46
ŘÍJEN 2006

REKONSTRUKCE
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Budova nové školy po rekonstrukci

P

robíhala od 18. 4. 2006 a definitivní ukončení všech prací
bylo stanoveno na 22. 9. 2006. Práce započaly na budově
tělocvičny a jídelny s budováním sedlové střechy s „příhradovými vazníky“. V tomto místě vznikl prostor pro zřízení „galerie“, která umožní náhled do tělocvičny. S jejím dokončením
se počítá v druhé etapě výstavby. Bylo provedeno zateplení obou
školních budov. Všechna okna byla vyměněna za plastová včetně
instalace žaluzií a sítí v oknech školní kuchyně. Nové jsou také
některé vnitřní, ale hlavně vnější tj. vstupní dveře s bezpečnostními zámky. V budově II. stupně byla provedena
rekonstrukce hygienického zařízení pro žáky i zaměstnance. Toto zařízení je v hlavním vestibulu i pro tělesně
postižené, pro které je vystavěna rampa před hlavním
vchodem, a tím bude těmto lidem umožněn přístup k veřejnému internetu (počítačová učebna od 15:30 – 19:30
hodin). Pro žáky byly vybudovány nové šatny. Každý žák
má svou skříňku s klíčkem. Pro pedagogické pracovníky
byla zřízena nová sborovna, byly upraveny některé kabinety a kanceláře včetně vymalování a nátěrů zárubní
a radiátorů. Se stavebními prácemi souvisí rekonstrukce elektrorozvodů, hromosvodů a především nová zářivá
fasáda.

Děti i vedení školy děkují investorovi – Obci Halenkovice za získání
finančních prostředků a řemeslníkům za zdárný průběh této prospěšné
akce. Poděkování patří zejména správním zaměstnancům, ale i všem
ostatním zaměstnancům školy za náročný úklid v době těsně před zahájením
školního roku.
Vedení základní školy uspořádá pro širokou veřejnost „Den otevřených
dveří“, termín je stanoven na neděli 29. října 2006.
Mgr. Hana Huťková

Budova nové školy před rekonstrukcí
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Vážení občané,
v říjnu letošního roku skončí funkční období Zastupitelstva obce (2002 – 2006) a nadešla chvíle pro hodnocení a bilancování. Chvíle pro zamyšlení a ohlédnutí se za čtyřletou činností orgánů obce, prací celého kolektivu poslanců v Zastupitelstvu
obce i jednotlivců na radnici.
Přijatá a postupné naplňoZvláštní důraz je kladen na: základní prvky systému ekoZastupitelstvo obce pracovalo ve složení Ivan Blaha, vaná strategie rozvoje:
% centrální prostor obce na logické stability krajiny, kteRadana Dundálková, Vlasti- %"základní podmínkou dalPláňavách, úpravy veřej- ré jsou postupně uplatňovány
mila Gabrhelíková, Antonín
šího rozvoje je respektováných prostranství a ploch a taky realizovány v terénu.
Gajdošík, Vladimír Jambor,
ní stávajícího typu osídlení
Biocentrum „Dědinské díly“
vyhrazené zeleně
Josef Janeček st., Josef Janea historického dorysu obce % prostory autobusových zas- je pravidelně ošetřováno
ček ml., Jiří Janiš, Ludmila % v navrženém řešen í
a je připraveno na základní
távek
Karbowiaková, PaedDr. Majsou
zohledňovány
rie Kašíková, Anna Kašpárvýhledové záměry byková, Ing. Radek Kedruš,
tové výstavby, obJosef Kníchal, Vladimír Něčanské a technicmec, Jaroslav Ulica.
ké vybavenosti, průPři tvorbě a realizaci volebmyslové zóny a další
ního programu se vycházelo
funkční složky v území
z potřeb obce, požadavků ob% Halenkovice se pročanů a schválených záměrů
filují jako obec nabíSměrného územního plánu
zející nové možnosobce. Územní plán a jeho
ti pro kvalitní bydlení,
schválené doplňky č. 5 - 8 řeší
občanskou vybavenost
komplexní rozvoj jednotlia pracovní příležitosti
vých funkčních složek a technické infrastruktury pro celé % významnou roli zde
bude mít zastoupení
katastrální území obce tak,
Cesta Obecnice – Katernice
rekreační funkce, pro
aby nedocházelo ke kolizím
níž bude nutno dobudovat % dobudování infrastruktury prořez. Bylo vybudováno
a rozporům a stanovuje nové
chybějící rekreační a turis- v části Dolina, U Svatých, Li- biocentrum Dolní a Horní
závazné regulativy územního
Kopaniny s hodnotou díla
pové,
tickou infrastrukturu
rozvoje a obnovy obce.
%" úpravy
vodního 820.000,- Kč. Dále byly vytoku Vrbka v za budovány a dány do provozu
stavěné části obce protierozní a protipovodňové
U Svatých – Dolina záchytné nádrže Zádřinoví
% výstavba inženýr- a Dolní Kopaniny s celkovýských sítí v části Zá- mi náklady 4,600.000,- Kč.
humení pro bytoVýsadbou břehových povou zástavbu
rostů v části Zádřinoví byla
% rozptýlené pasedokončena realizace rozsáhkářského osídlení
lého projektu „Revitalizace
se smíšenými ploHalenkovického
potoka“.
chami rekreace a
Jsou připraveny projekty
bydlení
a vodoprávní povolení na
% projektovou
příúpravu potoka Vrbka v zapravu a výstavbu
stavěné části obce Dolina
ČOV
– U Svatých.
V územním plánu
Na základě schváleného
jsou
zakomponovány
Cesta Zlámanec – Pláňavy
pasportu místních komuni2
$
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Akce zahájena
v září letošního
roku - předpokládaná prostavěnost v roce
2006.................
..1.500.000 Kč

Hlavní vchod do ZŠ s bezbariérovým vstupem

kací o celkové délce 28 km
přijalo Zastupitelstvo usnesení o pořadí a postupné rekonstrukci MK.
Postupně byly rekonstruovány a dány do provozu následující úseky MK:
% Pláňavy – Zlámanec (hřbitov)…...………......2.250.000 Kč
% Obecnice – Katernice………
………...................2.940.000 Kč
% Katernice – Dolní konec

Cesta Chobotov – Dolní konec

(včetně pilotáže) 3.860.000 Kč
% Katernice – Horní konec…
…………….........2.240.000 Kč
% oprava MK Katernice –
Střed....……........480.000 Kč
% oprava MK Dolina – směr
hájenka……….....520.000 Kč
% chodníky a zpevněné plochy podél silnice III/36747
– Pláňavy s celkovými
náklady 3.600.000 Kč.

Obec Halenkovice úspěšně
vstoupila
do
Společného regionálního programu (SROP)
a byla vybrána
pro
realizaci
stavby „Zavedení internetu do
sítě TKR Halenkovice“.

dobrou spoluprací projektanta, generálního dodavatele,
technického dozoru a investora se podařilo stavbu úspěšně dokončit a v září 2006
předat do provozu. V měsíci
říjnu a listopadu bude prováděno technicko-ekonomické
vyhodnocení stavby s předáním na MF ČR.
V průběhu celého volebního
období byla věnována stálá
péče budovám, majetku a zařízení ne vlastnictví obce včetně veřejného prostranství:
% studio – vysílání kabelové
televize..……......380.000 Kč
% rekonstrukce
veřejného
osvětlení….….....190.000 Kč
% prodloužení

Celkové náklady stavby:
2.560.527,- Kč.
Způsob financování:
75% EU
10% Státní rozpočet
15% Obecní rozpočet
Stavba byla dokončena
v květnu 2006, v červnu bylo
provedeno technicko-ekonomické vyhodnocení. V rámci
této stavby jsou v provozu tři veřejně přístupná
místa se stanovenou
provozní dobou (nová
hasičárna, obecní úřad
a základní škola). Stavbu prováděl a také uváděl do provozu SATTURN Holešov.
Největší stavbou, zajišťovanou obcí, byla
bezespor u „ R e ko n strukce objektů Základní školy Halenkovice“
s celkovými náklady
15.840.000 Kč.
Společným
úsilím,

kanalizační

stoky v Zádřinoví – dokončení ........... 270.000 Kč
% úpravy

velkokapacitních

kontejnerů pro sběrné dvory......................... 80.000 Kč
% parková úprava U Svatých…

.......……….….........35.000 Kč
% restaurace pamětního

kříže

u Větřáku…..…....65.000 Kč
% parková

úprava u Větřáku...

