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Zvláštní zima, ta roku 
2014... Sněhu málo, mrazu 
málo a taky skončila tradi-
ce Perníkových bálů, která 
byla každoroční jistotou 
posledních patnácti let.

Perníkové bály si našly 
své věrné příznivce, také 
proto neměly problém ha-
lenkovický kulturák vypro-

dat. Popularita byla zaslou-
žená a vykoupená hodinami 
a hodinami příprav, nácviků 
shánění, zkoušení. Z roz-
jetého vlaku se špatně vy-
skakuje a ještě hůř se za-
stavuje, proto rozhodnutí 

o derniéře bylo těžké, ale 
teď je jisté, že de initivní.

Za dobu trvání vyrostla 
téměř nová generace, ale 
břímě příprav stále vícemé-
ně leželo na bedrech „staré 
gardy“. Ubývá sil, nalézt ná-

pady je také těžší a všichni 
si už zvykli na vysoký stan-
dard, ustoupit z něho by 
sice šlo, ale byla by to ško-
da.

Závěrečný Perníkový 
bál se uskutečnil v sobo-
tu 25. ledna 2014. Loučení 
bylo velkolepé. Vyprodáno 
bylo, samozřejmě, dávno 
předem, kulisa pro louče-
ní byla nachystána skvěle. 
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Na hosty čekala obvyklá na-
bídka perníčků, medoviny 
a klasických plesových dob-
rot a nechyběla také vyni-
kající kyselice od kuchařek 
z místní školní jídelny. Už 
po vstupu do budovy bylo 
poznat, že letos to bude 
trochu jinak. V místnosti 
u vestibulu byla připravena 

Pokračování ze strany 1 videokavárnička, ve které 
mohli hosté sledovat zábě-
ry z minulých ročníků ple-
su. Daleko od hudby, v pří-
tmí a komorní atmosféře 
při moučníku či medovině, 
byla možnost zavzpomínat 
a uvědomit si, jak ten čas 
letí.

Na začátku bálu přišlo 
překvapení v podobě vy-

stoupení organizátorů Ple-
su motoristů ze Žlutavy, 
kteří předvedli choreogra ii 
na téma muzikálu Vlasy.

Připraveny byly samo-
zřejmě i tradiční vystoupe-
ní. Zprvu se zdálo, že další 
případ Růžového pantera 
přišel do Halenkovic vyřešit 
inspektor Clouseau, ale vše 
bylo jinak. Úvodní vystou-

pení se totiž neslo v duchu 
hitu, který provází dětičky 
v našich krajích od naroze-
ní – písnička Vařila myšička 
kašičku byla z hlediska dra-
maturgie výborným tahem, 
poněvadž text zná každý 
a kdo říká, že ne, tak „kecá.“ 
Zpívali všichni a bylo vidět, 
že účinkující mají s před-
nesem této písničky zkuše-
nosti, za patnáct let ji urči-
tě odezpívali nesčetněkrát 
svým dětem a někteří i vnu-
kům.

V následující části veče-
ra probíhala volná zábava, 
která byla proložena po-
slední perníkovou tombo-
lou. Možná to bylo tím, že 
i hosté si to naposled chtě-

Pokračování na straně 3
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Pokračování ze strany 2
li užít naplno – parket byl 
stále plný, bufet jakbysmet 
- židle často chládly. Zábavu 
svou produkcí doprovázela 
hudební skupina Orion.

K půlnoci hudba ztichla 
a každý tušil, že přichází 
zlatý hřeb. A ten hřeb byl 
skutečně zlatý... V divokých 
rytmech nastoupil, celý zla-
tý, Milan Ťutínek Nekoneč-
ný, který potemnělému sálu 
oznámil, že přichází jako 
vyslanec rrrrozkoše. A ne-
mluvil do větru, následují-
cích deset minut se neslo ve 
znamení odvážných 
tanečních kreací tem-
peramentního Neko-
nečného a jeho Šumu 
svistu, doprováze-
ných pyrotechnickými 
a kouřovými efekty. 
Ohňostroje byly dopl-
něny konfetami, kaž-
dý si to užíval, jen pří-
tomným členům SDH 
možná trochu trnulo. 
Nekonečně rozkošné 
tóny přešly v legen-
dární znělku, která 
oznámila, že halenko-
vický Perníkový bál 
jde opravdu do inále. 
Účinkující si na par-
ket pozvali své milé 

a postupně se přidali úplně 
všichni. Kulturní dům už 
toho zažil mnoho, ale takto 
zaplněný parket asi ne...

Tak to je konec – tento 
nápis zdobil těžkou oponu 
nad pódiem, aby stále při-
pomínal, že končí jedna éra. 
Zůstanou fotogra ie, video-
záznamy a hlavně vzpomín-
ky na partu, která si ze sebe 
dovedla udělat legraci a tím 
bavila nejen sebe, ale také 
spoustu svých příznivců.

Děkujeme za vše,
bude se nám stýskat...

RJ



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ  č. 73/ KVĚTEN 2014 4

Výběr poplatků pro rok 2014
Výběr poplatků probí-

há v kanceláři Obecního 
úřadu Halenkovice. 

Každé pondělí a středu 
od 8:00 do 17:00 hod.

 Platby:
• komunální odpad 500,- 

Kč/osoba s TP v Halenko-
vicích 

• komunální odpad ostat-
ní vlastníci nemovitostí 
určených k bydlení 500,- 
Kč/nemovitost

• poplatek ze psů: 
100,- Kč/pes
• kabelová televize
- základní 840,- Kč/rok
- rozšířená 1800,- Kč/rok
• za užívání kanalizace: 

STOČNÉ:
• napojení domu na kana-

lizaci s ukončením v ČOV 
u Svatých 900,- Kč/osoba

• nemovitost napojená 
na obecní kanalizaci na 
ČOV 200,- Kč/nemovitost.

 Platby je možné pro-
vést jednorázově nebo ve 
čtvrtletních splátkách.

 Pro platbu přes ban-
kovní účet si v kanceláři 
OÚ vyžádejte variabilní 
symbol.

Kontakt: 
577 945 736, 737 230 573
E-mail: 
obec@halenkovice.cz
Rozdělení plateb v jed-

notlivých čtvrtletích za 
1 osobu:
I. čtvrtletí: komunální od-
pad 500,-Kč/osoba, popla-
tek ze psů 100,-Kč/pes
II. čtvrtletí: ½ částky za 
užívání kanalizace –STOČ-
NÉ 450,-Kč/osoba
III. čtvrtletí: ½ částky za 
užívání kanalizace –STOČ-
NÉ 450,-Kč/osoba
IV. čtvrtletí:  kab. televize - 
základní 840,-Kč/rok, roz-
šířená 1800,-Kč/rok 

Slovo starostySlovo starosty
Vážení spoluobčané,
koncem prosince loňské-

ho roku zastupitelstvo obce 
schválilo rozpočet obce. Jed-
ná se zatím o největší rozpo-
čet, který na straně příjmů 
i výdajů pracuje s částkou cca 
22 mil. Kč. Navýšení vychází 
i ze změny ve výpočtu rozpoč-
tového určení daní pro malé 
obce, které vláda ČR nově za-
vedla.

Na straně výdajů byly za-
stupitelstvu obce předloženy 
tyto hlavní záměry. 

Rekonstrukce budovy obec-
ního úřadu. Zde vycházíme ze 
současného špatného tech-
nického a zastaralého stavu, 
který neodpovídá dnešním 
moderním potřebám. V tuto 
dobu vzniká projektová doku-
mentace, která počítá s výmě-
nou zničené střešní krytiny, 
s celkovou rekonstrukcí soci-
álních zařízení v jednotlivých 
podlažích, se zbudováním 
bezbariérového přístupu do 
II. patra (výtah) a samozřej-
mě se zateplením budovy, 
včetně energetického štítku. 
Celková investice by se měla 
rozdělit postupně na několik 
let. Pro letošní rok je na tuto 
opravu vyčleněn 1 mil. Kč.

U veřejného osvětlení do-
jde k rozšíření, a to na ko-
munikacích od tělocvičny po 
starý obecní úřad (Panelka) 
a z Pláňav na Dolinu (Kamén-
ka). Pokud vše proběhne bez 
víceprací, dočkají se nového 
osvětlení také na Kátlinách. 
V nastaveném trendu u ob-
měn světelných bodů jsme 

v minulých letech dosáh-
li úspor v el. energii téměř 
50%. Schválená částka pro 
rozšíření VO je ve výši cca 
850 tis. Kč.

I v letošním roce budeme 
pokračovat v narovnávání 
vlastnických vztahů pod míst-
ními komunikacemi – výkupy 
pozemků. Převážně se bude 
jednat o cesty v okrajových 
částech obce, včetně letiště 
na Drahách. Co se týká oprav 
u komunikací, pokračujeme 
turbo postřiky, kombinovaný-
mi s celoplošnou vysprávkou 
asfaltovým kobercem a asfal-
tovou drtí (recyklátem). Také 
obnova příkop včetně výsad-
by stromů podél cest nebude 
opomenuta. Schválená částka 
je 900 tis. Kč.

V oblasti zabezpečení po-
žární ochrany obyvatelstva 
zastupitelstvo obce schválilo 
částku 1,6 mil. Kč na opravu 
havarované Tatry 815 CAS, 
kterou jsme získali darem 
od Hasičského záchranného 
sboru Zlínského kraje (HZ-
SZK). Zlínský kraj přispěje na 
opravu Tatry částkou 400 tis. 
Kč. Pro upřesnění, jedná se 
o kompletní výměnu nástav-
by (nádrže) za novou moder-
ní, splňující přísná kritéria 
a vysokotlakého čerpadla. 
Je jisté, že bez dobré a spo-
lehlivé techniky není možné 
kvalitně pomáhat v krizových 
životních situacích. Minu-
lost jasně ukázala, a to nejen 
u případů s ohněm, ale i u po-
vodní, že se bez pomoci tech-
niky neobejdeme. 

V letošním roce bude reali-
zován projekt „Sanace strže 
v části Břehy“ v částce cca 
1,6 mil Kč. Jedná se o stabili-
zaci území těžce zasaženého 
splachy půdy, které ohrožují 
několik nemovitostí a míst-
ní komunikace. Sanace bude 
prováděna výstavbou osmi 
drátokamenných zdí (gabio-
nů), které budou zadržovat 
silně erodující půdu.

Další akcí, která by se měla 
v letošním roce začít rea-
lizovat je rozšíření místní 
komunikace na Záhume-
ní. Celkově se v projektové 
dokumentaci (PD) počítá 
s investicí kolem 9 mil. Kč. 
Zatím se čeká na vyjádření 
Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, kte-
rý je vlastníkem některých 
pozemků pod opravovanou 
komunikací. Bez jejich sou-
hlasu nemůžeme předložit 
PD ke stavebnímu povolení. 
Schválená částka pro letošní 
rok je 3 mil. Kč. 

Pro další rozvoj obce je za-
potřebí nachystat několik 
projektových dokumentací 
(záměrů). Zastupitelé rozhod-
li, aby se nechal vypracovat 
PD na rekonstrukci hřbitova, 
výstavbu chodníku z Pláňav 
přes Záhumení, Obecnice až 
na Dolní Konec a dokumen-
taci k systému sběru a třídění 
u odpadového hospodářství.

Mimo tyto projekty se již za-
počalo s opravou fasády u sta-
ré školy. Škola dostane „nový 
kabát“ včetně nátěru střechy 
a bude provedeno i nové oplo-
cení kolem zahrady u mateř-
ské školy. 

Na podzim plánujeme malou 
oslavu u příležitosti 380 let 
od založení naší obce. Rada 
obce požádala všechny naše 
aktivní organizace, aby se dne 
20. 9. 2014 v krátkém časově 
navazujícím programu před-
stavily veřejnosti. Blíže vás se-
známíme v dalším čísle novin. 

Přeji všem pěkné jaro 
Jaromír Blažek
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Z jednání zastupitelstva a rady obce listopad 2013 až bøezen 2014ZO vzalo na vìdomí
Zprávy o plnění usnesení 

ze 17. a 18. zasedání ZO
Zprávy o činnosti rady 

obce za uplynulé období 
a rozpočtové opatření č. 04/
RO/2013 a 05/RO/2013

ZO schválilo:
Obecně závaznou vyhlášku 

č. 3/2013 o místním poplatku 
ze psů

Nákup pozemku
p. č. 1608/5, dle GP č. 1233-
030/2013 o rozloze 134 m2

za cenu 100,- Kč/1m2 a návr-
hu kupní smlouvy

Rozpočtové opatření
č. 02/ZO/2013

Přijetí pozemků par. 
č. 1603/3, 1603/4, 1608/4 
dle GP č. 1233-030/2013, 
formou daru či koupě za 
cenu 15,- Kč/1m2 pod místní 
komunikací a návrhu kupní 
smlouvy

Přijetí pozemků par. 
č. 1613/5, 1590/2, 1614/4 
dle GP č. 1232-029/2013, 
formou daru či koupě za 
cenu 15,- Kč/1m2 pod místní 
komunikací a návrhu kupní 
smlouvy

Přijetí pozemků par. č. 
1603/2, 3526/11,3526/10, 
1667/2, 3526/13, 1702/6,
3526/14, 3526/15, 3526/16, 
3526/18, 3526/19, 3526/20, 
1760/4, 1760/5, 1764/5, 
1766/2, 3526/21, 1815/8,
 1773/2, 1815/7, 1790/4,
1815/6, 1815/5, 1815/4 dle 
GP č. 1251-084/2013 for-
mou daru či koupě za cenu 
15,-Kč/1m2 pod místní komu-
nikací a návrhu kupní smlouvy

Přijetí pozemků par. 
č. 3592/31, 3592/33 for-
mou daru či koupě za 
cenu 15,- Kč/1m2 a smě-
nu obecního pozemku par. 
č. 3547/4 za pozemek par. 
č. 184/3 dle smlouvy a GP 
č. 1231-028/2013 pod místní 
komunikací

Rozpočet Obce Halenko-
vice na rok 2014 v předlože-
ném znění

Rozpočtový výhled na rok 
2016 v předloženém znění

Nákup pozemků pod míst-
ním hřbitovem od p. Uhlířové 
za předložených podmínek 
a cenu 117 070,- Kč

Nákup pozemků pod míst-
ním hřbitovem od p. Ing. Svo-
body za předložených pod-
mínek a cenu 10 000,- Kč 

Prodej obecního pozemku 
par. č. 1620/6 v  k.ú. Halen-
kovice za cenu 41 900,- Kč 
p. Ing. Bedřichu Zapletalovi

Předloženou smlouvu 
s f. MCI SERVIS s.r.o. k zajiš-
tění výběrového řízení na 
dodavatele prací u II. etapy 
kanalizace

Finanční výši stočného 
u obecní kanalizace dle před-
loženého rozpisu

Směrnici „Schvalování 
účetní závěrky Obce Halen-
kovice“

Navýšení částky o 600 tis. 
Kč u opravy hasičského auta 
„Tatra 815“ 

Odpuštění poplatku za 
stočné pro rok 2014 obča-
nům do 18 let s  TP v  obci 
Halenkovice, kteří vlastní 
průkaz ZTP-P

ZO povìøilo:
Starostu obce Halenkovice 

podpisem smlouvy dle bodů 
usnesení zastupitelstva obce 
č. 03, 04, 05, 06/XIX/2014

RO se zabývala:
opravou obecní kanali-

zace – havarijní stav u rod. 
domu p. J. Vojtáška, Obecni-
ce. Vlastník si zajistí práce 
a obec dodá materiál.

závěrečným hodnocením 
zkušebního provozu na ČOV 
Halenkovice.

opravou střechy budovy 
obecního úřadu (zatéká do 
budovy KD) a problémy se 
soc. zařízením. Bude nutno 
řešit spolu s bezbariérovým 
přístupem v průběhu tohoto 
roku.

usnesením: 
č. 4/XVII/2013, které se 

týká dokončení prodeje po-
zemků u bytovky – čeká se 
na vyhotovení a předložení 
smluv.

sestavením návrhu roz-
počtu obce na rok 2014

návrhem pro zastupi-
telstvo obce, které se týká 
odkoupení pozemku od 
p. Horkové, parcel. č. 1608/5 
135m2 na odstavné par-
koviště pro občany z části 
Járky a Hradská. V zimních 
měsících není možné zajistit 
příjezd k nemovitostem.  

vyúčtováním pořádané 
akce Svatomartinská kačena 
(p. Bieberlová). Zisk bude 
použit pro Folklorní kroužek 
Pláňata – ved. Z. Mitáčková, 
příprava 5. výročí založení 
FK.

návrhem OZV č. 3/2013 – 
o místním poplatku ze psů. 
Schválí ZO.

modernizací webových 
stránek. Na jednání rady při-
zván p. R. Janeček a p. Ing. 
Marušák, který předvedl 
ukázku počítačového systé-
mu – programování. 

problémy s opatrovnic-
tvím p. Kníchala. Jeho stav 
je vážný a obecní úřad nemá 
možnosti adekvátně zasáh-
nout. Obec požádala soud 
o převedení opatrovnictví 
na Město Zlín, které má větší 
možnosti řešit jeho situaci. 

ukončením akce kana-
lizace a ČOV Halenkovice. 
Starosta informoval členy 
rady obce o tom, že zasíláme 
podklady na ministerstvo 
zemědělství pro ukončení 
akce - I. etapa. Po příslušné 
kontrole bude přidělena do-
tace.

cenovou kalkulací pro vý-
běr stočného – bude přelo-
ženo zastupitelstvu obce ke 
schválení.

výměnou závěsu na zadní 
stěně podia v sále obecního 
úřadu. Zatím nalezena jedna 
irma (nabídka cca 80.000,- 

Kč bez DHP). Vysoká cena - 
hledat další dodavatele.

nutností dále pokračovat 
v opravě výtluků na míst-
ních komunikacích U Sva-
tých, na Dolině atd.

zápisem o provedení kur-
zu a školení BOZP - Obec Ha-
lenkovice.

rozhodnutím Finanční 
úřadu Zlín o prodloužení 
lhůty k podání daňového 
přiznání.

žádostí o odprodej po-
zemku p.č. 1620/6 - Ing. 
B. Zapletal. Záměr o prodeji 
zveřejněn na úřední desce. 
Schválí ZO.

zápisem o provedené 
kontrole – revize účtů. Sdru-
žení pro podporu místních 
iniciativ Chřiby.

uspořádáním podzim-
ního varhanního koncertu 
- Český varhanní festival – 
Adam Viktora

zprávou o kontrole do-
kumentace závěrečného vy-
hodnocení registrovaného 
projektu „Kanalizace a ČOV 
Halenkovice“.  Znamená to 
de initivní přiznání inanční 
dotace z rozpočtu Minister-
stva zemědělství v plné výši.

RO projednala:
ukončení prací - autobu-

sová zastávka Pod Kopcem 
ukončení prací - pískování 

vstupu do budovy obecního 
úřadu, bylo provedeno ir-
mou Vacutec 17.10.2013.

plán inventarizace majet-
ku obce za rok 2013. Složení 
ústřední inv. komise: předse-
da: p. Vojáček, člen: p. Blažek 
Jaromír. Inventarizační ko-
mise bude pracovat ve slože-
ní: p. Stratil, Mgr. Dundálko-
vá, p. Strašák a Ing. Trvajová.

připravené smlouvy 
o prodeji pozemku u bytov-
ky č. 617.

termín konání zastupi-
telstva obce - 19. 12. 2013 
v 18 hodin.
Pokračování na straně 6
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s obvodním oddělením 
Policie ČR Napajedla taneč-
ní zábavu, která se konala 
v listopadu v hospodě na 
Kopci. Policie ČR byla přivo-
lána majitelem hospody p. 
Velechem. Mezi hosty došlo 
k fyzickému napadení a na-
rušování veřejného pořád-
ku. 

návrh, aby každá kulturní 
akce byla nahlášena 10 dnů 
předem na obecní úřad - 
kolik bude účastníků, popř. 
pořadatelé. Oznámení bude 
sloužit Policii, která bude 
o akci včas informována.

předložený přehled in-
vestičních nákladů nájemce 
budovy střelnice i. PERŽEL 
s.r.o. a provedla její kontrolu 
na místě samém. Hodnotila 
kladně všechny provedené 
práce na budově. 

žádost manž. Sihelských 
na odkup obecního pozem-
ku parcel. č. 3606/3. Projed-
ná ZO.

petici za záchranu pošt 
v malých obcích ČR – získa-
li jsme 543 podpisy a archy 
byly odeslány p. Ing. Juřen-
čákové.

směrnici „Schvalová-
ní účetní závěrky ZŠ a MŠ 
Halenkovice, příspěvkové 
organizace“ a „Schvalování 
účetní závěrky obce“ – lhůty, 
termíny, schvalování, proto-
kol. Schválí ZO.

nákup balíčku, pro děti na 
akci Dětská policie v celkové 
hodnotě cca 3.000,- Kč.

oznámení včelařů o sta-
novišti včelstev v k.ú. Halen-
kovice

závaznou objednávku fy. 
Geosense č. 011-01/2014 
- odtokové poměry, cena 
3.900,- Kč.

opravu hasičského auta 
- navýšení z důvodu změny 
vyšší kvality nádrže a čerpa-
dla (bude mosazné) jedná se 
o částku cca 600 tisíc korun. 
Bude předloženo zastupitel-
stvu ke schválení.

Z jednání zastupitelstva a rady obce 
Pokračování ze strany 5
 RO schválila:

přijetí daru pro ZŠ a MŠ 
Halenkovice od SRPŠ, přehrá-
vač v hodnotě 1.530,- Kč. 

irmu Zdravotní ústav se 
sídlem v Ostravě pro zpra-
cování analýzy odpadních 
vod z ČOV. Starosta obce se-
známil přítomné členy rady 
obce s irmami, které by byly 
schopné tuto analýzu pro 
obec zpracovat. Jedná se o ir-
mu TOMA Otrokovice, WAL-
TER Brno a Zdravotní ústav 
se sídlem v Ostravě. Rada 
obce rozhodla o výběru irmy 
Zdravotní ústav Ostrava.

nabídku na provedení 
kontroly hospodaření pří-
spěvkové organizace a to ZŠ 
a MŠ Halenkovice za rok 2013 
v termínu do 30.6.2014

plán zimní údržby. Práce 
bude zajišťovat irma SM-
-HA pana Pavelky. Z důvodu 
zimní údržby komunikací 
především pluhování, upo-
zornit řidiče, aby neparkovali 
svá vozidla na okrajích silnic 
a místních komunikací. Rada 
obce rozhodla, že toto upo-
zornění bude zveřejněno ve 
vysílání kabelové televize.

zveřejnění záměru prode-
je pozemku parcel. č. 3777/1 
a 3777/2 – orná půda. 

žádost o zřízení výpůjč-
ky pozemku k vjezdu k rod. 
domu č. 749 p. Skyba – dle ge-
ometrického plánu. 

program zasedání zastu-
pitelstva obce, které se koná 
19.12.2013 v 18 hodin.

rozpočtové opatření 
č. 4/RO/2013 a projednala 
návrh rozpočtového opatření 
č. 2/ZO/2013. Celková výše 
upravovaného rozpočtu je 
1,363.600,- Kč

pořízení mikrovlnné trou-
by do KD, místnosti č. 17 
a stanovila pravidla provozu.

smlouvu o dílo s irmou 
OMS Walter na zajištění ser-
visních služeb ČOV Halenko-
vice. lx ročně návštěvu ČOV 
servisním technikem, kont-

rolu a případně výměnu ole-
je a iltrů atd. Termín plnění 
smlouvy je od 1.1.2014 na 
dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. Cena je ve 
výši 15.000,- Kč bez DPH. Fak-
turace vždy do 31.12. každé-
ho roku.

jako zřizovatel ZŠ a MŠ Ha-
lenkovice, příspěvkové orga-
nizace přijetí daru - trampo-
líny v hodnotě 4.499,- Kč pro 
MŠ od SRPŠ Halenkovice. 

rozdělení inančních pro-
středků ve výši 270.800,- Kč 
pro organizace na rok 2014 
a pověřila p. Mgr. Jarmilu Tě-
lupilovou, aby dohlížela na 
správné přidělování jednotli-
vým spolkům. 

návrh Zlínského kraje o na-
výšení příspěvku na dopravní 
obslužnost pro rok 2014 na 
85,- Kč/občan a na rok 2015 
na 100,-Kč/občan. 

rozpočtové opatření RO 
č. 5/2013. RO seznámí zastu-
pitelstvo.

pořízení projektové doku-
mentace na Sběrný dvůr Plá-
ňavy – rekonstrukce.

očalounění židlí na sále 
KD v počtu 40 kusů. Nabídka 
p. Talaš - cca 650,- Kč bez DPH 
za l kus.

nákup závěsoviny (opony) 
na zadní stěnu jeviště v budo-
vě obecního úřadu. 

