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Od počátku letošního roku 
je na Halenkovicích obzvlášť 
živo. Výzva k udržování a oži-
vování tradic se na nás valí 
z každého kouta. V průbě-
hu velmi rozjeté plesové sezó-
ny při přípravách Hasičského 
a Rodičovského plesu, Perníko-
vého bálu, Dětského karneva-
lu, Pochovávání basy a Koštu 
slivovice se vklínila akce zcela 
nová a to Velikonoční jarmark. 
S napětím jeho výsledné pů-
sobení očekávaly především 
hlavní aktérky Zuzka Mitáčko-
vá a Marie Mihálová. Přípra-
vy akce, která daleko přesáhla 
hranice naší obce, si vyžádaly 
několik měsíců. V lednu spo-
lu s pilováním jarního pás-
ma se ve folklórním kroužku 
uskutečnila první velikonoční 
dílnička, kde se začaly tvořit 
první výrobky z rukou nadše-
ných dětí. V průběhu února si 
kluci z Pláňat vyzkoušeli „pali-
cový“ tanec před nabitým sá-
lem na Dětském karnevale (viz 
foto 1). Svým vystoupením sil-

ně ozvláštnili celou atmosféru 
karnevalu. Měsíc březen se již 
celý odehrával v duchu přichá-
zejících velikonočních svátků. 
V rámci folklórního kroužku se 
uskutečnily další 3 velikonoční 
dílničky (viz foto 2). Vznikala 
zde opravdová dílka přinášejí-

mosféru akce. Hodiny v dílnič-
kách neúprosně ubíhaly a tak 
spousty výrobků dostaly ještě 
přítomné maminky na dotvo-
ření v domácím prostředí. 

K oživení tradic patří i zno-
vuvzkříšení halenkovického 
kroje, ke kterému přispěl také 
pan učitel Jan Kalivoda v rám-
ci své výuky čtvrťáků. Projekt, 
který se svými svěřenci podni-
kl, zabral několikatýdenní pří-

pravu a vyvrcholil ustrojením 
děvčete a chlapce do původní-
ho halenkovického kroje. Stro-
jení má své nepsané postupy 

Pokračování na straně 2

  4–5

  10

  13

16–17

19

21

24–25

26

29

2

cí radost jejich tvůrcům. Jed-
nou z dílen si nenápadně pro-
šel také redaktor novin Zlínský 
deník Mgr. Stanislav Janalík, 
který barvitě popsal celou at-
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a náležitosti, proto byly oslo-
veny zkušené pamětnice Anna 
Horková z Katernic a Marie 
Horková z Dědiny, které také 
zmiňované kroje zapůjčily. Tr-
valo více jak hodinu, než moh-
li šohaj s děvčetem vystoupit 
před kamarády ve třídě. 

V mateřské škole se pustili 
do příprav s vervou sobě vlast-
ní. Děti lepily a kreslily, paní 
učitelky vymýšlely, stříhaly, 
pomáhaly a po nocích dotvá-
řely. Nejen maminky se mohly 
ve školce zapojit do společné-
ho pečení perníčků pod vede-
ním zkušené perníčkářky paní 
Očadllíkové (viz foto 3). Pod 
jejím dohledem se pak děti 
a maminky mohly realizovat 
při zdobení perníčků do čoko-
lády. Nadšení a úžas při pohle-
du na první díla se nedá ani 
popsat. Škoda jen, že na výzvu 
zareagovala tak malá skupin-
ka lidí.

Jak kluci ve školce tak 
ve folklórním kroužku se 
mohli přiučit pletení tata-

Velikonoce ve znamení tradic
ru od strejdy Mirka Čevory 
(viz foto 4). Hoši z folklórní-
ho kroužku se pak s tatarem 
předvedli na sobotním vystou-
pení a při obchůzce děvčat 
na Velikonoční pondělí.

Veškerá snaha zapojených 
tvůrců byla na pestrosti a bo-
hatosti výrobků na Velikonoč-
ním jarmarku znát. Nabízelo 
se přes 700 ks velikonočních 
ozdob v 75 druzích a to všech-
no, považte, pouze z vlastních 
zdrojů (viz foto 5). Všem, kte-
ří přispěli sebemenším dílkem, 
patří velké poděkování. Na jar-
mark se přišlo podívat víc jak 
180 hostů, kteří nepohrdli naší 
nabídkou a dali mateřské škol-
ce a folklornímu kroužku vy-
dělat krásných 14.000 Kč. Tato 
částka bude použita v MŠ 
na nákup hraček a ve folklór-
ním kroužku Pláňata na poří-
zení doplňků ke krojům. Ná-
vštěvníci byli odměněni boha-
tým programem. Pro správné 
naladění do lidového tónu už 
u vstupu hosty vítala krojo-

vaná slečna. Úvodní slovo ne-
směl odmítnout pan Jindřich 
Juřena, který ve svém projevu 
prozradil i skrytá přání a mis-
trně se pak ujal role zvukaře. 
Vystoupení zahájily děti z ma-
teřské školy Beruška. Nejprve 
se na pódiu vykulily úplně nej-
menší „Sluníčka“ a zatančily 
hravou písničku Hrošíček pod 
vedením p. uč. Veroniky Hor-
kové (viz foto 6). Mazlení s ply-
šovým medvídkem předvedla 
děvčata ze třídy Berušek a pak 
už na jeviště srovnaně vystu-
povali trpaslíci ze třídy Skřít-
ků a následně Berušek, aby se 
spojili v jeden společný tanec. 
Paní učitelky Dagmar Holás-
ková, Jaroslava Válková, Marie 
Mihálová a Eliška Černocho-
vá bedlivě sledovaly každého 
skřítka, aby našel své místo 
a nebyl ztracen. Permoníčkům 
se jejich práce zdařila a vy-
sloužili si tak bouřlivý potlesk. 
S precizním vystoupením se 
představili děti z folklorního 
kroužku Radovánek z Napaje-
del pod vedením paní Holubo-
vé a paní Šohajkové. Doprovo-
dil je pan Cyril Bureš s dalšími 
dvěma muzikanty. Jarní ladění 
na pódiu zakončila nejvíc oče-
kávaná Pláňata z Halenkovic. 

Pásmo bylo rozděleno na dvě 
vystoupení. Mladší děti vy-
stoupily s pásmem Panenky, 
chlapci pak otloukali píšťalič-
ky a pásmo zakončili společ-
nými tanečky Pásla ovečky, 
Mazurka a Zlatá brána. Starší 
slečny ve druhé části předaly 
malovaná vajíčka, profesionál-
ně zatancovaly a dočkaly se 
mrskačky od hochů. Kluci při-
dali palicový tanec a společně 
s děvčaty zatančili „Choďja 
po včelinku“ (viz foto 7, 8, 9). 
Pláňata hudebně doprovázeli 
Marcela Palúchová na kláve-
sy a Ríša Jelínek na housle. 
S choreografií Zuzce neúnav-
ně pomáhala Romana Lišková. 
Folkloristi získali obdiv a za-
sloužený potlesk. Pochvaly se 
jim dostalo i z profesně nejvyš-
ších míst. Po výkonu se všech-
ny děti vrhly na jedinečné pár-
ky v rohlíku a téměř vybílily 
bufet, kterému veleli členové 
kulturní komise. S mastnými 
pusami a prstíky červenými 
od kečupu se následně všich-
ni pouštěli do tvoření v připra-
vených dílnách. V prostorách 
přísálí mohl kdokoliv zkusit 
malovat vajíčka voskovou tech-
nikou, vystříhat si drobounké 
ozdoby na okna, vydekorovat 

perníček, uplést košík z pedi-
gu, pro potěchu oka získat ve-
likonoční aranžmá. Pro šikov-
nější ručičky měl Jenda Gajdo-
šík připravené pletení tatarů 
s vyplétanou rukojetí. Na ces-
tu domů ještě každý mohl při-
balit pod paži nádobu z proutí, 
které se nacházely ve stánku 
ve vestibulu. Vedoucí folklor-
ního kroužku nešetřila a stále 
nešetří slovy díků za pomoc 
a obrovskou podporu všech, 
kdo pomohli při zrodu nové 
tradice, kterou se Velikonoční 
jarmark stal. A my děkujeme 
Zuzce za to, že i přes všechny 
starost, které nesla na svých 
bedrech, se nevzdala a dotlači-
la akci ke zdárnému cíli. 

Velikonoční jarmark byl jen 
předvojem toho, co nás čeka-
lo v následujících dnech. Děti 
se samozřejmě nejvíce těšily 
na pár dní volna. V tomto ob-
dobí jsou však prázdniny jiné. 
Na Halenkovicích se po dese-
tiletí drží tradice tzv. „klepá-
ní“, kdy hoši vezmou dřevě-
né trakaře, kladívka a řehtač-
ky a od Zeleného čtvrtka až 
do sobotního poledne nahradí 

vyzvánění kostelních zvonů. 
Zvony symbolicky tiše odlétají 
do Říma.

I přestože skupinky klepáčů 
nejsou tak početné jako za dob 
našich tatínků a dědečků, je-
jich zvuk a zpěv se nesl celou 
sluncem rozzářenou vesnicí. 
Klukům je třeba vystřihnout 
poklonu za to, že tuto tradi-
ci drží pevně ve svých rukou, 
a že doposud nezanikla ani slo-
va písně, která připomíná ve-
likonoční události – umučení 
a smrt Ježíše Krista. 

Při velikonočních obřadech 
v kostele sv. Josefa jsme v nit-
ru mohli prožít probuzení no-
vých nadějí. Moc všech skutků 
byla podtrhnuta mší o Veliko-
noční neděli, kterou ozdobily 
děti a ženy oděné do halenko-
vického kroje. V závěru mše 
otec Bohumil Kundl také po-
žehnal přinesené velikonoční 
pokrmy. 

Nedělní odpoledne pak 
v mnoha rodinách patřilo pří-
pravám na Velikonoční pondě-
lí. Zdobila se vajíčka, přičemž 
děvčata mohla využít nových 
technik přinesených z veli-
konočních dílen. Stříhaly se 
mašle, žehlily kroje…

Žehlily se kroje? Ano. Ve-
doucí folkloristů Zuzce se po-
dařilo přesvědčit své svěřen-
ce, aby se v pondělí ve velmi 
brzkých ranních hodinách 
převlekli do krojů a vyrazili 
na pochůzku za kamarádkami 
z kroužku. Hoši vytvořili sku-
pinu, která nemohla uniknout 
zkušenému oku pozorovate-
le. Jelikož jsou Halenkovice 
velmi rozlehlou obcí, a mezi 
hochy je velký věkový rozdíl, 
využili pro letošní rok auto-

mobilové přepravy. A skuteč-
ně měli co dělat. Vždyť jenom 
z kroužku na ně čekalo na 20 
krásných děvčat. Hochům 
i dívkám patří obdiv za to, že 
všichni k této poslední udá-
losti letošních Velikonoc při-
stoupili s veškerou vážností. 
Snad se mládencům pondělní 
dopoledne natolik zalíbilo, že 
v příštím roce na své prožitky 
naváží. 

Za všemi událostmi tohoto 
bohatého období stojí velká 
řada nejmenovaných lidí, kte-
ří jsou ochotni bez jakéhokoliv 
nároku na odměnu přispěchat 
na pomoc. Slova díků nejsou 
dostatečná, protože v dneš-
ním materialistickém světě 
je přístup těchto lidí velkou 
vzácností! Halenkovice se pro-
to mohou pyšnit akcemi, kte-
ré jsou na vysoké společenské 
úrovni a to jen díky ochotě 
těchto dobrovolníků. Kéž by 
jich bylo víc.
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Rozpočet obce Halenkovice na rok 2011

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás i tento-

krát seznámil s prací rady a zastu-
pitelstva a s problémy, které nás 
potrápily.

Koncem roku 2010 členové fi-
nančního výboru, rady a další za-
stupitelé pracovali na sestavení 
rozpočtu pro rok 2011. Byly sta-
noveny priority, které částečně 
vycházely z událostí roku 2010. 
Důraz byl kladen na obnovu po-
ničeného majetku po povodních 
respektive záplavách z loňského 
roku. Jedná se o obnovu komu-
nikací za cca 500 tis. Kč, proti-
povodňová a protierozní opatření 
v části obce Dolina - Břehy cca 
za 500 tis. Kč. Zde obec požáda-
la Ministerstvo pro místní rozvoj 
o finanční dotaci na odstranění 
následků škod loňských povodní. 
Na vyjádření ministerstva o udě-
lení dotace stále čekáme. V mě-
síci březnu bylo vyměněno pade-
sát starých lamp veřejného osvět-
lení za nové energeticky úsporné 
osvětlení v celkové částce 200 tis. 
Kč. Úspora na el. energii má být 
řádově 15 korun na jednu hodi-
nu svícení. Další velkou investicí, 
která je schválena z rozpočtu obce 
je rekonstrukce kanalizačního ve-
dení v části obce Záhumení cca 
za 1,3 mil. Kč. Tuto rekonstruk-
ci je nutné provést z důvodu roz-
padajícího se původního kanálo-
vého systému ještě před pláno-
vanou opravou vozovky v násle-
dujících letech. Do konce letních 
prázdnin bude na Kopci stát nová 
prosklená autobusová zastávka 
za cca 160 tis Kč. Důraz je kladen 
i na podporu školství a zájmo-
vých aktivit občanů, především 
dětí a mládeže. Podrobný rozpo-
čet na rok 2011 je uveden na str. 
5 a další informace k této oblasti 
na str. 6, 7 a 8.

Samozřejmě pracujeme na to-
lik diskutované kanalizaci a čis-
tičce odpadních vod. O dobudo-
vání kanalizace a ČOV se mluví 
desítky let a bývá na každém vo-
lebním programu každé voleb-
ní strany. Někteří berou její vy-
budování jako nutný požadavek 
této doby, i když přinese nepopu-

lární poplatky za stočné. Jiní si 
myslí, že ji nepotřebujeme. Časy 
kdy se znečištěná voda pouštěla 
do trativodů a příkopů je dávno 
pryč. S narůstajícím počtem oby-
vatel a porůznu používané che-
mie musíme myslet i na naše ži-
votní prostředí. 100% samočistící 
schopnost přírody je nesmyslná. 
Je otázkou času, kdy úřady zpřís-
ní limity vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových. V sou-
časné době ústí kanalizace v obci 
do našich potoků. Všechny výus-
tě jsou hlídány a měřeny, limity 
naštěstí plníme. Zejména Dolina 
trpí tím, že není odkanalizova-
ná, především v letních měsících 
se potýkají její obyvatelé se zápa-
chem z příkopů u hlavní silnice. 
V ohrožení může být i studnič-
ní voda. Nehledě na to, že v této 
části obce může spolu s kanaliza-
cí vzniknout i chybějící vodovod. 
Kanalizace bude přínosem i pro 
budoucí stavebníky v jejím dosa-
hu. Nebudou muset budovat ná-
kladné čističky (domovní čistič-
ka - to jsou i další starosti během 
jejího ročního provozu a nemalé 
náklady z toho vyplývající). Ka-
nalizace je součástí moderní ci-
vilizace a na tom se snad shod-
neme i napříč našimi volenými 
stranami. Rád bych také vyvrátil 
některé mýty a pověry o zadluže-
nosti obce, která vznikne v přípa-
dě, že se pustíme do stavby ČOV. 
Od roku 2007 pracujeme na na-
lezení optimálního financování, 
je pravda, že si můžeme nechat 
zdát o původně požadované dota-
ci ve výši 90%, na tu prostě ne-
dosáhneme. Nyní se reálně rýsu-
je dotace ve výši 75% (min. ze-
mědělství 65% a 10% kraj). 25 % 
bude hradit obec, něco ze svého 
rozpočtu, něco zafinancuje úvě-
rem, přičemž úroky by mělo hra-
dit výše uvedené ministerstvo. 
Tato varianta financování počítá 
s minimálním napojením 50% do-
mácností a projekt je možno roz-
dělit na dvě etapy a čerpat v le-
tech 2011–2012. Při celkové ceně 
díla cca 80 mil. korun na obec 
připadne platba 20 mil. korun. 
Pokud domluvíme dobré podmín-
ky úvěru a při rozumném hospo-
daření, by neměla být roční zátěž 
našeho rozpočtu tak vysoká, aby 

nezbylo na další rozvoj naší obce 
- na investiční akce. Někteří ši-
řitelé poplašných zpráv tvrdí, že 
zadlužení obce rovná se zastavení 
rozvoje. To není pravda. Při kaž-
dé větší investiční akci jsme se za-
dlužili, aby mohla být realizována. 
To potvrzují úvěry přijaté od roku 
1996 v celkové výši 13 mil korun, 
které jsme čerpali v průběhu 16 
let a které se různě překrývají až 
do roku 2012. Toto je pravděpo-
dobně jedna z posledních šancí 
na získání takovéto dotace od stá-
tu. Nyní nastal čas jít do rizik 
a posunout obec dál, k další mo-
dernizaci. A pokud získáme dota-
ci, je škoda ji nevyužít. Lepší pod-
mínky se v budoucnu zřejmě ne-
budou opakovat. Kanalizace a čis-
tička je nutnost. Na ni pak může 
navazovat budování cest, chodní-
ků, dětských hřišť a parků apod. 
Rozkopat obec, až bude něco z to-
hoto zbudované, postrádá smysl.

Obec a úvěry: v roce 1996 jsme 
přijali úvěr 5 mil korun na vodo-
vod – splatný v roce 2002, v roce 
2001 úvěr 3 mil. korun na I. etapu 
plynofikace – splatný v roce 2006, 
v roce 2003 úvěr 2 mil. korun 
na II. etapu plynofikace – splatný 
v roce 2007, v roce 2005 úvěr 3 
mil. korun na komunikace – splat-
ný prosinec 2012.

Obec Halenkovice stejně jako 
v minulých letech, požádala Úřad 
práce ve Zlíně o možnost zís-
kat i letos dotované pracovníky 
na místa pro veřejně prospěšné 
práce. Bohužel státní politika ne-
umožňuje navázat na minulá léta, 
kdy pro obec Halenkovice praco-
valo až deset sezónních zaměst-
nanců. Nastavené podmínky (pře-
devším to, že nemůžeme zaměst-
nat stejné pracovníky jako vlo-
ni, a že se značně snížila dotace 
na pracovníka a také nezájem ně-
kterých) způsobily, že pro letošní 
rok budeme rádi, pokud obsadí-
me alespoň dvě místa na tyto po-
zice. V ohrožení tak může být vy-
sekání a údržba veřejných ploch 
a různé drobné stavební, údržbo-
vé svépomocné práce, které jsme 
si byli schopni sami zajistit pomo-
cí takto zaměstnaných občanů. 

