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Vodění medvěda a pochovávání
basy už po desáté
Tak a zase je tady - ten rozpustilý a veselý „masopust“.
Všichni se na něj těší.
Již pár týdnů před samou akcí
je třeba zmobilizovat všechny
účastníky, zajistit kostýmy a program. Tedy nejen trasu „vodění“,
ale i program na „pochovávání“,
které bývá následující sobotu.
Letos opět vyrazili do halenkovických koutů členové Sboru
dobrovolných hasičů a sestry
Českého červeného kříže a další „ochotníci“ v plné parádě.
V sobotu 17.února a v neděli
18. února prošli spolu s med-

vědem, jako nejrůznější masopustní masky, téměř celou
naši obec. Doprovázela je řízná muzika pánů Forberského
- buben, A.Vavřínka - harmonika, P. Lhotského, A. Vančíka
- saxofonů a muzikantů z Malenovjanky. Děkujeme všem obyvatelům obce, kteří na nás byli
hodní a připravili pro nás něco
na zub i do hrdélka.
Při sestavování programu
pochovávání basy jsme se
drželi starší, osvědčené předlohy. Jako doprovod k programu
a tanci hrála skupina Václava
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na si navíc připravil komentář
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Gajdošík vstoupil do programu
s vtipnými reklamami (další foto
viz fotoreportáž).
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY OBCE HALENKOVICE
prosinec 2006 – březen 2007
Rada obce zřídila komisi:
-

kulturní-předsedkyně p. Marie Mihálová
redakční-předsedkyně p. Mgr. Jarmila Tělupilová
sportovní-předseda p. Jaroslav Vičánek
sociální a zdravotní-předsedkyně p. Ludmila Karbowiaková
dále byla zřízena pracovní komise ve věci neodstřelených náloží
TNT ve složení: p. Vladimír Němec, p. Anna Kašpárková,
p. Antonín Stratil, p. Ivan Kučera, p. Zdenek Kurtin, p. Jaromír
Blažek

Rada obce:
- zajistila pohřeb p. Bohumila Kníchala a vyřízení pozůstalosti včetně zajištění úklidových prací – zbořeniště RD čp. 286
- provedla výběrové řízení na nově zřízené místo údržbáře – p. Stanislav Michalík
- schválila darovací smlouvu na pozemky věnované obci p. Kubičíkovou
- pověřila zastupováním starosty p. Elišku Černochovou v jednání
na řídících skupinách komunitního plánování sociálních služeb
- stanovila sazebník za práce vykonané hasičským sborem mimo
nahlášený zásah
- schválila ﬁnanční příspěvek na lyžařský výcvik žákům 7tř. ZŠ
Halenkovice
- projednala rozpočtová opatření rady obce 3/RO/ 2006 a 1/
RO/2007

- rozpočet Obce Halenkovice pro rok 2007
- změnu územního plánu sídelního útvaru č. 8 Obce Halenkovice,
která je vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006
- přijetí nového zaměstnance pro výkon práce údržbář
- rozpočtová opatření č.1/RO/2007 a č.1/ZO/2007
- pokácení vzrostlého smrku na hřbitově – hrozilo zničení hrobů
- záměr odprodeje majetku obce (kovářský buchar, sloupová
vrtačka-jedná se o zastaralé stroje)
- kronikářku obce – p. PaedDr. Marii Kašíkovou
- pověřilo starostu zastupováním obce ve věci vyhlášené dražby
na budovy a pozemky bývalé ﬁrmy Dahama na Drahách
- dodatek zřizovací listiny jednotky sboru dobrovolných hasičů
- termíny zasedání zastupitelstva v roce 2007 – 10.5., 30.8.,
18.10., 13.12.
Případné dotazy, připomínky nebo podněty směřujte na náš
obecní úřad osobně nebo telefonicky.
starosta: Mob. 724 179 299, Tel.: 577 945 738
kancelář OÚ: 577 945 736, e-mail: obec@halenkovice.cz
Přeji všem hezké Velikonoce, dětem bohatou pomlázku
a krásné počasí na Halenkovickou pouť.
Jaromír Blažek, starosta

Zastupitelstvo na svém jednání schválilo:
- složení výborů
– ﬁnanční: předseda - Vladimír Němec, Petr Strašák, Ing. Eliška
Smetanová, Ivan Kučera, Radana Dundálková
– kontrolní: předsedkyně - Anna Kašpárková, Ing. Radek Kedruš,
Ing. Zbyněk Horka, Vlastimila Gabrhelíková, Lukáš Juřena
- přijetí petici proti diskriminaci obyvatel venkova organizovanou
Spolkem pro obnovu venkova ČR
- měsíční odměnu místostarostce, členům rady a předsedům
komisí a výborů
- navýšení poplatků za kabelovou televizi pro rok 2007 na 140,- Kč
- stanovení zásady pro provádění změn v rozpočtu - rozpočtová
opatření
- členství obce v občanském sdružení Severní Chřiby a Pomoraví
- rozpočtová opatření č.4/RO/2006 a č.4/ZO/2006

Kalamita na hřbitově

Vážení spoluobčané
Dostává se vám do rukou první číslo Halenkovického zpravodaje v roce 2007. Dovolte mi, abych vás seznámil s prací,
kterou jsme doposud vykonali a která na nás ještě čeká.
Letošní zima nám nepřipravila takovou sněhovou nadílku jako
ta předešlá, ale přesto nárazově dovedla znepříjemnit život.
Zde bych chtěl poděkovat p. Pavelkovi, který obětavě vyjížděl
k úpravám vozovek.
Poděkování patří také zásahové jednotce místních hasičů,
kteří zasahovali 20. března na místním hřbitově. Vlivem těžkého sněhu hrozilo zřícení tují na hroby. Všechny vzrostlé stromy musely být proto pokáceny (viz foto). Chci proto požádat
občany o pochopení, není v moci obce důkladně očistit od pilin
každý hrob. Dále chci informovat o zákazu sázení dřevin mimo
hrobová místa.
Určitě jste si všimli, že v některých částech naší obce nefunguje místní rozhlas. Příčinou nejsou jenom potrhané dráty
z letošního 20. března, ale i jeho stáří, potažmo technický stav.
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Rada obce na svém posledním zasedání zvažovala možnost
podat zastupitelstvu návrh na jeho úplné zrušení k 1. 1. 2008,
pro stále větší ﬁnanční náročnost oprav. Do budoucna by bylo
veškeré vysílání přenášeno přes TKR (kabelová televize) a rozhlasová hnízda IVVS(informační výstražný a varovný systém).
Zatím se ještě pracuje na možnosti přenášení zpráv do odlehlých částí obce přes mobilní síť, formou textových zpráv (SMS),
popř. pomocí e-mailu.
Po zimním období v roce 2006 a následném mokrém jaru došlo
v obci k několika rozsáhlým sesuvům půdy, které jsou i v dnešní
době stále aktivní. Tyto sesuvy nejsou z hlediska ohrožení staveb a komunikací pro obec nebezpečné. Začátkem března jsme
pozvali pracovníky z geologické společnosti Brno ke zmapování
a zanesení do podkladů pro nový územní plán obce.
Od 26. 3. 2007 do 29.6.2007 je úplně dlouhodobě uzavřena cesta z Pláňav na Dolinu. Objízdná trasa je vyznačena
Pokračování na straně 3
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přes Kopec ke Svatým. Jedná se o opravu sesuvu svahu pod
vozovkou v délce asi 50m, tato akce je řízena Ředitelstvím silnic a dálnic Zlínského kraje. Pro informaci, stabilizace sesuvu
bude stát kolem 6 mil. Kč. Po dobu oprav zde budou pracovníci
obce provádět prořezávku dřevin kolem cesty. Chtěl bych tímto vyzvat majitele přilehlých pozemků, aby převislé větve sami
zakrátili, pokud tak neučiní, bude provedeno našimi pracovníky.
Ochranné pásmo, které ukládá zákon, je u silnic IV. třídy, 7m od
středu vozovky. Obec má ze zákona povinnost se o prořezávku
podél komunikace postarat (ořezání přesahujících dřevin).
Od 1. 1. 2007 skončily nároky restituentů na navrácení
pozemků. Pozemkový fond ČR se rozhodl pro postupný odprodej zbylých pozemků. Dochází ke skupování těchto pozemků
ve velkém, buď za účelem spekulace, nebo uložení peněz.
Obec nemůže takovýmto praktikám zabránit, ale chce ochránit
naše občany před:
a) výkupem pozemku, na kterém je příjezdová komunikace.
b) výkupem pozemku, který je rozhodnutím zastupitelstva
určen k zástavbě
c) výkupem pozemku, na kterém je zbudována studna jako
jediný zdroj pitné vody.
Proto se na vás, občany obracím o pomoc při zjišťování informací. Kdo z vás má studnu mimo vlastní pozemek, která by
mohla být na pozemku Pozemkového fondu anebo si není zcela
jistý, ať se neprodleně obrátí na Obecní úřad v Halenkovicích.
Totéž platí o nevyřešené příjezdové komunikaci k domu.
V letošním roce se bude dále pokračovat na započaté rekonstrukci chodníků, cesty na Pláňavách a odstavném parkovišti
u kostela a farní zdi. Oproti původnímu projektu se tato stavba
rozšíří i o chodníky před budovou OÚ z důvodu bezpečnosti
chodců, především dětí.
V jarních měsících se začne s revitalizací potoka Vrbka. Zada-
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vatelem této práce je Povodí Morava. Revitalizace bude provedena v úseku od střelnice na Dolině až po most u Svatých. Práce se budou týkat rozšíření koryta, zpevnění natržených břehů
a zbudování vtokových a výtokových částí z kamene pod všemi
mosty. Potok bude geometricky zaměřen, majetkoprávně vyřešen a zanesen do katastrálních map.
Další problém, se kterým je potřeba něco udělat, je ničení mostů a místních komunikací těžkými auty např. při těžbě
a svážení dřeva. Opravy zničených cest a mostů, při lhostejnosti dnešních řidičů, jdou do statisíců. Jeden z možných způsobů
nápravy je zřízení omezujícího dopravního značení na vybraných
místních komunikacích. Zastupitelstvo obce na svém posledním
zasedání schválilo tento záměr. V následujících týdnech bude
provedena diagnostika vozovky, konkrétní návrh na umístění
značení bude předložen na nejbližším zasedání zastupitelstvu.
Je jisté, že značka není zeď. Toto omezení bude účinné pouze
za předpokladu, že místním občanům nebude lhostejné, kdo
a s čím se na vozovce pohybuje.
V minulých vydáních zpravodaje jste byli informováni o zákazu
ukládat odpad na bioskládku u Svatých. Tato skládka se stala nekontrolovatelnou a neřízenou – ukládání silných větví, listí
nacpané v igelitových pytlích, trámy ze stavby atd. Je to špatná
vizitka u vjezdu do naší obce a bezohledný přístupu k životnímu
prostředí. Znovu musím upozornit na povinnost likvidovat bioodpad (odpad ze zeleně) na své náklady, příp.štěpkovat větve
a zakládat komposty. Není dovoleno pálit listí a trávu. V průběhu
roku bude tato skládka zlikvidována. Také skládka stavebního
materiálu na letišti již neexistuje. Likvidace stavebního odpadu
je věcí stavebníka.
Dále bych vás rád seznámil se zněním dopisu adresovaného hejtmanovi a radě Zlínského kraje, na který jsme doposud
nedostali odpověď.