Dodatek č. 1 smlouvy 
č. 0/0147/2010/DOP o po-
skytnutí inančního příspěvku 
za účelem zajištění dopravní 
obslužnosti dle zák. o silniční 
dopravě. Pro rok 2014 činí 
příspěvek Obce Halenkovice 
155.295,- Kč

uzavření Darovací smlouvy 
mezi Obcí Halenkovice a Ob-
čanským sdružením Babybox 
pro odložené děti – STATIM 
Praha na zřízení 60. českého 
babyboxu  – příspěvek ve výši 
5.000,- Kč. 

nákup 10 ks spacích pytlů 
a podložek, které budou slou-
žit evakuovaným občanům 
v případě živelných událostí.



















návrh na odkup pozemků 
pod hřbitovem od p. Uhlířové 
dle geometrického plánu č. 
1276-122-2013 – 230,- Kč/
m2 a p. Ing. Svobody dle ge-
ometrického plánu č. 1278-
032-2013 – 100,- Kč/m2. 
Oplocení hřbitova je na cizím 
pozemku. Schválí ZO.

rozdělení hospodářské-
ho výsledku Základní školy 
a Mateřské školy Halenkovi-
ce, příspěvkové organizace za 
rok 2013. 

nákup multifunkčního za-
řízení (tiskárny a stolu) do 
kanceláře obecního úřadu. 
Rada obce pověřila starostu 
výběrem a nákupem.

mandát řediteli školy k ří-
zení akce oprava budovy staré 
školy – zednické a klempířské 
práce a nová barevná fasáda

termín kontroly příspěv-
kové organizace ZŠ a MŠ Ha-
lenkovice – provede p. Vlčko-
vá. 

první výzvu pro neplatiče 
za rok 2013. RO se seznámila 
s výší neuhrazených poplat-
ků za odpady, kabelovku, psy 
a kanalizaci.

smlouvu o výpůjčce dvou 
kusů náhradních tlakových 
lahví SATURN 5 l/20 MPa, in-
v.č. DDHM 900229 a 900230, 
které jsou nevyužité v ma-
jetku obce. Klub biatlonu je 
bude používat k plnění vzdu-
chových zbraní.

zakoupení drobných dár-
kových předmětů (samolep-
ky, odrazky na kola, re lexní 
pásky na bundy apod.) pro 
děti 4. ročníku, které se zú-
častní akce Dětská policie ve 
výši 3.000,- Kč. 

nákup závěsného vozíku 
a tažného zařízení (za cca 15-
20 tisíc korun) za služební 
auto Fabia a pověřila starostu 
obce tímto nákupem. 

program zasedání zastu-
pitelstva obce. Rada obce se 
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Z jednání zastupitelstva a rady obce 

zabývala přípravou zasedá-
ní zastupitelstva obce dne 
27.3.2014 v budově OÚ v 18 
hodin

použití investičního fondu 
na opravu budovy staré školy 
ve výši cca 1,150. 000 Kč vč. 
DPH.

komisi pro výběrové řízení 
na opravu budovy čp. 164 – 
stará škola – ve složení: Bla-
žek, Tělupil, Stratil. Vybrána 
irma MK Stavební s.r.o. Dílo 

v hodnotě 1,149.301,46 Kč 
včetně DPH.

přepracování obecní směr-
nice na výběrová řízení dle 
nového zákonu (pro zakázky 
malého rozsahu) – provede 
Mgr. Černá 

a doporučila zastupitel-
stvu obce ke schválení ceno-
vou kalkulaci stočného pro 
nemovitosti napojené na ČOV. 

a doporučuje zastupitel-
stvu obce schválit navýšení 

Pokračování ze strany 6 ceny opravy hasičského auta 
o cca 600.000,- Kč.

nabídku na výkon zada-
vatelských činností fy. MCI 
servis s.r.o. na opravu hasič-
ského auta a kanalizaci II. 
A doporučila zastupitelstvu 
ke schválení.

zproštění poplatku za 
stočné pro čj.: 212/2014, 
217/2014 a 233/2014.

žádosti o změnu nebo 
odpojení příjmu TKR č.j. 
220/2014, 213/2014, 
216/2014, 233/2014, 
221/2014, 228/2014

bezplatný pronájem sálu 
KD pro bazárek dětského 
oblečení – p. Šárka Kašpa-
rová.
RO neschválila:

žádost povolení průjezdu 
pro konání Automobilového 
slalomu Zlín.

nabízenou prezentaci 
v knize Města a obce zlínské-
ho kraje.

ee e listopad 2013 až bøezen 2014























Rozdìlení Rozdìlení 
finanèních prostøedkùfinanèních prostøedkù

Organizace rok 2013 rok 2014

TJ HalenkoviceTJ Halenkovice 70 00070 000 70 00070 000

Klub biatlonuKlub biatlonu 25 00025 000 40 00040 000

Letecko - modelářský klubLetecko - modelářský klub 10 00010 000 10 00010 000

Florbal - p. JurásekFlorbal - p. Jurásek 10 00010 000 10 00010 000

Cvičení s dětmi - p. HorkováCvičení s dětmi - p. Horková 5 0005 000 5 0005 000

Rybářský kroužekRybářský kroužek 5 0005 000 5 0005 000

Klub seniorůKlub seniorů 6 0006 000 6 0006 000

Myslivecké sdruženíMyslivecké sdružení 6 0006 000 6 0006 000

VčelařiVčelaři 6 0006 000 6 0006 000

RadioamatérRadioamatér 1 5001 500 1 5001 500

Folklorní kroužek PláňataFolklorní kroužek Pláňata 10 00010 000 20 00020 000

Jezdecký oddíl - p. PasekováJezdecký oddíl - p. Paseková 1 0001 000 00

Hokej p. Kylar, p. KašpárekHokej p. Kylar, p. Kašpárek 1 5001 500 3 0003 000

Hasiči - dětiHasiči - děti 10 00010 000 15 00015 000

Plavání - školaPlavání - škola 24 64724 647 42 30042 300

Život pro děti Život pro děti 1 0001 000 1 0001 000

Odměny za práci s dětmiOdměny za práci s dětmi 00 20 00020 000

Záchranný sbor - hasičiZáchranný sbor - hasiči 00 10 00010 000

Celkem 192 647 270 800

Skladba programů TKR Halenkovice

Ke dni 13. 2. 2014 byla 
aktualizována stránka 
Kabelová televize Halen-
kovice. Máte zde k dis-
pozici přehled programů 
dostupných v nabídce 

Mini (840,- Kč/rok) a v roz-
šířené nabídce (1800,- Kč/
rok). Oproti předcházejícím 
letům byla nabídka Mini 
rozšířena z pěti na osm pro-
gramů. Rozšířená nabídka 

TV 
program 

Výstupní
kanál

Zvuková 
norma

TV 
program

Výstupní 
kanál

Zvuková 
norma

Infokanál S 7S 7 B/GB/G Eurosport 
CZ K 25K 25 B/GB/G

ČT 1 R 6R 6 D/KD/K Discovery K 32K 32 B/GB/G

ČT 2 R 8R 8 D/KD/K Universal K 34K 34 B/GB/G

ČT 24 S 5S 5 B/GB/G TV 
Markíza K 30K 30 B/GB/G

ČT Sport S 14S 14 B/GB/G Multiplex 
1 K 28K 28 DVB-TDVB-T

TV NOVA R 10R 10 D/KD/K Multiplex 
2 K 36K 36 DVB-TDVB-T

TV 
PRIMA R 12R 12 D/KD/K Multiplex 

3 K 24K 24 DVB-TDVB-T

TV Noe S 12S 12 B/GB/G Multiplex 
4 K 29K 29 DVB-TDVB-T

Minimax S 18S 18 B/GB/G Multiplex 
SK1 K 31K 31 DVB-TDVB-T

Spektrum K 23K 23 B/GB/G Multiplex 
SK2 K 21K 21 DVB-TDVB-T

byla upravena rozdělením 
multiplexu slovenských pro-
gramů na dva (Multiplex SK 
1 a SK 2) a v současné době 
obsahuje 36 programů.

Je nutné zdůraznit, že 
programová skladba se 
může měnit téměř ka-
ždý den, neboť dochází 
k ukončování a nabývání 
licencí jednotlivých vysíla-
cích společností. Proto je 
třeba brát následující ta-
bulku jako orientační.

Uživatelé TKR Halenkovi-
ce mohou volit ze dvou pro-
gramových nabídek: 

Základní (MINI) 
• 8 programů: 
ČT1, ČT2, ČT24, ČT Sport, 

Nova, Prima, TV Noe, Infoka-
nál - 840,- Kč/rok

Rozšířená 
• programy uvedené 

v tabulce - 1 800,- Kč/rok.
• MULTIPLEX 1:
ČT1, ČT 2, ČT 24, ČT 

Sport
• MULTIPLEX 2:
NOVA, NOVA Cinema, 

PRIMA, PRIMA Cool, Ba-
rrandov

• MULTIPLEX 3:
PRIMA Love, PRIMA 

Zoom, ÓČKO, ÓČKO Gold, 
ŠLÁGR, ČT:D/ČT art, Active

• MULTIPLEX 4:
NOVA Cinema, FANDA, 

SMÍCHOV, TELKA, REBEL, 
RELAX

• MULTIPLEX SK 1:
STV 1, STV 2, STV HD
• MULTIPLEX SK 2:
Markíza, Joj, Joj Plus, 

Doma, TA 3
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RODIÈOVSKÝ PLESRODIÈOVSKÝ PLES
Stejně jako v předešlých le-

tech, se i nyní podílela 9. a 8. 
třída na Rodičovském plese, 
který se uskutečnil 8. 2. 2014 
s celkovým počtem 8 párů.

•  Michaela Polomíčková  
Radek Trvaj

•  Natálie Navrátilová 
Ondřej Huťka

•  Michaela Baránková 
Ondřej Hrbáček

•  Kateřina Kociánová 
Michal Gabrhelík

•  Barbora Nytrová              
Daniel Kocián

•  Šarlota Marie Hrušková 
Jiří Jurásek

•  Kateřina Hanáková  
David Černoch 

•  Karolína Stuchlíková  
David Ptáček

I přes malý počet párů se 
nám podařilo odtancovat 
na písničky:

Christina Perri 
A thousand years.
John Newman 
Love me again. 
Emeli Sandé 
Beneath Your Beautiful 

(feat. Labrinth)
Sam Brown 
Stop
Daft Punk  
Get Lucky  
I když nám přípravy na 

ples zabraly hodně času 
a někteří museli díky nim 
vynechat své oblíbené 
kroužky, všichni jsme si po 
plese uvědomili, že všechen 
ten čas strávený přípravami 

stál skutečně za to. Všichni 
budeme mít skvělou vzpo-
mínku na základní školu. 
Během přípravy jsme se na-
učili spolupracovat, navzá-
jem se podporovat a důvě-
řovat si. A především jsme 
přišli na to, že skutečný 
úspěch stojí mnoho námahy 
a hlavně času. 

Díky plesu jsme se všich-
ni hodně sblížili a stala se 
z nás jedna velká a neroz-
lučná parta. To vše díky Ža-
netě Nádvorníkové a Šárce 
Kašparové, kterým bychom 
chtěli všichni poděkovat. 
Především za obětování 
svého času a za veškeré úsilí 
a trpělivost s námi. 

Michaela Polomíčková
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1. PLES SPORTOVCÙ1. PLES SPORTOVCÙ
Plesové sezóny v Halen-

kovicích bývají každoročně 
opravdu nabité, najít ter-
mín pro konání nové akce 

proto není snadné. To bylo 
důvodem, proč se úvodní 
plesovou událostí sezóny 
2014 stal první ročník Plesu 
sportovců, který se uskuteč-
nil už 14. prosince 2013.

Přestože se jednalo o úpl-
ně novou kulturní událost, 
zájem ze strany návštěvní-
ků byl velký. V předprodeji 
se prodaly téměř všechny 
lístky - sál byl až na něko-
lik málo místeček naprosto 
zaplněný. Pořadatelem této 
akce byla Tělovýchovná jed-
nota Halenkovice a už od 
začátku bylo znát, že si čle-
nové organizačního týmu 
na přípravě dávají hodně 
záležet. Avizovaný program 
plesu obsahoval kromě tra-
diční tomboly i předtanče-
ní a vyhlášení nové ankety 
„Fotbalista roku“.

Kdo přišel, jistě nelitoval. 
Pro hosty byl připraven sál 
vyzdobený ve fotbalovém 
duchu. Na každém stole 

bylo možné najít informač-
ní lístek s programem plesu 
a vkusné fotbalově-vánoč-
ní ozdoby. Svou produkcí 
byla připravena hosty ba-
vit v Halenkovicích dobře 
známá a oblíbená skupina 
Madusong. Perfektní to bylo 
také v srdci akce - v bufetu. 
Příjemná a usměvavá ob-
sluha nabízela ke konzuma-
ci široký sortiment nápojů 
a pochutin. Zajímavým ná-
padem byla nabídka párků 
v rohlíku, které svým cha-
rakterem fast foodu dávaly 
možnost rychlého nasycení 
a tím minimální ztráty času, 
který se dal využít pro „dů-
ležitější“ plesové aktivity.

Program plesu a vlastně 
i celé letošní halenkovické 

plesové sezóny dů-
stojně zahájil taneční 
pár Filip Wozar - Si-
mona Tvrdá z taneč-
ního klubu Fortuna 
Zlín, který předvedl 
krásnou ukázku kla-
sických tanců. Zatím-
co Filip je známou 
hvězdou halenkovic-
kých plesových před-
tančení, jeho taneční 
partnerka Simona se 
v Halenkovicích před-
stavila poprvé.

Po tanečním úvo-
du proběhlo vyhláše-

ní ankety Fotbalista roku. 
Předseda TJ Halenkovice, 
pan Vladimír Wozar, struč-
ně seznámil publikum se 
způsobem hodnocení fotba-

listů a vyhlásil trojici nej-
lépe hodnocených halen-
kovických hráčů. Trofej 
nejlepšího fotbalisty si za 
potlesku sálu převzal pan 
Jaroslav Kašpar. V anketě 
bodovalo celkem šestnáct 
fotbalistů.

Pořadí na prvních mís-
tech:

1. Jaroslav Kašpar
2. Martin Vykoukal
3. Radek Vlachynský
4. Jan Kulenda
5. Tomáš Režný
Po vyhlášení pokračo-

val program dalším taneč-
ním vystoupením. Filip 
Wozar tentokrát k tanci 

vyzval svou bývalou taneční 
partnerku Aničku Gajdoší-

kovou. Příchod tanečního 
páru, který měl pro publi-
kum připravenu ukázku la-
tinskoamerických tanců, byl 
doprovázen potleskem. Při 
této dynamické ukázce ne-
bylo poznat, že v Halenko-
vicích oblíbený taneční pár 
byl znovu sestaven pouze 
pro tento večer a vystoupe-
ní předcházelo jen kratičké 
nazkoušení. Velký respekt 
si proto zaslouží zejména 
Anička, která se na taneč-
ním parketu představila po 
sedmiměsíční přestávce.

Plakát Plesu sportovců 
sliboval tombolu s hodnot-
nými dárky. Výstava tombo-
lových cen na první pohled 
vypadala skromně, nikdo 
z hostů ale nemohl tušit, 
jaké ceny tombola skrývá. 
Slosovány byly vstupen-
ky a výherci si postupně 
převzali mnoho cen s fot-

balovou tématikou, 
poukázky a volné 
vstupenky. Hlavní vý-
hrou byl týdenní po-
byt v Chorvatsku pro 
čtyři osoby.

Uvolněná a poho-
dová plesová zábava 
pokračovala do brz-
kých ranních hodin. 
Premiéra Plesu spor-
tovců dopadla výbor-
ně. Věřme, že spoko-
jeni byli i organizátoři 
a můžeme se tak těšit 
na další ročník... 

RJ
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DÌTSKÝ KARNEVAL A DISKOTÉKA 2014DÌTSKÝ KARNEVAL A DISKOTÉKA 2014
Dne 15. 2. 2014 se v KD 

Halenkovice konal již čtvrtý 
ročník Dětského karnevalu, 
který připravily halenkovic-
ké maminky ve spolupráci 
se SRPŠ. Už jen téma „Divo-
ký západ“ dávalo tušit, že 
celé odpoledne bude oprav-
du zajímavé nejen pro děti, 
ale také pro jejich rodiče.

Sál plný kovbojů, indiá-
nů, ale i ostatních jedineč-

ných masek se rozezvučel 
ve 14:30 hod. Na děti če-
kalo odpoledne plné her, 
při kterých mohly otesto-
vat svou odvahu i fyzickou 
zdatnost. Děti měly napří-
klad za úkol proběhnout 
a prozkoumat temnou jes-
kyni, nebo ulovit bizona. 
Postavily si také koleje, po 
kterých se poté vozily v již 
oblíbených a známých vo-

zících. To, že jsou to děti 
velice zdatné a odvážné se 
ukázalo také, když vysvobo-
dily dva zajatce, které chyti-
li kovboji. Nakonec děti ve 
velkém kruhu podepsaly 
mírovou smlouvu a postup-
ně si předaly dýmku míru.

Celým odpolednem pro-
vázelo masky plno pohád-
kových písní a nechyběl 
ani nový indiánský tanec. 
O kulturní, především ta-
neční, vložky se postaraly 
dívky z břišních tanců, ae-
robičky z Napajedel nebo 
šikovné gymnastky se stu-
hami.

V přísálí měly děti mož-
nost popustit uzdu své 
fantazie a tvořivosti v díl-
ničkách a nechybělo ani 
malování na obličej. V pří-
sálí byl k dispozici také „fo-
togra ický koutek“, kde se 
děti mohly i se svými rodiči 
vyfotografovat, samozřej-

mě s tématickým pozadím. 
Kromě odměn ze soutěží 
a zážitku z celé akce si děti 
mohly odnést také některou 
z cen z bohaté tomboly.

Po skončení Dětského 
karnevalu přišla na řadu 
Diskotéka pro žáky ZŠ Ha-
lenkovice. Součástí diskoté-
ky byla také taneční soutěž, 
které se letos zúčastnily 
čtyři týmy - děvčata z páté 
a šesté třídy a chlapci s děv-
čaty ze sedmé a deváté tří-
dy.

Ačkoliv byla vystoupení 
všech týmů opravdu vyrov-
naná, nejvíce hlasů získalo 
družstvo šesťaček. Děvčata 
vyhrála peněžní obnos pro 
třídní aktivity. Večer zpest-
řilo vystoupení gymnastiky, 
cvičení se stuhami, napaje-
delských aerobiček a děvčat 
se švihadly (rope skipping). 
Na hladové a žíznivé čekal 

Pokračování na straně 11
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Pokračování ze strany 10
bufet, ve kterém byl k dis-
pozici široký výběr nealko-
holických míchaných kok-
tejlů a pochutin.

V. Janečková
Pozn. red.: Těšíme se na 

příští setkání v únoru 2015, 
kdy se rozjede Dětský kar-
neval v kouzelnickém a ča-
rodějnickém duchu. Bude-
me míchat lektvar kouzel 
a zábavy. 
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PROSPÌCH 
A CHOVÁNÍ ZA 1. POLOLETÍ 2013 – 2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

    1. třída: 18 žáků1. třída: 18 žáků
11 děvčat + 7 chlapců11 děvčat + 7 chlapců
Chování: velmi dobré
Prospěch: všichni žáci 

samé jedničky
Panel cti: Klára Valentíko-

vá, Anna Jelínková, Markéta 
Kubičíková 
Zameškané hodiny: ø 27,7

  2. třída: 21 žáků2. třída: 21 žáků
8 děvčat + 13 chlapců8 děvčat + 13 chlapců
Nový žák: Marek Šidlo
Chování: velmi dobré
Prospěch: všichni žáci pro-

spěli s vyznamenáním:
Samé jedničky: Ondřej Du-

dešek, Daniel Juřena, Radka 
Kašpárková, Tereza Musilo-
vá, Šárka Očadlíková, Štěpán 
Palla, Zuzana Pavelková, Jo-
lana Plisková, Julie Šavarová, 
Tomáš Šubík, Karolína Veče-
řová
Panel cti: Jolana Plisková
Zameškané hodiny: 
ø 29,85

  3. třída: 18 žáků3. třída: 18 žáků
11 děvčat + 7 chlapců11 děvčat + 7 chlapců
Chování: velmi dobré
Prospěch: všichni žáci pro-

spěli s vyznamenáním
Samé jedničky: Aneta Bo-

hunová, Tomáš Černoch, 
František Horka, Kateřina 
Jelínková, Alexandra Pavel-
ková, Vendula Pavelková, Lu-
káš Prokop, Tereza Sklena-
říková, Radim Štulíř, Kryštof 
Trvaj
Panel cti: Vendula Pavelko-

vá
Zameškané hodiny: ø 39,9

  4. třída: 18 žáků4. třída: 18 žáků
10 děvčat + 8 chlapců10 děvčat + 8 chlapců
Chování: velmi dobré
Prospěch: 14 žáků prospě-

lo s vyznamenáním:
Samé jedničky: Tereza 

Bieberlová, Vendula Hor-
ková, Gabriela Hradílková, 
Adam Kedruš, Aneta Pla-
tošová, Eliška Valentíková, 
Richard Vašíček, Alena Ve-
lecká
Panel cti: Alena Velecká
Zameškané hodiny: ø 27,5

  5. třída: 21 žáků5. třída: 21 žáků
12 děvčat + 9 chlapců12 děvčat + 9 chlapců
Chování: velmi dobré
Prospěch: 12 žáků prospě-

lo s vyznamenáním:
Samé jedničky: Kristýna 

Dobrozemská, Lenka Mar-
caníková, Gabriela Pracha-
řová, Ladislav Surý, Anna 
Vaculíková
Panel cti: Ladislav Surý 
Zameškané hodiny: 
ø 27,95

  6. třída: 19 žáků6. třída: 19 žáků
10 děvčat + 9 chlapců10 děvčat + 9 chlapců
Chování: velmi dobré
Prospěch: 5 žáků prospělo 

s  vyznamenáním:
Samé výborné: 0
Vyznamenání: Barbora 

Gabrhelíková, Nikola Krát-
ká, Lukáš Surý, Veronika 
Badalová, Alice Stuchlíko-
vá, Viktorie Trvajová, Ma-
rie Gabrhelíková, Daniel 
Vlk
Panel cti: Nikola Krátká
Zameškané hodiny: ø 18

  7. třída: 15 žáků7. třída: 15 žáků
8 děvčat + 7 chlapců8 děvčat + 7 chlapců
Chování: velmi dobré
Prospěch: 5 žáků prospělo 

s vyznamenáním:
Samé výborné: 0
Vyznamenání: Adéla Kyla-

rová, Jakub Chaloupka, Lucie 
Prachařová, Karolína Dun-
dálková, Vít Dundálek 
Panel cti: Karolína Dundál-

ková
Zameškané hodiny: ø 54,2

  8. třída: 13 žáků8. třída: 13 žáků
7 děvčat + 6 chlapců7 děvčat + 6 chlapců
Chování: velmi dobré
Prospěch: 7 žáků prospělo 

s vyznamenáním:
Samé výborné: Kateřina 

Hanáková
Vyznamenání: Dorota Var-

mužová, Karolína Stuchlíko-
vá, David Černoch, Dominik 
Trnavský, Marika Zapletalo-
vá, Terezie Březíková
Panel cti: Dorota Varmužo-

vá
Zameškané hodiny: ø 43,1

  9. třída: 12 žáků9. třída: 12 žáků
7 děvčat + 5 chlapců7 děvčat + 5 chlapců
Chování: velmi dobré
Prospěch: 5 žáků prospělo 

s vyznamenáním:
Samé výborné: Michal Ga-

brhelík
Vyznamenání: Vít Skřivá-

nek, Kateřina Kociánová, Na-
tálie Navrátilová, Michaela 
Polomíčková
Panel cti: Ondřej Hrbáček
Zameškané hodiny: ø 50,1

OKRESNÍ KOLO ZEMÌPISNÉ OLYMPIÁDYOKRESNÍ KOLO ZEMÌPISNÉ OLYMPIÁDY
Dne 18. 2. 2014 se 

dva zástupci naší školy 
utkali v okresním kole 
zeměpisné olympiády se 
svými vrstevníky z cca 
25 škol zlínského okresu. 
Soutěž proběhla ve Zlí-

ně. V kategorii C, tedy žáků 
8. a 9. ročníků nás repre-
zentoval Michal Gabrhelík. 
Ten dosáhl dlouho nevída-
ného úspěchu, když obsadil 
3. místo. Vzhledem k tomu, 
že dále postupovali nejlepší 

dva, účast v krajském inále 
mu unikla o pověstný vlá-
sek. Spokojen se mohl vra-
cet i náš šesťák Lukáš Surý, 
který v kategorii žáků 6. roč-
níku obsadil pěkné 9. místo 
a může být příslibem do dal-

ších let. Blahopřeji chlap-
cům, dokázali, že i v Ha-
lenkovicích jsou šikovní 
a vzdělaní žáci a děkuji 
jim za vzornou reprezen-
taci školy.