…….....…...............40.000 Kč
% běžné

opravy MK + chod-

níků…………......…35.000 Kč
% rekonstrukce

kapličky

Hradská..….…......40.000 Kč
% přeložka

sítě NN Záhumení

………..................290.000 Kč
% Zádřinoví

–

zachycení

extravilánových vod…….....
............................430.000 Kč
% posilující

kabely

TKR

(Kopec – Dolina)…….......…
............................120.000 Kč
% oprava

pomníku Padlých

hrdinů……............25.000 Kč
% Kržle

– legalizace místní

komunikace…...150.000 Kč
pokračování na str. 4
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% úpravy na MK Kržle……..…

……….......…….......85.000 Kč
% úpravy na místním hřbitově
(chodníky, opěrná zeď)
..............................90.000 Kč
% výpomoc při opravě fasády
na kostele sv. Josefa + lešení v hodnotě…....60.000 Kč
MÍSTNÍ KULTURA,
TRADICE A SVÁTKY
Obec bude i nadále podporovat aktivity směřující
k udržení, obnově a rozvíjení
místních kulturních a společenských tradic, životního
stylu a sounáležitostí místních obyvatel s jejich okolím.
Významnější kulturní akce:
% Hasičský ples
- hasiči, sál OÚ, leden
%

Rodičovský ples
- SRPŠ, sál OÚ, leden

%

Vodění medvěda, pochovávání basy, ostatková zábava
- hasiči, sál OÚ, katastr
obce, únor

% Dětský

karneval, divadlo
- SRPŠ, sál OÚ, únor

%

Běh o velikonoční vajíčko
- SRPŠ, katastr obce, duben

%

Pouťové slavnosti + taneční
zábavy
- hasiči, sál OÚ, duben

%

Výlet do pohádky
- SRPŠ, les, květen

%

Hasičský výlet + cvičení
- hasiči, hřiště, sál OÚ,
červenec

%

Mikulášská besídka
- ČČK, sál OÚ, prosinec

%

Diskotéky
- zahradní restaurace
Na Kopci, hostinec
„Pláňava“ a „U Kubínů“

% Silvestrovské

oslavy

- OÚ, sál OÚ
V průběhu volebního období se podařilo vedení obce
zajistit dvě úspěšné kulturně-společenské akce.
% 370.

výročí založení obce
Halenkovice (1634 – 2004)
s třídenním kulturním
programem a ohňostrojem,
k této příležitosti byla vydána „Kniha o Halenkovicích“ (autorka PaedDr.
Marie Kašíková),

%

setkání spisovatelů a přátel
myslivecké literatury s burzou mysliveckých předmětů, troubenou Svatohubertskou mší, koštem vína
s cimbálovou muzikou Babica.

V současné době se orgány
obce zamýšlejí nad přípravou
nového pracovního programu Zastupitelstva obce po
komunálních volbách. Noví
lidé v Zastupitelstvu budou
zárukou, že se pokusí o změny v řešení problémů, s nimi
přicházejí nové odbornosti

a zkušenosti. Opětovným
zvolením některých zkušených zastupitelů bude zabezpečena kontinuita pozitivních
trendů rozvoje obce. Přeji si,
aby práce nového Zastupitelstva navázala na to pozitivní,
co vytvořilo Zastupitelstvo
odstupující. Kromě toho zde
existují okruhy problémů,
které budou potřeba řešit:
% dořešení

(odstranění) náloží TNT v průzkumných
vrtech,

% vybudování nového sporto-

viště u ZŠ,
příprava inženýrských sítí
do průmyslových zón,

%

% zajišťovat podporu a vstříc-

nost novým podnikatelským
aktivitám.
Závěrem chci vyjádřit přesvědčení, že se občané zapojí do
veřejné diskuse na zasedáních
Zastupitelstva, budou určovat
priority ve výstavbě a pozitivně
ovlivňovat další rozvoj obce.
Jaroslav Ulica, starosta

Využití veřejného internetu v budově OÚ

Budování chodníku na Pláňavách
4
$

% Poslední objednávky na přípojky na kabelovou televizi a internet přes TKR je možné podat v kanceláři OÚ Halenkovice do
15. prosince 2006.
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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2006/2007
se uskutečnilo v pondělí 4. září v parčíku před bočním vchodem školy protože stavební úpravy nebyly zcela ukončeny, ale již
nebránily normálnímu průběhu výuky. V uvítacím projevu ředitele školy pana Vojtěcha Tělupila zazněla slova, jimiž pozdravil
všechny přítomné žáky 1. - 9. ročníku, jejich učitele a rodiče budoucích prvňáčků, kterým popřál hodně úspěchů v novém školním roce. Žákům devátých ročníků připomněl, že je čeká důležitý rok pro naplnění svých profesních plánů a závěrem poděkoval
všem, kteří připravili prostory školních budov tak, aby zářily
novotou a čistotou. V tomtéž duchu promluvil ke shromáždění
i p. Josef Janeček, místostarosta obce, který se obrátil zejména
k žákům s přáním, aby si pěkné, nové zařízení chránili a nedovolili jeho zbytečné poškozování.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

20
13
14
16
24
21
19

Jarmila Tělupilová
Petra Cívelová
Jiří Veselý
Bohdana Ambrožová
Marie Dratvová
Michal Palúch
Libor Lízal

Seznámení s třídními učiteli a počty žáků
Ročník
1.
2.

Počet žáků
14
13

Třídní učitel
Eva Sattková
Jan Kalivoda

Pohled do 1. třídy

Nové posily pedagogického sboru:
Učitel / učitelka
Ambrožová
Lízal
Palúch
Šulcová

Aprobace
JČ - Vv
Ze - Tv
Př – Praktické činnosti
Jazyk anglický (bez třídnictví)

Vychovatelkou školní družiny je i nadále p. Ludmila Essenderová. Také zaměstnanci školní jídelny,
mateřské školy a zaměstnanci správní zůstávají ve
stejném kádrovém složení.
Mgr. Hana Huťková

Zahájení školního roku – prvňáčci s p. uč. Sattkovou a p. Essenderovou

V

olby do Zastupitelstva
obce a Senátu ČR
se budou konat současně
20. a 21. října 2006. V pátek se volební místnosti
otevřou ve 14.00 hodin a
hlasování bude ukončeno
ve 22.00 hodin. V sobotu
se začíná volit od 8.00 hodin a končí se ve 14.00 hodin. Pokud nezíská některý
z kandidátů do Senátu potřebnou nadpoloviční většinu hlasů, proběhne v pátek 27. a v sobotu 28. října
2006 druhé kolo senátních
voleb. Utkají se dva kandi-

dáti, kteří získali v prvním
kole senátních voleb nejvíce hlasů.
V Obci Halenkovice sta-

dou určeny barevně odlišené úřední obálky. Volební
lístky budou voličům doručeny nejpozději tři dny

INFORMACE
o nadcházejících volbách
novil starosta jeden volební
okrsek. Místem konání voleb je sál kulturního domu
v budově obecního úřadu.
Na hladký průběh voleb
bude dohlížet osmičlenná
okrsková volební komise.
Pro jednotlivé volby bu-

přede dnem konání voleb.
Lístky budou k dispozici
také ve volební místnosti.
V každé sadě lístků bude
poučení o tom, jak volit.
Voličem je státní občan
České republiky, který alespoň druhý den voleb dosá-

hl věku nejméně 18 let a jemuž nenastala překážka volebního práva. Ve druhém
kole voleb do Senátu může
volit i občan, který alespoň
druhý den konání druhého
kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Právo volit do
Zastupitelstva obce má jen
ten volič, který je přihlášený k trvalému pobytu v naší
obci. Do Senátu každý volič, který je přihlášený k trvalému pobytu na území
našeho senátního obvodu
č. 80 (vymezení senátního
pokračování na str. 6
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dokončení ze str 5

obvodu viz příloha zákona
č. 247/1995). V tomto roce
poprvé mohou volit i cizinci (občané jiného státu),
kterým toto právo přiznává mezinárodní úmluva,
kterou je Česká republika
vázána. Voliči, kteří nemají
trvalý pobyt v Obci Halenkovice, a chtějí zde volit
do Senátu, předloží kromě
dokladu totožnosti i platný
voličský průkaz. Ten získají
v místě svého trvalého pobytu, pokud si o něj osobně
požádají nebo pokud podají
písemnou žádost s úředně
ověřeným podpisem, bude
jim zaslán na uvedenou adresu.
K volbám si doneste platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), kterým prokážete
totožnost a státní občanství. Neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství,
nebude mu hlasování umožněno!
Zastupitelstvo Obce Halenkovice na svém zasedání 26. června 2006 určilo
v obci pro volby do Zastupitelstva jeden volební obvod,
který tvoří celé katastrální
území Obce Halenkovice.
Dále stanovilo počet volených členů pro nadcházející volby do Zastupitelstva
Obce Halenkovice ve výši
15.
Voliči vyberou budoucích 15 zastupitelů Obce
Halenkovice celkem ze
75 kandidátů. Ty na svých
kandidátních listinách zaregistrovalo na Registračním úřadě v Napajedlech
celkem 5 volebních stran.
6
$

Jsou to: (dle vylosovaného
pořadí) č. 1 - Iniciativa občanů Halenkovic – SNK, č.
2 - Česká strana sociálně
demokratická (ČSSD), č. 3
- Křesťanská demokratická
unie – Česká strana lidová
(KDU-ČSL), č. 4 - Za Halenkovice krásnější – SNK
č. 5 - Komunistická strana
Čech a Moravy (KSČM).

Poznámka: SNK= Sdružení nezávislých kandidátů.
Zastupitelstvo obce se volí
každé čtyři roky.
Senátora vybereme z 8
kandidátů, které navrhly
tyto politické strany (dle
vylosovaného pořadí): č. 1
- Politika 21, č. 2 - Občanská demokratická strana
(ODS), č. 3 - Česká strana sociálně demokratická
(ČSSD), č. 4 - Křesťanská
demokratická unie – Česká
strana lidová (KDU-ČSL),
č.5 - Nezávislí starostové
pro kraj, č. 6 - Nezávislí,
č. 7 - Česká pravice, č. 8 Komunistická strana Čech
a Moravy (KSČM).
Ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, může
volič požádat obecní úřad
a v den voleb okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat doma (mimo volební
místnost). Své případné
požadavky volejte na tel. č.
577 945 736 nebo nahlaste
v kanceláři OÚ.

