 
vedle Tatry sprchovací stani-
ce, kterou bylo ve třicetistup-
ňovém vedru těžké odmítnout.

Celý ofi ciální program byl do-
provázen erudovaným komen-
tářem a proběhl bez vážnějších 
problémů. Jak už to ale v po-
slední době chodí, matička pří-
roda na sebe opět upozornila. 

Ve večerních hodinách přes 
Halenkovice přešla další z le-
tošních bouřek, během které 
museli modeláři vlastními těly 
zatížit stan „řízení letového 
provozu“, který v té době slou-
žil jako hangár pro rozměrné 
modely…

 
J.R. 

Letečtí modelářiZadáno nejen pro ženy – Prima jízda 2010
řena se svými instruktážními 
vsuvkami. Tentokrát se s „od-
porem“ ujal míchání vitamíno-
vé bomby - juice - z pomeran-
če a kiwi (foto č. 2). Na mo-

derním mechanickém odšťav-
ňovači dokázal vyždímat malé 
umělecké dílo. Jeho nápoj byl 
pak podáván všem hostům 
a účinkujícím jako závěrečný 
přípitek na zdraví.

Pěknou ukázku společen-
ského tance předvedl mladý 
taneční pár - Anna Gajdoší-

ková a Filip Wozar. Tanečnice 
vystoupila v jednom z přehlíd-
kových modelů. Překvapením 
večera se pak stala přehlídko-
vá promenáda nevěsty s dru-
žičkou (foto č. 3).

Škoda jen, že módní kolek-
ce z Vizovic byly letos k vidění 
zřejmě naposled. Pro malý zá-
jem se škole nepodařilo otevřít 
nové ročníky.

Během přestávky si mohly 
zájemkyně v improvizovaných 
prodejních stáncích zakoupit 
kosmetiku nebo úklidové tex-
tilie (foto č. 4).

Závěrečné poděkování hlav-
ní moderátorka a organizátor-
ka večera, paní Věnka Jadr-

níčková, věnovala všem, kdo 
se na přípravě „Prima jízdy 
2010“ podíleli: Modelky: Iveta 
Juřenová, Marie Kašíková ml., 
Adéla Juřenová, Anna Gajdo-
šíková, Eva Janečková, Petra 
Svárovská, Terezka Bieberlová. 
Modelky 30. let: Pavla Pavel-
ková, Jitka Pavelková. Tech-

nický dozor: Pavlína Bieberlo-
vá, Pavel Huťka, Hana Huťko-
vá, Šárka Juřenová. Kosmetič-
ky: Zuzana Kociánová, Moni-
ka Richterová. Pravá i levá po-
mocná ruka: Jindřich Juřena. 
Celá skupina kulturní komi-
se při OÚ Halenkovice. Velké 
poděkování za pomoc patřilo 
paní Dagmar Juřenové.

 J.R. 

1
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Přípravy „Výletu do pohád-
ky“ byly stejné jako v minu-
lých letech. Ležely na bedrech 
dobrovolníků, kteří se dlou-
ho před dnem konání setka-
li na několika informačních 
a organizačních schůzkách.

Vzhledem k nepříznivému po-
časí byl termín konání pohád-
ky přeložen ze 22. 5. na 12. 6. 
2010, ale ještě týden před ko-
náním akce se vážně uvažovalo 
o jejím zrušení - jak jinak - kvůli 
přívalovým dešťům.

Odvážnému štěstí přeje, řek-
li si organizátoři legendární 
akce a skutečně, štěstí i slu-
níčko se na ně usmálo. V pá-
tek 11. 6. 2010 se díky úsilí 
mnoha pro věc zapálených lidí  
změnil úplně obyčejný halen-
kovický les na les pohádkový, 
aby v den následující přivítal 
své hosty…

Zázemí Výletu do pohád-
ky bylo umístěno již tradičně, 
na střelnici na Dolině a trasa 
vedla, stejně jako v předcháze-
jících letech, po cestách schůd-
ných pro pěší i s kočárky. 