Další letošní investicí, kterou 
mají možnost vlastníci kabelové 
televize vyzkoušet je digitalizace 

kabelového televizního vysílání 
a rozšíření programové skladby 
nabízených televizních progra-
mů (Prima Love, Joj). Pro pří-
jem těchto digitálních programů 
je zapotřebí vlastnit Set-top Box 
či digitální tuner v televizním 
přístroji. Vyslyšeli jsme tak po-
žadavky vlastníků novějších mo-
dernějších televizorů, kteří tak 
mohou přijímat programy i v di-
gitální kvalitě. Všem uživatelům 
kabelové televize se omlouváme 
za občasné vypadávání televizní-
ho signálu při přelaďování naší 
sítě. 

Rada obce odsouhlasila sní-
žení jednorázového poplatku na 
zřízení přípojky k internetu pře-
nášeného po síti TKR na částku 
2000 Kč, dále byly sníženy i mě-
síční poplatky za vedení internetu 
cca o 20 %. Věříme, že se udrží 
zájem a sníží se náklady majitelů 
přípojek.

Zastupitelé obce se zabývali pe-
ticí občanů, kteří nesouhlasí se 
stavbou truhlářské dílny místo 
zrušeného obchodu Věra na Dol-
ním Konci. Zastupitelé souhlasí, 
aby se oslovil příslušný staveb-
ní úřad a aby se k požadavkům 
a k jejich názoru přihlíželo, jako 
by byli účastníci řízení. Obec Ha-
lenkovice se odvolala proti roz-
hodnutí Stavebního úřadu v Na-
pajedlích a požaduje rozšířit 
okruh účastníků řízení. Záležitost 
nyní řeší Zlínský kraj. Zatím jsme 
ze stavebního úřadu neobdrželi 
odpověď. 

Dále zastupitelé obce vyslovili 
souhlas s prodejem třech staveb-
ních pozemků na Dolině a v Lipo-
vých, záměr byl zveřejněn a rada 
stanovila podmínky k prodeji 
těchto pozemků. Nabídky zájem-
ci mohli dodat do konce května 
do kanceláře OÚ. 

Také bych zde poděkoval všem 
našim spoluobčanům, kteří daro-
vali Obci Halenkovice části po-
zemků pod místní komunikací 
Kaménka. Komunikace i s po-
zemky bude v budoucnu ve vlast-
nictví obce a bude možné ji opra-
vit do takové podoby, aby sloužila 
jako osvětlená spojnice Pláňavy - 
Dolina pro pěší a také pro maji-
tele přilehlých pozemků k obhos-
podařování malými zemědělskými 

stroji. Obec se snaží každoročně 
částkou cca 200 tis. Kč vykupovat 
pozemky pod našimi komunikace-
mi a narovnávat vlastnické vzta-
hy. Dary našich občanů šetří fi-
nanční rozpočet obce. Děkujeme.

Závěrem bych rád shrnul uply-
nulé období. Zima 2010 - 2011 
byla jednou z běžných, bez výraz-
nějších kalamit. Údržbu chodníků 
a komunikací jsme zvládali vcelku 
dobře. Byla také ve znamení plesů 
a bálů, které si našly své přízniv-

ce a těšily se dobré návštěvnosti. 
Krásné počasí provázelo Vodění 
medvěda a následně se vydařilo 
i Pochovávání basy. Slabší byla 
účast na Koštu slivovice, kterou 
jistě zapříčinila malá úroda šves-
tek v loňském roce. Nemile nás 
překvapilo řádění vandalů, kteří 
posprejovali černou barvou auto-
busové zastávky, starou požární 
zbrojnici, fasádu obchodu na Do-
lině a novou vývěsní tabuli U mlý-
na atd. Hlavní viník byl odhalen 

Druh příjmů  Částka v Kč
daň z příjmu FO ze závislé činnosti  2 200 000 Kč
daň z příjmu FO ze samost. výděl. činnosti 300 000 Kč
daň z příjmu FO z kap. výnosů 200 000 Kč
daň z příjmu PO  2 512 000 Kč
daň z přidané hodnoty (DPH)  5 200 000 Kč
daň z nemovitosti  1 024 000 Kč
poplatek za odpady 760 000 Kč
poplatek ze psů  35 000 Kč
poplatky za provoz kabelovky 440 000 Kč
poplatek za veřejné prostranství  32 000 Kč
správní poplatky  40 000 Kč
dotace obci 633 000 Kč
pronájmy pozemků  11 000 Kč
pronájem budovy  65 000 Kč
pronájem bytu  13 000 Kč
pronájem nebytových prostor 145 000 Kč
pronájem hřbitovních míst  50 000 Kč
pronájem sítě TKR – Avonet  75 000 Kč
příjmy za dobývací prostor 159 000 Kč
příjmy za třídění odpadu EKO-KOM  90 000 Kč
příjem z prodeje popelnic  20 000 Kč
příjmy za služby  2 000 Kč
příjmy z úroků  25 000 Kč
příjmy celkem  14 031 000 Kč

Druh výdajů  Částka v Kč
plat za obsluhu kabelové televize (TKR)  69 000 Kč
elektřina TKR  46 000 Kč
provoz TKR 415 000 Kč
opravy kabelovky 50 000 Kč
rozšíření TKR  40 000 Kč
opravy místních komunikací (MK)  500 000 Kč
úroky z úvěru na MK 120 000 Kč
nákup materiálu (posyp) MK 160 000 Kč
zimní údržba+vysékání+příkopy 450 000 Kč
dopravní obslužnost ZK 126 000 Kč
výkup pozemků, zaměření 200 000 Kč
autobus. zastávka Kopec 220 000 Kč
rozbory odpadní vody 25 000 Kč 
oprava kanalizace 100 000 Kč
ZŠ a MŠ – el. energie, voda, plyn, 1 091 000 Kč
ZŠ a MŠ – služby a údržba 408 000 Kč
ZŠ a MŠ – knihy, předpl., materiál, poplatky  34 000 Kč
ZŠ a MŠ – DDHM + DNM  54 000 Kč
ZŠ a MŠ – odpisy majetku 765 000 Kč
příspěvek na zřízení internetu  6 000 Kč
odměna webmastera  12 000 Kč
tisk Halenkovického zpravodaje 100 000 Kč
odměny pro účinkující při obřadech  3 000 Kč
věcné dary jubilantům  30 000 Kč
oprava veřejného osvětlení (VO) 200 000 Kč

elektrická energie VO 250 000 Kč
nebezpečný odpad - likvidace  75 000 Kč
nákup nových popelnic  20 000 Kč
vývoz odpadu (popelnice + kontejnery) 820 000 Kč
plat za obsluhu sběrných dvorů  72 000 Kč
vývoz PET a skla + nájem za kontejnery  75 000 Kč
náklady kronika + odměna  13 000 Kč
příspěvky na obědy důchodců  50 000 Kč
investice – projekt (hřiště, kompostárna)  200 000 Kč
investice – rekonstrukce kanal. Záhumení  1 367 000 Kč
investice – stabilizace eroze Břehy 500 000 Kč
zastupitelstvo platy 800 000 Kč
platy zaměstnanců  1 148 000 Kč
dohody o provedení práce  25 000 Kč
sociální pojištění 450 000 Kč
zdravotní pojištění 180 000 Kč
pojištění zaměstnanců  10 000 Kč
knihy, noviny, časopisy  12 000 Kč
DDHM – vybavení budovy 100 000 Kč
materiál – čistící a kancel. prostř.  90 000 Kč
voda, plyn, elektřina – budovy 440 000 Kč
pohonné hmoty  85 000 Kč
služby pošt  19 000 Kč
poplatky za telefony, mobily  52 000 Kč
služby peněž.ústavů + pojišt. majetku  80 000 Kč
právní služby  29 000 Kč
poplatky za školení  15 000 Kč
zpracování mezd  38 000 Kč
ostraha, revize, os. služby 160 000 Kč
opravy majetku 100 000 Kč
softwarové vybavení  20 000 Kč
náhrady cestovné  3 000 Kč
pohoštění  15 000 Kč
náhrada mezd v době nemoci  8 000 Kč
hasiči (SDH) – vybavení jednotky 100 000 Kč
opravy a vybavení budovy 106 000 Kč
nové knihy +plat knihovnice  47 000 Kč
hřbitov – voda  3 000 Kč
hroby rumunských vojáků  35 000 Kč
technické služby -nákup DDHM  50 000 Kč
nákup náhr. díly, materiál  20 000 Kč
opravy majetku  25 000 Kč
Svaz měst a obcí + sdruž. VM  7 000 Kč
přestupkové řízení – smlouva  5 000 Kč
mikroregion Chřiby  63 000 Kč
splátky na půjčky (rozhlas) 200 000 Kč
splátky úvěr komunikace 600 000 Kč
podpora neziskových organizací 100 000 Kč
církevní stavby - fin. podpora 100 000 Kč
deratizace  25 000 Kč
výdaje celkem  14 031 000 Kč

Slovo starosty a bude vykonávat v naší obci ve-
řejné práce. Také jsme si užili plno 
emocí kolem Sčítání lidu 2011, 
ale nakonec vše proběhlo hlad-
ce, alespoň u nás v obci. Výsled-
ky budou známy na podzim. Jaro 
je především obdobím příprav 
na Velikonoce. Uklízelo se, zame-
taly se chodníky a cesty. Poprvé 
byl uspořádaný Velikonoční jar-
mark. V obci byli k vidění klepáči 
a kluci z folklórního kroužku cho-
dili v krojích mrskat děvčata. Ná-

sledovaly přípravy na pouť. Opět 
se provedl úklid v obci, na veřej-
ných prostranstvích, sekla se trá-
va v parcích i na hřbitově. V květ-
nu jsme si připomněli osvobození 
obce položením věnců u pomníku 
padlých. Věřím, že léto bude slu-
nečné bez vytrvalých dešťů a zá-
plav, aby nám neodčerpaly finan-
ce z našeho rozpočtu a nepokazily 
nám letní náladu. Přeji Vám pěkné 
prázdniny a klidné dovolené.

Jaromír Blažek ■
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ZO vzalo na vědomí:
 zprávy o plnění usnesení 

z minulých zasedání ZO
 zprávy o činnosti rady 

obce za uplynulá období
 rozpočtové opatření č. 3/

RO/2010
 termíny zasedání zastupi-

telstva v roce 2011
 rozpočtové opatření č.4/

RO/2010.

ZO schválilo:
 rozpočtové opatření č. 4/

ZO/2010
 rozpočtový výhled obce 

Halenkovice na rok 2013
 zprávu z dílčího přezkou-

mání hospodaření Obce Ha-
lenkovice za období leden až 
září 2010
 rozpočet obce na rok 2011 

v předneseném znění
 přísedící soudce k Okres-

nímu soudu ve Zlíně, ve smys-
lu zákona č. 6/2002 Sb., a zá-
kona č. 451/91 Sb., pro funk-
ční období 2011–2015 - paní 
Ing. Miriam Lukášovou, bytem 
Halenkovice č. 28
 stanovení zásad pro pro-

vádění změn v rozpočtu – 
rozpočtová opatření dle zák. 
č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech do částky 
50 000 Kč pro radu obce
 rozpočtové opatření č. 5/

ZO/2010
 uzavření mandátní smlou-

vy s firmou MCI SERVIS s.r.o, 
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín 
zastoupenou jednatelkou 
Mgr. Martou Černou na zajiš-
tění zadávacích činností dle § 
151 ods. 1 zákona č. 137/2006 
Sb. a prováděcích předpisů 
v platném znění na akci „Ka-
nalizace a ČOV Halenkovice“
 zastupitele pana Františ-

ka Vojáčka a pana Františka 
Pallu za členy Rady školy při 
Základní a Mateřské škole Ha-
lenkovice na volební období 
2010–2014
 podání odvolání pro-

ti rozhodnutí Stavebního 
úřadu, MěÚ Napajedla, čj. 
SÚ/10/13037/K – (Staveb-

Z jednání zastupitelstva a rady prosinec 2010 až duben 2011
ní povolení č. 82) – stavební 
úpravy budovy čp. 559, truh-
lářská dílna, na základě petice 
občanů
 záměr obce Halenkovice 

o vystoupení obce Halenkovice 
z členství ve Sdružení pro pod-
poru místních iniciativ Chřiby
 poplatek stočného na rok 

2012 a to částku 200 Kč za rok 
a dům
 přijetí darů od občanů - 

pozemků pod místní komuni-
kací „Kaménka“ 
 zrušení bodu usnesení 

č. 02/III/2011 o vystoupení 
obce Halenkovice z členství 
ve Sdružení pro podporu míst-
ních iniciativ Chřiby
 záměr převodu budo-

vy bývalé střelnice č. ev. 129 
stojící na parc. č. 769/1 a se-
stavení pracovního výboru 
ve složení: Mgr. Ondřej Ga-
brhelík – předseda, František 
Vojáček, Lukáš Juřena, Petr 
Strašák, Mgr. Jarmila Tělupi-
lová k projednání podmínek
 smlouvu o poskytnutí fi-

nančně návratné výpomoci 
Sdružení pro podporu míst-
ních iniciativ Chřiby v částce 
64 000 Kč za podmínek stano-
vených ve smlouvě

ZO pověřilo:
 kontrolní výbor provede-

ním inventury majetku obce 
ke dni 31. 12. 2010
 starostu obce podpisem 

mandátní smlouvy s firmou 
MCI SERVIS s.r.o
 starostu obce a členku 

obecní rady p. Kašpárkovou 
k vyjednání podmínek vystou-
pení ze Sdružení pro podporu 
místních iniciativ Chřiby
 pracovní výbor připravit 

podmínky k zahájení převodu 
budovy bývalé střelnice z KVZ 
Halenkovice a Klubu biatlonu 
Halenkovice na Obec Halen-
kovice
 starostu obce podpisem 

smlouvy o poskytnutí finanč-
ně návratné výpomoci Sdruže-
ní pro podporu míst. iniciativ 
Chřiby

ZO neschválilo:
 nabídku p. Válkové na od-

prodej části pozemků (v jejím 
vlastnictví) parcel. č. 772/1 
a 772/2 v k.ú. Halenkovice, le-
žících pod veřejně přístupnou 
účelovou komunikací v místní 
části Bábolná

RO projednala:
 program jednání zase-

dání zastupitelstva obce dne 
16. 12. 2010
 další možnost získání do-

tací na kanalizace a ČOV Ha-
lenkovice z Min. zemědělství 
65 % a od Zlínského kraje 10 % 
(celkem 75 %) obec uhradí 
25 % (část z rozpočtu a z úvě-
ru), případné úroky z větší části 
uhradí Min. zemědělství
 protipovodňová a proti-

erozní opatření v části obce 
Břehy – možnost získat dotaci 
až 90 %. Nutno zpracovat žá-
dost na Fond životního pro-
středí 
 stížnost majitelky RD č. 

486 – na chování sousedů. Do-
mluva ze strany obce již jed-
nou proběhla, rada obce po-
stoupila stížnost přestupkové 
komisi v Napajedlích
 žádost SDH Halenkovice 

o finance ve výši 132.254 Kč 
na vybavení jednotky hasičů 
dle předloženého rozpisu a za-
řazení do rozpočtu pro rok 
2011. Obec Halenkovice zažá-
dá o dotaci i Zlínský kraj
 výroční zprávu ZŠ a MŠ 

Halenkovice za rok 2010
 zprávu Krajského úřadu 

Zlín. kraje – zápis č. 270/2010 
z dílčího přezkoumání hospo-
daření obce za období leden - 
září 2010. Hospodaření obce je 
bez závad
 povodňové škody vzniklé 

v květnu a červnu 2010 – zažá-
dá o dotace z Min. pro místní 
rozvoj na již provedené opravy 
mostu a komunikací - škody 
ve výši 4,500.000 Kč 
 nepovolené oplocení 

u RD p. Železníka a uzavře-
ní komunikace na bývalé ze-
mědělské letiště na Drahách

 výsledek dědického ří-
zení po Frant. Hamrlovi. 
Obec uplatnila náklady spo-
jené s opatrovnictvím cca 
30 000 Kč
 návrh Slováckého muzea 

UH na ustanovení Asocia-
ce přátel slivovice se sídlem 
ve Vlčnově (Muzeum pále-
nic) a pořádání regionálního 
koštu
 výpověď z pracovního 

poměru dohodou p. Botkové 
a přijetí p. Mitáčkové na místo 
uklízečky na OÚ
 zápis z jednání schůze fi-

nančního výboru
 návrh rozpočtu na rok 

2011 a navrhla ZO jeho schvá-
lení
 plánovanou investiční 

akci Kanalizace a ČOV. Fi-
nance z kraje a ministerstva 
přislíbeny. Je nutné připravit 
veřejnou zakázku na výběrové 
řízení
 protierozní opatření strže 

Břehy. Vyřešit odkup pozem-
ků, kterých se akce dotýká pro 
získání dotačních titulů
 povodňové škody – žádost 

o dotace zajišťuje jednatel fi. 
Czech service 
 žádost o dořešení majet-

koprávních vztahů - účelová 
komunikace v lokalitě Bábol-
ná. Majitelka p. Válková nabí-
zí pozemek pod komunikací. 
Projedná zastupitelstvo
 termíny zasedání zastu-

pitelstva obce v roce 2011 
(návrh pro ZO: 27. 1., 27. 4., 
15. 6., 21. 9. a 14. 12) 
 žádost p. Sudolského 

na dokončení regulace potoka 
– U Svatých. Záplavová místa 
u RD zhodnotí vodohospodář-
ka Ing. Kousalíková 
 vyúčtování výherního 

hracího přístroje - Hostinec 
u Lhotských – fa. POOL servis 
a. s. 
 žádost manž. Vlkových 

– zaplavování jejich pozemků 
dešťovou vodou ze silnice. Pře-
dáno k řešení Správě a údržbě 
silnic Zlínska