Bohdana Blažková,
matrikářka

Turnaj ve Spytihněvi
V sobotu 16. září 2006 se ve Spytihněvi konal fotbalový turnaj
Zastupitelstev osmi okolních měst a obcí. Halenkovické družstvo mužů v této soutěži skončilo na 5. místě.
Aby byl turnaj pestřejší a zajímavější, utvořilo celkem 5 obcí
týmy žen, které bojovaly v samostatných utkáních. Děvčata
z Halenkovic byla mezi pěti ženskými družstvy jednoznačně
nejlepší a domů si odvezla pohár, dort a šampaňské. Nejlepším
„gólmanem“ mezi ženami se stala Soňa Huťková z Halenkovic.
PaedDr. Marie Kašíková

Stojící zleva: PaedDr. Marie Kašíková, Kamila Švubová, Lea
Jurášková, Monika Doležalíková, Jaroslav Ulica, Eva Sudolská,
Lucie Plšková.
Dřepící zleva: Soňa Huťková, Marie Kašíková, Gabriela Solichová
(Juřenová), Lucie Aronová, Ing. Eliška Smetanová (není na fotografii)

Stojící zleva: PaedDr. Marie Kašíková, Antonín Gajdošík, Roman
Janeček, Radek Kocián, Ing. Zbyněk Horka, Ing. Vlastimil Horka.
Dřepící zleva: Bohuslav Chocholatý, Josef Gabrhelík, Jaroslav
Ulica, Ing. Radek Kedruš.
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Dobré ráno, milé děti, prázdniny,
ty strašně letí. Sešli jsme se tady
znova, čeká na nás parta nová.
Bude tady legrace, budem jako
v pohádce. Dobré ráno, dobrý
den, tak už tady zase jsem.
… tímto veršem jsme přivítali
v novém školním roce všechny
děti v naší školce. Jsme dvoutřídní MŠ s kapacitou 50 dětí. K pravidelné docházce je letos zapsáno
46 dětí ve věku 2,5–7 let. Do
třídy dětí 5-7 letých je zapsáno
27 dětí, z toho 20 předškoláků.
Třídu mladších dětí 2,5–5 let navštěvuje 19 dětí.
Provoz v MŠ je na žádost rodičů

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
vený v MŠ prožily radostně,
spokojeně a naplno, aby byly
uspokojovány jejich potřeby,
naplňovány jejich touhy, aby se
každé ráno do své MŠ Beruška
těšily a samozřejmě se naučily
spoustu věcí, potřebných pro
život v dnešním složitém světě.
Při každodenním pobytu dětí ve
školce klademe důraz především
na hravé činnosti dětí, které
ve spojitosti s prožitkem, tvoří

základ dětského učení a poznávání světa. Nad rámec vzdělávacího výukového programu
probíhají během roku další aktivity, které obohacují pobyt dětí
v MŠ. Téměř každý měsíc je pro
děti připraveno divadelní představení, dvakrát do roka navštíví
koncert v základní umělecké škole. V rámci spolupráce se základní školou se účastní akcí ve škole,
školáci na oplátku navštěvují ma-

teřinku. Jezdíme plavat, chystáme
besídky pro maminky a posezení
u stromečku. Vždycky se děti těší
na podzimní světélkování, mikulášskou nadílku a velký karneval
ve školce. Součástí naší práce je
i logopedická péče, náprava grafomotorických obtíží, zvýšená péče
o děti s odkladem školní docházky.
Děti se zapojují i do života vesnice.
Svým milým vystoupením zpestřují vítání nových občánků do života. Velkým zážitkem pro děti je
vždy na závěr školního roku škola
v přírodě, oslava Dne dětí, spojená
s opékáním špekáčků, Svatojánská
noc a loučení předškoláků. Výčet
našich aktivit není samozřejmě

Předškoláci a starší děti z MŠ

Zahrada MŠ – zastřešená pískoviště

upraven od 6:00 do 15:30 hodin.
O spokojený život dětí usilují p.
učitelky: Marie Mihálová, Dagmar Holásková, Alexandra Jelínková. O pěkné, čisté a bezpečné
prostředí pečuje školnice Fratiška
Nekorancová a dobré jídlo připravují vedoucí kuchyně p. Jamborová a kuchařky p. Železníková,
Grebeníčková a Doležalíková.
Veškeré naše snažení směřujeme k tomu, aby děti čas strá-

úplný, ale podstatné je, že všechny směřují k uspokojování potřeb
dětí, protože spokojené a šťastné děti lépe přijímání poznatky
a rozvíjí se také jejich sebedůvěra
a vytváří se optimistický a vstřícný
postoj ke světu.
Na závěr přeji všem dětem
a jejich p. učitelkám v novém
školním roce hodně společné
pohody a radosti.
Marie Mihálová
Nový hrací koutek – kuchyňka

Koutek berušek

Polední odpočinek

$7

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 46 # ŘÍJEN 2006

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH BUDOV

Přístavba galerie nad tělocvičnou a nový vstup do budovy

Horní řada zleva: Ing. Slavomír Černý – generální projektant díla, Mgr.
Vojtěch Tělupil – ředitel ZŠ, Ing. Radomil Jarý - dodavatel zednických prací,
Jaroslav Ulica – starosta
Dolní řada zleva: Ing. Ota Škrabal – technický dozor investora, Ing. Miloš
Brázda – ředitel fy Brázda Continue a.s. - dodavatel stavby, Ing. Stanislav
Sigmund – hlavní stavbyvedoucí

Rekonstrukce interiéru – boční vchod

Rekonstrukce toalet
Nové šatny

8
$
Toaleta pro tělesně postižené

Nová okna a dveře na budově staré školy
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Ze starých halenkovických kronik - rok 1949
Události hospodářské
Kultury zimin přezimovaly dobře. Jarní zemědělské práce proběhly hladce a byly také včas skončeny. Za to patří dík našim
zemědělcům – za jejich usilovnou práci, kterou tvoří hodnoty
pro sebe i pro jiné. Ostatní polní práce, jak ve žních, tak i na
polích v podzimu, byly zvládnuty dobře. Počasí bylo velmi příznivé. V tomto roce již čím tím více začíná se projevovat mechanizace zemědělství. Traktory začínají vytláčet ze zemědělských
polních prací koňské a kravské potahy. V zemědělství se letos
více jako jindy začínají zaváděti nové metody v obdělávání půdy.
Nové způsoby práce v zemědělství naši zemědělci přijímají neradi. Ale poněvadž v průmyslu dělají se velké pokroky, musí i zemědělství vpřed.
Ministerstvo zemědělství /Jul. Ďuriš/ usilovně dbá, zavádí
a podporuje novoty v zemědělství, hlavně dbá o mechanizaci
v zemědělství, o zvýšení produkce rostlinné i živočišné.
Heslem dnešní doby je: více vyrábět jak v průmyslu, tak i v zemědělství, neboť dnešní lid stává se na životní potřeby náročnější. Začínají se zavádět Jednotná zemědělská družstva /JZD/ pro
velkovýrobu živočišnou i rostlinnou. V těchto JZD, ve výrobě
rostlinné, tvoří se hony – větší osevní plochy, kde meze a brázdy
se rozorávají a půda se obdělává lepší mechanizací, tj. pomocí
traktorů, samovazů, kombajnů, vyorávačů a podobně.
Ve výrobě živočišné se tvoří společné stáje pro krávy – kravíny, pro vepře vepříny, dále drůbežárny atd.
I v Halenkovicích se mluví o založení JZD. Konají se schůze
zemědělců, hovory se zemědělci, přednášky a podobně. Zde je
podáváno vysvětlení o JZD. Halenkovští zemědělci však chovají
se odmítavě, liknavě a nechtějí JZD utvořiti.
Podnebí
Zimní měsíce leden a únor mají zimu mírnou. Březen a duben
teplý a vlažný. Letní měsíce teplé a suché. Podzim má krásné
počasí. Listopad a prosinec studený. Poněvadž občas zapršelo,
úroda byla dobrá.
Pohyb obyvatelstva
V roce 1949 se narodilo 31 dětí, uzavřeno bylo 21 sňatků, zemřelo 15 osob.
Výstavba obce
V roce 1949 provedla se v jarních měsících kanalizace II. etapy, to je na Záhumení, a to od kostela a domku čp. 162 po domek
L. Spáčila čp. 510 v délce 280 běžných metrů. Náklad na tuto
kanalizaci činil 40 000 Kčs, což bylo jenom za roury a jejich dovoz. Zemní práce jako výkop a zához kanalizace provedli naši
občané dobrovolnou pracovní povinností, čímž se ušetřilo obci
několik tisíců korun. MNV děkuje všem občanům, kteří se dobrovolné práce zúčastnili. Provedením kanalizace zmizely v obci
otevřené a znečištěné příkopy.
Téhož roku byla provedena oprava cesty na Katernicích od budovy MNV čp. 150 po Blablovo čp. 288 na Pláňavách. Náklad
na tuto cestu činil 50 000 Kčs, což bylo jenom za kámen a drť.
Práci si občanstvo z Katernic provedlo samo, čímž se opět ušetřilo mnoho peněz.
Téhož roku byla provedena dlažba silnice na Pláňavách v úseku Vojtek a Spáčil. Dlažba byla provedena drobnou žulovou kostkou – od jara do žní. Náklad na tuto dlažbu činil dle rozpočtu
1 324 500 Kčs. Okres Uherské hradiště, pod který Halenkovice
až do roku 1949 patřily, navozil drobnou žulovou kostku a ně-