Mezi pohádkovými zastáv-
kami se letos poprvé obje-
vilo nové stanoviště Asterix 
a Obelix. Děti si po ochut-
nání kouzelného lektvaru 
od druida Panoramixe mohly 
vyzkoušet souboj s římanem, 
nebo si pohladit Obelixova 
pejska Idefi xe.

Hlavní organizační změnou 
bylo zkrácení času, kdy se 
dalo do pohádky vyrazit. V le-
tošním roce se mohli návštěv-
níci na trasu vydat od 10:00 
do 14:00 hod. (v předcházejí-
cích letech to bylo do 15:00). 
Tuto změnu přivítali zejmé-
na představitelé pohádkových 

Výlet do pohádky 2010

bytostí. I čtyřhodinový pobyt 
v akci je sám o sobě dost vy-
silující.

Na děti i jejich dospělý do-
provod po celou dobu svítilo 
úmorné sluníčko. Krátké spo-
činutí ve stínu umožnily až 
lesní pasáže pochodu. Tam se 
ale ke slovu přihlásila hejna 
komárů, kterým se v letoš-
ním roce extrémně daří.

Do letošní pohádky se 
i přes všechny lapálie, kte-
ré museli organizátoři vý-

letu překonat, přišlo podívat 
více než tři tisíce hostů.

 R.J. 
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Mužstvo halenkovické fot-
balové přípravky se ve čtvrtek 
17. 6. 2010 rozloučilo na domá-
cím hřišti s letošní sezónou.

Během prvního ročníku své-
ho fotbalového účinkování 
kluci zakusili množství drti-
vých proher, ale i to, jaké to je, 
když se podaří vstřelit gól i jak 
chutná vítězství. Často nastu-
povali proti soupeřům o hla-
vu větším, s mnohem většími 
fotbalovými zkušenostmi a do-
vednostmi. Je fajn, že je ra-
dost ze hry, bojovnost a snaha 
neopustily až do konce. Za to 
si zaslouží velkou pochvalu - 
a nejen oni. Dík patří jejich tr-
pělivým a ochotným rodičům, 
kteří je při jejich fotbalovém 
putování po celou dobu do-
provázeli. Velkou dávku odva-
hy a trpělivosti prokázali i pá-
nové, kteří kluky po celý rok 
vedli jako trenéři...

Rozlučce předcházel předpo-
slední celkově a poslední do-
mácí zápas s mužstvem Paseky 
B. Podle původních předpokla-
dů mělo jít o vcelku vyrovnaný 
zápas, protože věkový průměr 
soupeřova mužstva odpovídal 
tomu halenkovickému. Nako-
nec však z Pasek přijelo z dů-
vodu onemocnění menších hrá-
čů mužstvo přece jenom silněj-
ší. Takže to skončilo 1:9.

To však malé halenkovické 
fotbalisty vůbec nerozhodilo, 
zápasem totiž program tepr-
ve začal. Během odpoledne si 
kluci zasoutěžili v proměňová-
ní pokutových kopů o repliku 
dresu hráče FC Barcelona Li-
onela Messiho. Připraven byl 
táborák a na řadu přišlo i sku-
pinové foto. Kluci také předali 
dárek trenérovi, panu Vladimí-
ru Wozarovi (i s věnováním). 

Přejme jim, ať je radost ze 
hry neopouští. Příští rok bu-
dou zas o něco větší a karta se 
pomalu začne obracet v jejich 
prospěch 

P. S. V posledním zápase se-

zóny hráli halenkovičtí kluci 

v Mysločovicích nerozhodně 3:3.

R.J. 

Halenkovičtí fotbalisti po-
stupují! Po místním derby, 
které fotbalisti halenkovického 
A mužstva 11. 6. 2010 ve Žlu-
tavě vyhráli 1:2 a bodovém za-
váhání mužstva Spytihněvi B, 
bylo jasné, že tým mužů Ha-
lenkovic obsadí první místo 
tabulky a pro příští sezónu tak 
postoupí do III. třídy.