Dopis hejtmanovi a radním Zlínského kraje
Vážený pane hejtmane,
vážení radní Zlínského
kraje,
jako starosta obce Halenkovice se na Vás obracím jménem rady obce a
1730-ti občanů Halenkovic.
Žádáme Vás o řešení havarijního stavu komunikace
č.III/36747 směr Halenkovice-Napajedla v délce cca
3km.
Tato vozovka nebyla nikdy
stavěna (šířkou ani tonáží)
na provoz až 40t vozidel
s frekvencí 50 aut denně
plně naložených v obou
směrech,
odvážejících
vytěžený kámen z kamenolomu ve Žlutavě a v opačném směru přivážejících
zeminu na rekultivaci lomu.
Podle dostupných informací potrvá těžba kamene ještě dalších deset let. Je však
paradoxní, že kámen, který
se zde těží, je používán na
výstavbu cest a napomáhá

tak rozvoji kraje, a na straně
druhé se takto ničí zdejší
komunikace. Není našim
záměrem bránit podnikatelským aktivitám občanům ze
sousední obce, avšak musíme především chránit práva
našich obyvatel.
Veřejná dopravní obslužnost se neustále redukuje,
občané jsou nuceni při cestě do zaměstnání, k lékaři či
na nákupy stále více využívat vlastních osobních vozidel. Dochází k ničení jejich
majetku a k ohrožení jejich
bezpečnosti a zdraví. Proto
se nevole našich občanů
neustále zvětšuje. Obec je
také významnou turistickou
křižovatkou nejen pro pěší,
ale i pro cyklisty. Používat
tuto komunikaci pro tyto
účely je nemožné, až životu
nebezpečné. Stavy příjezdových komunikací jsou předmětem bouřlivých jednání
na všech zasedáních zastu-

pitelstva již několik posledních let.
Neuspokojuje nás tvrzení zástupců představitelů
Ředitelství silnic a dálnic
Zlínského kraje, se kterými
bylo v minulosti několikrát
jednáno, že není možné tuto
komunikaci natolik opravit,
aby vyhovovala podmínkám provozu na pozemních
komunikacích pro takto
těžkou techniku. Pan Mišurec, vlastník Kamenolomu
Žlutava, je ochoten se za
určitých podmínek spolupodílet na opravě komunikace.
V prvé řadě je však povinností vlastníka komunikace
postarat se o její technický
stav.
Do naší obce existuje i další hlavní příjezdová komunikace od Spytihněvi, ale i ta
je bez „takovéhoto provozu“ ve velmi špatném technickém stavu. Komunikace
č.III/36747 směr Halenko-

vice-Napajedla je pro nás
potřebná, jelikož významně
zkracuje vzdálenost napojení k rychlostní komunikaci
E 55 v Napajedlích.
Jsme si vědomi, že nejme
tranzitní obcí Zlínského kraje, jsme jen obcí okrajovou,
přesto jsme součástí kraje,
se všemi jeho povinnostmi i právy. Jednou z hlavních podmínek rozvoje regionu je dobrá dostupnost
obcí.
Vlastníkem
komunikace je Zlínský kraj, proto se
s touto věcí obracíme přímo
na Vás a na Radu Zlínského
kraje.
Věříme, že naleznete řešení, jak zajistit kvalitní přístup
do naší obce a pomůžete
tak dalšímu rozvoji Halenkovic. Děkujeme Vám za
čas věnovaný tomuto problému a čekáme na Vaši
odpověď.
Jaromír Blažek,starosta
3
S

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 48

DUBEN 2007

Informace k problematice studní
Úvodem k tolik diskutované problematice studní je nutno upozornit občany na skutečnost, že v tisku a médiích nejsou vždy prezentovány pravdivé informace. Z tohoto důvodu je lépe se informovat přímo na vodoprávním úřadu, jelikož v minulosti byla vydávána
různá rozhodnutí od různých institucí, která nebyla vždy správně
řešená. Snahou vodoprávních úřadů v našem kraji je zjednodušit
co nejvíce legalizace studní i odběrů vody ze studní tak, abychom
naše občany příliš nezatěžovali.
Nutno dodat, že tyto informace se týkají pouze studní a odběrů
podzemní vody pro individuální zásobování (závlaha zahrad, jediné zdroje pitné vody pro RD a rekreační či zahrádkářské objekty
atd.). Pokud slouží studna i odběr vody k podnikatelským účelům
– právnické osoby (týká se to i drobných provozoven v rodinných
domcích – např. kadeřnictví), je nutno legislativu vyřizovat na vodoprávním úřadu obce s rozšířenou působností – MěÚ Otrokovice.
Totéž se týká i veškerých povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových.
Takže pár hlavních bodů k situaci existence studní a povolení
k nakládání:
jednoznačně studny zbudované před 1.1.1955 se považují za
povolené a odběr vody z těchto studní je povolen také – občan
tedy nemusí nic prokazovat a vyřizovat. (Ve vlastním zájmu je však
vhodné dohledat a uschovat doklady, které se ke studni vztahují,
nepodaří-li se, je možné stáři studny prokázat i čestným prohlášení
pamětníka)
pokud je studna zbudována po 1.1.1955 a bylo na ni vydáno
stavební povolení jakýmkoliv úřadem, předloží toto povolení občan
vodoprávnímu úřadu a ten posoudí, zda bude vyřízeno pouze nové
nakládání s vodami či bude nutno provést kolaudaci studny a povolit nový odběr – za povolení k novému odběru podzemní vody ze
studny se neplatí žádný správní poplatek
pokud byla studna zbudována po 1.1.1955 a nebylo na ni
vydáno žádné stavební povolení, je tato stavba považována za
nepovolenou a je nutno ji dodatečně povolit a povolit i nakládání
s vodami – stavebník podá žádost, předloží souhlas obecného
stavebního úřadu dle § 15 stavebního zákona, výpis z katastru
nemovitostí ne starší 3 měsíců, snímek z katastrální mapy, vlastníky sousedních pozemků – jako účastníky řízení, pasport stavby ve 3 paré – pasport stavby je zjednodušená dokumentace,
kterou vypracuje stavební inženýr nebo stavební technik NEMUSÍ JI VYPRACOVAT VODAŘ – uvede v ní současný stav studny,
zda je z ní veden vodovod, v jaké délce, kolik vody je odebíráno
a k čemu odběr slouží, jak je studna hluboká, na kterém pozemku se nachází, po kterých pozemcích je veden vodovod apod.
– rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby je
stanoven prováděcím právním předpisem k novému stavebnímu

zákonu. Upozorňujeme, že při žádosti o dodatečné povolení stavby studny a nakládání s podzemními vodami,
má hlavní slovo vždy vlastník pozemku,
kde se studna nachází. Vodoprávní úřad
zahájí řízení o odstranění nepovolené
stavby a vyzve vlastníka, aby doložil patřičné doklady (viz výše uvedeno) a k tomu
mu stanoví lhůtu. Pokud stavebník v dané
lhůtě doklady předloží, vodoprávní úřad
posoudí, zda lze stavbu dodatečně povolit, přeruší řízení o odstranění nepovolené
stavby a stavbu dodatečně povolí, poté řízení o odstranění nepovolené stavby zastaví. Současně s dodatečným povolením na
stavbu studny bude vydáno i povolení k nakládání s vodami.Tento
proces je zpoplatněn sazbou 300,- Kč v souladu se zákonem č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Pokud občan má na svém pozemku umístěnu studnu a nečerpá z ní vodu, nepotřebuje nic vyřizovat
Upozorňuji na další možnost vodoprávního úřadu a tou je vyžádání
hydrogeologického posudku při dodatečném povolení studny. Dle
vodního zákona vodoprávní úřad může, ale nemusí, tento posudek
vyžadovat (zde pozor na informace v médiích, kdy bylo uvedeno,
že to vodoprávní úřady požadovat nemohou!). Hydrogeologický
posudek vypracovává odborný hydrogeolog a je v něm uvedeno
množství odběru vody a hlavně je tento posudek dokladem o tom,
zda by mohlo stavbou studny a odběrem vody dojít k narušení okolních zdrojů (toto se stává v mnoha případech hlavním podkladem
pro řešení soudních sporů). Krajským úřadem Zlínského kraje bylo
doporučeno všem vodoprávním úřadům vyžadovat hydrogeologické posudky při dodatečném povolování staveb studní v problematických lokalitách. U povolování staveb nových studní hydrogeologické posouzení dané lokality požadujeme vždy. Pro informaci,
vypracování hydrogeologického posudku včetně místního šetření
stojí zhruba 3 500,- Kč plus doprava (ve většině případů je nutno
provést místní šetření v dané lokalitě).

Stanislava Kozmíková

Jakékoliv dotazy možno směřovat přímo na
oddělení ŽP MěÚ Napajedla:
Stanislava Kozmíková, tel. 577 100 917
E-mail: kozmikova@napajedla.cz
Mob.: 737 230 586
Fax: 577 100 915

Vypouštění odpadních vod

Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových
nebo podzemních, musí mít
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povolení příslušného
správního
orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona
nebo podle předchozích
právních předpisů. Pro obec
Halenkovice to je MěÚ Otrokovice, odbor životního prostředí.
Povolení
není
potřeba,
pokud jsou odpadní vody likvi-

dovány - odváděny do veřejné
kanalizace, kanalizační společností, která má povinnost zajistit si pro svou činnost příslušné
povolení (např. konkrétní obec,
VaK atd.). Povolení není potřeba, pokud jsou odpadní vody
likvidovány ze žumpy – bezodtoké jímky na vyvážení.
Odpadní voda je voda,
která byla použitá v obytných,
průmyslových, zemědělských,

zdravotnických nebo jiných
stavbách, dále voda použitá
v zařízeních nebo dopravních
prostředcích, a má změněnou
jakost (tzn. složení nebo teplotu). Může to být i jiná voda
odtékající z výše uvedených
staveb nebo zařízení či dopravních prostředků, pokud může
ohrozit jakost povrchových
nebo podzemních vod. Jedná
Pokračování na straně 5
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se např. o vodu z WC, myčky,
pračky apod.
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
nebo povrchových vod se tak
může dotýkat např. následujících subjektů:
• drobných živnostníků – předčištěné odpadní vody (např.
vody z technologie, myčky
aut, penziony, malé čistírny
odpadních vod apod.);
• obcí - čistírny odpadních
vod;
• fyzických osob – domovní čistírny odpadních vod apod.;
• a dalších.

Čistírny odpadních vod
(ČOV)
ČOV jsou zařízení, kterými je
po určitém předčištění vypouštěna odpadní voda do:
1. vodního toku
2. trativodem do terénu
3. veřejné kanalizace
K vypouštění do vodního toku
nebo do terénu je potřeba mít
povolení vodoprávního úřadu.
Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení
k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových nebo
podzemních, která byla
vydána a nabyla právní moci

do 31. prosince 2001, ať se
jedná o vypouštění z technologií, myček aut, penzionů apod.
nebo z malých domovních
ČOV.
O prodloužení těchto povolení je možno požádat u MěÚ
Otrokovice, odboru ŽP, nejpozději do 30.6.2007.
Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále.
Povolení vydaná do 31.
prosince 2001, která nabyla právní moci až po 31. 12.
2001, jsou také stále platná.
Zánik povolení k vypouštění
odpadních vod se netýká jed-
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notlivých ČOV zaústěných do
veřejné kanalizace. Vztahuje
se na jednotlivé výustě těchto kanalizací do vodního toku.
Platnost povolení k vypouštění
vod z těchto kanalizací si musí
a včas prověřit zajistit jejich
provozovatelé (konkrétní obec,
VaK atd.).

Informace z:
www.zanikpovleni.cz
a Ministerstva zemědělství
ČR, pracoviště Zlín
vybrala
Bohdana Blažková

Odpadové hospodaření v obci
Jednou z nejnákladnější
služeb, které obec Halenkovice poskytuje občanům, je
sběr a odstranění komunálního (domovního) odpadu.
Odpady přitom produkujeme všichni a to jak v domácnostech, tak i v zaměstnání. Jejich množství stoupá,
a proto žádáme všechny
občany, aby využili možnosti a tyto odpady třídili, a tím
tak snížili náklady na jejich
odstranění (náklady viz
tabulka). Náklady se snižují
i vhodným slisováním, sešlapáním, nebo-li zmenšením
objemu
odevzdávaného
odpadu. V roce 2006 obec
doplácela za odpady z rozpočtu částkou 211 000 Kč
(21,3%). Od 1.1.2007 se
zvýšila cena za ukládání 1 t
odpadu skládkovou společností (Moravská skládková,
a.s. Otrokovice) o 100 Kč.
Přesto nedošlo v roce 2007
ke zvýšení ceny poplatku za
komunální odpad.
Komunální odpad - se
obvykle
klasifikuje
do
následujících
skupin:
směsný odpad, využitelné
složky komunálního odpadu (recyklovatelný, tříděný odpad), nebezpečné
složky komunálního odpadu

(nebezpečný odpad), objemný odpad, odpad ze zeleně.
Objemnější odpad je
dobré odevzdávat ve sběrných dvorech a nedávat do
malých nádob - popelnic.
Ukládání odpadu ve sběrných dvorech je zdarma,
respektive je zohledněno
v částce 400 Kč/os. - vybíraném poplatku za odpad.
Stavební odpad do kontejnerů nepatří, ten si na své
náklady likviduje stavebník
sám. Odpad se zeleně je
zapotřebí vhodným způsobem kompostovat. Sběr
nebezpečného odpadu se
provádí podle potřeby. Hořlavé složky komunálního
odpadu v žádném případě
nespalujte, ničíte zdraví své
i svého okolí.
Tříděný odpad - tyto složky
odpadu jsou tvořeny papírem, plasty a sklem. Jsou
to recyklovatelné suroviny,
které v nezanedbatelné míře
nahrazují původní suroviny
a jsou-li vytříděny z komunálního odpadu, snižují tím
i jeho množství.
Ve sběrných dvorech a na
dalších místech v obci jsou
rozmístěny žluté nádoby na
PET láhve a zelené nádoby
na sklo. Tyto složky odpadu

je potřeba ukládat do těchto
nádob. Sklo ani PET láhve
do popelnice ani do velkoobjemových kontejnerů
nepatří!!! Obec Halenkovice má uzavřenou smlouvu
s firmou EKO-KOM Praha,
která odevzdané PET láhve
odebírá a zpět obci vrací
částku peněz. Tím se částečně snižují náklady za
odpady.
Ve sběrných dvorech je
možné odevzdávat i železo = další příjem pro obec.
Občané, kteří disponují
větším množstvím papíru
mohou využít možnosti odevzdat tento papír při sběru,

který pořádá dvakrát ročně
Základní škola Halenkovice
a to v měsíci dubnu a říjnu. Termín je vždy předem
vyhlášen rozhlasem a oznámen v kabelové televizi. Díky
takto utrženým penězům si
děti ze ZŠ např. neplatí sešity a další školní potřeby.
Pokud nebudeme líní
a lhostejní, budeme odpad
vhodným způsobem třídit,
ušetříme spoustu surovin
a energie a obci i finanční
náklady, které se s přibývajícím množstvím odpadu zvyšují. V neposlední řadě tím
vším přispíváme k ochraně
životního prostředí.