Mgr. L. Lízal



w w w. h a l e n ko v i c e . c z

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 73/ KVĚTEN 201413

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
LYŽAØSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ LYŽAØSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 
ve školním roce 2013/2014ve školním roce 2013/2014

Ve dnech 3. – 7.  února 
2014 jsme uspořádali lyžař-
ský výcvikový kurz, kterého 
se zúčastnilo 12 žáků sedmé 
třídy pod vedením zkuše-
ných instruktorů L. Lízala 
a M. Palúcha. Uskutečnil se 
v již tradičním středisku 
Bzové na Soláni. Ubytovaní 
jsme byli v Hotelu Lúka. 

Program lyžařského vý-
cvikového kurzu byl zamě-
řen na výuku a zdokonalo-
vání sjezdového lyžování. 
Letos se výcviku zúčastnilo 
méně zkušenějších lyžařů, 
i tak se podařilo sestavit 
jedno družstvo, které moh-
lo po vyzkoušení lyžařských 
dovedností rovnou na vlek, 
a žáci se mohli věnovat zdo-
konalování svého lyžařské-
ho stylu. Ostatní byli vesměs 
úplní začátečníci, ale i ti, až 
na malé výjimky, zvládli zá-
klady lyžování velmi brzy.

Počasí nám tentokrát 
vcelku přálo – začátkem týd-
ne slunečno, koncem týdne 
mírná obleva. Přírodního 
sněhu byl nedostatek, pro-
vozovatel vleků zajistil do-
statek technického sněhu, 
tak aby bylo možno využívat 

jeden vlek. Přesto lze kon-
statovat, že vzhledem k po-
časí letošní zimy byly pod-
mínky k výcviku dobré. 

Ve středu byl do progra-
mu zařazen odpočinkový 
půlden. Absolvovali jsme 
vycházku do sedla Soláně, 
prohlédli jsme si zvonici 
s expozicí umění místních 
výtvarníků.

V rámci odpoledního 
a večerního programu pro-
bíhaly krátké odborné před-
nášky a videa. Také to byly 
různé hry, společenské hry 
a diskotéka.

Žáky jsme motivovali 
k pořádnosti a dochvilnosti. 
Každý den fungovala sku-
pina žáků jako služba. Celý 
týden probíhala soutěž po-
kojů, jejíž součástí bylo bo-
dování úklidu. Vítězný pokoj 
obdržel odměnu.

Pobyt nepoznamenal 
žádný úraz ani onemocně-
ní, což je další důvod být 
přesvědčen, že náš pobyt na 
horách proběhl bez problé-
mů a splnil v plné míře cíl 
– naučit se lyžovat nebo se 
v lyžování zdokonalit.

Mgr. L. Lízal

Turnaj ve Turnaj ve 
stolním tenisustolním tenisu

V pondělí 17. 3. 2014 
jsme uspořádali turnaj 
chlapců ve stolním tenisu. 
Vítězem se stal ve vyrov-
naném inálovém utkání 
Ondra Huťka. Sympatické 
bylo, že o organizaci turna-
je se vesměs postarali sami 
chlapci, zejména Dan Koci-
án, za což mu patří dík. 

Výsledky:
1. Ondřej Huťka
2. Dan Kocián
3. Jiří Jurásek
4. Dominik Trnavský
5. Michal Gabrhelík
6. Radek Trvaj
7. Ondřej Hrbáček

Mgr. L. Lízal

Osvìtim Osvìtim 
– svìdomí lidstva– svìdomí lidstva

V úterý 29.  4. 2014 se ko-
nala dějepisná exkurze žáků 
9. třídy do polské Osvětimi. 
Zde nás čekala tříhodinová 
komentovaná prohlídka obou 
částí Muzea holokaustu: 
Osvětim – Auschwitz  i Bře-
zinka - Birkenau, při níž jsme 
nahlédli do historie jednoho 
z největších vyhlazovacích tá-
borů. Seznámili jsme se s ka-
ždodenním životem v táboře, 
prohlédli jsme si fotogra ie 
a malby vězňů dokumentující 
tehdejší dobu i skutečné pro-
středí, ve kterém vězni muse-
li žít, a dozvěděli jsme se, jaká 
zvěrstva je člověk schopen 
spáchat na druhých. 

Pavlína Němečková

Dopravní soutìžDopravní soutìž
První jarní 

den svým pře-
krásným poča-
sím přímo vybídl 
ke konání jízdy 
zručnosti v rámci 
dopravní soutě-
že žáků základ-
ních škol. Chlapci 
i děvčata čtvrté 
až osmé třídy po 
zimě oprášili a promazali 
kola, nahustili pneumatiky, 
zkontrolovali brzdy a vyba-
veni přilbami se s chutí pus-
tili do nástrah jízdy zručnos-
ti. Někteří s bravurou, jiní 
s drobnými problémy, ale 
všichni úspěšně a ve zdraví 
soutěž dokončili. Bylo se na 

co dívat a vládla příjemná 
atmosféra. Nejlepší soutěžící 
budou známi až po vyhodno-
cení společně s vědomostní 
částí věnované dopravním 
předpisům. Ti pak budou 
reprezentovat školu v okres-
ním kole.

Mgr. L. Lízal
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRÁCE ŽÁKÙ PRÁCE ŽÁKÙ
Vzpomínka - Štědrý
den, Vánoce - Líčení

Ráno se vzbudím, šťasten 
a natěšen na nadcházejí-
cí příjemňoučké události. 
Vůně křupavé, čerstvě upe-
čené vánočky se táhne do 
mého pokojíčku. Přibližuji 
se ke kuchyni a vůně vánoč-
ky je stále silnější. Už cítím 
i teplý čajíček a slyším, jak si 
moje rodinka povídá. Z plna 
jsem se zakousl do toho 
skvostného pokrmu a cítil 
jsem se jako v sedmém nebi.

Ale s těmito příjemnost-
mi přichází i zdobení vá-
nočního stromečku, aby byl 
co nejvíce hezoučký. A také 
přijímání a rozesílání gra-
tulací těm mnoha šťastným 
dušičkám.

Ze všeho kypí láska 
a přátelství.

Blíží se to. Večeříme vý-
borného kapra a máme 
pro jistotu nachystáno pro 
dalšího hosta, jak je tomu 
zvykem.

Zvonečky zacinkaly, dvíř-
ka se otevřela a všem očím 
se naskytl jedinečný pohled 
na zářící stromeček a dá-
rečky, které pod ním ležely.

Jakub Chaloupka, 7. r.

Vánoční atmosféra 
- Líčení

I když příroda za okny 
nevypadala jako zimní, tak 
jsme se při vůni vánočního 
stromečku cítili tak příjem-
ně, jako kdybychom se po-
nořili do vůně jehličí.

Barevná a blikající svě-
télka a ozdoby na stro-
mečku zářily pokojem jako 
hvězdy na noční obloze. 
Vůně vánočky a vánočního 
cukroví se linula celým do-
mem a   malé plameny sví-
ček svítily jako teplé letní 
slunce. Všechny ty smícha-
né vůně nás pohltily, jakoby 
nás chtěly přikrýt teplou 
a jemnou dekou.

Každé ráno jsme se budi-
li, jako ranní ptáčata a těši-

li se na krásné a pohodové vá-
noční svátky, které jsou velmi 
příjemné pro mě i pro další 
členy mé úžasné rodiny.

Vánoční atmosféra se mi 
velmi líbí svou vůní a jemnos-
tí. 

Adéla Kylarová, 7. r.

Možná se vám už také 
stalo… - Úvaha

Možná se vám někdy sta-
lo, že jste ve škole dostali 
nějakou slohovku a nevěděli 
jste, jak ji máte napsat. Prv-
ní reakcí třídy při rozdávání 
papírů je bouřlivá debata 
o tom, že to nezvládnou a vů-
bec neví, o čem mají psát. 
Jenom jeden nebo dva žáci 
jsou nemluvně skloněni nad 
papírem a píší o sto šest. Pak 
nastane hrobové ticho, kte-
ré se zdá nekonečně dlouhé. 
A v jednu chvíli…

BUM! Jako by někdo roz-
svítil světlo. Dostanete ná-
pad a začnete psát. Slova se 
najednou valí, jako vlny k po-
břeží a vy nestíháte dávat 
své myšlenky na papír. 

A pak zase z ničeho nic. 
Nevíte, co máte napsat na 
závěr. Marně se snažíte vy-
myslet pár posledních slov, 
kterými příběh zakončíte, 
ale vše, co vymyslíte, je jen 
snůška výmyslů a špatně 
zvolených slov. A najednou 
uslyšíte školní zvonek, kte-
rý vám oznámí konec, a vy 
zpanikaříte. Při slovech uči-
tele: „Odevzdávejte slohové 
práce,“ zběsile dokončujete 
své dílo a doufáte, že to bude 
stačit.

Tak takhle se cítil každý 
žák, ať už ten, co se učí, kdy 
může, anebo ten, co nechá-
vá vše na poslední chvíli. Já 
jsem sice popisoval slohovou 
práci, ale tyhle chvíle stra-
chu, nevědomosti a paniky 
mohou nastat v jakémkoliv 
předmětu a každý, kdo pro-
šel základní školou, je cítil. 
Tedy alespoň si to myslím.

Ondřej Hrbáček, 9. r.

 Zápis dětí do 1. ročníku 
ZŠ v Halenkovicích probě-
hl 5. 2. 2014 od 14:00 do 
17:00 hodin a zúčastnilo se 
ho celkem 32 dětí.

Budoucí prvňáčci v do-
provodu žákyň 8. a 9. třídy 
postupně navštívili čtyři 
učebny školy, kde je uvítaly 
učitelky z 1. stupně. Zde děti 
plnily různé úkoly z mate-
matiky, jazykové výchovy, 
výtvarné a hudební výcho-
vy, aby dokázaly, že jsou na 
vstup do školy dobře při-
praveny.

Projevy většiny dětí byly 
na dobré úrovni. Nedo-
statky se objevily jen asi 
u šesti dětí převážně ve vý-
slovnosti hlásek - sykavek, 
u některých dětí byla slabší 
komunikace s dospělými, 
vyjadřování a orientace 
v prostoru. Tyto děti byly 

Zápis dìtí do 1. roèníku ZŠ Zápis dìtí do 1. roèníku ZŠ 
v Halenkovicích na školní rok v Halenkovicích na školní rok 
2014/20152014/2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLA

také nejisté, nesamostatné, 
nerozhodné a vyžadovaly 
blízkost svého rodiče.

Všechny děti si ale za snahu 
a statečnost odnesly spous-
tu dárečků, dostaly i drobné 
psací potřeby a různé sladké 
dobroty.

Všechny zaslouží také veli-
kánkou pochvalu. Samozřej-
mě i ti, kteří do školy v září 
nenastoupí a přes rok ještě 
trochu docvičí to, co se jim 
letos tak trochu nepovedlo. 
A my jim přejeme, aby se jim 
to všechno podařilo. 

Na závěr bych chtěla podě-
kovat všem vyučujícím na 
1. stupni za pomoc, přípra-
vu a organizaci tohoto zápi-
su a také paní vychovatelce 
družiny a dětem za zhoto-
vení dárečků pro budoucí 
prvňáčky.  

Zapsala Eva Sattková 
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Dne 13. 3. 2014 se žáci 
6., 7., 8. ročníků zúčastnili 
exkurze do ARCHEOSKAN-
ZENU MODRÁ. Toto Velko-
moravské sídliště středního 
Pomoraví se nachází neda-
leko Uherského Hradiště, 
Starého Města a Velehradu. 
Je významným subjektem 
názorně osvětlujícím jed-
nu z nejvýznamnějších etap 
našich národních dějin. Sou-

Archeoskanzen Archeoskanzen ModráModrá
V pondělí 17. 2. 2014 se na 

naší škole uskutečnil lite-
rárně hudební pořad, jehož 
cílem bylo seznámit žáky 
2. stupně se vznikem a vý-
vojem české balady. Před-
stavení v několika blocích 
pokrylo vývoj balady od li-
dové až po umělou.

Nebylo to jenom obyčejné 
povídání a přednášení bás-
ní, ale většina balad byla 
ztvárněna v hudební nebo 
divadelní podobě. Předsta-
vení díky tomu nebylo je-
nom poučné, ale i zábavné.

Èeské balady

Ve čtvrtek 20. 2. 2014 pro-
běhlo školní kolo recitační 
soutěže. Zúčastnili se ho 
žáci 2. stupně, kteří byli roz-
děleni do dvou kategorií.

Do okresního kola, které 
se konalo 13. 3. 2014 v DDM 
v Napajedlích, postoupili 
Alice Stuchlíková (s básní 
Konstantina Biebla Dej mi 
svůj prstýnek) a Vít Skřivá-
nek (s krátkou pohádkou 
Aloise Mikulky O slepíčkovi 
a kohoutce).

Recitaèní Recitaèní 
soutìžsoutìžZÁKLADNÍ ŠKOLA

částí této exkurze byl i pro-
jekt Živá voda Modrá, v němž 
děti měly možnost sledovat 
život v potoce přes proskle-
nou stěnu a ve velké tůni 
s chladnomilnými rybami. 
Celý tento projekt spočívá 
v představení významu vody 
v krajině a živé vody v ní.

Pedagogický doprovod 
žáků tvořily p. uč. Němečko-
vá a Ambrožová.

MATEØSKÁ ŠKOLAMikulášMikuláš
Je pátek 6. pro-

since 2013, zvoní 
zvoneček a... při-
chází Mikuláš. S ním 
dva andělíčci jako 
malovaní a dokonce 
i čert, ale ten snad 
ani do naší školky 
nepatří. U nás jsou 
samé hodné děti. Po 
chvilce překvapení, 
povídání a zpívání, 
zjišťujeme, že i čer-
tík patří mezi nás. 
Protože je hodný 
a má neobyčejné 
čertovské kopýtko. 

Kdo si totiž ko-
pýtko pohladí 
a něco si přitom 
přeje, určitě se 
mu jeho přáníč-
ko vyplní. Nako-
nec všichni pře-
konáváme strach 
a získáváme od-
vahu čertíkovi 
kopýtko pohladit. 
Mikuláši, moc dě-
kujeme za výbor-
né dárečky. Tvoje 
děti ze Sluníček, 
Skřítků a Beru-
šek. 

Zavírání pøírody s dìdeèkem Zavírání pøírody s dìdeèkem 
MecháèkemMecháèkem

Ve čtvrtek 31. 10. 
2013 proběhly v bu-
dově mateřské školy 
podzimní dílničky, na 
kterých si děti, mamin-
ky, tatínkové a babičky 
vytvořili z různých pří-
rodnin půvabné „pod-
zimáčky“. Po skončení 
dílniček následoval 
lampionový průvod 
broučků a berušek. 
Dědeček Mecháček, za 
jejich doprovodu a po-

vzbuzení, uspal pod-
zimní přírodu. Příro-
da nám tiše spinká 
a my se už těšíme na 
krásný vánoční čas. 
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MATEØSKÁ ŠKOLA

Výlet na Vìtøák Výlet na Vìtøák 
V pátek 25. 10. 2013 nám 

přálo počasíčko, a proto 
jsme s dětmi podnikli výpra-
vu na mysliveckou chatu na 
Větřák.  Zde na nás čekal pan 
myslivec František Gajdošík, 
se kterým jsme si povídali 
o přírodě a zvířátkách ko-
lem nás. Uvnitř chaty jsme si 
prohlédli vystavené trofeje. 
A pak jsme se nemohli do-
čkat opečených špekáčků.

Rozsvícení Rozsvícení 
vánoèního vánoèního 
stromu 2013stromu 2013

Všechny děti si 
zaslouží velkou po-
chvalu za krásné vy-
stoupení u vánočního 
stromečku na Pláňa-
vách.

Vaše paní učitelky

BESÍDKYBESÍDKY

BeruškyBerušky

SluníèkaSluníèka

SkøítciSkøítci

KARNEVAL VE ŠKOLCEKARNEVAL VE ŠKOLCE

Návštìva Návštìva 
Betléma Betléma 

v kostelev kostele
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HASIÈIPožár automobilu a paletPožár automobilu a palet
Dne 19. prosince 2013 

byl jednotce ve večerních 
hodinách vyhlášen požární 
poplach na požár osobní-
ho automobilu. Po příjezdu 
na místo bylo zjištěno, že 
se jedná o požár osobního 
automobilu a hromady pa-
let. Na místě již zasahovala 
jednotka z HZS ZLK PS Ot-
rokovice, která přejížděla 
od jiné události.

Naše jednotka se na místo 
dostavila jako druhá a vypo-
máhala v hasebních a lik-
vidačních pracích. Jelikož 
se jednalo o požár OA, byla 
nasazena i dýchací technika. 
Na místo se dále dostavily 
jednotky SDH Napajedla, Ba-
bice a Spytihněv. Po příjezdu 
vyšetřovatele se jednotka 
vrátila zpět na základnu. 

SDH Halenkovice

Technická Technická 
pomoc pomoc 
- pád stromu- pád stromu

Dne 25. prosince 2013 
vyjela jednotka, na pokyn 
starosty obce, k odstranění 
stromu, který ležel přes vo-
zovku vedoucí na Žlutavu. 
Jednotka nahlásila výjezd 

na KOPIS a vy-
jela s techni-
kou DA v po-
čtu 1+4. Po 
příjezdu na 
místo zjiště-
no, že se jedná 
o vyvrácený 
vzrostlý smrk. 
Na odstranění 
byla nasazena 
motorová pila. 
V době dokon-
čování prací 
se na místo 
dostavila jed-
notka HZS 
ZLK PS Otro-
kovice a JSDH 
Žlutava. Tyto 
jednotky ne-
zasahovaly.  

SDH 
Halenkovice

Výroèní valná Výroèní valná 
hromadahromada

Dne 6. 12. 2013 
se uskutečnila Výroční val-

ná hromada našeho SDH. Vý-
roční schůze se konala v sále 
místního kulturního domu.

Starosta SDH p. Josef Ga-
brhelík st. nejdříve přivítal 
všechny přítomné a zvlášť 
hosty a poté předal slovo 
k přednesení zpráv o činnos-
ti SDH, JSDH, činnosti mlá-
deže a soutěžního družstva 

žen. Nakonec byla 
přednesena reviz-
ní zpráva o stavu 
pokladny SDH.

Po přednesení 
jednotlivých zpráv 
proběhla zdravi-
ce, kde promluvili 
zástupci přizva-
ných družebních 
sborů z Halenko-
va a Otrokovic, 
dále starosta obce 
p. Jaromír Blažek 
a zástupce SH ČMS 
p. ing. Vladimír 
Hanák. Po zdra-
vici následovala 
slavnostní večeře, 
po které přišla na 
řadu volná zábava. 

SDH Halenkovice

Soutìže Soutìže 
v požárním v požárním 
sportusportu

V roce 2013 se soutěž-
ní družstvo žen zúčastnilo 
čtyř soutěží - v Kostelanech 
se umístilo na 3. místě, ve 
Žlutavě obsadilo 6. místo, 
na Bělově obsadilo 2. příč-
ku a v Napajedlech obsadilo 
krásné 1. místo.

 Muži se účastnili pouze 
jedné soutěže a to v Napa-
jedlech, kde obsadili 1. mís-
to.

Několik našich členů a čle-
nek si vyzkoušelo soutěžení 
v disciplínách TFA. Repre-
zentanti se účastnili těchto 
soutěží: 

TFA Kohůtka 
Radek Vlachynský, Josef 

Gabrhelík, Jana Kašpárková, 
Margita Abrahámová

TFA Francova Lhota
Ondřej Daubner, Jana 

Kašpárková, která obsadila 
krásné  2. místo z 22 soutě-
žících

TFA Valašská Bystřice
Jana Kašpárková obsadila 

2. místo z 16 závodnic
TFA Vsetín
Jana Kašpárková
TFA Žlutava

Josef Gabrhelík, Filip Liška, 
Ludvík Daubner, Petr Kubín, 
Ondřej Daubner, který obsa-
dil 2. místo, dále Lucie Liš-
ková, která obsadila 3. místo 
a Jana Kašpárková, která ob-
sadila 1. místo

TFA Velké Karlovice
Jana Kašpárková
Uznání a poděkování patří 

všem závodníkům, kteří na-
stoupili do soutěží. Doufáme, 
že jim toto nasazení vydrží 
i do příští sezony a opět bu-
dou reprezentovat jak naše 
SDH tak i obec Halenkovice. 
Velká gratulace patří Janě 
Kašpárkové, která se v sou-
těžích TFA pravidelně umís-
ťovala na předních příčkách.  

„„NEJTVRDŠÍ HASIÈ PØEŽÍVÁNEJTVRDŠÍ HASIÈ PØEŽÍVÁ““
Soutìž v disciplínách TFASoutìž v disciplínách TFA
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HASIÈI
HASIÈSKÝ HASIÈSKÝ 
PLESPLES

Hasičský ples 2014 se 
konal v sobotu 18. ledna 
v Kulturním domě v Halen-
kovicích. I letos nás celým 
plesem doprovodila hudba 
skupiny Delta Moravy Lud-
víka Čihánka. Hosté plesu 
zaplnili téměř celý sál. Byli 
jsme rádi, že jsme mezi 
námi mohli přivítat i ná-
vštěvu z Halenkova. Díky 
štědrým sponzorům nám 
i letos bylo umožněno při-
pravit bohatou a pestrou 
tombolu.

Doufáme, že si hosté tuto 
tradiční zimní akci užili stej-
ně jako my. Děkujeme všem, 
kteří pomohli při organizaci 
Hasičského plesu 2014.  

Hasiči

Ohlédnutí za Masopustem Ohlédnutí za Masopustem 20142014
I v tomto roce v Halenko-

vicích proběhly masopustní 
oslavy. V sobotu 1. 3. a v ne-
děli 2. 3. 2014 prošel obcí 
průvod s medvědem, jehož 
úkolem bylo zvát na Pocho-
vávání basy. To se uskutečni-
lo o týden později, v sobotu 
8. 3. a ukončilo letošní boha-
tou plesovou sezónu. Ohléd-
nout se za masopustními 
oslavami 2014 můžete pro-
střednictvím následujících 
fotogra ií.
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Klub vojákù v záloze Halenkovice Klub vojákù v záloze Halenkovice 
(KVZ Halenkovice)(KVZ Halenkovice)

KVZ Halenkovice je samo-
statná organizace s právní 
subjektivitou, kterou  me-
todicky řídí  Svaz vojáků 
v záloze ČR (SVZ ČR ),  jako 
součást Sdružení sportov-
ních svazů ČR,  vzniklých po 
transformaci  zaniklého Sva-
zarmu.

Místní klub KVZ Halenko-
vice organizuje ve svých řa-
dách 21 členů, z toho 3 ženy.

Činnost KVZ Halenkovice 
je zaměřena na sportovní 
střelbu z malorážních a vel-
korážních zbraní. Členové 
klubu se ve své činnosti  
účastní  nejen postupových 
soutěží pořádaných SVZ ČR,  
ale i střeleckých soutěží po-
řádaných jednotlivými kluby 
ve Valašsko-slovácké oblasti, 
pod který je klub KVZ zařa-
zen v rámci ČR.