Z jednání zastupitelstva a rady prosinec 2010 až duben 2011

 nesouhlas občanů Halen-
kovic se vznikem truhlářské 
dílny na Dolním Konci – bý-
valý obchod Věra. Není známý 
provozní řád ani vliv provo-
zu na životní prostředí. Oba-
vy z rušení hlukem atd. Rada 
předala petici na Stavební 
úřad Napajedla. Projedná i ZO
 hospodaření v mikrore-

gionu Sdružení pro podporu 
místních iniciativ Chřiby. Zjiš-
těn neoprávněný převod dotace 
na výstavbu rozhledny na Brdu 
na Sdružení Chřiby od nosite-
le dotace obce Roštín. Kontro-
la z FÚ odhalila pochybení, ná-
sleduje vrácení dotace a penále 
ve výši cca 700 tis. Kč. Způsob 
platby dlužné částky nebyl pro-
jednán na valné hromadě sdru-
žení a v zastupitelstvech obcí 
a pochybení bylo oznámeno se 
značným zpožděním, nebyly 
předloženy vyžádané doklady. 
RO Halenkovice nesouhlasí se 
způsobem řešení dluhu (úvěr 
od třetí osoby – úrok 7 %). Po-
kud nebude nalezeno jiné řeše-
ní, rada obce doporučí zastu-
pitelstvu vystoupit se sdruže-
ní a majetkově se vypořádat. 
Obec je největším podílníkem 
(přispívatelem) sdružení
 poškození obecního ma-

jetku - zastávky ČSAD, staré 
hasičské zbrojnice a majetku 
v soukromém vlastnictví – ob-
chod Dolina. Škoda ve výši 
cca 12.000 Kč. Starosta obce 
podal trestné oznámení na ne-
známého pachatele 
 zaznamenané případy uží-

vání drog na veřejných pro-
stranstvích. Byla upozorněna 
Policie ČR, bude tato místa 
častěji sledovat 
 oznámením o zaháje-

ní správního řízení o vydání 
změny integrovaného povo-
lení, které se týká šlechtitel-
ského chovu prasat Bábolná. 
Součástí je zpracování kejdy 
vzniklé z činnosti hospodaření 
fi. Lukrom. Komise RO se zú-
častnila jednání na ŽP krajské-
ho úřadu. Žádá o zapracování 

 smlouvu s TS Otrokovice 
s.r.o. na svoz a odstraňování 
komunálního odpadu na rok 
2011 včetně cenové nabídky
 uzavření smlouvy na zim-

ní údržbu místních komuni-
kací v obci s p. J. Pavelkou 
na rok 2011–2014 včetně ceno-
vé nabídky
 finanční příspěvek p. Za-

pletalové, čp. 190 na úhradu 
vzniklých nákladů při odklíze-
ní sesuvu půdy u RD
 smlouvu o dílo s p. Broni-

slav Langerem – instalace pro-
tipožárních podhledů na ha-
sičské zbrojnici
 rozpočtové opatření č. 3/

RO/2010
 uzavření smlouvy o dílo 

na velkoplošnou deratizaci 
obce s fi. Deratex spol. s r.o. 
Mladcová
 uzavření smlouvy na rok 

2011 s firmou Metalšrot Tlu-
mačov na likvidaci železného 
šrotu 
 dodatek mandátové 

smlouvy s p. R. Foralem – pro-
dloužení do 31. 12. 2011 – ře-
šení pozemků pod komunikací 
spodní Kržle, IV. etapa a Ka-
ménka
 přijetí finančního daru 

ve výši 100.000 Kč od SRPŠ 
při ZŠ a MŠ Halenkovice
 řešení úhrady nákladů ha-

várie na septiku a vedení ka-
nalizace u bytovky čp. 617. 
Obec zajistila práce a zaplatí 
náklady, které následně pře-
fakturuje Společenství vlast-
níků bytovky. Pracovníci obce 
pomohli při výkopových pra-
cích
 mandátní smlouvu k za-

kázce – Kanalizace a ČOV 
v obci Halenkovice mezi Obcí 
Halenkovice a MCI SERVIS 
s.r.o. k zajištění výběrového 
řízení na veřejnou zakázku 
na základě dobrých referencí 
 žádost o sponzorský pří-

spěvek na Hasičský ples, Ro-
dičovský ples a Perníkový bál
 rekonstrukci 50 světel VO 

v obci, připraví pan Pecha bě-
hem měsíce ledna 

požadavků obce v souvislosti 
s vývozem kejdy
 upozornění občanů 

na časté pořádání diskoték 
a na rušení nočního klidu 
a pořádku v obci. RO zajistí 
větší spolupráci s majiteli zaří-
zení a požádá policii ČR o čas-
tější kontroly a o zabezpečení 
pořádku v obci
 připravované sčítání lidu, 

domů a bytů. Projednala zá-
kladní informace ČSÚ a úkoly 
obcí a krajů při přípravě sčítá-
ní a přijala neinvestiční dotace 
ze stát. rozpočtu č. 398 – veř. 
pokladní správa 9.585 Kč
 zprávu o činnosti Klubu 

seniorů za rok 2010
 žádosti o povolení káce-

ní dřevin rostoucích mimo les 
pro Lesy ČR s.p. Buchlovice, 
K. Možnarovou, P. Buchtíko-
vou a oznámení o kácení dře-
vin od p. Gajdošíka, p. J. Kala-
se a p. M. Palúcha
 úraz způsobený na míst-

ní komunikaci (p. Polášková) 
a zajistila hlášení škodní udá-
losti na pojišťovnu
 možnost zaměstnat obča-

ny evidované na úřadu práce 
jako VPP (veřejně prospěšné 
práce). Podmínky se zpřísnily, 
finanční prostředky jsou nižší 
a pracovníci, kteří se osvědčili 
v minulých třech letech, nespl-
ňují podmínky přijetí. Žádá se 
o výjimky na již dříve zaměst-
nané občany
 požadavek Muzea Jihový-

chodní Moravy ve Zlíně o za-
slání osobních dat p. Karla Ze-
zuly a jeho knihy - regionální 
osobnost kraje
 podmínky pořádání I. slo-

váckého koštu ve Vlčnově
 změnu stanov Sdružení 

pro podporu místních iniciativ 
Chřiby a způsob úhrady dluž-
né částky – vrácené dotace
 program jednání zastupi-

telstva obce dne 27. 4. 2011

RO schválila:
 návrh Operačního plá-

nu zimní údržby pro období 
2010–2011

 uzavření sálu KD v době 
od 17. do 26. ledna, broušení 
a nátěr parket olejem
 přeladění přijímačů roz-

hlasu v domácnostech (příjem 
hlášení v okrajových částech 
obce na nové frekvenci) 
 uzavření Smlouvy o dílo 

s fi. Mastr, Petr Straka Uher-
ské Hradiště, revize na komí-
nové systémy v majetku obce
 úhradu faktury - Czech 

service ve výši 24.000 Kč 
na částečnou úhradu nákladů 
spojených s realizací dotačního 
titulu Obnova obecního a kraj-
ského majetku poškozeného 
živelní nebo jinou pohromou – 
povodně – dotační titul č. 1
 přijetí daru od Petry Plš-

kové – darovací list k obrazu 
„Vejce“, bude umístěn v míst-
ní knihovně
 opravu kontejneru za cca 

14.000 Kč – provede fi. TEOZ
 rozpočtové opatření č. 4/

RO/2010. Upravuje se roz-
počet 2010 o částku 81 tisíc 
v oblasti příjmů a o 147 tisíc 
v oblasti výdajů. Seznámí ZO
 pořízení nástěnné ortofo-

tomapy a map na CD obce Ha-
lenkovice v ceně 20.000 Kč
 rozšíření programo-

vé skladby kabelovky - HPS 
Halenkovice o dva digitál-
ní kanály – Multiplex 1,2 
za 35.352 Kč. Provede fi Sat-
turn Holešov
 žádost p. Petra Kašíka 

na propůjčení letištní plo-
chy - sraz automobilů Ford 
6. 8. 2011. Pořadatel zajistí pří-
stup na pozemek, sociální za-
řízení a úklid plochy
 používání komunikace 

(protlak pod MK), sjezdu z ko-
munikace a napojení novostav-
by RD k MK v obci - žadatelka 
p. Flachsová 
 žádost o příspěvek na rok 

2011, p. Chytilová – Klub seni-
orů
 splátkový kalendář na ne-

doplatek 20.000 Kč pro 
p. Dundálka, Hal. 589 se 
splatností do 30. 4. 2011 

(pokračování na straně 7) (pokračování na straně 8)

(pokračování ze strany 6)



halenkovický zpravodaj 8 9

www.halenkov ice .cz

č. 64 / květen 2011 halenkovický zpravodajč. 64 / květen 2011

Z jednání zastupitelstva a rady prosinec 2010 až duben 2011

 žádost o příspěvek na ly-
žařský kurz pro žáky 7. a 8. 
ročníku ve výši 150 Kč na 1 
žáka, tj. 3.000 Kč
 odpisový plán na budo-

vy a movité věci na rok 2011 
pro příspěvkovou organizaci 
Základní školu a Mateřskou 
školu Halenkovice. Jedná se 
o částku 881.000 Kč 
 vymalování budovy obec-

ního úřadu včetně sálu – prá-
ce provede p. Holásek a p. Po-
lášek do konce měsíci února, 
v ceně cca do 40 tisíc korun
 výměnu vypínačů a zásu-

vek v budově OÚ z důvodu 
stáří a bezpečnosti. Práce pro-
vede p. Janeček
 novou provozní dobu míst-

ního kadeřnictví a její zveřejně-
ní – nájemce p. Chrenčíková
 výpůjčku části obecní-

ho pozemku parcel.č 233/5 
a 3605/2 o výměře cca 17 m2 
– přípojka vody k RD, p. Trvaj. 
Záměr vyvěšen 
 vyvěšení záměru odpro-

deje tří obecních pozem-
ků vhodných ke stavbě RD 
v lokalitě Dolina a Lipová 
do 31. 5. 2011
 finanční prostředky pro 

pořádání místního Koštu sli-
vovice 2011 ve výši 3.000 Kč
 žádost o vydání povole-

ní provozovat dětské atrakce 
na pouti - p. J Bahula
 zaměření a vytvoření geo-

metrického plánu na komuni-
kaci do Zlámance (RD p. No-
vák) a na obecní pozemky, les 
cca 3 ha 
 rozdělení hospodářského 

výsledku za rok 2010 pro ZŠ 
a MŠ Halenkovice
 rozpočtové opatřením 

č. RO/1/2011. Tímto opat-
řením se rozpočet upravuje 
o 50 700 Kč na straně příjmů 
i výdajů
 žádost p. Strašáka na pro-

nájem místnosti v budově 
obecního úřadu k poskytování 
poradenství v oblasti finanč-
ních služeb v obci na zkušeb-
ní dobu 3 měsíce

 podání žádosti na Hasič-
ský záchranný sbor ZK o bez-
úplatný převod nabízeného 
vozidla Tatra 815. Požadavku 
nebylo vyhověno – velký počet 
žadatelů
 cenovou nabídku od fi. 

Martin Gajdošík – zámečnic-
tví na opravu zastávky ČSAD 
Na Kopci. Celková hodnota 
cca 166.000 Kč 
 smlouvu s fi. Avonet o ná-

jmu a správě místní datové 
sítě – úprava podmínek a sní-
žení ceny nájmu
 schválila cenovou nabíd-

ku fi. Satturn Holešov na di-
gitalizaci programu ČT 1 a TV 
NOVA ve výši 33 tisíc korun
 schválila zasíťování (pro-

pojení) počítačů v budově OÚ 
v ceně cca 21.000 Kč
 rozdělení finanční dotace 

100 000 Kč pro jednotlivé slož-
ky a zájmové činnosti pro rok 
2011. Rezerva 1.500 Kč je urče-
na pro mimořádnou akci. TJ Ha-
lenkovice 24.000 Kč, Klub biat-
lonu 15.000 Kč, Letecko-mode-
lářský klub 10.000 Kč, Folklor-
ní kroužek Pláňata  8.000 Kč, 
Myslivecké sdružení 6.000 Kč, 
Včelaři 6.000 Kč, SRPŠ při ZŠ 
a MŠ –Pohádka 5.000 Kč, Klub 
seniorů 5.000 Kč, Svaz invali-

dů 4.000 Kč, Cvičení s dětmi 
– p. Horková 4.000 Kč, Šťast-
ný úsměv 2.500 Kč, Rybářský 
kroužek 2.000 Kč, Raná péče 
Olomouc 2.000 Kč, ČČK Zlín 
– terénní pracovnice 2.000 Kč, 
Radioamatér – p. Hložek 
1.500 Kč, Hokej. klub 1.500 Kč, 
Celkem 98.500 Kč
 žádost fi E.ON o zrušení 

stávající přípojky vysokého na-
pětí k T7 Zádřinová a napoje-
ní z nového bodu č. 4 do stá-
vající trafostanice včetně obno-
vy uzemnění 

RO nesouhlasí:
 s návrhem smlouvy 

od práv. zástupce p. Přibyla – 
věcné břemeno, příjezdová ko-
munikace k RD
 se stížností pana Sobka 

na hlasitost vysílání rozhla-
su a jeho přemístění. Místní 
rozhlas slouží i jako výstražný 
systém pro obyvatelstvo, vybu-
dován dle schválené projekto-
vé dokumentace - úpravy ne-
jsou možné. Vysílání probíhá 
max. 2x denně po dobu cca 
10 minut
 s obnovou vedení nízké-

ho napětí od TS po bod č. 103 
včetně přípojek z důvodu před-
pokládané demontáže veřejné-

ho osvětlení obce ze sloupů 
ve vlastnictví fi. E.ON a násled-
nému umístění na nové slou-
py VO. Obec již nemá volné 
finanční prostředky na budo-
vání VO (vyčerpány počátkem 
roku). Obec požaduje zacho-
vání současného stavu z důvo-
du bezpečnosti na komunika-
ci. RO trvá na již dříve vyda-
ném stanovisku, aby fi. E.ON 
v předstihu hlásila plánované 
opravy z důvodu zajištění fin. 
prostředků v rozpočtu obce
 se žádostí Ing. Petra Říma-

na, projektová činnost s plá-
novanou výstavbou v lokalitě 
obce Dolina – zahrádkářská 
lokalita stavebník p. Skrášek – 
na stavbu inženýrské sítě: vo-
dovod, ČOV a kanalizace.

(dokončení ze strany 7) V neděli 6. 2. 2011 se kona-
la v sále OÚ Halenkovice vý-
roční schůze ZO ČZS.

Jednatel organizace 
p. František Gabryš ihned 
po zahájení schůze předse-
dou p. Josefem Hrbáčkem 
zhodnotil činnost zahrádká-
řů v minulém roce. Organiza-
ce má v současnosti 119 čle-
nů. Konstatoval, že výbor se 
scházel pravidelně jedenkrát 
v měsíci s 83 % účastí. 1. led-
na 2010 byla navýšena daň 
z vyrobeného alkoholu v pá-
lenici ze 133 Kč na 143 Kč 
za litr absolutního alkoholu. 
Pro neúrodu jádrovin i pec-
kovin se nekonala v loňském 
roce výstava ovoce. Organi-
zace uspořádala 2 přednášky 
se zahrádkářskou tématikou, 
zájezd do Arboreta v Olomou-
ci a do Věžek a také zájezd 
do muzea pálenic ve Vlčno-
vě. Pro děti z mateřské ško-
ly byly uspořádány celkem 3 
akce zaměřené na pěstování 
a zpracování ovoce v moš-
tárně. Některé z těchto dětí 
se účastnily celorepublikové 
soutěže s výtvarnou témati-
kou. Pro halenkovické seni-
ory připravili zahrádkáři po-
sezení u pomazánky a kalíš-
ku slivovice. Výbor schválil 
sponzorský dar na nátěr stře-
chy zdejšího kostela. V právě 
uplynulém roce byly na zá-
kladě plánu činnosti provede-
ny tyto akce:
•	oprava lisu na ovoce
•	položení nové dlažby v moš-

tárně
•	výroba nové kotvy do kotle 

na vaření povidel
•	příprava dříví na pálení
•	péče o švestkový sad
•	návštěva jubilantů při život-

ních výročích
•	zakoupení nového měřidla 

líhu
•	zateplení plechových dveří 

u nálevny polystyrenovými 
deskami

•	zakoupení nového kotle 
a mikrovlnné trouby pro 
kulturní místnost

Neúroda ovoce se projevi-
la i na výkonu zahrádkářské 
pálenice, moštárny i trnkár-
ny. Povidla se nevařila vůbec, 
moštárny využilo 25 pěstite-
lů. Zpracovalo se pouze 11 q 
ovoce, převážně na výrobu 
kvasů. Největší ztrátu zazna-
menala však pálenice. V mi-
nulosti bylo uvedeno, že nej-
slabším sezónou od doby 
zahájení provozu pálenice 
U Svatých byl rok 2008. Ten-
krát se napálilo 6 548 litrů 
absolutního alkoholu. Minulý 
rok však byl ještě slabší, pro-
tože pro 169 pěstitelů se na-
pálilo pouze 5 072 litrů abso-
lutního alkoholu. Pálení bylo 
zahájeno 13. října a s dvou až 
třídenními intervaly trvalo 
do 17. prosince. 

Kulturní místnost zahrádká-
řů byla v loňském roce prona-
jata pro 12 zájemců.

Republiková rada ČZS 
na svém zasedání schválila 
a udělila halenkovické organi-
zaci jedno z nejvyšších svazo-
vých ocenění Zlatou růži.

Ve výkupně ovoce u Valentů 
se v roce loni vykoupilo pouze 
55 q padavek. Sběr šípků se 
v loňském roce nekonal.

V roce 2010 bylo 
odpracováno celkem 
1048 brigádnických 
hodin.

Na výroční schů-
zi byl vyhodnocen 
nejlepší sadař roku, 
kterým se stal pan 
Vratislav Skácel.

Ocenění za nej-
lepší předzahrád-
ky dostali: Milan 
Prechtl, Drahomíra 
Hrbáčková a Jana 
Kašíková. Čestné 
uznání ZO ČZS 
za práci na brigá-
dách na pálenici 
dostali: Miroslav 
Juřena a Franti-
šek Gabrhelík.

Zahrádkáře přišli 
pozdravit také p. Frantík z Ot-
rokovic a starosta obce p. Ja-
romír Blažek. Součástí schůze 
byla i tombola.

Na výroční schůzi byl schvá-
len plán činnosti na rok 2012:
•	provést výměnu nádrže 

na chladící vodu za plasto-
vou

•	provádět návštěvy členů ZO 
ČZS Halenkovice při život-
ních jubileích

•	pečovat o švestkový sad ZO-
ČZS, provádět pravidelné 
sečení trávy

Halenkovice navštívil 
starosta Otrokovic

V úterý 18. ledna 2011 
navštívil Halenkovice nový 
starosta města Otrokovi-
ce Mgr. Jaroslav Budek. 
Prohlédl si místní základ-
ní školu, budovu obecního 
úřadu s knihovnou a spo-
lu s halenkovickým staros-
tou probrali další možnou 
spolupráci při rozvoji obou 
obcí.

•	nadále podporovat soutěž 
o nejlepší zahrádku a vzor-
ného sadaře ovocných stro-
mů, nejlepší odměnit

•	zhotovit jímku na odpadní 
teplou vodu z chladičů

•	nechat zhotovit nové okapy 
a svody na budově ZO ČZS

•	provést generální opravu fa-
sády pálenice a kulturního 
zařízení.

Ze zprávy p. Františka Ga-
bryše vypsala PaedDr. Marie 
Kašíková

Výroční schůze ČSZ
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 Předvánoční jarmark
2. a 3. prosince 2010 

od 10:00 do 18:00 hod. se ko-
nal v budově Nové školy v Ha-
lenkovicích Předvánoční jar-
mark (viz foto). Výtěžek spolu 
s příspěvkem SRPŠ v celkové 
výši 10 000 Kč byl věnován 
ve prospěch SOS vesničky 
Chvalčov. Více na str. 15.

ty potěšili, někdy i potrápili, 
žáky ostatních tříd (viz foto).

