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JARO, O JARU, S JAREM … Dnes si přeč

tete:

� jak postupovat při nalezení  

 uhynulých ptáků

� o výzvě majitelům psů 

� o anketě pro občany 

� internet už i v Halenkovicích 

� výsledky sálové kopané HA-LA 

 LIGA 2005 

� jak dopadla Tříkrálová sbírka

� zprávy z činností halenkovic-

 kých spolků

� jaké jsou poplatky za komu-

 nální odpad

��pozvánky na kulturní akce 

... podstatné jméno, skloňované ve 
všech pádech a vzpomínané poslední 
dobou čím dál častěji a intenzívněji. 
Slovo, které po letošní dlouhé a ne-
konečné zimě známe už snad jen ze 
vzpomínek. Ale nebuďme pesimisté. 
Jaro i letos určitě přijde! Ale kdy?

Věřme, že se už konečně přestane 
trhat sněhová peřina, mrazivý vítr se 
změní na teplý vánek, pozvolna se roz-

pustí obrovské hromady sněhu a teplé 
slunečné paprsky nás všechny zahřejí 
na těle i na duši.

Vážení spoluobčané, přejeme vám, 
abyste nadcházející velikonoční svátky 
prožili v klidu, ve zdraví, a abyste si 
užili hřejivého jarního sluníčka, které už 
opravdu musí převzít vládu v přírodě! 
         Redakční rada 

a zaměstnanci OÚ Halenkovice

Zima v Járkách
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Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE HALENKOVICEZ JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE HALENKOVICE

� Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo rozpočet obce na 

rok 2006 a jeho rozpis ve smyslu § 84, odst. 2, písm. 

c) zákona č 128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších 

předpisů). Zastupitelstvo obce pověřilo radu obce (RO) 

schvalovat rozpočtová opatření do výše 50 000,- Kč za 

předpokladu, že bude zachována rovnováha příjmů a vý-

dajů dle přijatých zásad.

Schválený rozpočet Obce Halenkovice na rok 2006 

Daňové příjmy  12,232.000,- Kč

Nedaňové příjmy  966.000,- Kč

Kapitálové příjmy  47.000,- Kč

Přijaté dotace   362.000,- Kč

Příjmy celkem  13,607.000,- Kč

Běžné výdaje 7,163.000,- Kč

Investiční výdaje  5,404.000,- Kč

Výdaje celkem  12,567.000,- Kč

Splátka úvěru  1,040.000,- Kč

� ZO projednalo zápis z dílčího přezkoumání hospoda-

ření obce č. 232/2005/KŘ. Prozkoumání hospodaření obce 

obsahuje:

- dodržení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví

- naplňování směrnic k vedení účetnictví Obce Halenko- 

 vice přijaté RO v roce 2001

- účetní závěrku dle § 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb. 

- rozpočet obce a jeho plnění k 30. 9. 2005

- dodržování zákona č. 250/2006 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů

- čerpání účelových prostředků

- hospodářskou činnost příspěvkové organizace ZŠ Ha-

lenkovice

- veřejné zakázky – výběrové řízení 

- odměňování zaměstnanců obce a zastupitelů

Dále ZO projednalo závěry z cenové kontroly – zápis č. 

313/2005/Ř.

Závěr: V rozsahu provedeného dílčího přezkoumání hos-

podaření obce nebyly zjištěny nedostatky.

� Rada obce projednala Krizový plán MÚ Otrokovice, do 

jehož správního území a kompetence patří naše obec.

Plán obsahuje:

- dosažitelnost krizového plánu

- seznam stálé pracovní skupiny

- orgány krizového řízení

- kontaktní telefonní čísla při vyhlášení stavu nouze

Krizový plán je trvale vyvěšen a zpřístupněn v kanceláři 

OÚ Halenkovice.

��Na zasedáních rady obce se projednávala příprava 

investičních akcí, které budou realizovány v roce 2006. 

a) Rekonstrukce objektů ZŠ Halenkovice
- Je zajištěno finanční krytí ze státního rozpočtu ve výši 

15,000.000,- Kč včetně DPH.

- Doprovodné činnosti neinvestičního charakteru ve výši 

590.000,- Kč (průzkumná činnost, projekty, stavební dozor, 

povolovací řízení, výběrové řízení) budou hrazeny z roz-

počtu obce.

- Výběrové řízení na určení generálního dodavatele 

stavby bylo ukončeno – vítězná firma: „BRÁZDA CONTINUE 

a.s. Kroměříž.“

- S ředitelstvím ZŠ se připravuje organizace výstavby 

s ukončením prací v měsíci září 2006.

- V současné době se připravuje dokladová část k prová-

děcímu projektu za účelem vyřízení stavebního povolení.

- V měsíci dubnu se bude na ministerstvu financí v Pra-

ze vyřizovat „limitka“ a uvolnění finančních prostředků ze 

státního rozpočtu.

- Připravuje se investiční záměr na II. etapu rekonstrukce 

ZŠ (stará budova + hřiště)

b) Zavedení internetu do sítě TKR (televizní kabelové 
rozvody) Halenkovice
- Součástí projektu jsou tři veřejně přístupná místa s vy-

bavením potřebnou technikou.

- Předpokládá se připojení minimálně 97 domácností. 

- Rozpočtové náklady ve výši 2,400.000,- Kč budou po 

dobu výstavby hrazeny z obecního rozpočtu.

- Po kolaudaci a zkušebním provozu budou skutečné 

finanční náklady hrazeny z rozpočtu EU.

- Z výběrového řízení na dodavatele stavby vyšla vítěz-

ně firma SATTURN a.s. Holešov.

- lhůty pro realizaci: 

zahájení 03/2006 

dokončení 05/2006

c) Chodníky a zpevněné plochy podél silnice v části 
Pláňavy
- projektové práce ukončeny – Ing. Šico

Projekt obsahuje:

- rekonstrukce stávajících chodníků na Pláňavách

- nový chodník v trase nákupní středisko – nová škola

- nové zámkové dlažby u MŠ a ZŠ

- parkoviště za kostelem

- úprava státní silnice

- nové dopravní značení

- rozpočtové náklady jsou ve výši 3,600.000,- Kč

- bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele stavby 

- vítězná firma DIPS s.r.o. Zlín

- stavba zatím není zcela finančně zjištěna

- projektant připravuje dokladovou část tak, aby bylo 

v dubnu vydáno stavební povolení

- otázka financování bude řešena s náměstkem Krajské-

ho úřadu Zlínského kraje.

Jaroslav Ulica,
starosta
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Doporučení postupu neškodného odstranění jednotli-
vě nalezených uhynulých ptáků (v souvislosti s možným 
výskytem ptačí chřipky)
V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáků 

v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani 

správce území nálezu, je především nutné zachovat klid 

a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nej-

horšího.

Občan má tyto možnosti:

1. zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném 

místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany 

životního prostředí)

2. spálení v kotli na pevná paliva

3. oznámení nálezu obecnímu úřadu, na jejímž katast-

rálním území místo nálezu leží.

Obecní úřad může:

� kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik, 

nebo

� kontaktovat k odvozu osoby, které mají povolení 

k výkonu veterinární asanační činnosti (např. osoby, kte-

ré provádějí dezinfekci, dezinsekci, deratizaci), nebo

� kontaktovat soukromého veterinárního lékaře, který 

má v rámci své veterinární ordinace kafilerní box, nebo

Obecní úřad Halenkovi-

ce a komise životního 

prostředí vyzývá všechny 

majitele psů, aby dodržo-

vali pravidla pohybu psů 

na veřejných prostranstvích 

v obci. Pravidla vymezuje 

Obecně závazná vyhláška 

(OZV) č. 26 Obce Halenko-

vice k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořád-

ku (OZV je v plném zně-

ní uložena v kanceláři OÚ 

a vyvěšena na webových 

stránkách obce). 

Vzhledem k množícím se 

stížnostem našich spoluob-

čanů a ke skutečnosti, že 

počet přestupků i přes čet-

ná upozornění z naší strany, 

nemá klesající tendenci, na-

opak stále roste – neukáz-

něných majitelů psů přibý-

vá, bude této problematice 

věnována v letošním roce 

zvýšená pozornost ze strany 

obce i policejních orgánů. 

Ve stručnosti připomínáme, 

jakými ustanoveními by se 

majitelé psů, až na výjim-

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7, PRAHA 2                    Tel.: +420 227 010146                    Fax: +420 227 010 195

� podá informaci o umístění sběrného kafilerního 

boxu.

Obec je v tomto případě zodpovědná za neškodné 

odstranění uhynulých ptáků a úhradu vzniklých nákladů.

Veterinární asanace je v tomto případě řešena § 39 až 

42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změ-

ně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku 
s uhynulými ptáky:
� K manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmen-

ším ochranné rukavice, roušku a pevné boty, čepici za-

krývající vlasy.

� Po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mý-

dlem.

Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) 
nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kon-
taktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské 
veterinární správy.

Další informace týkající se chřipky ptáků 

jsou umístěny na adrese:

http://www.svscr.cz/files/pt.html

Výzva majitelům psů
ky, dané OZV, měli řídit. 

NENÍ POVOLENO:
1. Vodit či vnášet psa do 

veřejně prospěšných budov, 

na dětská hřiště, pískoviště 

a okolí míst a zařízení slou-

žící dětem.

2. Nechat volně pobíhat 
nezajištěná zvířata na ve-

řejném prostranství v zasta-

věných částech obce.

3. Ponechá-

vat čekající 

psy na veřej-

ném prostran-

ství, zejména 

před obchody, 

bez ochran-

ného košíku 

a nepřipouta-

né v bezpečné 

vzdálenosti od 

kolemjdoucích 

osob či zvířat, 

venčit psy na 

veřejných plo-

chách, chodní-

cích, parkovištích a květino-

vých záhonech.

MAJITEL PSA JE ODPO-
VĚDNÝ:

1. Za volný pohyb neza-
jištěného zvířete na veřej-

ném prostranství, jeho vni-

kání na místa, kde je OZV 

stanoven zákaz vodění psů 

a za jeho ohrožování nebo 

obtěžování občanů. Za ne-

zajištěné zvíře se považuje 

takové, které není opatřeno 

ochranným košíkem a není 

vedeno na vodítku.