 Nejvýznamnější akcí, kte-
ré členové klubu pořádají se 
sousedním klubem v Kvasi-
cích je střelecký závod man-
želských dvojic a střelecká 
soutěž s irmou Tescoma 
Zlín – v letošním roce již 25 
ročník.

Mimo účasti na jmeno-
vaných závodech, členové 
klubu pořádají každoroč-

ní vánoční výšlap po 
Chřibech a nepravi-
delně i táborák pro 
děti s vařením v polní 
kuchyni.

Z důvodu omeze-
ného počtu střelnic, 
využívají členové KVZ 
Halenkovice pro svo-
ji sportovní činnost 
střelnice v Kvasicích, 
Kroměříži, Napajed-
lích a v omezeném po-
čtu i střelnici v Holešo-
vě (Policie ČR), Brně 
a Olomouci.

 Na zasedání Ob-
lastní Rady Valašsko-
slovácké oblasti Svazu vojá-
ků v záloze ČR předal člen 
Ústřední Rady SVZ ČR Jaro-
mír Strmiska nejvyšší svazo-
vé vyznamenání – Medaili Za 
zásluhy o SVZ ČR panu Jose-
fu HRBÁČKOVI, předsedovi 
KVZ Halenkovice.

Pan Josef Hrbáček je za-
kládajícím členem a dlouho-
letým předsedou Klubu vo-
jáků v záloze Halenkovice, je 
aktivním sportovním střel-
cem, držitelem mistrovské 
výkonnostní třídy, je zkuše-
ným rozhodčím sportovní 
střelby I. třídy.

Stále patří k nejaktivněj-
ším členům KVZ Halenkovice, 
je velmi dobrým organizá-
torem různých sportovních 
a společenských akcí, je svě-
domitý a odpovědný a je také 
příkladem pro mladé spor-
tovce.

Za jeho celoživotní činnost 
a zásluhy o Svaz vojáků v zá-
loze ČR  se  proto ÚR SVZ ČR 
rozhodla udělit mu toto nej-
vyšší vyznamenání.

Pan Josef Hrbáček osla-
vil v březnu 2014 význam-
né životní jubileum – 70 let. 
Srdečně mu blahopřejeme 

KVZ

a přejeme do dalších let 
pevné zdraví, hodně štěstí 
a sportovních úspěchů.

Jaromír Strmiska
člen ÚR SVZ Č a předseda 

Rady valašskoslovácké oblasti

Revize katastru nemovitostí
Dne 2. 1. 2014 byla 

v katastrálním území Ha-
lenkovice zahájena revi-
ze katastru nemovitostí. 
Revize bude probíhat do 
31. 12. 2014. Vlastníci 
nemovitostí a jiní opráv-
nění se upozorňují na 
jejich povinnosti vyplý-
vající z ustanovení §10 
odst. 1 katastrálního zá-
kona, zejména povinnost

a) zúčastnit se na vý-
zvu katastrálního úřadu 
jednání nebo na toto 
jednání vyslat svého zá-
stupce,

b) ohlásit katastrálnímu 
úřadu změny údajů katast-
ru týkající se jejich nemo-
vitostí, a to do 30 dnů ode 
dne jejich vzniku a před-
ložit listinu, která změ-
nu dokládá, nejedná-li se 
o listiny, které předkládají 
příslušné státní orgány 
přímo do katastru nemo-
vitostí,

c) na vyzvání předložit 
ve stanovené lhůtě listiny 
pro zápis do katastru.

Celé znění oznámení 
máte k dispozici na webo-
vých stránkách obce.

Výběrové 
řízení

Zaměstnavatel Obec 
Halenkovice vyhlásil 
výběrové řízení na ob-
sazení pracovního mís-
ta „EKONOM - ÚČET-
NÍ“, z důvodu odchodu 
současné ekonomky do 
důchodu. Zájemci mohli 
podávat žádost a živo-
topis do 30. 4. 2014. Na 
základě těchto písem-
ností podaných obec-
nímu úřadu provede 
vedení obce v měsíci 
květnu výběr nového 
pracovníka. 

Petice 
Za záchranu 
pošt na venkově

Na základě rozhodnutí 
rady obce se i občané Ha-
lenkovic připojili k petici Za 
záchranu pošt na venkově. 
Znění petice a podpisové 
archy byly k dispozici v kan-
celáři OÚ, v místní knihovně, 
na poště a ve všech halenko-
vických obchodech. Podpi-
sová akce Za záchranu pošt 
na venkově byla ve středu 
19. února 2014 v obci Halen-
kovice ukončena. Svůj pod-
pis k petici přidalo 543 obča-
nů. Děkujeme za Váš zájem.
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VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKÙ HALENKOVICKÉHO VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKÙ HALENKOVICKÉHO 
KOŠTU SLIVOVICE 2014KOŠTU SLIVOVICE 2014

Slavnostní vyhlášení os-
mého ročníku Halenkovické 
trnky se uskutečnilo v sobotu 
29. března 2014. Pro návštěv-
níky, kterých se sešlo více než 
sto, byl připraven program, 
který obsahoval, kromě sa-
motného vyhlášení, dražbu 
vítězných vzorků a ma-
lou tombolu. Hosté ve-
čera také mohli zakoupit 
a ochutnat ze soutěžních 
vzorků. K nahlédnutí byly 
připraveny také podrob-
né výsledkové listiny.

Předávání moderovali 
pánové Jaromír Blažek 
a Jindřich Juřena. O dob-
rou pohodu se starala 
cimbálová muzika Ro-
váš. Zpestřením progra-
mu byla také vystoupení 
folklorního souboru Ra-
dovan z Napajedel.

A jak tedy letošní košt 
dopadl? 

Stupně vítězů v katego-
rii „trnka“:
1. místo Zbyněk Holásek

Halenkovice 2011
2. místo Josef Maňásek

Halenkovice 2013
3. místo Jitka Pavelková

Halenkovice 2013

Luděk Štěpáník Luděk Štěpáník 
- vítěz jádrová- vítěz jádrová

Lenka Mihálová Lenka Mihálová 
- vítěz pecková - vítěz pecková 

cenu přebral p. Pavel Mihálcenu přebral p. Pavel Mihál
Zbyněk Holásek Zbyněk Holásek 

- vítěz - trnka- vítěz - trnka

DegustaceDegustace

HALENKOVICKÝ KOŠT SLIVOVICE 2014HALENKOVICKÝ KOŠT SLIVOVICE 2014
 Již osmý ročník Halen-

kovické trnky - koštu ovoc-
ných pálenek, se uskutečnil 
v průběhu března 2014. 
Akce sestává ze dvou částí, 
které od sebe dělí jeden tý-
den.

Degustace proběhla 
v přísálí halenkovického 
kulturního domu v pátek 
21. března. Pro degustátory, 
mezi kterými byli zástup-

ci halenkovických zájmo-
vých organizací, vítězové 
minulého ročníku a pozva-
ní hosté, bylo připraveno 
jedenáct stolů. U každého 
stolu byli připraveni vybrat 
nejlepší vzorky vždy čtyři 
degustátoři, kteří si číslo 
stolu losovali při přícho-
du. Celkem 44 degustátory 
na úvod pozdravil starosta 
obce a seznámil je se způ-

sobem degustace. Pro mno-
hé z porotců tato pravidla, 
vzhledem ke zkušenostem z 
předchozích ročníků, neby-
la žádnou novinkou.

Pozvání k degustaci při-
jali také hosté ze Spytihně-
vi, pan Bronislav Kotlaba 
a pan Josef Obdržálek, zá-
stupci spytihněvských za-
hrádkářů, kteří podobnou 
akci organizují ve své obci. 

I přes počasí, které 
v loňském roce zahrádká-
ře a pěstitele pěkně potrá-
pilo, se na pomyslné star-
tovní čáře seřadilo celkem 
97 vzorků.

• 71 vzorků v kategorii 
„trnka“

• 7 vzorků v kategorii „já-
droviny“ (jablko, hruška)

• 19 vzorků v kategorii 
„peckoviny“ (meruňka)

Stupně vítězů v kategorii 
„peckoviny“:
1. místo Lenka Mihálová

Halenkovice Meruňka 2013
2. místo Antonín Holásek

Halenkovice Meruňka 2013
3. místo Milena Trvajová

Halenkovice Meruňka 2013

Stupně vítězů v kategorii 
„jádroviny“:
1. místo Luděk Štěpáník

Halenkovice Jablko 2013
2. místo Roman Oharek

Napajedla Hruška 2012
3. místo Michal Palúch 

Halenkovice Hruška 2013
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DDìtský folklórní souborìtský folklórní soubor PLÁÒATA PLÁÒATA
Dětský folklórní soubor 

PLÁŇATA 15. března 2014 
oslavil 5. výročí svého 
úspěšného působení.

Dnešní doba je velmi 
uspěchaná, neosobní, pro 
dnešní mládež spíše virtu-
ální a mnohdy již nezbývá 
čas na osobní komunikaci 
s lidmi, přáteli, rodinou, 
stěží na nějaké ty tradice. 
Když se pozastavíme a po-
díváme se na naši společ-
nou budoucnost, naše děti, 
vnuky, tak zjistíme, že děti 
dnešního 21. století si ně-
kdy ani dokážou vzpome-
nout na obyčejnou lidovou 
píseň, natož ji zazpívat 
nebo zarecitovat jednodu-
chou báseň, třeba ze svého 
dětství. Vše se ale pomalu 
obrací a naštěstí nastává 
doba, kdy lidé už mají vše-
ho moderního dost. Učí své 
potomky mít rády knihy, 
říkadla, písně i tanec. Chtějí 
vidět a zažít něco původní-
ho a snaží se vracet k tradi-
cím.

V létě 2013, v průbě-
hu folklórního tábora, se 
rodí myšlenka uspořádat 

vystoupení u příležitosti 
5. výročí folklorního krouž-
ku. Od té doby postupně 
probíhá i samotná přípra-
va. Vše se točí kolem pís-
ní a choreogra ie na tuto 
významnou událost. Do 
pátého výročí Pláňat je za-
pojeno mnoho osob a od 
září naplno probíhají orga-
nizační přípravy, aby tato 
významná událost mohla 
proběhnout. Nastaveno je 
intenzivní tempo zkoušek 
pro nácvik celého pásma. 
Prioritou je zajistit dětem 
k vystoupení doprovodnou 
cimbálovou muziku, a to se 
povedlo. Zuzana Mitáčková 
právě o prázdninách při vý-
znamné folklorní akci „Mo-
ravské chodníčky“ navazu-
je spolupráci s cimbálovou 
muzikou Rováš. Následuje 
několik společných zkou-
šek dětí s cimbálem. Je to 
pro všechny velký zážitek, 
obzvlášť pro ty nejmenší. 
Přestože vše běží podle plá-
nu, nervozita se stupňuje, 
řeší se poslední drobnosti.

Je to tady - ,,den D“ na-
dešel, a pro mnohé děti to 

bylo první velké vystoupení 
před naprosto vyprodaným 
sálem KD v Halenkovicích. 
Pro všechny ty krásné kro-
jované děti v takovém po-
čtu to bylo úplně první vel-
ké vystoupení s cimbálovou 
muzikou. Celý program byl 
sestaven v duchu celkové 
rekapitulace a ohlédnutím 
za předešlými lety.

A jak to všechno probí-
halo? Návštěvníky vítaly 
s úsměvem na tváři starší 
děti ze souboru v krojích, 
které rozdávaly příchozím 
tištěný program akce. Ce-
lým odpoledním progra-
mem přítomné provedla 
p. Marcela Palúchová, kte-
rá popsala vznik dětského 
folklórního souboru Pláňa-
ta – přirovnala jej originál-
ně k růstu mladého strom-
ku:

Jednoho zářijového odpo-
ledne v roce 2009 s 16 ma-
lými dětmi zasadili semínko 
pláňky – malého stromeč-
ku. Vedoucí společně o něj 
s láskou pečovali, zalévali 
zpěvem a on nám všem na 
oplátku vnášel do našich 

srdíček radost z prvních ta-
nečních začátků.

Postupem času kmen 
pláňky rostl a zesílil. Narost-
ly jí nové větve, stejně tak, 
jako do folklórního souboru 
přibyly nové děti. Kolektiv se 
stal silnějším a nyní soubor 
navštěvuje kolem 36 šikov-
ných dětí, které potřebují 
jeden druhého, aby lépe zpí-
valy. Stejně tak, jako pláňce 
pomáhají kořeny k jejímu 
růstu a jsou jí oporou, tak 
i děti z folklórního souboru 
„Pláňata“ jsou oporou jeden 
druhému a jejich tancování 
se stává jistějším. 

Pláňka se ve větru ohýbá, 
ale nezlomí se, protože je 
pružná. Děti se mohou učit 
nové tance a zpěvy, mohou 
na sobě více pracovat – jsou 
stejně ohební jako jejich 
pláňka, která stále roste spo-
lečně s nimi…

Neuběhly ani tři roky, co 
zasadili semínko, a pláňka 
začala rodit první sladké 
ovoce. Za to, že se o ni dob-
ře a s láskou všichni starali, 
přilákali do její koruny prv-

Pokračování na straně 24
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Pokračování ze strany 21
ní zlaté slavíčky (účast a ví-
tězství na pěvecké soutěži 
v Babicích).

Jak čas plynul, pláňka se 
stávala silnější, ohebnější 
a stabilnější. Živily ji úspě-
chy dětí.

Občas se nad stromkem 
v Halenkovicích objeví i hro-
my a blesky (to když vedou-
cí někdy hubují, aby se děti 
více snažily), ale nakonec 
vždy vyjde sluníčko s las-
kavým a vřelým úsměvem 
a pláňka se začne znovu ze-
lenat.

Samotný program byl se-
staven především z dřívěj-
ších pásem a vystoupení. 
Začaly nejmenší děti tanci, 
zpěvem a recitací. Sólo za-
znělo od Aničky Jelínkové, 
Melisky Holáskové. Malé 
holčičky zarecitovaly s pa-
nenkami, kluci pro změnu 
předvedli račí taneček – 
Leze ráček po potoce. Dále 
se připojily starší děti při 
tanci: Na potoce. Následo-
val „Palicový tanec“ mlad-
ších a starších chlapců, kte-
rý zvládli na jedničku. 

Následovalo vystoupení 
Housličkové školičky. Sólo 
na housle zahrály, Anička 
Jelínková, Anetka Nádvor-
níková, Katuška Jelínková, 
Vendulka Pavelková a Zu-
zanka Pavelková. Školičku 
vystřídal krásný a čistý 
sólový zpěv Terezky Bie-
berlové. Tanec mladších 
děvčat  - Vijte, vijte věnce. 
Dále děvčata zpívají Ani 
som si nemyslela: Anet-
ka Nádvorníková, Nikolka 
Vojáčková, Eliška Donova-
lová. Zpěv Honzy Gabrhe-
líka - V poli stojí Anička… 
nadchl všechny přítomné. 
Pak vystoupily starší děti 
s tanečním pásmem a pís-
němi ze Strání. V programu 
zahrála a zazpívala i své 
sólo cimbálová muzika Ro-
váš, která také sklidila vel-
ký obdiv od diváků. Hraje 
na festivalech, besedách 
i soukromých večírcích. 

Účinkuje také na řadě spo-
lečenských akcí nejen na 
Zlínsku. V současné době 
spolupracuje s několika 
soubory mezi nimi i Plá-

ňata z Halenkovic. Do roku 
2012 jako součást Bartošo-
va souboru Zlín se účast-
nila i mnoha zahraničních 
folklórních festivalů.

Následoval tanec a zpěv 
starších děvčat a sólo Gá-
binky Mitáčkové – Keď som 
išla dolinů…. Blížil se závěr, 
přišlo taneční vystoupení 
- čardáš, kde zatančil celý 
dětský folklórní soubor 
Pláňata. Na úplný závěr 
vedoucí dětem na podiu 
předaly symbolický strom 
- pláňku, se slovy, aby se 
o ni dále s láskou staraly 
a nadále ji zalévaly tancem 
a písničkou. 

Z pódia také zazněl spo-
lečný zpěv všech - písnička: 
Pláňko, milá pláňko… . Tety 
vedoucí dětem jako překva-
pení připravily krásný dort 
s logem Pláňat z cukrářské 
dílny p. Věrky Gajdošíko-
vé. Dále děti dostaly trič-
ka s logem a vzpomínkové 
DVD s videi od r. 2009. Na 
závěr, za práci s dětmi, paní 
Zuzaně Mitáčkové, Roma-
ně Liškové a Marcele Palú-
chové poděkoval starosta 

obce. Také děti jim předaly 
květiny a dar v podobě ob-
rázku pláňky a připojily své 
podpisy a poděkování. Dě-
kovaly tetě: Zuzaně, Romaně 

a Marcele a také nejbližším 
spolupracovnicím Pavlíně 
Bieberlové, Adéle Machalové 
a Lidce Juřenové. 

V rámci akce byla uspořá-
dána pestrá výstava fotogra-
ií, která informovala o životě 

Pláňat, tanečních vystoupe-
ních, soutěžích, oceněních, 
táborech a samotných po-
znatcích dětí z různých akcí. 
Pokud měl někdo chuť na 
něco dobrého, byl připra-
ven i bohatý bufet pod ve-
dením p. Vlasty Hrbáčkové. 
Většina návštěvníků shlédla 
a ocenila i pěknou kronika 
FK Pláňata, kterou společně 
vytvořili manželé Bohdana a 
Jaromír Blažkovi. 

Zuzana Mitáčková podě-
kovala každému, kdo se na 
celé akci jakkoliv podílel a 
přiložil ruku k dílu. Děko-
vala hlavně dětem, protože 
celé vystoupení bylo úžasné 
a všechny děti tvrdě dřely a 
dočkaly se velkých ovací – 
lidé tleskali i ve stoje. Připo-
mněla i inanční příspěvek 
od rady obce, bez kterého 
by tato pěkná akce nemohla 
proběhnout. 

Úvod z kroniky FK:
Je to už pár let, co Zuzana 

Mitáčková opustila rodné 
Napajedla a spolu se svou 
rodinou se přestěhovala 

do Halenkovic. Z různých 
zdrojů jako je například 
kronika obce a z vyprávění 
pamětníků zjistila, že naše 
obec měla v minulosti vztah 
k hudbě a lidové písničce. 
Existovalo tu několik de-
chových kapel a při svém 
působení v Radovánku, Ra-
dovanu a později v Pozdním 
sběru několikrát narazila na 
písničky, které byly zapsány 
ve zpěvnících a měly svůj 
původ v Halenkovicích. To ji 
bezpochyby zaujalo.

Folklór jako takový ne-
byl v Halenkovicích nikdy 
rozšířený, ale zvídavá Zuzka 
věděla, že existovaly něja-
ké pokusy o jeho zavedení 
do společenského života, 
stejně jako snaha o obnovu 
krojů. Probíhaly tu napří-
klad Dožínky a jiné lidové 
slavnosti a veselice, ale ty, 
před několika desítkami let 
zanikly. Lákala ji představa 
tyto tradice obnovit a při-
vést folklór do naší obce.

Nějaký čas vyčkávala 
a váhala, myslela si, že nemá 
potřebné zkušenosti a taky 

Pokračování na straně 25
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přesně nevěděla jak a s čím 
začít. Později přišla nabídka 
od vedení obce. Konkrét-
ně od starosty, který ji pře-
svědčil, aby začala pracovat 
s dětmi. Jelikož je dlouho-
letou zpěvačkou a taneč-
nicí a folklór má takříkajíc 
v krvi, nakonec tuto nabídku 
přijala. V rozhodování jí po-
mohlo i to, že poslední rok 
pomáhala paní Věře Holubo-
vé a Radce Geržové s dětmi 
v Radovánku a také získala 
dobré podmínky a stopro-
centní podporu od vedení 
obce.

Prostřednictvím všech 
„našich médií“ se vyhlásil 
nábor do folklórního krouž-
ku. Přihlásilo se 16 dětí. 
Zuzka byla moc mile překva-
pena, takový zájem oprav-
du nečekala. A tak dětský 
folklórní kroužek o iciálně 
zahájil svoji činnost 3. září 
2009. Děti se pravidelně 
schází a nacvičují v kultur-
ním domě. Jediné co chybí 
je vlastní muzika, nejlépe 
cimbálová. Snad se to brzy 
změní.

Jedním z prvních úkolů 
dětí bylo vymyslet si pro své 
uskupení příhodný název. 
Nakonec zvítězil návrh Plá-
ňata. Pláňka je mladý, planý, 

neroubovaný stromek. Taky 
se název dá odvodit od míst-
ní části Pláňavy – části obce, 
která tvoří její střed. To po-
necháme na fantazii našich 
příznivců. V roce 2011 Zuz-
ka vytvořila webové strán-
ky Pláňat, kde mohou děti, 
rodiče a návštěvníci získat 
všechny možné informace 
a shlédnout fotogra ie z akcí, 
které pořádají nebo se jich 
jen zúčastňují. Později si 
kroužek nechal zpracovat 
i vlastní logo. Vytvořil je Ing. 
Lukáš Hasala za přispění 
p. Josefa Gabrhelíka ml. 

Správný folklórní krou-
žek musí mít svůj vlastní 
kroj. Při rozhodování jaký, 
Zuzana vycházela z histo-
rie. Měl se alespoň částečně 
podobat slováckému – hra-
dišťskému kroji, který byl 
u nás v minulosti rozšířený 
a musel být hlavně cenově 
přijatelný. Holky mají boha-
té sukně v oranžové nebo 
světle modré barvě, bílé 
krajkové rukávce, v pase 
a ve vlasech červené mašle, 
za chladného počasí vlňák. 
Kluci bílou plátěnou košili 
a kalhoty, modrotiskovou 
zástěru a černou nebo hně-
dou vestu, příležitostně čer-
ný klobouk. Děti velice rych-
le rostou, a tak se přešívání 

a šitích nových krojů stalo 
každoroční nutností. Plátno 
a některé další součásti pů-
vodních krojů věnovali naši 
občané. Kroje mají děti za-
půjčené zdarma.

Základem pro Zuzanu 
bylo najít vhodné spolupra-
covníky, kteří by jí v prá-
ci s dětmi pomáhali. Měla 
štěstí, narazila na Marcelu 
Černou (dnes Palúchovou), 
která pracovala jako učitel-
ka v místní mateřské škole. 
Je sympatická, má dobré 
nápady a především umí 
hrát na klavír. Potřebovala 
i někoho dalšího, kdo by děti 
doprovázel, a tak oslovila 
Ivonu Dundálkovou, nějaký 
čas hrála na klávesy, Ríšu Je-
línka, hrál na housle a Katku 
Kociánovou, která hrála na 
létnu. 

Později na svou stranu 
strhla i nejlepší kamarádku 
Romanu Liškovou, která pů-
sobí v kroužku jako další pl-
nohodnotná vedoucí. Jednou 
z jejich mnoha předností je, 
že pěkně zpívá, umí holkám 
krásně zaplétat copy a do-
káže zkrotit rozverné klu-
ky. S propagací a prezentací 
Zuzce neúnavně pomáhá 
i Pavlína Bieberlová. Zapo-
jují se i další ochotné ma-
minky a tatínkové. Šití krojů 

Pokračování ze strany 24 obstarává Adéla Juřenová 
(dnes Machalová) a později 
i Lidka Juřenová. 

Musím podotknout, že 
začátky pro Zuzku nebyly 
opravdu jednoduché. Nemě-
la k dispozici žádné zpěvní-
ky, básničky ani předepsané 
choreogra ie. Poděkování 
za pomoc patří paní Věře 
Holubové, která jí ochotně 
v začátcích tyto věci poskyt-
la. Dnes si na vystoupení 
tvoří vše sama, a musí hned 
dvakrát, protože zájem dětí 
o folklorní kroužek je tak 
velký, že byly rozděleny na 
mladší a starší.

Hlavní je, že se Zuzana ne-
vzdala. Naopak, zabojovala 
a vydržela a její práce spolu 
s šikovností a pílí dětí nese 
ovoce. Pláňata přece jen při-
náší pěkná červená jablíčka 
v podobě tanečků, písniček, 
básniček a říkadel, která 
zpříjemňují život všem, kteří 
mají zájem poslouchat a dí-
vat se. Téměř všechen vol-
ný čas věnuje Zuzka dětem. 
Ať jí nadšení a elán vydrží 
co nejdéle. To samé přeje-
me i všem členům kroužku. 
Bohdana a Jaromír Blažkovi.