Halenkovické fotbalové muž-
stvo mužů si svými výkony vy-
bojovalo v letošní fotbalové se-
zóně první místo v tabulce IV. 
A třídy. V sezóně následující jej 
tak čekají boje ve III. A třídě.

V sobotu 12. června 2010 
se v tělocvičně Základní ško-
ly v Želechovicích nad Dřev-
nicí uskutečnil fl orbalový 
turnaj žákovských družstev 
„O putovní pohár starosty 
Želechovic“.

Turnaje se zúčastnil i tým 
ZŠ Halenkovice. Halenko-
vické fl orbalové družstvo se 
v konkurenci dalších čtyř 
týmů neztratilo a obsadilo 1. 
místo.

Zdeněk Trvaj byl vyhlá-
šen jako nejlepší obránce ce-

Florbalový turnaj

Přípravka ukončila svou první sezónu Halenkovičtí fotbalisti si převzali pohár

Konečná tabulka:
1. Halenkovice 24 17 3 4 81:34 54
2. Velký Ořechov 24 13 6 5 65:41 45
3. Spytihněv B 24 14 3 7 85:43 45
4. Dobrkovice 24 14 2 8 60:39 44
5. FC Vizovice 24 10 6 8 67:73 36
6. Žlutava 24 10 5 9 43:39 35
7. Racková 24 10 3 11 72:73 33
8. Jaroslavice B 24 9 4 11 48:56 31
9. Kudlov 24 8 5 11 45:59 29
10. Provodov B 24 7 6 11 46:69 27
11. Trnava B 24 8 1 15 51:74 25
12. Lhota 24 5 7 12 38:60 22
13. Doubravy 24 4 3 17 40:81 15

Podzimní fotbalová sezóna 2010
Rozlosování soutěže III. třída, skupina A - muži
1. kolo neděle Fryšták B – Halenkovice 8. 8. 16.30 hod.
2. kolo neděle Halenkovice - Pohořelice 15. 8. 16.30 hod.
3. kolo neděle Lípa – Halenkovice 22. 8. 10.00 hod.
4. kolo neděle Zádveřice - Halenkovice 29. 8. 16.30 hod.
5. kolo neděle Halenkovice – Tečovice B 5. 9. 16.30 hod.
6. kolo neděle Březůvky – Halenkovice 12. 9. 10.15 hod.
7. kolo neděle Halenkovice – Paseky 19. 9. 16.00 hod.
8. kolo neděle Lukov B – Halenkovice 26. 9. 15.30 hod.
9. kolo neděle Halenkovice – Bratřejov 3. 10. 15.30 hod.
10. kolo sobota Příluky B - Halenkovice 9. 10. 15.00 hod.
11. kolo neděle Halenkovice – Březová 17. 10. 14.30 hod.
12. kolo neděle Komárov – Halenkovice 24. 10. 14.00 hod.
13. kolo neděle Halenkovice – Mysločovice A 31. 10. 13.30 hod.
14. kolo neděle Halenkovice – Fryšták B 7. 11. 13.30 hod.

lého turnaje. Realizační tým: 
Jaroslav Jurásek, Michal Res, 
František Běhůnek. Hráči ha-

lenkovického týmu: Domi-
nik Polášek, Michaela Vo-
jáčková, Jan Jurásek, Pa-
trik Kedra, Filip Košábek, 
Zdeněk Trvaj, Remo Luppi, 
Roman Běhůnek, Jan Koci-
án, Richard Jelínek, Ondřej 
Švec, Jiří Jurásek, Kateřina 
Kašparová, Jaromír Blažek, 
Jakub Polach.