2. Za jeho chování a jed-
nání, případně za jeho re-

akci na dráždění, nejde-li 

o přiměřené chování psa. 

Za přiměřené chování se 

považuje chování psa při 

ochraně majetku či osoby.

3. Za znečištění, poškoze-
ní a jiné následky venčení 

psa na veřejném prostran-

ství nebo veřejně prospěš-

ném zařízení.

Apelujeme na majitele 

psů, aby si uvědomili, že 

porušováním pravidel, da-

ných OZV, nejen že se do-

pouštějí přestupků a vysta-

vují se postihu, ale zvyšují 

riziko nebezpečí úrazů, kte-

ré mohou být psy způsobe-

ny a současně významným 

způsobem ovlivňují obraz 

obce a soužití občanů.

Josef Janeček,
místostarosta obce
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V průběhu měsíce listopadu 2005 se do vašich domác-

ností dostala „Anketa“. Byli jste požádáni o její vyplnění. 

Osloveno bylo celkem 420 domácností. Vyplněných anket-

ních lístků se vrátilo 267. Všem, kteří této anketě věnovali 

pozornost, děkujeme.

Pro vaši informaci předkládáme anketní otázky v plném 

znění i s vyhodnocením. Souhrn odpovědí je proveden 

tučným písmem.

Vážení občané,

obracíme se na vás s anketou, 

která má za účel zjistit vaše názo-

ry na možnosti a zájem interneto-

vé dostupnosti a připojení v naší 

obci v průběhu roku 2006.

Obecní úřad Halenkovice požádal Centrum pro regio-

nální rozvoj, s kladným výsledkem, o dotace na zřízení 

míst s veřejně přístupným internetem s využitím rozvodů 

kabelové televize.

Tím bude možno využívat internet i v domácnostech 

a firmách, kde jsou rozvody kabelové televize přivedeny. 

Veřejně přístupná místa budou zbudována v budově OÚ, 

hasičské zbrojnice a v základní škole. K dispozici bude 

plně kvalifikovaný personál, který vám ochotně pora-

dí a pomůže se základními uživatelskými funkcemi apod. 

A hlavně – přístup na internet bude za minimální poplatek.

Dotazník není anonymní, protože jeho výsledky musíme 

archivovat pro následnou kontrolu Centrem pro regionální 

rozvoj, které nám na zařízení poskytne dotace. Vyplňte, 

prosím, tento dotazník pečlivě – jeho výsledky jsou pro 

nás velmi důležité a ovlivní další rozvoj naší obce.

Děkujeme vám za spolupráci!

Obecní úřad Halenkovice

------------- Požadovanou volbu zakroužkujte ------------- 
---------- je-li více možností, označte je všechny -----------

1. Máte v současné době přístup k vysokorychlostnímu 

internetu?

 42 a) ano, z domácnosti

 75 b)  ano, ve škole / v práci

 25  c)  ne, využívám občas veřejných míst s internetem  

   (knihovny, informační centra, u dětí apod.)

125  d)  ne, nemám vůbec žádný přístup k internetu

2. Jaký druh internetu ve vaší domácnosti používáte?

 33 a)  vytáčenou telefonní linku 

 10 b)  telefonní linku s využitím technologie ADSL

 18 c)  bezdrátové připojení

 22 d)  přes mobilního operátora

 67 e) jiný typ připojení, uveďte jaký ...........................

   nemáme internet žádný................

3. Měli byste zájem o vysokorychlostní on-line (trvalé) 

připojení bez omezení dat přes kabelovou televizi?

63 a)  určitě ano

 44 b)  spíše ano

 89  c)  v současnosti ne, možná v budoucnu

 67 d) určitě ne 

Anketa pro občany 
Obce Halenkovice

4. V případě, že budete mít zaveden vysokorychlostní 

internet do vaší domácnosti, firmy, jaká cena je za tuto 

službu pro vás maximálně přijatelná (včetně DPH)?

 103 a)  do 300,- Kč/měsíc 

 80 b)  300,- až 500,- Kč/měsíc

 13 c) 500,- až 700,- Kč/měsíc

 1 d)  700,- až 900,- Kč/měsíc

 0 e) 900,- a více

5. V případě, že bude v naší obci 

zřízeno místo s veřejně přístupným 

internetem, kde bude cenově zvý-

hodněný přístup k internetu, bude-

te ho využívat?

 134 a) nebudu mít zájem toto místo navštěvovat

 110 b) v případě, že nebudu mít k internetu jiný 

   přístup, budu jej využívat 

 16 c) ano, určitě je budu využívat

6. Navštěvujete v současné době webové stránky obce 

na adrese www.halenkovice.cz?

 35 a)  ano

 18 b) spíše ano

 60 c) spíše ne

 18 d) ne, nenacházím na nich žádné podstatné 

   informace

 131 e)  ne, nemám přístup k internetu

7. Bydlím v čísle popisném: .............., počet členů v do-

mácnosti ve věku:

 159  a)  do 15 let

 49 b)  15 – 20 let

132  c)  20 – 30 let 

 258  d)  30 – 50 let  

 224 e)  50 – 70 let 

 93 f) 70 let a více 

8. Vyplnil:

127  a) žena 

139  b) muž 

 9. Ve věku:

 1  a) do 15 let 

 4 b) 15 – 20 let

 50  c) 20 – 30 let    

103  d) 30 – 50 let

 71  e)  50 – 70 let

 35  f) 70 let a více

 10. Vzdělání (uveďte nejvyšší dosažené):

 40  a)  základní

 95 b) vyučen/-a  

 30  c)  středoškolské

  79  d) středoškolské s maturitou

 22  e) vysokoškolské 

Zpracoval: Josef Janeček
březen 2006 
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KABELOVÝ INTERNET KONEČNĚ TAKÉ V OBCI HALENKOVICEKABELOVÝ INTERNET KONEČNĚ TAKÉ V OBCI HALENKOVICE

AVONET, s.r.o. | Kvítková 4323 | 760 01 Zlín 
Tel.: +420 577 004 775 | kabel@avonet.cz

www.avonet.cz
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V říjnovém Zpravodaji končím článek sdělením, že nej-

důležitější investiční akcí školy se stane oprava střechy 

budovy II. stupně. V současné době se těšíme z přidělené 

státní dotace, kterou bude nejen tato záležitost řešena, 

ale bude probíhat celková rekonstrukce obou školních bu-

dov. Stavební práce budou zahájeny již v průběhu školní-

ho roku, z toho důvodu bude ukončení o týden dříve, tzn., 

vysvědčení žáci obdrží 23. 6. 2006. 

1. třída: 
Prospěch: všichni žáci prospěli s vyznamenáním 

  - 9 žáků samé jedničky

Panel cti: Kociánová Kateřina

  Večeřová Markéta

  Gabrhelík Michal

Zameškaný počet hodin: 317; průměr 24,38/1 žák

2. třída: 
Prospěch: 17 žáků prospělo s vyznamenáním 

  - 8 žáků samé jedničky

Panel cti: Kylarová Dagmar

Zameškaný počet hodin: 425; průměr 19,6/1 žák

3. třída: 
Prospěch: 12 žáků prospělo s vyznamenáním 

  - 6 žáků samé jedničky:    

  Berzedy M., Hanáková D., Kadlčíková M.,

  Králová K., Satina L., Švec O.

Panel cti: Stiksa Filip - kamarádský a snaživý chlapec

Zameškaný počet hodin: 271; průměr 16,8/1 žák

4. třída: 
Prospěch: 7 žáků prospělo s vyznamenáním:

  1,00 Vojtíková L.

  1,11 Dundálková A., Košábek F., Wozar F.

  1,22 Svárovská P.

  1,33 Přílučíková S.

  1,44 Kadlčíková B.

Panel cti: Kadlčíková Blanka – svědomitá, hodná dívka

Zameškaný počet hodin: 381; průměr 27,21/1 žák

Chování: byly uděleny důtky třídního učitele dvěma 

  žákům za neukázněné chování a zapomínání

5. třída: 
Prospěch: 8 žáků s vyznamenáním:

  1,00 Dundálková I., Gajdošíková A.,   

   Rozsypalová K.

  1,22 Trvaj Z.

  1,33 Kedra P., Němec R., Stiksa M.

  1,44 Ježíšek T.

Panel cti: Trvaj Zdeněk – svědomitý, pečlivý, 

  rozumný, příkladné chování

Zameškaný počet hodin: 585; průměr 36,56/1 žák

Chování: napomenutí třídního učitele dostali 3 žáci  

  (nekamarádské chování)

Pochvalu do ŽK: Trvaj Z., Dundálková I., Rozsypalová K.

6. třída: 
Prospěch: 9 žáků s vyznamenáním:

  1,00 Skácelová H., Strašáková A., Horková K.

Přehled o prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku  2005 - 2006 Přehled o prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku  2005 - 2006 

  1,08 Novák P.

  1,31 Aster M., Prechtl D., Vojtíková K.

  1,38 Stuchlík R.

  1,46 Zapletalová N.

Panel cti: Novák Pavel – rozumný a spolehlivý žák

Zameškaný počet hodin: 1130; průměr 51,08/1 žák

7. třída: 
Prospěch: 3 žáci s vyznamenáním: 

  1,00 Langerová K.

  1,07 Kříčková Z.

  1,36 Graclová B.

Panel cti: Graclová Barbora – pěkný prospěch, 

  příjemné a milé vystupování

Neprospěla: – 1 žákyně z M, Dě

Zameškaný počet hodin: 942; průměr 44,86/1 žák

8. třída: 
Prospěch: 3 žáci s vyznamenáním: 

  1,00 Košábková L.

  1,19 Tělupilová R.

  1,50 Karchňáková Z.

Panel cti: Košábková Lucie – výborný prospěch, 

  příkladné chování

Neprospěli: - 3 žáci z AJ, M 

Zameškaný počet hodin: 1025; průměr 43,6/1 žák

Chování: - 4 žáci za prohřešky v chování obdrželi 

  následující kázeňské postihy: napomenutí 

  tř. uč., důtku tř. uč., důtku ředitele školy  

  a dvojku z chování

Pochvaly:  Tělupilová Radana a Hučíková Kristýna

9. třída: 
Prospěch: 5 žáků s vyznamenáním:

  1,00  Prechtlová K.