POZOR –
výrazné zvýšení nákladů by znamenalo
zvýšení poplatku a to přeci nikdo
z nás nechce.
VÝDAJE

Za likvidaci odpadu - TSO Otrokovice

902 000 Kč

Nájem kontejnerů

23 000 Kč

Mzdové náklady - sběrné dvory

64 000 Kč

Výdaje celkem

989 000 Kč

PŘÍJMY
Příjmy - poplatky za odpad

702 000 Kč

EKO-KOM a Kovošrot

76 000 Kč

Příjmy celkem

778 000 Kč

Ztráta r. 2006 - obec doplácela za odpady

211 000 Kč

Eliška Černochová, za radu obce

5
S

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 48

DUBEN 2007

VELIKONOCE VELIKONOCE VELIKONOCE VELIKONOCE

Velikonoční kalendář
Masopustní neděle (49 dní před Božím hodem velikonočním)
Masopustní úterý (47 dní před Božím hodem velikonočním)
1. den půstu: Popeleční středa (46 dní před Božím hodem velikonočním)
2. den půstu: Pytlový čtvrtek (45 dní před Božím hodem velikonočním)
5. den půstu: 1. neděle postní - Černá "Invocavit" (42 dní před
Božím hodem velikonočním)
12. den půstu: 2. neděle postní - Pražná "Reminiscere" (35 dní
před Božím hodem velikonočním)
19. den půstu: 3. neděle postní - Kýchavá "Oculi" (28 dní před
Božím hodem velikonočním)
26. den půstu: 4. neděle postní - Družebná "Laetare" (21 dní před
Božím hodem velikonočním)
33. den půstu: 5. neděle postní - Smrtonosná "Indica" (14 dní před
Božím hodem velikonočním)
40. den půstu: 6. neděle postní - Květná "Palmarum" (7 dní před
Božím hodem velikonočním)
1. den Velikonočního týdne: Modré pondělí (někde Žluté; 6 dní
před Božím hodem velikonočním)
2. den Velikonočního týdne: Šedivé úterý (5 dní před Božím hodem velikonočním)
3. den Velikonočního týdne: Sazometná středa (Škaredá, Černá,
Smetná; 4 dny před Božím hodem velikonočním)
4. den Velikonočního týdne: Zelený čtvrtek (3 dny před Božím hodem velikonočním)
5. den Velikonočního týdne: Velký pátek (2 dny před Božím hodem
velikonočním)
6. den Velikonočního týdne: Bílá sobota (1 den před Božím hodem
velikonočním) Velikonoční noc (Velká; z Bílé soboty na Boží hod
velikonoční)
7. den Velikonočního týdne: Boží hod velikonoční
Velikonoční pondělí (Červené; 1 den po Božím hodu velikonočním)
Bílá neděle (7 dní po Božím hodu velikonočním)
Na nebe vstoupení Páně (39 dní po Božím hodu velikonočním)
Svátky svatodušní (49 dní po Božím hodu velikonočním)
Nejsvětější trojice (56 dní po Božím hodu velikonočním)
Božího těla (60 dní po Božím hodu velikonočním)

Barvení vajíček v odvaru z cibule
-

Co potřebujeme?
odvar ze slupek cibule
hadřík nejlépe z gázy
provázky
různé listy, trávu, jarní kytky

Najdeme si v přírodě různé
menší listy, kytky, trávu pěkných
tvarů. Přiložíme na omyté, uvařené vajíčko, můžeme z každé
strany jeden list jinak necháme
pracovat fantazii.Zabalíme opatrně do hadříku z gázy, abychom
nehýbali naaranžovanými lístky
a pevně ovážeme provázkem.
Obarvíme v odvaru z cibulových
slupek, odstín záleží na tom, jak
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dlouho necháme vajíčko ponořené ve vodě.Potom opatrně
sundáme gázu a oschlé vajíčko
vyleštíme hadříkem a sádlem.
Potom se krásně leskne.

Tradiční velikonoční beránek
Co budeme potřebovat
30 g mandlí,
30 g rozinek,
4 vejce,
200 g másla nebo rostlinného tuku,
200 g moučkového cukru,
1 balíček vanilinového cukru,
asi 200 g polohrubé mouky,
1/2 balíčku prášku do pečiva, tuk na vymazání formy, hrubá mouka na vysypání formy,
čokoládová nebo bílá poleva, rozinky.
Příprava:
Mandle přelijeme horkou vodou, sloupneme a pokrájíme na
nudličky. Rozinky propláchneme a necháme okapat. Žloutky
utřeme se změklým tukem a moučkovým a vanilinovým cukrem
do pěny. Přidáme mandle a rozinky. Do tohoto základu lehce
vmícháme prosátou mouku smíchanou s práškem do pečiva
a tuhý sníh z bílků.Těsto rozetřeme do tukem vymazané a hrubou moukou vysypané formy a v předehřáté troubě zvolna upečeme. Zkuste pomocí špejle, zda je beránek dobře propečený.
Zdobení:
Vychladlého beránka pocukrujeme nebo přelijeme polevou,
místo očí dáme rozinky a po ztuhnutí polevy uvážeme kolem
krku červenou mašli. Okolo beránka můžete nasypat lentilky
nebo barevné vajíčkové bonbóny.

Velikonoční koledy
Hody, hody, doprovody
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.
Ben, ben, ben,
blechy ven !
A vajíčka do košíčka sem !
Já jsem přišel k vám,
abych řekl vám,
že je dnes koleda,
kdo mi z vás tu něco dá?
Kdo mi nedá nic,
ten je z Nemanic,
na toho se zamračím,
jako medvěd zabručím,
a potom pudu pryč.
Panímámo zlatičká,
darujte nám vajíčka.
Nedáte - li vajíčka,
uteče vám slepička,
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže,
kdo jí odtud pomůže ?

Hody, hody, doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesu pytlík vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já řekl: né,né,né.
Tam na břehu za potokem,
tam mám strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem
malovaná vajíčka.
Paní kmotra, slyšte chásku,
přicházíme na pomlázku.
Opentlené žilky máme,
kdo nám nedá, uhlídáme!
Paní kmotra, nemeškejte,
barevná vajíčka dejte.
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Velikonoce
Pro křesťany jsou Velikonoce slavností
vzkříšení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem a patří k nejstarším svátkům vůbec.
Pro ostatní zůstávají Velikonoce původními pohanskými svátky jara a plodnosti, které slavili už staří Slované a Germáni. Jsou
oslavou jarní rovnodennosti, zániku zimy
a vítáním jara.
Velikonoce se slavily ještě v době předkřesťanské. Navazovaly na
židovský svátek - Pesach - slavený na památku vysvobození
Židů z egyptského zajetí.
A jak vznikl název Velikonoce? Je odvozen od Velké noci,
kdy ukřižovaný Ježíš Kristus
vstal z mrtvých.
Křesťané se začínají na Velikonoce připravovat 40 - ti denním obdobím nazývaném postní doba.
Začíná popeleční středou.
Ten den se světí popel z ratolestí (kočiček), které byly posvěceny minulý rok na Květnou
neděli. Tímto popelem dělá
kněz věřícím na čele kříž (uděluje popelec) se slovy: „Pomni,
člověče, že prach jsi a v prach
se obrátíš.“

Postní doba je dobou kajícnosti, usebrání a modliteb. Je
přípravou na slavení velikonočního tajemství.
Květná neděle
Je to poslední neděle před Velikonocemi a začíná jí velikonoční
(svatý) týden. Říká se jí „Květná“,
protože se světí kvetoucí ratolesti (u nás „kočičky“) na památku
slavného vjezdu Ježíše Krista
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do Jeruzaléma. Zde ho lidé vítali
palmovými ratolestmi.
Zelený čtvrtek
Večerem Zeleného čtvrtka
začíná první den velikonočního
tridua (třídenní). Je to památný den Poslední večeře, při níž
Ježíš ustanovil tajemství eucharistie. Církev také ten den děkuje
za dar svátostného kněžství.
Při chvalozpěvu se naposledy
rozeznívají zvony a utichají až do
Velikonoční noci. Utichají také
varhany. Církev si bděním a modlitbami připomíná bdění a úzkost
Ježíše Krista v Getsemanské
zahradě.
Velký pátek
Velký pátek je dnem hlubokého smutku a je připomínkou
událostí posledního dne života Ježíše Krista. Tento den se
neslaví bohoslužba pouze probíhají posvátné obřady. Součástí
pobožnosti je odhalení a uctění
svatého kříže a čtení pašijí (texty
popisující umučení a smrt Ježíše Krista) Velký pátek je v církvi
prožíván jako den postu, ve znamení smutku, ticha, rozjímání.
Bílá sobota
Den odpočinku Ježíše Krista
v hrobě. Název „bílá“ je zřejmě

odvozen od bílé barvy roucha
novokřtěnců, kteří právě tento
den byli pokřtěni. Bílé roucho je
znakem čistoty, připomíná smytí hříchů křtem.
Tento den se světí oheň od
kterého se zapálí velikonoční
svíce - paškál. Podle starodávného zvyku, vycházejícího
ze židovského počítání času,
začíná nový den již po západu
slunce (předešlého dne). Oslava vzkříšení tak tedy začíná
večer před Bílou sobotou nebo
v noci.
Boží Hod velikonoční
Den vzkříšení Ježíše Krista
- největší a nejslavnější svátek
celého křesťanského roku.
„Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se
z něho“zaznívá z chrámů.
Tento den se také světí velikonoční pokrmy – beránek, vejce, mazanec.

Na jaře, když se příroda pomalu probouzí ze zimního spánku, je ten správný čas, abychom načerpali novou životní energii, která nám přináší radost,
spokojenost a dobrou náladu! Krásné Velikonoce! Krásné jaro!
Přeje redakční rada a pracovníci obecního úřadu.