Výsledky turnaje:
1. místo ZŠ Halenkovice
2. místo TJ SOKOL Zlín
3. místo ZŠ Želechovice
4. místo TJ Orel Vizovice
5. místo SK Snipers Slavičín

Jaroslav Jurásek 

Po posledním zápasu sezó-
ny, které naši fotbalisti se-
hráli na hřišti v Zádveřicích, 
a ve kterém vyhráli nad muž-
stvem Vizovic B 1:3, si v so-
botu 19. 6. 2010 v Hospodě 
na hřišti převzali z rukou 
činovníků Okresního fotba-
lového svazu Zlín pohár pro 
vítěze IV. A třídy v sezóně 
2009/2010. Nový pohár rozší-
řil sbírku fotbalových trofejí 
v Hospodě na hřišti.

Konečný pohled do tabul-
ky napoví, že halenkovičtí 
fotbalisté soutěž vyhráli s ná-

skokem devíti bodů na druhé 
mužstvo (získali celkem 54 
bodů). Během všech zápasů 
obdrželi nejméně gólů - cel-
kem 34, vsítili druhý nejvyšší 
počet gólů ze všech mužstev 
tabulky - celkem 81. Postup je 
naprosto zasloužený.

Pro nastávající sezónu pře-
jeme halenkovickým fotbalis-
tům hodně úspěchů.

R.J. 
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Kalendář kulturních akcí
14. srpna 2010
 MORAVSKÉ CHODNÍČKY
 Sobota 14. 8. 2010 od 15.00 hodin v areálu za bývalým 

klášterem v Napajedlích. V programu vystoupí: Slovácké 
soubory Radovánek, Radovan, Pozdní sběr Napajedla, CM 
Dolňáci, Slovácký soubor Dolina Staré Město, Babčice 
a Chlapčiska ze Spytihněvi, Barošův soubor Zlín, VPUT 
Sazovice, Týnečáci z Velkého Týnce, Dětský folklórní 
kroužek z Halenkovic, Děcka z Traplic, Slza Borský Miku-
láš.

21. srpna 2010
 NOHEJBALOVÝ TURNAJ
 Dne 21. 8. 2010 proběhne od 8:00 hod. na halenkovic-

kém hřišti Turnaj v nohejbalu. Tříčlenné týmy se mo-
hou k účasti na turnaji přihlásit nejpozději do 15. 8. 2010 
v Hospodě na hřišti.

29. srpna 2010
 BARUM RALLY
 Jubilejní 40. ročník automobilové soutěže Barum rally od-

startuje v pátek 27. srpna 2010 v 17:00 hod. před zlínskou 
radnicí. Rychlostní zkoušky této soutěže povedou, stejně 
jako v minulých letech, i přes Halenkovice. Halenkovické 
rychlostní zkoušky s délkou 24,9 km se pojedou v neděli 
29. srpna 2010. Rychlostní zkouška č. 10 - start 8:28 hod. 
Rychlostní zkouška č. 14 - start 12:45 hod.

2.–3. října 2010
 OSLAVY ŠKOLSTVÍ
 Školství v Halenkovicích slaví 50 let od otevření II. stupně 

ZŠ a 60 let předškolní výchovy. 
 Program oslav: 
 Sobota 2. 10. 2010. Uvítání ve školní jídelně, prohlídka 

školních budov, vernisáže. Zasazení stromu, položení ka-
mene. Slavnostní oběd v kulturním sále OÚ. Akademie - 
kulturní vystoupení dětí ZŠ a MŠ. Zdravice hostů, volná 
zábava - hudební skupina Darkil. 

 Neděle 3. 10. 2010. Den otevřených dveří.

15.–16. října 2010
 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
 Volební místností pro volby do Zastupitelstva obce Ha-

lenkovice je přísálí KD. Do ZO Halenkovice se volí cel-
kem 15 členů. Dny voleb: 15. října (pátek) od 14.00 ho-
din do 22.00 hodin a 16. října (sobota) od 08.00 hodin 
do 14.00 hodin.

(změna termínů vyhrazena)

AKTUALITY . . . . . .

AJAJAJAJ

..