  1,31 Kašpárková H., Zatloukalová Š.

  1,50 Skácel J., Skácel R.

Panel cti: Kašpárková Hana – svědomitá, pracovitá  

  a slušná žákyně 

Neprospěl: - 1 žák z M

Chování: - 1 žák dostal důtku řed. školy za nekázeň  

  a nerespektování autorit

Zameškaný počet hodin: 480; 30/1 žák

Závěrem se zmíním o akcích, které v tomto období pro-

běhly nebo probíhají. Žáci 7. ročníku absolvovali lyžařský 

výcvik na „Martiňáku“, uskutečnily se kurzy práce na PC 

pro veřejnost (v současné době probíhá 3. cyklus). Za fi-

nance, které se tímto způsobem získaly, byl pořízen data-

projektor do počítačové učebny. Ve spolupráci se SRPŠ byl 

uspořádán „Dětský karneval“ a „Rodičovský ples“. Vedení 

školy děkuje členům obou výborů za pomoc při organizaci 

těchto náročných akcí. Stejně tak děkujeme všem sponzo-

rům za věcné ceny a finanční příspěvky. 

Dle nového školského zákona je každá škola povinna vypra-

covat vlastní vzdělávací program, učitelé se zúčastňují nejrůzněj-

ších seminářů a školení ve svých předmětech a kompletují jeho 

podobu. Zásadním dokumentem se stane od 1. 9. 2007.

  Mgr. Hana Huťková, zástupce ředitele
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Milí rodiče!

Už i na Halenkovicích můžeme trávit čas s našimi 

nejmenšími dětmi ve společnosti jejich vrstevníků. 

Pod vedením Veroniky Horkové a její dcerky Vendulky 

(za technického dozoru jejich tatínka Zbyňka) probí-

há pravidelné setkávání rodičů s dětmi, které ještě 

nenavštěvují mateřskou školku. Zábavné odpoledne 

plné her se koná každou středu v tělocvičně místní 

ZŠ od 15:30 do 16:30 hod. Akce je určená především 

dětem ve věku od 1 do 4 let, ale dveře jsou otevře-

ny pro všechny pohybu chtivé ratolesti. Děti se zde 

mohou realizovat skotačením na nářadí, s míči, naučí 

se spousty říkanek a hlavně se seznámí s kamarády, 

které zajisté brzy potkají ve školce. Setkání poběží do 

konce školního roku a přidat se můžete kdykoliv. Bližší 

informace  získáte na telefonu 577 945 778. 

Poděkování patří vedení školy, které umožnilo vy-

užívat prostory tělocvičny a hlavně manželům Horko-

vým za jejich ochotu a trpělivost při organizování této 

smysluplné a příjemné akce. 

Pavlína Bieberlová

Dne 17. 12. 2005 proběh-

lo v „Hospůdce u Kubínů“ 
závěrečné vyhodnocení, sa-

mozřejmě i s příslušnou 

oslavou, 4. ročníku turna-
je v sálo-
vé kopané 
„ H A - L A 
LIGA“. 
Soutěže 

se účastnilo 8 fotbalových 

týmů z naší obce a z Na-

pajedel. Po šest víken-

dů v průběhu listopadu 

a prosince borci bojovali 

o putovní cenu (dřevěná 

zmenšenina pivního sudu) 

a o cenu neputovní (pra-

ODPOLEDNE
 PLNÉ HER PRO NEJMENŠÍ

HA-LA LIGA 
2005

Vítězné družstvo
Horní řada zleva: Marek Abrahám, Pavel Tomaštík, 

Martin Kníchal
Dolní řada zleva: Břetislav Přecechtěl, Robert Pře-

cechtěl, Lubomír Regent

vá nezmenšenina pivního 

sudu), o kterou se vítězný 

tým podělil se všemi zú-

častněnými.

Organizátoři turnaje tímto  

děkují všem 

z ú ča s t n ě -

ným, jakož   

i všem spon- 

zorům (Sta-

ropramen, Hospůdka u Ku-

bínů atd.) a především 

vedení Základní školy v Ha-

lenkovicích za umožnění po-

řádání tohoto, již tradičního, 

předvánočního sportovního 

klání v naší obci.

Ing. Radek Kedruš

KONEČNÉ POŘADÍ TÝMŮ:

1. místo Ďáblovi Soustružníci

2. místo 1. FC Haleny

3. místo Ohniví Kohouti

4. místo Vypitý Demižón

5. místo 1. HFC Staropramen

6. místo Gabroši & spol.

7. místo The Plaky

8. místo Veteráni

Nejlepším střelcem turnaje s 26-ti góly se stal 
ONDRA GABRHELÍK
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Přiblížily se Vánoce a to je 
doba, kdy zástupci naší 

obce, konkrétně pan starosta 
a paní Dr. Marie Kašíková, 
navštěvují naše bývalé spoluob-
čany v domovech důchodců. Ten-
tokrát se pan starosta ze zdra-
votních důvodů omluvil a s paní 
Kašíkovou jsem jela já. 

Jako první jsme navštívily 
paní Františku Stuchlíkovou, kte-
rá je v penzionu pro důchodce 
ve Spytihněvi. Přijala nás vel-
mi srdečně a pozvala na kávu, 
která v chladném a sněhovém 
počasí přišla vhod. Penzion ve 
Spytihněvi je zbudován krátce, 
proto není divu, že vše ješ-
tě září novotou. Její pokoj je 
spíše moderní, útulný byt. Pro-
zradila nám, že poměrně často 
jezdí na Halenkovice. Má tu 
své přátele a rodinu. Čas po-
kročil a my jsme musely dál.

Od paní Stuchlíkové jsme se 

vypravily do Napajedel. Musím 
se přiznat, že jsem neměla tu-
šení, kde domov důchodců je. 

NÁVŠTĚVYNÁVŠTĚVY  
v domovech důchodcův domovech důchodců

Byla jsem překvapená, že je 
to poměrně velká, čtyřpatrová 
budova. 

Tady jsem poprvé viděla a po-
znala už 96-ti letou paní Filomé-
nu Míkovou, 
která bydlí 
v nejvyšším 
patře domo-
va. Všechny 
ostatní jsem 
si pamatovala z dřívějších dob. 
Je to drobná, milá paní, která 
si s námi zavzpomínala na své 
sousedy a přátele z Halenkovic. 
I přes svůj vysoký věk nás  
opatrně doprovodila ke scho-
dišti, které nás dovedlo o pat-
ro níž, kde jsou teprve od jara 
roku 2005 ubytovaní paní Ma-
rie Kubičíková a pan Jaroslav 
Matlocha. 

Potkaly jsme se s nimi u dve-
ří jejich pokoje, protože zrovna 
přicházeli od oběda. Nedalo 

nám to a zeptaly 
jsme se, jak jim 
tu vaří. Oba si 
pochvalovali, že 
jídlo je chutné 
a je ho tu oprav-
du dost. Dotvrzo-
vali to tím, že od 
doby, co se sem 
nastěhovali, mají 
o nějaké to kilo 
navíc. V napaje-
delském domově 
jsou spokojeni. 
Dokážou vyplnit 
svůj volný čas, 

což někdy bývá velice těžké. 
Paní Kubičíková má spoustu záj-
mů. Především se stará o pana 

Matlochu, který byl v té době 
nemocný. Ráda čte, maluje 
a účastní se i různých progra-
mů, které jim nabízejí pracovni-
ce domova. Po milém povídání 

nastal čas 
se rozlou-
čit, protože 
nás čekala 
ještě jedna 
n a v š t ě v a 

u paní Ludmily Jablonické, která 
má pokoj ve druhém patře.

Paní Jablonická se nás po-
ptala na novinky z Halenkovic 
a také si posteskla na to, že 
má potíže s chůzí. Nohy už jí 
neslouží tak, jak by chtěla. 
Zaujaly nás krásné fotogra-
fie jejích pravnuků, které má 
úhledně naskládané na polici. 
A ona se o nich moc hezky 
rozpovídala. Těší ji taky to, 
že má v Napajedlích vnučku, 
která ji často navštěvuje. Po 
rozloučení s paní Jablonickou 
jsme se vydaly na náročnou 
cestu do Lukova.

Při této příležitosti bych chtě-
la ještě vzpomenout na paní 
Ludmilu Plačkovou z Halen-
kovic, která v napajedelském 
domově žila od roku 1996, 
a která loni na jaře ve vyso-
kém věku, 92 let, zemřela.

Zvažovaly jsme, jestli se do 
Lukova vydat. Hustě sněžilo 
a na silnicích ležel rozbředlý 
sníh. Rozhodla řidička paní 
Kašíková. A tak se jelo. 

V Lukově žije paní Josefa 
Mihálová a její syn Josef. Paní 
Mihálová je trvale připoutaná 
na lůžko. Nechybí jí však opti-

mismus a dobrá nálada. Může 
se pochlubit výbornou pamětí, 
kterou nás nepřestala udivo-
vat. Velice ji potěšil Halen-
kovický zpravodaj. Prozradila 
nám, že ho s oblibou čte. Po 
rozloučení jsme se vydaly hle-
dat pokoj pana Mihála.

Domov důchodců v Lukově je 
komplex důmyslně propojených 
budov a podlaží, a tak nám 
chvíli trvalo, než se to poved-
lo. Pan Mihál se právě vrátil 
z procházky, na které často 
a pravidelně chodívá. Pochlu-
bil se nám, že mu k jeho li-
bosti zmodernizovali a velkým 
oknem prosvětlili pokoj. Má 
v něm plno knih, které jsou 
mu koníčkem a zaměstnáním 
zároveň. V domově působí už 
řadu let jako knihovník. Také 
rád poslouchá hudbu. Po za-
jímavém povídání přišla doba 
se rozloučit. 

Zbývalo nám ještě navští-
vit pana Holáska v domově 
v Buchlovicích. Jelikož se po-
časí neumoudřilo, a cesta byla 
opravdu riskantní, od tohoto 
záměru jsme upustily. Věříme, 
že se na nás pan Holásek 
nehněvá a příští rok se s ním 
těšíme na shledanou.