Folklorní akce dbající 
o udržení lidových tradic 
a dnes se konají téměř na 
celém území České repub-
liky a patří do jejího neza-
měnitelného kulturního 
bohatství. Ať už se zaměřují 
na slovesný formát, hudeb-
ní vystoupení či drama-
tická čísla, vždy předchází 
náročně připravovaná dra-
maturgie, vyžadující čas 
i odhodlání jejich protago-
nistů – v tomto případě dětí 
a hlavně p. Zuzany Mitáčko-
vé a Romany Liškové.

Vše shrnuje motto Zuza-
ny zapsané v úvodu kroniky 
FK:

„NEJDE MI O TO NAUČIT 
DĚTI SLOŽITÉ FOLKLÓRNÍ 
TANCE, ALE POMOCI JIM 
VYBUDOVAT SI KLADNÝ 
VZTAH K HUDBĚ, POHYBU 
A TANCI„ 

Žaneta Nádvorníková
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ZAHRÁDKÁØI

ZPRÁVA O ÈINNOSTI SVAZUZPRÁVA O ÈINNOSTI SVAZU
Vážená zahrádkářská ro-

dino, vážení hosté.
Naše výroční členská 

schůze se schází nejen k hod-
nocení r. 2013, ale protože 
r. 2014 je rokem volebním, 
měli bychom krátce zhod-
notit i toto 5leté období. Za 
prioritu považuji, že se nám 
téměř po 40létech za pomo-
ci advokáta JUDr. Josefa Čej-
ky podařilo koupit pozemky 
v oploceném areálu, tak pod 
samotnou stavbou pálenice. 
Významně k tomu též napo-
mohl kup 1/3 pozemku sou-
rozenců Kašpárkových od 
p. Sigmundové v r. 2008. Pro 
Vaši informovanost uvedu 
hlavní akce tohoto 5letého 
období.

R. 2009, do kulturního 
zařízení bylo od fy. RIM Ot-
rokovice koupeno 50 ks židlí 
za 25 tisíc Kč. Nad tímto za-
řízením včetně příslušenství 
byl zateplen strop. Na nádvo-
ří a okolo pálenice se navezla 
recyklovaná drť ze Žlutavy. 
Za dřevo na vypálení 1 litru 
pálenky platil zájemce 16 Kč.

R. 2010, do pálenice bylo 
koupeno a zapraveno nové 

počitadlo lihu od Destyly 
Brno za 192 990 Kč. V mo-
štárně byla položena nová 
dlažba a zabudovaná nová 
vana na mytí ovoce. Do kul-
turního zařízení se koupil 
i nový kotel na tuhá paliva za 
28 000 Kč, do kuchyňky mik-
rovlnná trouba. Od 1. 1. 2010 
byla povýšena daň z lihu ze 
133 na 143 Kč. Za dřevo na 
vypálení platí zájemce mís-
to 16 Kč, 25 Kč. Uspořádali 
jsme zájezd do Olomouce do 
arboreta a na Flóru do Věžek. 
Poskytli jsme sponzorský 
dar na nátěr střechy kostela 
5000 Kč. Na přípravu dřeva 
pro pálenici se odpracovalo 
601 brig. hodin. Regionál-
ní rada  ČZS nám na návrh 
Územního svazu ČZS Zlín 
udělila vyznamenání Zlatá 
růže.

R. 2011, na pálenici a kul-
turní místnosti se opravila 
fasáda i s nátěrem za 56 423 
Kč, vyměnily se okapy a svo-
dy za 25 205 Kč. Plechovou 
nádrž na vodu  do chladičů 
jsme vyměnili za plastovou, 
dodala fa. Janečka – Vlk za 
21 614 Kč. Jak jsem v úvodu 

uvedl, vykoupili jsme pozem-
ky na pálenici po sourozen-
cích Kašpárkových, uzavřeli 
jsme smlouvu s OÚ Halenko-
vice o užívání pozemku, kde 
máme studnu na pitnou 
vodu. VČS schválila, aby kaž-
dý člen do 70 let odpracoval 
4 brig. hodiny neplacené, 
podmínka slevy na pálení. 
Opět jsme pojistili pálenici 
tentokrát u pojišťovny ČSOB.

R. 2012, v kulturním zaří-
zení byla položena nová dlaž-
ba, nové nátěry a vymalování, 
vyměněn jeden radiátor, vše 
za 111 000 Kč. Do kuchyňky 
nové vybavení – talířky apod. 
za 8000 Kč. Do topení se kou-
pil a byl instalován el. kotýlek 
na zajištění proti zamrznutí. 
V pálenici byl nově obezděn 
surovinový kotel a obložen 
zbytek stěny po dveře. V po-
vidlárně opravena omítka, 
byla vylíčena a provedeny 
nové nátěry. Uskutečnili 
jsme dva zájezdy, 1. Flora 
Olomouc a zvonařská dílna 
Brodek u Přerova.  2. Skan-
zen Rožnov pod Radhoštěm, 
výstava lilií a návštěva mlýna 
pana Šmajstrly na zpracová-

ní pohanky. Ve dnech 6. – 8. 
října se konala výstava ovoce 
a zeleniny, bylo vystaveno 
205 vzorků ovoce, zeleniny, 
květin a expozice bonsají 
a včelařů. Prohlédlo si ji 405 
návštěvníků, včetně žáků zá-
kladní a mateřské školy.

R. 2013, připomněli jsme 
si 40 let fungující zahrádkář-
ské pálenice a 15 let provozu 
ve vlastní režii. V pálenici byl 
postaven nový přepalovací 
kotel, mimo to se opravova-
ly obě vložky do chladičů. 
Uskutečnil se zájezd do Ar-
boreta v Boskovicích.

V tomto hodnocení nesmí 
být opomenuta též negativní 
část, chybí nám stále povo-
lení k odběru spodní a povr-
chové vody od Odboru život-
ního prostředí Otrokovice. 
Táhne se to již 7 let. Odběr 
vody do chladičů v páleni-
ci byl tehdejším správcem 
potoka Vodohospodářskou 
správou Zlín, Povodím Mo-
ravy povolen na 20 let, před 
2 lety správa potoka přešla 
pod podnik České lesy. Jak 
to bude dál, o majetek se 
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VÝROÈNÍ ÈLENSKÁ SCHÙZE VÝROÈNÍ ÈLENSKÁ SCHÙZE 
ZO ÈZS HALENKOVICE ZO ÈZS HALENKOVICE text: ÈZS

V neděli 23. února 2014 
proběhla v sále KD Halenko-
vice Výroční členská schůze 
ZO ČZS Halenkovice. Na pro-
gramu schůze bylo přednese-
ní zprávy o činnosti organi-
zace v uplynulých pěti letech, 
ocenění členů za úspěšnou 
práci, volby nového výboru 
ZO ČZS a vyhodnocení sou-
těží.

Nový výbor ZO ČZS byl 
zvolen následovně:

Stuchlík Dalibor - předseda
Kuchař Lukáš - tajemník
Lukáš Vladimír
Černá Jiřina
Hrbáček Josef
Badal Josef

Baránková Jarmila
Gabrhelík František
Zapletalová Lenka
Gabrhelíková Jarmila
Chaloupka Miroslav
Plšek Zdeněk
Zapletal Radek
Předseda revizní komise: 
Čapková Eva
Členové:
Kocián Václav
Kociánová Vlasta
Na konferenci územního 

sdružení ČZS Zlín byli na-
vrženi kandidáti:

Hrbáček Josef
Stuchlík Dalibor
Za dlouholetou práci byl 

oceněn pan Josef Hrbáček, 

kterému ČZS Praha udělil 
Stříbrnou medaili za záslu-
hy o rozvoj zahrádkářství. 
Pan Hrbáček dále obdržel 
Čestné uznání od územního 
sdružení Zlín za příkladnou 
a dlouhodobou práci ve funk-
ci předsedy ČZS v ZO Halen-
kovice.

Odcházející členové sta-
rého výboru ZO ČZS Halen-
kovice:

Trvaj Zdeněk
Zapletalová Marie
Skácelová Marie
Gabryš František
Hrbáčková Drahomíra
Kašpárek Stanislav
Kníchal Jiří

 obdrželi Diplom od územ-
ního sdružení Zlín za dlou-
hodobou a obětavou práci 
a Čestná uznání od ZO ČZS 
Halenkovice.

Čestné uznání za obětavou 
práci od ZO ČZS Halenkovice 
obdržela paní Marta Trvajo-
vá.

V rámci schůze byly vyhlá-
šeny i výsledky soutěží za rok 
2013:

Nejhezčí předzahrádka
Eva Čapková
Dalibor Stuchlík
Václav Kocián
Nejlepší sadař roku
František Riedl
 Vladimír Němec
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hlásí církev. Brzdily nás ne-
vykoupené pozemky a taky 
argument Odboru životního 
prostředí, vypouštění údajně 
teplé vody z chladičů v pá-
lenici zpět do potoka.  Mys-
lím si, že naše hospodaření 
můžeme hodnotit kladně, 
k 31. 12. 2013 máme stav 
konta na účtu 363 700 Kč.

Stav členstva 2009 – 2012  
119, v r. 2013   113. Členům 
nad 75 let hradíme členské 
příspěvky, mimo předná-
šek na výročních členských 
schůzích se každoročně ko-
naly přednášky zaměřené na 
pěstování, výběru vhodných 
odrůd, přihnojování, postřiky 
a řez ovocných stromů, něko-
likrát se prováděl přímo v te-
rénu, prováděly se též akce 
pro děti. Ve výboru došlo ke 
2 změnám, funkci pokladní 
od Ing. Černé převzala p. Len-
ka Zapletalová, která funkci 
zapisovatelky předala p. Jar-
mile Beránkové. Na zpraco-
vání stále přibývajících a mě-
nících se předpisů a vyhlášek 
se výbor domluvil s naší člen-
kou Ing. Miriam Lukášovou, 
která v tomto oboru profesně 
pracuje. Poslední 2 roky byli 
na výborové schůze zváni 
na zapracování naši členové 
p. Eva Čapková, pánové Dali-
bor Stuchlík, Oldřich Prokop, 
Lukáš Kuchař a Vladimír Lu-
káš.

Rok 2013 opět ukázal, jak 
si s námi může „Matka pří-
roda“ zle pohrát. Ani jarní 
mrazík se tak neprojevil, jako 
letní dvojí nadílka krup, kte-
rá téměř totálně zničila nebo 
poškodila úrodu všeho ovo-
ce a zeleniny. Pocítili jsme to 
hlavně v moštárně a v pále-
nici a taky ve sběrnách u pa-
davek. 21. 3. se konala odbor-
ná přednáška na téma – řez 
a ošetřování ovocných stro-
mů. Pro 21 občanů přednášel 
předseda územního svazu 
přítel Němeček. 4 členové 
provedli řez zejména švestek 
při cestě na Vrchovici. Letos 
si to vzal do péče kvali iko-

vaný odborník. Akce s ma-
teřskou školou (Kouzelné 
jablíčko) pokračovala i v roce 
2013 ve spolupráci s manže-
ly Hrbáčkovými. V půli roku 
nás navštívili naši družební 
přátelé z Brumova – Bylnice. 
Prohlédli si celý areál, po-
chvalně se vyjadřovali k naší 
vybavenosti v jednotlivých 
provozech. Výborové schůze 
v lednu 2014 se zúčastnili 
předseda a 3 členové výboru 
ČZS ze Spytihněvi. Naše orga-
nizace si od roku 2005 drže-
la ustálený počet členů 119, 
v minulém roce se stav snížil 
na 113. Tak to v životě chodí, 
museli jsme se rozloučit se 
6 našimi členy: p. Miroslavem 
Bučíkem, p. Vlastimilem Hor-
kou, p. Antonínem Hučíkem, 
p. Drahomírou Kníchalovou, 
p. Josefem Súkupem a p. Jin-
dřiškou Zábranovou. 

Výbor organizace se schá-
zel pravidelně 1 krát za mě-
síc, účast členů výboru na 
schůzích byla 80%. Do výbo-
ru byli zváni i členové revizní 
komise a jak jsem již uvedl, 
taky někteří členové na za-
pracování. Do revizní komise 
výbor schválil př. Evu Čap-
kovou, nahradí př. Antonína 
Stratila, který se z důvodů 
pracovního zaneprázdnění 
funkce vzdal. Mimo organi-
začních záležitostí byla práce 
výboru zaměřena na plnění 
pracovního plánu schválené-
ho minulou členskou schůzí. 

S jeho plněním vás v krát-
kosti seznámím.

Úkol č. 1/ 
Oprava omítky a vylíčení 

pálenice, výměna přepalova-
cího kotle. Před sezónou byla 
pálenice po vyspravení omít-
ky vylíčena. Přepalovací kotel 
byl demontován a odpojen 
od aparatur. Zednické práce 
usazení a obezdění nového 
100litrového provedli páno-
vé Miroslav Šavara a Jaroslav 
Tomaštík. Práce od železa 
orámování, nová dvířka pro-
vedla fa. Rapant za 14 200 Kč.  
Kotel se zakoupil před 15 lety 
a my žili v domnění, že je 150 

litrový. Odpojení a pak znovu 
zapojení aparatur na kotel 
provedl náš opravář pro pá-
lenici p. Chrástek z Jarošova.

Č. 2/ Návštěvy členů při ži-
votních výročích se s malým 
dárkem konaly i v minulém 
roce. Je pamatováno též na 
členy při posledním rozlou-
čení květinovým darem.

Č. 3/ Pečovat o švestkový 
sad. Po výkopových pracích 
v sadu pro ČOV se navezla 
zemina, povrch byl urovnán 
a vysbíral se kámen, na pod-
zim se vysadilo 8 ks švestek. 
Zbývají dosadit ještě 4 ks. Ne 
na všech švestkách byl pro-
veden ošetřující řez, nedá se 
o některých říci, že jsou v péči 
zahrádkářů. Tráva v sadu 
a  olem areálu se sekla podle 
potřeby, byla odvážena na 
kompost, se kterým by se na 
jaře mělo něco udělat, třeba 
shrnout. Po kroupách byla 
úroda slabá, nasbíralo se jen 
na 1 kotel.

Č. 4/ Soutěž o nejlepší 
předzahrádku a vzorného sa-
daře ovocných stromů probí-
hala též v minulém roce. Vy-
hodnocení budou odměněni 
malým dárkem, dle vlastního 
výběru.

Č. 5/ Zhotovení jímky 
nebo chladící věže na od-
padní teplou vodu z chladičů 
z pálenice, je to úkol, který se 
nám již po několik let nedaří 
splnit. V začátku nás omezo-
valy nevykoupené pozemky 
v oploceném areálu pálenice, 
padlo taky uvažované zapuš-
tění skruží do příkopu, kte-
rým voda z chladičů se vrací 
zpět do potoka. Neprošla ani 
chladící věž, vyloučily to kon-
zultace v pálenicích v Napa-
jedlech a Žlutavě. Nyní to též 
komplikuje nevyřízené povo-
lení od nového správce poto-
ka k odběru vody.

Č. 6/ Výměna vrat u nálev-
ny kvasů nebylo splněno, pře-
souvá se na r. 2014, přibude k 
tomu ještě výměna radiátoru 
v nálevně.

Č. 7/ Uspořádat tematic-
ký zájezd. Cíl zájezdu byly 

Boskovice, navštívili jsme 
Arboretum, díky velké roz-
loze byla tato návštěva dost 
náročná na čas. Pokračovalo 
se prohlídkou vyhlášeného 
Zahradnictví Lebiš. Cestou 
do Boskovic jsme se zastavili 
v muzeu kočárů v Čechách 
pod Kosířem a pak ještě v Je-
víčku taky v muzeu nářadí 
a řemesel. Za přípravu zájez-
du patří poděkování organi-
zátorce p. Marii Zapletalové.

Č. 8/ Zajištění dřeva pro 
pálenici – využili jsme na-
bídky OÚ, úklid dřeva i s po-
řezem vzadu za hájenkou 
kolem potoka. Na pálenici 
bylo zpracováno a uloženo 
do sáhu.  Byla slabá sezóna, 
dřeva je dostatek, mohlo by 
se zajišťování dřeva trochu 
přibrzdit, dlouhým sklado-
váním venku se znehodno-
cuje.

Č. 9/ Oprava plotu kolem 
pálenice – sošky v plotu 
byly vyrovnány, vyztuženy, 
ovařeny, měly by se natřít. 
V některých místech je na-
rušená podezdívka, chtěla 
by též opravit. Natřít by se 
měla brána a plot složený 
z dílů. Pletivový plot se natí-
rat nebude, začíná dosluho-
vat. Uvažovali jsme o koupi 
oplastovaného pletiva.

Katastrofální neúroda 
negativně ovlivnila provozy 
závislé na jeho zpracování. 
Pálenice sice zahájila sezó-
nu 21. 8., aby se uchytily let-
ní kvasy, v září se pálení na 
měsíc přerušilo a opět zahá-
jilo 19. 10. Většinou se pálilo 
každý 3. den, hlavně soboty 
a neděle. Pro 304 pěstitele se 
napálilo 2544 l. V povidlárně 
se vařila povidla 20 pěstite-
lům, z toho pro 3 hrušková. 
Nejslabší to bylo v moštárně, 
kde se moštovalo jen 11 pěs-
titelům. Sběrny vykoupily jen 
3911 kg. Službu našeho kul-
turního zařízení loni využilo 
18 občanů. Od nového roku 
dochází ke změně, provoz 
kultury a úklid pálenice bude 
zajišťovat př. Eva Čapková. 

Pokračování na straně 28
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Brigády halenkovických zahrádkáøùBrigády halenkovických zahrádkáøù
Příchod jara s sebou při-

náší spoustu práce. Je třeba 
pomoci přírodě ze zimního 
spánku, pouklízet a připra-
vit zahrádkářskou sezónu. 
Z tohoto důvodu pořádají 
členové ZO ČZS Halenkovi-
ce pravidelně brigády.

V úterý dne 25. 3. 2014 
se uskutečnila pod vedením 
pana Josefa Hrbáčka brigá-
da členů ZO ČZS Halenkovi-
ce, v rámci které bylo pro-
vedeno stříhání stromků 
v místní části Vrchovice. 
Akce se zúčastnili zkušení 
zahrádkáři František Ga-
bryš, Zdeněk Trvaj a Fran-
tišek Riedl. Počasí moc 
nepřálo, protože vyfukoval 
nepříjemný studený vítr.

V sobotu 29. 3. 2014 se 
uskutečnila brigáda urče-
ná k zajištění dřeva pro 
pěstitelskou pálenici. Po 
předchozí dohodě se sta-

rostou obce pa-
nem Blažkem, byly 
vytipovány stromy 
v majetku obce Ha-
lenkovice v místní 
části Dolina, za zá-
vorou, směr Zele-
ná chata. Pokácení 
stromů bylo pro-
vedeno v pátek 28. 
3. v sestavě Lukáš 
Kuchař, Lenka Za-
pletalová a Radek 
Zapletal. Kácení 
v pátek bylo naplá-
nováno z důvodu 
zajištění bezpeč-
nosti - v tento den 
se v místě kácení 
pohybovalo méně 
lidí.

V sobotu se na brigádu 
pod vedením Lukáše Ku-
chaře sešlo deset členů. 
Brigádníci měli za úkol vy-
čistit místo kácení, poká-

Dalibor Stuchlík Dalibor Stuchlík 
- předseda- předseda

Josef HrbáčekJosef Hrbáček

Lukáš Kuchař Lukáš Kuchař 
- místopředseda- místopředseda

Josef Hrbáček Josef Hrbáček 
- ocenění- oceněníOcenění členové ČSZOcenění členové ČSZ
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V r. 2013 se odpracovalo 
281 br., hodin – akce dřevo, 
sečení trávy, příprava a za-
zimování pálenice a opravy 
chladičů, oprava plotu, ošet-
řování sadu a práce podle po-
třeby. Před koncem roku byly 
provedeny inventury, s vý-
sledkem vás seznámí zpráva 
revizní komise.

Závěrem chci jmé-
nem předsedy poděkovat 
územnímu svazu a jeho 
předsedovi p. Františku 
Němečkovi, OÚ, starosto-
vi p. Jaromíru Blažkovi, 
včelařům, hasičům, oběma 
školám, končícímu výboru, 
hlavně členům, kteří ve vý-
boru pracovali 20, 30 nebo 
i 40 let za dobrou spoluprá-

ci. Dále děkuji př. Martinu 
Trvajovi za vývoz výpalků, 
za vedení kulturního zaříze-
ní a úklid pálenice př. Dra-
ze Hrbáčkové, děvčatům za 
přípravu a provedení tom-
boly, za přípravu a roznášku 
pohoštění a všem, kteří nám 
zahrádkářům byli nějak 
nápomocni, i dalším, které 
jsem nejmenoval. Nově zvo-

lenému výboru bych popřál, 
aby se mu práce dařila ke 
spokojenosti členů i obča-
nů, aby si organizace udr-
žela své postavení jak v ÚS 
Zlín, tak v naší obci. Úplně 
na závěr bych použil citát, 
použitý na podobné schů-
zi: „Dědictví Otců, zachovej 
nám, Pane.“

F. Gabryš

cené dřevo zpracovat a za-
jistit jeho převoz na místo 
uskladnění. Po oba dva dny, 
kdy bylo dřevo zpracovává-
no, bylo příznivé počasí.

L. Kuchař
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MYSLIVOST
Mýtinka – Muzeum myslivosti Mýtinka – Muzeum myslivosti 
a pytláctví v Chøibecha pytláctví v Chøibech

Mýtinka – Muzeum mys-
livosti a pytláctví v Chřibech 
vzniká v Babicích. Autoři 
muzejní expozice se obracejí 
na občany, kteří mají vhodné 
artefakty dokumentující 
téma myslivosti a pytláctví 
se žádostí o jejich zapůjčení 
případně odprodej muzeu. 
Jde zejména o starou vý-
zbroj a výstroj myslivců, sta-
ré lovecké zbraně, uniformy, 
vybavení hájoven, předměty 
spojené s lesním pychem, 

jako oka, železa, nože, pušky 
aj. Přivítáme i fotogra ie a pí-
semná sdělení o myslivosti 
a pytláctví v podobě mys-
livecké latiny a pytláckých 
historek, případně odkazy 
na místní kroniky, kroniká-
ře, písmáky a jednotlivce, 
kteří k tématu mohou mít 
zajímavá sdělení. Informace 
a sdělení na adresu: Obecní 
úřad Babice, 

e-mail: babice@uh.cz
 tel.: 572 585 061.

Pomníèek Karla MrazíkaPomníèek Karla Mrazíka
Za historicky cennou my-

sliveckou památku, lze po-
važovat skromný pomníček 
v Chřibských lesích na cestě 
z Halenkovic k Nové Dědi-
ně.  Pomníček je z jednoho 
velkého kusu kamene a je na 
něm vytesáno jméno Karel 
Mrazík s letopočtem 1870. 
Pomníček je umístněn u ces-

ty v porostu krásných 
buků, jaké dovedou vy-
růst jen v Chřibech. Pro-
to jsou Chřiby lesníky 
nazývány „ královstvím 
buků“.

V ústním podání pa-
mětníků z okolních ves-
nic se k pomníčku váže 
tato tragická historka:   

V lesích kolem Ha-
lenkovic řádila parta 
pytláků, kterým nebylo 
„nic svaté“ a ani zvěř 
kroměřížského pana ar-
cibiskupa.  Pan arcibis-
kup byl vášnivý lovec, 
jak svědčí trofeje v jeho 
zámku, a nemohl se 
smířit s jejich řáděním. 
Tlačil pod pohrůžkou 
ztráty zaměstnání své 
hajné k dopadení této 
všeho schopné pytlácké 
bandy. Devatenáctiletý 
myslivecký mládenec 
Karel  MRAZÍK  byl mi-
mořádně aktivní při 
pronásledování pytláků 
a při střetu v lese jedno-
ho z nich postřelil. Pyt-
láci mu přísahali krutou 
pomstu, kterou v krát-
ké době vykonali.  Při 
náhodném střetu mlá-
dence v horách chytili, 
svázali a hlavou dolů jej 
uvázali nad mraveniš-
tě. Mládence našli ženy 
obžínající  lesní trávu 
až za několik týdnů. 
Byl strašně od mraven-

ců zohaven, a co vytrpěl si 
nelze ani představit. Sběra-
tel lidových písní František 
Bartoš v obci Halenkovice 
zaznamenal písničku

Hájíčku zelený už sem ťa 
dohájíl 

galánečko moja, už sem 
k vám dochodil … 

Tato písníčka z konce 
předminulého století je 
možná motivována smrtí 
Karla Mrazíka, kterému do-
dnes kolemjdoucí  dávají 
k pomníčku kytičku lesních 
květin....  