Posel jara - prvosenka jarní

Prvosenka jarní (Primula veris) je chráněnou rostlinou České
republiky. Květy voní a svou žlutou barvou patří mezi první posly
jara, společně s pampeliškou a podbělem. Lidové názvy prvosenky jarní jsou petrklíč, primulka, housátka. Sbíráme květenství bez
stonku (duben – květen), oddenek s kořeny (březen – duben).
Sběr chráněné prvosenky jarní u nás není povolen, můžeme pouze
sbírat prvosenky pěstované na svých zahrádkách. Květy primule
se musí sušit rychle ve slabých vrstvách ve stínu, teplota při sušení
nesmí být vyšší než 35°C. Prvosenka obsahuje hlavně saponin,
glykosidy, primverin, primulaverin a stopy silice. Účinné látky
obsažené v prvosence jarní pomáhají při uvolňování hlenů a mají
rovněž močopudný a slabě projímavý účinek. Kořen je výborným
lékem na odkašlávání, při bronchitidě, zánětech horních cest
dýchacích, při onemocnění močového měchýře, močových kamenech, revmatizmu, dně a vodnatelnosti.
Čaj z prvosenky jarní: 2 lžičky květů nebo řezané natě prvosenky přelijeme ¼ l vařící vody a necháme 15 minut louhovat.
Čaj pijeme vlažný, pouze 1 šálek denně.
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Vodění medvěda a pochovávání basy už po desáté
Dokončení z titulní strany.
Masopust
je
Masopust
– veselosti se meze nekladou.
Věřte, že vše mělo sloužit jen
pro pobavení občanů. Nebylo
cílem nikoho urazit ani zesměšnit. Neboť tak to životě chodí:
„Máš-li škodu, o posměch se
nestarej.“ Každému z nás se
podaří nějaká ta hloupost, která
může příště pobavit ostatní.
Letošní ročník byl ročníkem
jubilejním - desátým. I počasí
se letos vydařilo. Díky obětavosti všech zúčastněných hezká tradice nezanikla. Ti, kteří se
pravidelně podílí na jeho zdaru,
nezklamali. Bylo by ale potřeba
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zapojit více mladých lidí. Co si
budeme nalhávat - nikdo není
neunavitelný. Chození po tak
rozlehlém území a secvičení
programu není pouze legrace.
Kdo nezkusil, neporozumí.
Za pomoc děkujeme p. Ulicovi a p. Bučíkovi a všem ostatním, kteří účinkovali. Kdo by
nám chtěl další rok pomoci,
bude vítán.
Proto…. „zhusta chlapci,
zhusta, konec masopusta, už sa fašaňk krátí, už sa
nenavrátí………“
Mgr. Jarmila Tělupilová,
za ČČK

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 48

Pokračování z čísla 47
Mimořádným vypravěčským
latinářským uměním vynikal kynolog pan řídící Tihelka.
Byl milovníkem psů a koní.
Celý život zastával názor, „že kůň
a pes patří neodlučitelně k lovu“.
Taky choval po celý život oba
druhy zvířat. Bylo raritou vídat
v době tuhé kolektivizace pana
řídícího, jak jezdí s koňmi po
městě a vykonává na záhumenkách zemědělské práce.
Pod vedením tamějšího profesora tělocviku a němčiny Jaromíra Javůrka zahořel na učitelském
ústavu v Olomouci mysliveckou
vášní, která mu vydržela do devadesáti let.
V mládí učil pan řídící na mnoha valašských vesničkách a ubytovával se u sedláků, kteří měli
koně, nebo na hájovnách. Rád
vyprávěl své historky a to nejraději na schůzích kynologické
komise. Při svém vypravování
vyžadoval naprostý klid a jako
učitel nesnášel při výkladu připomínky a skákání do řeči.
V chovu psů dával přednost
anglickým ohařům a dosáhl
s nimi nemalých úspěchů.
Do osmdesáti devíti roků posuzoval na výstavách loveckých
psů a do posledního dne života
(devadesáti let) byl velmi aktivní. Jeho projev byl až divadelní,
nezáleželo ani na ději jak na jeho
přednesu a vtipných připomínkách. To je také důvod, že jsme
děj jeho vyprávění téměř ihned
zapomněli.
Na jednu historku si však
dobře vzpomínám. Vyprávěl, jak
s kamarádem Kolomanem Slimákem z Nového Mesta nad Váhom
organizovali první zkoušky z výkonu nově uznávaného národního
plemene „Slovenský kopov“.
Pan řídící to popsal takto:
„Na autobusovém nádraží
v Novém Městě mě čekal přítel
Koloman, který mě nasměroval
na jiné nástupiště, kde čekal
autobus, na jehož konečné
zastávce bylo místo konání zkoušek.
Na nástupišti stál vůdce prvního kopova oblečený ve starém
vojenském mantlu po Němcích.
Na hlavě černý nevytvarovaný
sedlácký klobouk, svého psa
vedl na kozím řetízku.
Na druhé autobusové zastávce čekal další vůdce se psem
oblečený podobně. Když se psi
v autobusu dostali k sobě, nasta-

la zuřivá rvačka, kterou vůdcové
ukončili několika tvrdými kopanci.
Po tomto umravnění se psi
zjevně skamarádili a na další
zastávce se proti třetímu psu
vrhli jako spojenci. Uklidnění psů
a jejich následné spřátelení bylo
stále podle stejného receptu až
po konečnou stanici.
Po zkouškách se zasedlo do
místní krčmy a pila se pálenka,

Středem chrámové lodi si vykračuje Kovboj a ukázkově aportoval domácí kachnu.
Přišel před oltář a můj zlý pohled
mu řekl vše. Pokorně si lehl před
oltář a kachnu položil před sebe.
V poloze „daun“ se ani nehnul
a mne pozoroval s pocitem viny
jen horním bělmem.
Skončil jsem bohoslužbu
a v organizovaném zástupu jsme
za smíchu zúčastněných odešli

MYSLIVEČTÍ LATINÁŘI
ovšem s rizikem když ne trvalého,
tak alespoň dočasného oslepnutí. Po chvíli jsem si uvědomil, že
v krčmě není žádný pes, proto
jsem se zeptal přítele Kolmana:
„Kde jste nechali psy?“ Místo
konání zkoušek bylo několik desítek kilometrů od jejich domovů.
Koloman se mé otázce podivil
a odpověděl:
„No, poslali sme ich domou.“
„To se nebojíte, že se někde
zaběhnou a ztratí?“
„Nebojíme sa, lebo u nás sa
povedá, že psa, ktorý sa ztratí,
néni škoda.“
Možná i tato tvrdá výchova
a selekce měla vliv na úspěchy
tohoto plemene.
Dalším kynologem latiníkem byl
pan farář Urban z Lukova. Latinu
studoval už na teologické fakultě, takže přechod na latinu mysliveckou byla pro něj maličkost.
Na lukovské faře bylo v kotcích
až kolem dvaceti psů a pan farář
žil mimo svoji duchovní práci jen
pro psíky a taky trochu pro včeličky. Jeho vypravěčské kvality
byly zvěčněny v televizním pořadu „Lovy beze zbraní“ se spisovatelem Jaromírem Tomečkem.
Pan farář byl vynikající vypravěč,
trénovaný kazatelnou a v kolektivu myslivců nejraději vypravoval
vtipy a příhody o vdovách. Jednou jsem ho slyšel vyprávět na
kynologické komisi tuto myslivecko-kynologickou historku:
„Můj životní pes byl jagteriér
Kovboj, který vyhrával na soutěžích, co se dalo a v divokých
norách to uměl i s jezevci. Minulý
rok v květnu mně však provedl
nezapomenutelnou věc. Sloužil
jsem pravidelnou večerní májovou bohoslužbu, na které nebylo mnoho věřících, o to však
bylo přehlednější to, co provedl
Kovboj. Obrátím se od oltáře do
prostoru kostela a co nevidím.

do zákristie v pořadí ministranti,
kostelník, já a na konci Kovboj
s aportující kachnou plemene
pekingská bílá.“

Nezapomenutelným latiníkem
byl můj kolega z práce Miloš
Vidrman. Jeho otec byl lesním
správcem a Miloš vyrostl na
hájence v Beskydech. Vzdělání
ukončil na lesnické fakultě v Praze a díky svým politickým postojům nikdy práci u lesů nedostal.
Řadu let pracoval manuálně
v Rudém říjnu Otrokovice a v Pilaně Hulín. V šedesátých letech
se dostal s určitou protekcí do
zemědělské výzkumné stanice
jako šlechtitel ovocných dřevin.
V širokém okolí byl znám jako
„nestor moderního zahrádkářství“. Díky své cestě životem
myslivost prakticky neprovozoval
a žil v ní jen ze vzpomínek z mládí. Velmi snadno se dal vyprovokovat k svým svérázným průpovídkám. Na pracovišti mě často
navštěvoval Zdeněk Dorotík, který byl mysliveckým funkcionářem
okresního formátu a rád vyprávěl
banální zážitky ze svých lovů na
srnce. Když začal barvitě vyprávět historku, jak mu pod kazatelnou vyváděli mladí milenci, vůbec
neuspěl.
Kdo z nás, myslivců, něco
podobného a trapného nezažil?
A koho to zajímá víc než lovecké

DUBEN 2007

příhody?
Aby Miloš celou situaci napravil, přispěl krásnou příhodou z lovu srnce v říji:
„V sedmačtyřicátém roce přijel k tátovi na srnce francouzský
generál. Srnci byli pěkně rozparádění, ta jsme po malém občerstvení s generálem hned vyšli na
lov.
Za malou chvíli jsme uviděli na
pasece kapitálního šesteráka, jak
honí říjnou srnu. Generál znervózněl, chytla ho pravá lovecká
třesavka. Srnec se zastavil na
sedmdesát kroků před námi
a otec dal generálovi znamení, ať
střílí. V ten okamžik začal srnec
srnu pokládat a francouzský
generál, nedbaje myslivecké etiky, vystřelil.
Srnec se jen sesunul do trávy
a byl klid. Generál nabídl přípitek
na úspěšný lov a obřadně jsme si
zapálili pravý doutník Havana.
Po dokouření jsme šli přes
paseku pro srnce. Jaké bylo
naše překvapení, když ležící
srnec vyskočil a naprosto zdráv
odběhl.
Prohledali jsme kousek po
kousku, ale nikde ani kapka barvy. Otec se poškrabal ve vousech
a pronesl:
„Srnec byl chyben, ze srny
spadl po pokládání únavou a než
jsme k němu přišli, jen odpočíval.“
Miloš rád vyprávěl o svém střeleckém umění, o tom, jak lovil
sojky a jak si na škole přilepšoval
prodejem jejich pírek pražským
kloboučníkům.
Jiný příběh o svém střelectví
vyprávěl v souvislosti s kulinářskými specialitami.
„Na jelena jsme s tátou pozvali
hosta, s nímž jsme se ubytovali
na horské chatě. Plánovali jsme,
že uvaříme pravý lovecký guláš,
ale maso jsme zapomněli doma.
Táta mi dal svoji lefošku a poslal
mě na veverky. Za hodinu jsem
jich střelil šestatřicet a guláš
z nich byl vynikající.“
Nad úlovkem veverek jsme
zapochybovali, ale Miloš na nás
okamžitě „zatuploval“.
„V době krize jsem s tátou
nastřílel plný koňský vůz divokých
králíků a všechno jsme to rozdali
na Ostravsku nezaměstnaným
horníkům.“
Na tento argument jsme již
Milošovi raději neoponovali, aby
nás nemusel přesvědčovat dalšími čarostřeleckými kousky.
Dr. Ing. František Libosvár
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Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku 2006 - 2007
1. třída:
Prospěch:

14 žáků (5 chlapců + 9 dívek)
všichni žáci samé jedničky – prospěli s vyznamenáním
Panel cti:
Terezie Březíková
Kateřina Hanáková
Markéta Švejčarová
Zameškaný počet hodin: 420; průměr 30/1 žák

Další:

2. třída:
Prospěch:

Další:

Další:

Panel cti:

3. třída:
Prospěch:

Další:

Panel cti:

4. třída:
Prospěch:
Další:

Panel cti:

5. třída:
Prospěch:

Panel cti:

12 žáků (4 chlapci + 8 dívek)
10 žáků prospělo s vyznamenáním
5 žáků samé jedničky
Michal Gabrhelík
Natálie Navrátilová
Nikola Ottová
Veronika Vašková
Markéta Večeřová
Radek Trvaj, Ondřej Hrbáček, Kateřina Kociánová, Michaela Baránková
Tereza Krkošková
Kateřina Kociánová
Zameškaný počet hodin: 354; průměr 29,50/1
žák
20 žáků (11 chlapců + 9 dívek)
16 žáků prospělo s vyznamenáním
5 žáků samé jedničky:
Jaromír Blažek
Miroslav Březík
Šimon Přecechtěl.
Dagmar Kylarová.
Šárka Vávrová
Luděk Gabrhelík, Jan Kedra, Jan Kocián,
Tomáš Němec, Remo Luppi, Jiří Strašák,
Iveta Blahová, Valerie Hučíková, Anna Fischerová,
Veronika Maňáková, Monika Vitásková
Šimon Přecechtěl
Zameškaný počet hodin: 575; průměr 28,75/1
žák
12 žáků (7 chlapců + 5 dívek)
8 žáků prospělo s vyznamenáním- samé jedničky:
Ondřej Švec
Martin Berzedy, Roman Běhůnek, Denisa Hanáková, Monika Kadlčíková, Pavel Kašpar, Kristýna
Ottová, Dominik Polášek
Ondřej Švec
Zameškaný počet hodin: 295; průměr 25/1 žák
14 žáků (6 chlapců + 8 dívek)
7 žáků s vyznamenáním – samé jedničky:
Lucie Vojtíková
Filip Wozar
Další: Filip Košábek, Simona Přílučíková,
Pavla Svárovská, Blanka Kadlčíková, Adéla Stuchlíková
Filip Košábek
Zameškaný počet hodin: 293 průměr 20,92/1
žák