Všem našim bývalým halen-
kovjákům – obyvatelům domo-
vů a penzionů pro důchodce, 
jsme předaly pozdrav, malé 
přáníčko a balíček se sladkost-
mi a ovocem. Také vánoční Ha-
lenkovický zpravodaj, který jim 
zasíláme pravidelně jako trva-
lou vzpomínku na Halenkovice. 

Bohdana Blažková, matrikářka

Návštěva u p. Kubičíkové a p. Matlochy

Letošní chození vyšlo hezky. Štěs-

těna při nás stála i přes nepřízeň 

paní zimy. V sobotu l8. února vyšlo 

sluníčko a bylo poměrně teplo. Ani 

v neděli 19. února nás počasí ne-

zklamalo, i když ráno byla mlha. Slu-

níčko na sebe nedalo dlouho čekat. 

Stará parta nadšenců, spolu s no-

váčky, byla vtažena do víru událos-

tí. Tradiční příprava kostýmů, trasy 

pochodu a muziky probíhala jako každoročně. Snad jen 

množství zapojených lidí bylo menší, ale neubralo nám to 

nic na náladě. Obyvatelé naší obce už jsou zvyklí, že je 

potěšíme a my nemůžeme nikoho zklamat tím, že danou 

část obce vynecháme. Snad v každé chalupě přišel k chuti 

horký čaj nebo káva, taky něco k zakousnutí a i ten po-

věstný hlt pravé trnkové pálenky.

V neděli večer jsme byli všichni rádi, že máme půlku 

představení za sebou.

A již nás čekalo zkoušení a nacvičování na další sobotu. 

„Pochovávání basy“ se uskutečnilo 25. února v sále OÚ.

Každým rokem všichni zpravodajové sbírají hříchy halen-

kovických spoluobčanů. Naši skladatelé – pan Miroslav Bu-

čík a Václav Kašpárek, uvádějí vše do 

rýmované podoby. Potom nás, účin-

kující a spoluobčany, s nimi seznámí 

jako velebný pán s kostelníkem. Vý-

sledek je pro nás tak překvapivý jako 

pro ostatní spoluobčany.

No a tak kromě písní a naříkání, 

bylo potřeba vložit i letos malé oži-

vující překvapení. A o to se postaral 

vyhlášený pan doktor Jindřich Juřena 

jun. a dobrovolné sálové sestry z Červeného kříže. Ty se 

letos objevily jako kankánové tanečnice nejmenovaného 

baru. A protože vládne hrozba mutace ptačí chřipky, byly 

řádně prohlédnuty, aby nepodporovaly šíření této zhoub-

né choroby.

Snad se všichni potěšili, potrefení hříšníci se neurazili 

a všichni společně si hezky zatančili. Letos nás doprováze-

la hudební skupina VAŠ-TON. Občerstvení také bylo, moku 

snad nikomu nepochybělo.

Masopust zemřel, ať žije nový – v roce 2007 JUBILEJNÍ 

– DESÁTÝ.

   Mgr. Jarmila Tělupilová

MASOPUST
„Vodění medvěda“ či masopustní prů-

vod – tradiční lidový zvyk, obnovený po 
revoluci, pořádali členové hasičského 
sboru a členky Červeného kříže v naší 
obci již po deváté.



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 44 ��BŘEZEN 2006

�9

Předkládám vám číselný výsledek Tříkrálové sbírky 

v našem regionu, ten nevyčíslitelný – osobní návštěva 

v rodinách s přáním pokoje a dobra je pro nás cen-

nější, významnější. Vlastní sbírka probíhala ve velmi 

Charita sv. Anežky Otrokovice 

Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice

tel.: 577 112 032 

e-mail: otrokovice@caritas.cz

přátelské atmosféře a s náležitou zimní kulisou.

Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv dílem přispěli ke 

zdárnému průběhu Tříkrálové sbírky 2006.

Děkujeme dárcům, koledníkům, pracovníkům obecních 

úřadů, dobrovolníkům, kteří „nebyli vidět“, ale bez nichž 

by to nešlo, zkrátka všem, kteří se zapojili do letošního 

úspěšného průběhu sbírky – Pán ať vám žehná. 

Milan Šiška, Charita sv. Anežky Otrokovice

Výsledky Tříkrálové sbírky 2006 v jednotlivých 
obcích:

Tři králové - Jan Hanáček, Martin a Dušan Laluhovi a doprovod 
- Jana Maňásková

Jméno Vzorek Body chuť Body vůně Body celkem Pořadí

Kocián Václav 05 265 266 531 1

Trvaj Rostislav 02 266 258 524 2

Hrbáček Zbyněk 17 263 256 519 3

Kocián František 06 254 263 517 4

Palla František 12 256 258 514 5

Ulica Jaroslav 08 256 257 513 6-7

Kašík Břetislav  03 253 260 513 6-7

Gabryš František 09 250 258 508 8

Kašpárek Václav 07 248 252 500 9 

Hrbáček Josef 04 252 247 499 10

Machala P. 10 247 246 493 11

Navrátil M. 16 235 239 474 12

Svíráková L. 13 223 243 466 13

Doležel J. 11 230 233 463 14

Michalík J. 01 231 221 452 15

Zapletal Z. 15 216 229 445 16

Zapletal Z. 14 226 200 426 17

Putovní BÍLOU HŮL za poslední místo na rok 2006 obdržel Zdeněk 
Zapletal z Kvasic.

VÝSLEDKY KOŠTU SLIVOVICE 
Halenkovice 20. ledna 2006
Pořadatel: Klub vojáků v záloze

OTROKOVICE 
246.559,00 Kč  38  skupinek 145  koledníků

z toho Kvítkovice 
20.076,50 Kč  5  skupinek 20 koledníků

NAPAJEDLA  
129.158,00 Kč  34 skupinek 130 koledníků

POHOŘELICE  
17.284,50 Kč  4 skupinky 16 koledníků

OLDŘICHOVICE
8.664,00 Kč  2 skupinky 8 koledníků

KOMÁROV
9.295,00 Kč  2  skupinky 8 koledníků

SPYTIHNĚV
36.725,50 Kč  8 skupinek 32 koledníků

HALENKOVICE 
34.176,50 Kč 10 skupinek 40 koledníků

ŽLUTAVA
20.187,50 Kč 4 skupinky 16 koledníků

TLUMAČOV
38.844,00 Kč 12 skupinek 48 koledníků

CELKEM

540.894,00 Kč 114 skupinek 443 koledníků
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KULTURNÍ AKCE V

ZIMNÍ SEZÓNA 2005 – 2006 ZIMNÍ SEZÓNA

VÁNOČNÍ KONCERT – 17. prosince 2005

SILVESTR 2005 – 31. prosince 2005

HASIČSKÝ PLES – 21. ledna 2006

PERNÍKOVÝ BÁL – 28. ledna 2006

MAŠKARNÍ BÁL – 4. února 2006

VODĚNÍ MEDVĚDA – 18 - 

vlevo oceněná maska

vpravo oceněná maska

oceněná maskaoceněná maska
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KULTURNÍ AKCE VE FOTOGRAFI ÍCH VE FOTOGRAFI ÍCH 

ZIMNÍ SEZÓNA 2005 – 2006 A 2005 – 2006 

DĚTSKÝ KARNEVAL - 11. února 2006

RODIČOVSKÝ PLES – 18. února 2006

19 února 2006

POCHOVÁVÁNÍ BASY - 25. února 2006
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V myslivecké literatuře se 
honcům věnuje málo pozor-
nosti. Je to nespravedlivé, 
protože hony bez honců by 
prostě být nemohly. Vztah 
honců k lovu a myslivos-
ti bývá často vřelejší než 
u mnohých myslivců. Proč se 
někteří honci nestali myslivci, 
má své důvody, stejně jako 
proč honce dělají. Můj děde-
ček dělal více než před sto 
lety honce za kousek vuřtu 
a chleba. „Panské hony“ 
prožíval jako většina vesnic-
kých kluků s nepopsatelnou 
vášní a odměnou byla la-
hůdka, o které se doma ani 
nesnilo. Synek chudé vdo-
vy, která měla šest hlado-
vých krků, neměl šanci stát 
se myslivcem nebo hajným, 
a tak alespoň pracoval v le-
se jako dřevorubec. Tatínek, 
syn ševce a matky služky na 
lesní správě, měl také pěkný 
vztah k zvířatům a k mysli-
vosti. Chodil dělat honce za 
pár haléřů, které pro něj ne-
byly zanedbatelné, ale hlav-
ním důvodem bylo účastnit 
se honu. Život, jaký prožil, 
mu nedovolil provozovat 
myslivost, a tak si našel ná-
hradní zálibu v chovu králí-
ků, holubů a houbaření. Tyto 
rodinné vzpomínky mi prošly 
hlavou na jedné z předná-
šek na lesnické fakultě u do-
centa Kostroně, který silně 
ovlivnil můj způsob provozo-
vání myslivosti. Pan docent 
nám důrazně připomínal, jak 
se máme chovat k honcům, 
až budeme myslivci – inže-
nýři a mnozí myslivečtí funk-
cionáři. Určitě poznal, jak 
se dovedou někteří myslivci 
nadřazeně chovat k honcům. 
Velmi nám pak prospělo, že 
jsme na školních honech dě-
lali v rámci praktické výuky 
sami honce a naučili se tuto 
práci ocenit.
Po skončení krásných časů 

studentského života jsem se 
ocitl v poměrně tvrdé realitě 
praxe.
Příjemnou skutečností bylo 

snad jen to, že jsem byl 
mladý a měl čas i možnosti 
neomezeně se věnovat mys-
livosti.
Po nástupu na umístěnku 

jsem byl přijat do myslivec-
kého sdružení a brzy nato 
pozván na svůj první hon. 