Smrtí Karla Mrazíka tehdy 
válka hajných a pytláků ne-
skončila. Od  Mrazíkového 
pomníčku směrem k Nové 
Dědině je ze sukovitého sta-
rého dubu postaven „Černý 
kříž“  ve stejné době jako 
Mrazíkův pomníček,  ale 
nikdo z místních o něm nic 
neví. Jeden ze starých pa-
mětníků mně řekl: „mosela 
sa tu stať nejaka hrůza.“  

Z této neurčité informace 
si můžeme domyslet násle-
dující:

Mohl zde být zabit pytlák, 
který zde byl pochován, pro-
tože zbojníci, vrazi a pytláci 
se na hřbitov do „posvěce-
né země“ pochovávat v té 
době nesměli.  Stejně tak se 
nesměla na těchto místech 
uvádět jejich jména. Mož-
ná nám něco napoví i sloka 
lidové písničky, která byla 
vždy motivována realitou ži-
vota obyčejných lidí.

 „...Večer u hája, zabili tam 
šohaja, zabili tam panští drá-
bi Janíčka.

Když zabili, pochovali pod 
javor, černý kříž stavjali a na 
něm napsali,

tady leží pochovaný zboj-
ník z hor.“ 

Dr. František LIBOSVÁR
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POMÁHÁME…POMÁHÁME…
Humanitární Humanitární 
sbírkasbírka

V rámci humanitární 
sbírky, která v Halenko-
vicích proběhla ve dnech 
9. a 10. 4. 2014, darovali 
obyvatelé obce oblečení 
a materiál, který zaplnil 
9 krabic a 53 pytlů. Děkuje-
me za vaši štědrost.

Tøíkrálová Tøíkrálová 
sbírka 2014sbírka 2014

Letošní Tří-
královou sbírku, 
která se v Halen-
kovicích usku-
tečnila v sobotu 
10. 1. 2014, pro-
vázelo příjemné 
slunečné počasí. 
Možná i proto 
jedenáct skupi-
nek koledníků 
vykoledovalo do 
svých kasiček 
46 234,- Kč, což je 
o 1622,- Kč více 
než v loňském 
roce. Poděkování 
patří nejen štěd-
rým dárcům, ale 
i koledníkům, ve-
doucím skupinek 
a všem, kteří se 
podíleli na orga-
nizaci sbírky.

Začali jsme tak, 
že na obecním úřadě jsme si 
na sebe dávali čepice a růz-
né kostýmy. Pak jsme se 
s paní Aničkou Horkovou 
nachystali a šli jsme po uli-
ci kolem Pavelkových. Byla 
jsem s Vendulkou a Adél-
kou Horkovými. Pak jsme 
šli a šli a potkali tetu Vlastu 
a ta nám říkala, že máme jít 
k nim. Tam nás čeká strýc 
s nadílkou. A velice nás 
chválil. Potom jsme došli 

Výsledky 
Tříkrálové sbírky 

Charity Otrokovice 2014

ObecObec Vybráno Vybráno 
KčKč

Počet Počet 
skupinskupin

OtrokoviceOtrokovice 252 741252 741 3535

NapajedlaNapajedla 143 033143 033 3636

SpytihněvSpytihněv 50 06550 065 1010

TlumačovTlumačov 46 56446 564 1313

HalenkoviceHalenkovice 46 23446 234 1111

ŽlutavaŽlutava 23 83123 831 66

PohořelicePohořelice 22 21022 210 44

KomárovKomárov 12 52812 528 22

Oldřicho-Oldřicho-
vicevice 10 44710 447 22

Celkem 609 653 119

… pohledem … pohledem 
koledníkùkoledníkù

Elektronický katalog sociálních Elektronický katalog sociálních služeb služeb 
Zlínského kraje Zlínského kraje 

Od března 2014 byl Zlín-
ským krajem o iciálně spuš-
těn Elektronický katalog 
sociálních služeb ve Zlín-
ském kraji, který je dostup-
ný na adrese: 
www.socialnisluzbyzk.cz.

Katalog je určen široké 
veřejnosti, zejména poten-
cionálním uživatelům so-

ciálních služeb, rodinným 
příslušníkům, osobám blíz-
kým, ale také může být pří-
nosem pro odborné pracov-
níky na obcích, kraji či pro 
poskytovatele sociálních 
služeb. Především odborní 
pracovníci mohou katalog 
využít jako nástroj pro po-
skytnutí kvalitního základ-

k Horkovým a tak jsme si 
dali přestávku a zpívali jsme 
i Benžovi. Pak čas utíkal. Šli 
jsme k tetě Kašparové a tam 
jsme uviděli, jak uspává So-
inku. A to je, přátelé, konec. 

Anetka Nádvorníková

Sraz jsme měli na 10 ho-
din  ráno. Naše skupinka se 
skládala z Alenky Velecké, 
Anetky Platošové a mě Te-
rezky Bieberlové. Šla s námi 

ního sociálního poradenství 
potencionálním uživatelům 
služeb.

Hlavním cílem katalogu 
je nabídnout nejvhodnější 
sociální službu nebo pře-
hled sociálních služeb, které 
pomohou reagovat a řešit 
konkrétní životní situaci či 
potřebu.

i moje mam-
ka Pavča. Moc 
jsme si to užily. 
Vykoledovaly 
jsme spoustu 
peněz do kasič-
ky, ale také růz-
ných dobrot. Jak jsme přišly 
z koledy, dostaly jsme párek 
a kofolu. Potom jsme si roz-
dělily kokina. Byl to super 
den. 

Terezka Bieberlová

Sbírka byla dobrá, hodně 
jsme se nasmáli. Lidičky byli 
milí a hodní, nenechávali 
dveře zavřené. Na konci ces-
ty nás hodně bolely nožičky. 
Moc se těšíme na příští rok.

Gábinka Hradílková
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VÁNOÈNÍ HVÌZDA VÁNOÈNÍ HVÌZDA 
– PODÌKOVÁNÍ – PODÌKOVÁNÍ 

Sdružení Šance ve spo-
lupráci s Červeným kří-
žem každoročně pořádá 
dobročinnou akci „Vánoč-
ní hvězda“ – prodej stej-
nojmenné květiny. Zakou-
pením hvězdy lze pomoci 
těžce nemocným dětem 
v Dětském hemato-onko-
logickém oddělení v Olo-
mouci. V Halenkovicích 
se v rámci této charita-
tivní akce prodalo celkem 
57 květin.  Díky Vám. 

V Olomouci dne 
31. 1. 2014

Vážení a milí,
dovolte, abychom Vás 

v těchto chladných dnech 
zahřáli velice příjemnou 
zprávou. Na konci loň-
ského roku jste se někte-
ří dobrovolně zapojili do 
prodeje vánočních hvězd, 
které pomáhají těžce ne-
mocným dětem. Výsledek 
naší práce je neuvěřitel-
ných 1 743 100,- Kč za-
tím nejvyšší za šestnáct 
let trvání sbírky Vánoční 
hvězda. 

Díky Vám mají děti 
a jejich rodiny na hemo-
onkologickém oddělení 
v Olomouci pocit, že ne-
jsou v tom boji s nemocí 
opuštěni. Všichni víme, 
jaká je důležitá psychická 
podpora. Díky Vám mají 
příjemnější návrat do 

běžného života po léčbě. 
Mají možnost zúčastnit se 
speciálních rekondičních 
a víkendových pobytů 
a prožít společnou rodin-
nou dovolenou dle přání. 

Patří Vám obrovské 
poděkování za pomoc 
a výbornou organizaci 
prodeje, překročili jsme 
hranici třiceti tisíc pro-
daných květin. Připojilo 
se k nám i mnoho nových 
lidí s velkým srdcem. Jsme 
rádi, že se zapojili i mladí 
lidé a studenti, nové zá-
kladní a střední školy.

S vánočními hvězdami 
během prodeje prožívá-
me také mnoho pěkných 
zážitků, plných emocí 
a radosti. Je to dané i tím, 
že nabízíme krásnou kvě-
tinu, která vyžaduje jem-
né zacházení. Škoda, ne-
máme možnost se všichni 
sejít na jednom místě 
a všechno si říct. Určitě 
bychom na to potřebovali 
pěkných pár dní. Možná 
někdy v budoucnu…

Zatím Vám přejeme 
radostné dny naplněné 
zdravím, láskou a štěstím. 
Ať se Vám na oplátku po-
daří v tomto roce vše zdo-
lat a překonat. 

S úctou za organizační 
tým sbírky:

Zdeňka Wasserbauerová

CHARITATIVNÍ MEZINÁRODNÍ CHARITATIVNÍ MEZINÁRODNÍ 
PROJEKT NA PODPORU OSVÌTY PROJEKT NA PODPORU OSVÌTY 
BOJE S ONKOLOGICKÝM BOJE S ONKOLOGICKÝM 
ONEMOCNÌNÍM DÌTÍONEMOCNÌNÍM DÌTÍ

• Mezinárodní projekt 
„Charitativní tour na kole“ 
vznikla v roce 2010 v Bra-
tislavě, kdy jeho zakladatel 
pan Bilík, který z vlastní 
zkušenosti s touto nemocí 
měl potřebu pomáhat jiným 
rodinám, které si tuto onko-
logickou nemoc také prožili. 
Cílem občanského sdružení 
Život pro děti a OZ Děťom 
pre život je organizování 
rehabilitačních a regenerač-
ních pobytů dětským onko-
logickým pacientům po ná-
ročné léčbě;

• podpora a propagace 
prevence onkologických ne-
mocí;

• uspokojování speci ic-
kých potřeb dětských paci-
entů s onkologickým one-
mocněním; 

• poukazovat na potřebu 
pomáhat dětským onkolo-
gickým pacientům, které ab-
solvují náročnou léčbu.

Cyklistika patří mezi ob-
líbený a dostupný sport, 
proto chceme jejím pro-
střednictvím zapojit co nej-
širší veřejnost do boje proti 
předsudkům, že rakovina je 
nemoc smrtelná a stanovení 
této diagnózy  znamená pro 
pacienta stav konečný.

Charitativní tour na 
kole 2014 (Na bicykli 
deťom) je mezinárodní 
charitativní projekt reali-
zovaný OS Život pro děti 
a OZ Deťom pre život.

Jde o cyklotour s účastí 
cyklistů a také známých 
osobností z Česka a Slo-
venska.

Zapojit se do projektu 
může každý, kdo má kolo 
a problematika dětské on-
kologie mu není lhostejná.

Projekt podporují for-
mou sbírek města a obce 
a také irmy, dobrovolné 

skupiny i jednotlivci.
Z výtěžku se realizují re-

kondičně - regenerační po-
byty malých onkologických 
pacientů, jejich rodičů a sou-
rozenců.

Historicky první pobyt 
jsme realizovali v roce 2009, 
byl v Tatranské Lomnici. 
V roce 2013 se konal nej-
větší česko-slovenský pobyt 
se 107 účastníky na hotelu 
Buchlov. 

Jsme nezisková organi-
zace a našim hlavním cílem 
je organizování rekondičně 
regeneračních pobytů pro 
děti z České a Slovenské 
republiky  s onkologickým 
onemocněním po náročné 
léčbě. Snažíme se uspoko-
jovat speci ické 
potřeby dětských 
pacientů s onko-
logickým onemoc-
něním a poukázat 
na potřebu dětí, 
které absolvují 
náročnou léčbu.  
Našim cílem a po-
sláním je zapojit 
širokou veřejnost 
do projektu a dát 
v podvědomí pro-
blematiku této ne-
moci. 
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Letošní již pátý ročník 
charitativní tour na kole 
2014 se opět jako v loni po-
jede 12. června 2014 přes 
obec Halenkovice. Můžete 
se k nám přidat a podpo-
řit tím dobrou věc.  Minulý 
rok obec a základní škola 
věnovala pro onkologicky 
nemocné děti částku, která 
byla přidána k dalším vyšla-
paným korunám a v říjnu 
jsme pro děti, jejich rodiče 

a sourozence zorganizova-
li pod záštitou náměstka 
hejtmana Zlínského kraje 
MUDr. Lubomíra Nečase 
rekondičně-regenerační 
pobyt na hotelu Buchlov, 
kde společně strávili ne-
zapomenutelných 5 dnů. 
Na pobyt přijela i patron-
ka známá herečka Valérie 
Zawadská a jako rozhodčí 
na fotbalovém turnaji Josef 
Náhlovský.  

INZERCEINZERCE
Máte pocit, že platíte Máte pocit, že platíte 
příliš vysoké splátky příliš vysoké splátky 
na…na…
• HYPOTÉKU ?• HYPOTÉKU ?
• • PŮJČKU – ÚVĚR ?PŮJČKU – ÚVĚR ?
• • ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ?ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ?
• • KREDITNÍ KARTU ?KREDITNÍ KARTU ?
• • KONTOKORENT ?KONTOKORENT ?

…a příliš vysoké platby na……a příliš vysoké platby na…
• • ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ?ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ?
• • ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ?ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ?
• • POVINNÉ RUČENÍ ?POVINNÉ RUČENÍ ?
•  •  POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI 

A DOMÁCNOSTI ?A DOMÁCNOSTI ?

…spolu je můžeme …spolu je můžeme 
snížit!!!snížit!!!

Veronika ZavřelováVeronika Zavřelová
Halenkovice 171Halenkovice 171

Tel.: 736 788 040 Tel.: 736 788 040 
veronika.zavrelova@ovbmail.czveronika.zavrelova@ovbmail.cz

CYKLOTOUR POJEDE I PØES HALENKOVICECYKLOTOUR POJEDE I PØES HALENKOVICE
Chtěla bych touto ces-

tou pěkně poděkovat za 
inanční podporu a byla 

bych moc ráda, kdyby i le-
tos jsme mohli díky vám 
pro tyto velké bojovníky 
uspořádat další pobyt. Mů-
žete ve vaší obci uspořádat 
dobrovolnou sbírku, nebo 
přispět na účet občanské-
ho sdružení Život pro děti 
107-1881850287/0100, 
popřípadě při naší cestě 

zakoupit tričko nebo nára-
mek .

Letošní tour je dlouhá 
1 158 km a povede přes 
263 obcí na Moravě a Slo-
vensku.

Peleton dobrovolní-
ků můžete přivítat kolem 
10. hodiny.

Více informací najdete 
na www.zivotprodeti.cz

Za OS Život pro děti
Daniela Lečbychová

Zavolejte!Zavolejte!

Družstvo vlastníků hledá nové vedení
Zemědělské druž-

stvo vlastníků, družstvo 
Halenkovice, vykonává 
svou činnost na katastru 
Halenkovice a částečně 
na katastrálním území 
Spytihněv. Sídlo druž-
stva je na farmě Bábolná 
čp. 674. Družstvo se řídí 
stanovami a zastupu-
jí ho statutární orgány: 
představenstvo – 7 člen-
né a kontrolní komise 
– 3 členná. ZDV Halen-
kovice má v současnosti 
312 členů. Tito členové 
jsou bez pracovní účasti 
v družstvu a každý z čle-
nů má svůj majetkový 
podíl. Podíly jsou v růz-
né výši. Minimální výše 
podílu na jednoho člena 
je 5000,- Kč, maximální 

výše není omezena. Tyto 
podíly jsou kryty majetkem 
družstva, který se skládá 
z těchto nemovitostí a ob-
jektů: porodna Zádřinová, 
farma Lipová – horní stáj, 
areál irmy Bábolná, ČOV 
Starý Dvůr (dnes bioplyno-
vá stanice) včetně příslu-
šenství (mostní váha, skla-
dovací hala). Tyto objekty 
jsou vesměs pronajímány 
cizím společnostem a ir-
mám. K těmto objektům 
patří ještě drobný maje-
tek, studny, komunikace, 
pozemky, mechanizace. 
Převážná část mechanizace 
a zemědělské techniky byla 
v minulosti, buď sešrotová-
na, nebo prodána z důvodů 
špatného technického sta-
vu anebo vysokého stáří.

V minulém období druž-
stvo pronajímalo od jednot-
livých vlastníků pozemky, 
které užívalo. Po dohodě se 
společností Lukrom s. r. o. 
přešlo užívání pozemku 
na tuto společnost a od 
1. 10. 2012 je společnost 
Lukrom s. r. o. obhospoda-
řuje v plném rozsahu včet-
ně nájemních smluv, daňo-
vých odvodů atd. 

Poslední výroční člen-
ská schůze, která se konala 
5. 12. 2013 v sále Obecní-
ho úřadu v Halenkovicích 
schválila mimo jiné i výpla-
tu části majetkových podí-
lů všem členům družstva. 
Měla v programu i volbu 
nových statutárních orgá-
nů družstva (představen-
stvo + kontrolní komise). 

Bohužel pro nedostatek 
zájmu ze strany členů 
družstva o práci v těch-
to orgánech nebyly nové 
orgány zvoleny. Proto 
stávající představenstvo 
a kontrolní komise pra-
cují ve stejném složení 
dál. 

Příští volba nových 
orgánů družstva je plá-
novaná na měsíc červen, 
proto představenstvo 
vyzývá členy družstva, 
kteří mají zájem o práci 
v těchto orgánech, aby 
se přihlásili buď osob-
ně u předsedy družstva 
p. Josefa Gajdošíka, nebo 
na telefonu 602 500 324.

Za představenstvo 
ZDV Halenkovice

Josef Gajdošík
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Sobotní ráno zrovna ne-
lákalo slunečními paprsky. 
Spíše to vypadalo, jako by 
se sluníčku nechtělo vstávat, 
ale nakonec si přece dalo říci. 

Přece oslava 225. narozenin 
kostela sv. Josefa by měla být 
krásná a neměl by ji provázet 
pošmourný den.

Postupně jsme přicháze-
li na slavnostní mši svatou. 
Přestože slavnost se kona-
la před 4. nedělí postní, byl 
kostel prostě vyzdoben kvě-
ty. U kostela jsme potkali děti 
nastrojené do krojů. Pět ma-
minek přivedlo tři děvčátka 
a dva hochy v kroji. Již to sa-
motné navozovalo slavnostní 
atmosféru. Hodiny na kostel-
ní věži odbily čtvrt po desáté 
a ze zákristie vyšel průvod 
v jehož čele byl nesen kříž. 

225 LET OD POSVÌCENÍ 225 LET OD POSVÌCENÍ KOSTELA SV. JOSEFAKOSTELA SV. JOSEFA  
Jak jsme slavili narozeninyJak jsme slavili narozeniny

Následovaly děti v krojích, 
ministranti, misalista a po-
slední vstupoval do chrámu 
Otec Bohumil, který prů-
vod uzavíral, a radost zářila 

z jeho očí... Průvod doprovo-
dila slavnostní hra varhan.

Otec Bohumil při mši sva-
té připomněl význam chrá-

mu a jeho místo jak v historii 
a architektuře, tak nutnost 
chrámu pro duchovní život. 
Myslím, že jsme všichni jeho 
slovům věnovali pozornost a 
děti, které dají občas při mši 
svaté o sobě vědět, byly ten-
tokrát zaujaty něčím jiným, 
než aby je bylo slyšet.

Obětní dary nesly krojo-
vané děti, nejprve Karolínka 
předala košík s čokoládou, 
znamenající pohodu a „bla-
ženost“. Matěj přinesl košík 
hroznů, připomínající víno 
k oběti. Anetka přinesla 
bochník chleba připomínají-
cí chleba při poslední večeři. 
Poslední krojovaný pár Ven-
dulka s Adamem předali do 
rukou kněze hostie a víno.

Atmosféra mše svaté byla 
též umocněna zpěvy naší 
scholy a varhaním doprovo-
dem. Než Otec Bohumil po-
žehnal všem dětem a přišlo 
jich hodně, z vděčnosti jsme 
zazpívali Te Deum na podě-
kování Pánu Bohu za všech-
ny přijatá dobrodiní.

Jak říkala varhanice Zden-
ka, lid vycházel z chrámu za 
zvuků tónů varhan. Vždyť 
hudba v nás všech probou-
zí něco krásného a moti-
vuje nás k tomu „lepšímu“, 
a zvlášť v této „šedivé“ době, 
bychom měli čerpat sílu prá-
vě zde v chrámu Páně.

„Dobré duše“, jak ozna-
moval v ohláškách O. Bo-
humil, připravily různé 
dobroty – mňamky. Tedy 
při východu z kostela byly 
všichni podarování něčím 
dobrým na zub. Varhany 
hrály, slunce svítilo a my 
všichni jsme mohli deba-
tovat o všem, o co jsme se 
chtěli podělit. A to vše při-
spělo k oslavě narozenin, 
které domnívám se, byly 
opravdu krásné.

Na závěr je třeba poděko-
vat všem, kdo se o toto po-
hodové sobotní dopoledne 
postarali. Nejvíce Otci Bo-
humilovi, schole, slečně var-
hanici, maminkám a jejich 
dětem, panu Wozarovi za fo-
cení a všem dobrým duším, 
bez nichž by to nebylo ono...

M. Lukášová

FARNOST
HALENKOVICE
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FINANÈNÍ SBÍRKA V KOSTELE FINANÈNÍ SBÍRKA V KOSTELE 

Podìkování Podìkování 
od Milánka a jeho rodiny. od Milánka a jeho rodiny. 

Vánoèní Vánoèní 
koncertkoncert

V neděli 15. prosince 
2013 v 15:00 h se uskutečnil 
v kostele sv. Josefa koncert 
Žesťového kvintetu z Valaš-
ské Polanky. Atmosféra i přes 
velký chlad byla výborná... 
Sešlo se kolem 50 návštěvní-
ků, kteří si mohli vychutnat 
melodie na vánoční téma. 

Koncert Magna MysteriaKoncert Magna Mysteria
Do nového roku jsme 

vstoupili koncertem otroko-
vické hudební skupiny Mag-
na Mysteria, která v našem 

kostele vystupovala již po-
třetí. 

V repertoáru Magna Mys-
teria jsou písně, jež se zpívaly 

Pøehled Pøehled 
událostí, událostí, 
které které 
v nejbližší v nejbližší 
dobì dobì 
oèekávámeoèekáváme

• 11. 5. Halenkovická 
pouť 
- poutní mše svatá se 
plánuje na 9.30 hod.

• 1. 6. slavnost prvního 
svatého přijímání dětí 
- mše svaté v 10.15 hod.

• 22. 6. slavnost Boží-
ho Těla 
- mše svaté v 10.15 hod.

FARNOST
HALENKOVICE V rámci dětské mše na 

Štědrý den proběhla inanč-
ní sbírka na podporu rodiny 

vážně nemocného Milánka. 
Díky velké štědrosti lidí se 
v Halenkovicích při mši sva-
té vybralo 26.835,- Kč. Dále 
dárci poslali celkem 5.200,- 
Kč. 

K inanční sbírce se při-
pojili také občané ze Spytih-
něvi, kde se při mši vybralo 
8.002,- Kč a další dárci při-
spěli částkami v hodnotě 
4.000,- Kč. 

Celkem tedy o. Bohumil 
Kundl rodině předal něco 
přes 44.000,- Kč. 

Všem dárcům obrovské 
díky. 

nebo byly zapsány v časovém 
rozmezí od 12. do 17. století. 
Jedná se o písně duchovní, 
milostné i žertovné - písně 

minnesängerů, 
jorgalů či tru-
badúrů. Jsou 
zpívány v pů-
vodních rozpi-
sech či v dobo-
vých úpravách.

Již v loňském 
roce nahradily 
dva hlasy v pů-
vodně mužském 
vokálním kvin-
tetu dvě zpě-
vačky. Letos se 
představila dal-
ší nová členka 
souboru, která 
vokály doplňuje 
hrou na kytaru. 
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LMKPøíprava na novou sezonuPøíprava na novou sezonu
Po zimním období nastá-

vá čas jara, pro nás modelá-
ře z halenkovického klubu 
to znamená jediné, připravit 

letiště pro konání jarní akce 
"Otevření nebe".

