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Čas běží jako voda. Rok pře-
letí jako vítr a lidský život je 
příliš krátký pro všechny zážit-
ky, radosti a bolesti. Přijde 
čas, kdy nejen vítáme nové 
občánky naší obce, ale zveme 
i všechny její obyvatele, kteří 
jsou již na zaslouženém odpo-
činku. Jednou za dva roky 
pořádáme setkání seniorů 
obce Halenkovice. 

Letos připadlo na sobotu 
23.6.2007. Pozváni jsou všichni 
občané, kteří již dosáhli sedm-
desátky a více let. Pozváni jsou 
i ti, kteří odešli z Halenkovic 
do domovů důchodců a pensi-
onů pro seniory. Všichni osob-
ně obdrželi pozvánky od členů 

Setkání seniorů 2007
kulturní komise a všichni měli 
z pozvání radost. Ne všem 
například jejich zdravotní stav 
dovolil zúčastnit se. Těm, jimž 
by z jakýchkoliv důvodů děla-
la chůze potíže, byl nabídnut 
autobus s řidičem p. Ivanem 
Blahou a také odvoz osobními 
auty, jež zajišťovala p. Marie 
Mihálová a p. starosta Jaromír 
Blažek. Z celkem 219 seniorů 

jich pozvání přijalo a zúčastni-
lo se 115. Při příchodu do sálu 
KD všichni obdrželi od dětí 
z MŠ, nastrojených do valaš-
ského kroje, malý dáreček 
– obrázek a usměvavé sluníč-
ko z vizovického pečiva. A na 
uvítanou a pro dobrou nála-

du nesměla chybět ani štam-
prlka halenkovické slivovice, 
kterou přítomné vítali členové 
kulturní komise. Zúčastněné 
celým odpolednem provázela 
paní PaedDr. Marie Kašíko-
vá. Všechny milé hosty přiví-
tal i starosta obce. O program 
se postaraly děti, které navště-
vují naši mateřskou, základní 
a uměleckou školu. Pod vede-
ním p. učitelky Holáskové, 
Strašákové a Huťkové předved-
ly pásmo tanečků, písní, bás-
ní a gymnastiky. Dívčí rocko-

vá kapela – Zuzana Kříčková 
a Kateřina Gregorová zahrá-
ly a zazpívaly něco z moder-
ní hudby. K poslechu zahrála 
příjemné melodie i vždy usmě-
vavá a optimisticky naladěná 
p. Josefa Brázdilová. V přísálí 
byla instalována výstava prací 

žáků MŠ, ZŠ a ZUŠ. Babičky 
a dědečkové tak mohli najít 
a obdivovat výrobek či obrá-
zek svého vnoučka. Chut-
nou večeři pro hosty, přírod-
ní řízek s bramborem a oblo-
hou, připravily kuchařky míst-
ní školy. O obsluhu a dobrou 
náladu se postarali členové 
kulturní komise a zaměstnan-
ci obecního úřadu. Přítomným 
nabídli například dobré vínko, 
kávu a voňavé koláčky. Podě-
kování patří všem, kteří se 
podíleli na zdařilém průběhu 
tohoto setkání. A že se akce 
vydařila, soudíme z ohlasů, 
které jsme obdrželi. Za všech-
ny bych uvedla poděkování 
paní Marie Riedlové, která své 
dojmy a poděkování svěřila 
regionálnímu rozhlasu Brno. 
Paní Božena Bilíková necha-
la zahrát všem pořadatelům 
a účinkujícím v místním roz-
hlase a kabelové televizi. Paní 
Anna Dolníková vyslovila přá-
ní s poděkováním zveřejnit 
tuto úspěšnou akci v Halenko-
vickém zpravodaji.

Jarmila Tělupilová

(fotoreportáž na straně 7)
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Slovo starosty

2Vážení spoluobčané,

dostává se vám do rukou letošní 
druhé číslo Halenkovického 
zpravodaje. Dovolte mi, abych 
vám přiblížil poslední dění 
v obci.

Každý z vás si jistě již vši-
ml, že ve středu obce proběh-
ly poslední práce na chodní-
cích a hlavní cestě. Oproti 
původnímu projektu se část 
parkoviště od kostela přestě-
hovala k farní zdi, rozšířila 
se síť chodníků o úsek před 
obecním úřadem (viz foto č. 
1 a č. 2) a zpevnila se nos-
ná konstrukce vozovky mezi 
kostelem a novou školou. Rád 
bych vyjádřil poděkování fi rmě 
DIPS Zlín za rychlou a kvalit-
ní práci, kterou odvedli. Do 

konce roku bychom rádi své-
pomocí zvládli terénní práce 
a úpravy kolem chodníků. Cel-
kový součet nákladů na celé 
dílo bude zveřejněn v srpnu 
na zasedání zastupitelstva.

Další ukončenou prací je 
stabilizace sesuvu komunikace 
z Pláňav na Dolinu (viz foto č. 
3). Tyto práce zadávalo, fi nan-
covalo a realizovalo Ředitelství 
silnic a dálnic Zlínského kraje. 
Celkové náklady vynaložené na 
opravu sesuvu činí kolem šes-
ti a půl miliónů korun. K této 
akci bych pouze připomenul, 
že prořezávku kolem celé ces-
ty prováděli zaměstnanci obce 
Halenkovice. V období podzi-
mu a zimy je naplánovaná cel-

ková probírka stromoví kolem 
hlavní cesty v obci Halenkovi-
ce směrem na Spytihněv. 

Po jednáních s ředitel-
stvím silnic ZK se podařilo 
získat příslib na opravu hlav-
ního tahu na Spytihněv, kte-
rý je v havarijním stavu. Na 

Dolině byly v průběhu jara 
provedeny lokální vysprávky 
a v minulých dnech byl pro-
veden dvojitý nástřik a posyp 

kamenivem. Je potřeba si uvě-
domit, že na vozovku, která 
může být v budoucnu překo-

pána několika výkopy při rea-
lizaci kanalizace, není možné 
položit fi nančně náročný asfal-
tový koberce. Touto technolo-
gií bude v příštím roce vyspra-
vena celá komunikace až do 
sousední obce. 

Na posledním zasedání 
zastupitelstva jsem informoval 
o tom, že projekt na kanaliza-
ci bude rozdělen na několik 
etap. V první etapě se plánu-
je vybudování ČOV (čistička 
odpadní vody) v oblasti Bábol-
ná a následné dopojení cent-
rální kanalizační sítě. V druhé 
etapě se plánuje realizace ČOV 
u Svatých a napojení Svatých, 
včetně celé Doliny až po dře-

vovýrobu. Vše ale závisí na 
množství dotací, které obec 
obdrží. Celkový objem prací je 
vyčíslen cca na šedesát milió-
nů korun. Zatím je záměr ve 
stádiu přípravy a realizace pro-
jektu pro stavební povolení. 

21. června se nad naší 
obcí přehnaly přívalové deště 
doprovázené krupobitím a sil-
ným větrem. V lokalitě Zádři-
noví tak došlo k vylití Halen-
kovického potoka a zatope-
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ní několika domů a studní 
(viz foto č. 4). V části Pláňav 
k zatopení komunikace a naru-

šení centrální kanalizační sítě 
(foto č. 5). Velký podíl na těch-
to záplavách má pravděpodob-
ně i osetí souvislých ploch 
kukuřicí (foto č. 6). Bohužel, 
obec již nemůže jako v minu-
losti schvalovat osevní postup 
jednotlivým družstvům. Záleží 
tak pouze na domluvě mezi 
obcí a hospodařícím země-
dělským družstvem. V prů-
běhu prázdnin jsou svolána 
různá jednání, kde se bude 

obec snažit najít řešení, aby 
k podobným splavům dochá-
zelo co nejméně. Obci Halen-
kovice v důsledku povodní 
a silného nárazového větru 
vznikly škody, které přesahu-
jí několik stovek tisíc korun. 
V důsledku zanesení ornicí se 
asi na polovinu snížila schop-

nost zadržet vodu v retenčních 
nádržích Kopaniny a Chrastky 
(foto č. 7). Došlo k zanesení 
příkopů a propustků u míst-
ních komunikací, silný vítr 
odnesl části několika střech 
z RD a způsobil polomy na 
ovocných i lesních stromech. 
Na místním hřbitově po pádu 
části lípy došlo k zničení kříže 
a zdemolování zídky (foto č. 
8). Chtěl bych poděkovat Jed-
notce sboru dobrovolných 
hasičů, dobrovolníkům z řad 
občanů a zastupitelům za prá-
ci, kterou odvedli při odstra-
ňování následků ničivé bouř-
ky. Může se stát, že nám příro-
da v budoucnu přichystá více 

takovýchto překvapení, proto 
je potřeba se řádně připravit.