HONCI

Bylo to v polovině let še-
desátých, kdy se běžně na 
honech lovilo až několik sto-
vek zajíců.
V novém oblečení od te-

tičky z Vídně jsem přišel na 
hon jak „myslivecký mane-
kýn,“ nehledě na to, že od 
rána mrholilo a na zajíce se 
šlo do oranic. Honci znalí si-
tuace přišli oblečeni podle 
svých praktických zkušeností. 
Vzhledem k nošení velkého 

počtu zajíců, znečištěných 
blátem a barvou, si vzali na 
sebe to nejhorší, co doma 
měli. Nebudu raději popi-
sovat, jak vypadali, když 
se seřadili při nástupu na 
hon. Tehdy jsem trochu po-
cítil onen hříšný pocit nad-
řazenosti, ale okamžitě jsem 
ho v myšlenkách smetl. Po 
odnošení tří stovek zajíců 
z rozblácené oranice na „vý-
lož“ a následné uložení na 
vůz tažený koňmi, jsem viděl 
honce úplně jinak než na 
nástupu. Po skončení honu 
jsme byli všichni tak pro-
moklí a zablácení, že jsem 
se v nové myslivecké unifor-
mě od honců moc nelišil.
Honcům se za celodenní 

práci dával zdarma jeden 
kus zvěřiny a po honu po-
hoštění, což pro některé 
byla taky motivace účasti. 
Později jsem však vypozoro-
val, že odměnou je i spo-
lečenská sounáležitost a zá-
bava s myslivci. 
Po výřadu jsme zasedli 

do hospody k připravenému 
guláši, který z prvních ulove-
ných zajíců toho dne stihla 
„tetička Anéžka“ (žena mys-
liveckého hospodáře) do 
ukončení honu uvařit. V té 
době bylo srnčí zvěře málo 
a ještě se její zvěřina muse-
la dávat do výkupu, takže 
společné guláše byly vý-
hradně zaječí.
Ke společnému guláši se 

honci podle známostí roze-
sadili mezi myslivce a dopí-
jela se zbývající slivovice ze 
„sodovčáků,“ při níž se roz-
hostila u stolů pravá mysli-
vecká pohoda. Hospodské-
mu popíjení vlastních slivovic 

vůbec nevadilo, protože si 
byl jistý následnými tržbami 
po jejich dopití. Když u stolu 
vůně některé slivovice neby-
la „akorát,“ pan hospodský 
Režný požádal o ochutnání 
a dotyčného napomenul, ať 
příště donese něco lepšího.
Sedl jsem si vedle svého 

kamaráda Pepka, protože 
jiné myslivce a honce jsem 
ještě neznal.
První k nám přisedl honec 

Jožka Kubičík. Tento vyšší, 
hubený čtyřicátník se samo-
zvaně nazýval králem honců, 
a proto považoval za nutné 
se mně představit. Na honu 
organizoval práci ostatních 
honců, což bylo mimo nošení 
a vyhánění, také vymačká-
vání, svazování a věšení za-
jíců na voze.
Nenechal žádného honce, 

aby se vyhýbal nošení, aby 
neproklepával řádně chrásty 
na mezích. Za své si bral 
i uložení zvěře a výzdobu 
výřadu čerstvým smrkovým 
chvojím.
Jožka byl člověk velmi spo-

lečenský a hovorný. Rád de-
batoval o politice, což bylo 
příčinou, že se nikdy nedo-
stal „k flintě.“ Z honců byl 
jediný, jenž si dovolil nosit 
zelený myslivecký klobouk. 
Mimo hony měl zálibu v cho-
vu poštovních holubů a kaž-
dému myslivci, který se mu 
prokázal znakem uloveného 
jestřába, daroval litr slivovi-
ce jako „zástřelné.“ 
Jedenkrát se mně po honu 

kamarádsky svěřil, „že už si 
mosí dát pozor na tú svo-
ju hubu, protože mu jeden 
straník vyhrožoval vylou-
čením ze spolku chovatelů 
poštovních holubů, aby jich 
nevyužil k nejakéj špionáži. 
A to už bych býl v řiti ze 
všeckým …“    
Jožka se v mládí nešťast-

ně zamiloval, a když se jeho 
láska vdala, zůstal „ z trucu“ 
starým mládencem.
V té době mně dělal 

„osobního honce a psovo-
da“ můj tatínek s radostným 
pocitem otcovské hrdos-
ti. S Jožkou Kubičíkem  se 

velmi brzy spřátelil, proto-
že si byli názorově i záj-
my velmi blízcí. Jejich debaty 
po honu o holubech, pále-
ní slivovice a politice byly 
lepší než televizní receptář 
s politickým komentářem. 
Dnes mám pocit, že pro mě 
i pro tatínka to byly ty nej-
krásnější hony v životě… 

Nepřehlédnutelný mezi stá-
lými honci byl pasekář, kte-
rého všichni nazývali „Party-
zán.“
Byl to malý, vyzáblý člo-

víček s mimořádně tmavou 
pletí, asi potomek Tatarů, 
protože měl příjmení Tata-
řík. Mimo svůj exotický zjev 
se vyznačoval tím, že byl 
strašně uřvaný (jako Pepin 
v Hrabalových Postřižinách). 
Jeho hlas měl melodiku po-
dobnou havranovi včetně 
výrazného ráčkování. Neo-
cenitelná byla jeho práce 
„honce na bažanty.“ Když 
šel přes krytinu, klepal pa-
licí o stromy a řval „ Horre, 
horre, horre.“  Žádný bažant 
se nenechal přejít a se zdě-
šeným kodrcáním lítali na 
všechny světové strany jak 
neřízené rakety. Nutno po-
dotknout, že bažantů se lo-
vilo desetkrát víc než dnes;  
jen když jsme prošli napaje-
delské Járky, měli jsme za 
hodinu 99 „čistě divokých, 
bezobojkových“ kohoutů.
Po honu přišel Partyzán za 

námi ke stolu a nabídl nám 
štamprli se slovy: „Chlapi, 
okoštujte kržlickéj slivovice.“ 
Ochutnali jsme ji a pochvá-
lili, což patřilo k slušnému 
vychování. Když Partyzán 
odešel, Pepek poznamenal: 
„On má u mě s tú slivovicú 
nejaký rest, tak mně dycky 
při každéj příležitosti uleje.“
Zvědavost mi nedala, 

abych se nezeptal, co je 
zač, ten Partyzán. Pepek vě-
děl v dědině o všem, a pro-
tože nebyl skoupý na slovo, 
všechno mně „zeširoka“ po-
psal.
„Partyzána znám odmalič-

ka, chodili zme do jednéj 
třídy, ale on potem v první 
třídě zostál o rok dél. Nejak 
mu nešlo čtení. Za války byli 
na Kržlách partyzáni, vedení 
tú partyzánkú Věrú a Murzi-
nem. Jako mladé klučisko sa 
k nim nejak připlétl, a tak 
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mu ostala tá přezdívka Par-
tyzán. 
Jednú večér dovédl k nám 

celú partyju a hned ve vrá-
toch místo křesťanského po-
zdravu na mě spustíl: „Chaz-
jaj, davaj slivovicu.“ Já mu 
říkám: „Rosťo, jak to se mnú 
mluvíš.“ Začal chrastit ruským 
samopalem, co měl ten ku-
latý zásobník a zařval: „Po 
partyzánsky!“
Já sem zapírál, že slivovicu 

nemáme, ale matka nevydr-
žala s nervama a pravila, že 
ať jim ju rači dám, aby sa 
eště nestalo nejaké neštěs-
tí. No, zebrali desetilitrový 
demižón a bez poděkování 
odešli.
Za půl roku od téj nevíta-

néj náštěvy byl konec války. 
Na Pláňavách sa to osla-
vovalo taneční zábavú. Já 
sem tančit neuměl, za války 
tancovačky nesměly byt, tak 
sem sa šel aspoň podívat. 
Vejdu do hospody, a co 

nevidím…. Partyzán u šen-
ku napitý jak „carský oficír“ 
a eště na mě cosi vybřes-
kovál. Došel sem k němu, 
chytl ho pod krk a řekl sem: 
„Chazjáj, toš fčil ty davaj 
slivovicu!“ A potom sem mu 
dál takových pár po čuni, 
že mosél z hospody utéct, 
aby jich nedostál eště víc 
od ostatních dlužníků. Ale 
ináč to néni zas tak špatný 
chlap. Za války cosi riskovál 
a nikdy toho nijak nevyuží-
val, jak nekeří, co sa par-
tyzánama stali až po válce. 
Fčil, když ňa vidí, tak mně 
dycky zavdá, ale do tech 
deseti litrů eště hodně ostá-
vá.“
Neuplynul ani rok a s Par-

tyzánem jsem měl menší in-
cident i já.
Byl jsem krmit zvěř a po-

dařilo se mi přistihnout dva 
psy, jak dáví srnu. Kdo to 
nikdy neviděl, neumí si ani 
představit, jaká je to nepěk-
ná podívaná. Z dálky něko-
lika set metrů jsem šel po 
hlase bolestného naříkání 
srny, až jsem ji uviděl. Psi 
byli tak rozdivočeni dávením, 
že jsem došel až na dob-
rý kulový dostřel a vypálil. 
Černý pes, kříženec němec-
kého ovčáka, „se zlomil“ po 
ráně na hlavu v ohni, jako 
by ho zasáhl blesk. Druhý 

pes, bílý kříženec čuvače, 
ukončoval život srny bez po-
všimnutí osudu druha. Nabil 
jsem a střelil i druhého; sice 
odběhl, ale po stu metrech 
zhasl v blízkém Rechtorově 
žlebu. 
Bylo mi skoro úzko z tako-

vého masakru, ale nedalo se 
nic jiného dělat. Již zhaslou, 
vysoce březí srnu, jsem vy-
vrhl a nevěděl jsem, co si 
počít s oběma psy. Bylo 
asi deset centimetrů sně-
hu a půda zmrzlá na kost. 
Nemohl jsem nechat psy 
na místě nezakopané. Srnu 
jsem zanesl hospodáři, ale 
nebyl doma, tak jsem šel do 
hospody, jestli tam nenajdu 
někoho, kdo by mi pomohl. 
Podle mých zkušeností najde 
člověk ve vesnické hospodě 
vždy radu a pomoc. Jeden 
z přítomných honců mě od-
kázal na přítomného hosta, 
který psy konzumuje, že je 
určitě rád odklidí. 
Doporučený člověk byl dů-

chodce s vyléčenou tuberku-
lózou a věřil, že psí maso, 
hlavně sádlo, je na tuto 
nemoc velmi léčivé. Popsal 
jsem, kde psi leží a on se 
hned vydal i s pomocníky 
na místo činu. Než dotyčný 
odešel, vymínil jsem si ještě 
kůži z toho čuvače na vyči-
nění.
Druhý den ráno při od-

chodu do práce stála před 
dveřmi mého bytu litrová lá-
hev slivovice a na klice po-
věšený balík s oběma psími 
kůžemi. 
Asi za dva měsíce jsem 