Parkování v Napajedlích
Od 1.4.2010 došlo v Napa-

jedlích k časové regulaci par-
kování na parkovišti ve měs-
tě. Často zde parkují i obyva-
telé Halenkovic, proto dopo-
ručujeme věnovat této infor-
maci pozornost. Omezení pla-
tí pouze v pracovní dny a to 
od 8 do 17 hodin a v den pra-
covního volna (sobota) od 8 
do 11 hodin. V době omezení 

Od 3. 5. 2010 je Stavební 
úřad MěÚ Napajedla přemís-
těn do budovy č. p. 87 - spo-
řitelna, 3. nadzemní podla-
ží. Přístup je zajištěn výta-

V dubnu byly do provo-
zu uvedeny nové internetové 
stránky Country klubu Ha-
lenkovice. Podrobné informa-
ce o činnosti klubu nalezne-
te na www.countryclub-ha-
lenkovice.webnode.cz. Ter-
míny různých klubových 
akcí (i našich) najdete v ka-
lendáři na stránkách spřá-
teleného webu Folk time - 

Ke dni 30. 6. 2010 bylo v Ha-
lenkovicích registrováno 111 
dosažitelných uchazečů o prá-
ci, míra nezaměstnanosti tedy 
činila 13,45 %. Celkový po-
čet práceschopných obyvatel 

5. července 2010 se ve 23:30 
hod. sešli na Dolině u Kame-
ňa nadšenci tradičního noční-
ho pochodu, aby následující 
ráno mohli pozdravit slunko 
z kamenné rozhledny na Brdě. 

však vozidlo může využít par-
kování na maximální dobu 2 
hodiny, která by měla být do-
statečná pro využití služeb, 
obchodů či vyřízení na úřa-
dech, a poté uvolnit místo 
dalšímu. K vyznačení doby, 
kdy začal řidič parkovat, slou-
ží parkovací kotoučky, které 
návštěvníci města zakoupí 
v Knihovně Napajedla.

hem z 1. nadzemního podlaží 
ve vestibulu, případně z dvor-
ní části objektu. Telefonní čís-
la zůstávají v planosti. Tel.: 
577 100 961 až 4. 

www.folktime.cz. Další se-
tkání členů klubu probíhají 
v hospodě U Lhotských, kde 
je nyní vhodnější zázemí. Vy-
užívání prostor kulturního 
domu se klub nevzdává, v bu-
doucnu plánuje využití na po-
řádání klubových akcí či po-
slechových pořadů, kterým 
by naopak hospodské pro-
středí moc nesvědčilo. 

k tomuto datu byl 825. Oproti 
konci měsíce dubna 2010, kdy 
činila míra nezaměstnanosti 
v obci 14,42 %, se jedná o po-
kles o 0,97 %. 

Zdroj Úřad práce Zlín 

Ti méně trénovaní se připojili 
ve 4 hodiny na Bunči. Do cíle 
dorazilo celkem 29 turistů, 
kteří letos opět spatřili nád-
herný východ slunka nad Ja-
vorinou. 

Dne 24. května 2010 
od 11:00 do 17:00 hod. pro-
běhla na OÚ Halenkovice 
v místnosti Klubu seniorů 
humanitární sbírka pro oběti 
letošních povodní. Obyvate-
lé Halenkovic darovali úklido-
vé, desinfekční a čisticí pro-
středky, přikrývky a další ma-

Stěhování stavebního úřadu

Country klub Halenkovice

Nezaměstnanost v Halenkovicích

Túra na Brdo

Humanitární sbírka
teriál v odhadované hodnotě 
19 300 Kč. Materiál byl dne 
25. 5. 2010 předán Charitě sv. 
Anežky v Otrokovicích, která 
se postarala o předání konkrét-
ním obětem. Sbírku organizo-
vala p. Iva Jelínková a Pavlína 
Bieberlová. Všem dárcům patří 
velké poděkování.  PB

Včelí mor
V souvislosti s výskytem moru včelího plodu v obci Nová 

Dědina, nařídila veterinární správa pro Zlínský kraj mimo-
řádné opatření k zamezení šíření této nákazy. Obec Halenko-
vice se nyní nachází v tzv. ochranném pásmu. 

Volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České 
republiky 2010 se konaly 
ve dnech 28. a 29. 5. 2010. 
Ve Zlínském kraji voliči vy-
bírali ze 17 politických stran 
a hnutí. Volební místností 
pro všechny voliče z Halen-
kovic bylo přísálí kulturního 
domu v budově OÚ. Z celko-
vého počtu 1434 halenkovic-
kých voličů volilo 870 obča-

Výsledky voleb do PS 
nů. Volební účast v naší obci 
dosáhla 60,67 %. Počet ne-
platných hlasů byl 9. Z 861 
platných hlasů získala: ČSSD 
- 207, ODS - 144, KSČM - 
133, Věci veřejné - 88, TOP 
09 – 85, KDU - ČSL - 62, 
SPO - Zemanovci - 57, Suve-
renita – J. Bobošíková - 42, 
Ostatní strany - 43.

Vítězné (parlamentní) 
strany viz graf:

Výsledky voleb v Halenkovicích

Ve čtvrtek 17. června 2010 
se od 20:00 hod. v sále Kul-
turního domu představili zná-
mí čeští baviči Josef Alois Ná-
hlovský a Josef Mladý.

Organizátorem akce byl Ra-
dek Kocián, který oba prota-
gonisty krátkým úvodním slo-
vem uvedl na pódium před 
zaplněné hlediště. Vystoupení 

Baviči Náhlovský a Mladý
bylo složeno z krátkých skečů 
a vtipů, proložených písnička-
mi, které Josef Mladý dopro-
vázel na klávesy a J. A. Ná-
hlovský na kytaru. Představe-
ní se líbilo a bylo odměněno 
potleskem. Následovala i malá 
autogramiáda a focení s prota-
gonisty večera.

 P.B. 

V posledních několika týd-
nech je postupně na střechu 
halenkovického kostela sv. Jo-
sefa aplikován nový nátěr. Ten 
původní čelil slunci, větru, 
dešti a sněhu od roku 1986.

Z účastníků výběrového ří-
zení byl pro provedení prací 
osloven pan Sedlář. Celá akce 
je fi nancována ze sbírky farní-
ků, příspěvků dárců a dotace 
obce Halenkovice.

Novým nátěrem má být 
opatřena střecha lodě kostela, 

Nátěr střechy kostela 
zákristie i věže. Před aplikací 
nátěru je nutné střechu od-
mastit a očistit. Nátěr je pak 
prováděn ve třech vrstvách. 
Práce na lodi se vykonává 
za pomoci horolezeckých lan, 
pro střechu věže bude využita 
vysokozdvižná plošina. V sou-
časné době je natřena stře-
cha hlavní části lodě kostela. 
Po zaizolování elektrického ve-
dení bude proveden nátěr stře-
chy zákristie, jižní střechy lodě 
a střechy věže. PB

P.B. 
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Vítání dětí
V sobotu 26. června 2010 

jsme na obecním úřadě v Ha-
lenkovicích do života přivíta-
li naše nejmenší děti. Pozvaní 
na tento slavnostní akt přija-
li: Alena a František Huťko-
vi se synem Lukášem (foto č. 
1), Liběna a Dezider Miho-
kovi s dcerou Nelou (foto č. 
2), Eliška a Rostislav Trvajo-
vi se synem Rostislavem (foto 
č. 3), Eva a Josef Zdráhalovi 
s dcerou Veronikou (foto č. 4) 
a Věra a Ondřej Gabrhelíkovi 
s dcerou Adélou (foto č. 5). 

Krátké pásmo plné tanečků 
písniček a básniček předved-
ly za hudebního doprovodu 
Zuzany Kříčkové děti ze zá-
kladní a mateřské školy. Pře-
jeme dětem i rodičům pevné 
zdraví, hodně štěstí a spoko-
jenosti.