V minulém čísle zpravodaje 
jsem informoval o revitalizaci 
- terénní úpravě koryta poto-
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ku Vrbka. Celý projekt zajišťu-
je Zemědělská vodohospodář-
ská správa ve Zlíně. Projekt je 

ve stádiu stavebního povolení, 
ale zatím bez fi nanční podpo-
ry státu.

Na příštím zasedání zastu-
pitelstva obce bude otevřena 
otázka omezení provozu vozi-
del těžších deseti tun. Toto 
omezení se bude vztahovat 

na místní komunikace Kopec 
- Vrchovice, Dolní konec - 
Bábolná. Také se budeme 
zabývat možností převedení 
pozemků z vlastnictví Pozem-
kového fondu ČR a Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví 
obce. Tímto krokem chce-
me zajistit občanům veřejné 
užívání pozemků a možnost 
obce vlastnit pozemky vhodné 
k výstavbě rodinných domů.

Závěrem bych vás rád pozval 
na srpnové zasedání zastupi-
telstva (30. 8. 2007) a popřál 
vám hezkou dovolenou.

Jaromír Blažek

Kancelář OÚ: 577 945 736

Kancelář starosty: 577 945 738

Starosta mobil: 724 179 299

e-mail: obec@halenkovice.cz 
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Rada obce na svém zasedání:

č. 12
Pověřila:

• p. Antonína Stratila a p. Iva-
na Kučeru vybíráním poplat-
ků za užívání veřejného pro-
stranství při konání pouťo-
vých slavností

• starostu obce k zastupování 
při rozhodování o napojení 
pozemků na místní komu-
nikace při vydání stavební-
ho povolení. Rada obce si 
vyhrazuje právo vyjadřovat 
se k povolování stavby oplo-
cení u pozemků sousedících 
s pozemky obce.
Zabývala se:

• zajištěním úklidu před a po 
pouťových slavnostech

• upřesněním tvaru budova-
ných chodníků ve středu 
obce

č. 13
Schválila:

• pokutu dle telekomunikač-
ního zákona 127/2005 Sb. 
a občanského zákoníku 
115/2006 Sb. §451 ve výši 
500  Kč za nepovolené při-
pojení k TKR (kabelové tele-
vizi) a zpětné zaplacení roč-
ního provozního poplatku.

• doporučení kontrolnímu 
výboru provádět kontrolu 
výherních hracích automatů 
na území naší obce

• licenční smlouvu o veřejném 
provozování hudebních děl 
včetně její úhrady
Zabývala se:

• přípravou zasedání zastupi-
telstvaobce

• zajištěním školení bezpeč-
nosti práce pro zaměstnan-
ce obce

• zápisem z valné hromady 
Mikroregionu Otrokovicko

č. 14
Schválila:

• veřejnoprávní smlouvu o vý-
konu přestupkové agendy, 
uzavřené  Městem Napajed-
la a Obcí Halenkovice. Napa-
jedla na základě této smlou-

Z jednání rady a zastupitelstva obce
vy řeší veškeré přestupky pro 
obec Halenkovice 

• fi nanční příspěvek 5000 Kč 
na Výlet do pohádky pro 
SRPŠ Halenkovice

• fi nanční příspěvek 2500 Kč 
pro Středisko ranné péče 
Olomouc, jejichž služby 
využívají naši občané
Zabývala se:

• zřízením pedikérské služby 
v obci asi 1x za 14 dnů dle 
zájmu občanů

• výsledkem kontroly z fi nanč-
ního úřadu ve věci vyúčto-
vání dotací – rekonstrukce 
objektu ZŠ Halenkovice

• budoucí pastvou ovcí v loka-
litě Lipová

č. 15
Schválila:

• fi nanční částku 25 000  Kč 
na zajištění srazu seniorů 
v naší obci dne 23. 6. 2007

• nákup nového přijímacího 
modulu k zajištění provozu 
dvou programů z TKR z důvo-
du změny vysílacích družic.

• pronájem vybraných pozem-
ků ve vlastnictví obce za 
cenu 1  Kč za 1m2 na rok.

• na doporučení zastupitel-
stva prodej starého kovář-
ského bucharu a sloupové 
vrtačky za cenu 26 000  Kč.
Zabývala se:

• dokončením odkupu pozem-
ku dle uzavřené kupní 
smlouvy mezi obcí a p. Ruj-
brovou.

• průběhem X. sněmu Svazu 
měst a obcí, které se konalo 
v Hradci Králové

č. 16
Schválila:

• smlouvu obcí a měst proti 
daňové diskriminaci a při-
pojila se k této smlouvě.

• žádost o povolení k provozo-
vání výherních hracích auto-
matů.
Zabývala se:

• přípravou mimořádného 
zasedání zastupitelstva

• odstřelem volně pobíhajících 
psů v naší obci

• fi nančními náklady vyna-
loženými na rekonstrukci 
chodníků na Pláňavách

č. 17
Schválila:

• rozpočtové opatření č. 3/ 
2007 rady obce

• peněžitý příspěvek ve výši 
500 Kč na podporu turnaje 
v nohejbalu dne 6. 7. 2007
Zabývala se:

• zhodnocením akce „Setká-
ní seniorů“, která se kona-
la 23. 6. 2007 v budově OÚ 
Halenkovice.

• následky bouřky ze dne 21. 
a 22. 6. 2007 a s možností 
sestavení krizové komise pro 
řešení živených událostí. 

Zastupitelstvo obce
IV.
Schválilo:

• závěrečný účet obce za rok 
2006

• prodej pozemku p.č.47/4 
o výměře 394 m2

• odkoupení pozemku p.č. 
295/a o výměře 20 m2

• návrh smlouvy o dílo č.5/ 
2007 na projekt stavby pro 
územní řízení Kanalizace 
a ČOV Halenkovice.

• návrh smlouvy o dílo 
č.03/07 EU na zpracování 
dotačního projektu

• úhradu živičných klínů – 
investiční akce chodníky 
Pláňavy v celkové hodnotě 
44 506 Kč

V. - mimořádné
Schválilo:

• komunitní plán sociálních 
služeb na Otrokovicku

• návrh smlouvy o smlouvě 
budoucí na dokončení pro-
jektu stavby pro stavební 
řízení a provedení stavby 
kanalizace a ČOV Halen-
kovice.

Okénko ČČK
Prostřednictvím Halenko-

vického zpravodaje bychom 
vám chtěli předávat různé 
rady, zajímavosti a návody 
týkající se zdravovědy, první 
pomoci, zdravé výživy, spo-
lečenského chování, aj. Pří-
spěvky jsou převzaty zejmé-
na z Novin Červeného kříže. 
V tomto čísle to bude něco 
pro seniory a nejen pro ně.