 Zlínský Vorvaň 2010
Dne 9. 12. 2010 se žáci 5., 

6. a 8. třídy zúčastnili spor-
tovního soutěžení ve zlínské 
sportovní hale Novesta. Tato 
akce s názvem „Zlínský Vor-
vaň“ se konala již 11. rokem. 

měnami v podobě míčů a sta-
vebnic. Naše družstvo nastou-
pilo ve složení: Barbora Ga-
brhelíková, Marie Čagánková, 
Ondřej Huťka, Luděk Gabrhe-
lík, Lucie Čagánková, Domi-
nik Polášek.

 Vánoční turnaje
Jako každoročně se v před-

vánočních dnech uskutečnily 
turnaje v přehazované dívek, 
florbalu chlapců a vybíjené 
mladších žáků. Urputné boje 
znamenaly pro některé vítěz-
ství, pro jiné porážku. Hlav-
ní cíl - přimět tělo k pohybu 
a dobře se pobavit - byl sto-
procentně splněn. 

 Sáňkařské závody
Tradiční sáňkařské závody 

dětí z I. stupně se uskutečnily 
28. ledna 2011. Nebylo důle-
žité, na čem kdo jede, ale jak 
rychle jede. Počasí nám přá-
lo, sluníčko svítilo, sníh studil 
a boby a sáně jely jako blesk. 
Nejrychlejší byli odměněni di-
plomem.

 Zápis dětí do 1. třídy
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ 

Halenkovice se uskuteč-
nil v úterý 8. února 2011 
od 13:30 do 17:00 hod. 
ve třídách prvního stupně 
ZŠ na Pláňavách. Letos při 
zápisu vcházely děti do školy 

 Lyžařský kurz na Soláni
Po roční přestávce jsme le-

tos opět uspořádali lyžařský 
výcvikový kurz pro žáky 7. a 8. 
ročníku. Provázela nás smůla, 
protože původní termín jsme 
byli nuceni kvůli počasí posu-
nout a v novém termínu zase 
onemocněla řada žáků právě 
„řádící“ chřipkou. Avšak ti, 
kteří nakonec kurz absolvova-
li, nemohli litovat. Krásné po-
časí, dostatek sněhu, kvalitně 
upravený svah, dobré ubytová-
ní - to vše přispělo ke zdárné-
mu průběhu (viz foto). 

 Halová kopaná
Ve čtvrtek 24. 2. 2011 se 

v Napajedlích uskutečnilo okr-
skové kolo turnaje v halové 
kopané žáků ZŠ. Pouze jedi-
ná vstřelená branka a prohry 
s celky Otrokovic, Napajedel, 
Tlumačova i Velkého Ořecho-
va nepotřebují dalšího komen-
táře. Poslední místo jistě není 
lichotivé, přesto dík za bojov-
ný výkon patří P. Kašparovi, 
F. Wozarovi, D. Poláškovi, J. Ju-
raskovi a R. Cirokovi, které do-
plnili F. Košábek, J. Kedra, Š.
Přecechtěl a R. Jelínek.

 Recitační soutěž
V pondělí, 14. 3. 2011, pro-

běhlo v budově 1. stupně ZŠ 
v Halenkovicích školní kolo 
v recitační soutěži. Zúčastnili 
se jí žáci 2.–5. třídy. Z každé 

Akce základní školy 

třídy byl vybrán nejlepší žák. 
Byli to: Anna Vaculíková (2. 
třída), Lukáš Surý (3. třída), 
Karolína Dundálková (4. tří-
da) a Kateřina Hanáková (5. 
třída). Tito žáci dále pokra-
čovali ve stejné soutěži v ZŠ 

kdy děti ztvární to, co v diva-
dle viděly. Naše škola se také 
do výtvarné soutěže zapojila. 
V březnu za námi přijel ředitel 
Klubu kultury v Napajedlích 
spolu s redaktorkou napajedel-
ské kabelové televize a přivez-

li nám odměny za naši práci. 
A čí práce se odborné porotě 
nejvíce líbily? Z naší školy byli 
odměněni: Kristýna Dobro-
zemská (2. tř.), Marek Vašek 
(4. tř.) a kolektiv žáků 1. tří-
dy (viz foto). Všem oceněným 
blahopřejeme.

 1. ročník přátelského 
turnaje 
1. ročník přátelského florba-

lového turnaje mladších žáků 
a žákyň se uskutečnil 19. 3. 
2011 v tělocvičně 2. ZŠ Na-
pajedla. Celkově se přihlási-
lo sedm týmů. Hrálo se sys-
témem každý s každým. Náš 
tým se umístil na úžasném 
prvním místě (viz foto). Nej-
lepším hráčem turnaje za Ha-
lenkovice byl vyhlášen Horec-
ký Jiří (brankař). Poděkování 
patří všem rodičům, kteří náš 
tým povzbuzovali až do kon-
ce. Pořadatelský tým: Horecký 
Jiří, Genčůr Zdeněk, Jurásek 
Jaroslav, Res Michal, Mikeš 
Miroslav, Šafferová Jana, Kylar 
Radek, Sekaninová Michaela, 
Jurásek Jan, Košábek Filip, 
Kašpar Pavel. Složení celého 
vítězného týmu: hráči - Polá-
šek Dominik, Němec Tomáš, 
Blažek Jaromír, Gabrhelík Lu-
děk, Huťka Ondra, Gabrielová 
Jana, Kociánová Katka, Trvaj 
Radek, Kedra Jan, Horecký 
Jiří, Kruťa Filip, Blažek Moj-
mír, Švec Jakub, Kocián Dan, 
Jurásek Jiří. Trenéři - Res Mi-
chal, Kylar Radek, Jurásek Ja-
roslav, Horecký Jiří.

Pořadí:

přímo z jedné z učeben ma-
teřské školky. Z dobře zná-
mého prostředí tak vstoupi-
ly do světa nového - školní-
ho. Hned u vstupu čekal pan 
ředitel ZŠ Halenkovice. Děti 
i s rodiči přivítal a krátce si 
s nimi popovídal. V dalším 
průběhu zápisu pak budoucí 
prvňáčci procházeli učebna-
mi, ve kterých ukazovali uči-
telkám a učiteli, co všechno 
už dovedou (viz foto). Malo-
valo se, zpívalo, recitovalo, 
počítalo, poznávaly se tvary. 
Děti během putování učeb-
nami doprovázela děvčata 
z osmé a deváté třídy. Každý 
z budoucích školáků dostal 
za předvedené umění a sna-
hu sladkou odměnu. Letoš-
ním zápisem do první třídy 
nakonec prošlo celkem 28 
dětí.

 Mikulášská nadílka
Tradičně jako každý rok pro-

běhla v naší škole mikuláš-
ská nadílka. Uspořádali ji žáci 
deváté třídy, kteří převleče-
ní za Mikuláše, anděla a čer-

Družstvo naší školy mohlo 
opět předvést své dovednos-
ti a poměřit síly s dalšími 34 
školami Zlínského kraje a Slo-
venska. Domů jsme se vraceli 
s veselými zážitky a také s od-

(dokončení na straně 12)
Pohořelice s žáky jiných škol 
z nedalekého okolí. Lukáš 
Surý získal 3. místo a Kate-
řina Hanáková dokonce při-
vezla 1. místo. Všem žákům 
udělujeme pochvalu za snahu 
a Lukáši a Katce blahopřejeme 
za krásné umístění.

 Výtvarná soutěž 
Na podzim se žáci I. stupně 

naší školy zúčastnili divadel-
ního festiválku v Napajedlích, 
který má název Pohádková 
skládanka. S ním je každoroč-
ně spojena i výtvarná soutěž, 

ZŠ - Vánoční 

jarmark

ZŠ - Mikuláš

ZŠ - Zápis  

do první třídy

ZŠ - Lyžák

ZŠ - Výtvarná 

soutěž

ZŠ - Přátelský 

turnaj - florbal
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V rámci výuky výtvarné 
výchovy se ve všech roční-
cích postupně objevují práce, 
ve kterých žáci poznávají de-
korativní prvky většinou vy-
cházející z lidové kultury naší 
minulosti. Abychom stále ne-
opakovali podobné každoroční 
techniky, zkusili jsme vytvořit 
a poznat něco nového, co bě-
hem roku běžně neděláváme. 
Protože máme ve třídě několik 
chlapců a dívek, kteří chodí 
do folklorního kroužku „Plá-
ňata“, nebylo naše rozhodnu-
tí o projektu „Poznáváme ha-
lenkovický kroj“ příliš obtíž-
né. Rozhodli jsme se poznávat 
lidové zvyky a tradice našich 
předků trochu jinak, a to prá-
vě z pohledu našich babiček. 
Na ně pak chceme navázat 
i při vymýšlení nových tvarů, 
prvků, materiálů, barevných 
kombinací a hledat nové způ-
soby využití těchto nápadů 
(např. v oblečení, tvorbě obalo-
vého papíru, tapet, předsádek 
desek či knih apod.). Nejdříve 
jsme si něco o lidovém kroji 
pověděli a na ukázkách z knih 
a kalendářů jsme si ukázali 
bohatost a krásu lidových kro-
jů jak v ČR, tak na Slovensku. 
Poznávali jsme funkci dekoru 
a možnosti jeho geometrické-
ho či barevného řazení a uká-
zali jsme si důležitost přesnos-
ti v jeho vytváření. Poté jsme 
věnovali čas vytváření vystři-
hované krajky (např. rukávců, 
zástěr či stuh), později jsme 
přistoupili k přesnému oma-
lování některých lidových vý-
šivek. Žáci se naučí chápat 
význam textilní tvorby a na-

učí se ji napodobovat forma-
mi vystřihování, obtisků, pře-
kládání a jiných technik a po-
chopí, co znamená dekorativní 
pás. Přitom každý z nich zís-
ká určité zkušenosti a poznání 
o tom, která práce se mu lépe 
daří a co je pro něj obtížné. 
Z lepenky jsme si vytvořili dvě 
velké figuríny, představující 
„děvče a šohaje“. Na ně chce-
me postupně vyrobené papí-
rové repliky nalepit. Vznik-
ne tak krojovaný pár, který 
vyzdobí naší třídu či chodbu 
školy. Na tyto hodiny jsme na-
vázali besedou o kroji Halen-
kovic a hovořili jsme o jeho 
znovuoživení. Ve spolupráci 
s vedoucí folklorního krouž-
ku paní Zuzanou Mitáčkovou 
a paní Annou Horkovou, paní 
Marií Horkovou jsme sehnali 

sit. Zároveň jsme si řekli, že se 
naučíme jednotlivé části kroje 
i pojmenovat podle toho, jak 
se jim v Halenkovicích říkalo. 
Vše jsme nafotili a paní Pavlí-
na Bieberlová také vše natoči-
la, aby to mohlo být využito. 
V rámci tohoto našeho projek-
tu se realizovala také mnohá 
průřezová témata a kompeten-
ce, které uplatňujeme např. 
i v hudební výchově. Tam na-
cvičujeme několik písní zapsa-
ných v naší obci či nejbliž-
ším regionu. Tato práce má 
být zároveň výzvou a povzbu-
zením všem dětem, ale i do-
spělým k oživení našich tradic 

ZŠ - prospěch a chování za I. pololetí šk. r. 2010/2011

a znovuvzkříšení našeho kroje. 
V dnešní době bohužel mizí 
a upadá v zapomnění mnoho 
z lidové pozůstalosti našich 
předků. Nenechme naše lidové 
písně jen v nostalgicky tiště-
ných zpěvnících, ale začněme 

je opět zpívat. Nenechme náš 
lidový kroj v babiččině truhle, 
ale využijme každé slavnostní 
příležitosti během roku, aby-
chom se do něj oblékli a udr-
žovali ho. Vždyť např. takové 
Velikonoce jsou zrovna příleži-
tostí, aby chlapci svou obcház-
ku děvčat uskutečnili v kroji.

A nakonec ještě jedna výzva. 
Potřebujeme-li svižný pohyb, 
často ho můžeme získat v po-
ctivém nácviku tanců v lido-
vém kroužku. 

 Jan Kalivoda

Poznáváme halenkovický kroj

kroje a chlapce i dívku jsme 
nechali do nich obléci. Krásu 
našich krojů tak mohli žáci 
obdivovat názorně a myslím, 
že mnozí z nich sami zatou-
žili takový kroj vlastnit a no-

1. místo Halenkovice 
2. místo 2. ZŠ Napajedla 
3. místo Velký Ořechov 
4. místo Tlumačov 
5. místo DDM Napajedla 
6. místo Traplice 
7. místo 1. ZŠ Napajedla. 

 Dopravní soutěž
Dne 12. dubna 2011 proběh-

lo školní kolo dopravní soutě-

že. Žáci plnili test z doprav-
ních předpisů a také absolvo-
vali jízdu zručnosti na kole. 
Nejlepší žáci nás budou re-
prezentovat v okresním kole. 
Ve výsledkové listině školního 
kola byli nejlépe hodnoceni:

4. tř. Čagánková Marie, Chren- 
číková Hana, Trvaj Martin

5. tř. Zapletalová Marika, 
Hanáková Kateřina, Huťka 
Ondřej

6. tř. Gabrhelík Michal, Tr-
vaj Radek, Gabrielová Jana

7. tř. Gabrhelík Luděk, Bla-
hová Iveta, Kedra Jan

8. tř. Vykoukal Bohuslav, Švec 
Ondřej, Juračka Tomáš, Králo-
vá Kateřina, Kadlčík Tomáš

 Turnaj v minikopané 
Okrskové kolo v minikopa-

né se uskutečnilo ve středu 
20. 4. 2011 v Napajedlích. Po-
dobně jako před dvěma měsíci 
v hale jsme celkům škol z Otro-
kovic, Napajedel a Tlumačova 

nestačili a postupně podlehli 
s větším či menším brankovým 
rozdílem. Přesto opět děkuje-
me chlapcům za snaživý výkon. 
Byli to tito: Petr Markovec, Fi-
lip Košábek, Pavel Kašpar, Do-
minik Polášek, Filip Wozar, To-
máš Kadlečík, Jakub Kruťa, 
Jan Kedra, Šimon Přecechtěl, 
Daniel Grebeníček, Jan Jurá-
sek. A tak nakonec nejlepší vý-
kon halenkovických podal On-
dra Kadlčák, náš bývalý žák, 
ovšem s píšťalkou v roli roz-
hodčího. Za to zaslouží dík.

Akce základní školy 
(dokončení ze strany 11)

Z celkového počtu 152 žáků 
prospělo s vyznamenáním 89 
žáků, přičemž samé jedničky 
mělo 48 žáků. To je jistě potě-
šující, ale je to především díky 
zavedení vyznamenání i na 1. 
stupni ZŠ. 

A nyní k jednotlivým tří-
dám:

 
1. třída: tř. uč. Petra Cívelo-

vá, počet žáků 19
Chování: bez problémů
Prospěch: s vyznamenáním 

prospěli všichni žáci, dokon-
ce všichni žáci měli samé jed-
ničky: Tereza Bieberlová, Ni-
kola Čevelová, Matěj Hastík, 
Vendula Horková, Gabriela 
Hradílková, Jiří Ivan, Michal 
Kašpar, Adam Kedruš, Aneta 
Machová, Matyáš Mužík, Ane-
ta Nádvorníková, Aneta Pla-
tošová, Lucie Sobková, Eliška 
Švejčarová, Filip Trlida, Eliška 
Valentíková, Richard Vašíček, 
Alena Velecká, Radim Vycu-
dilík

Zamešk. hod.: 325, ∅ 17,1
Panel cti: Gabriela Hradíl-

ková, Jiří Ivan, Richard Vaší-
ček

2. třída: tř.uč. Eva Sattko-
vá, počet žáků 19

Chování: bez problémů
Prospěch: s vyznamenáním 

prospělo 16 žáků
Samé jedničky: Kristýna 

Dobrozemská, Sára Holásko-
vá, Miroslava Kunčarová, Len-
ka Marcaníková, František 

Palla, Ladislav Surý, František 
Trvaj, Anna Vycudilíková

dále: Ondřej Baránek, Karo-
lína Donovalová, Filip Kašík, 
David Nytra, Robin Platoš, 
Zdeněk Vojáček, Lukáš Koci-
án, Michal Pavelka

Zamešk. hod.: 488, ∅ 25,68
Panel cti: Robin Platoš

3. třída: tř. uč. Jarmila Tě-
lupilová, počet žáků 20

Chování: 1 žák obdržel dů-
tku třídního učitele za ne-
vhodné chování

Prospěch: s vyznamenáním 
prospělo 17 žáků

Samé jedničky: Barbora 
Gabrhelíková, Nikola Krátká, 
Roman Šubík, Dominik Vla-
chynský

dále: Veronika Badalová, 
Marie Gabrhelíková, Lukáš 
Surý, Viktorie Trvajová, David 
Hastík, Kateřina Hrbáčková, 
David Trvaj, Daniel Vlk, Kris-
týna Černá, Alice Stuchlíková, 
Adriana Vojáčková, Karolína 
Machalová, Josef Vitásek 

Zamešk. hod.: 590, ∅ 29,5
Panel cti: Barbora Gabrhe-

líková

4. třída: tř. uč. Jan Kalivo-
da, počet žáků 15 (1 přírůs-
tek)

Chování: bez problémů
Prospěch: s vyznamenáním 

prospělo 9 žáků
Samé jedničky: Vít Dundá-

lek, Karolína Dundálková, Ja-
kub Chaloupka, Hana Chren-

číková, Barbora Koutná, Adé-
la Kylarová, Lukáš Sklenařík, 
Martin Trvaj

dále: Mojmír Blažek
Zamešk. hod.: 292, ∅ 19,46
Panel cti: Karolína Dundál-

ková

5. třída: tř. uč. Jiří Veselý, 
počet žáků 13 

Chování: bez problémů 
Prospěch: s vyznamenáním 

prospělo 11 žáků
Samé jedničky: Kateřina 

Hanáková, Dominik Trnavský, 
Terezie Březíková

dále: David Černoch, Karolí-
na Stuchlíková, Markéta Švej-
čarová, Dorota Varmužová, 
Marika Zapletalová, Jiří Jurá-
sek, Ondřej Huťka, Gabriela 
Mitáčková

Zamešk. hod.: 434, ∅ 33,4
Panel cti: Markéta Švejča-

rová

6. třída: tř. uč. Bohdana 
Ambrožová, počet žáků 12 

Chování: 1 žákyně obdržela 
důtku třídního učitele za nepl-
nění školních povinností

Prospěch: s vyznamenáním 
prospěli 3 žáci

Samé výborné: Michal Ga-
brhelík

dále: Kateřina Hanáková, 
Veronika Vašková

Zamešk. hod.: 408, ∅ 34
Panel cti: Michal Gabrhelík

7. třída: tř. uč. Libor Lízal, 
počet žáků 20 

Chování: 2 žáci obdrželi dů-
tku ředitele školy za nevhodné 
chování na sportovní akci

Prospěch: s vyznamenáním 
prospěli 4 žáci

Samé výborné: Šimon Pře-
cechtěl, Dagmar Kylarová

dále: Jaromír Blažek, Iveta 
Blahová

Zamešk. hod.: 797, ∅ 41,9
Panel cti: Iveta Blahová

8. třída: tř. uč. Michal Pa- 
lúch, počet žáků 19 

Chování: bez problémů
Prospěch: s vyznamenáním 

prospělo 5 žáků
Samé výborné: Markéta 

Graclová
dále: Denisa Hanáková, Mo-

nika Kadlčíková, Kateřina 
Králová, Ondřej Švec

Zamešk. hod.: 950, ∅ 50
Panel cti: Monika Kadlčí-

ková

9. třída: tř. uč. Olga Ideso-
vá, počet žáků 15 

Chování: 2 žákům bylo udě-
leno napomenutí třídního uči-
tele – laxní přístup ke škol-
ním povinnostem, neukázněné 
chování

Prospěch: s vyznamenáním 
prospělo 5 žáků

Samé výborné: Anna Grac-
lová, Lucie Vojtíková

dále: Pavla Svárovská, Filip 
Wozar, Simona Přílučíková

Zamešk. hod.: 774, ∅ 51,6
Panel cti: Pavla Svárovská
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Mateřská školka – fotoreportáž
Ve dnech 2. a 3. prosince 

2010 uspořádali žáci halenko-
vické školy v budově nové ško-
ly, pod vedením paní učitelky 
Ambrožové a pana učitele Pa- 
lúcha, vánoční jarmark.