S končícím školním rokem 
se loučíme s některými účin-
kujícími. Po prázdninách od-
chází na gymnázium Ivona 
Dundálková. Za tři roky práce 
jí děkujeme.
Bohdana Blažková, matrikářka 

3

1 4

2

5

řka 

Setkání padesátníků
V sobotu 22. května 2010 

se uskutečnilo setkání pade-
sátníků (ročníku 1959–1960).

1. řada zleva: Božena Juře-
nová (Kubičíková), Věra Koči-
cová (Grebeníčková), Jarmila 

Kubičíková (Holásková), Jaro-
slav Čapka, Jana Lisová (Mar-
caníková), PaedDr. Marie Ka-
šíková (Skácelová), Ing. Josef 
Kubičík. 

2. řada zleva: Stanislav 
Čevora, Lubomír Vojtášek, 
Josef Vičánek, Bc. Zdeňka 
Kolečkářová (Kašíková), Sta-
nislav Kolečkář, Josef Vojtík

Dne 4. 6. 2010 od 9:00 ho-
din do 12:00 hodin proběhla 
na území obce Halenkovice pre-
ventivní dopravně-bezpečnostní 
akce s názvem „Dětská policie“, 
kterou organizoval Městský 
úřad Otrokovice, odbor silniční-
ho hospodářství a Obecní úřad 
Halenkovice. Akce se uskutečni-
la na stanovišti v centru obce. 
Smyslem akce byla především 
bezpečnost na silnicích. Při 
kontrole se hlídka zaměřila ze-
jména na technický stav vozi-
del (u cyklistů i kola), povin-
nou výbavu, dodržování nejvyšší 
povolené rychlosti, dodržování 
zákazu požití alkoholu před či 
během jízdy, používání bezpeč-
nostních pásů a sedaček, povin-
nost celoročního svícení moto-
rových vozidel, dodržování bez-
pečnostních přestávek i nejvyš-
ších povolených hmotností.

Akce se zúčastnilo 6 dětí ze 
4. třídy základní školy v Halen-

kovicích, a to Dominik Trnav-
ský, Markéta Švejčarová, Karo-
lína Stuchlíková, Ondřej Huťka, 
Jakub Švec a Jiří Jurásek. Žáky 
nominovala škola sama. Hlídka 
se skládala z příslušníků Policie 
ČR, obvodního oddělení Otroko-
vice a dopravního inspektorátu, 
a 3 žáků. Aby se vystřídalo co 
nejvíce žáků, došlo po hodině 
a půl ke střídání složení hlídky.

Ráno v den konání akce se 
žáci dostavili s pedagogickým 
dozorem na předem určené mís-
to, kde na ně již čekali policis-
té. Žáci měli možnost podívat se 
do služebního vozidla PČR DI 
Zlín, které je vybaveno kamero-
vým systémem pro vyhodnoco-
vání rychlosti vozidel.

Bezpečnost dětí byla zabezpe-
čena výstražnými vestami s ná-
pisem Dětská policie.

Děti obdržely upomínkové 
předměty. Toho, kdo měl vše 
v pořádku, odměnili žáci drob-
nými předměty od partnerů 
akce. K hříšníkům byli dětští 
policisté shovívaví a většinu 

prohřešků řešili pouze domlu-
vou. Našli se ovšem i takoví ři-
diči, kteří se dopustili většího 
přestupku a byli potrestáni po-
kutou od skutečných policistů.

Celkem bylo v rámci akce Dět-
ská policie zastaveno a zkont-
rolováno 33 vozidel. 28 řidičů 
obdrželo od dětské hlídky upo-
mínkové předměty. U 5 řidičů 
byly zjištěny drobné přestupky, 
které byly na místě vyřešeny do-
mluvou, zejména za nepřipoutá-
ní se, nesvícení, chybějící dokla-
dy od vozidla a za neodstranění 
dálniční známky po skončení 

její platnosti. Žádný řidič nebyl 
řešen za překročení nejvyšší do-
volené rychlost v obci.