co písku v roce 1948. Letos, v roce 1949, při nové úpravě krajů
a okresů, připadly Halenkovice pod okres Gottwaldov – Zlín.
Silniční správa okresu Uherské Hradiště chtěla dát navezené
kostky z Halenkovic odvézti jako svůj majetek na jinou obec
svého okresu. Zásahem MNV ponechala silniční správa kostky
v Halenkovicích. Na dotaz, učiněný na p. cestmistra Žádníka,
kolik Obec Halenkovice za kostky zaplatí, odpovězeno, že nic.
Mimo to p. cestmistr dává radu s. Dohnálkovi, jako předsedovi
MNV, aby nový okres přiměli k provedení dlažby. I to se stalo zásahem B. Juřeny a předsedy Dohnálka u předsedy ONV s.
Rédra a u vedoucího technického oddělení okresu Gottwaldov
Ing. Jul. Gýry, byla dlažba provedena a obec to nestálo nic.
Všechno zaplatil okres Gottwaldov ze svých finančních rezerv..
Obec to stálo jen 3 000 Kčs jako přilepšení dlaždičům, aby dlažba byla řádně dokončena. Jinak by musela obec zaplatit 20 %, tj.
asi 264 000 Kčs.
Téhož roku započato se stavbou cesty na Zemanové v úseku
„Hore Bořím“ po Beranovo – domek čp. 222. Cesta bude prováděna etapově, dle projektu. MNV zakoupil na tuto cestu u lesní
správy 70 m3 kamene na Březovém za 10 000 Kčs.
V roce 1949 Obec Halenkovice upravuje místnosti v Obecním
domě na Katernicích. Náklad na úpravu činil dle účtů 133 000
Kčs.
Od firmy Jindřich Tichý v Bystřici pod Hostýnem koupila
obec pro kamenolom v Ťukale kompresor, drtič, třídič a různé
nářadí za 70 000 Kčs.
Elektrizace II. etapy obce
V roce 1949 v měsíci dubnu započato bylo se stavbou elektrorozvodné sítě na Kržlích, Zemanovém a Hradské. Podle rozpočtu elektráren, které stavbu provádí, činí náklad na elektrizaci
uvedených částí 800 000 Kčs. Občané Zemanových, Hradské
a Kržlí složili na tuto akci 360 000 Kčs, což činilo na jednu
světelnou přípojku 2 500 Kčs. Částkou 100 000 Kčs přispěla I.
etapa Halenkovic ze své rezervy, zbytek se měl uhraditi státní
subvencí, popřípadě novou sbírkou u občanů. Elektrárnám byla
zaslána záloha 460 000 Kčs. Mezitím vyšel zákon o investicích,
což znamenalo, že vezme-li se tato stavba do státního stavebního investičního programu, zaplatí veškerý náklad na tuto stavbu
stát. Tak se i stalo. Zemanové, Hradská i Kržle byly elektrizovány a stavbu zaplatil stát. Západomoravské elektrárny vrátily
peníze, tj. 460 000 Kčs.
Výkop jam pro sloupy provedli si občané těchto částí obce
sami. Každé číslo vykopalo tři jámy. A tak v podzimních měsících byla zapojena na síť celá naše obec. Tím i drobné hospodářské práce konají se snadněji. Elektřina pomáhá všude. I při této
stavbě pomáhal a radil pan Janeček, mlynář čp. 114. Děkujeme
mu za to.
Elektrizace Hradské, Kržlí i Zemanových nebyla snadná.
Elektrárny to nechtěly vzíti, poukazují na to, že velké množství
energie se bude ztráceti v rozlehlé síti. Že pro ně to není rentabilní. Měli sice pravdu, ale za to jinde mají lepší příjem.
Teprve když v roce 1947 vyšlo vládní nařízení, že všechny obce
i jejich samoty budou elektrizovány, bylo ihned o tom jednáno.
Podána žádost, jednáno i ústně. Při zasedání ONV z Uherského
Hradiště, na radnici v Napajedlích v červnu 1947, byla přislíbena
veškerá pomoc v této věci. Nasazeny všechny páky, aby i samoty halenkovské dostaly světlo. Zásahem úředníků ONV Veselky,
pokračování na str. 10

$9

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 46 # ŘÍJEN 2006

dokončení ze str. 9
poslance S. Gregora a přičiněním předsedy MNV J. Dohnálka
byly halenkovské samoty Kržlí, Zemanových i Hradské vzaty do
investičního programu. Proto můžeme zaznamenati, že od roku
1949 mají elektřinu celé Halenkovice.
Jednání o školu
V roce 1947 hodlal MNV ve škole provésti větší opravu.
O schválení této opravy byl požádán ONV a školní referát při
Zem. národním výboru v Brně. Na školu, na její stav, přijel se
podívati sám zemský školní inspektor Čeněk Štěpánek. Po shlédnutí školy radil, že lepší bude pracovati k tomu, aby byla postavena škola nová, neboť dosavadní je starého typu a nevyhovuje. To
ale musí být již podle nového předpisu o školách a bude k tomu
potřebí 15 mír pozemků. Při shlédnutí okolí školy doporučoval
za vhodné místo pro školu na Záhumení za farou. Proto MNV
počal vyjednávati s majiteli pozemků na Záhumení. Doufejme,
že se brzy nové školy dočkáme.
Stavební ruch
V roce 1949 byly postaveny dva nové rodinné domky a to dům
Antonína Stratila Na Drahách a Josefa Stránského č. 363 na
Pláňavách. Mimo tyto bylo provedeno více větších hospodářských oprav a přeprav. Dokončena byla stavba Vojtěcha Bačíka
na Dolině čp. 482.
Různé události
Dne 24. 4. 1949 byla provedena na Halenkovicích sbírka na
Československý červený kříž. Sbírka vynesla 17 957 Kčs. V říjnu a v listopadu byla provedena gratulační podpisová akce k 70.
narozeninám J. V. Stalina. Do archů, vyložených od 6. října, se
zapsalo 900 osob. Dělníci podpisovali v závodě, kde pracují.
Podle zákona o nové pozemkové reformě dostala obec z přídělového řízení pozemků ode Dvora na Vrchovici 8,5 ha pozemků
/42,5 míry/. Pozemky nestály nic, jen výlohy spojené s přídělovým řízením hradila obec. Zaplatila asi 6 000 Kčs.
Dále byly obci výměrem KNV v Gottwaldově přiděleny pozemky po paní Balagnerové, která zemřela v Americe, i s domkem čp. 167 ve Zlámanci. Pozemků je 12 mír. Dále obdržela
obec 2,5 míry pozemků manželů Štěbrových z Nové Dědiny.
Pozemky jsou v trati Zadní Diviny.
V tomto roce v podzimních měsících je v některých tratích
katastru nadměrné množství myší. Nejvíce na Hanáckých a Vrchovici. Myši sežírají porosty ozimin jetele i vojtěšky. MNV
objednává na trávení myší různé preparáty a otrávené zrní. Jednak je prodává zemědělcům nebo určuje některé občany za plat
k hromadnému trávení myší. Již dávno tak velké množství myší
se nevyskytlo.
Události kulturní
Kulturní události v roce 1949 byly velmi četné. Přednášek bylo
8, divadla 2, oslavy 2 / na Husa a 28. října/, l večírek.
Politické zprávy
V roce 1949 nastává v Československu nové krajové a okresní uspořádání. Zemské národní výbory byly zrušeny a místo
nich byly zřízeny kraje a krajské národní výbory. Přitom se na
mnohých místech změnilo i uspořádání uvnitř okresu. Byly zřízeny některé okresy nové. Přitom byly přesunuty některé obce
z okresu na okres. Při tomto uspořádání dostala se naše Obec
Halenkovice z okresu Uherské hradiště do okresu Gottwaldov
a do kraje Gottwaldovského. tj., že Obec Halenkovice patří od 1.
ledna 1949 do okresu Gottwaldov a kraje Gottwaldovského.
Ze zápisu J. Dohnálka vypsala PaedDr. Marie Kašíková,
kronikářka obce
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BARUM RALLY 2006
Ve dnech 25. 8. – 27. 8. 2006 se uskutečnil již 35. ročník
automobilové soutěže Barum Rally.
První ročník této soutěže konfrontace „úřadujícího“ mise uskutečnil v roce 1971 při stra republiky Václava Pecha
příležitosti zahájení zkušeb- s Romanem Krestou, který byl
ního provozu v tehdy nově v loňském roce továrním jezdvybudované pneumatikárně cem týmu Ford. Tento souboj
„Rudý říjen“ v Otrokovicích. byl zajímavý také tím, že oba
Když motorističtí nadšenci jezdci startovali na identických
tehdy uspořádali amatérskou vozech. Rozhodovalo tedy jezmini-rallye, netušili, že zahá- decké umění a také sportovní
jili tradici, která jeden letní štěstí. V konečném pořadí
víkend v každém roce změ- nakonec vyhrál právě Roman
ní celé Zlínsko na centrum Kresta se spolujezdcem Petmotoristického sportu. Do rem Grossem, kteří v konečdneška prošla soutěž mnoha ném pořadí porazili Václava
změnami a postupně získá- Pecha s Petrem Uhlem o jedvala na prestiži. Nyní se na nu a půl minuty. Neztratili se
tratích této soutěže můžeme ani zahraniční jezdci, z nichž
setkávat se špičkovými po- patřil k největším překvapesádkami z mnoha zemí a de- ním výkon španělského týmu
Peugeot Sport Espaňa, jehož
setitisíci diváků.