Chování na 1. stupni: Bylo hodnoceno u všech žáků jako velmi
dobré, pouze v 5. třídě byla 1 žákovi udělena důtka ředitele školy
za neukázněné a drzé chování.
6. třída:
16 žáků (9 chlapců + 7 dívek)
Prospěch: 6 žáků s vyznamenáním - samé výborné:
Kateřina Rozsypalová
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Panel cti:

7. třída:
Prospěch:

Panel cti:

8. třída:
Prospěch:

Další:
Neprospěl:
Panel cti:
Chování:

Patrik Kedra, Martin Stiksa, Zdeněk Trvaj, Ivona
Dundálková, Anna Gajdošíková
Kateřina Rozsypalová
Zameškaný počet hodin: 561, průměr 35/1 žák
24 žáci (10 chlapců + 14 dívek)
5 žáků s vyznamenáním – samé výborné:
Žaneta Přivřelová
Pavel Novák, Kristýna Horková, Hana Skácelová,
Anna Strášáková
Žaneta Přivřelová
Zameškaný počet hodin: 1234, průměr 51/1 žák
20 žáků (12 chlapců + 8 dívek)
3 žáci s vyznamenáním – samé výborné 2 žáci
Zuzana Kříčková
Tereza Langerová
Barbora Graclová
1 žákyně z matematiky a fyziky
Zuzana Kříčková
Dvěma žákům udělena důtka třídního učitele za
nekázeň o přestávkách a vyrušování během vyučovací hodiny
Zameškaný počet hodin: 717, průměr 35,65/1
žák

9. třída:
Prospěch:

19 žáků (6 chlapců + 13 dívek)
4 žáci s vyznamenáním - samé výborné:
Lucie Košábková
Další:
Zuzana Karchňáková, Kristýna Hučíková,
Radana Tělupilová
Panel cti:
Zuzana Karchňáková
Neprospěl:
3 žáci
Chování:
1 žákovi byl udělen 2. stupeň z chování a to za přetrvávající a stále se stupňující nevhodné chování
k vyučujícím.
1 žákovi byla udělena důtka ředitele školy za neukázněné
a nevhodné chování k vyučujícím
1 žákovi byla udělena důtka třídního učitele za nevhodné chování
a přezíravý přístup ke školním povinnostem.
Zameškaný počet hodin: 773, průměr 40,70/1 žák

KROUŽKY

pracující na naší škole
Počítačový
Modelářský
Výtvarný
Vybíjená
Dyslektický
Florbal
Němčina
Divadelní
Taneční a gymnastický
Hudební a výtvarný

p. Vítězslav Gajdošík
p. Jaroslav Vičánek
a p. František Vojtek
p. uč. Bohdana Ambrožová
p. uč. Ludmila Essenderová
p. uč. Jan Kalivoda
p. uč. Jiří Veselý
p. uč. Klára Šulcová
p. uč. Michal Palúch
p. uč. Hana Huťková
LŠU Napajedla

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky a jazyka českého – p. uč. Marie Dratvová a p. uč. Bohdana
Ambrožová.
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Přehled akcí, které se
uskutečnily v I. pololetí
Sběr šípků: 287,2 kg. Sběr papíru: 14 503 kg
„Veslařský kopeček“ (20.9.2006). Nejlépe se umístila Hučíková Kristýna – 4. místo. Dále se účastnili Klára Vojtíková, Zuzana
Kociánová, Kateřina Pohunková, Ondřej Kadlčák, Tomáš Ježíšek,
Daniela Kaňovská, Nikola Mičulková, Petr Maňák, Martin Vulgan.
„Atletický čtyřboj“ (4.10.2006). Nejlépe se umístil: Ondřej
Kadlčák – 2. místo – ml., Zuzana Kociánová – 6. místo – ml., Kristýna Hučíková – 6. místo. Dále se zúčastnili: Martin Režný, Michaela Essenderová – ml., Tomáš Ježíšek – ml., Lenka Jaroňková
ml., Martin Ježíšek – ml., Lucie Košábková, Lukáš Krátký, Radana
Tělupilová, Martin Vulgan. Družstvo mladší kategorie obsadilo 3.
místo - (celkem 8 družstev).
„Trnavský vrch“ (11.10.2006). Nejlépe se umístila: Kristýna Hučíková – 8. místo. Dále se zúčastnili Zuzana Kociánová, Petr Maňák,
Ondřej Kadlčák, Daniela Kaňovská, Kateřina Pohunková, Vítězslav
Švub, Tomáš Ježíšek.
„Partyzánský samopal“ (20.10.2006 – Ostrožská Lhota). Hlídka
ve složení Ondřej Kadlčák, Petr Maňák, Tereza Langerová, Kristýna Hučíková, získala 3. místo (celkem 62 hlídek)
Žáci 7. ročníku se učili lyžovat na „Martiňáku“ od 4. – 9. února 2007. SRPŠ uspořádalo tradiční „Dětský karneval“ – 4. února
a „Rodičovský ples“ – 17. února 2007. V současné době probíhají
školní nebo okresní kola olympiád – fyzikální, zeměpisná, přírodopisná, matematická, z JČ a JA. V okresním kole olympiády z JČ
získala Lucie Košábková vynikající 2. místo! Také se zapojíme do
recitačních soutěží a matematické soutěže „Klokan“.

K zápisu do 1. třídy se dostavilo 20 dětí
a uskutečnil se 31. 1. 2007.
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Další plánované akce
Dopravní soutěž – březen, duben
Plavecký výcvik pro 2., 3. ročník – od 11.5.2007
„Výlet do pohádky“ – 19.5.2007
„Dětský den“ ve spolupráci se sportovní komisí – 1.6.2007
Divadelní představení žáků 8. ročníku – 7. a 8.6. 2007
„Akademie“ – 15.6.2007
Sběr papíru – duben 2007
Sběr léčivých bylin – červen 2007
Exkurse: Hvězdárna Zlín – březen 2007
Dukovany – Jaderná elektrárna – duben
Dalešice – „Vodní dílo“ – duben
ČOV – Otrokovice – květen
Anthropos Brno – květen
Tajmac ZPS – Malenovice – červen
Botanická zahrada – Flora Olomouc – červen
Vlastivědné muzeum – Olomouc – červen
Mgr. Hana Huťková, zástupce ředitele

Z dění MŠ „Beruška“
Ve školním roce 2006/2007 je v mateřské škole zapsáno 48
dětí – 22 dívek a 26 chlapců.
Do 1. třídy základní školy bylo z tohoto počtu zapsáno 19 dětí.
Provoz školy je od 6.00 hod. do 15.30 hod. Jsme dvoutřídní
mateřská škola, děti jsou do tříd rozděleny podle věku.
Platby v MŠ:
Školné: 200 Kč/měsíc pro děti s celodenní docházkou, 140
Kč/měsíc pro děti na 4 hod. denně.
Celodenní stravné: 3-6let 26 Kč/den, 7let 27 Kč/den, platby
jsou prováděny v mateřské škole.
Výchovná a vzdělávací činnost vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání (RVP). Má dlouhodobý charakter
a je podle RVP rozpracována do pěti hlavních oblastí vzdělávání, které postihují všechny stránky rozvoje předškolního dítěte.
Tuto koncepci máme zpracovanou ve Školním programu vzdělávání s názvem „Na návštěvě u broučků a berušek„ a Třídním
vzdělávacím programu, který v měsíčních tématických celcích
nabízí konkrétní náměty na práci s dětmi s přihlédnutím k ročnímu období, různým oslavám naší země, vesnice, školy i jednotlivých dětí.
Při všech činnostech využíváme hlavně prožitky, hry a rozvíjíme
především pohybové dovednosti. Děti jsou vedeny ke kamarádským vztahům a vzájemné ohleduplnosti. Respektujeme individuální zvláštnosti, včetně délky spánku.
Vytváříme příjemnou atmosféru dětského kolektivu, aby se u nás
děti cítily v duševní a fyzické pohodě. Naším cílem je spokojené
a šťastné dítě se spoustou vědomostí, dovedností a kulturních
návyků, připravené pro vstup do základní školy.
K příjemnému pobytu v mateřské škole přispívá také estetické
a podnětné prostředí. Vnitřní prostory školy jsou uspořádány tak,
aby účelně sloužily dětem předškolního věku. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem a jsou členěny do menších hracích koutků se
zaměřením na určitou činnost. K pohybovým aktivitám a dalším činnostem využíváme tělocvičnu.
Součástí mateřské školy je zahrada, která je celoročně využívána. Na zahradě se nachází nářadí, průlezky a dvě pískoviště.
Dostatek travnatých ploch poskytuje prostor pro vyžití při míčových
hrách a jiných pohybových aktivitách.
O dění v mateřské škole informujeme rodiče prostřednictvím
nástěnek a fotodokumentace.
Ve výchovné práci navazujeme také na dobrou tradici školy, kterou je především mimoškolní činnost.
pokračování na straně 12
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Z dění MŠ „Beruška“
dokončení ze strany 11
Již od začátku školního roku jsme pro děti připravily celou řadu
kulturních akcí, sportovních aktivit a zábavy.
Co jsme připravili:
celodenní výlet na hrad Buchlov a archeoskanzenu v Modré
navštívili jsme ZUŠ v Napajedlích
podzimní světélkování
loutkové divadlo
exkurzy do ovocného sadu u Hrbáčků / v rámci projektu
„Jablíčko“
− návštěva moštárny u zahrádkářů s praktickou ukázkou
− čertoviny v MŠ
− vánoční tvoření rodičů s dětmi
− prohlídka 1. třídy v základní škole
− karnevalový rej spojený s masopustním veselím
− od února jsme začali pravidelně navštěvovat plaveckou školu
v Uh. Hradišti
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Co nás čeká:
den otevřených dveří v MŠ v období velikonočních svátků
společně se ZŠ „Běh o velikonoční vajíčko“
beseda s hasiči, návštěva a prohlídka hasičské zbrojnice
další loutková představení
tradiční „Výlet do pohádky“
sportovní dopoledne ke „Dni dětí“
škola v přírodě
„Svatojánská noc“ a rozloučení s předškoláky

Na závěr bych chtěla poděkovat manželům Hrbáčkovým za
ochotu a spolupráci při realizaci projektu „Jablíčko“.
Marie Mihálová, zástupce ředitele pro MŠ
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Zpráva o činnosti svazu zahrádkářů
V neděli 2. února se konala členská schůze ZO ČSZ v sále OÚ v Halenkovicích. Schůze se zúčastnilo 80 členů a 2 hosté. Zprávu
o činnosti přednesl jednatel František Gabryš.
Ve svém projevu připomněl, že rok 2007 je
rokem 50. výročí založení ČZS v naší republice.
V obci Halenkovice byl svaz založen o rok později.
Výročí připadne na 24.února 2008. V tomto roce slaví 80. výročí
také Evropské sdružení zahrádkářských svazů – OFFICE.
Naše organizace v obci má ustálenou členskou základnu – 119
členů, z toho 39 žen. Chod organizace se odvíjí od zájmu členů
a zapojení do nejrůznějších akcích. Výbor svazu se od poslední
výroční chůze scházel 1 krát za měsíc. Zabýval se především plněním
plánu činnosti, se kterým vás v krátkosti seznámím.
- ochrana dveří při vstupu do budovy pálenice. Železnou kostru připravil p. R. Pospíšil a montáž provedli p.J. Hrbáček a p Z.Trvaj.
- dokončení úpravy terénu kolem pálenice - p. J. Kašpárek a p. J.
Kurtin
- pročistění a ořezání stromů kolem potoka
- provedení opravy lisu, úprava násypky u drtiče ovoce
- položení dlažby v nálevně a moštárně. Poděkování patří p. S. Plškovi a p. Z. Zapletalovi
- zajišťování dřeva pro pálenici
- nadále podporovat soutěž o nejlepší zahrádku, předzahrádku
a vzorného sadaře
- uspořádání výstavy ovoce, zeleniny a květin.
Tato výstava se uskutečnila v sále Obecního úřadu v Halenkovicích
ve dnech 30.září a 1. října 2006.Příprava celé akce proběhla v pátek
29.9.2006. Vybíraly se vzorky ovoce, zeleniny, květin. Také naši členové aranžovali a zdobili sál. Součástí výstavy byla velmi pěkná expozice místních včelařů s ochutnávkou medu a medových perníčků.
Také kolekce bonsají od p. Fischera, práce žáků školy, bohatá tom-