Desatero cestování seniorů

1. Informujte se předem 
na podmínky v místě pobytu 
(výtah v hotelu, jak je zajiště-
na lékařská péče).

2. Zajistěte si pojištění 
léčebných výloh v zahraničí 
u renomované pojišťovny.

3. Vyvarujte se příliš-
ného opalování, používejte 
opalovací krémy s vyššími 
ochrannými faktory (min. 
12). Pokožka starších lidí je 
náchylná ke spálení a hrozí 
i rakovina kůže)

4. Pro pobyt u moře si 
vezměte vhodnou obuv do 
vody na ochranu proti jež-
kům.

5. Zejména pánové s méně 
vlasy si vezmou pokrývku 
hlavy (i při koupání). Úpaly 
ve vyšším věku jsou nebez-
pečné.

6. Věnujte pozornost stra-
vování. Vybírejte pobytová 
místa, kde je možnost dietní 
stravy. Dodržujte pitný režim. 

7. Nezapomeňte přibalit 
na cestu potřebné léky, kte-
ré užíváte.

8. Pro případ úrazu, náh-
lé nevolnosti mějte stále 
u sebe kartičku v plastiku 
se jménem a adresou hotelu, 
se zdravotními údaji (krev-
ní skupina, alergie na léky 
např. antibiotika), adresou 
příbuzných doma, aj.

9. Nepřepínejte své schop-
nosti při vodních sportech.
10. Nezapomínejte na stá-
lé nošení slunečních brýlí. 
Záněty spojivek jsou u star-
ších lidí časté.
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V pátek 27. dubna 2007 
jsem spolu se starostou obce 
navštívila vernisáž výsta-
vy obrazů Václava Nasvěti-
la. Vernisáž pořádal Okresní 
myslivecký spolek Zlín v kul-
turním domě v Březůvkách 
u Zlína. Současně s ní pro-

bíhal i křest knihy Františ-
ka Libosvára a výstava trofe-
jí. K dobré náladě a občerst-
vení hrála cimbálová muzika 
Burčáci a zpíval mužský sbor 
z Míkovic.

Malíř Václav Nasvětil je 
mimo jiné, autorem mnoha 
obrazů s motivy zvířat, pří-
rody v souvislosti s myslivos-
tí. Křest knihy při této akci 
neprobíhal náhodou. Pan Vác-
lav Nasvětil, je také autorem 
perokreseb v nové knize pana 
Libosvára Myslivecké besedo-
vání (viz foto). 

Úvodní slovo celé vernisáže 
pronesl p. Ing. Jiří Kasina šéf-
redaktor časopisu Myslivost. 
Samotný křest knihy prove-
dl profesor Ing. Josef Hromas 
– předseda Českomoravského 
mysliveckého spolku.

Je to v pořadí druhá kniha, 

která se týká přírody, života 
zvířat, příhod lovců a honců, 
zkrátka kniha s mysliveckou 
tématikou. Podobně jako v prv-
ní knize Samorosti s myslivec-
kým srdcem se autor Franti-
šek Libosvár zmiňuje o vztahu 
k naší vesnici, kde po absol-
vování vysoké školy nastoupi-
li do JZD. Halenkovice, jak je 
možné poznat z jeho knihy, si 
zamiloval nejen pro krásnou 
přírodu, ale i pro osobité a své-
rázné lidi. Troufám si tvrdit, že 
jeho krásný vztah k nám trvá 
dodnes. A to nejen díky mysli-

Křest nové knihy Františka Libosvára

vosti, ale i spoustě přátel, kte-
ré zde doposud má. Kniha (viz 
foto) obsahuje povídky: Halen-
kovický hlavní hon, Stará lan-

kasterka, Moji psi, O černé 
zvěři, O jezevčících, Pytlačící 
psi a kočky, Besedování o sli-
vovici, Co jsme uviděli ve vče-
líně, Kdy byly zlaté časy mys-
livost.

Ukázky z knihy Samoros-
ti a z nové knihy Myslivecké 
besedování si mohli čtenáři 
přečíst v některém z našich 
minulých zpravodajů. Poslední 
povídky byly doplněny i pero-
kresbou pana Nasvětila.

Kniha je přichystána k pro-
deji v kanceláři OÚ Halenko-
vice. Autor p. Libosvár přislíbil 
při první vhodné příležitosti 
(září – říjen) její autogramiádu. 

A co popřát nové knize? Aby 
si ji lidé přečetli s potěšením, 
tak jako já. Aby jim přinesla 
radost a některým i milé vzpo-
mínky.

František Libosvár

Výlet do pohádky

Jezinky

V sobotu 19. května se usku-
tečnil 19. ročník Výletu do 
pohádky. Za krásného počasí 
prošlo pohádkovou trasu 4500 
návštěvníků, 2200 dětí a 2300 
dospělých.

Akce pro všechny milovní-
ky přírody, pohádek a soutěží 
měla letos 22 pohádkových 
stanovišť.

Výlet do pohádky se i letos 
vydařil a všem, kdo se na jeho 
zdárném průběhu podíleli pat-
ří obrovské „ dík “.

Výtěžek z této akce bude 
využit ve prospěch dětí MŠ 
a ZŠ.

Pozn: Tato zdařilá akce 
však byla v závěru pro mno-
hé velkým zklamáním, když 
několik výtržníků po ukonče-
ní pohádky zničilo nově vyro-
bené kulisy.

Marie Mihálová

Baba Jaga
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Výsledky kategorie ovocná pálenka (viz foto č. 4) - při-
hlášeno 16 vzorků:
1. místo  -  Lenka Mihálová  - meruňka 2005
2. místo  -  Jiřina Bezlojová  - meruňka 2005
3. místo  -  Jiří Pavelka  - hruška 2004

Výsledky kategorie trnka - přihlášeno 55 vzorků:
1. místo  -  Ladislav Smetana  - trnka 2006
2. místo  -  Zbyněk Holásek  - trnka 2006
3. místo  -  Blanka Janišová  - trnka 2006

I. ročník koštu slivovice pod 
názvem HALENKOVICKÁ 
TRNKA uspořádala Kulturní 
komise ve spolupráci s halen-
kovickými zájmovými organi-
zacemi ve dnech 20. a 21. 4. 
2007. Navázalo se na tradici 
koštů, které pořádali halenko-
vičtí zahrádkáři a klub vojáků 
v záloze.

Košt slivovice - Halenkovická trnka 
vých organizací. Byli to: Václav 
Kašpárek, Jaroslav Ulica, Josef 
Kurtin, František Gabryš, Josef 
Maňásek, František Palla, 
Michal Palúch, Josef Hrbáček, 
Roman Janeček, Václav Koci-
án, Věra Kašpárková, Antonín 
Stratil, Marie Pavelková, Josef 
Juřena, Ing. Eliška Smetano-
vá, Stanislav Michalík, Draho-

putovní pohár věnovaný obec-
ním úřadem.

Vyhodnocení proběhlo v so-
botu 21. dubna v sále kulturní-
ho domu. K poslechu a k tan-
ci hrála cimbálová muzika 
Josefa Marečka a zpíval žen-
ský pěvecký sbor Babčice ze 
Spytihněvi. V průběhu večera 
byla vylosována i malá tombo-
la. O občerstvení se postarali 
členové kulturní komise. Jmé-
na jednotlivých vítězů byla až 
do doby vyhlášení anonym-
ní. Průvodní slovo při vyhod-
nocení soutěže měl Jindřich 
Juřena. 

Roman Janeček

Poznámka redakce: Origi-

nální putovní pohár (viz foto č. 

5) vytvořili bratři Křemečkové 

z Bílovic – Včelar. Plakáty, čest-

ná uznání a diplomy jsou dílem 

Romana Janečky a počítačově 

výsledky koštu zpracoval Ivan 

Kučera. Děkují pořadatelé.

Vzorek na tento košt mohl 
donést každý občan Halenko-
vic v minimálním množství 
půl litru v čiré láhvi. Vyhlá-
šeny byly dvě kategorie. Hlav-
ní kategorie - trnka, vedlejší 
- ostatní ovoce. Vzorky byly 
již o den dříve označeny pou-
ze čísly, popřípadě přelity do 
typizovaných půllitrů tak, 
aby byla zajištěna anonymi-
ta vzorků a celá soutěž byla 
objektivní.