Česká posádka Novák- Poulík projíždí Pláňavami

Stejně jako v minulých letech, nedělní etapa soutěže
procházela také Halenkovicemi. Již od soboty organizátoři ve spolupráci s místními
dobrovolníky připravovali
vytýčení trati. V neděli ráno
byla trať připravena a diváci,
z nichž mnozí strávili noc
ve stanech, si mohli najít ta
nejlepší místa pro shlédnutí
mistrovského klání na čtyřech kolech.
Největším lákadlem byla

francouzská posádka Bouffier/Panseri obsadila celkově
třetí místo.
Letošní ročník Barum Rally
se vydařil. Na závěr nezbývá
než poděkovat všem, kteří se
podíleli na její přípravě. Velký
dík také patří všem, kteří svým
přístupem umožňují konání
této významné sportovní akce,
přestože je motoristický sport
třeba nezajímá.
Roman Janeček
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VÝSTAVA OVOCE
ČZS Halenkovice uspořádal ve dnech 30. září – 1. října 2006 v
sále obecního úřadu výstavu ovoce, zeleniny, květin a včelařských
produktů.
Součástí výstavy byla i expozice bonsají, výrobků z přírodních
materiálů, zahrádkářské i včelařské literatury ochutnávka medu

a medových perníků a mnoho dalších zajímavostí. Nechyběla
ani pravá zahrádkářská tombola. Pro všechny, kteří přišli obdivovat výpěstky halenkovických zahrad, byla připravena ochutnávka burčáku, jednohubek a několika druhů jablkového závinu.
Do knihy hostů se zapsalo celkem 238 účastníků.
Diplomy za nejlepší halenkovická jablka dostali tito zahrádkáři:
1. František Pavelka /Zádřinoví/
RUBÍN
2. Josef Hrbáček /Dolina/
RUBÍN
3. Vladimír Němec /Dolina/
MELODIE
4. Václav Kašpárek /Zádřinoví/
ZVONKOVO
5. Vojtěch Čevora /Zádřinoví/
ALBRECHTOVO
6. Josef Súkup /Pláňavy/
IDARET
7. Rostislav Zapletal /Kržle/
MALINÁČ HORNKRJSKÝ
8. Jaroslav Grebeníček /Pláňavy/ LORD LAMDONRNE
9. František Kolařík /Dědina/
KARMÍNA
10 Rostislav Trvaj /Dolina/
MALINÁČ

Ocenění za největší kolekci jablek obdržel:
Josef Hrbáček /Dolina/
Nejpěknější květiny vystavovaly:
1. Milena Trvajová /Dolina/ - ocenění za kaktusy
2. Dana Němcová /Dolina/ - ocenění za jiřiny
Ocenění za nejlepší vystavovanou zeleninu dostali:
1. František Kolařík /Dědina/
2. Libuše Plšková /Katernice/

Všem zahrádkářům, kteří výstavu připravovali, sloužili při expozici po oba dny,
provedli závěrečný úklid a přispěli tak ke
zdárnému a úspěšnému průběhu akce, patří
naše velké poděkování.
PaedDr. Marie Kašíková

Zahrádkáři, kteří připravovali výstavu: zleva: Rostislav Trvaj, Marie Zapletalová,
František Gabryš, Břetislav Kašík, Zdeňka Raisiglová, Josef Hrbáček, Drahomíra Hrbáčková,
Zdeněk Trvaj, Marta Trvajová, Vojtěch Čevora, Josef Michalík, Lenka Zapletalová, Marie
Skácelová, Rostislav Očadlík, Jana Očadlíková
Dřepící: Milena Trvajová, Vratislav Skácel
11
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Pokračování z minulého čísla 45:

„Já si myslím, že brat ty pálenice a eště lidi pokutovat, mosí
byt nepříjemné aj pro tych policajtú, dyť sú to kluci věčinú
odtáť a vijú, jak to chodí.
No tož abych sa vrátíl k věci, ti policajti dojeli do dědiny
a ptajú sa prvního chlapa, kerého uviděli: „Prosím vás, gde
tady bývá pán Tomáš Čagánek?“
Pantáta sa zarazil, znervózněl a praví:
„To su já.“
„Šak si dovedete představit,
jak je nemilé, dyž vás hledajú
policajti,“ dodal Tonda.
A policajt hned na něho:
„Pantáto, nedělajte potíže, je
na vás udání, že máte doma
černú pálenicu a máme povoléní k domovní prohlídce.“
Pantáta smutně pronésl:
„Dyž je to tak, tož poďte, enem
bych rád věděl, kerá sviňa to
na mňa udala.“
V domě jich dovédl do sklepa, gde byla pálenica nainstalovaná. Policajti pálenicu
z kotla odmontovali a nakonec
pantátovi dali podepsat protokol o jejím odebrání. Pantáta
si nasadil brýle, prohlédl si ten
certifikát a na čele mu vyskočil hrůzou pot.
„Pane policajt, já su Tomáš
Čagánek, ale z čísla 84 a ten
menovaný tady na papíře, to je
můj bratranec z čísla 8.“
Policajtovi sa škodolibě doširoka rozšklébila huba jak
prasklá dyňa a pravíl: „Tam už
nás pantáto vodit nemosíte, to
si najdem sami.“
Večer sa pantáta, zlomený
lútosťú, šel omluvit bratrancovi, že ho nechtěl udat.
Otevřel dveřa, smutně křesťansky pozdravíl a bratranec
mu hned odpověděl:
„Tož vybrali nás obúch jak
mladé vrabce, Tomášu, ale
nic si z toho nedělaj. Já sem
12
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s tým tak trochu počítál, že mě
vyberú. Pálím aj kamarádom
a dyž něco vijú dvá, tak už je
to moc.
Lojza, co vozí železný šrot,
nedávno mně v hospodě nabídl za pakatel starú vyhoděnú
pálenicu na súčástky. Napadlo

jaké tam sú zvyklosti, co sa
týče slivovice. Mně můj dědáček říkali, že slivovica sa prvej
nepila jak dnes, pit tak, až uvidíme flašce dno.
Slivovica byl všelék a tak sa
aj pila. Pěkně to vypovídajú ty
staré pořekadla, jak je to:

BESEDOVÁNÍ
O SLIVOVICI
mě nainstalovat ju jak balabána, až mě vymáknú.
Tož tú si odvézli a tú novú
mám pěkně skovanú za falešnýma dveřama ve chlévku. Včil
mně policajti chvílu dajú aspoň
pokoj .
Lesti chceš, dám ti rezervního „hada“ a zbytek si dodělaj,
dyť
tobě
pasuje do
ruky všecko.“
To m á š
vytáhl z almary flašku slivovice
a bodře dodal:
„Lepší
flaška slivovice než na
hrobě štyry
svíce.“
Na naše zdraví a aj tych policajtů. Každý sa mosí nejak
živit.“
Na staré ozdobné láhvi byla
nálepka s obrázkem zralé švestky a pod ní nápis „Čagánkova
domácí slivovica“, drobnější nápis ještě upozorňoval „Výrobek
není daňově ošetřen“. Tomáš
ukázal na etiketu a dodal:
„Mám šikovného vnuka, dělá
u tech počítacích strojů a tam
mně to natištíl.“
Chlapi si naléli další kalíšek
a do řeči sa dál jinak mlčenlivý
Cyra:
„Já nejsu z Valašska, nevím

„Kdo špek jí a slivovicu pije,
toho ani pantokem nezabije
a slivovica v malých dávkách
sa može pit neomezeně“ - to
néni vymyšlené enem tak. To
sú staleté zkušenosti.
A slivovice nebylo nikdá dosť.
To enem Pražáci si myslijú, že
nám tu slivovica a víno tečú
enom
tak
z pumpy. Tú
dřinu kolem
teho už nevidijú.
Co sa týče
slivovice,
hlavně chlapé byli k sobě
ščedří,
a říkalo sa:
„Dyž slivovicu máš, neskrbli a daj
a dyž nemáš,
nehaňbi sa a ptaj!“
Každý rok sa trnek neurodilo a do kvasu sa nemohlo všecko dat. Moselo sa neco nasušit
a navařit trnek na jezéní a aj
na obklady.
Trnka sa považovala skoro
za posvátný strom a staří ludé
říkali: „Ten, gdo trnku vyrube,
ten do roka nebude.“
Nachladění a bolesti v krku
sa léčily lipovým čajem ze slivovicú, na žalúdek sa brala slivovica s vymáčaným hořcovým
kořeněm a na odřeniny sa slivovica dávala místo tinktúry.
U nás doma byla flaška sli-