bola, ochutnávka burčáku, jednohubek a několika druhů ovocného
závinu přispěla k zajímavosti akce. Kontrolu a určování vzorků ovoce
provedli předseda Územního sdružení p.F. Němeček a náš instruktor
p. Jaroslav Frantík. Bylo vystaveno 219 vzorku ovoce a zeleniny. Nejlepší byly oceněny diplomem ZO ČZS.Výstavu navštívilo 252 občanů
a v pondělí shlédli výstavu také žáci místní základní školy.Těm byly
potom vystavené vzorky věnovány ke spotřebě a do školní jídelny.
Výstavu také navštívili členové naší spřátelené organizace z Bylnice,
kterým se velmi líbila. Děkuji všem, kteří se na výstavě spolupodíleli.
Uplynulý rok byl ve znamení nepříznivých klimatických podmínek.
Došlo k rozdílné úrodě jádrovin a peckovin v některých lokalitách.
Přesto bylo vykoupeno v našich sběrnách 1 276 q padaných jablek,
z toho u Krkošků 423 q, u Valentů 653 q a na Dolině 200 q .Školáci
nasbírali 523 kg šípků.
Neúroda ovlivnila i počet zájemců o naše služby.V povidlárně vařilo
povidla 9 pěstitelů, v moštárně drtilo a lisovalo ovoce 35 pěstitelů.
Pálení letního kvasu bylo zahájeno 22. září a bylo ukončeno až 12.
ledna 2007. Pro 462 pěstitelů proteklo měřidlem 16 956 litrů slivovice, což je v přepočtu 9 124,7 litrů absolutního alkoholu. Chci poděkovat páleničářům brigádníkům – p. B. Kašíkovi, p. ing. J. Černé, p. L.
Zapletalové a p. M. Palúchovi, kteří ve svém volném čase nebo na
úkor své dovolené, pomohli zajistit uplynulou sezonu v pálenici.
Za rok 2006 bylo našimi členy odpracováno 845 brigádnických
hodin. Z toho celá jedna třetina při zpracování dřeva. Další na udržování sadu, přípravě pálenice, úklidu trávy v areálu pálenice. Všem,
kteří se na těchto brigádách podíleli, bych chtěl jménem výboru
vyslovit poděkování. Také bych chtěl poděkovat za bezproblémový
vývoz výpalků p .M. Trvajovi. a p. J. Frantíkovi za zajímavé přednášky
a práci, kterou pro naše sdružení dělá. Děkuji za spolupráci vedení
obce, sboru dobrovolných hasičů a včelařům. Přeji všem dobrou úrodu a hlavně hodně zdraví. Jednatel ZO ČZS František Gabgryš.
Ze zprávy vybrala Mgr. Jarmila Tělupilová

Modeláři v Halenkovicích
Modelářský kroužek se v prvním pololetí tohoto školního roku
zúčastnil několika akcí.
Ta první, byl celodenní výlet do
Prahy na 15. modelářský a hobby veletrh v Letňanech. K vidění
tam toho bylo opravdu hodně.
Některé fotograﬁe z tohoto výletu byly zveřejněny v Halenkovickém infokanálu.
Další výlet nás zavedl do
Muzea letectví v Kunovicích,
jehož součástí byl vyhlídkový let
letounem L 410.
17.11.2006 jsme uspořádali
4. ročník podzimních házedel,
soutěž se konala na fotbalovém hřišti, nejdelší lety, naměřili
bodující našemu modeláři Jendovi Zapletalovi. Na soutěž přijal
pozvání a přijel se podívat pan
Uberal, výrobce elektromotorů
pro modeláře. Dne 24.11.2006
následovala exkurze v Moravanu
Otrokovice. Provázel nás šéfkonstruktér ﬁrmy. Shlédli jsme
výrobu letounů značky ZLIN,
Z 142 a Z 242. V hangáru pak na
nás čekaly letouny Z 50, Z 526
a také Z 143.

Další modelářské zápolení
proběhlo v městské hale Otrokovice, kde se 17.12.2006 konala
vánoční soutěž házedel i tam měl
nejdelší lety Jenda Zapletal.
Zatím poslední akcí, které
jsme se zúčastnili 17.2.2007,
byla velká soutěž „O pohár
starostky města Otrokovic“.
Lítalo se hned v několika kategoriích. Naši modeláři uspěli v házedlech a gumáčcích.
V házedlech po třetí obhájil
prvenství Jenda Zapletal (horní
řada - třetí zleva), třetí místo
obsadil Martin Gregor (horní
řada – čtvrtý z leva). Z našich
byl nejlepší Tomáš Němec (dolní řada – uprostřed) za mladší
žáky bodoval dvakrát - první
místo gumáček a druhé místo
házedla. Dosažené úspěchy
našich modelářů však nestačily k získání hlavní ceny. Pohár
nakonec předala paní starostka
do rukou modelářů z Otrokovic.
První pololetí máme za sebou
a však na to druhé se můžeme
také těšit. Modeláři z Halenkovic budou pořádat třetí ročník

soutěže volně létajících modelů
letadel „O pohár starosty obce
Halenkovice, soutěž bude na
začátku května.
V druhé polovině května se
opět zúčastníme soustředění na
klubové základně DDM Sluníčko
na Štěrkovišti.
DDM Sluníčko a MK Pohořelice pro mladé modeláře
připravují letní pobytový tábor
s bohatým programem.Uskuteční se v Pohořelicích 21.7
– 28.7.2007.

V neposlední řadě čeká nás
i vás širokou veřejnost akce
svého druhu v Halenkovicích
jedinečná. Tou bude „Model air
show“ s podnázvem „Slet vícemotorových modelů letadel“.
Záštitu nad akcí převzal OÚ
Halenkovice. Tento slet pořádá
MK Halenkovice a MK Otrokovice 9.6 2007 na bývalém místním zemědělském letišti na Drahách. Program včas zveřejníme,
ale již teď vás srdečně zveme.
Jaroslav Vičánek

O pohár starostky města Otrokovic
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Kulturní akce ve fotografiích – zimní sezóna 2007
Perníkový bál - 3. února 2007

Rodičovský ples - 17. února 2007
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Dětský karneval - 10. února 2007
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Návštěvy v domovech
důchodců

Turnaj zastupitelů v Komárově
Sobotu 4. února 2006 se v Komárově konal 4. ročník turnaje zastupitelů ve stolním tenise. Zúčastnilo se 8 okolních obcí,
které si říkají Napajedelské emiráty: Halenkovice, Karlovice,
Komárov, Napajedla, Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv, Žlutava. Naši obec reprezentovali: Ing. Radek Kedruš, Radek Kocián
– nejúspěšnější hráč týmu (viz foto – sedící na podiu uprostřed),
Stanislav Kašpárek a Radana Dundálková. Zvítězilo družstvo
Komárova vedené starostou Antonínem Mlýnkem. Druhá byla
Spytihněv, třetí Karlovice, čtvrté Napajedla. Halenkovice skončily
spolu s Oldřichovicemi na pátém místě, losem se však posunuly
až na místo šesté. Dále se umístily Pohořelice a Žlutava. Spíše,
než o lítý boj, šlo o neformální a přátelské setkání starostů, zastupitelů a občanů.
Bohdana Blažková

Každoročně navštěvují zástupci naší obce bývalé občany
Halenkovic, kteří bydlí v domovech důchodců, aby jim předali
přání k Vánocům, cukrovinky,
ovoce a hlavně, aby si s nimi
povyprávěli a sdělili jim novinky
z Halenkovic.
14. prosince 2006 navštívil
starosta obce p. Jaromír Blažek
a radní p. Eliška Černochová
p. Marii Stuchlíkovou, která
je od roku 2001 v penzionu
pro důchodce ve Spytihněvi
a p. Rudolfa Holáska, který bydlí
od r. 2001 v domově důchodců
v Buchlovicích. V říjnu loňského
roku oslavil p. Holásek 80 let.
Dále zavítali k paní Josefě
Mihálové do domova důchodců v Lukově, která zde žije už
od roku 1999 spolu se synem
Josefem. Bohužel, p. Mihál byl
v té době v nemocnici, proto mu
prostřednictvím zpravodaje alespoň popřejeme k jeho letošním
60. narozeninám, které oslavil
v měsíci březnu.

15. prosince 2006 starosta
s místostarostkou p. Mgr. Jarmilou Tělupilovou navštívili domov
důchodců v Napajedlích, kde
má svůj domov hned 8 bývalých halenkovjáků. Paní Ludmila
Jablonická je v domově od roku
1995, p. Filomena Míková je
v domově od r. 1998, p. Marie
Kubičíková a p. Jaroslav Matlocha je v domově v Napajedlích
od roku 2005. Paní Marie Kubičíková oslavila v lednu 2007
krásných 90 let.
Novými obyvatelkami Napajedel se v roce 2006 stala
p. Adolfina Stratilová z Obecnic, p. Miloslava Kadlečíková
z Doliny, p. Oldřiška Trvajová
ze Zádřinoví a p. Marie Kadlečíková z Obecnic. Paní Marie
Kadlečíková v únoru 2007
oslavila 80 let. Přejeme všem
jubilantů i dalším obyvatelům
domovů důchodců hodně štěstí a zdraví, hodně spokojenosti
a pohody.
Bohdana Blažková

Poděkování paní Marii Kubičíkové
Vážené a milá paní Kubičíková,
děkuji Vám jménem obce Halenkovice za pozemky a polnosti, které jste darovala obci Halenkovice.
Vašeho daru si velmi vážíme. Věřím,
že bude sloužit ku prospěchu
našich občanů a pro rozvoj našich
krásných Halenkovic.
Jaromír Blažek, starosta.
Poz. redakce:
9. března 2006 navštívil starosta
spolu s místostarostkou p. Marii Kubičíkovou (viz foto - spolu s p. Matlochou) v domově důchodců v Napajedlích a jako poděkování za dar,
který poskytla obci jí předali malou
pozornost a kytičku.

Končí výběr poplatků pro rok 2007
Komunální odpad

Dálší poplatky

Osoba s trvalým pobytem v obci Halenkovice 400 Kč/osoba
Chalupáři – vlastníci nemovitosti v obci Halenkovice 400 Kč/
nemovitost

za psy 100 Kč/pes, za užívání kabelovky 1 560 Kč/přípojka/rok.
Výběr probíhá v kanceláři Obecního úřadu Halenkovice v pondělí
a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin.
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Pranostiky na březen, duben a květen
V březnu vítr z břízy fouká a slunce má krátké ruce.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Březen bez vody, duben bez trávy.
V březnu prach a v dubnu bláto, sedlákovi roste zlato.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by Po něm sáhl.
V březnu prach - jistý hrách.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé
V březnu vítr, v dubnu déšť - Pak jistě úrodný rok jest
Zima, kterou březen nese, dlouho s námi ještě třese.
Napadlý sníh březnový, oseníčku nehoví.
V březnu když se práší, stromy brzo raší.
Březen - za kamna vlezem; duben - ještě tam budem
Dubnový sníh rodí trávu.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Mokrý duben - hojnost ovoce.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen
nepříjemný jistě.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom
Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena
dají.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje
stodoly i sudy.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček poroste chlebíček.
Na mokrý květen přichází suchý červen

Košt slivovice
Kulturní komise ve spolupráci s halenkovickými zájmovými
organizacemi pořádají I. ročník Koštu slivovice pod názvem
HALENKOVICKÁ TRNKA.
Vzorek na tento košt může donést každý občan Halenkovic
v minimálním množství ½ litru v čiré láhvi. Budou se hodnotit dvě kategorie. Hlavní kategorie je trnka, vedlejší je ostatní
ovoce. Hodnotit budou degustátoři nominovaní ze zájmových
organizací obce Halenkovice. Soutěžit se bude o putovní pohár
věnovaný Obecním úřadem.
Vzorky se budou vybírat 17. a 18. dubna od 8.00 do 18.00
a na obecním úřadě. Při výběru budeme požadovat uvést druh
pálenky a ročník. Vyhodnocení koštu spojené s ochutnávkou
vzorků se uskuteční v sobotu 21. dubna 2007 ve 20.00 hodin
v kulturním domě. K poslechu a tanci bude hrát cimbálová muzika Josefa Marečka.