Hodnocení se provádělo 
v pátek 20. 4. 2007 v přísálí 
KD. Zahájit soutěž a popřát 
hodně zdaru nové tradici při-
jel i náměstek hejtmana pan 
Vojtěch Jurčík (foto č. 1 - sto-
jící vpravo). Vzorky hodnotili 
degustátoři, kteří byli nomino-
váni z halenkovických zájmo-

míra Hrbáčková a Petr Bará-
nek (foto č. 2 – zleva Franti-
šek Palla a Josef Maňásek a č. 
3 – Ing. Eliška Smetanová). 
Vytvořili celkem 6 tříčlenných 
skupin, z nichž jedna hod-
notila pouze ovocné pálenky 
a další posuzovaly po patnác-
ti náhodně vylosovaných vzor-
cích slivovice. Do soutěže bylo 
přihlášeno 71 vzorků - 55 sli-
vovic a 16 ovocných pálenek. 
Tak vzešla z prvního kola jed-
notlivá pořadí ovocných pále-
nek a celkem patnáct fi nál-
ních vzorků slivovic, které 
byly všemi skupinami znovu 
hodnoceny v druhém kole až 
ke konečnému prvnímu až 
patnáctému pořadí. Ostatní 
vzorky, které se umístily pod 
patnácté místo, byly společně 
na 16. - 55. místě. Posuzována 
byla následující kritéria - čisto-
ta pálenky, vůně, chuť a jem-
nost. Úloha degustátorů byla 
těžká, protože kvalita pálenek 
byla opravdu vynikající. Sou-
těžilo se o drobné ceny - ručně 
malované sklo, diplomy a čest-
ná uznání. Hlavní výhrou byl 
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Veronika Perničková, Božena Adamcová a Anna Snopková
Libuše a Vojtěch Vičánkovi

Jiřina Bezlojová, Jindřich a Alena Juřenovi

Marie Kubičíková a Marie Riedlová

Marie Vičánková, Libuše Švubová, Cyril Zapletal a Stanislav Švub

 Anežka Navrátilová a Alžběta Bačíková

Zdeňka Rapantová, Marie Dubová, Marie Botková, Ignác Juřena

Božena Režná a Marie Kadlečíková

Setkání 
seniorů 

2007
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1. ročník:
třídní učitelka Eva Sattková 14 
žáků: 5 chlapců, 9 dívek
chování: bez problémů
absence: 344 (ø = 24,6)
prospěch: vyznamenaní: 
samé jedničky: Březíková Tere-
zie, Černoch David, Hanáková 
Kateřina, Huťka Ondřej, Jurá-
sek Jiří, Mitáčková Gabriela, 
Stuchlíková Karolína, Švec 
Jakub, Švejčarová Markéta, 
Varmužová Dorota, Wozaro-
vá Adéla, Zapletalová Marika 
další: Chytilová Nikola, Koci-
án Daniel 
panel cti: Stuchlíková Karolína 

Prospěch a chování za 2. pololetí školního roku 2006/2007
prospěch: vyznamenaní: 
samé jedničky: Přecechtěl 
Šimon, Kylarová Dagmar, Bře-
zík Miroslav, 
další: Maňáková Veronika, 
Blažek Jaromír, Kocián Jan, 
Kedra Jan, Strašák Petr, Hučíko-
vá Valerie, Gabrhelík Petr, Luppi 
Remo, Němec Tomáš, Blahová 
Iveta, Vitásková Monika, Fis-
cherová Anna, Vávrová Šárka
panel cti: Kylarová Dagmar 

4. ročník:
třídní učitelka Petra Cívelová - 
13 žáků: 7 chlapců, 6 dívek
chování: jednomu žáku byla 
udělena důtka třídního učitele

další: Hanáková Denisa, Kadl-
číková Monika, Kašpar Pavel, 
Berzedy Martin, Ottová Kris-
týna, Polášek Dominik
panel cti: Kašpar Pavel 

5. ročník:
třídní učitel Jiří Veselý - 14 
žáků: 6 chlapců, 8 dívek
chování: dobré
absence: 506 (ø = 36)
prospěch: vyznamenaní: 

samé jedničky: Vojtíková Lucie, 
Wozar Filip, další: Přílučíko-
vá Simona, Svárovská Pavlí-
na, Košábek Filip, Stuchlíková 
Adéla, Kadlčíková Blanka
panel cti: Vojtíková Lucie

6. ročník:
třídní učitelka Bohdana Amb-
rožová - 16 žáků: 9 chlapců, 7 
dívek
chování: bez připomínek
absence: 744 (ø = 47)
prospěch: vyznamenaní: 
samé výborné: Gajdošíková 
Anna, Rozsypalová Kateřina
další: Dundálková Ivona, Ked-
ra Patrik, Stiksa Martin, Trvaj 
Zdeněk, 
panel cti: Gajdošíková Anna

7. ročník:
třídní učitelka Marie Dratvová 
- 24 žáků: 10 chlapců, 14 dí-
vek
chování: bez připomínek
absence: 1101 (ø = 46)
prospěch: vyznamenaní: 
samé výborné: Skácelová Hana, 
Přivřelová Žaneta

Lucie Košábková - nejlepší žákyně školy

Slavnostní ukončení školního roku

2. ročník:
třídní učitel Jan Kalivoda - 12 
žáků: 4 chlapci, 8 dívek
chování: bez problémů
absence: 453 (ø = 37,8)
prospěch: vyznamenaní: Gabr-
helík Michal, Kociánová Kate-
řina, Navrátilová Natálie, 
Ottová Nikola, Vašková Vero-
nika, Večeřová Markéta, Hrbá-
ček Ondřej, Baránková Micha-
ela, Trvaj Radek, Krkošková 
Tereza
panel cti: Navrátilová Natálie 

3. ročník:
třídní učitelka Jarmila Tělupi-
lová 20 žáků: 11 chlapců, 9 
dívek
chování: bez připomínek
absence: 755 (ø = 37,8)

absence: 345 (ø = 26,5)
prospěch: vyznamenaní: 
samé jedničky: Švec Ondřej

Plavecký výcvik žáků 2. třídy
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další: Anna Strášáková, Klára 
Vojtíková, Kristýna Horková, 
David Prechtl
panel cti: Skácelová Hana

8. ročník:
třídní učitel Michal Palúch - 20 
žáků: 12 chlapců, 8 dívek
chování: bez připomínek
absence: 1299 (ø = 64,9)
prospěch: vyznamenaní: 
samé výborné: Langerová Tere-
za, Kříčková Zuzana 
další: Babáček Antonín, Graclo-
vá Barbora, Jurčík Milan 
jedna žákyně neprospěla 
panel cti: Jurčík Milan

9. ročník:
třídní učitel Libor Lízal - 19 
žáků: 6 chlapců, 13 dívek
chování: uděleno dvěma žá-
kům napomenutí třídního uči-
tele a třem žákům důtka tříd-
ního učitele – negativní postoj 
k plnění školních povinností
prospěch: vyznamenaní: 
samé výborné: Košábková 
Lucie, další: Karchňáková 
Zuzana, Hučíková Kristýna, 
Tělupilová Radana 
panel cti: Hučíková Kristýna

Nejlepší žákyně školy:
Košábková Lucie – vynikají-
cí prospěch, příkladné chování 
a reprezentace školy. 