vovice v kredenci pořád v pohotovosti a já sem sa jí jako
děcko bál, stejně jak dochtora.
Pit sem ju začal, až sem narukoval na vojnu, protože tatíček
k maměnčiným buchtám dycky
žejdlík přidali. Do té doby sem
slivovicu neměl rád ani v čaji.
Naši dědáček říkávali: „Slivovica v zimě hřeje a v létě
chladí“… po kalíšku si dali
v lesi při dřevorubačině aj ve
žňa, když sékli kosú to najvíc
polehlé obilé.“
Staňa, známý to šprýmař, už
nemohl dál poslouchat ty chytré řeči o slivovici. Vzal Cyrilovi
slovo a důležitě pronesl:
„Tady dole kdesi na Slovácku sa dožil jeden děda sto
roků. Hned sa tam vyrójilo tych
reportérů a jeden přes druhého
si skákali do řeči a dědy sa vyptávali, jak sa stravovál, jak to
bylo s ženskýma, lesti kúříl,
jaké měl nemoce a tak.
Děda po pravdě odpovídál,
že najrači měl uzené, z tabáků
měl najrači Tarasa Bulbu, fajku z huby vytahoval enom při
jídle a spaní, o ženských prý
rači by nemluvil kvůli staréj
a nemocný prý býl co chvíla.
Novináři ho zasypali otázkama, jak sa léčíl. Dědovi
zajiskřilo v oku a pronesl: „Neléčil sem sa tabletkama a ani
nechodíl po dochtoroch.
Na nachlázení sem píl čaj ze
slivovicú, na žalúdek mně pasovala najlepší borovička, na
bolení hlavy dobré víno…“
Jeden reportér dědu přerušíl
dotazem:
„Dědo, pil jste někdy i vodu?“
Děda vytahl fajku z huby,
odplul si a odpověděl „Takovú
nemoc sem nikdá neměl!“
Závěr besedy udělal Pepek
výrokem: „Snáď všecko je možné, ale jedno je isté, že chutě
a pohlavky sú různé.“
František Libosvár
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Hasiči jsou stále více zaměstnáni
Mohlo by se zdát, že léto bude pro hasiče klidným obdobím. Ustaly
totiž větší kulturní a společenské akce. Avšak poslední měsíce přibývá různých činností a událostí ve Sboru, směřovaných spíše k zásahové jednotce.
Dne 11. 8. v čase 19:02 byl byl velitel spokojen. Jediným
vyhlášen poplach místní jed- problémem při takovém zásanotce. Po doznění sirény se do hu, který byl zjištěn, je místní
hasičské zbrojnice dostavilo 9 poplachová siréna, která není ve
členů zásahové jednotky. V ča- většině částí obce vůbec slyšet.
se 19:08 odjížděl první výjezd Proto místní hasiči využívají
k údajnému požáru automobi- k vyhlášení poplachu i mobilní
lových vraků v areálu servisu telefony, kdy každému členu jedpana Karla Kašíka v části obce notky dorazí SMS zpráva.
Lipové. Pár minut na to dorazil
Dne 31. 8. bylo nahlášeno vena místo i druhý výjezd s tech- liteli jednotky SDH, že v části
nikou Avia A31+ PS16 se čtyř- obce Hanácké se nachází spadčlennou posádkou. Po příjezdu lý strom přes příjezdovou cestu
na místo oznamuje velitel, že k místnímu rybníku. Na místo
se jedná o prověřovací cvičení vyrazila jednotka s technikou
a dává povel k rozvinutí vedení CAS32 T138 ve sníženém počtu
z CAS32 T138 o dvou proudech 1+2. Po příjezdu bylo zjištěno, že
„C“. Bylo započato hašení vra- se jedná o větší ulomenou část
ků a pro možnost fiktivního stromu, která leží přes celou šíři
rozšíření požáru na budovu místní komunikace. K odstrabyla ochlazována střecha budo- nění překážky byla použita movy vodním dělem. Jelikož byla torová pila STIHL MS361. Po
velká spotřeba vody, byla přista- odstranění byla cesta uklizena
věna stříkačka PS16 k místnímu a zcela zprůjezdněna.
potoku a z něj přečerpávána
Dne 3. 9. jsme se zúčastnili
voda do CAS. Vedení bylo roz- pohárové soutěže HZSP Fatra
vinuto v délce zhruba 140 m. Napajedla. Na této soutěži se
V čase 20:00 bylo cvičení ukon- plní 2 disciplíny, a to přenos
čeno. S dosaženými časy a poč- raněného a požární útok s protem zasahujících členů jednotky dloužením pravého proudu

o jednu hadici „C“. Obě tyto
disciplíny jsou doplněny překážkami. V letošním roce se úkoly
plnily pouze jednou. První jsme
zvládli, ale při druhém už nás
štěstí opustilo a pro technickou

Š

zajímavých zemí. V lednu hráli
v Turecku, kde získali na mezistátním turnaji 2. místo z osmi
účastníků, v dubnu to byl turnaj
v Irsku, kde se stali absolutními vítězi, a v červenci 5. místo
v Japonsku. Dozvěděli jsme se, že v Japonsku hráli v městě Nagoya
(stadion Toyota o kapacitě 43 000 lidí), kde se pořádalo mistrovství
světa ve fotbale.
15. září odjel Jarek se svým týmem na kvalifikaci na mistrovství
Evropy na severní Moravu. Zde hrál národní tým zápasy s Lucemburskem, Slovinskem a Tureckem.
V prosinci je naplánovaný mezistátní turnaj ve Francii.
Dle Jarkových slov je velice příjemné poznávat cizí země. Pokud
chce úspěšně pokračovat ve své kariéře, musí však tvrdě trénovat
a dodržovat správnou životosprávu. Trénuje každý den 2,5 hodiny,
v sobotu bývají zápasy. Jarkovi to však nevadí, trénuje rád a fotbal
prý má v krvi po svém tatínkovi.

estnáctiletý Jaroslav Kašpar,
syn Petry a Jaroslava Kašparových z Pláňav čp. 405, je velkou oporou obrany národního
fotbalového týmu sedmnáctiletých. Jeho cesta k vrcholovému
sportu však vedla klikatými chodníčky.
Jarek začal hrát fotbal v osmi letech pod vedením Mgr. Vojtěcha
Tělupila. Když mu bylo 14 let, vyhlédl si ho Ivan Konečný, trenér
Tescomy Zlín, který hledal v té době nové obránce pro svůj tým.
Od 9. ročníku navštěvoval Základní školu Zlín se sportovním
zaměřením a začal hrát za družstvo starších žáků ve Zlíně. Halenkovického fotbalisty si všiml
trenér Ivan Kopecký (trénoval
například Rosického, Baroše,
Čecha) a nominoval ho do užšího kádru třiceti nadějných
obránců, z nichž bylo postupně
vybráno 15 nejlepších. Poté proběhl další výběr hráčů národního týmu na konečný počet šesti
obránců z celé České republiky,
mezi něž se dostal i Jaroslav
Kašpar.
Jarek v současné době studuje na Střední integrované škole
Jaroslav Kašpar
Zlín, obor obráběč kovů. Přitom
hraje fotbal za Tescomu Zlín a asi osmkrát v roce jezdí na soustředění národního týmu do Prahy. V letošním roce navštívil mnoho

Mezi další akce, na kterých
se naši hasiči podíleli, je automobilová soutěž BARUM RALLY, při které děláme pořadatele
a zajišťujeme požární dozor.
Nutno vzpomenout i na 3. roč-

Čerpání vody z potoka

závadu na půlspojce od hadice
k rozdělovači jsme byli nuceni
soutěž ukončit. Při této soutěži
jsme na požádání HZSP Fatra
vypomáhali i s dopravou vody
s CAS32 T138. Nutno dodat, že
letošní rok se nám v požárním
sportu vůbec nevyvedl, a to hlavně díky našim hrubým chybám.

ník turnaje v malé kopané „O
bečku piva“, kde jsme překvapivě obsadili krásné 2. místo.
Na závěr bych chtěl poděkovat
panu Karlu Kašíkovi za umožnění prověřovacího cvičení v jeho
areálu a panu Danu Kaňovskému
za simulaci údajného požáru.
Josef Gabrhelík ml.

JAROSLAV KAŠPAR
v národním fotbalovém týmu

PaedDr. Marie Kašíková

O halenkovickém úspěšném fotbalistovi psal i Zlínský deník dne
15. 9. 2006. V článku jsme si mimo jiné mohli přečíst:
„Máme dobrý tým, takže si před sebe stavíme velké cíle. Chceme se
probít až na šampionát,“ prohlásil Jaroslav Kašpar.
Neměl by chybět v základní sestavě českého celku na levém okraji
obrany. Na stejném postu hraje i ve zlínském mladším dorostu. Jeho
silnou zbraní je zahrávání přímých kopů, v reprezentaci do 16 let tímto
způsobem dvakrát skóroval.
„Chci se v nároďáku udržet, poslouchat hymnu je moc příjemné,“ řekl
odchovanec Halenkovic, který do Zlína přišel jako starší žák.
13
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V sobotu 12. srpna se konal
III. ročník turnaje v nohejbale „O
bečku piva“.
Zúčastnili se hráči z Napajedel, Žlutavy a Halenkovic, kteří
vytvořili sedm družstev a pro
tento turnaj si zvolili názvy:
Fatra, Ogaři, Kníchalé, Veteráni, Mláděž, Kubíni a Gabroši.
Akce se uskutečnila za hezké-

TURNAJ
V NOHEJBALE
ho počasí na antukovém hřišti
u základní školy. Divákům se
naskytla pěkná podívaná, plná
dramatických okamžiků. Hrálo
se systémem „každý s každým“

a po velmi vyrovnaných bojích
nakonec zvítězilo mužstvo nazvané Fatra ve složení: Zbyněk
Mišurec, Cyril Mišurec, Luboš
Petřík. Druzí skončili Ogaři:

Radek Macků, Marek Horka,
Jiří Čevela a třetí byli Kníchalé:
Jaroslav Petráš, Milan Mrázek,
Jiří Vávra. Poděkování za tuto
úspěšnou akci patří pořadatelům a sponzorům, zejména
p. Wozarovi - Hospůdce u Kubínů a panu Doležalíkovi, který
věnoval druhou cenu - pěkného
amura.
Jaroslava Čevelová