šel po druhé hodině ko-
lem hostince „U Večerků.“ 
Z  blízkého plastikářského 
závodu Fatra proudily davy 
zaměstnanců, převážně mla-
dá děvčata, na která jsem 
zálibně pokukoval. Byl jsem 
totiž ještě svobodný mláde-
nec. Najednou slyším šokují-
cí řvaní Partyzána, který se 
v davu nacházel:
„Inžinýrrre, ty sviňo, tys 

mně postřílál psíky a to si 
spolu sakrra vyřídíme!!!“ 
Hanbou jsem strnul, a když 

se Partyzán ocitl u mne, jen 
jsem sykl: „Jestli mně chceš 
něco říct, tak pojď do hos-
pody!“ 
Sedl jsem si do kouta, kde 

mě nebylo moc vidět, proto-

že jsem čekal trapnou scénu, 
příp. fyzické napadení. 
V duchu jsem si připra-

voval obhajobu, že to bylo 
zákonné, ať si zavírá psy, 
protože dáví srnčí, že mu to 
můžeme dát k úhradě atd…
Partyzán ke mně s určitým 

opožděním přišel. V jedné 
své mozolnaté slévačské 
ruce opatrně držel dvě vel-
ké borovičky a v druhé dva 
půllitry jarošovského piva. 
Položil je na stůl a k mému 
údivu pronesl: 
„Já jsem si hned myslel, 

když mně to tá jistá huba 
donésla, že ty bys nečeho 
takového nebyl schopný, ty 
si přeca študovaný člověk.“ 
Po výzvě: „Napij sa“ a ná-

sledném přiťuknutí levou ru-
kou rezolutně pronesl:
„To udělal Pavel (tím mys-

lel hospodáře ze sousední 
honitby), ale jak to téj kurvě 
dokázat?“ 
Nebyl jsem schopen k to-

mu něco dodat a s pocity 
lítosti a s nečistým svědo-
mím, že nedovedu říct prav-
du, jsem bez „otočení na 
oplátku“ a s výmluvou, že 
mám důležitou práci, ode-
šel.
Tím však Partyzánova psí 

tragédie nekončila. Koupil 
si nového psa (pasekář prý 
nemůže být bez psa), ale 
ten byl tak zlý a kousavý, 
že po mnoha nepříjemnos-
tech požádal myslivce Laďu, 
aby ho za sodovčák slivo-
vice zastřelil. Tuto sanitární 
službu v té době místo vete-
rinářů zcela běžně a legálně 
dělali myslivci. Rozdíl byl jen 
ve výši honoráře, myslivcům 
se dával sodovčák slivovice. 
Sodovková láhev jako míra 

se asi vžila z dob, kdy se 
prodávaly sodovky s patent-
ním uzávěrem. Díky tomuto 
zvyku mám dodnes od daro-
vaných slivovic celou sbírku 
starých sodovkových lahví, 
krásně označených majiteli 
sodovkáren.
Laďa přijal pozvání Par-

tyzána, který se mu svěřil, 
že je nutné urychleně zlikvi-
dovat starého psa, protože 
pokousal malou vnučku. Za 
300 korun (a tehdy to bylo 
hodně peněz) si už koupil  
„bezpapírové“ štěně němec-
kého ovčáka.

Na dotaz: „Kde je ten 
pes?“, Partyzán odpověděl:
„Tam, na dvoře, uvázaný 

u búdy.“
Laďa namíříl na psa z bez-

prostřední blízkosti a střelil. 
Kousavý pes na místě 

padl, za ním se rozsypa-
la chatrná bouda, v jejíchž 
troskách dokonával nešťast-
ně střelený i druhý pes….. 
Partyzán se slzami v očích 

bolestně zanaříkal: „Já na ty 
psíky nemám štěstí ….. “
Laďa se moc omlouval, 

ale Partyzán mu vinu nedá-
val. Ze žalu se oba zřídili 
„jak zákon káže“ a nešťast-
ný střelec mu nabídl, že mu 
sežene za rozumnou cenu 
jiného psa. 
Po této psí tragédii jsem 

se s Partyzánem natolik 
skamarádil, že při lovu srnců 
v blízkosti jeho chalupy jsem 
chodil na informace, kde zvěř 
vychází a kde je nejlepší na 
ni čekat. Byl jsem vždycky 
pohoštěn štamprlí slivovice, 
a když ji neměl, tak aspoň 
jablečným vínem, kterému 
zdejší pasekáři říkají burčák.
Nikdy nezapomněl „přiso-

lit“ na Pavla, jak na hranici 
nehorázně střílí všechno, co 
chodí z naší honitby, včetně 
jeho psů. Partyzán i Pavel 
odešli do věčných lovišť, 
aniž bych přiznal pravdu, jak 
to bylo, a ty dva smířil. Tro-
chu mě to mrzí, ale už s tím 
nic nenadělám. 
Dnes, když na honu vidím 

honce, kteří mlčky obcháze-
jí remízy, nemají chuť nosit 
ani těch několik bažantů, 
které ulovíme, vzpomenu si 
na Partyzána. To byl správ-
ný honec, i když nějakou 
tu bažantí slepici na honu 
schoval pod chrást, aby „prý 
nedělala na výřadu ostu-
du.“  Partyzán měl moc rád 
polévku z bažantích slepic, 
a když se objevila na výřa-
du, vždycky si ji vyškemral. 
Za ulovení slepice se u nás 
dávalo na výřadu veřejné 
pokárání a v hospodě platil 
lovec litr borovičky. 
Dodnes mám pěknou ko-

žešinovou předložku, památ-
ku na Partyzána, o které 
tvrdím, i když mně to nikdo 
nevěří, že je z mladého led-
ního medvěda.  

Dr. Ing. František Libosvár
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V neděli 29. ledna 2006 se v sále OÚ konala výroční schůze ČZS Halenkovice, kde byl zhodnocen uplynulý rok 
2005 z hlediska zahrádkářské organizace, která má nyní 119 členů, z toho 38 žen. Schůze výboru se konaly podle 
plánu jedenkrát měsíčně se 75 % účastí členů výboru. Výbor ČZS se mimo jiné zabýval plněním pracovního plánu dle 
následujících bodů: 

Z ČINNOSTI HALENKOVICKÝCH SPOLKŮ

Výkup ovoce:

U Krkošků na Kopci 79,8 q /loni 800 q/

U Valentů – Svaté 328  q /loni 985 q/

Dolina – u hájenky 0  /loni 412 q/

Šípky – 394 kg

Neúroda ovoce poznamenala i výkon zahrádkářské 

moštárny, povidlárny a především pálenice. Pro 22 zájem-

ců se v moštárně nadrtilo a vylisovalo 3 240 litrů moštu. 

Povidla vařili pouze 3 zájemci. 

Sezóna v pálenici byla zahájena 10. září a s 1 – 2 den-

ními přestávkami a s 8denním přerušením v měsíci říjnu 

pokračovala až do poloviny prosince; pak denně, mimo 

vánoční svátky, až do 31. prosince. Pro 326 pěstitelů 

se napálilo 6 252,85 litrů absolutního alkoholu, což před-

stavuje 11 582 litrů pálenky, připravené k doředění po-

dle přání zákazníků. Nepodařilo se sehnat po páleničář-

ce Ing. Černé náhradu, proto byla velice vítána pomoc 

brigádníků: p. Břetislava Kašíka, p. Lenky Zapletalové 

a p. Michala Palůcha.

V roce 2005 bylo při různých brigádách odpracováno 

celkem 984 hodin. Výbor děkuje všem, kteří se účastnili 

brigád v sadu od jarního ošetření až po sběr švestek, 

dále při štípání dřeva, mytí a nátěru střech, přípravy stě-

ny v pálenici na obklad, úklidu po zednících, úpravy ná-

dvoří a cesty kolem budovy, přípravy moštárny, povidlárny 

a pálenice na sezónu, sekání trávy kolem celého objektu 

a další práce.

Závěrem výroční členské schůze popřál p. František Ga-

bryš všem členům ČZS do nového roku 2006 hodně zdraví, 

osobní pohody, lepší úrodu na zahrádkách, v sadech i na 

polích za lepších klimatických podmínek než byly v roce 

2005.

Z výroční zprávy p. Františka Gabryše 
vybrala PaedDr. Marie Kašíková

Pozvánka

ČZS Halenkovice pořádá v neděli 26. 3. 2006 ve 14.00 

hodin v budově OÚ Halenkovice přednášku na téma 

„Praktická výživa stromů a ukázky řezu 
ovocných stromů“.
Tato témata budou názorně pro-

mítána na projektoru. Přednášku 

provede přítel p. Jaroslav Frantík.

Zveme všechny občany, kteří 

mají zájem o tuto tématiku.

Josef Hrbáček,
předseda ČZS Halenkovice

ZAHRÁDKÁŘIZAHRÁDKÁŘI

1. Byly provedeny nátěry střech nad hlavní budovou, 
moštárnou i garáží. Před nátěry byly střechy důkladně 

vyčištěny.

2. Během sezóny provedl p. František Gabrhelík nátě-

ry a malby vnitřního zařízení. Za nemocnou p. Kašíkovou, 

která vedla a uklízela kulturní místnost, schválil výbor no-

vou pracovnici p. Hrbáčkovou. Paní Anně Kašíkové výbor 

vyslovil poděkování za dlouholetou obětavou práci na 

svěřeném úseku.

3. U obou kotlů se opravilo poškozené spárování kam-

nářským tmelem, u přepalovacího kotle se opravilo tope-

niště šamotovými cihlami a šamotem.