Partnery akce jsou: Policie 
ČR, Obec Halenkovice, Tep-
lárna Otrokovice, a.s., Barum 
Continental, spol. s r.o., Vše-
obecná zdravotní pojišťovna, 
DLC Napajedla a.s., ČSAD Vse-
tín a.s., Dopravní společnost 
Zlín - Otrokovice, s.r.o., Pipe-
life Czech s.r.o., Pozemní stavi-
telství Zlín a.s., PSG a.s., STA-
VERA, s.r.o., Zlínterm, spol. 
s r.o. a BESIP.

Mgr. Renáta Krystyníková 

Dětská policie 
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   Blahopřejeme
Červen

55 let
 Ludmila Essenderová Záhumení 606

60 let
 Pavla Ondrová Dolina 483
 Jaroslav Vičánek Pláňavy 257

65 let
 Jaroslava Gabrhelíková Hradská 252

70 let
 Jarmila Surá Záhumení 617
 Libuše Konečná Obecnice 544

75 let
 Zdeňka Rapantová Záhumení 567
 Libuše Čevelová Pláňavy 276

85 let
 Ludmila Kubičíková  Dědina 369

Červenec
50 let

 PaedDr. Marie Kašíková Kopec 647

55 let
 Zdenka Kašpárková Pláňavy 80

60 let
 Anna Běhůnková Dolina 193
 Josef Štulíř Dolina 412
 Pavel Kocián Pláňavy 405

65 let
 Jarmila Kedrušová Katernice 502

75 let
 Helena Režná Kržle 331

80 let
 Anna Snopková  Záhumení 326

Srpen
50 let

 Josef Čevela Pláňavy 477
 Vlasta Hrózová Kopec 664

55 let
 Ladislav Gabrhelík Záhumení 598
 Jarmila Kociánová Záhumení 561
 František Hložek Obecnice 641

Všem našim milým jubilantům do další řádky let přejeme pev-
né zdraví, stálou pohodu a optimismus.

  Bohdana Blažková, matrikářka

Svatby
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10. 7. 2010 uzavřeli sňatek v kostele sv. Josefa v Halenkovi-
cích Adéla Juřenová a Libor Machala. 

Významná jubilea
V červenci oslavila ži-

votní jubilem 50 let paní 
PaedDr. Marie Kašíková. 
Od roku 1990 až doposud 
působí jako členka obecní-
ho zastupitelstva. V letech 
1994 až 2006 pracovala jako 
členka rady obce. Význam-
ná je i její práce kronikářky. 
Obecní kroniku svědomi-
tě vede téměř 15 let. Stála 
také u zrodu Halenkovické-
ho zpravodaje v roce 1995. 
Do roku 2006 byla jeho 
šéfredaktorkou. Angažuje 
se i v oblasti halenkovické 
kultury jako členka kultur-
ní komise. Za práci pro obec 
a občany jí děkujeme a pře-
jeme pevné zdraví, hodně 
dalších pracovních a osob-
ních úspěchů.

Jaromír Blažek, starosta 

Zlatou svatbu – 50. let spo-
lečného života oslavili Lud-
mila a Ladislav Plškovi 
z Katernic. Sňatek uzavřeli 
23. července 1960 v Halen-
kovicích.

Významné jubileum 90 let 
oslaví 15. září 2010 paní Jo-
sefa Kociánová, rodačka 
z Halenkovic, věrná čtenářka 
našeho zpravodaje. V součas-
né době bydlí v Novém Jičí-
ně, ale často se do Halenkovic 
vrací ve svých vzpomínkách.

Krásné jubileum 100 let 
oslaví p. Filomena Míko-
vá, která se narodila 1. října 
1910 v Halenkovicích. V naší 
obci žila do roku 1998, dnes 
bydlí v domově pro seniory 
v Napajedlích.