Fotbalový turnaj Halenkovice 2006
Již VIII. ročník fotbalového turnaje o putovní pohár Halenkovice 2006 se letos uskutečnil 22. července 2006 na hřišti TJ Halenkovice na Záhumení za účasti mužstev z Napajedel, Babic, Velkého Ořechova a Halenkovic. Halenkovice skončily na 2. místě, ve finále
podlehly Napajedlům 2:4 na penalty. Nejlepším střelcem turnaje se stal Jiří Sudolský.
1. utkání
branky Halenkovic:
2. utkání
o 3. místo
finále
branky Halenkovic:

Halenkovice – Velký Ořechov 5 : 1
Jiří Sudolský 5x
Napajedla B – Babice
3:1
0 : 0, penalty 1 : 2
Velký Ořechov – Babice
Halenkovice – Napajedla B 2 : 2, penalty 2 : 4
Miroslav Březík, David Šťastný

Pro připomenutí zde ještě uvedu výsledky předchozích ročníků turnaje:
I. ročník 1999 vítěz Žlutava

finále Halenkovice-Žlutava

II. ročník 2000 vítěz Halenkovice finále Halenkovice-Žlutava
III. ročník 2001 vítěz Žlutava

finále Halenkovice-Žlutava

IV. ročník 2002 vítěz Halenkovice finále Halenkovice-Velký Ořechov

V. ročník 2003 vítěz Halenkovice finále Halenkovice – Žlutava
VI. ročník 2004 vítěz Kučerov

finále Halenkovice – Kučerov

VII. ročník 2005 vítěz Halenkovice finále Halenkovice - Žlutava
Ing. Zbyněk Horka

Stojící zleva: Martin Kocián, Pavel Chochul, David Šťastný, Martin Krkoška, Ondřej Gabrhelík, Jindřich Vojtek, Petr Karbowiak, Petr Strašák,
Jiří Sudolský ,
dřepící zleva: Marek Abrahám, Robert Přecechtěl, Martin Kníchal, Vlastimil Horka, David Marholt, Petr Strašák, Roman Hrdý.
14
$

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 46 # ŘÍJEN 2006

DIVADLO
V pátek 28. července
2006 v kulturní místnosti
na chatě na Větřáku se opět
připomněl divadelní spolek
KOTRMELEC se svým
vystoupením pod názvem
„Partnerská poradna“. Ve
třech povídkách, které byly
pojmenovány „Dnešní speciality“, „Registrace“ a „Žádný problém“ vystoupili tito
mladí herci: Petr Dubovský
/Halenkovice – Zádřinoví/,
Ing. Pavla Gabrhelíková
/Halenkovice – Záhumení/,
Petra Kubíčková /Zlín/, Richard Velísek /Napajedla/.
O hudební doprovod se postaral Viktor Karlík z Hostišové. Překlad a režie byly
pod taktovkou Petra Dubovského.
PaedDr. Marie Kašíková

Aktéři letošního představení

Turnaj ve fotbale

„O bečku piva“
5. srpna 2006 se už potřetí
sešli příznivci fotbalu a dobré
nálady při turnaji o bečku piva.
V letošním ročníku bojovali
hasiči, sokoli, turisti, hoši od
Svatých a zaměstnanci firmy
W-střechy. Hráli systémem
„každý s každým“ a vítězem se
stalo mužstvo sokolů. Občerstvení zajistila rodina Kašparova. Na zdraví všech účastníků
dohlížely členky Červeného
kříže. Po skončení turnaje se o
zábavu starala místní country
kapela Vlci. Závěr akce nám
ale z neznámých důvodů pokazil anonym, kterému údajně
vadila hlasitá hudba.
Country kapela Vlci

Tonda Gajdošík

TABULKA VÝTĚŽNOSTI ODPADU (v kg)
na jednoho obyvatele v rámci okresu,
kraje a České republiky za rok 2005
okres Kroměříž
okres Uherské Hradiště
okres Vsetín
okres Zlín
Zlínský kraj
ČR
Halenkovice

papír
11,8
12,4
8,8
12,2
11,3
11,5
0,6

(Zdroj Eko-kom)

plast
4,3
5,2
4,9
4,6
4,8
5,2
0,3

sklo-bílé
2,1
0,4
0,0
0,0
0,5
0,51
0

sklo - barevné
5,4
5,7
6,0
8,8
6,7
6,5
0,8

nápojový karton
0,05
0,04
0,15
0,04
0,07
0,06
0

kov
9,0
9,9
17,9
7,7
11,0
12,6
1,1
15
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VEŘEJNÉ SETKÁNÍ S OBČANY V RÁMCI KPSS NA OTROKOVICKU
Dne 28. června se v Halenkovicích v sále KD konalo v rámci projektu Komunální plánování sociálních služeb (KPSS) na Otrokovicku veřejné setkání s občany Halenkovic.
Obec Halenkovice se připojila
Setkání v Halenkovicích se
k tomuto projektu 15. 4. 2006. Je zúčastnili především důchodci,
spolufinancován Evropským soci- občané zdravotně znevýhodnění,
álním fondem a Ministerstvem pro ale i další, které tato problematika
místní rozvoj a má za úkol zmapovat oslovila. Celkem bylo přítomno
sociální potřeby a priority občanů 64 občanů. Za město Otrokovice
na Otrokovicku. Sociální plánování to byli: Ing. Alena Havlíková – gaje zaměřeno především na osoby rant projektu, vedoucí oddělení
zdravotně postižené, seniory a ne- dávek a služeb na odboru sociálzaměstnané. Tyto kategorie vzešly ním MěÚ Otrokovice, Mgr. Eva
z provedeného průzkumu. Nad člán- Kuchařová – koordinátorka
kem úplně vpravo můžete vidět logo, KPSS, odbor sociální MěÚ Otkteré bylo vybráno veřejnou soutěží, rokovice, Bc. Josef Zdražil – mea bude celý projekt provázet.
todik projektu, ředitel Centra
pro komunitní
práci Východní
Morava (CpKP
Východní Morava). Za Obec
Halenkovice byl
přítomen: Jaroslav Ulica – starosta, Ludmila
Karbowiaková
– předsedkyně
sociální a zdravotní komise,
Radana DunBc. Zdražil vysvětluje smysl projektu

dálková - členka soc. a zdrav. komise.
Projekt představil a řádně vysvětlil Bc. Josef Zdražil (viz foto).
Následovala anketa, ve které občané svými hlasy stanovili priority v jednotlivých oblastech - co je
podle nich nejvíce potřeba v oblasti sociální, zdravotní, služeb
atd., a to nejen v Halenkovicích.
Vybírali asi ze 30 nabízených
možností, které mohli dle libosti opravit nebo doplnit. Vyhodnocení vám předkládáme níže.
Došlo i na dotazy občanů, které
ochotně zodpověděla Ing. Alena
Havlíková.
Tento průzkum bude dál využíván jako vodítko pro konkrétní
zlepšování sociálních potřeb občanů na Otrokovicku. Věříme, že
některé z nich, jako např. domov
důchodců nebo dům s pečovatelskou službou, bude realizován
i v Halenkovicích. Projekt tím-

to veřejným setkáním nekončí,
dále probíhají veřejná i neveřejná
jednání v Otrokovicích a dalších
městech a obcích, na kterých nás
zastupují představitelé naší obce
p. Ludmila Karbowiaková a starosta obce p. Jaroslav Ulica. Na
jednom z nich bylo veřejné setkání v Halenkovicích vyhodnoceno
jako zdařilé.
V souvislosti s projektem Komunální plán sociálních služeb na
Otrokovicku obdrželi naši občané
do každé domácnosti „Katalog sociálních služeb na Otrokovicku“
a v nejbližším okolí, kde mohou
právě občané se zdravotním postižením, senioři a nezaměstnaní
získat kontakty na organizace pomáhající těmto skupinám. Obsahuje také telefonní čísla, která mohou využít v krizových situacích.
Pokud máte zájem, katalogy jsou
k dispozici na obecním úřadě.
Radana Dundálková

VÝSLEDKY PRŮZKUMU V OBCI HALENKOVICE, V ČEM VIDÍ OBČANÉ PRIORITY:
Zdravotně postižení občané
1. Levnější a výkonnější Pečovatelská služba 21
2. Finanční dostupnost služeb
17
3. Náhradní péče v době nemoci pečující osoby 16
4. Rehabilitace, vodoléčba, krytý bazén
16
5. Zdravotní péče podle potřeb
13
6. Nižší poplatky
12
7. Informace o službách
9
8. Nižší poplatky za lékařské služby
(např. zubní protézy)
7
9. Bezbariérová obec
5
10. Sleva jízdného v autobusu
5
11. Rozvoz obědů i o víkendu
4
12. Asistent/ka na úřadech
3
13. Více spojů mezi obcemi a Otrokovicemi
3
14. Domov důchodců
3
15. Bezbariérové byty
2
16. Krizová linka
2
17. Výchova dětí a mládeže
2
18. 24 hod. služba na DPS
1
19. Asistenti u benzínových pump
1
20. Kulturní, společenské a vzdělávací akce
1
21. Osobní asistence
1
22. Osvětové akce pro zdravé občany
1
23. Parkovací místa
1
24. Dobrovolníci
0
25. Kurýrní služba
0
26. Mikrobus jako „taxi“
0
27. Pracovní příležitosti
0
28. Účast u staveb a oprav
0
29. Včasné informování o nových stavbách
0
30. Volný čas postiž. dětí
0
31. Vstřícnější přístup úřadů
0
16
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Nezaměstnaní občané