4. Při montáži nového vyhřívaného zásobníku na kvas 

se poškodil obklad, a proto musel být proveden obklad 

nový. Za zednické práce je třeba poděkovat členům ČZS 

p. Stanislavu Plškovi a p. Zdeňku Zapletalovi. Za úklid po 

zednících a naleštění veškerého měděného zařízení v pá-

lenici musíme poděkovat p. Hrbáčkové, Skácelové a Trva-

jové.

5. Členové výboru i v roce 2005 pokračovali v návště-
vách zahrádkářů – jubilantů.

6. Plánovaná výstava ovoce a zeleniny se pro nedo-
statek a špatnou kvalitu ovoce nekonala. Na vině jsou 

špatné klimatické podmínky, deštivé a vlhké jaro v době 

květu a pak velké sucho až do ukončení sklizně. Mnozí 

členové však navštívili výstavu na Machové, někdo ve 

Žlutavě nebo dokonce v Kroměříži. Členové výboru v rámci 

navázání družby shlédli výstavu ovoce v Brumově – Byl-

nici.

7. I nadále se zvyšuje počet zájemců o dřevo na pá-

lení. Abychom je mohli uspokojit, nakoupili jsme v loň-

ském roce metrové dříví. Pořez byl proveden motorovou 

pilou a vlastní cirkulárkou, poté se dřevo poštípalo a bylo 

ihned uloženo do kůlny.

8. Byla upravena komunikace kolem budovy pálenice 

recyklovanou drtí. Drť nám pomohl zajistit OÚ. Poděkování 

patří starostovi obce p. Jaroslavu Ulicovi.

9. Pokračovalo se i v pracích na sadu kolem páleni-

ce. Louka byla rozvláčena, během vegetační doby byl 

posekaný porost průběžně uklízen na kompost. Stromy 

byly prořezány a za suché vysázeny nové. Horší to bylo 

s úrodou, protože se sklidilo jen asi 150 kg švestek na 

slivovici.

10. Výbor schválil nákup nové cirkulárky, dále nákup 
vysokotlakého čističe na studenou vodu, u firmy Kedra 

nechal zhotovit nové dveře do kulturní místnosti.

11. Výbor rozhodl, aby vývoz výpalků zajišťoval nově 
p. Martin Trvaj.
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V minulém čísle jsme se zmiňovali, že 
hasiči zasahovali u požáru osobního auto-
mobilu. Neuběhlo mnoho času a jednotka 
místních hasičů opět zasahovala. Členové 
byli vysláni k požáru komína na rodinném 
domku Juřenových na Kopci čp. 20. Místní 
jednotka dostala pokyn k výjezdu v 15:30 

hodin operačním důstojníkem. Vypomáhali při likvidaci požáru 
a čištění komína. Na místo byla povolána i jednotka HZS ZLK 
Zlín PS Otrokovice. 

Dne 9. a 10. února se členové jednotky účastnili odklízení 
sněhu ze střech. Odklízeli sníh z tělocvičny a jídelny základní 
školy. Tato akce se konala na výzvu HZS ZLK Zlín a Obce Ha-
lenkovice. Zúčastnili se jí tito členové: Kašpárek Josef, Vičánek 
Tomáš st., Kocián Pavel, Berzedy Petr, Režný Bronislav, Trvaj 
Martin a Gabrhelík Josef st. i ml. Všem patří poděkování za 
ochotu a okamžité nasazení.

25. února měli členové, kteří se zúčastnili kurzu pro obslu-
hu motorových pil, závěrečné zkoušky. Zkoušky skládali před 
čtyřčlennou komisí. Všichni zúčastnění (Režný Bronislav, Kníchal 
Miroslav, Berzedy Petr, Kašpárek Karel a Gabrhelík Josef ml.) 
prospěli. Rozšíření průkazu získal p. Ludvík Trvaj.

V únoru se 5 mladých hasičů zúčastnilo uzlovací soutěže, 
která probíhala v sálu hospody v Pohořelicích. Pro děti bylo 
přichystáno občerstvení a mnoho pěkných a lákavých cen. 
Výsledky: na 8. místě Martin Laluha, na 15. místě Ondřej 
Daubner, na 16. místě Radek Vlachynský, na 21. místě Filip 
Juřena a na 24. místě Jiří Láník. Celkem se zapojilo 44 dětí 
z Pohořelic, Napajedel, Oldřichovic, Kvítkovic a Halenkovic.

HASIČIHASIČI

Odstraňování rampouchů z budovy hasičské zbrojnice

Z kulturních akcí byl v lednu uspořádán tradiční „Hasičský 
ples“ s bohatou tombolou. Mezi hlavní akce, pořádané hasiči, 
patří vodění medvěda, spojené s pochováváním basy. Letos 
se nám akce opět vydařila. Zdatně nám vypomáhaly členky 
Červeného kříže, kterým patří náš dík. Za podporu a organiza-
ci děkujeme i starostovi obce panu Jaroslavu Ulicovi. 

Činností, nasazením a zdokonalováním v naší profesi, udržová-
ním kultury v Halenkovicích se snažíme občany přesvědčit, že ha-
siči v naší obci nejsou zbyteční, ale naopak potřební a užiteční.

 Josef Gabrhelík, ml., velitel jednotky SDH

Vážení spoluobčané!
Chtěl bych vás prostřednictvím Halenkovického zpravo-

daje v krátkosti seznámit s průběhem lovecké sezóny MS 
Podlesí Halenkovice a také se zmínit o přikrmování zvěře 
během letošní zimy.

MYSLIVCIMYSLIVCI

Lovíme převážně zvěř 

srnčí, ale náhodně i zvěř 

černou. Počet kusů, které 

můžeme ulovit, si neurčuje-

me sami, ale je to otázka 

výpočtů a hlavně schvále-

ní kmenových stavů, které 

získáváme sčítáním zvěře. 

Sčítání se provádí v zimních 

měsících, a to vždy třikrát. 

Samozřejmě, že druhy a poč-

ty kusů zvěře, které vidíme 

v honitbě, to nejsou naše 

stavy, protože zvěř nezná 

hranice.

Chci využít tohoto člán-

ku k poděkování všem 

občanům, kteří se podíle-

li a podílí na pomoci při 

přikrmování zvěře. Vím, že 

protože nemáme dosta-

tečné kmenové stavy této 

zvěře.

Když ale procházím Ha-

lenkovicemi a vidím, kolik 

škody napáchala zvěř na 

vašich pozemcích...
jich není málo, a proto mi 

dovolte, abych vám všem 

za celé MS poděkoval za 

vaši pomoc, která byla 

velmi potřebná, obzvláště  

letošní zimu. Zároveň se 

na vás obracím s prosbou 

o pochopení škod, vzniklých 

na okusech ovocných stro-

mů a keřů. V letošním roce 

jsme zakoupili 15 q ovsa, 

10 q pšenice, 150  kg ka-

menné soli. Potřebné množ-

ství sena jsme si zajistili 

z vlastních zdrojů.

V letošní sezóně jsme 

ulovili 13 srnců, 13 srn, 

9 srnčat. Na společných 

honech bylo uloveno 63 

bažantů. Zajíce nelovíme, Návrat z honu

Proto vás ještě jednou 

žádám o pochopení a záro-

veň děkuji za vaši pomoc.

„Myslivosti zdar!“
Zdeněk Trvaj,
předseda MS 

Podlesí Halenkovice



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 44 ��BŘEZEN 2006

�16

V sobotu 4. března 

2006 proběhla výroční 

schůze MS Podlesí Halen-

kovice, na které byla zhod-

nocena činnost myslivců za 

uplynulé období.

Stanovy MS ukládají 

svolat v kalendářním roce 

minimálně 4 členské schů-

ze a tomu úměrný počet 

krmné zařízení, na kterém 

se hlavní měrou podílel 

František Tomaštík ml. Byla 

opravena krmná zařízená 

U Svatých a na Bábolné. 

Chvályhodná je i pracov-

ní aktivita pana Stanisla-

va Ježka v oblasti údržby 

chat i v samotné honit-

bě. Jsou však ve sdružení 

jezd na mezinárodní mys-

liveckou výstavu do Lysé 

nad Labem. V prázdnino-

vých měsících se mysliv-

ci účastnili fotbalového 

turnaje na místním hřišti. 

Turnaj „O bečku piva“ čle-

nové MS vyhráli.

Hlavní společenskou udá-

lostí myslivců jsou však 

členů organizace, a proto 

budou do budoucna zva-

žovat pořádání dalších po-

dobných akcí. Důvodem je 

malý zájem občanů o ten-

to druh zábavy. 

K 1. lednu 2006 měla 

myslivecká organizace 18 

členů s věkovým průmě-

rem 50 let. Proto je třeba 

hledat mladé lidi, kteří by 

v budoucnu byli ochotni 

v MS pracovat.

V roce 2005 proběhlo 

v halenkovické honitbě 

sčítání zvěře. Průměrný sčí-

taný stav srnčí zvěře činil 

58 kusů, u bažanta obec-

ného 146 kusů a u zajíce 

51 kusů.

Mimo výše uvedené-

ho počtu ulovené srnčí 

zvěře a bažantů (článek 

p. Zdeňka Trvaje - str 15), 

bylo vloni dále uloveno 

35 holubů hřivnáčů. 

Ulovená škodná zvěř: 2 

straky, 16 lišek, 1 jezevec, 

9 kun skalních, 1 kuna les-

ní. Ulovená zvířata škod-

livá myslivosti: 33 koček, 

2 psi.

Při výkonu práva mysli-

vosti pomáhalo myslivcům 

8 loveckých upotřebitelných 

psů. Nastala však potřeba 

získání psa se zkouškami 

z norování.