DUBEN 2007

POZVÁNKY
na kulturní akce
7. dubna 2007
Velikonoční diskotéka
– sál KD Halenkovice od 20 hodin. Hraje DJ Tom a DJ
Sonny. Pořádá sbor dobrovolných hasičů Halenkovice.
17. a 18. dubna 2007
Výběr vzorků na košt slivovice
kancelář OÚ od 8 do 18 hodin
21. dubna 2007
Halenkovická trnka
– košt slivovice – sál KD Halenkovice od 20 hodin
vyhodnocení soutěže – slavnostní předání poháru vítězi
spojené s ochutnávkou vzorků. K tanci a poslechu hraje
cimbálová muzika Josefa Marečka. Srdečně zve kulturní
komise a zájmové organizace Halenkovice.
27. dubna 2007
Pouťová zábava
– Hraje skupina Halogen a Van Haleny. Občerstvení
zajištěno. Pořádá Ivo Dundálek a spol.
29. dubna 2007
Pouť
19. května 2007
Výlet do pohádky
– Pořádá SRPŠ při ZŠ a MŠ Halenkovice. Start na Dolině
u koliby v 10 00 hodin – ukončení 15 00 hodin. Občerstvení a bohatý doprovodný program zajištěn. Parkování
na okraji obce - bude přistavena kyvadlová doprava.
1. června 2007
Den dětí
– pořádá SRPŠ a ZŠ Halenkovice ve spolupráci se sportovní na hřišti TJ Sokol Halenkovice.
8. a 10. června 2007
Divadlo žáků ZŠ
– divadelní představení s názvem „Dívčí válka“, pod
vedením p. uč. Michala Palúcha sehrají žáci 8. třídy
v pátek ve 20.00 hodin a v neděli ve 14.00 hodin v sále
KD v Halenkovicích
9. června 2007
„Model air show“
- s podnázvem „Slet vícemotorových modelů letadel“.
Záštitu nad akcí převzal OÚ Halenkovice. Pořádá MK
Halenkovice a MK Otrokovice na bývalém místním zemědělském letišti na Drahách.
15. června 2007
Akademie – žáků ZŠ a dětí z MŠ
– spojená s výstavou výtvarných, ručních a literárních
prací a doplněná vystoupením dětí LŠU a gymnastického kroužku. Sál KD Halenkovice od 18 hodin.
23. června 2007
Setkání starších občanů
– setkání seniorů ve věku 70 a více let se uskuteční
v sále KD. Posezení při muzice obohatí doprovodný program žáků ZŠ a dětí z MŠ. Pořádá kulturní komise ve
spolupráci s OÚ Halenkovice.
17
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Divadlo Tyjátr v Halenkovicích
V sobotu 9 prosince 2006
v sále KD v Halenkovicích sehrály členové divadla Tyjátr
působícího při otrokovické
Besedě situační komedii Johna
Patricka s názvem „Rajčatům
se letos nedaří“. Režie se ujal
Radek Chmela a scénu sestavil
Lukáš Laciga. V jedné z hlavních
rolí se představila sl. Marcela
Černá z Halenkovic( viz foto vpravo)
Komedie plná humorných
scén a nečekaných záměn
pojednávala
o hollywoodské
herečce, která ukončila svou
kariéru a pod svým občanským
jménem se odstěhovala na
venkov, aby zde našla klid,
pěstovala rajčata a sepsala svůj
životopis. Její soukromí však
neustále narušovali dotěrní
sousedé. Aby se jich zbavila,
vymyslela si šílenou sestru, za
kterou se převlékala. Neustále
se tak zaplétala do situací, které
nebylo možné dál řešit. Rozhodla se sestry zbavit a rázem
byla obviněna z vraždy. Když

se pokusila vše vysvětlit, nikdo
jí nevěřil. Od zatčení a trestu ji
zachránil až její přítel a manažer,
se kterým se raději vrátila do
rušného Hollywoodu.
Proto se tato hra také na
plakátech prezentovala pod mot-

tem. „Ach, jak zaplétáme sebe
v pavučiny, když prvně klamat
chceme svými činy.“ To nakonec
byla i slova hlavní hrdinky. České
přísloví říká: “Lež má krátké nohy,
daleko neuteče.” Nebo také:
“Lhát se nedá do nekonečna.”

Věřím, že nadšence divadla
z Otrokovic neodradila menší
účast diváků při sobotním
představení a rádi se do Halenkovic vrátí s dalším zdařilým
divadelním kusem.
Bohdana Blažková

známých kapel, letos to byli
„Maxíci“, podoba s pány Milanem Bieberlem, Ivanem Blahou a Tondou Gajdošíkem je
čistě náhodná. Skupina předvedla své nejpopulárnější hity
a v živém klipu k písni „Běží
liška k Táboru“ sklidila velký
úspěch.
K pěknému večeru přispěla
také bohatá perníková tombola, pravé nefalšované perníky,

medovina, výborná kyselice,
kapela Kabrňáci a především
členové kulturní komise svým
vystoupením.
(Foto viz fotoreportáž na
straně 14)
Všem vám, kteří jste pomohli při přípravě a zajištění perníkového bálu, děkujeme.

Vánoční koncert
16. prosince 2006, proběhl v sále KD tradiční vánoční
koncert. Ročník 2006 byl ve
znamení dechovky. Se svým
novým repertoárem vystoupilo
Sdružení dechového orchestru mladých působící při ZUŠ
Morava Zlín, které po jarním
úspěchu opět přijalo pozvání
naší kulturní komise. Moderátorem večera byl Libor Mikl,
který je spolu s Ing. Jaromírem Schneiderem současným dirigentem souboru.
Početné hudební těleso ve
svém moderovaném programu předvedlo spoustu tradič-

ních a netradičních dechových
skladeb např. v rytmu tanga,
některé byly doplněné tanečním vystoupením a vystoupením mažoretek. Součástí bylo
i vystoupení sólových nástrojů, hra na akordeon. V podání
zpěváků zazněly písně taneční
a také hity ze známých muzikálů, dále písně lidové i méně
známé, které hrávaly okolní
dechové kapely. Na závěr jsme
vyslechli světové vánoční písně a především tradiční lidové
koledy, které v nás navodily tu
správnou vánoční atmosféru.
Bohdana Blažková

Perníkový bál

Vejce do světa“. Tato pohádka
byla „tlumočena“ do znakové
řeči panem Herbertem Gumou.
(Jindřich Juřena)
V rytmu mamba ze známého
ﬁlmu Hříšný tanec se rozjelo vystoupení taneční skupiny
Rokaso z Uh. Hradiště, které
v druhé části večera pokračovalo také klasickými tanci.
Začíná být tradicí, že perníkový bál navštíví některá ze

Dne 3. února. 2007 uspořádala kulturní komise při obecním úřadu tradiční „Perníkový
bál“ - pod heslem večer plný
překvapení.
Členové kulturní komise
tentokrát zahájili Perníkový bál
známým slovenským večerníčkem v podání pohádky „Jak šel
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občanské sdružení na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem

Fond ohrožených dětí je zde…
V letošním dubnu uplyne již 17 let od založení občanského
sdružení Fond ohrožených dětí, které se věnuje pomoci ohroženým,
opuštěným, zanedbávaným a týraným dětem. Vzniklo v roce 1990
v Praze s posláním chránit děti zdravé i zdravotně hendikepované,
inteligentní i mentálně opožděné a zajistit jim rodinné zázemí, kde
se jim dostane dostatek lásky a podnětů pro zdravý vývoj.
Po celou dobu své činnosti Fond ohrožených dětí usiluje o změnu
zákonů i praxe na půdě sociálně-právní ochrany dětí tak, aby zájem
dítěte byl skutečně zájmem prvořadým. Snaží se veřejnost upozornit
na skutečnost, že ohrožené děti potřebují pomoc celé společnosti.
V současné době se Fond ohrožených dětí soustředí na dva
projekty. Projektem Klokánek se snaží nahradit ústavní výchovu
dětem, které nemohou z jakýchkoli důvodů žít ve svém původním
prostředí. V těchto zařízeních je o děti pečováno po všech stránkách jako v rodině. Získávají zde zkušenosti a návyky, jenž ostatním
dětem poskytnou rodiče.
Pokud dětem poskytneme rodinné zázemí, poskytujeme jim
ničím nenahraditelnou zkušenost, kterou jednoho dne mohou
využít při založení vlastní rodiny a výchově svým dětí. Jestliže tuto
možnost nedostanou, dozví se někde (a někdy?), jak pro vlastní
děti vytvořit harmonickou a milující rodinu?

Adopce seniorů
maltézská pomoc
Od listopadu 2006 funguje pobočka „Centra maltézské
pomoci“ v Otrokovicích. Maltézská pomoc je charitativní
a humanitární organizace, která funguje v Uherském Hradišti
již 2 roky. Nabízí program „Adopce seniorů“. V rámci tohoto
programu shánějí dobrovolníky z řad studentů, kteří jsou
ochotni se zapojit. Dobrovolníci dělají společníky vybraným
seniorům nebo pomáhají pečujícím v rodině se zdravotně
postiženým. Jde o bezplatnou službu 1x týdně, 2 hodiny.
Kontakt:“Centrum maltézské pomoci“, Dům pečovatelské
služby, Nivy 283, Otrokovice.
Ludmila Karbowiaková

Informace o projektu KPSS
Komunitní plán sociálních služeb (KPSS) byl přihlášen do
soutěže „ O lidech s lidmi“. Projekt KPSS na Otrokovicku získal první místo z celkem 17 přihlášených projektů. Slavnostní
vyhlášení výsledků bylo 17.12.2006 v Praze ve Valdštejnském
paláci.
Plánování KPSS, ale pokračuje dál. Navrhují se též konkrétní
projekty, které bychom chtěli uskutečnit. Především výstavbu
domova důchodců, zřízení klubu důchodců, úpravy autobusových zastávek, zajistit služby domů, jako je pedikúra nebo holič,
bezbariérové přístupy do budov. Některé plány se dají realizovat
v krátké době, u některých se musí najít řešení na jejich financování a provoz.
Ludmila Karbowiaková

Druhým projektem je projekt „Střecha“, který nabízí pomoc při vřazování do společnosti dětem z dětských domovů, které po dosažení
zletilosti nemají zázemí ve vlastních rodinách.
Ve Zlíně působí pobočka Fondu ohrožených dětí od roku 1997.
Činnost této organizace se zaměřuje na děti a rodinné příslušníky
bez omezení věku. Fond ohrožených dětí se věnuje práci s rodinami s dětmi, které jsou zatížené sociálním rizikem nebo se ocitli v krizi. Náplní práce sociálních asistentů je především aktivní vyhledávání
ohrožených dětí přímo v terénu s cílem zlepšit jejich osud. Dále je
klientům poskytována poradenská pomoc a v mnoha případech se
pracovníci snaží o sanaci rodinného prostředí. V neposlední řadě fond
poskytuje hmotnou a poradenskou pomoc sociálně slabým rodinám.
V rámci prevence sociálně – patologických jevů pořádá besedy
s dětmi přímo ve školách, spolupracuje s pedagogy, zdravotníky
a dalšími pracovníky pomáhajících profesí.
Klientům pobočky Zlín služby poskytují tři sociální asistentky,
sociální asistent a psycholožka.
Pobočka FOD se od února t.r. přestěhovala ze svého původního
působiště ve Sportovní hale Novesta do kanceláře v centru města,
v budově Anty.
Kde nás najdete?
Adresa: Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín (nad kostelem – nad
lékárnou Anta).
Telefon: 577 432 538, 724 567 509, 724 567 510, 606 215 455.
e-mail: katerina.tomaskova@fod.cz, www.fod.cz,
č.ú.: 3055103/5100

Výzva k výměně řidičských
průkazů
Městský úřad Otrokovice, odbor evidenčně-správní a jeho oddělení řidičských průkazů upozorňuje řidiče, že řidičské průkazy vydané od 1.7.1964 do 31.12.1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
do 31.12.2007. Doporučujeme řidičům, aby s výměnou řidičského
průkazu neotáleli a nenechávali ji až na konec roku. Ke konci roku
mohou být z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny
s velmi dlouhým čekáním ve frontách na úřadě. Nelze rovněž opomenout, že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič
dopouští dopravního přestupku.
Výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku. Poplatek se hradí jen v případě, kdy došlo u řidiče v době držení
předmětného řidičského průkazu ke změně povinně zapisovaných
údajů a tuto změnu řidič doposud příslušnému úřadu neoznámil.
Řidiči si mohou vyměnit svůj řidičský průkaz na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu
města na území ČR, a to podle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu.
Při podání žádosti o nový řidičský průkaz musí mít řidič s sebou
platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), jednu fotografii
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, řidičský průkaz, kterému končí platnost,
případně jiné doklady, osvědčující změnu v zapisovaných údajích.
Lhůta pro převzetí nového řidičského průkazu je zpravidla 15-20
dní, podle počtu právě zpracovávaných žádostí.
Více informací k povinné výměně lze získat dotazem na oddělení řidičských průkazů MěÚ Otrokovice, tel. 577 680 239 nebo na
internetových stránkách Ministerstva dopravy www.mdcr.cz .
Bc. Marcel Nemček, vedoucí OES
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2007 v jednotlivých obcích:
Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02
Otrokovice
tel. 577 112 032, otrokovice@caritas.cz
OTROKOVICE
z toho Kvítkovice
NAPAJEDLA