Na jaře se plocha letiště 
připravuje pro novou sezo-

nu 2014, 
je toho 
trošku víc než jen sekání 
trávy. Nejprve se celá plocha 

potahá zeměděl-
skými bránami, 
poté válcujeme 
vlastním válcem 
vyrobeným z boj-
leru cca 800 l. Dal-
ším krokem je 
o jeden týden 
později sekání se 
sběrem prořezané 
trávy. Ta letošní 
příprava byla obo-
hacena o stavbu 
nové ochranné 
sítě, zakoupené 
z inančního daru 
od Continental a.s. 
Ještě úklid klubov-
ny, natřít fasádu 

a můžeme symbolicky ote-
vřít oblohu na modelářským 
letištěm Vrchovice v Halen-
kovicích.

Letošní otevírání se po-
vedlo, počasí přálo, modeláři 
přijeli z různých koutů Mora-
vy. 

Dršťoková polévka po-
dávaná v klubovém baru se 
také povedla, vždyť aby ne, 
vařili jsme ji 8 hodin a při-
tom ještě posekali a povál-
covali letiště.

Poděkování patří všem 
členům z matěřského klu-
bu, také modelářům z ji-
ných klubů, kteří svou účas-
tí přispěli k pohodovému 
průběhu celé akce.

Jaroslav Vičánek 

PozvánkaPozvánka

Vážení přátelé modeláři, piloti modelů, 
modýlků vícemotorových nebo jen přízniv-
ci letectví.

Rok se s rokem sešel a blíží se další 
ročník sletu RC modelů v Halenkovicích. 
7. června 2014 se bude konat již 8. ročník 
„Model air show“ na modelářském letišti 
v Halenkovicích.

Příjezd je možný v pátek, od 15.00 hod., 
současně jsou povoleny seznamovací a tré-
ninkové lety  na našem letišti. Spalovací 
motory mohou být v provozu jen do 18.00 
hodin, a to po oba dva dny.

Drobné občerstvení je možné zakoupit 
přímo na letišti nebo v nedaleké hospodě.

Hygiena: suché WC 2x, voda užitková 
(nádrž 1m3).

Hlavní program bude zahájen v sobotu 
od 13.00 hod. a potrvá řízeným provozem 
s komentářem do 17.00 hodin.

Součástí hlavního programu bude sou-
těž dětí s házedly, divácká anketa o nej-
krásnější dynamickou ukázku.

V 16.30 bude vyhlášen výsledek divácké 
ankety a také předání cen: cena organizá-
torů za statiku, cena za letový projev, cena 
za kuriozitu sletu, cena LMK smolař sletu.

Na viděnou s vámi se těší pořadatelé.  

Model air show 2014Model air show 2014
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HA - LA LIGA HA - LA LIGA - roèník 2014- roèník 2014
Zimní měsíce si v po-

sledních letech mohou 
příznivci sálové kopané 
zpestřit účastí v turnaji 
HA-LA Liga. Turnaj je po-
řádán pod hlavičkou TJ 
Halenkovice, hraje se v tě-
locvičně místní základní 
školy.

V loňském roce avizo-
vali pánové z TJ Halenko-
vice plán vrátit turnaj ke 
kořenům. Nemělo by jít 
v první řadě o výsledek, 
ale hlavně o radost ze hry. 
Také proto byl omezen 
start mladých aktivních 
fotbalistů - ti se v tělocvič-
ně na jarní část sezóny 
připravují v rámci pravi-
delných tréninků.

Zájem o turnaj ze 
strany hráčů byl velkou 
neznámou. Nakonec se 
do soutěže zapojilo pět 
mužstev. Každé mužstvo 
mohlo mít maximálně 
šest hráčů, mezi nimiž 
nesměl být žádný aktivní 
fotbalista do 35 let. Hrá-
lo se na dvakrát patnáct 
minut, s desetiminutovou 
přestávkou. Hrálo se sys-
témem každý s každým 
v počtu tři na tři, střídat 
šlo libovolně. Vítěz zápa-
su získal tři body, remíza 
byla za bod. V případě 
shodného počtu bodů roz-
hodoval vzájemný zápas, 
následně skóre. Rozhod-
čím většiny utkání byl pan 
Zbyněk Horka.

Celý turnaj se odehrál 
během tří sobotních veče-
rů. První zápasy byly se-
hrány 15. 2. 2014, dalším 
hracím dnem byla sobota 
22. 2. a poslední zápasy se 
hrály 1. 3. 2014. 

Posezení s vyhlášením 
výsledků proběhlo jen pár 
desítek minut po závěreč-
ném hvizdu posledního 
zápasu. Hráči a další hosté 
se přesunuli do Hospody 
u Lhotských, kde už se 
chystal raut. Kromě toho 

zde probíhala příprava 
diplomů a ocenění. Hlav-
ní trofejí byl samozřejmě 
legendární putovní pohár.

Před samotným vyhlá-
šením, které moderova-
li pánové Radek Kedruš 
a Zbyněk Horka, přednesl 
několik slov předseda TJ 
Halenkovice, pan Vladimír 
Wozar. Poděkoval všem 
zúčastněným i všem, kteří 
se podíleli na organizaci 
turnaje. Dále ve stručnos-
ti nastínil představy o ko-
nání příštího ročníku tur-
naje. Přítomné seznámil 
také s úvahami o konání 
podobného, ale jednoden-
ního turnaje v letních mě-
sících.

Následovalo vyhlášení 
vítězů a předání cen. Jako 
první byl oceněn nejstarší 
hráč turnaje, kterým byl 
pan Pavol Donoval.

Soutěž byla vyrovnaná, 
o čemž svědčilo také vy-
hlášení nejlepšího střelce. 
Tím se stal Břetislav Pře-
cechtěl, který nastřílel 24 
gólů. Jen o jeden gól míň 
vsítil Kamil Hanáček. 

Konečné výsledky také 
ukazovaly na vyrovnanost 
soutěže. Na stupně vítězů 
se totiž dostala mužstva, 
která byla v předchozích 
ročnících spíše na spod-
ních příčkách výsledko-
vých listin.

Konečné pořadí tur-
naje: 
1. místo Rangers
2. místo Gabroši
3. místo Za zenitem
4. místo Ďáblovi soustruž-
níci
5. místo Nohejbal

Organizátoři děkují 
všem, kteří se jakkoliv po-
díleli na přípravě turnaje, 
vedení ZŠ za poskytnutí 
tělocvičny a personálu 
Hospody u Lhotských za 
zajištění prostor a po-
hoštění při slavnostním 
ukončení soutěže.           RJ

Mistrovství ÈR v biatlonu Mistrovství ÈR v biatlonu 
žactva žactva Jablonec nad NisouJablonec nad Nisou

28. 2. - 2. 3. 2014 se usku-
tečnilo MČR v biatlonu. Zú-
častnilo se ho 136 žáků z celé 
republiky. Všechny tři dny 
bylo krásné slunečné počasí.

V sobotu probíhaly závody 
volnou technikou. Dopole-
dne se konal rychlostní zá-
vod, kde se v kategorii žáci B 
umístil Martin Palla na krás-
ném 15. místě z 38 závodní-
ků. Odpoledne se zúčastnil 
štafetového závodu dvojic, 
kde Martin a Michal Puček ze 
Střelky Brno vybojovali nád-
herné čtvrté místo.

V neděli probíhal stíhací 
závod. Běželo se podle po-
řadí ze sobotního rychlost-
ního závodu. Martin vybíhal 
z patnáctého místa a cílem 
proběhl devatenáctý.

Tyto závody ukončily 
zimní sezonu 2013/2014. 
V žebříčku Českého poháru 
vybojoval Martin 11. místo.

Od března začíná přípra-
va na letní sezonu, které se 
zúčastní 15 halenkovických 
závodníků.

TAK DRŽTE PALCE!!!
F. Palla

BIATLON
I. kolo Èeského poháru I. kolo Èeského poháru 
Nové Mìsto na MoravìNové Mìsto na Moravì

První kolo České-
ho poháru v biatlonu 
proběhlo 4. - 5. ledna 
2014 v Novém Městě 
na Moravě. Účastnil se 
ho jeden náš sporto-
vec. Uskutečnily se zde 
dva závody. V sobotu 
se běžel rychlostní zá-
vod, v neděli pak závod 
s hromadným startem.

V kategorii žáci B 
Martin Palla (viz foto) 
obsadil deváté a desá-
té místo. V obou závo-
dech vybojoval I. vý-
konnostní třídu a tím 
si zajistil postup na 
mistrovství ČR.

 Soutěžního víken-
du se účastnilo celkem 
175 sportovců z celé 
republiky. Oba soutěž-
ní dny doprovázely na 
leden vysoké teploty.

II. kolo Èeského poháru II. kolo Èeského poháru LetohradLetohrad
Druhé kolo Českého po-

háru v biatlonu proběhlo 
8. -  9. února 2014 v Leto-
hradě. Účastnil se ho jeden 
náš sportovec. Uskutečnily 
se zde dva závody klasickou 

technikou. V sobotu se bě-
žel vytrvalostní závod, v ne-
děli pak rychlostní závod.

V kategorii žáci B Martin 
Palla obsadil 24. a 18. mís-
to.
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FOTBAL
Fotbalová pøípravka pøed Fotbalová pøípravka pøed 
jarní èástí sezóny  jarní èástí sezóny  

Po ukončení podzimní 
sezóny jsme se přesunuli 
do tělocvičny ZŠ. Trénin-
ky začínaly vždy v úterý 
a v pátek v 17 hod. Mladých 
a nadějných kluků není ni-
kdy dost. 

Tímto zveme všechny 
nové zájemce o fotbal, aby 
přišli mezi nás. Určitě kluky, 
kteří už s námi hrají, znají 
ze školky nebo ze školy. 

Odměnou je dobrý ko-
lektiv a kamarádský pří-
stup všech včetně trenérů. 
Pravděpodobně začátkem 
března obdržíme pozvání 
na přátelský zápas.

Bude to opravdu velká 
akce. Jde o zápas v přestávce 
1. ligy týmu 1. FC Slovácko. 
Naše přípravka se utká s tý-
mem 1. FC Slovácko. Tady 
dojde na konfrontaci obou 
týmů. Můžeme alespoň srov-
návat. Jsem přesvědčen, že 
někteří naši hráči se mohou 
srovnávat s těmi ze Slovácka. 
Pokud se někdo opravdu za-
líbí trenérům soupeře, může 
dostat pozvání na jejich tré-
nink a poznat tak dění kolem 
fotbalu v celé jeho profesio-
nální kráse. Záleží jenom na 
hráčích samotných. Tam je to 
totiž úplně jiný „level.“ 

Pøípravka Halenkovice 2013Pøípravka Halenkovice 2013
Halenkovická fotbalová 

přípravka začala trénovat 
díky pěknému počasí na 
travnatém hřišti. Tréninky 
máme ve stejné dny v úterý 
a pátek.

Motivací do jarních tré-
ninků a zápasů bude pro 
naše kluky již dříve avi-
zované přátelské utká-
ní s mužstvem Slovácka. 
V sobotu 10. 5. 2014 kluci 
starší přípravky Halenko-
vic doprovodí při nástupu 
fotbalisty 1. FC Slovácka 
k ligovému zápasu proti 
1. SC Znojmo. O přestáv-
ce tohoto ligového zápasu 
si zahrají minizápas proti 
fotbalistům 1. FC Slovác-
ka kategorie U10. V tomto 
družstvu již druhým rokem 
hrají a trénují naši odcho-
vanci Ríša Vašíček a Matěj 
Hastík. V mladší přípravce 
1. FC Slovácko věkové ka-
tegorie U8 hraje a trénuje 
Jaromír Trvaj, který patří 
k nejšikovnějším klukům 
v mužstvu. Halenkovičtí 
fotbalisti budou mít mož-
nost nahlédnout do útrob 
stadiónu v Uherském Hra-
dišti a podívat se do kabi-
ny prvoligového mužstva. 
Spolu s rodiči samozřejmě 
budou sledovat celý zápas 
Slovácka se Znojmem. Toto 
je malá pozvánka na naše 
tréninky pro další kluky, 
kteří by měli zájem o fotbal.

Naše jarní sezóna halen-
kovické přípravky začala 
v pátek 4. 4. 2014 zápasem 
v Jaroslavicích.

Poslední přípravný zá-
pas sehrála starší i mladší 
přípravka proti Topolné, 
kde se naši kluci předved-
li v dobrém světle. Star-
ší zaslouží pochvalu za 
předvedený výkon. Utkání 
se odehrálo na vedlejším 
tréninkovém hřišti. Terén 
nebyl příliš rovný, spíše ta-
kové menší vlnobití. Tomu 
odpovídal i začátek utkání. 
Obě mužstva s tím měla 

problémy. Halenkovičtí se 
s tímto hendikepem vyrov-
nali lépe. Naše přednost 
byla v rozehrávce a lepším 
pohybu po hřišti. Tomu od-
povídal i konečný výsledek 
v náš prospěch. Zvítězili 
jsme 7:2. Branky: Lukáš Ko-
cián 4, Franta Palla 2, Matěj 
Hastík 1. Všichni zaslouží 
pochvalu. Zejména Lukáš 
Kocián, Franta Palla a Adam 
Kedruš.

Ani mladší nezklamali. 
Sice prohráli, ale musíme 
si uvědomit, že někteří klu-
ci se mezi nás dostali před 
několika týdny. Je to jenom 
dobře, bude nás zase o něco 
více. Konečný výsledek 8:6 
pro Topolnou.

Během jarní sezóny již 
máme domluvené dva tur-
naje. 1. května 2014 Turnaj 
nadějí v Topolné. V rámci 
letního soustředění, které 
proběhne 13. - 15. června 
2014 v Lednici, se zúčast-
níme turnaje v Rakvicích. 
Tady bude hrát družstvo 
přípravky a poprvé nastou-
pí nově se tvořící mužstvo 
mladších žáků Halenkovic. 

Ve 13. kole se utkali do-
mácí Halenkovice s Fryštá-
kem. Hosté dorazili o nece-
lou hodinku dříve a trochu 
nás tím zaskočili. Naštěstí 
ne výsledkově.

Mladší kluci po bojov-
ném výkonu vyhráli 9:8. 
Starší se také nenechali 
zahanbit a vyhráli 15:3. 
Převážnou většinu utkání 
naši hoši kontrolovali hru. 
Pohyb po hřišti opravdu 
vypadal jako by hráli starší 
a zkušenější kluci. Proto si 
všichni zaslouží pochvalu 
za předvedenou hru. 

Střelci branek: Kocián 
Lukáš 5, Hastík Matěj 3, Va-
šíček Ríša 3, Franta Palla 3, 
Prokop Lukáš 1.

Ještě jednou díky za pří-
jemně strávené nedělní do-
poledne.

Tým trenérů Pokračování na straně 38

Rozlosování fotbalové Rozlosování fotbalové 
sezóny sezóny 2013/2014 - jaro2013/2014 - jaro

V neděli 30. 3. 2014 zača-
la jarní část fotbalové sezóny 
2013/2014. Halenkovické A 
mužstvo na domácím hřišti 
hostilo tým Tečovice B.

Ve spolupráci s vedením 
TJ Halenkovice Vám budeme 
na webu obce v následujícím 
půlroce přinášet aktuální vý-
sledky, tabulky a komentáře 
k zápasům halenkovických 
fotbalových týmů přípravky, 
dorostu a A mužstva. Stručné 
informace o zápasech nalez-
nete opět v pravé části hlav-
ní stránky dole. Zde budou 
k dispozici odkazy na další 
zprávy z halenkovického fot-
balu.

Halenkovice – Tečovice B 
(30.3.2014) 2 : 1 Kašpar J., 
Drábek

Sestava: Vykoukal Mar-
tin, Kašpar Jaroslav, Marholt 
Pavel, Marholt David, Vla-
chynský Radek, Kulenda Jan, 
Sudolský Jiří, Režný Tomáš, 
Kadlčák Ondřej, Drábek Pa-
vel, Stuchlík Milan, Abrahám 

Marek, Janík Roman, Haná-
ček Jaroslav, Gabrhelík Ro-
man.

První utkání jarní části se-
zóny začali fotbalisté domá-
cích Halenkovic aktivně, po-
stupně si vypracovali územní 
i herní převahu, dosáhli však 
pouze série rohových kopů, 
z kterých ovšem vůbec neo-
hrozili branku hostující re-
zervy Tečovic. Skóre se změ-
nilo až ve 20. minutě, kdy se 
z přímého kopu za hranicí 
velkého vápna parádně tre il 
kapitán domácích Halenko-
vic Jaroslav Kašpar – 1:0. Do-
mácí pokračovali v náporu, 
který v další branku promě-
nil po sólovém průniku do 
vápna ve 26. minutě Pavel 
Drábek – 2:0. Velká šance ke 
změně skóre ve prospěch Ha-
lenkovic se naskytla v 31. mi-
nutě zápasu, další přímý 
kop rozehrál opět Jaroslav 
Kašpar, tentokrát však zazvo-
nila tyč. Hosté z Tečovic se 
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1. 3. 2014 (hráno na umě-
lé trávě v Napajedlích) 
Halenkovice – Zlámanec 3 : 6
branky: 
Sudolský 2x, Stuchlík

8. 3. 2014 (domácí hřiště) 
Halenkovice – Zlámanec 6 : 2
branky: 
Sudolský, Kašpar J., Kadlčák 
O. 2x, Drábek 2x

Příjemné jarní počasí 
umožnilo halenkovickým 
fotbalistům sehrát venkovní 
přípravné zápasy.

Dorost - OP skupina A - jaro
11. kolo Halenkovice - Všemina 13. 4. 2014, 13.30 hodin, neděle

12. kolo Slušovice B - Halenkovice 13. 4. 2014, 13.30 hodin, neděle

13. kolo Halenkovice - Štípa 27. 4. 2014, 13.30 hodin, neděle

14. kolo Jaroslavice - Halenkovice 3. 5. 2014, 13.30 hodin, sobota

15. kolo Spytihněv - Halenkovice 11. 5. 2014, 14.00 hodin, neděle

16. kolo Halenkovice - Fryšták 18. 5. 2014, 14.00 hodin, neděle

17. kolo Příluky - Halenkovice 25. 5. 2014, 13.30 hodin, neděle

18. kolo Halenkovice - SK Vizovice 1. 6. 2014, 14.00 hodin, neděle

10. kolo Hvozdná - Halenkovice 7. 6. 2014, 13.30 hodin, sobota

Muži - III. tøída - skupina A - jaro
15. kolo Halenkovice - Tečovice B 30. 3. 2014 15.30 hodin, neděle

16. kolo Všemina - Halenkovice 6. 4. 2014 15.30 hodin, neděle

17. kolo Halenkovice - Žlutava 13. 4. 2014 16.00 hodin, neděle

18. kolo Březová - Halenkovice 20. 4. 2014 16.00 hodin, neděle

19. kolo Halenkovice - Štípa 27. 4. 2014 16.00 hodin, neděle

20. kolo Pohořelice - Halenkovice 4. 5. 2014 16.30 hodin, neděle

21. kolo Mysločovice - Halenkovice 11. 5. 2014 16.30 hodin, neděle

22. kolo Halenkovice - Kostelec 18. 5. 2014 16.30 hodin, neděle

23. kolo Fryšták B - Halenkovice 24. 5. 2014 16.30 hodin, sobota

24. kolo Halenkovice - Paseky 1. 6. 2014 16.30 hodin, neděle

25. kolo Březůvky - Halenkovice 8. 6. 2014 10.15 hodin, neděle

26. kolo Halenkovice - Komárov 15. 6. 2014 16.30 hodin, neděle

Pøípravka A - jaro
12. kolo Jaroslavice - Halenkovice 4. 4. 2014, 16.30 hodin, neděle

13. kolo Halenkovice - Fryšták 13. 4. 2014, 10.30 hodin, neděle

14. kolo Žlutava - Halenkovice 20. 4. 2014, 14.00 hodin, sobota

15. kolo Malenovice - Halenkovice 23. 4. 2014, 16.30 hodin, neděle

16. kolo Halenkovice - Mysločovice 4. 5. 2014, 10.30 hodin, neděle

17. kolo Napajedla - Halenkovice 8. 5. 2014, 16.00 hodin, neděle

18. kolo Halenkovice - Tlumačov 18. 5. 2014, 10.30 hodin, neděle

19. kolo Paseky B - Halenkovice 21. 5. 2014, 16.30 hodin, sobota

20. kolo Halenkovice - Mladcová 1. 6. 2014, 10.30 hodin, neděle

21. kolo Štípa - Halenkovice 6. 6. 2014, 16.30 hodin, pátek

22. kolo Halenkovice - Tečovice 15. 6. 2014, 10.30 hodin, neděle

Pokračování ze strany 37
pořádně osmělili až na konci 
prvního poločasu, vynutili si 
faul v pokutovém území a ve 
43. minutě z penalty snížili 
na poločasových 2:1.

Ve druhém poločase se ob-
raz hry změnil, hráči Halen-

kovic se uchýlili k nakopáva-
ným balónům, které soupeř 
z Tečovic celkem v pohodě 
odvracel. V 60. minutě sice 
halenkovický Tomáš Režný 
hezkou hlavičkou orazítko-
val spojnici břevna a tyčky, 
ostatní střelecké pokusy ale 

končily mimo vymezený pro-
stor branky gólmana Tečovic. 
Dramatické momenty přinesl 
až závěr utkání. O závěreč-
nou zteč branky se pokusili 
fotbalisté Tečovic, vypraco-
vali si postupně dva rohové 
kopy a přímý kop z hranice 

vápna, tyto šance ale nevyu-
žili. Když se následně balón 
z nenápadné střely zastavil 
o tyč domácího brankáře 
Martina Vykoukala, hráči 
Halenkovic již těsnou výhru 
v poměru 2:1 a tím i první 
jarní body uhájili.

Fotbalové Fotbalové 
pøípravné pøípravné 
zápasyzápasy

Turnaj Turnaj 
fotbalových fotbalových 
amatérùamatérù

31. května 2014 od 9:00 
hod. proběhne na hřišti TJ 
Halenkovice "Turnaj halen-
kovických fotbalových ama-
térů". Hrát se bude na zmen-
šeném hřišti, počet hráčů 
5 + 1 brankář. Do turnaje se 
mohou přihlásit maximálně 
osmičlenná družstva, složená 
z Halenkovjanů, kteří ale ne-
smí být aktivními fotbalisty 
(registrovaní TJ Halenkovi-
ce). Věkové omezení 16 - 100 
let.Systém turnaje bude sta-
noven na základě počtu při-
hlášených družstev. Startov-
né (cca 150 Kč/osobu) bude 
vybráno v den konání turnaje. 
Přihlášky zasílejte do 4. květ-
na 2014 na e-mail: zbynek.
horka@avonet.cz, nebo tel.: 
723 525 395.Sestavte svůj 
tým a přijďte s námi prožít 
příjemnou fotbalovou sobotu. 
K divácké podpoře mužstev 
jsou samozřejmě zváni také 
fanoušci a fanynky kvalitní 
amatérské kopané.
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Sdružení pro podporu Sdružení pro podporu 
místních iniciativ CHØIBYmístních iniciativ CHØIBY

Duben - Květen
sobota - neděle
10 -16 hodin
Červen
středa - neděle
10 - 16 hodin
Červenec - Srpen
denně 10 - 18 hodin
Září - Říjen
sobota - neděle 
10 - 16 hodin

Státní svátky:
1. 5. 2014 
čtvrtek 10 - 16 hodin
8. 5. 2014
čtvrtek 10 - 16 hodin
28. září
Přejezd Chřibů na histo-
rických kolách

28. říjen
oslavy 10. výročí otevření 
rozhledny BRDO
Jiné víkendy, březen, lis-
topad, prosinec podle 
počasí.
Možnost individuálních 
návštěv mimo provozní 
dobu, veškeré informace
na telefonu 607870392, 
nebo na stránkách 
www.chribymikroregion.cz

Prosinec
pondělí 29. 12. 2014 
10 - 16 hodin
úterý 30. 12. 2014 
10 - 16 hodin
středa 31. 12. 2014 
10 - 14 hodin

Studánky vypravují pøíbìhyStudánky vypravují pøíbìhy
Vážení milovníci Chři-

bů. 
V nakladatelství VE-

LIGRAD vychází 8. svazek 
Chřibů záhadných a my-
tických, nazvaný Stu-
dánky vypravují příběhy. 
Protože jich autoři Bořek 
Žižlavský a Jiří Blaha vy-
hledali a popsali více než 
dvě stovky, vyjdou po-
stupně ve třech svazcích.