Závěr školního roku se odví-
jel ve znamení několika akcí. 
V měsíci květnu sehráli žáci 8. 
třídy pod vedením svého tříd-
ního učitele Michala Palúcha 
divadelní hru „Dívčí válka“. 
Žáci včetně pana učitele si 
tuto rozvernou, sarkastickou 
hru opravdu „užívali“ a kdo 
představení zhlédl, bavil se 
s nimi. Další úspěšnou akcí 
byla „Akademie“, která se 
uskutečnila v měsíci červnu. 
Po roční pauze se žáci svým 
rodičům i veřejnosti předsta-
vili v nacvičených programech 
nejrůznějších žánrů. Převlá-
daly zpěv a tance a opět bylo 
veselo a živo. Nezapomně-
li jsme ani na „Dětský den“, 
který jsme uspořádali formou 
branného závodu hlídek ve 
spolupráci s modeláři, hasiči, 
střeleckým oddílem a členka-

mi ČČK. Žáci 2. a 3. roční-
ku dokončili plavecký výcvik, 
žáci 4. ročníku získali průkaz 
cyklisty a zorganizovali jsme 
sběr bylin. 

Poděkování: vedení školy 
děkuje p. uč. Marií Dratvo-
vé a sl. uč. Kláře Šulcové za 
odvedenou práci, neboť obě 
ukončily své působení na 
naší škole a přeje jim hodně 
osobních i pracovních úspě-
chů a pevné zdraví. Poděko-
vání patří také všem rodičům, 
občanům i představitelům 
obce, kteří si školy a vzdělání 
váží a projevují svoji podporu 
při školních i mimoškolních 
akcích. Přejeme všem hezkou 
dovolenou. 

Mgr. Hana Huťková 

První řada zleva: Zuzana 

Karchňáková – SŠHO Uher-
ské hradiště – Hotelnictví 
a turismus, Klára Kučerová 
– SOS Otrokovice - Manage-
ment obchodu a služeb, Iva-
na Láníková – SPŠ Zlín – 
Polytechnická - ekonomická, 
Lucie Košábková – Gymná-
zium Uherské Hradiště, Jana 

Vičánková – SŠHO Uherské 
Hradiště – Cukrářka, Kristý-

na Hučíková – SOŠ Integro-
vaná Zlín – Reprodukční gra-

Umístění žáků 9. třídy – volba povolání 
fi k pro média, Lenka Pavel-

ková – SŠO Vizovice – Kadeř-
nice, Daniela Kaňovská – 
SOŠ a VOŠ Zlín – Zdravotní 
asistentka.

Druhá řada zleva: Vítěz-

slav Švub –SOU Otrokovice 
– Autoelektrikář, Jan Mitá-

ček – SOU Bzenec – Mecha-
nizátor lesní výroby, Pavlína 

Rozsypalová – SUPŠ Uherské 
Hradiště – Návrhářství obu-
vi a módních doplňků, Rada-

na Tělupilová – Gymnázium 

Otrokovice, Romana Žáková 
– SOU Otrokovice – Kuchař - 
číšník, Veronika Kadlčáko-

vá – SPŠ Zlín – Polytechnic-
ká - ekonomická. Třídní uči-
tel Mgr. Libor Lízal

Třetí řada zleva: Martin 

Laluha – SOU Otrokovice 
– Klempíř, Lukáš Krátký 
– SPŠ Otrokovice – Technic-
ké lyceum, Martin Režný – 
SOŠ Integrovaná Zlín – Stroj-
ní mechanik, Petr Kubín – 
SOU Otrokovice – Klempíř.

Plavecký výcvik žáků 3. třídy
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Školní rok opět uběhl vel-

mi rychle a než si budeme 

užívat prázdnin a dovole-

ných společně vzpomeňme 

jaký byl.

Po celý rok se paní učitel-
ky snažily vytvářet podnětné 
prostředí a smysluplný pestrý 
program s širokou nabídkou 
zájmových činností. Výchovně 
vzdělávací práce vycházela ze 
školního vzdělávacího progra-
mu a z měsíčních témat sta-
novených v třídním vzděláva-
cím programu. Respektovány 
byly individuální zvláštnos-
ti a osobnost dítěte. Během 
roku jsme uplatňovaly pra-
vidla, která staví na pomoci 

Jaký byl školní rok 2006 - 2007 v MŠ Beruška

druhému, ohleduplnosti, přá-
telství, ale také potřebě uklí-
zet své místo. Děti se v kolek-
tivu učily správnému chování, 
stolování, sebeobsluze, hledat 
si nové kamarády a získávat 
nové poznatky o světě kolem 
nás. Paní učitelky připravi-
ly pro děti co nejvíce „Barev-
ný svět“ plný radosti, nových 
zážitků, poznatků, dětských 
úsměvů a každodenní pro-
gram dětí přeměnily v prožit-
ky, zábavu, zařazovaly pestré 
a praktické činnosti, netradič-
ní hry a akce nejen pro děti, 
ale i pro jejich rodiče.

Plán akcí byl opravdu pestrý 
a bohatý.

Spolupracovaly jsme s rodiči 
i prarodiči při každodenní prá-
ci s dětmi.

Rodičům byla nabídnuta 
možnost zapojovat své děti do 
kroužků (keramického – vede-
ného slečnou učitelkou Vaňá-
čovou, pískání na fl étničky, 
logopedickou péči, grafomo-
toriku – vedených učitelkami 
MŠ).

Připravily jsme podzimní 
světélkování, vánoční dílnič-
ky, dětský karneval, Den ote-
vřených dveří a velikonoční 
tvoření (foto č. 1) v MŠ, Výlet 
do pohádky, sportovní den ke 
Dni dětí (foto č.2) a společné 
ukončení školního roku s MŠ 
Pohořelice a Komárov.

Chodili jsme za kulturou 
a „kultura“ za námi - nav-
štěvovali loutková představe-
ní, zábavné pořady pro děti, 
výchovné programy v ZUŠ 
a další (foto č. 3). Když bylo 
třeba, děti vystoupily s pro-
gramem při Vítání malých 
občánků v naší obci. Kdo byl 
trošku větší a odvážnější, jez-
dil se učit plavat do bazénu 
v Uherském Hradišti (foto č. 
4) Ti, kteří se nebáli odlou-
čit od svých rodičů jeli také 
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na školu v přírodě do Čeladné 
(foto č.5).

Radost jsme udělali i našim 
babičkám a dědečkům při 
setkání seniorů nejen svými 
obrázky, ale také tanečním 
vystoupením „Čmeldové“, kte-
ré sklidilo obrovský úspěch 
i při školní Akademii.

Závěr roku byl slavnostně 
zakončen rozloučením s před-
školáky. 15 budoucích prv-
ňáčků za přítomnosti rodi-
čů, ředitele školy p. Tělupila, 

sl. učitelky Cívelové, starosty 
obce p. Blažka bylo pasová-
no na „budoucí školáky“ (foto 
č. 6). Jsou to: Mojmír Blažek, 
Marie Čagánková, Filip Daub-
ner, Vít Dundálek, Karolína 
Dundálková, Lenka Fische-

usměvavé oči a naučí děti roz-
dělit se s kamarádem, nemys-
let pouze na sebe.

Poděkování za spoluprá-
ci patří i vedení školy a také 
obecnímu úřadu.

Takže naši milí, krásnou 

dovolenou, pohodové prázdni-
ny, užijte si sluníčka, vody, přá-
tel a po prázdninách vykročte 
tou pravou nohou ať už do 
školy, školky nebo zaměstná-
ní.

To vám přejí všichni z mateř-
ské školy „Beruška“.

Marie Mihálová

rová, Michal Hujíček, Jakub 
Chaloupka, Hana Chrenčíko-
vá, Barbora Koutná, Adéla 
Kylarová, Lukáš Sklenařík – 
není na fotografi i, Filip Sudek, 
Martin Trávníček, Marek Va-
šek.