Senioři

1. Veřejně prospěšné práce

22

2. Nabídka manuální práce

7

3. Nižší poplatky

7

4. Kurzy práce s počítačem

6

5. Pracovní příležitosti i na zkrácený
pracovní úvazek

6

6. Vytvářet nová pracovní místa

6

7. Odstranit diskriminaci

4

8. Individuální přístup úřadů

3

9. Informovanost o volných místech

2

10. Internet

2

11. Poradenské a informační služby

2

12. Kulturní, společenské a vzdělávací akce

1

13. Lepší podmínky pro matky s dětmi

1

14. Motivační kurzy

1

15. Širší nabídka rekvalifikací

1

16. Možnost získat výuční list

0

17. Pomoc od dříve nezaměstnaného člověka

0

18. Příprava na podnikání

0

19. Služby soukromých agentur
- zprostředkovatelen práce

0

20. Zaměstnanec na obci,
který nezaměstnanému přidělí práci v obci

0

1. Dům s pečovatelskou službou
2. Domov důchodců
3. Nižší poplatky
4. Klub důchodců
5. Asistent/ka na úřadech
6. Finanční dostupnost služeb
7. Více laviček
8. Rozšíření zdravotní péče
9. Noční klid
10. Rehabilitace, vodoléčba, krytý bazén
11. Rozvoz obědů i o víkendu
12. Zdravé stárnutí
13. Informace o službách
14. Návaznost péče
15. Veřejné WC
16. Kultur., společ. a vzděl. akce
17. Mikrobus jako „taxi“
18. Pracovní příležitosti
19. Lepší zdravotní péče
20. Vstřícnější přístup úřadů
21. Bezbariérová obec
22. Bezpečnost
23.Cyklostezky v obci
24.Dietní strava
25.Domovinka
26. Internet
27.Lepší doprava
28. Linka pomoci / Krizová linka
29.Opravy, údržba chodníků
30. Osobní asistence
31.Služby podle potřeb
32. Úcta ke stáří
33.Více obchodů
34. Více spojů mezi obcemi a Otrokovicemi

40
39
15
9
6
6
6
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 46 # ŘÍJEN 2006

SRAZ ROČNÍKU 1941

Setkání spolužáků ročníku 1941, dnešních pětašedesátníků, proběhlo 5. srpna 2006 v přísálí kulturního domu OÚ Halenkovice
Zúčastnili se – stojící zleva: Josef Maňásek, František Gregor, Emilie Čevelová /Polomíková/, Václav Polišenský, Ludmila Gajdošíková /Stratilová/, Josef Strmiska, Jindřiška Gajdošíková /Živníčková/, Františka Burešová /Čevorová/, Terezie Slávková /Holásková/,
Libuše Matulíková, /Režná/, Božena Čejková /Samsonková/, Karla Kašpárková /Skopalová/
Sedící zleva: Božena Blažková /Stratilová/, Marta Hlaváčková /Nováková/, Františka Režná /Míková/, Anna Stratilová /Tomaštíková/, Jaroslava Pokorná /Režná/, Ludmila Langerová /Marholtová/, Anna Nová /Hučíková/

SRAZ ROČNÍKU 1946

Setkání spolužáků ročníku 1946, dnešních šedesátníků, proběhlo 2. září 2006 v sále kulturního domu OÚ Halenkovice
Zúčastnili se – zleva: Josef Kašpárek, Věra Lancouchová /Plačková/, Stanislav Štěbra, Bedřich Zapletal, Jaroslav Tomaštík, Miroslav
Juřena, Marta Zapletalová /Trvajová/, Jiřina Kodrlová /Gajdošíková/, Milada Očadlíková /Krkošková/,
- Marie Trvajová /Mišurcová/, Josefa Sigmundová /Kubičíková/, Ludmila Žaludková /Šenkyříková/, Drahomíra Hrbáčková /Kníchalová/, Jindřiška Skácelová /Horková/, Marta Trvajová /Janišová/, Josef Janeček, Marie Šenovská /Lochmanová/, Miloslava Janotová
/Brázdilová/, Věroslava Kašpárková /Brázdilová/, Božena Halířová /Brázdilová/
17
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SRAZ ROČNÍKU 1951

Setkání spolužáků ročníku 1951, dnešních pětapadesátníků, proběhlo 23. září 2006 v přísálí kulturního domu OÚ Halenkovice
Zúčastnili se – stojící zleva: Jiřina Jablonická /Rapantová/, Milena Perničková /Ježová/, Alena Prokopová /Kožušská/, František Riedl, Ludmila Kotasová /Šubíková/, Antonín Stošek, Antonie Štulířová /Sklenaříková/ Anna Sklenaříková /Rerková/, František Zapletal,
Milena Gavendová /Kociánová/, Anna Valentíková /Dolníková/, Alena Trvajová /Brázdilová/, Marie Navrátilová /Šubíková/, Jarmila
Vajďáková /Dohnálková/, Pavel Kocián, Jaroslav Kašpárek /není na fotografii/

SRAZ ROČNÍKU 1956

Setkání spolužáků ročníku 1956, dnešních padesátníků, proběhlo 23. září 2006 v Hospůdce u Kubínů na Pláňavách
Zúčastnili se: zadní řada zleva: Jaroslav Nekoranec, Josef Šubík, Antonín Holásek, Dušan Snopek, Stanislav Čapka, Josef Gabrhel,
Josef Badal, Bohuslav Chocholatý, Miroslav Vičánek, Drahomír Kocián, Luděk Pernička, Josef Marcaník
Přední řada zleva: Zdeňka Kalasová /Pištorová/, Jindřiška Čeleďová /Súkupová/, Josefa Mišurcová /Gazdošová/, Jaroslava Pavelková
/Juřenová/, p. uč. Zdeňka Rapantová, Ludmila Regentová /Riedlová/, p. uč. Věra Aujeská, p. uč. Jarmila Vaculová , Vlastimila Gabrhelíková /Juřenová/
Nejsou na fotografii: Antonín Stratil, Václav Duba, Jana Bednaříková /Marholtová/, Věra Štěp
Štěpaníková
aníková
18
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Manželé Machovi

Manželé Gabrhelíkovi

29. července 2006 uzavřeli v kostele sv. Josefa v Halenkovicích
své manželství

16. září 2006 uzavřeli v kostele sv. Josefa v Halenkovicích
své manželství

Jana REGENTOVÁ
a Roman MACH

Věra ONDROUŠKOVÁ
a Mgr. Ondřej GABRHELÍK

Novomanželům přejeme, aby všechny dny jejich společného života byly stejně krásné a radostné jako jejich den svatební.

NEJSTARŠÍ MUŽ
v Halenkovicích
Titulem „Nejstarší
muž v Halenkovicích“
se může pyšnit pan
Cyril Zapletal z Dílů, který 6. července
2006 oslavil významné životní jubileum
92 let. Poděkování,
malou pozornost a kytičku mu v tento den
předal starosta obce
spolu s matrikářkou.
Vzpomenul především
na jeho dlouholetou
spolupráci s obcí
a práci v zemědělství.
Pan Zapletal se těší
dobrému zdraví a optimismu.
Přejeme mu proto,
ať mu vydrží obojí
i do dalších let.

POZVÁNKY
na kulturní a společenské akce
%" V pátek 20. a v sobotu 21. října 2006 – VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE A SENÁTU – v sále OÚ Halenkovice.
Pátek 14.00 – 22.00 hod., sobota 8.00 – 14.00 hod. V případě
druhého kola senátních voleb i 27. a 28. října - ve stejný čas jako
kolo první.
% V neděli 29. října 2006 - (14.00 – 18.00 hod.) – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – v budově nové ZŠ. Pořádá vedení školy.
%"V pátek 1. prosince 2006 v 18.00 hodin v sále OÚ Halenkovice, PRIMA JÍZDA – spojená s módní přehlídkou a mnoha
dalšími zajímavostmi nejen pro ženy. Pořádá kulturní komise.
%"V neděli 3. prosince 2006 v 16.00 hodin – ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU – akce spojená s mikulášskou nadílkou. Pořádá kulturní komise.

19
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BLAHOPŘEJEME
ZÁŘÍ

65 let
Bedřich Šodek

Dolina 423

65 let
Josef Kašpárek

Obecnice 500

75 let
Milada Mišurcová

Katernice 111

70 let
Josef Kubičík

Dolina 359

75 let

LISTOPAD

Marie Mihálová

Dolina 456

Marie Riedlová

Katernice 152

55 let
Vladimír Kadlčík

Dolina 408

80 let
Josef Švejčara

Zlámanec 549

60 let

Marie Vičánková

Dědina 8

Jindřiška Skácelová

Dolina 596

Libuše Hrbáčková

Katernice 269

Jan Kalivoda

Záhumení 617

65 let

ŘÍJEN

František Gabrhelík

Dolina 517

50 let
Jaroslav Nekoranec

Dolina 258

70 let

Vladimír Kašík

Kopec 647

Oldřich Zapletal

Zdenka Gabrhelíková

Pláňavy 242

Pláňavy 351

75 let
František Buchta

55 let
Zdeňka Šubíková

Dolina 583

Jaroslav Krkoška

Dolina 85

Dolina 557

80 let
Antonín Vičánek

Katernice 117

60 let
Marie Juřenová

Dědina 3

85 let

Marta Trvajová

Dolní konec 327

Marie Vlková

Pláňavy 168

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