Do této akce se zapojily 
všechny děti I. a II. stupně ZŠ 
a také děti z mateřské školy. 
V tento adventní čas se tak 
mohli malí i velcí potěšit nad 
spoustou zajímavých výrobků 
a ozdob z keramiky, dřeva, pa-
píru a přírodnin. K vidění byly 
vánoční věnce, novoroční přá-
níčka, svícínky, šperky, obráz-
ky a nepřeberné množství oz-
dob a dekorací.

Všichni jsme byli velmi 
mile překvapeni hojnou účas-

tí a zájmem o výrobky dětí 
a také celkovou částkou z pro-
daných výrobků. Ta činila 
8272 Kč a bude použita, stej-
ně tak jako znělo motto této 
akce „Děti dětem“, na dobro-
činné účely některého z dět-
ských zařízení. V závěru nám, 
za děti z MŠ a ZŠ, dovolte po-
děkovat všem, kteří přispěli 
na dobrou věc.

 Michal Palúch

1

3

5

4

7

8

6

2

1 Mikuláš • 2 Karneval
3 Prohlídka betléma • 4 Karneval
5 Velikonoční jarmark - vystoupení
6 Návštěva knihovny 
7 Vánoční besídka 
8 Pletení tatarů

Předvánoční jarmark

V pátek 10. prosince pro-
běhla od 15 do 18 hodin 
na obecním úřadě v místnosti 
Klubu seniorů vánoční sbírka 
hraček. Letošní sbírka hraček 
byla stejně úspěšná jako v loň-
ském roce.

Obzvláště roztomilé byly 
děti, které samy hračky při-
nesly. Pro mnohé z nich neby-
lo loučení s některými hračka-
mi jednoduché, o to víc patří 
velký dík rodičům, kteří svým 
dětem vysvětlili, proč se sbír-
ka konala a koho hračkami 
potěší.

Vybralo se opět nepřeberné 
množství plyšových hraček, asi 
50 malých a 10 velkých autí-

ček, dětská kuchyňka s ná-
dobíčkem, 7 ks puzzle, velká 
krabice hraček pro kojence, 
knihy, společenské hry, 3 dět-
ské batohy, vánoční dekora-
ce na okna, dětská pokladna, 
sada na kreslení, velký jeřáb, 
asi 20 plastových zvířátek a di-
nosaurů, mikroskop atd. 

Hračky, které jste věno-
vali, byly předány Domovu 
pro matky v tísni v Kroměří-
ži a v Otrokovicích. V domo-
vech jsou ubytovány maminky 
s dětmi (od narození do osm-
nácti let), které se ocitly v tí-
živé životní situaci. Všem dár-
cům velmi děkujeme.

 Iva Jelínková

Odpočinout si od před-
vánočního shonu, setkat se 
s přáteli a také dozvědět se 
něco o vánočních tradicích, 
z nichž některé pomalu upa-
dají v zapomnění, měl 
možnost každý, kdo při-
šel v sobotu 11. prosince 
2010 na tradiční Vánoč-
ní koncert do kulturní-
ho domu v Halenkovi-
cích.

Hosty přivítala paní 
Věnka Jadrníčková. 
Připraven byl hodinový 
program, na kterém se po-
dílela „Pláňata“ - děti z ha-

lenkovického folklorního 
kroužku, pod vedením paní 
Zuzany Mitáčkové, folklórní 
soubor „Pozdní sběr“ z Na-
pajedel a cimbálová muzika 

Úspěšná sbírka hraček

Vánoční koncert 2010
„Dolňáci“. Program 
provedl diváky po-
stupně adventním 
a vánočním časem, 
tak jak bylo zvy-
kem v dobách ne-
dávných i dávno 
minulých. Mluve-
ným slovem děv-
čat z „Pozdního 

sběru“ byl vždy uveden zvyk 
a doba, ve které se nesl kra-
jem. Postupně se tak na pó-
diu zazpívalo a zatančilo 
o Mikulášovi, Barborkách, 

Ondřejovi, Lucách a každém 
z vánočních svátků.

Po skončení programu 
zábava neskončila. Bufet 
byl zásoben bílým i čer-
veným vínem, slivovi-
cí, škvarky, a tak nebyl 
důvod spěchat domů. 
Dolňáci se svým cim-
bálem hráli k poslechu 
a mnozí z hostů, kte-

rých se v sále sešlo opravdu 
hodně, zůstali, aby si v za-
zpívali, povídali, nebo jen 
tak poslouchali...

 R.J.
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Perníkový bál

Rodičovský ples
Vodění medvěda a Pochovávání basy
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Letošní Tříkrálové sbír-
ky, která se konala v sobotu 
8. ledna 2011, se v Halenko-
vicích zúčastnilo 12 skupi-
nek koledníků. Počasí oproti 
loňskému roku zpočátku ko-
ledníkům přálo, ale odpoled-
ne Tři krále v ulicích zastihl 
vydatný déšť. Děti spolu se 
svým doprovodem i za těchto 
podmínek do Tříkrálové sbír-
ky přinesly neuvěřitelných 
43.231 Kč. Oproti loňskému 
roku na dobročinné účely vy-
koledovaly o 11.620 Kč více. 
Koledníkům i všem štědrým 
dárcům děkujeme.

Skupinky koledovaly v ná-
sledujícím složení:

Kateřina Březíková - vedou-
cí, Terezie Březíková, Mirek 
Březík, Monika Vitásková

Mirka Tišocká - vedoucí, 
Hana Tišocká, Dagmar Kylaro-
vá, Adéla Kylarová

Marcela Hučíková - vedoucí, 
Lucie Hučíková, Markéta Hu-
číková, Lenka Fischerová

Ludmila Zapletalová - vedou-
cí, Hana Chrenčíková, Marie 
Čagánková, Barbora Koutná

Anna Musilová - vedoucí, 
Matěj Hastík, Gabriela Mitáč-
ková, Dorota Varmužová

Pavla Wozarová - vedoucí, 
Karolína Dundálková, Iveta 
Blahová, Adéla Wozarová

Ivan Blaha - vedoucí, Vít 
Dundálek, Mojmír Blažek, Ja-
kub Chaloupka

Barbora Gabrhelíková - ve-
doucí, Kateřina Hrbáčková, 
Marie Gabrhelíková, Barbora 
Gabrhelíková

Anna Horková - vedoucí, 
Markéta Večeřová, Kateřina 
Hanáková, Vendula Horková

Marta Kadlčáková - vedoucí, 
Adam Kedruš, Michal Kašpar, 
Adriana Vojáčková

Marta Trvajová - vedoucí, 
Kristýna Černá, Alice Stuchlí-
ková, Nikola Krátká

Perníkový bál je stálicí zim-
ního kulturního života v Ha-
lenkovicích. Za dvanáct let 
svého konání si vybudoval 
vynikající renomé. Příznivci 
této události vědí, že je pro 
ně každým rokem připravena 
podívaná takříkajíc nevídaná. 
Nastavenou laťku není lehké 
neustále pozvedávat, je těžké 
ji i udržet. Každý, kdo na „Per-
níkáč“ někdy zavítal, musí po-
tvrdit, že příprava této akce 
nemůže být snadná. Tombola 
a výzdoba se téměř celá peče, 
výborná kyselice se sama také 
neuvaří a kulturní vložky? Kde 
brát inspiraci, jak připravit 
kostýmy, rekvizity a co choreo-
grafie? Kolikrát se musí parta 
sejít, aby to dopadlo? Proto 
letošní ročník přinesl něko-
lik změn. Zprvu to vypadalo, 
že celý doprovodný program 
obstarají jenom „externí spo-
lupracovníci“, ale to bychom 
předbíhali. Takže...

Letošní - již 12. ročník Per-
níkového bálu, proběhl v sále 
Kulturního domu v Halenko-
vicích v sobotu 29. ledna 2011. 
Pro hosty byla připravena per-
níková tombola, medovina, vý-
borná kyselice, tlačenka, širo-
ký sortiment nápojů. Přestože 
letos nebylo úplně vyprodáno, 
volných míst zbylo jen několik 
- dostalo se tedy i na příchozí, 
kteří neměli zakoupenu vstu-
penku v předprodeji. Hudbu 
pro letošek obstaral pan Vác-
lav Šubík.

Průvodní slovo držel během 
celého bálového večera pan 
Leoš Plkeš (alias Jindřich Ju-
řena), jeho umělecké jméno 
nebylo náhodné, to však hos-
tům došlo až úplně na závěr.

Jak elegantně se dá nad ha-
lenkovickým parketem vznášet 
ukázal hned v úvodu taneční 
pár Anna Gajdošíková - Filip 
Wozar. Jejich několikaminu-
tový taneční výkon mohl být 
všem inspirací.

Po tanečním vystoupení při-
šla zábava - slovy klasika - z ji-
ného soudku. Před zraky hos-

tí se zjevil středověký lazaret, 
ve kterém si dva těžce ranění 
vzájemně vyjasnili, s kým mají 
tu čest. Došlo na šarvátky, při 
nichž létaly jiskry od sečných 
i bodných zbraní, nechyběla 
poměrně radikální řešení stře-
dověkých sousedských sporů 
či nevěry. To vše předvedla 
skupina historického šermu 
z Otrokovic, nesoucí hrdé jmé-
no Berendal. A protože bál je 
zejména o tanci, ukázali členo-
vé skupiny i středověký tanec.

Po prvním bloku se rozprou-
dila klasická plesová zábava, 
kterou zhruba po hodině pře-
rušil další vstup, sestávající 
z tanečního vystoupení Anič-
ky a Filipa - tentokrát v latin-
skoamerickém rytmu. Pánové 
a dámy z Berendalu pak před-
vedli další ukázku středověké-
ho tance, která byla zakonče-
na kurzem pro hosty. Slečna, 

která vedla výuku měla zprvu 
problém nalákat na parket do-
statečný počet žáků, ale poté 
co se mezi hosty vydala děv-
čata v historických úborech, 
sešlo se na parketu dostatek 
párů pro uskutečnění lekce. 
Středověký tanec nakonec ne-
byl tak pohybově náročný, šlo 
v něm spíše o zapamatování si 
jednotlivých figur.

Vypadalo to, že zbytek bálu 
už doběhne formou volné zá-
bavy. Najednou se setmělo 
v duchu známých televizních 
show a před publikum před-
stoupil pan Plkeš. Jakoby byly 
Halenkovice rázem v live tele-
vizním přenosu - začal finálový 

V sobotu 12. února 2011 
proběhl ples SRPŠ v sále 
obecního úřadu. Plesu se 
zúčastnilo 203 platících hos-
tů. Lístky si mohli zakoupit 
v předprodeji u p. Košábko-
vé. Členové SRPŠ připravi-
li sál, dary do tomboly po-
skytlo 45 sponzorů. K tan-
ci a poslechu hrála skupi-
na Aventis. Paní uč. Hana 
Huťková nacvičila se žáky 
9. a 8. roč. předtančení. Vy-
stoupení žáků uváděla žáky-
ně 9. ročníku Pavla Svárov-
ská. Tančily tyto páry:

Adriana Dundálková a Fi-
lip Wozar, Anna Graclová 
a Radim Cirok, Magdalé-
na Kociánová a Richard Je-
línek, Blanka Kadlčíková 
a Filip Košábek, Simona 

Rodičovský ples

Přílučíková a Jakub Kruťa, 
Adéla Stuchlíková a Roman 
Běhůnek, Michaela Vojáčko-
vá a Bohuslav Vykoukal, Lu-
cie Vojtíková a Jan Jurásek.

Žáci přitančili na taneč-
ní parket tangovým kro-
kem. Následoval waltz, salza 
a cha-cha. Jako překvapení 
předvedli ukázku z Pomády.

 Všem účinkujícím, spon-
zorům a pořadatelům náleží 
velký dík za to, že se všichni 
dobře bavili. 

 J. Tělupilová

V sobotu 16. ledna 2011 
se halenkovickým hasičům 
podařilo rozjet plesovou se-
zónu, jak se patří. Tradič-
ní Hasičský ples přilákal 
do sálu KD tolik hostí, že to 
organizátory příjemně pře-
kvapilo. Sál i přísálí bylo za-
plněno téměř do posledního 
místečka.

Kdo přišel, ten určitě ne-
litoval. Kromě plesové zá-
bavy a bufetu se vším po-
třebným, byla připravena 
opravdu bohatá a pestrá 
tombola. V ní bylo mož-
no nalézt spoustu praktic-
kých i méně praktických, 
ale zato hodnotných před-
mětů, které věnovali štědří 
sponzoři. Původně připra-
vené lístky do tomboly byly 
prodávány hned u vstupu 
na ples. Příchozí je rozebra-
li velmi brzy. O tombolu byl 
však takový zájem, že orga-
nizátorům nezbylo nic jiné-
ho než zkusit sehnat lístky 
další, což se jim podařilo. 
Tyto lístky pak byly k mání 
v bufetu a i po těch se je-
nom zaprášilo.

V letošním roce si hasiči 
pro příchozí navíc připravili 
i překvapení večera, kterým 
byl v Halenkovicích dobře 
známý a oblíbený taneční 

Hasičský ples 2011 
pár Anna Gajdošíková - Fi-
lip Wozar. Mladí tanečníci 
si připravili dva působivé 
taneční vstupy, kterým vždy 
předcházelo krátké, ale po-
třebné vystoupení zametací 
trojky. 

Tato parta vždy před ta-
nečním vystoupením (té-
měř profesionálním) upravi-
la parket tak, že z něj od-
stranila semínka, která měla 
při pohybu na parketu po-
máhat běžným tanečníkům. 
Po druhém tanečním vy-
stoupení proběhlo s napě-
tím očekávané vylosování 
tomboly.

Tombola zaplnila pódium 
kulturního domu po celé 
jeho délce. 

Pro skupinu Madusong 
na něm však ještě nějaké 
to místo zbylo. Toto hudeb-
ní seskupení je již nedílnou 
součástí halenkovických 
hasičských plesů a není se 
co divit. Pánové z Madu-
songu mají opravdu široký 
repertoár, takže během ve-
čera tanečníkům a poslu-
chačům nabídli od všeho 
kousek

Hasičský ples úspěšně za-
hájil halenkovickou pleso-
vou sezónu 2011...

 RJ

Helena Valentová - vedoucí, 
Václav Valenta, Bohuslav Vy-
koukal, Ota Valenta

Takto si letos vedli koledníci 
v okolních obcích:

Tříkrálová sbírka 2011

Otrokovice 261.000,- Kč

Napajedla 143.566,- Kč

Tlumačov  45.293,- Kč

Spytihněv  45.008,- Kč

Halenkovice 43.231,- Kč

Žlutava  26.382,- Kč

Pohořelice  20.413,- Kč

Komárov  10.548,- Kč

Oldřichovice 9.772,- Kč

Celkem 605.213,- Kč

Perníkový bál 2011
díl Halmánie. Do sálu vstou-
pil ve svém pestrém kostýmu 
pan Pavel Kvalitina - přivezl 
si s sebou vozík plný svých 
dobře naladěných skleniček. 
Po nezbytném žoviálním roz-
hovoru s moderátorem, bě-
hem kterého došlo i na sázky, 
obeznámil publikum s tím, že 
umění hry na skleničky posu-
nul dál než jiný známý hráč 
na sklo - pan P.Š., absolvent 
halenkovické ZŠ.

S dynamicky znějící hudbou 
začala světová premiéra dre-
zůry skleniček. Každá měla 
nalito něco jiného, ale svého 
drezéra poslouchaly na slovo. 
V závěru vystoupení v rámci 
klaněčky umíchaly v bazénku, 
umístěném uprostřed sálu, sil-
ný koktejl.

Takže i letos nakonec došlo 
na perníkovou klasiku...

Všem, kteří se na přípravě 
Perníkového bálu 2011 podíle-
li, děkujeme.

 RJ

Letošní plesová sezóna 
v Halenkovicích byla opět 
bohatá a úspěšná. Orga-
nizátoři všech tří plesů 
a bálů, které se v průběhu 
zimy v naší obci každoroč-
ně konají, mohou být spo-
kojeni. Plesy totiž přilákaly 
velké množství hostí, kteří 
dali přednost aktivní účasti 
a živé zábavě před televizní 
kulturou. Všechny akce byly 
téměř vyprodány a to udě-
lá radost každému, kdo se 
na jejich přípravě podílí

Všechno ale jednou skon-
čí a i letos tomu nemohlo 
být jinak. Ve víkendových 
dnech 26.–27. 2. prošel naší 
rozlehlou obcí masopustní 
průvod, který měl za úkol 
pozvat obyvatele Halenkovic 
na rozlučku s basou. Maška-
ry byly úspěšné, sál byl o tý-
den později plný. Medvěd 
a spol. ve svém hudebním 
autě přivezli také velkou vý-
služku. Využití hasičského 
Movana se opět osvědčilo 
a přestože se letos účastní-

ci průvodu nemuseli skrývat 
před chladem a sněhem, se-
dadla v autě dala často spoči-
nout unaveným nohám, které 
v sobě měly dlouhé kilomet-
ry našlapané halenkovickými 
cestami necestami.