První svazek společ-
ně pokřtíme v sobotu 
10. května na Smraďavce. 
Křtít se bude sirnatou vo-
dou z pramene vytékají-
cího u kaple sv. Kříže.

Knihu bude možné na mís-
tě zakoupit a nechat si od au-
torů podepsat.

Program:
13.00 
Sraz v nádvoří Lovecké re-

staurace na Smraďavce
13.30 – 14.00 
Říčky, potoky a prameny 

v Chřibech. Ing. Jaroslav Hra-
bec, vedoucí odboru ochrany 
přírody a krajiny Zlínského 
kraje

14.15 – 14.45 
Odchod ke kapli a křest 

knížky u pramene Smraďav-
ky

15.00 
Nádvoří restaurace: Pro-

dej knih, autogramiáda, zá-
bava při harmonice.

Pro neposedné:  
Vycházka k pomníčku 

Jindřicha Prakšického ze Zá-
střizl (U Zabitého)

Srdečně zve Expedice Chřiby

ROZHLEDNA BRDOROZHLEDNA BRDO  
Turistická sezóna 2014Turistická sezóna 2014
Telefon:  573 367 020Telefon:  573 367 020

PROVOZNÍ DOBAPROVOZNÍ DOBA

Dotazník pro obyvatele regionu Dotazník pro obyvatele regionu 
Severní Chøiby a PomoravíSeverní Chøiby a Pomoraví

MAS Severní Chřiby a Po-
moraví žádá obyvatele Ha-
lenkovic o spolupráci při 
dotazníkovém šetření, které 
má zmapovat potřeby oby-
vatel území v návaznosti na 
zpracovávanou strategii. Do-
tazník je podkladovým ma-
teriálem pro tvorbu strategie 
rozvoje regionu Místní akční 

skupiny Severní Chřiby a Po-
moraví. Cílem tohoto dotaz-
níkového šetření je zjistit, 
jak jsou občané regionu 
spokojeni s kvalitou jednot-
livých složek života, a co vidí 
jako priority dalšího rozvoje 
celého regionu. Odkaz na do-
tazník máte k dispozici na: 
www.halenkovice.cz

MUZEUM v NapajedlíchMUZEUM v Napajedlích
Muzeum Napajedla pro 

Vás připravilo nové stálé ex-
pozice a výstavy.

Prostor chodby v 1. NP 
patří irmě Slavia brat-
ří Paříků. Mimo poutavě 
podané informace z jeho 
historie zde uvidíte ukázku 
produkce motorů. Záměrně 
s touto expozicí byla zahá-
jena i nová výstava v au-

diovizuálním výstavním 
sále, která představuje život 
a dílo architekta Mirosla-
va Lorence, který je mimo 
jiné autorem dvou vil bratří 
Paříků. Předsálí s časovou 
přímkou uvozující některá 
podstatná data z dějin Na-
pajedel je pak další stálou 
expozicí s názvem Příběh 
města.

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČRDoplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR
Ve dnech 10. a 11. ledna 

2014 proběhly Doplňo-
vací volby do Senátu Par-
lamentu ČR. V Halenkovi-
cích z 1471 oprávněných 
voličů přišlo volit 310 - 
volební účast tedy dosáhla 
21,07%. Nejvíce hlasů zís-
kal kandidát Hnutí Úsvit, 
MUDr. Talaš Pavel, který 
získal 74 hlasů. Ve voleb-

ním obvodu č. 80 (Zlín) do-
sáhla volební účast 23,33%. 
Do druhého kola voleb, kte-
ré se uskutečnilo ve dnech 
17. a 18. ledna 2014 po-
stoupili kandidáti Kunčar 
Patrik za KDU ČSL (26,36% 
hlasů) a Lukáš Libor za ODS 
(16,52%).

Ve dnech 17. a 18. 1. 2014 
proběhlo druhé kolo dopl-

ňovacích voleb do Senátu 
ČR. V Halenkovicích z 1472 
oprávněných voličů přišlo 
volit 156 - volební účast byla 
10,6%. Počet platných hlasů 
156. Vítězem voleb v Ha-
lenkovicích se stal kandidát 
KDU-ČSL Patrik Kunčar, kte-
rý získal 131 hlas. Kandidát 
ODS Libor Lukáš obdržel 
25 hlasů. V rámci celého vo-

lebního obvodu zvítězil 
kandidát KDU-ČSL Patrik 
Kunčar, který tak v Senátu 
ČR obsadí místo po Tomio 
Okamurovi. Patrik Kunčar 
získal 63,16% hlasů, jeho 
protikandidát, Libor Lu-
káš z ODS, od voličů obdr-
žel 36,83% hlasů. Volební 
účast v celém obvodu byla 
16,36%.
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Policie ČR upozorňuje na 
podvodné jednání

Policie ČR obdržela 
oznámení od občanů o pod-
vodném jednání irmy En-
demos distribution, s.r.o. 
Praha 1, zasílající upomín-
ky převážně starším obča-
nům, které vyzývá k úhradě 

dlužné částky. Policie ČR 
upozorňuje občany na toto 
podvodné jednání. V přípa-
dě, že obdržíte od této ir-
my upomínku, dostavte se 
na policii k zadokumento-
vání případu.

Na návrh Hasičského zá-
chranného sboru Zlínského 
kraje a v souladu s usnese-
ním zastupitelstva zlínského 
kraje č. 0278/Z11, byla naší 
obci schválena investiční 
dotace ve výši 400.000,- Kč 
z rozpočtu Zlínského kraje 
na technické zhodnocení 
automobilové stříkačky pro 
jednotku sboru dobrovol-
ných hasičů. 

Barum Rally Barum Rally 
2014 přes 2014 přes 
Halenkovice Halenkovice 
nepojedenepojede

V prosinci 2013 projevili 
organizátoři Barum Czech 
Rally zájem o průjezd této 
automobilové soutěže přes 
katastr obce Halenkovi-
ce, v rámci 44. ročníku ra-
lly, konaného v roce 2014. 
Předběžná dohoda byla 
pozitivní. Situace se ale ze 
strany organizátorů změni-
la, a proto soutěž v letošním 
roce přes Halenkovice ne-
pojede. 

Zavedení 
systému dozoru 
nad africkým 
morem prasat

Z důvodu výskytu africké-
ho moru prasat u divokých 
prasat v Polsku zavedla 
s okamžitou platností Státní 
veterinární správa Program 
časného varování a dozoru 
nad nebezpečnou nákazou-
-africký mor prasat. V rám-
ci tohoto programu podává 
Krajská veterinární správa 
informaci o nutnosti nepro-
dleného nahlášení každého 
podezření na výskyt AMP, 
a to chovateli prasat, soukro-
mými veterinárními lékaři 
a členy honebních společen-
ství na KVSZ všemi dostup-
nými prostředky - osobně, 
telefonicky, e-mailem. 

Poradenské 
místo pro 
seniory

Každý první a třetí čtvrtek 
v měsíci v době od 14:00 
hod. do 16:00 hod. je v bu-
dově č. 2 Městského úřadu 
Otrokovice otevřeno Pora-
denské místo pro seniory 
a zdravotně postižené ob-
čany. Služby poradenského 
místsa jsou poskytovány 
bezplatně.

Nezaměstnanost 
v Halenkovicích

V měsíci březnu 2014 bylo 
v rámci obce Halenkovi-
ce evidováno 83 uchazečů 
o zaměstnání. Nezaměst-
nanost v Halenkovicích 
dosáhla 6,55%. Oproti 
měsíci únoru 2014, kdy 
bylo evidováno 87 uchaze-
čů o zaměstnání, se jedná 
o pokles nezaměstnanosti 
o 0,49%.

Volby do 
Evropského 
parlamentu

Volby do Evropského 
parlamentu se uskuteční 
ve dnech 23. a 24. květ-
na 2014. V obci Halenkovice 
se bude volit v budově obec-
ního úřadu.

AKTUÁLNÌ...AKTUÁLNÌ...

Dotace pro hasiče

Bezdrátový přijímač 
hlášení místního 
rozhlasu

V kanceláři obecního úřadu 
Halenkovice můžete zakoupit 
bezdrátový domácí přijímač 
rozhlasového hlášení a IVVS (in-
tegrovaný varovný a výstražný 
systém) za cenu 500 Kč/ks - pro 
obyvatele mimo dosahu kabelo-
vé sítě a za plnou cenu tj. 1770 
Kč/ks - v místech dosahu kabe-
lové sítě. 
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PØIPRAVOVANÉ PØIPRAVOVANÉ AKCEAKCE
3. 5. 2014
2. halenkovické 
hudební odpoledne
- v neděli 4. květ-

na 2014 od 16:00 hod. 
se v sále KD Halenkovi-
ce pod záštitou starosty 
Obce Halenkovice usku-
teční II. ročník Hudební-
ho odpoledne. Předvést 
hru na hudební nástroj 
nebo zazpívat může kaž-
dý, kdo má dostatek ku-
ráže k vystoupení před 
publikem. Věk účinkují-
cích není nijak omezen. 

11. 5. 2014
Halenkovická pouť 
- poutní mše sv. se plá-

nuje na 9.30 hod.

17. 5. 2014
Výlet do pohádky 
- 26. ročník - začátek 

pochodu pohádkovým le-
sem je v 10.00 hod., ukon-
čení ve 14.00 hod. na 
Dolině u střelnice. 

Vstupné: dospělí 70 
Kč, děti 50 Kč. Záchytné 
parkoviště připraveno na 
bývalém zemědělském 
letišti Halenkovice. Do-
prava na start a zpět za-
jištěna kyvadlově.

23. 5. 2014 - pátek
- od 14:00 do 22:00
24. 5. 2014 - sobota
- od 8:00 do 14:00 
Volby do Evropského 

parlamentu
- v místnosti Klubu senio-

rů v budově OÚ Halenkovice 

23. 5. 2014 
25. 5. 2014 
Divadlo žáků ZŠ  
- proběhne v sále KD 

v pátek od 20.00 hod. a v ne-
děli od 15.00 hod. Žáci os-
mé třídy sehrají pohádku 
„O spanilém princi,“ kterou 
nacvičili pod vedením Mgr. 
Petry Barcuchové a Mgr. Ol-
gy Idesové. 

30. 5. 2014 - pátek 
Den s MŠ 
- LMK Halenkovice při-

vítá návštěvu dětí z MŠ Ha-
lenkovice na modelářském 
letišti na Vrchovici. 

31. 5. 2014
Fotbalový turnaj ama-

térů  
- hřiště Halenkovice. Po-

řádá TJ Halenkovice. Pro 
další informace sledujte in-
formační kanály obce.

1. 6. 2014
Slavnost prvního 

sv. přijímání dětí
- kostel sv. Josefa, mše sv. 

v 10.15 hod. 

7. 6. 2014
Model air show  
- se koná na modelář-

ském letišti v Halenkovi-
cích - již 8. ročník. Pořádá 
LMK Halenkovice a Otro-
kovice. Odpoledne pro ce-
lou rodinu s ukázkami 
modelů, soutěží pro děti, 
komentovaným  leteckým 
dnem. 

12. 6. 2014 - čtvrtek
- v 10:00 hod.
 Na kole dětem 
- charitativní akce věno-

vaná onkologicky nemoc-
ným dětem. Trasa povede 
přes naši obec. Peloton při-
vítají žáci ZŠ a doprovodí 
jej na kolech. Zveme k účas-
ti Vás všechny, můžete i i-
nančně přispět na nemocné 
děti. 

22. 6. 2014 
Slavnost Božího Těla
- kostel sv. Josefa, mše sv. 

v 10.15 hod.

HALENKOVICKÁ PÙJÈOVNA 
KOSTÝMÙ
Kde ji najdete: 
Pláňavy, naproti kostela, 
bývalá provozovna kadeř-
nictví

Výdej kostýmů 
na akci Výlet do 
pohádky

Pondělí 
5. 5. a 12. 5. 
9:00 - 12:00 hod.
Středa 
7. 5. a 14. 5. 
16:00 - 19:00 hod.

Žádost o pomoc Žádost o pomoc 
- Pohádka 2014 - Pohádka 2014 

Vážení občané, žádá-
me vás o spolupráci při 
přípravě a organizaci 
akce Výlet do pohádky, 
která proběhne 17. květ-
na 2014. 

Hledáme především 
dobrovolníky na zajiště-
ní chodu bufetů, pořada-
telské služby, organizo-
vání dopravy, účinkování 
v pohádce apod. I drob-
ná pomoc bude příno-
sem. 

Informace o pohád-
kových stanovištích: 

paní Marie Mihálo-
vá, tel.: 736 651 438, 
e-mail: mshalenkovice@
centrum.cz. 

Informace o organi-
začním zázemí: 

paní Vlasta Hrbáčko-
vá, tel.: 608 858 910.

Termíny brigád Termíny brigád 
pro pøípravu pro pøípravu 
Výletu do Výletu do 
pohádky pohádky 

8. 5. 2014 
úklid budovy střelnice 

na Dolině, včetně sečení 
trávy. 

Sraz v 8:00 hodin na 
střelnici.

15. - 16. 5 
příprava pohádkových 

stanovišť. 
Sraz v 8:00 hod. buď na 

střelnici na Dolině nebo 
u nové školy. 

Prosíme, 
určitě přijďte – dobro-

volníků není nikdy dost.

26. 6. 2014 - čtvrtek
- v 17:00 hod. 
Pietní vzpomínka 

100. výročí zahájení 1. svě-
tové války. - u pomníku pad-
lých z I. sv. války v parčíku na 
Pláňavách promluví staros-
ta obce a o.Bohumil Kundl. 
Českou státní hymnu zazpí-
vá p. uč. Eva Hanáčková ze 
ZUŠ R. Firkušného z Napaje-
del. Za nepříznivého počasí 
pietní akt proběhne v koste-
le sv. Josefa. 

19. 7. 2014
Letní fotbalový turnaj
- hřiště Halenkovice, po-

řádá TJ Halenkovice

20. 9. 2014
 380 let založení obce 

11. 10. 2014
Drakiáda
- další ročník dračího lé-

tání na letišti Vrchovici.

Vracení kostýmů 
po ukončení akce 
Výlet do pohádky

Pondělí 
19. 5. a 26. 5. 
10:00 - 12:00 hod.
Středa 
21. 5. a 28. 5.
16:00 - 19:00 hod.

Po telefonické domluvě je 
možné sjednat jiný termín.
Kontakt: Lenka Rezková, 
608 153 642
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Matěj Kubičík
30. 1. 2013  Dolina

Nela Nekorancová
3. 2. 2013  Dolina

Michal Čapka
22. 3. 2013  U Svatých

Aneta Talašová
4. 5. 2013  Dolina

Nela Magdaléna Kylarová
30. 5. 2013  Dolina

Vojtěch Hubáček
27. 6. 2013  Obecnice

Michael Mojmír Kunčar
27. 7. 2013  Pláňavy

Marek Machala
14. 9. 2013  Katernice

Alex Vachuta
17. 9. 2013  Pláňavy

Petr Huleja
18. 10. 2013 Zádřinoví

Daniel Hanáček
30. 10. 2013 Dolina

Amálie Navrátilová
31. 10. 2013 Járky

Edita Jánošíková
1. 11. 2013  Dolina

Štěpán Jakub  Trvaj
4. 11. 2013  Hradská

Lucie Juráňová
15. 11. 2013  Zádřinoví

Radim Peroutka
13. 12. 2013 Kátliny

Klára Prachařová
13. 12. 2013 Járky

So ie Kašparová
30. 12. 2013 Kopec

VÍTÁME NAŠE VÍTÁME NAŠE 
OBÈÁNKYOBÈÁNKY

Zlatá 
svatba
50 let společné-
ho života, oslavili 
Zdeněk a Josefa 
Málkovi z Kater-
nic. Sňatek uza-
vřeli 4. dubna 
1964 v Halenko-
vicích.

bb

Libuše Švejčarová
5. 1. 2013 89 let

Antonín Kopčil
7. 1. 2013 80 let

Marie Kubičíková
7. 3. 2013 88 let

Jindřiška Zábranová
19. 3. 2013 78let

Františka Trvajová
20. 3. 2013 74 let

Milada Mišurcová
21. 3. 2013 81 let

Radoslav Horka
11. 5. 2013 76 let

Miroslav Bučík
12. 5. 2013 88 let

Alena Juřenová
13. 5. 2013 79 let

Obec Halenkovice měla 
k 31. 12. 2013 1849  oby-
vatel, což je o 16 více než 
v roce 2012. Přistěhovalo se 
55 osob, narodilo se 18 dětí, 
odstěhovalo se 32 osob a ze-
mřelo 25 občanů. V rámci 
obce se přestěhovalo 46 ob-
čanů, z toho je 9 nově evi-
dovaných na úřední adrese. 

Pohyb obyvatel v roce 2013Pohyb obyvatel v roce 2013
Celkem je na úřední adrese 
77 občanů (adresa obecního 
úřadu Halenkovice 76). 

11 občanů Halenkovic 
uzavřelo loni sňatek. Rozved-
lo se 11 občanů.

V Halenkovicích je nyní 
9 občanů starších 90 let: 
Anežka Navrátilová z Kržlí 
(96 let), Alžběta Bačíková 

z Doliny (94 let), Vlastimi-
la Hrabalová ze Zadřínoví 
(93 let), Marie Almášiová 
z Doliny (92 let), Karel Žák 
z Chobotova (92 let), Milada 
Gajdošíková z Pláňav (90 let),  
Mikošková Anna z Dolního 
Konce (90 let), Marie Holás-
ková z Pláňav (90 let) a Jiřina 
Bezlojová z Kopce (90 let).

LOUÈÍME SE SE ZEMØELÝMILOUÈÍME SE SE ZEMØELÝMI
Daniel Sklenařík

25. 5. 2013 47 let
Františka Maňásková

1. 6. 2013 83 let
Zdeňka Šodková

19. 7. 2013 68 let
Veronika Perničková

22. 7. 2013 85 let
Josef Súkup

18. 8. 2013 83 let
Josefa Brázdilová

19. 8. 2013 75 let
Vlastimil Horka

19. 8. 2013 76 let
Karel Žák 

20. 8. 2013 60 let
Antonín Hučík

24. 9. 2013 80 let

Drahomíra Kníchalová
7. 10. 2013 89 let

Jaroslav Musil
13. 11. 2013 67 let

Antonie Štulířová
19. 11. 2013 62 let

Božena Kolářová
29. 11. 2013 83 let

František Vojáček
6. 12. 2013 83 let

Alois Gabrhelík
19. 12. 2013 84 let

Vlastimil Kulenda
27. 12. 2013 46 let

První miminko 2014První miminko 2014
První halenkovické mimin-

ko, které se podívalo na svět 
v roce 2014 je Eliška Trvajo-
vá z Dolního Konce. Narodila 

se Radce a Martinu Trvajo-
vým 19. února 2014 v 11.45 
hod. ve zlínské porodnici. 
Vážila 3,11 kg a měřila 49 

cm. Doma ji přivítal i bráška 
Martin. Celé rodince přejeme 
krásný pohodový život, pro-
žitý ve zdraví a spokojenosti.
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Vítání obèánkùVítání obèánkù
V sobotu 29. března 2014 

jsme na obecním úřadě v Ha-
lenkovicích do života při-
vítali naše nejmenší děti. 
Pozvání na tento slavnost-
ní akt přijali: Naďa a Kamil 
Hanáčkovi se synem Dani-
elem (foto č. 1), Monika Ha-
senöhrlová a Tomáš Peroutka 
se synem Radimem (foto č. 2), 
Lucie Juráňová s dcerou Lucií 
(foto č. 3), Veronika a Pavel 
Trvajovi se synem Štěpánem 
Jakubem (foto č. 4), Naďa 
a Michal Navrátilovi s dcerou 
Amálií (foto č. 5), Lenka a Lu-

1.
káš Hulejovi se synem Petrem 
(foto č. 6) a Jitka a Jozef Já-
nošíkovi s dcerou Editou (fo-
to č. 7). Krátký program plný 
básniček, písniček a taneč-
ků předvedly děti z mateřské 
školy a žákyně základní ško-
ly. Nacvičily jej pod vedením 
p. učitelky Holáskové a p. uči-
telky Tělupilové. O hudební 
doprovod se postarala Zuza-
na Kříčková.

Přejeme malým občánkům 
i rodičům pevné zdraví, hod-
ně štěstí a spokojenosti.
Bohdana Blažková, matrikářka

2. 3. 4.

5. 6. 7.
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Leden
50 let

 Pavel Novák Pláňavy 268
 Vratislav Skácel Kopec 15

55 let
 Eva Čevelová Járky 323
 Miroslav Vlk Zádřinoví 314

60 let
 Karel Pernička Katernice 269

65 let
 Anna Režná Záhumení 580
 Svatava Navrátilová, Ph.D. Kržle 490
 Josef Baštinec Dolina 485

70 let
 Rostislav Očadlík Dolina 582
 Ludmila Benková Zádřinoví 348

85 let
 Josef Gabrhelík Zlámanec 166
 Antonín Hrdý U Svatých 277

Únor
50 let

 Svatopluk Mišurec Pláňavy 76

60 let
 Anna Krkošková  Kopec 659

65 let
 Božena Chytilová Kopec 12
 Jiřina Kociánová Pláňavy 405

70 let
 Marie Kašková Katernice 123

75 let
 Václav Marholt Záhumení 565

80 let
 Františka Režná Katernice 125

BLAHOPŘEJEME
Březen

50 let
 Ing. František Brázdil Pláňavy 644

55 let
 Dana Kašíková U Svatých 253

65 let
 Jiřina Kadlecová Záhumení 564
 František Vojáček Kržle 371

70 let
 Josef Hrbáček Dolina 192

75 let
 František Gabryš Záhumení 571
 Marie Gabrielová  Obecnice 407

80 let
 Marie Režná Dědina 26

Duben
50 let

 Miroslav Chaloupka Katernice 158
 Marie Zatloukalová Obecnice 671
 Plšek Stanislav Záhumení 611

55 let
 Jiří Velech Kopec 633

60 let
 Jaroslav Grebeníček Pláňavy 162
 Eliška Smetanová Dolina 426

70 let
 Anna Masařová  Katernice 107
 Miroslav Šavara Dolina 524

80 let
 Ludmila Ochotská  Dolina 193
 Vojtěch Vičánek Járky 349

K významnému životnímu jubileu Vám upřímně 
blahopřejeme a přejeme Vám do dalších let pevné 
zdraví, štěstí, pohodu a mnoho spokojenosti ve Vašem 
osobním životě. 

Bohdana Blažková, matrikářka.

Vydal: OÚ Halenkovice KVĚTEN 2014. Redakce: OÚ Halenkovice, tel.: 577 945 736, e-mail: obec@halenkovice.cz, www.halenkovice.cz, šéfredaktorka 
Mgr. Jarmila Tělupilová, Číslo vydání: 73, Registrační číslo: MK ČR E 13080. Povoleno referátem kultury Okresního úřadu ve Zlíně dne 1.3.1995. Sazba: 
Zuzana Nekudová - 723 484 608 Tisk: HART PRESS, spol. s r.o. Otrokovice, Náklad 1000 ks. 

Květen
50 let

 Vlastimil Grebeníček Záhumení 639
 Dana Režná Katernice 125
 Milan Kašík Pláňavy 504
 František Gabriel Obecnice 407
 Věnceslava Jadrníčková  Záhumení 445

60 let
 Mgr. Božena Kopecká Obecnice 21
 Božena Pekařová U Svatých 291

75 let
 Jaromír Konečný Obecnice 544

85 let
 Václav Duba Katernice 84
 Božena Adamcová Dolina 301

Červen
50 let

 Vlastimil Ptáček Katernice 112
 Hana Vojtášková Obecnice 643

55 let
 Ludmila Vančíková Katernice 177

60 let
 Marcela Blažková Pláňavy 260
 Bc. Lubomír Macharáček Dolní Konec 178
Miroslava Rajtarová Almáši Dolina 726

80 let
 Marie Snopková Pláňavy 274
 Antonín Bělošek Katernice 148

85 let
 Alfred Rozmahel U Svatých 486
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