Poděkovat chceme všem 
rodičům za spolupráci, za 
jejich přízeň, sponzorské 
dary a sladké odměny, které 
nejen při svátcích jednotlivců 
i všech dětí, ale i při každo-
denních činnostech udělají 
dětem radost, rozzáří jejich 

4
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Akademie žáků ZŠ a MŠ
V pátek 15. června 2007 

se konala „Akademie“ žáků 
základní školy a dětí z MŠ. 
Všechny přítomné přivítal 
a o práci školy pohovořil ředitel 
Mgr. Vojtěch Tělupil. Vystoupi-
ly také děti ze školní družiny 
(foto č. 1) a starší a mladší 

děvčata (viz foto č. 2) z krouž-
ku gymnastiky. Nejmenší děti 
z MŠ si připravily taneční pás-
mo „Čmeldové“ (foto č.3). 
V obou přísálích byly instalo-
vány výstavky prací žáků všech 
tříd a dětí ze základní umě-
lecké školy – výtvarný obor 

(viz foto č. 4) a práce a oce-
nění leteckého modelářského 
kroužku. Letošními moderá-
tory akce byli Romana Žáková 
a Martin Režný (viz fot č. 5). 
Každá třída si připravila svůj 
vlastní program. Děti předná-

šely básničky, zpívaly, tančily 
(foto č. 6 – taneční vystoupe-
ní děvčat 9. třídy), hrály scén-
ky či pohádky, cvičily, hrály na 
hudební nástroje a vyprávěly 
anekdoty. Dívčí kapela - Zuza-
na Kříčková a Kateřina Grego-
rová zpestřily páteční podvečer 
rockovými hity. 

Bohdana Blažková

1
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2 6
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V pátek 8. června a v neděli 
10. června sehrál divadelní spo-
lek základní školy „Opona“ vese-
lohru s názvem Dívčí válka aneb 
jak to bylo „opravdu“ dooprav-
dy. Jak napovídá název nejedna-
lo se o klasickou pohádku, na 
kterou jsme byli zvyklí od žáků 
základní školy, ale o skvělou 
komedii spíše pro „náctileté“ 
a dospělé. Kdo se přišel podívat 
neprohloupil a dobře se pobavil. 
Všichni žáci i pan učitel Palúch, 
v roli Lumíra a režiséra dílka, 
odvedli dobrou práci. Obzvláště 
vynikli Nikola Mičulková v roli 
Vlasty a Petr Maňák v roli Voje-
na. Na programu hry bylo na-
psáno – Upozornění: Během 
představení se několikrát zavře 
opona. To je v této hře normál-
ní. V tuto dobu nejezte, nepijte 
nekuřte a neodcházejte!! Všich-
ni diváci „nařízení“ pečlivě 
dodrželi a především by nikoho 
ani nenapadlo odejít. Herci prá-
vem sklidili za své výkony velký 
potlesk. Na fotografi i č. 1 jsou 
- zleva: p. učitel Michal Palúch, 
Ladislav Horka, Martin Vulgan, 
David Režný a Petr Maňák. Na 
fotografi i č. 2 jsou – zleva: Mar-
tin Vulgan a Nikola Mičulková.

Hráli:
Přemysl – Martin Vulgan
Bivoj – Antonín Babáček
Ctirad – David Režný
Lumír – Michal Palúch
Vojen – Petr Maňák
Okov Rakev – Ladislav Horka
Vlasta – Nikola Mičulková
Šárka – Zuzana Kříčková a Bar-
bora Graclová
Kazi – Tereza Langerová a Kris-
týna Vavřínková
Častava – Martina Dlapová 
a Martina Hložková 

Bohdana Blažková

Divadlo žáků základní školy

foto 1

foto 2

PEDIKÚRA
Ladislava Stříteská

Oznamuje, že od 
17.8.2007 zahajuje 
v budově OÚ Halen-
kovice  své služby.

Objednat se lze v kanceláři 
OÚ Halenkovice nebo na 
tel. čísle 608 757 835.

Barum rally
Ve dnech 24. - 26. 8. 2007 se 

v našem regionu uskuteční již 
36. ročník automobilové sou-
těže Barum rally. Přes Halenko-
vice povedou rychlostní zkouš-
ky č. 4. a č. 8. Tyto zkoušky 
budou součástí sobotní etapy, 
což je změna oproti minulým 
ročníkům, kdy se přes Halen-
kovice jelo v neděli. Start RZ 4 
bude v sobotu 25. 8. 2007 ve 
12:05 hod., RZ 8. bude odstar-
tována v 18:02 hod.
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Rozlosování podzimní soutěže
Okresní soutěž – skupina A – žáci

1. kolo  Tlumačov – Halenkovice  26.08.2007  14.30 hod neděle
2. kolo Halenkovice  volno 
3. kolo Lhota u Mal. – Halenkovice 09.09.2007 14.30 hod neděle
4. kolo Halenkovice – Březnice 16.09.2007  14.00 hod neděle
5. kolo Louky – Halenkovice  22.09.2007  14.00 hod sobota
6. kolo Halenkovice – Tečovice 30.09.2007  13.30 hod neděle
7. kolo Žeranovice – Halenkovice 07.10.2007  10.00 hod neděle
8. kolo Spytihněv – Halenkovice 14.10.2007  13.00 hod neděle
9. kolo Halenkovice – Jaroslavice 21.10.2007  12.30 hod neděle
10. kolo Kostelec – Halenkovice 27.10.2007  12.00 hod sobota
11. kolo Halenkovice – Pohořelice 04.11.2007  11.30 hod neděle

III. třída – skupina A – muži

1. kolo  Pohořelice – Halenkovice  12.08.2007  16.30 hod
2. kolo Halenkovice – Tlumačov B 19.08.2007  16.30 hod
3. kolo Žlutava. – Halenkovice 26.08.2007 16.30 hod
4. kolo Halenkovice – Komárov 02.09.2007  16.30 hod
5. kolo Mysločovice – Halenkovice 08.09.2007  16.30 hod
6. kolo Halenkovice – Březnice 16.09.2007  16.00 hod
7. kolo Racková – Halenkovice 23.09.2007 16.00 hod
8. kolo Halenkovice – Tečovice B 30.09.2007  15.30 hod
9. kolo Březůvky – Halenkovice 07.10.2007  10.15  hod
10. kolo Jaroslavice B – Halenkovice 14.10.2007  15.00 hod
11. kolo  Halenkovice – Velký Ořechov 21.10.2007  14.30 hod
12. kolo Fryšták B. – Halenkovice 28.10.2007 10.00 hod
13. kolo Halenkovice – Mladcová B 04.11.2007  13.30 hod

Martin Kníchal

Výsledky - fotbalová sezóna 2006/2007 

Tabulka soutěže OSA - ŽÁCI

1. Mysločovice  22 0 0 143:13 66 
 postup 
2.  Pohořelice  13 3 6 68:38 42 
3.  Tečovice 13 2 7 68:35 41 
4. Tlumačov  12 3 7 74:32 39 
5. Provodov  11 4 7 56:53 37 
6. Louky  11 3 8 63:60 36 
7. Halenkovice  10 3 9 64:51 33 

8. Jaroslavice  8 3 11 60:51 27 
9. Kostelec  8 1 13 58:55 25 
10. Žeranovice  7 2 13 68:50 23 
11. Lhota u Mal. 3 3 16 30:87 12 
12. Spytihněv  0 1 21 3:230 1 

Tabulka soutěže III. A - MUŽI

1. Napajedla B 16 1 3 74:30 49
 - postup
2. Komárov 20 10 6 4 40:28 36 
3. Březůvky 20 9 5 6 47:37 32 
4. Tečovice B 9 3 8 58:52 30 
5. Příluky B 8 4 8 37:30 28 
6. Mladcová B 8 2 10 31:43 26 
7. Fryšták B 7 3 10 49:53 24 
8. Žlutava 6 6 8 32:51 24 
9. Halenkovice 6 5 9 28:42 23 

10. Mysločovice 6 4 10 33:44 22 
11. Lhota u Mal. 3 5 12 31:50 14 
- sestup 

Martin Kníchal

Dne 30. 6. 2007 se na halen-
kovickém fotbalovém hřišti 
uskutečnil další ročník tradič-
ního turnaje v malé kopané, 
jehož hlavní cenou je bečka 
piva.