Samotné pochovávání basy 
se neslo v duchu tradic, které 
stojí za to udržovat. Od osmé 
večerní se na sále scháze-
li „smuteční hosté“, pro kte-
ré hrál Vašton. Po jedenácté 
hodině do sálu vstoupil smu-
teční průvod s nebožkou ba-
sou na márách. Letos ji nesla 
parta halenkovických „tran-
ďáků“ (kluci z SDH). Obřad 
byl důstojný. Pan farář (Vác-
lav Kašpárek) a pan kostel-
ník (Jindřich Juřena) přednes-
li hříchy občanů Halenkovic. 
Bylo to neobyčejně zajímavé. 
Došlo i na rapování, které pan 
kostelník sálu předvedl s vyu-
žitím čtecího zařízení. Rapová 
písnička pojednávala o velké 
události, o které se však Ha-
lenkovice dozvěděly až po půl 
roce (právě na base) - dědi-

nou prošel dožínkový prů-
vod, který měl ale jen dva 
účastníky a ti byli zároveň 
i jediným alegorickým vo-
zem. Program smutečního 
obřadu zpestřil tanec tran-
ďáků, kteří na parket vylá-
kali i pana starostu (k jeho 
jistě velké radosti). Ten se 
na parket pak musel vrátit 
ještě jednou, když tam byl 
vytažen skupinou rómských 
spoluobčanek (jinak členek 
halenkovického ČČK), které 
tak kulturně obohatily akci 
a vdechly jí nádech multi-
-kulti. Po dočtení hříchů 
a ukončení obřadu průvod 
s basou ještě několikrát obe-
šel sál, aby ji pak mohl ulo-
žit ke spánku. Ten naštěstí 
není věčný, jen si zdřímne. 
Doufejme, že na Halenkovi-
cích bude hrát ještě mno-
ho let zásluhou všech, kteří 
ji drží při životě a tím nám 
nedávají zapomenout, kdo 
jsme a z jakých kořenů vy-
růstáme...

 RJ

Vodění medvěda a Pochovávání basy
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Je jedno z mnoha listopa-
dových odpolední, když tu se 
začínají vytáčet první telefon-
ní čísla. Otázka je jednoduchá 
- „dáme se letos do přípravy 
programu na dětský karne-
val?“ Všechny oslovené ma-
minky nejprve lehce rozpači-
tě, ale během několika vteřin 
s nadšením souhlasí se zapoje-
ním do letošní organizace pro 
děti tak významné akce.

Po prvním telefonátu pak 
schůzek přibylo nepočítaně. 
Mnohá odpoledne byla věno-
vána výrobě a malování kulis, 
které podtrhly kouzelnou at-
mosféru karnevalu.

A co bylo výsledkem veš-
kerého snažení? Sál kulturní-
ho domu Halenkovice se pro-
měnil v jednu velkou louku, 
kde berušky a květinky vzaly 
na sebe zodpovědnost za po-
čínání malých dráčků, prin-
cezen, víl, rytířů, čarodějnic 
a dalších pohádkových bytos-

tí. Na dění na sále pomáhala 
dohlížet děvčata z 8. a 9. třídy, 
která během odpoledne muse-
la vystřídat několik kostýmů. 
Bohatou tombolu hlídal okem 
pečlivým zahradník. Nejvýraz-
nějšími postavami z řad orga-
nizátorů se staly dvě berušky 
konferenciérky.

Celé odpoledne zahájili klu-
ci z folklorního kroužku Plá-
ňata svým „odzemkem“. Hoši 
dav patřičně naladili a roz-
proudili. V průběhu odpole-
dne za námi přijela děvčata 
z Napajedel s dynamickým 
aerobikem a hrou na housle. 
Pak přišla na řadu promená-
da jednotlivých masek. Za od-
měnu procházely bránou po-
setou barevnými růžičkami se 
sluncem nad hlavou. Malé, 
velké, ale i ty úplně nejmen-

Do pátého ročníku koš-
tu slivovice, nesoucího název 
„Halenkovická trnka“, bylo 
přihlášeno celkem 66 vzorků 
pálenek. K posuzování jejich 
kvality se v pátek 25. 3. 2011 
sešlo celkem 35 degustátorů. 
Oproti předcházejícím letům 
se zasedací pořádek rozdělil 
pomocí losu, nešlo si tak vy-
brat, s kým kdo bude sedět 
u stolu, nebo jaký druh pálen-
ky kdo chce posuzovat. Změ-
nil se také systém vyhodnoco-
vání, který dal šanci vzorkům, 
které by podle starého systé-
mu vypadly v prvním kole de-
gustace.

Do soutěže bylo podle dru-
hů přihlášeno: 48 vzorků v ka-
tegorii „trnka“, 9 vzorků v ka-
tegorii „jádroviny“ (jablko, 
hruška) a 9 vzorků v kategorii 
„peckoviny“ (meruňka).

jen na vyhlášení výsledků, ale 
daly se i ochutnat soutěžní 
vzorky a proběhla také dražba 
vítězných vzorků. Celým veče-
rem pak provázela cimbálová 
muzika Dolňáci, tančil folklór-
ní soubor Radovan.

Halenkovický košt slivovice 2011
jenom sólo pro vítěze. Jak sám 
říkal „objel s dřevěnou trofejí 
celou rodinu jak se Stenly ka-
pem“.

V. ročník koštu slivovice 
s názvem „Halenkovická trn-
ka“ pořádala, stejně jako v mi-

 Stupně vítězů v katego-
rii „peckoviny“

1. místo Kašpárek Václav - 
Halenkovice - Meruňka 2009

2. místo Wozar Vladimír - 
Halenkovice - Meruňka 2009

3. místo Wozar Vladimír - 
Halenkovice - Meruňka 2007

Vítěz kategorie peckoviny

 Vyhlášení výsledků Ha-
lenkovického koštu slivovice 
2011

Slavnostní vyhodnocení 
koštu se v sále KD Halenko-
vice uskutečnilo v sobotu 2. 
4. 2011. Stejně jako v minu-
lých letech byl pro soutěžící, 
degustátory a hosty připraven 
program, ve kterém došlo ne-

Trofeje vítězům předával 
starosta Halenkovic, pan Ja-
romír Blažek, vyhlašování cen 
moderoval pan Jindřich Ju-
řena. K dispozici byl i bufet, 
jehož největším šlágrem byla 
„žlutá sodovka“ - není se co 
divit, přestože slivovice byla 
opravdu dobrá, ne každý ji 
může jen tak.

Jak už to bývá, vítězství 
v jakékoliv soutěži udělá ob-
rovskou radost. Nejinak tomu 
není ani při Halenkovické trn-
ce. Hlavní cenu pro vítěze za-
slouženě získal pan Michal Pa-
lúch. Dnes víme, že si svůj tri-
umf náležitě užívá a nebylo to 

nulých letech, Kulturní komise 
při OÚ Halenkovice ve spolu-
práci s halenkovickými zájmo-
vými organizacemi. Gratuluje-
me vítězům a děkujeme všem, 
kteří do soutěže přihlásili své 
vzorky a kteří se podíleli na de-
gustaci a přípravě slavnostního 
vyhlašovacího večera.

Článek o Halenkovické trn-
ce 2011 pohledem redaktorky 
Zlínského Deníku Lenky Bo-
řutové máte k dispozici na na-
šich webových stránkách.

 Stupně vítězů v katego-
rii „trnka“

1. místo Palúch Michal - 
Halenkovice 2009

2. místo Ulicová Jarmila - 
Halenkovice 2010

3. místo Gabryš František - 
Halenkovice 2009

 Stupně vítězů v katego-
rii „jádroviny“

1. místo Chytil Jiří - Halen-
kovice - Škaredka 2010

2. místo Gajdošík Jan - Ha-
lenkovice - Jablko 2008

3. místo Pavelka Petr - Ha-
lenkovice - Jablko 2006

Odborná degustace vzorků

Vítěz kategorie jádroviny

Vítěz kategorie trnka

Dětský karneval 
ší děti si vyzkoušely, jak se 
hází ovoce do bečky, chytá vlk 
v lese a prověřily novodobé 
technologie při stavbě hradů. 
Největším zážitkem pro rodi-
če a jejich ratolesti byla jízda 

na lopatě do otevřené ohnivé 
pece. Při této zkoušce odvahy 
všichni zúčastnění zářili štěs-
tím a někteří několikrát jízdu 
zopakovali. V průběhu odpole-
dne se děti naučily nový tanec 
Hambino a protancovaly se 
jím až k závěrečnému vyhláše-
ní krále a královny diskotéky. 
Pro letošní rok ocenění získa-
li Štěpánek Abrahám a Barča 
Gabrhelíková.

V průběhu odpoledne byly 
v plném proudu dílničky 
na přísálí. Pod vedením tety 
kuchařky děti navlékaly těs-
toviny, beruška pomáhala ma-
lým malířům v obrazové gale-
rii. K milým maskám na tvá-
řích přibyly další ornamenty 
z dílničky malování na obličej. 

Nechyběla vlastní výroba kar-
nevalových masek, na které 
dohlížela luční kobylka. Brouk 
„Chvatník“ pro tentokrát při-
brzdil a hlídal všem přítom-
ným svršky v šatně.

Poděkování patří každé-
mu, kdo se jakýmkoliv způ-
sobem podílel na zdárném 
průběhu letošního karneva-
lu ať už v dílničkách, či pří-
mo na „place“, šitím a přeší-
váním kostýmů, rodičům ze 
SRPŠ, kteří kvalitním způso-
bem zajistili bufet, děkujeme 
za podporu vedení MŠ a ZŠ, 
které vycházelo maximálně 
vstříc našim veškerým poža-

davkům, kolektivu z OÚ, kte-
rý snášel naše divoká setkání 
a v neposlední řadě vystupu-
jícím chlapcům z folklorního 
kroužku Pláňata a děvčatům 
z aerobiku z Napajedel za bá-
ječné zpestření karnevalové-
ho řádění.

Organizátoři
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Zásahy 
a technická pomoc

	Požár kontejneru
Dne 9. 11. 2010 v 17:55 hod. 

byl oznámen požáru kontejne-
ru ve sběrném dvoře na Plá-
ňavách. Okamžitě byli svoláni 
členové jednotky SDH a udá-
lost byla nahlášena na středis-
ko KOPIS. Požár byl po krátké 
chvíli lokalizován a zlikvido-
ván pomocí nově opraveného 
nízkotlakého vedení, ušetřilo 
se tak velké množství vody. Při 
zásahu byla kvůli zplodinám 
z odpadu použita i dýchací 
technika. Za příčinou požáru 
byl označen popel, který spolu 
s vlhkostí způsobil samovzní-
cení hořlavého odpadu. Žádá-
me občany, aby pečlivě třídili 
odpad a ukládali jej do správ-
ných kontejnerů!

	Vánoční strom
Stejně jako v minulých le-

tech, hasiči na žádost starosty 
pomáhali v sobotu 20. listopa-
du 2010 při kácení a dopravě 
vánočního stromu. Ten letošní 
rostl léta u správní budovy fy 
LUKROM na Bábolné. Stačilo 
však pár šikovných rukou, je-
řáb, traktor a trocha nadšení, 
aby po krátké chvilce byl strom 
bezpečně usazen na určené 
místo před obecním úřadem. 
A že letos byl obzvlášť hezký...

	Olej na cestě
28. 11. 2010 naši členové 

vyjeli v čase 02:31 hod. k od-
stranění nebezpečných stavů 
na silnici ve směru z Pláňav 
na Dolinu. Událost byla na-
hlášena přímo naší jednotce 
a poté na KOPIS. Jednalo se 
o olejovou stopu v délce asi 
70 m. Na zasypání oleje byl po-
užit sorbent ropných látek Va-
pex. Silnice byla poté ometena 
a zprůjezdněna. 

	Technická pomoc
Dne 18. 2. 2011 naše jed-

notka vyjela na žádost staros-

ty obce, ke kontrole sklepních 
prostor do domku na Dolním 
Konci, kde docházelo k prosa-
kování vody. Vodu, která vy-
stoupala zhruba o 20 cm, ma-
jitelka domu již odčerpávala. 
Zkontrolováno bylo kanalizač-
ní vedení, zda není ucpáno 
a nedochází k průsaku zpět 
do domu. Na protažení byl po-
užit kanálový krtek a vedení 
bylo pročištěno a propláchnu-
to. Kontrolou bylo zjištěno, že 
řád je v pořádku a zřejmě do-
šlo k poruše ve vlastním odpa-
du domu. 

	Pálení suchého rákosu
Hasiči na žádost obce pro-

vedli úklid a spálení rákosu 
z retenční nádrže v části obce 
Hanácké. Díky zamrzlé hladi-
ně nádrže byl rákos snadno 
zesečen a shrabán. O práci 
se postarali zaměstnanci OÚ, 
kteří jsou zároveň členy jed-
notky. Dne 13. 2. 2011 jednot-
ka provedla na zamrzlé hladi-
ně nádrže spálení rákosu. Pro 
případ rozšíření ohně byla při-
staveno i hasičské auto CAS. 

	Výcvik s DT
23. 3. 2011 prošli nositelé 

dýchací techniky (DT) z naší 
jednotky dalším výcvikem. 
Tentokrát nám byla k dispo-
zici tělocvična Základní ško-
ly Halenkovice. Pro hasiče 
byla připravena dráha, na kte-
ré museli překonat překážky 
a splnit úkoly. Dále hasiči tré-
novali hledání osoby v nezná-
mém prostoru. Pomocí lavic 
byla vytvořena fiktivní míst-
nost, ve které byly umístěny 
různé překážky a uschována 
osoba. Průzor masek při této 
disciplíně byl přelepen papí-
rem, aby byly reálně imitovány 
podmínky při požáru. Prosto-
ry tělocvičny byly k nácviku 
ideální, použili jsme i cvičební 
nářadí a vybavení.

Kulturní  
a společenské akce

	Hasičský ples 2011
V sobotu 16. 1. 2011 jsme 

v sále KD Halenkovice uspo-

řádali tradiční Hasičský ples. 
I v letošním roce byl náš ples 
první z celé řady zimních kul-
turních a společenských akcí. 
Pro hosty bylo připraveno kla-
sické plesové menu: Hudba, 
kterou obstarala skupina Ma-
dusong, bufet se sortimentem 
alko i nealko nápojů a pochu-
tin, bohatá tombola a navíc 
dva krásné vstupy, které obsta-
ral taneční pár - Anna Gajdo-
šíková - Filip Wozar. Rádi by-
chom poděkovali všem, kteří 
se podíleli na přípravě ple-
su, sponzorům, kteří přispěli 
do naší tomboly (o lístky byl 
velký zájem) a v neposlední 
řadě hostům, kterých letos 
přišlo opravdu mnoho. Věří-
me, že se s námi dobře bavili.

	Sbírka autolékárniček
SDH Halenkovice uspořá-

dal veřejnou dobročinnou sbír-
ku vyřazených autolékárniček 
na podporu zdravotnického za-
řízení v keňském Itibo. Krabi-
ce na lékárničky byly k dispo-
zici ve všech sběrných dvorech 
a ve vestibulu obecního úřadu 
od soboty 8. 1. 2011 do konce 
ledna. Celkem se sešlo přes 60 
lékárniček. Vytříděný materiál 
byl odeslán na sběrné místo 
občanského sdružení ADRA 
a odtud poputuje do Keni. 
Jsme moc rádi za všechny lé-
kárničky, které věnovali naši 
spoluobčané. Děkujeme všem 
dárcům a také ČČK z Oldři-
chovic, který nám přispěl lé-
kárničkami vybranými v Old-
řichovicích.

	Masopustní veselí
V sobotu 5. 3. 2011 jsme 

v kulturním domě v Halen-
kovicích slavnostně pochovali 
naši basu. S milou basou se 

přišel rozloučit plný sál. Vě-
říme, že nikdo z hostí nelito-
val. Předcházející víkend ma-
sopustní masky v čele s med-
vědem (hasiči, členky ČČK 
a dobrovolníci) obešli obec, 
aby pozvali halenkovjáky 
na již zmíněný smuteční ob-
řad. Počasí přálo, po oba dny 
svítilo slunce. Jako doprovod-
né vozidlo jsme použili náš 
Opel Movano, ze kterého jsme 
pouštěli reprodukovanou hud-
bu a ukládali do něj výslužku 
a naše znavená těla. K radosti 
nás všech, kteří jsme pochová-
vání připravovali, přišlo hod-
ně hostí. Basu letos nesli naši 
kluci převlečení za transsexu-
ály a pro diváky měli připrave-
ný i taneční výstup. S dalším 
tancem, tentokrát cikánským, 
vystoupila děvčata z ČČK. Čte-
ní hříchů a obřad vedli pá-
nové Václav Kašpárek – farář 
a Jindřich Juřena - kostelník. 
K tanci a poslechu hrál pan 
Václav Šubík. Děkujeme všem, 
kteří se podíleli na přípravě 
průvodu i pochovávání a také 
hostům, kteří se s námi přišli 
pobavit.

	Návštěva ze školní 
družiny
V březnu navštívily naši 

hasičskou zbrojnici spolu 
s p. uč. Martou Skýpalovou 
děti ze školní družiny ZŠ Ha-
lenkovice. Prohlédly si budo-
vu zbrojnice, techniku a vy-
bavení, které hasiči používají. 
Děti si vyslechly i menší před-
nášku o činnosti a práci hasi-
čů. Rádi jsme jim odpověděli 
i na mnoho jejich dotazů, kte-
ré si na nás připravily. Naše 

Hasiči
SDH spolupracuje jak s mateř-
skou školkou tak i se základní 
školou. Děti nás každoročně 
navštěvují a my se pak pravi-
delně účastníme na Dětském 
dnu. Vzájemné spolupráce si 
velmi vážíme. Věříme, že děti 
zaujmeme a oni pak rozšíří 
naše řady jako mladí hasiči.

Nové vybavení  
a brigády

	Vybavení 
Z finančních prostředků 

SDH Halenkovice byly v pro-
sinci zakoupeny 3ks svítilen 
SURVIVOR. Prvním novým vy-
bavením zakoupeným pro naši 
jednotku v letošním roce je 10 
párů hasičských gumáků. Vy-
bavení bylo pořízeno z finanč-
ních prostředků obce Halen-
kovice

 Údržba hasičské 
techniky
Jelikož část naší techniky 

má již svá nejlepší léta za se-
bou, je potřeba čas od času 
provést nutné opravy. Ty za-
jišťují její připravenost a ak-
ceschopnost v případech mi-
mořádných událostí. To však 
stojí velké úsilí, obětavost 
a čas našich členů, samozřej-
mě na úkor jejich volného 
času. A za to jim patří beze-
sporu velký dík. Brigádníci na-
příklad provedli opravu děravé 
nádrže a její antikorozní nátěr, 
repase náprav a brzd a to vše 
na CAS 32 T 138. Po těchto 
„špinavých“ pracích si zaslou-
žila naše CAS-ka důkladnou 
očistu.