261.027,00 Kč
23.741,00 Kč
123.744,50 Kč

39 skupinek – 154 koledníků
5 skupinek

-

20 koledníků

31 skupinek – 124 koledníků

POHOŘELICE

17.362,00 Kč

4 skupinky – 16 koledníků

OLDŘICHOVICE

9.708,50 Kč

2 skupinky – 8 koledníků

KOMÁROV

9.587,00 Kč

2 skupinky – 8 koledníků

SPYTIHNĚV

37.976,50 Kč

8 skupinek – 32 koledníků

HALENKOVICE

35.521,50 Kč

10 skupinek – 40 koledníků

ŽLUTAVA

21.239,00 Kč

4 skupinky – 16 koledníků

TLUMAČOV

43.024,50 Kč

13 skupinek – 52 koledníků

CELKEM

559.190,50 Kč

113 skupinek - 450 koledníků

Plánované využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2007, z částky 559.190,50 Kč se:
5% využije na humanitární pomoc v Súdánu – Dárfúr,
2% na nouzový fond,
5% na krizový fond,
5% na režii sbírky,
10% na humanitární pomoc do zahraničí,
15% na projekty Arcidiecézní charity Olomouc,
5% na Charitu Česká republika – sekretariát,
53% je zůstatek k využití Charity sv. Anežky Otrokovice, tzn. 296.370,- Kč.
Tyto ﬁnanční prostředky budou využity v rámci přímé pomoci sociálně potřebným a k podpoře a rozvoji charitního díla v našem regionu.
Děkujeme všem dárcům, koledníkům, pracovníkům obecních úřadů i ostatním dobrovolníkům, kteří jste jakýmkoliv dílem přispěli ke
zdárnému průběhu Tříkrálové sbírky 2007.
Díky všem těmto lidem můžeme s radostí konstatovat, že Tříkrálová sbírka 2007 splnila svůj účel – umožnit všem lidem dobré vůle
přispět na pomoc potřebným.
Milan Šiška, Charita sv. Anežky Otrokovice

Tři králové - zleva: Martina Dlapová, Zuzana Kříčková, Tereza Langerová

20
S

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 48

Ha-La Liga Halenkovice 2006
Dne 16.12.2006 byla v Hospůdce u Kubínů závěrečnou
oslavou s vyhlášením výsledků
ukončena letošní soutěž družstev v malé kopané HA-LA LIGA
2006. Turnaje se zúčastnilo 8
mužstev, která po šest týdnů
v průběhu měsíce listopadu
a prosince bojovala o dřevěný putovní pohár a sud piva.
Ten nakonec po urputných
bojích získal tým 1.FC HALENY ve složení (viz foto): horní
řada zleva – Jindřich Vojtek,
Pavel Chochul, Jaroslav Musil,
Jiří Sudolský; dolní řada zleva
– Petr Strašák ml., Marek Vančík, David Marholt, kteří na jeho
degustaci samozřejmě pozvali
všechny ostatní účastníky.
Pořadatelé oceňují sportovního ducha všech zúčastněných
nováčků i starých harcovníků
a děkují všem, kteří danou akci
podpořili a umožnili již její 5.
konání. Zvláště bychom chtěli
poděkovat „Hospůdce u Kubínů“ a jejímu dodavateli ﬁrmě

Staropramen, kteří darovali
ceny pro vítězné týmy, a vedení ZŠ Halenkovice, které nám

umožnilo v prostorách tělocvičny základní školy turnaj zrealizovat.

DUBEN 2007

Pořadatelé doufají, že každé
kilo váhy, které se účastníkům
podařilo v průběhu turnaje
shodit se do budoucna jistě
zúročí.
Ing. Radek Kedruš

Fotbalová sezóna 2006/2007
Rozlosování jarní soutěže III. třída - skupina A - muži
12.kolo
13.kolo
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo

neděle
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle

Tečovice B - Halenkovice
Halenkovice - Lhota u Mal.
Komárov - Halenkovice
Halenkovice - Žlutava
Příluky B - Halenkovice
Halenkovice - Mysločovice
Mladcová B - Halenkovice
Fryšták B - Halenkovice
Halenkovice - Napajedla B
Spytihněv B - Halenkovice
Halenkovice - Březůvky

1.4.2007
8.4.2007
15.4.2007
22.4.2007
28.4.2007
6.5.2007
12.5.2007
20.5.2007
27.5.2007
3.6.2007
10.6.2007

16.00 hod.
16.00 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
10.00 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.

8.4.2007
14.4.2007
22.4.2007
29.4.2007
6.5.2007
12.5.2007
20.5.2007
27.5.2007
3.6.2007
10.6.2007
17.6.2007

14.00 hod.
10.30 hod.
14.30 hod.
14.30 hod.
14.30 hod.
14.30 hod.
14.30 hod.
14.30 hod.
14.00 hod.
14.30 hod.
13.45 hod.

Rozlosování jarní okresní soutěže - skupina A - žáci
13.kolo
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
12.kolo

neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

Halenkovice - Lhota u Mal.
Jaroslavice - Halenkovice
Halenkovice - Mysločovice
Provodov - Halenkovice
Halenkovice - Louky
Kostelec - Halenkovice
Halenkovice - Žeranovice
Tlumačov - Halenkovice
Pohořelice - Halenkovice
Halenkovice - Spytihněv
Tečovice - Halenkovice

Ing. Zbyněk Horka a Martin Kníchal
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První občánek Halenkovic
v roce 2007
První miminko s trvalým pobytem v Halenkovicích na
svět vykouklo v porodnici ve vzdáleném Frýdku – Místku.
Holčička, která měřila 48 cm a vážila 3,55 kg se narodila
30. ledna 2007 Monice Kubičíkové z Doliny, se může pyšnit krásným jménem Beáta Charlotte a po tatínkovi Romanovi příjmením Balážová. Nyní společně bydlí v Orlové.
Milí rodiče, přejeme Vám, aby nový človíček přinesl do
Vaší rodiny mnoho lásky, smíchu a něhy. Beátce do dalšího života hlavně zdraví a štěstí.

Loučíme se se zemřelými
Josef Chmelík

Zádřinoví 396

3.1.2006

Františka Řemenovská

Pláňavy 255

23.1.2006

Marie Bělošková

Katernice148

26.1.2006

Marie Trvajová

Dolina 506

31.1.2006

Marie Sklenaříková

Dolina 364

28.2.2006

Anna Skopalová

Dolina 254

25.3.2006

Růžena Navrátilová

Katernice 33

14.4.2006

Františka Sovadinová

Dolina 517

23.4.2006

Miroslav Mitáček

Pláňavy 563

11.5.2006

František Riedl

Katernice 152

13.5.2006

Marie Krkošková

Dolina 542

10.6.2006

Veronika Kociánová

Hradská 365

26.7.2006

Bohumil Polášek

Záhumení 564

2.9.2006

Ludmila Hanáková

Pláňavy 94

Marie Kníchalová

Katernice 118

13.9.2006

8.9.2006

Rudolf Horka

Katernice 279

16.9.2006

Josef Kocián

Zlámanec 170

18.9.2006

Rostislav Janeček

Zádřinoví 40

7.10.2006

Ludmila Vičánková

Svaté 207

Antonín Vičánek

Katernice117

Josef Vávra

Dolina 503

Bohumil Knichal

Svaté 286

Ludmila Kociánová

Záhumení 578

23.10.2006
5.11.2006
10.12.2006
3.12.2006
20.12.2006

V Halenkovicích nyní žije 5 občanů starších 90 let.
Nejstarší občankou je paní Marie Gabryšová od Svatých - 96 let.
Následuje p. Marie Železníková z Járků – 95 let (žije
u syna),
p. Cyril Zapletal z Dílů – 92 let,

Vítáme naše narozené děti
Jakub Hujíček

Zádřinoví 69

Štěpán Palla

Záhumení 470

11.2.2006

Jaromír Trvaj

Dolina 584

22.2.2006

Zuzana Pavelková

Záhumení 598

4.3.2006

Josef Hanák

Dolina 497

23.32006

Jakub Skopal

Katernice 145

4.6.2006

Lukáš Juřena

Záhumení 619

4.8.2006

Jakub Maňák

Dolina 460

9.8.2006

Jana Berzedyová

Záhumení 605

Vladislav Šeďa

Pláňavy 455

8.11.2006

Klára Valentíková

Záhumení 579

5.12.2006

Michaela Mikešová

Svaté 679

3.12.2006
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3.2.2006

26.9.2006

p. Vincenc Maňásek z Pláňav – 91 let,
p. Josef Ducháček ze Zádřinoví – 90 let.
V roce 2006 zemřela p. Marie Trvajová z Doliny –
nedožitých 92 let
a do domova důchodů do Napajedel se odstěhovala
p. Miloslava Kadlečíková – 94 let.

Pohyb obyvatel v roce 2006
K 31.12.2006 měly Halenkovice 1726 trvale přihlášených
obyvatel, což je oproti roku 2005 úbytek o 9 osob.
V průběhu roku 2006 se narodilo pouze 12 dětí a zemřelo
23 občanů. Přistěhovalo se 39 osob a odstěhovalo 37.
V rámci obce se přestěhovalo na jiné číslo popisné 20 osob.
Celkem 19 halenkovjáků uzavřelo v roce 2006 manželství,
z toho 9 snoubenců uzavřelo sňatek v Halenkovicích (4 v kostele sv. Josefa a 5 v obřadní síni OÚ).

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 48


V sobotu 24. února 2007
jsme v obřadní síni Obecního úřadu v Halenkovicích do
života přivítali naše nejmenší děti. Pozvání na tento
slavnostní akt přijali: Marta
a Štefan Berzedyovi s dcerou Janou (foto č.1), Romana Žáková a Vladislav Šěďa
se synem Vladislavem (foto

Vítání občánků
č.2), Jitka a Martin Valentíkovi s dcerou Klárou (foto
č.3), Lenka a Luděk Mikešovi s dcerou Michaelou (foto
č.4). Krátký program plný
hezkých básniček a písniček
si připravily žákyně ZŠ a děti
z MŠ pod vedení p. uč. Tělupilové. a p. uč Holáskové.
Poprvé se zde v nové „roli“
objevila p. Mgr. Jarmila Tělupilová, místostarostka obce,
kterou rada pověřila vedením
slavnostních obřadů. Toto
vítání bylo v tomto směru její
premiérou.
Přejeme všem dětem i rodičům pevné zdraví, hodně
štěstí a spokojenosti.
Bohdana Blažková,
matrikářka

DUBEN 2007
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Blahopřejeme
Březen
50 let
Ludmila Vojáčková

Zádřinová 39

55 let
Roman Smýkal
Miroslav Válek
Jana Kedrová
Ing. František Kocián
Miroslav Kníchal

Zádřinová 53
Zádřinová 44
Katernice 130
Záhumení 599
Záhumení 620

60 let
Vladimír Tomaštík
Jana Kolaříková

Zádřinová 68
Dědina 7

65 let
Rostislav Trvaj
80 let
Josef Huťka

55 let
Danuše Němcová
Marcela Hučíková
Milena Trvajová
55 let

Dědina 1

60 let
Ludmila Horková
Anna Musilová

Kopec 12
Záhumení 573

75 let
Cyril Krkoška
Zdenka Sukupová

Kopec 552
Pláňavy 245

Květen
50 let
Miroslav Čevora
Milena Kolečkářová

Zemanové 353
Dolina 462

60 let
Arnošt Fischer
Vladimír Maňásek

Pláňavy 184
Pláňavy 102

75 let
Ladislav Klapal

Katernice 141

80 let
Česlava Rujbrová

Pláňavy 173

85 let
Adéla Železníková

Pláňavy 98

Dolina 506

Dědina 23

Duben
50 let
Jarmila Snopková

Ing. Jiřina Černá

Záhumení 326

Dolina 301
Pláňavy 447
Dolina 506

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

Vydal: OÚ Halenkovice
Redakce: OÚ Halenkovice, tel. č. 577 945 736, e-mail: obec@halenkovice.cz, šéfredaktorka Mgr. Jarmila Tělupilová, www.halenkovice.cz
Datum: DUBEN 2007
Číslo vydání: 48, registrační MK ČR E 13080
Povoleno referátem kultury Okresního úřadu ve Zlíně dne 1. 3. 1995, sazba a tisk HART press Otrokovice, náklad 750 ks

24
S