Letos se hlavnímu organi-
zátorovi Tondovi Gajdošíkovi 
předběžně přihlásil rekordní 
počet devíti týmů. Před zaháje-
ním turnaje se však dva celky 
omluvily, ale i tak byla účast 
mužstev největší v historii. 
K rozlosování, které proběhlo 
po jedenácté hodině dopoled-
ne, se přihlásily tyto týmy: 
Myslivci, W střechy, Lhotští, 
Kluci z Kopca, Turisti, Hasi-
či a Kubínovi mutanti. Dél-
ka utkání vzhledem k počtu 
zúčastněných byla stanovena 
na 2 x 8 minut. Na čtvrtině 
fotbalového hřiště proti sobě 
hrály celky po pěti hráčích + 
brankář, v průběhu hry bylo 
umožněno neomezeně stří-

dat. Hrálo se systémem každý 
s každým. Vítěz bral tři body, 
za remízu byl pak bod jeden. 
Při shodném počtu bodů 
rozhodoval vzájemný zápas 
a potom skóre.

Přípravu na tuto událost 
pojala jednotlivá mužstva roz-
dílně. Některé týmy trénovaly 
už několik dní před turnajem, 
jiné se prostě sešly a nakonec 
byly rády, že mají dostatek 
hráčů. Skvělé výkony podávali 
zejména školou povinní hrá-
či z řad myslivců a Kopčáků. 
Také divácká účast byla hojná.

Týmy měly možnost využít 
dresy halenkovického Soko-
la. Občerstvení zajistila rodi-
na Kašparova a Kadlčákova. 
O zdravotní dozor se postara-
ly členky ČČK, které musely 
ošetřovat jen drobné oděrky 
a puchýře. Počasí bylo fotba-
listům nakloněno - slunce se 
schovávalo za mraky a déšť se 

Turnaj v malé kopané o bečku piva

halenkovickému hřišti vyhnul.
Po posledním utkání, kte-
ré skončilo v šest večer, byly 
sečteny výsledky a vyhlášeno 
následující pořadí: 

1. místo - W střechy
2. místo - Lhotští
3. místo - Hasiči
4. místo - Kluci z Kopca
5. místo - Kubínovi mutanti
6. místo - Turisti
7. místo - Myslivci

Nejlepším střelcem turnaje 
se stal Lukáš Čagánek a nej-
lepším brankářem Milan Kout-
ný - oba z celku Lhotských.

Mužstvo W střechy trofej 
(bečku) nechalo k dispozici 
všem zúčastněným. Pro všech-
ny pak večer u posezení zahrál 
Václav Šubík.

Roman Janeček

Vítězné mužstvo

Halenkovická 

pouť
V roce 2007 byla halen-

kovická pouť opravdu vel-
ká. Do Halenkovic přijel 
rekordní počet stánko-
vých prodejců a koloto-
čů. Pouťová neděle byla 
zahájena slavnostní mší. 
V okolí školy a bytovky se 
k radosti dětí a mládeže 
objevilo velké množství 
atrakcí, z nichž některé 
byly v Halenkovicích úpl-
ně poprvé. Také zájemci 
o nákup pouťových suve-
nýrů a cukrovinek nevyšli 
na prázdno. 

 Roman Janeček

Žádaná atrakce „Extrem“
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Dne 6. 7. 2007 se na antu-
kovém hřišti před základ-
ní školou uskutečnil 3. roč-
ník halenkovického turnaje 
v nohejbalu za účasti těch-
to mužstev: Makita, Kubíni, 
Rybáři, Chuligáni, Theplaky, 
Lhotští, JZD a Ogaři. I když 
počasí z počátku nepřálo, 
přesto se celý turnaj vyda-
řil. Po celou dobu bylo pro 
všechny zúčastněné zajiš-
těno občerstvení, které si 
vzaly na starost Veronika 
Kníchalová a Lucie Čevelo-
vá. Hráči přistupovali k jed-
notlivým utkáním s velkým 
nasazením až horlivě, hrálo 
se přece o hodnotné ceny. 

1. cenu – bečku piva 
– získalo mužstvo Ogaři ve 
složení Radek Macků, M. 
Horka, Jiří Čevela (viz foto 
zleva).

2. cenu – grilované ryby 
– získalo mužstvo Makita ve 
složení Bohuslav Chocholatý, 
Pavol Donoval a Kamil Kocián.

3. cenu – slivovici – zís-
kalo mužstvo JZD ve složení 
Karel Žalčík, Daniel Švejča-
ra a Martin Jančík.

Turnaj v nohejbale
Ceny věnovali p. Wozar, 

p. Doležalík, p. Čeve-
la a p. Novák. Během dne 
měli hráči zajištěný oběd 
v Hospůdce u Kubínů, kte-
rý pro ně připravili Alena 
Kníchalová a Jindřich Kaš-
par. V Hospůdce u Kubínů 
se také uskutečnilo vyhlá-
šení výsledků celého turna-
je. A na závěr se zde všichni 
společně bavili. Ráda bych 
tímto poděkovala hráčům, 
pořadatelům a sponzorům -
OÚ Halenkovice a ZŠ Halen-
kovice.

  Lucie Čevelová 

Pohár starosty obce Halenkovice
V sobotu 8. května 2007 

se na modelářském letišti 
v Pohořelicích konala soutěž 
o „Pohár starosty obce Halen-
kovice“, kterou uspořádal 
modelářský kroužek Halen-
kovice. Soutěžilo se v kate-
gorii „H“ – házedla a „A3“ –
házedla s rozpětím do 90 cm, 
mladší a starší žáci. Zúčastnili 
se modeláři z Otrokovic, Poho-
řelic, Napajedel a Halenkovic. 
Soutěžilo se za velmi proměnli-
vého počasí. I přesto se našim 
modelářům dařilo a nasbíra-
li nejvíce bodů a zaslouženě 
získali pohár a hodnotné 
ceny, které sponzoroval Obec-
ní úřad Halenkovice a které 
všem umístěným předal sta-
rosta obce. Na fotografi i jsou 
stojící zleva: František Vojtek 
– vedoucí, Radek Němec, Jan 
Zapletal, Antonín Babáček, 
Tomáš Němec, Jaroslav Vičá-

Vítězné družstvo

nek – vedoucí. Klečící zleva: 
Radim Cirok, Jan Juračka.

Jaroslav Vičánek

Celkové umístění družstev o Pohár starosty obce
1. místo  Halenkovice  410 bodů
2. místo Pohořelice 321 bodů
3. místo Otrokovice 289 bodů
4. místo Napajedla 193 bodů

Umístění soutěžících v kategorii „H“
Mladší žáci:
1. místo: M. Pavelka Pohořelice 121 bodů
2. místo: Tomáš Němec  Halenkovice  86 bodů
3. místo: Alois Ondra Pohořelice  71 bodů
4 místo: Radim Cirok Halenkovice   63 bodů

Starší žáci:
1. místo: Jan Zapletal  Halenkovice 133 bodů
2. místo: Antonín Babáček  Halenkovice 128 bodů
3. místo: Martin Polášek Napajedla 121 bodů
8. místo: Jan Juračka Halenkovice  61 bodů
9. místo: Radek Němec Halenkovice  59 bodů

Umístění soutěžících v kategorii „A3“
Mladší žáci:
1. místo: Radim Cirok Halenkovice 105 bodů
2. místo: Jan Kunc Napajedla  92 bodů
3. místo: Alois Ondra Pohořelice  38 bodů
4 místo: Tomáš Němec Halenkovice  23 bodů

Starší žáci: 
1. místo: Daniel Kolář Pohořelice 200 bodů
2. místo: Daniel Bezděk Otrokovice 135 bodů
3. místo: Tomáš Čech Otrokovice  85 bodů
4. místo: Antonín Babáček  Halenkovice  74 bodů
7. místo: Jan Zapletal Halenkovice  45 bodů
12. místo: Radek Němec Halenkovice  25 bodů
13. místo: Jan Juračka  Halenkovice  11 bodů
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Dne 9. 6. 2007 proběh-

la na letišti v Halenkovicích 

akce, kterou její organizátoři 

pojmenovali Slet vícemoto-

rových modelů letadel. Slet 

byl uspořádán členy mode-

lářských klubů z Halenkovic 

a Otrokovic. Záštitu nad akcí 

převzal OÚ Halenkovice.