	Nové šatny
Během prosince 2010 byly 

pro potřeby jednotky zbudová-
ny nové šatny pro vybavení ur-
čené k zásahu. Nyní je k dis-
pozici 16 míst, ve kterých jsou 
umístněny zásahové obleky, 

přilby a obuv. Šatny byly vyro-
beny svépomocí. Největší podíl 
na jejich výrobě má člen naší 
JSDH Jenda Gajdošík. Nyní 
jsou šatny rozděleny na zása-
hové a osobní, kde mají čle-
nové uzamykatelnou skříňku 
na osobní věci. Nové šatny byly 
zbudovány i z toho důvodu, že 
naše jednotka má více členů 
než zásahových obleků. Děku-
jeme Jendovi G. a všem, kteří 
se na výrobě šaten podíleli.

	Integrovaný držák DT 
v tatře
Pro zlepšení pohodlí a snad-

nější nasazování dýchací tech-
niky byly vyrobeny integrova-
né držáky do sedadlové opěry 
v kabině CAS. Dýchací techni-
ka je v držáku zajištěna proti 
pohybu a pomocí táhla je mož-
no ji snadno vyjmout. Na bo-
cích DT jsou čalouněné opěr-
ky, které zvyšují pohodlí při 
opření. Dalším opatřením pro 
zvýšení bezpečnosti jsou opěr-
ky hlavy, které zabraňují ná-
hlému zaklonění hlavy např. 
při nárazu. Nyní jsou v tatře 
umístněny všechny 4 dýchače.

Kroužek „Mladých 
hasičů“

Na podzim zahájil činnost 
kroužek mladých hasičů při 

SDH Halenkovice. Skupin-
ka dětí se schází jednou týd-
ně na hasičské zbrojnici a to 
pod vedením zkušeného ve-
doucího Bronislava Režného. 
Jsme moc rádi, že se podaři-
lo znovu získat do našich řad 
nové, mladé lidi, kteří se v bu-
doucnu, jak doufáme, stanou 
plnohodnotnými členy sboru. 
Děti v rámci kroužku navští-
vily hasičskou stanici v Otro-
kovicích, kde si prohlédly pro-
story „profíků“ a dozvěděly 
se mnoho zajímavého o jejich 
činnosti. Nejvíce byly nadšené 
z hasičské techniky a skluzné 
tyče. V podzimním a zimním 
čase jsme se scházeli každý 
týden v teple hasičské zbroj-
nice, kde jsme začali s odbor-
nou přípravou. Zatím máme 
v oddílu 9 dětí od školky až 
po 4. třídu. Děti se učily po-
znávat topografické značky, 
hasicí přístroje a jejich pou-
žití. Trénují vázání uzlů a jiné 
dovednosti, které budou po-
třebovat k manipulaci s hasič-
ským vybavením. S nástupem 
jara a teplých dnů jsme se 
přesunuli do venkovních pro-
stor u hasičárny, kde začínají 
s přípravou na hasičské závo-
dy v požárním útoku. Tady se 
ukázalo, jak pohyb a sezna-
mování s hasičskou techni-
kou děti baví. V nejbližší době 
čeká starší děti získání odzna-
ků odbornosti strojník a pre-
ventista. Rádi bychom rozšířili 
náš tým o další malé hasiče, 
pokud budou mít děti zájem 
stát se členy SDH Halenkovi-
ce, rádi je mezi námi přivítá-
me. Kroužek se schází každou 

středu od 16:00 hod. v hasič-
ské zbrojnici. 

Spalování suché trávy 
a větví

Jarní a letní čas znovu láká 
občany, zahrádkáře, chataře 
a chalupáře k práci a úklidu. 
To ale přináší řadu problémů 
také hasičům, kteří musí často 
vyjíždět na případy nehlášené-
ho spalování klestu, suché trá-
vy, dřevního nebo jiného bio-
logického odpadu.

Hasiči proto varují před ne-
bezpečným plošným vypalová-
ním suchého porostu na vol-
ných plochách, které může 
způsobit nekontrolované roz-
hoření s možným ohrožením 
jak přírody, tak majetku nebo 
i zdraví lidí. Zvláště senioři by 
se měli mít na pozoru a nemě-
li by přeceňovat své omezené 
reakční schopnosti.

Hasiči proto občanům do-
poručují, aby případné spalo-
vání odpadu na zahrádkách 
hlásili předem na telefon 
950 670 222 nebo využili zce-
la novou službu zlínských ha-
sičů na internetových strán-
kách www.hzszlk.eu v portálu 
na hlášení pálení odpadu „Pá-
lení klestí ve Zlínském kraji“. 
Hasiči tak chtějí předejít zby-
tečným výjezdům a planým 
poplachům, které každoročně 
provází toto období.

Zároveň upozorňujeme, že 
povinností každého občana 
je počínat si tak, aby nedošlo 
k požáru. Je třeba dodržovat 
správné zásady bezpečnosti 
a v případě nebezpečí ihned 
přivolat pomoc hasičů na čísle 
150 nebo 112. V případě ne-
dodržení těchto zásad a po-
rušení povinností §17 zákona 
č. 133/1985, Sb., O požární 
ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, může být fyzická 
osoba ve správním řízení v ná-
vaznosti na přestupkový zákon 
napomenuta příp. pokutována 
až do výše 25 000 Kč. Povin-
nosti právnických osob řeší 
§5 zákona č. 133/1985, Sb., 
O požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů. M+J

http://www.hzszlk.eu
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Klub seniorů byl založen 
před třemi lety. Každý rok 
se počet seniorů navštěvují-
cích klub zvyšuje a také akcí 
je více. Snažíme se připravovat 
zajímavý program. V roce 2010 
jsme se sešli 22 krát.
■ leden
•	posezení	 s	 halenkovickými	

seniory z domova důchodců 
z Napajedel

■ únor
•	povídání	u	kafíčka
•	posezení	 nad	 kronikou	

s p. Kašíkovou
■ březen
•	oslava	MDŽ	s	hudbou	a	vy-

stoupením dětí z aerobiku
•	sociální	přednáška	s	p.	Dun-

dálkovou
•	přátelský	výlet	do	Klubu	se-

niorů v Oldřichovicích
■ duben
•	skupina	Návraty	z	Tlumačo-

va – hraje písničky ke Dni 
matek

■ květen
•	příprava	zájezdu	do	Vizovic
•	zájezd	 do	 Vizovic	 do	 Jelín-

kovy pálenice
•	návštěva	 kamenictví	 Ger-

hard
•	první	pomoc	–	nejen	pro	se-

niory s p. Tělupilovou
■ červen
•	hovory	 H	 a	 ukázka	 masáží	

p. Valenta
•	rozloučení	 před	 prázdnina-

mi na Větřáku s hudbou 
a opékáním špekáčků

■ září
•	setkání	 po	 prázdninách	

a návštěva rekonstruované 
knihovny

•	vzpomínání	 na	Halenkovice	
s p. Bohumilem Rerkou

•	zájezd	 do	 archeoskanzenu	
na Modré a baziliky na Vele-
hradě

■ říjen
•	přátelská	 návštěva	 z	 klubu	

seniorů z Oldřichovic

Zpráva o činnosti Klubu seniorů Halenkovice
•	skupina	Návraty	z	Tlumačo-

va – Pletky paní operetky
■ listopad
•	promítání	 záznamu	 vystou-

pení spytihněvské chasy 
před senátem v Praze

•	povídání	 s	 autorem	 knih	
o myslivosti p. Libosvárem

•	posezení	v	pálenici	a	ochut-
návka pomazánek vyrobe-
ných seniory

■ prosinec
•	předvánoční	posezení	s	hud-

bou.
připravila Božena Chytilová

legenda k obrázkům:
1  návštěva knihovny
2  vánoční posezení
3  opékání špekáčků
4  výlet do Oldřichovic
5  vánoční posezení
6  Návraty z Tlumačova
7  posezení na Větřáku
8  posezení nad kronikou
9  ochutnávka pomazánek
10  sociální přednáška
11  povídání o myslivosti
12  výlet do Oldřichovic

13 ukázka masáží
14 zájezd do Vizovic
15 výlet na Modrou
16 vzpomínání - p. Rerko

2

1

5

7

3
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4

6

8

11

14

15

16

13
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V tělocvičně základní 
školy se pod záštitou sta-
rosty obce Halenkovice 
v sobotu 18. prosince 2010 
uskutečnil Vánoční turnaj 
ve stolním tenise. Panu 
Radku Kociánovi, hlav-
nímu organizátorovi této 
akce, která se stala tradič-
ní součástí předvánočního 
dění v naší obci, se přihlá-
sily na dvě desítky stolních 
tenistů. Soutěžilo v katego-
rii - muži a smíšené katego-
rii – ženy a děti.

Výsledky Vánočního tur-
naje ve stolním tenisu v Ha-
lenkovicích:

V pátek 25. 2. 2011 byly 
v tělocvičně ZŠ Halenkovice 
sehrány poslední zápasy le-
tošního ročníku soutěže v sá-
lové kopané, s názvem HA-LA 
LIGA. Jen několik desítek mi-
nut po skončení posledního 
zápasu proběhl v Hospodě 
na Kopci závěrečný ceremo-
niál, v rámci kterého bylo vy-
hlášeno pořadí letošního roč-
níku soutěže a předány ceny.

Zatímco se účastníci sou-
těže pomalu přesouvali z tě-
locvičny do místa konání 
slavnostního vyhlášení, orga-
nizátoři, pan Radek Kedruš 
a Zbyněk Horka, v Hospo-
dě na hřišti prováděli závě-
rečnou sumarizaci výsledků 
a přípravu diplomů. Po vyhlá-
šení výsledků a předání cen 
bylo pro hráče připraveno ob-
čerstvení ve formě švédské-
ho stolu a vítězné mužstvo 
navíc poskytlo všem, kteří se 
během šesti zimních týdnů 
v rámci soutěže utkávali, jed-
nu z trofejí - bečku piva.

V sobotu 16. dubna 2011 
se na modelářském letišti Vr-
chovice uskutečnila tradič-
ní akce s názvem „Otevření 
nebe“. Halenkovičtí mode-
láři pozvali své známé a ka-
marády na přátelské polétá-
ní, které modelářům dává 
příležitost setkat se po zim-
ním období, stráveném vět-
šinou v dílnách při přípravě 
strojů na novou sezónu. Zalé-
tat si mohl, každý kdo přijel. 
O úspěchu těchto akcí z vel-
ké části rozhoduje počasí, 
a to bylo excelentní. Sluneč-
ný den, modrá obloha a jen 
mírný vítr - ideální podmín-
ky pro poletování.

Přestože akce neměla am-
bice stát se masově navště-
vovanou událostí, našlo si 
v průběhu celého dne na Vr-
chovici cestu několik desítek 
diváků. Zájem modelářů byl 
velký a na perfektně připra-
vené dráze, se představili ne-
jen staří známí z minulých 
setkání a sletů, ale k vidě-
ní byly i novinky. Pozornost 
laiků asi nejvíce upoutaly 
modely letadla a vrtulníku 
poháněné proudovým mo-
torem. Let těchto strojů byl 
provázen charakteristickým 
zvukem. Zejména cvičný le-

toun Hornet 
vypadal během 
svých průletů vel-
mi zajímavě (maximál-
ní rychlost tohoto stroje do-
sahuje přes 400 km/h).

Pro potěchu oka se na ob-
loze předvedl pěkný akro-
batický model Extra, který 
do Halenkovic přijel z Trenčí-
na nebo osmimotorový model 
létajícího člunu Do 214, kte-
rý pro svůj start nepotřebu-
je vodní hladinu a spolehlivě 
vzlétne i z travnaté plochy. 
Pěkné byly i velké makety, 
z nichž jedné byl předlohou 
cvičný letoun Z 142 vyráběný 
v Otrokovicích. Tento stroj 
létal až v závěru dne a jeho 
pilotovi se podařilo dvakrát 
hladce přistát i s vysazeným 
motorem.

Otevření nebe v Halenkovi-
cích bylo první letošní oficiál-
ní akcí LMK Halenkovice po-
řádanou na klubovém letišti. 
Tou následující bude Model 
air show, která se uskuteční 
11. 6. 2011. Pokud bude přát 
počasí, máme se opět na co 
těšit…

Fotografie a komentář máte 
k dispozici na stránkách LMK 
Halenkovice.



Už je dávnou minulostí 
doba, kdy neexistovaly různé 
předpisy na utrácení a porá-
žení zvířat včetně konzuma-
ce jejich masa. Myslivci v té 
době vykonávali téměř zdar-
ma sanitární služby, které 
dnes stojí „nemalý peníz“. 
Pes, když byl kousavý, nebyl 
uvázán v lese a ponechán na-
pospas krutému osudu. Koč-
ka, když místo myší lovila 
na zahradě zpěvné ptáčky, 
nebyla dána do útulku. Ma-
jitel zvířete si zavolal k po-
třebné exekuci známého my-
slivce a problém byl vyřešen. 
Zdali to bylo dobré či ne, ne-
budu komentovat, to už roz-
hodli moudřejší zákonodárci 
za nás. Navíc zákon je nutné 
ctít, i když se nám nelíbí. To 
si myslivci díky sankcím moc 
dobře uvědomují.

Tato příhoda, která by se 
dala nazvat trapasem, se sta-
la více než před čtvrt stole-
tím. Místnímu zemědělské-
mu družstvu z pastvin utekla 
do lesa březí jalovice a úplně 
zdivočela. Všechny pokusy 
o její odchyt selhaly a navíc se 
odchyt stával čím dál víc ne-
bezpečnější. Místní zootech-
nik měl pro to pojmenování, 
kráva se „zbýčila“, skutečnos-
tí je, že taková kráva je agre-
sivnější než býk. Nebezpeč-
nost uprchlé jalovice se stala 

Lov zdivočelé krávy
neúnosnou po narození telete 
na sněhu u krmelce. Jalovice 
nejenže prohnala s bojovně 
napřaženými rohy myslivce, 
který nesl seno do krmelce, 
ale všechno seno pravidel-
ně zkonzumovala. Myslivci si 
oprávněně stěžovali v druž-
stvu a zootechnik rozhodl krá-
vu zastřelit. Na schůzi mysli-
veckého sdružení se věc pro-
jednala, ale krávu od telete ni-
kdo střílet nechtěl. Nezbývalo 
než, aby tento úkol ze zákona 
na sebe vzal myslivecký hos-
podář. 

Ráno za tmy vyrazil do lesa 
a při rozednění uviděl spo-
kojeně „vyžírat" oboroh naši 
uprchlou krávu. S nepříjem-
ným pocitem zamířil a vystře-
lil. Kráva po „milosrdné ráně 
zůstala v ohni“ a myslivec-
ký hospodář jel okamžitě pro 
zootechnika, „ať si s tím udě-
lá pořádek“.

Zootechnik přijel na místo 
traktorem, odchytil vystraše-
né tele a uvázal ke stromu. 
Pomocí navijáku a sklápěcí 
bočnice naložili krávu na vleč-
ku. Telátko bylo tak vystraše-
né, že se dalo bez problému 
ke krávě naložit.

Tele bylo neprodleně dáno 
do teletníku na umělou vý-
živu. Není pro zvířata, vždy 
dobré to, co za dobré považu-
jeme my lidé. Krásné, měsíc 

Předseda družstva rozhodl 
masem podělit dojičky a lovce. 
Mimořádná situace s krávou 
byla vyřešena bez veterinár-
ních a finančních obstrukcí 
ke spokojenosti všech zainte-
resovaných stran.

Zanedlouho nastaly pod-
zimní hony a s nimi myslivec-
ká posezení zvaná „poslední 
leče“. Myslivecký hospodář 
si na těchto posezeních užil 
díky svému úlovku tolik po-
směšků, že se stal přímo aler-

gický na jakoukoliv zmínku 
o této akci. Otázky posměváč-
ků jej dráždily k nepříčetnosti 
a všechny, kdo se na tento lov 
něco zeptali, posílal tam, kde 
je trvalá tma.

Co rozumného lze odpově-
dět na to:

„Jestli půjde trofej na okres-
ní přehlídku? Jak ta kráva zna-
čila ránu? Zdali bylo potřeba 
k dosledu barváře? Jak kuli-
nářsky upravil lovecké právo 
a kolik vážilo? Jestli dal krávě 
a sobě úlomek za klobouk?" 
Plomby se tehdy naštěstí ještě 
nedávaly.

Myslivecký hospodář Pepin, 
vážený a poctivý myslivec si 
smutně posteskl. „Je trapné, 
když člověk udělá, co je nutné 
a ostatní z toho mají náram-
nou prču“. 

„V životě, mě už nikdo k ně-
čemu podobnému nedonutí!“

Pro družstvo byl odlov ne-
bezpečného zvířete záslužný 
čin, ale pro mysliveckého hos-
podáře trapný zážitek s ještě 
trapnějším „dozvukem“. Někdy 
je těžké mít smysl pro humor 
od škodolibých kamarádů.

Ing. František Libosvár

Členové řídící skupiny ko-
munitního plánování systé-
mu sociálních služeb v ot-
rokovickém regionu se se-
šli v pátek 25. února 2011 
v prostorách halenkovické-
ho obecního úřadu.

Systém komunitního plá-
nování mapuje možnosti po-
skytovaných sociálních slu-
žeb různým skupinám oby-
vatel. V rámci většího územ-
ního celku pomáhá k jejich 
účelnějšímu využití. Otroko-

vicko je regionem, kde již pět 
let tento systém plně fungu-
je. Spolu s Otrokovicemi se 
projektu účastní také okolní 
obce – Halenkovice, Napaje-
dla, Tlumačov, Bělov, Pohoře-
lice, Oldřichovice a Nová Dědi-
na. Za poskytovatele sociálních 
služeb se zapojila městská or-
ganizace Senior Otrokovice 
a neziskové organizace Na-
děje Otrokovice, Charita sva-
té Anežky Otrokovice a Český 
červený kříž. Uživatele zastu-

puje Svaz tělesně postiže-
ných a dva občané Otrokovic

Projekt se zaměřuje na tři 
cílové skupiny: nezaměst-
nané, zdravotně postižené 
a seniory. Členy řídící sku-
piny jsou starostové obcí 
zapojených do projektu, ře-
ditel Úřadu práce Zlín, ve-
doucí Centra pro zdravotně 
postižené Zlínského kraje, 
vedoucí Charity sv. Anežky 
Otrokovice, ředitelka DDM 
Sluníčko Otrokovice a další.

Otevření nebe 2011

Turnaj ve stolním tenise

Kategorie ženy a děti - 
pořadí

1. Březík Miroslav ml.
2. Březíková Kateřina
3. Kocián Dominik
Kategorie muži - pořadí:
1. Vašíček Richard
2. Kocián Radek
3. Šanda Zbyněk

HA-LA LIGA - ročník 2011
V letošním roce se soutě-

že zúčastnilo celkem 7 muž-
stev, která odehrála mezi 
16. lednem a 25. únorem 
2011 celkem 21 zápasů, bě-
hem kterých padlo 579 gólů. 
Nejlepším střelcem soutěže 
se stal Jaroslav Kašpar s 38 
góly.