Ze zpráv 
p. Zdeňka Trvaje 

a Josefa Marcaníka 
vybrala 

PaedDr. Marie Kašíková

Výběr poplatků za komunální odpad pro rok 2006

Osoba s trvalým pobytem v Obci Halenkovice  …… 400,- Kč/osoba
Chalupáři – vlastníci nemovitosti v Obci Halenkovice …… 400,- Kč/nemovitost

Výběr probíhá v kanceláři Obecního úřadu Halenkovice do konce března vždy v:

PONDĚLÍ   8.00 – 17.00

STŘEDA   8.00 – 17.00

Dále probíhá výběr poplatků
za psy    …… 100,- Kč/pes
za užívání kabelové televize  …… 1 200,- Kč/přípojka/rok

Závěrečné vyhodnocení honu

schůzí výborových. V roce 

2005 bylo zorganizová-

no 6 členských schůzí, na 

kterých byla informována 

členská základna o všech 

podstatných věcech, a na 

kterých byly také řešeny 

problémy a nedostatky 

chodu sdružení.

V oblasti pracovní čin-

nosti bylo celkem odpraco-

váno 545 hodin. Toto číslo 

však není konečné, protože 

někteří členové si brigád-

nické hodiny nezapisují. Je 

třeba poděkovat Miroslavu 

a Josefu Čevorovým za pří-

kladnou aktivitu při obsé-

kání biokoridoru v Járkách. 

Dále bylo postaveno nové 

někteří myslivci, kteří se 

na pracovním úseku vel-

mi málo zapojují a to i v 

oblasti přikrmování zvěře. 

V červnu roku 2005 byl 

uspořádán autobusový zá-

hony. V listopadu minu-

lého roku uspořádalo MS 

Podlesí Halenkovice ta-

neční zábavu s názvem 

„Poslední leč“, která však 

nedopadla podle představ 
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III.t�ída  -  skupina A  -  muži
jaro

PODĚKOVÁNÍ 
za úklid sněhu

Obyvatelé Halenkovic, především těch odlehlých, v zi-

mě těžko dostupných částí, děkují panu Jiřímu Pavelkovi 

za obětavost, vynaložené úsilí, ochotu a trpělivost, se 

kterou se opakovaně a neúnavně pouštěl do boje se 

sněhovou nadílkou. 

Jiří Pavelka v akci

Okresní sout�ž - skupina A - žáci
jaro

1.kolo Spytihn�v 8.4.2006 14.00 hod. sobota

vs. Halenkovice

2.kolo Halenkovice 16.4.2006 14.30 hod. ned�le
vs. Louky

3.kolo Myslo�ovice 23.4.2006 14.30 hod. ned�le

vs. Halenkovice

4.kolo Halenkovice 30.4.2006 14.30 hod. ned�le
vs. Poho�elice

5.kolo Kostelec 7.5.2006 10.00 hod. ned�le

vs. Halenkovice

6.kolo Halenkovice 14.5.2006 14.30 hod. ned�le
vs. Tluma�ov

7.kolo Te�ovice 20.5.2006 14.00 hod. sobota

vs. Halenkovice

8.kolo Halenkovice 28.5.2006 14.30 hod. ned�le
vs. Lhota u Mal.

9.kolo Žeranovice 4.6.2006 10.00 hod. ned�le

vs. Halenkovice

10.kolo Halenkovice 11.6.2006 14.30 hod. ned�le
vs. volno

11.kolo Jaroslavice 17.6.2006 10.30 hod. sobota

vs. Halenkovice

III.t�ída  -  skupina A  -  muži
jaro

Halenkovice - Spytihn�v B

Fryšták B - Halenkovice

Halenkovice - Komárov

Halenkovice - Kudlov

Poho�elice - Halenkovice

Halenkovice - Mladcová B

Žlutava - Halenkovice

Halenkovice - Lhota u Mal.

P�íluky B - Halenkovice

Halenkovice Te�ovice B

Napajedla B - Halenkovice

9.4.2006

16.4.2006

23.4.2006

30.4.2006

7.5.2006

14.5.2006

20.5.2006

28.5.2006

3.6.2006

11.6.2006

18.6.2006

16.00 hod.

10.00 hod.

16.30 hod.

16.30 hod.

16.30 hod.

16.30 hod.

16.30 hod.

16.30 hod.

16.30 hod.

16.30 hod.

10.15 hod.

1.kolo
ned�le

2.kolo
ned�le

3.kolo
ned�le

4.kolo
ned�le

5.kolo
ned�le

6.kolo
ned�le

7.kolo
sobota

8.kolo
ned�le

9.kolo
sobota

10.kolo
ned�le

11.kolo
ned�le
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24. března 2006 - sál KD Halenkovice - koncert Dechového 
orchestru mladých Zlín při ZUŠ Morava - začátek v 18.00 hod. 
Moderovaný program – vystoupení sólových nástrojů a zpěvá-

ků, hra na akordeon - sóla i dueta, taneční a muzikálové sklad-

by, vystoupení mažoretek. Srdečně vás zve kulturní komise.

6. května 2006 - Pouťová zábava - sál KD - pořádají hasiči

7. května 2006 - Pouť

20. května 2006 - Cesta pohádkovým lesem - pořádá SRPŠ 

při ZŠ a MŠ Halenkovice

10 a 11. června 2006 - Divadelní představení žáků 8. třídy 
- sál KD - sobota ve 20.00 hod., neděle ve 14.00 hod

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

Dechový orchestr mladých Zlín a mažoretky

MANŽELÉ SKOPALOVIMANŽELÉ SKOPALOVI
28. ledna 2006 uzavřeli 

v obřadní síni Obecního 
úřadu v Halenkovicích své 
manželství 

Andrea Kovářová 
a 

Zdeněk Skopal
Na společné cestě ži-

votem jim přejeme hod-
ně zdraví, štěstí, spoustu 
vzájemné tolerance a po-
rozumění.

HALENKOVICKÁ ZIMAHALENKOVICKÁ ZIMA 19. března (cesta k Větřáku) 19. března (cesta k Větřáku)
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NOVÝ 
informační server 
kabelové televize 

NTVinfo
Kabelová televize spus-

tila informační server NTV-

info, na kterém naleznete 

přehled aktuálních informací 

z Napajedel a okolí, infor-

mace Zlínského kraje, infor-

mace, odvysílané v audio-

vizuálním vysílání kabelové 

televize a spoustu dalších 

zajímavých článků z nejrůz-

nějších oblastí a zájmů ne-

jen napajedelských občanů. 

Každý z uvedených článků 

můžete ohodnotit známkou 

podle toho, jak vás zaujal, 

popř. u něj zanechat svůj 

komentář. Registrovaným 

čtenářům nabízíme zasílání 

aktualit o nových článcích.

Pokud jste nekomerční záj-

mová skupina nebo orga-

nizace a nemáte vlastní in-

ternetové stránky, nabízíme 

vám zdarma zřízení a vede-

ní rubriky na našem serve-

ru, kterou si můžete sami 

spravovat. Napište nám na 

e-mail ntvcable@ntvcable.cz.

 Tento server se neustá-

le vyvíjí, a proto přivítáme 

veškeré vaše návrhy, ná-

měty a připomínky k obsa-

hu tohoto serveru. Napište 

nám, jaké rubriky a infor-

mace by vás zajímaly a ta-

ké, zda byste měli zájem 

o spolupráci na tvorbě to-

hoto serveru, psaní článků, 

komentářů a informací.

Server naleznete na adre-
se www.ntvcable.cz

 Bedřich Horký

NTV cable, s.r.o.

Palackého 94 

763 61 Napajedla

tel., fax: +420 577 942 525 

GSM: +420 737 230 561 

www.ntvcable.cz

www.napajedla.net
inz.

Prvním miminkem 

s trvalým pobytem 

v Halenkovicích, na-

rozeným v roce 

2006, je Jakub Hu-

jíček ze Zádřinoví, 

který se narodil ve 

Zlíně Janě a Micha-

lu Hujíčkovým dne 

3. února 2006. On 

a jeho rodiče však 

od roku 2003 byd-

lí v Otrokovicích. 

Proto uveřejňujeme 

ještě jednoho ob-

čánka.

Jako první „sku-

tečný“ občánek Ha-

lenkovic se ve zlín-

ské porodnici naro-

dil dne 11. února 

2006 v 8.04 hod., 

PRVNÍ OBČÁNEK HALENKOVIC V ROCE 2006

Jakub Hujíček

manželům Vladimíře 

a Františku Pallo-

vým ze Záhumení 

syn, který dostal 

krásné jméno Ště-

pán. Měřil 52 cm 

a vážil 3,60 kg.

 Milí rodiče, pře-

jeme vám, aby noví 

človíčkové přines-

li do vašich rodin 

hodně lásky, smí-

chu a radosti. Kubí-

kovi a Štěpánkovi 

přejeme do dalšího 

života hlavně zdraví 

a štěstí. 

Štěpán Palla 
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Všem našim milým jubilantům do další řádky let přejeme pevné zdraví, 

stálou pohodu a optimismus.

Bohdana Blažková, matrikářka

BLAHOPŘEJEME

BŘEZEN

50 let

Zdeněk Vojáček   Zádřinoví 39

Marie Mihálová   Dolina 592

Dušan Snopek   Záhumení 326

55 let

Jiřina Jablonická   Obecnice 535

Petr Zapletal   Svaté 586

František Zapletal  Pláňavy 171

Ing. Miloš Černý   Dědina 1

Ludmila Janečková  Katernice 114  

60 let

Viliam Kumpán   Katernice 432

65 let

Augustin Polášek  Zádřinoví 381

Josef Maňásek   Záhumení 575

95 let

Marie Gabryšová   Járky 508

DUBEN

55 let

Vladimír Čeleďa   Dolní konec 32

Marta Skopalová  Pláňavy 350

Miloslava Gavendová  Katernice 124 

60 let

Jiří Chytil   Kopec 12

Jaroslav Musil   Záhumení 573

65 let

Františka Režná   Katernice 159

90 let

Vincenc Maňásek  Pláňavy 102

KVĚTEN

50 let

Antonín Holásek   Kopec 631

Ludmila Regentová   Zádřinoví 50

55 let

Jaromír Blažek   Pláňavy 260

Věra Kníchalová   Hradská 365

Jaroslav Kašpárek   Záhumení 603

60 let

Marta Zapletalová   U Svatých 383

Anna Zapletalová  Dolní konec 389

65 let 

Marie Vávrová   Hradská 448

70 let 

Vratislav Skácel   Kopec 15

Radoslav Horka   Dědina 376