Letošní ročník se oproti 
předcházejícím letům obe-
šel bez vážnějších zranění. 
Celá soutěž se uskutečnila 
pod hlavičkou TJ Halenko-
vice. Poděkování patří všem 
hráčům, divákům a v nepo-
slední řadě vedení ZŠ Ha-
lenkovice za poskytnutí tě-
locvičny. 

Konečné pořadí týmů 
v ročníku 2011:
1. místo - Vypitý demión
2. místo - 1.FC Haleny
3. místo - Ďáblovi soustružníci
4. místo – Rangers
5. místo - FC Rychlá rota
6. místo – Gabroši
7. místo - Za zenitemSetkání řídící skupiny KPSS

staré tele, narozené na sněhu 
a mimořádně hezky ochlupe-
né do týdne v teplém telet-
níku mezi ostatními uhynulo 
na zápal plic.

Krávu myslivecký hospodář 
se zootechnikem vyvrhli „jako 
jelena“ a podobně po stažení 
kůže zpracovali maso.
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ZAjíMAVOSTI . . . .

Ledová plocha

Nezaměstnanost v roce 2010

V sobotu 27. 11. 2010 se po-
prvé konala brigáda na asfal-
tovém hřišti vedle tělocvičny 
na přípravu ledové plochy pro 
naše děti. První přišlo na řadu 
nářadí (majzlíky, kladiva 
apod.), to aby se plocha pěk-
ně srovnala. Pak následovalo 
ještě několik dalších brigád 
na montáž mantinelů, zavě-

šení ochranných sítí a nástřik 
vody v několika vrstvách než 
byla plocha provozuschopná. 
Následovaly další a další úpra-
vy po každém bruslení. Stálo 
to úsilí a čas mnoha tatínků, 
ale stálo to zato. Kvalitní brus-
lení ocenili mnohé děti i mno-
zí rodiče.



V letech 2008 - 2010 byla 
vytvářena pracovní místa 
VPP. Projekt VPP byl v rám-
ci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstna-
nost financován z Evropské-
ho sociálního fondu a stát-
ního rozpočtu České repub-
liky. Pracovní místa byla za-
měřena na údržbu veřejných 
prostranství a budov, což 
přispělo k lepšímu vzhledu 
obce. Tyto práce vykonáva-
li občané, kteří vzhledem 
k dlouhodobé nezaměstna-
nosti, věku nebo zdravotní-
mu stavu jen obtížně hledali 
zaměstnání.

Veřejně prospěšné práce (VPP)
V období od 1. 4. 2009 

do 31. 12. 2009 bylo v obci 
Halenkovice v rámci projek-
tu podpořeno 8 pracovních 
míst na VPP za 757 619 Kč 
(z Evropského sociálního 
fondu 85%, tj. 643 976,15 Kč 
a ze státního rozpočtu ČR 
15%, tj. 113 642,85 Kč).

V období od 1. 4. 2010 
do 31. 10. 2010 bylo v obci 
Halenkovice v rámci projek-
tu podpořeno 9 pracovních 
míst na VPP za 653.720 Kč. 
(z Evropského sociálního 
fondu 85%, tj. 555.662 Kč 
a ze státního rozpočtu ČR 
15%, tj. 98.058 Kč).

Od ledna 2010, kdy či-
nila míra nezaměstnanosti 
15,27 % se v Halenkovicích 
snížila nezaměstnanost v pro-
sinci 2010 na 13,94 %. Za celý 
rok 2010 se v Halenkovicích 
snížila míra nezaměstnanosti 
o 1,33 %. K 31. 12. 2010 je 

Pohyb obyvatel v roce 2010

Požár v Chropyni

Změny - kabelová televize (KT)

Boj s parazitem

Částečné zatmění Slunce

V pátek 8. 4. 2011 v brz-
kých ranních hodinách vy-
pukl v areálu Technoplastu 
Chropyně požár jedné z bu-
dov s provozem na výrobu 
plastů. V souvislosti s tím-
to požárem prozatím nebyla 

v Halenkovicích vyhlášena 
žádná bezpečnostní opatření. 
Silný vítr stáčel kouř z požá-
ru mimo naši obec. Labora-
torní zkoušky prokázaly, že 
kouř obsahuje běžné zplodiny 
hoření.  

Pozoruhodné částečné za-
tmění Slunce Měsícem jsme 
spatřili 4. 1. 2011 v dopoled-
ních hodinách i nad Halen-
kovicemi. V maximální fázi 
dosáhlo zatmění velikosti ko-
lem 79 procent, a to nevyso-
ko nad jihovýchodním obzo-
rem. S trochou nadsázky se 
dala maximální fáze přirov-
nat k „úsměvu na nebi“, ne-
boť Měsíc zakrýval sluneční 

kotouč shora a tak jsme spat-
řili srpek Slunce natočený 
svou oblou částí k obzoru. 
Počasí z hlediska pozorování 
zatmění k nám vlídné neby-
lo, protože se celé dopoledne 
nad Halenkovicemi snášela 
mlha. V 9:00 hod. se mraky 
na chvíli rozestoupily a my 
jsme tak mohli alespoň pár 
minut sledovat toto nebeské 
vystoupení. 

v Halenkovicích registrováno 
115 dosažitelných uchazečů 
o zaměstnání z celkového po-
čtu 825 práceschopných oby-
vatel. Ve Zlínském kraji činila 
ke dni 31. 12. 2010 míra neza-
městnanosti 9,47 %.



Obec Halenkovice měla 
k 31. 12. 2010 1834 oby-
vatele, což je o 33 více než 
v roce 2009. Přistěhovalo se 
55 osob, narodilo se 27 dětí, 
odstěhovalo se 25 osob a ze-
mřelo 24 občanů. Z tohoto 
počtu je v Halenkovicích při-
hlášeno 10 cizinců s různým 
typem pobytu. 

Celkem je v Halenkovicích 
918 mužů a 916 žen. Dospě-
lých je 1452 (726 mužů a 726 
žen) a dětí je 382 (do 15 let 
311 dětí, od 15 let do 18 let 
71 dětí). Průměrný věk oby-
vatel je 38,85 let.

Celkem 19 občanů Halen-
kovic uzavřelo sňatek. Kona-
lo se 14 obřadů (7 v Napa-
jedlích, 3 v Halenkovicích, 1 
v Buchlovicích, 1 v Kostelci, 
1 na Modré a 1 v Německu). 
Rozvedlo se 12 občanů.

V Halenkovicích je 6 obča-
nů starších 90 let: Cyril Za-
pletal z Dílů (96 let), Anež-
ka Navrátilová z Kžlí (93 let), 
Ignác Juřena z Pláňav (91 
let), Alžběta Bačíková z Do-
liny (91 let), Vlastimila Hra-
balová ze Zadřínoví (90 let) 
a František Kašpárek z Plá-
ňav (90 let).

Od počátku školního roku 
2010 se v obou halenkovic-
kých školských zařízeních ne-
ustále objevují vlny výskytu 
parazitního onemocnění Vši 
dětské. Je třeba situaci nepod-
ceňovat a s vetřelcem bojovat. 
Při vážnějším výskytu parazi-
ta v doprovodu s dalšími kož-

ními onemocněními je třeba 
se radit s lékařem. Mnoho in-
formací lze nalézt na různých 
webových stránkách. Výtah 
z informací dostupných na in-
ternetu, které se týkají výsky-
tu a boje se vší dětskou máte 
k dispozici i na www.halenko-
vice.cz. 

Z důvodu vypnutí vysílače 
Brno – Kojal došlo ke změně 
příjmu do TKR - byla změněna 
zvuková norma. Při zhoršené 
kvalitě zvuku, prosíme, přelaď-
te si zvukovou normu u progra-
mu ČT 1 a TV Nova na Vašem 
televizním přijímači na B/G.

Majitelé nových televizorů 
s vestavěným příjmem digi-
tálního vysílání, připojených 
ke kabelové televizi Halenko-
vice, nebo majitelé terestiální-
ho Set - top Boxu (je k dostání 
i v kanceláři OÚ za 1 000 Kč) 
si mohou nově naladit: Mul-
tiplex 1 (ČT1, ČT2, ČT24, 

ČT4) - vysílá na K 27, Multi-
plex 2 (Nova, Nova Cinema, 
Prima, Prima Cool, Barran-
dov) - vysílá na K 36, Mul-
tiplex 3 – Prima Love, rádio 
Proglas - vysílá na K 31

V červnu 2011 bude ukonče-
no analogové vysílání progra-
mů STV1 a STV2 z vysílače 
Velká Javořina. Tyto programy 
budou dále pokračovat pouze 
v digitálním vysílání. Z toho-
to důvodu byl v naší KT nově 
instalován další digitální Mul-
tiplex (DVB-T): Multiplex SK 
– STV 1, STV 2, TV Markíza, 
TV Joj - vysílá na K 21.  

V pátek 10. 12. 2010 se 
poprvé otevřela Hospoda 
u Sklenaříků na Dolině. Za-

Hospoda u Sklenaříků
hájení provozu bylo v 16:00 
hod. V nabídce bylo mimo 
jiné pivo Radegast 10°. 

Vítáme naše nejmenší
Martin Jelšík 04. 01. Záhumení
Petr Jelšík 04. 01. Záhumení
Lucie Mikešová  04. 01. U Svatých
Lea Luppi 12. 01. Záhumení
Adéla Berzedyová 29. 01. Záhumení
Veronika Zdráhalová 10. 02. Záhumení
Rostislav Trvaj 01. 03. Dolina
Adéla Gabrhelíková 07. 03. Zlámanec
Tereza Šupčíková 10. 03. Pláňavy
Nela Mihoková 29. 04. Pláňavy
Lukáš Huťka 03. 05. U Svatých
Michaela Macků 28. 05. Katernice
Aneta Nekorancová 18. 06. Dolina
Šárka Juřenová 26. 06. Obecnice
Natálie Prachařová 04. 07. Zádřinoví
Alžběta Palúchová 29. 07. Katernice
Adam Holejšovský 01. 09. Obecnice
Radek Šimko 14. 09. Chobotov
Pavlína Fürstová 16. 09. Katernice
Tereza Kašíková 10. 10. Katernice
Tomáš Jančík 29. 10. Obecnice
Ema Kedrová 01. 11. Obecnice
Eliška Svobodová 14. 11. Katernice
Hana Machalová 12. 12. Katernice
Tadeáš Vančík 17. 12. Katernice
Tomáš Nedoma 24. 12. Zádřinoví
Anna Čapková 28. 12. U Svatých

Loučíme se se zemřelými
Jiřina Juřenová 16. 01. 78 let
Vladimír Hrdina 31. 01. 78 let
Josef Gabryš 02. 03. 65 let
Marie Gabryšová 07. 04. 99 let
Vojtěch Holásek 27. 03. 67 let
Cyril Krkoška  12. 03. 77 let
Antonín Juřena 05. 04. 66 let
Milan Krkoška 20. 04. 79 let
Marie Vlková 08. 04. 88 let
Anna Štěpáníková 29. 04. 81 let
František Kadlec 03. 05. 67 let
František Hamrla 11. 05. 66 let
Ladislav Gavenda 18. 06. 55 let
Miroslav Švub 19. 06. 45 let
Josef Valenta 09. 07. 84 let
Radoslav Kašpárek 03. 08. 65 let
Ladislav Horka 17. 09. 52 let
Vojtěch Čevora 02. 10. 80 let
Šebestian Mikoška 07. 10. 88 let
Josefa Ančincová 19. 10. 67 let
Josef Huťka 28. 10. 83 let
Ludmila Holásková 14. 12. 75 let
Rostislav Zapletal 22. 12. 87 let
Josefa Janečková 26. 12. 87 let
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Vítání občánků
V sobotu 12. února a 2. dub-

na 2011 jsme na obecním úřa-
dě v Halenkovicích do života 
přivítali naše nejmenší děti. 
Pozvání na tento slavnostní 
akt přijali: Adéla a Libor Ma-
chalovi s dcerou Hanou (foto 
č. 1), Barbora a Marek Vančí-
kovi se synem Tadeášem (foto 
č. 2), Veronika a Martin Jančí-
kovi se synem Tomášem (foto 
č. 3), Eva Hlaváčová a Michal 
Čapka s dcerou Annou (foto č. 
4), Leona a Pavel Nedomovi 
se synem Tomášem (foto č. 5), 
Alena Holásková a František 
Kedra s dcerou Emou (foto č. 
6), Margita a Marek Abrahá-
movi s dcerou Silvií (foto č. 7), 

Petra a Roman Šavarovi s dce-
rou Justýnou (foto č. 8), Zdeň-
ka a Daniel Suří s dcerou Zu-
zanou (foto č. 9), Růžena a Jo-
sef Štulířovi se synem Filipem 
(foto č. 10). Krátký program 
plný básniček, písniček a ta-
nečků předvedli děti z mateř-
ské školy a žáci základní ško-
ly, kteří si toto vystoupení při-
pravili pod vedením paní uči-
telky Mihálové a paní učitel-
ky Tělupilové. Děti na klávesy 
doprovodila Zuzana Kříčková.

Přejeme dětem i rodičům 
pevné zdraví, hodně štěstí 
a spokojenosti.

Bohdana Blažková,
 matrikářka

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10  křest dítěte
V naší farnosti se křtí 

při nebo po nedělní mši sv. 
v 10:15 hod. ve farním kostele 
sv. Josefa. O křest dítěte žáda-
jí rodiče kněze v místě svého 
bydliště. Křtu dítěte předchá-
zí příprava rodičů. Rodiče si 
volí jednoho nebo dva kmot-
ry. Kmotrem může být katolík, 
nejlépe biřmovaný, který žije 
dobrým křesťanským životem.
 svátost manželství

Svátost manželství se v naší 
farnosti uděluje ve farním kos-
tele sv. Josefa. Před svatbou se 
oba snoubenci účastní přípra-
vy, která obsahuje několik se-

 18. června 2011
 setkání starších občanů
 Setkání seniorů od 70 let a více se uskuteční v sobotu 

18. 6. 2011 v sále KD v Halenkovicích od 14 hodin. Po-
sezení při muzice a sklence vínka doplní program dětí 
ze MŠ a ZŠ Halenkovice a folklórního kroužku Pláňata. 
Pořádá kulturní komise ve spolupráci s OÚ Halenkovice.

 26.–28. srpna 2011
 barum czech rallY zlín 
 Termín letošní známé motoristické soutěže je stanoven 

26.–28. srpna 2011. Přes Halenkovice se pojede plánova-
ný Shakedown, a to v pátek 26. srpna. Uzavřena bude 
trasa Napajedla, Halenkovice (směr Žlutava) od 7.00 do 
13.00 hod. V neděli 28. srpna přes Halenkovice povede 
RZ č. 12 a 15 ve směru Bunč, Kostelany, Halenkovice, 
Žlutava. Trať bude uzavřena asi od 8.00 do 16.40 hod. 

 konec srpna 2011
 mYsliveckÝ den
 Přesný termín bude zveřejněn v průběhu prázdnin. Akce 

se uskuteční na myslivecké chatě Větřák. Pro děti bude 
připravený bohatý program: vědomostní soutěž, střelba 
ze vzduchovky, projížďka v bryčce a opékání špekáčků. 
Pro dospělé bude přichystaný tradiční zvěřinový guláš. 
Pořádá Myslivecké sdružení Podlesí Halenkovice.

 8. října 2011
 drakiáda
 Tradiční Drakiáda se uskuteční 8. 10. 2011 na modelář-

ském letišti na Vrchovici. Děti budou soutěžit o nejkrás-
nějšího draka, nejvýše létajícího draka a o cenu útěchy dra-
ka smolaře. Pořádá LMK Halenkovice ve spolupráci z MŠ 
a ZŠ Halenkovice

Připravované kulturní akce

(změna termínů vyhrazena)

Římskokatolická farnost 
tkání s knězem (popř. setkání 
s manžely). Plánovanou svat-
bu oznamte minimálně 3 mě-
síce předem. Aspoň jeden ze 
snoubenců má být katolík, 
který má bydliště ve farnosti.
 pohřeb

Pro sjednání smutečního 
obřadu ve farním kostele sv. 
Josefa využijte osobní domlu-
vu nebo některý z níže uvede-
ných kontaktů.

Kontakt
P. Bohumil Kundl
e-mail: bkundl@email.cz
Farnost Halenkovice
Halenkovice 236, 763 63
tel.: 732 983 208  
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9. dubna 2011 uzavřeli v obřadní síni OÚ Halenkovice své 
manželství Nikola Varmužová a David Marholt. 

Blahopřejeme  
Březen

50 let
 František Kuřina Zlámanec 169
 Květoslava Michalíková U Svatých 521
 Ludmila Kříčková Katernice 147

55 let
 Zdeněk Vojáček Zádřinoví 39
 Marie Mihálová Dolina 592
 Dušan Snopek Záhumení 326

60 let
 Petr Zapletal U Svatých 586
 František Zapletal Záhumení 604
 Miloš Černý Dědina 1
 Ludmila Janečková Katernice 114

70 let
 Augustin Polášek Zádřinoví 381
 Josef Maňásek Záhumení 575

Duben
55 let

 Miroslav Hromada Kržle 37E
60 let

 Marta Skopalová Pláňavy 350
 Miloslava Gavendová Katernice 124

65 let
 Jiří Chytil Kopec 12
 Jaroslav Musil Záhumení 573

70 let 
 Eduard Slezáček Obecnice 438
 Františka Režná Katernice 159

Květen
50 let

 Ludmila Vičánková Pláňavy 403
55 let 

 Antonín Holásek Záhumení 631
 Ludmila Regentová Zádřinoví 50

60 let
 Jaromír Blažek Pláňavy 260
 Věra Kníchalová Hradská 365
 Jaroslav Kašpárek Záhumení 603

65 let
 Marta Zapletalová U Svatých 383
 Anna Vičánková Kržle 270

70 let
 Marie Vávrová Hradská 448

75 let
 Vratislav Skácel Kopec 15
 Radoslav Horka Dědina 376

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

  Bohdana Blažková, matrikářka

Prvním miminkem s trva-
lým pobytem v Halenkovi-
cích, narozeným v roce 2011 je  
Zuzana Surá z Kržlí. Narodi-
la se Zdeňce a Danielovi Su-
rým ve čtvrtek 6. ledna 2011 

ve zlínské porodnici. Vážila 
3,65 kg a měřila 51 cm. Doma 
na ni čekali bratři Lukáš (10), 
Ladislav (8) a Tomáš (3). Pře-
jeme celé rodince hodně zdra-
ví, štěstí a spokojenosti.

mailto:zshal@centrum.cz
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