Halenkovické letiště po dlou-
hé době ožilo čilým leteckým 
ruchem. Narozdíl od dob již dáv-
no minulých byste marně čeka-
li na opakované vzlety a přistá-
ní žlutých „Čmeláků“ s nákla-
dem chemických přípravků.

Návštěvníci, kteří na letiště 
zavítali, mohli spatřit přistání 
a vzlet několika letadel kate-
gorie UL, přelety sportovních 
letounů (foto č. 1), ale hlavně 
umění modelářů, kteří s opráv-
něnou hrdostí předvedli nej-
různější rádiově řízené mode-
ly, jejichž stavba trvala stovky 

Model air show – slet vícemotorových modelů letadel

také znalosti z oblasti aerody-
namiky, elektrotechniky a dal-
ších oborů (foto č. 2 a č. 3). 

Celá akce byla připravena 
pečlivě a o návštěvníky bylo 
vzorně postaráno (foto č. 4). 
V průběhu dne se dostalo 
také na dětské diváky, kte-
ří se mohli zúčastnit soutěže 
s házedly, které si po skonče-
ní každý závodník odnesl na 
památku domů.

Slunečné a téměř bezvětr-
né počasí umožnilo létání po 
celou sobotu bez omezení.

Na závěr nezbývá než podě-
kovat všem organizátorům, 
modelářům a také návštěvní-
kům, kteří přispěli ke zdaru celé 
akce. Kdoví, možná, že jsme 
byli u vzniku nové tradice...

Roman Janeček

i tisíce hodin, a vyžadovala 
nejen manuální zručnost, ale 

foto 4

foto 1

foto 3

foto 2
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Členové místní jednotky 
vyjížděli tento rok k již k mno-
ha různým událostem, jak tech-
nickým pomocím, tak bohužel 
i k zásahům.

Technická pomoc
Ta se provádí na požádání 

soukromých osob, které potře-
bují pomoc hasičů. Jako příklad 
bych uvedl navážení vody do 
družstva Lukrom na Bábolné, 
kde se celkem 6x navážela a tla-
kovala voda do potrubí. 

Dále jsme na požádání obec-
ního úřadu 12. 1. 2007 prová-
děli mytí a čištění místní komu-
nikace v části obce Hradská, 
kde bylo vytaháno bahno z polí 
při těžbě dřeva.

Dne 20. 3. 2007 vyjížděla 
jednotka, díky sněhové kalami-
tě na místní hřbitov, kde mohlo 
dojít ke zřícení tují zavalených 
sněhem na zdejší hroby. Jelikož 
hrozilo, že dojde k poškození 
pomníků a vzniknou tak nema-
lé škody, doporučil velitel jed-
notky starostovi obce přerostlé 
tuje pokácet.

11. 4. 2007 jsme uspořádali 
besedu s dětmi z mateřské školy 
(viz foto č. 1)

8. 5. 2007 jsme zajisti-
li dodávku vody na pohárovou 
soutěž hasičů ve Žlutavě.

19. 5. 2007 jsme provedli 
požární dozor při jedné z nej-
větších akcí v naší obci a to na 

Cestě pohádkovým lesem.
26. 5. 2007 jsme byli pozvá-

ni na oslavu založení SDH v obci 
Nová Dědina. Na žádost tam-
ních hasičů jsme vyjeli s techni-
kou CAS 32 T 138 v počtu 1+2.

1. 6. 2007 pořádala Základ-
ní a mateřská škola Halenko-
vice Dětský den. Žákům dru-
hého stupně byl cvičně vyhlá-
šen požární poplach a po seřa-
zení všech na asfaltové ploše 
u školy, hasiči provedli ukázky 
ze své činnosti a výstroje. Děti 
si vyzkoušely shodit plastové 
válečky pomocí stříkačky džbe-
rovky (viz foto č. 2). Za splnění 
úkolu obdržely sladkou odmě-
nu. 

10. 6. 2007 provedli hasiči 
požární dozor na akci modelá-
řů při „Model air show“ sletu 
více motorových modelů letadel. 
Místním modelářům byla také 
zapůjčená nová elektrocentrála.

Zásahy
21. 6. 2007 se naší obcí 

prohnala ničivá vichřice s pří-
valovými dešti, která způso-
bila mnoho škod. V tento den 
vyjížděla naše jednotka poprvé 
v čase 17:30 hod k odstraně-
ní vývratu stromu v části obce 
Starý Dvůr. Strom zasahoval 
do místní komunikace a byl 
odstraněn pomocí pily STIHL. 
Na místo se dostavil i starosta 
obce, který varoval před mož-

ností vylití potoka v části obce 
Zádřinové. Po ukončení zásahu 
se jednotka přesunula do Zád-
řinové a po zhodnocení velitel 
vyhlásil pohotovost a povolal 
další posily z řad dobrovolných 
hasičů. Pohotovost byla vyhláše-
na pomocí mobilních telefonů, 
jelikož v celé obci byl vypnut 
elektrický proud.

21. 6. 2007 byly provede-
ny tyto práce - odstranění pad-
lého stromu v části obce Nový 
Dvůr, odstranění nánosů bahna 
a omytí cest v části obce Zád-
řinové a Pláňavy. Vyproštění 
osobního automobilu zapadlého 
v příkopu. Vypuštění záchytné 
nádrže v části obce Kopaniny, 
čerpání studní a monitorování 
situace při trvajících deštích. 

Z činnosti jednotky dobrovolných hasičů Halenkovice 

Členové jednotky ukončili práce 
v čase 24:00 hod. a po domlu-
vě s velitelem a starostou obce 
se dohodli pokračovat v dal-
ším odklízení následků ničivé 
povodně následující den.

22. 6. 2007 hasiči provedli 
odklizení nánosů bahna ze sou-
kromých pozemků, mytí vedlej-
ších komunikací a čištění sou-
kromých studní. Čištění obnáše-
lo vyčerpání a znovu napuštění 
vodou, které se po domluvě zopa-
kovalo ještě 26. 6. 2007. Hasi-
či tak pracovali v částech obce 
Starý dvůr, Kopaniny, Zádřino-
vé a Pláňavy od 7:30 do 15:00 
hodin. Do 22:00 hodin prováděli 
monitorování stavu záchytných 
nádrži v Kopaninách.

1. 7. 2007 byl vyhlášen 
poplach z operačního středis-
ka HZS Zlínského kraje pomocí 
zprávy SMS na mobilní telefon. 
Jednalo se o požár suché trávy 
v části obce Dolina – Pod kop-
cem. Poplach byl vyhlášen v ča-
se 13:00 a za 6 minut již byla 
naše jednotka na místě. K požá-
ru se dostavila i jednotka hasičů 
z Otrokovic.

Rád bych prostřednictvím 
Halenkovického zpravodaje 
poděkoval všem členům jed-
notky, kteří se aktivně podíleli 
na dobrovolné a záslužné práci 
při odstraňování následků pří-
valových dešťů a modernizaci 
a údržbě naší techniky. O vylep-
šeních na CAS a o novém vyba-
vení jednotky se více dozvíte 
v příštím čísle zpravodaje. 

Josef Gabrhelík ml.

foto 1

foto 2
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ČČK Halenkovice prostřednictvím Halenkovického zpravodaje 
děkuje všem halenkovickým občanům – dárcům krve, za velmi 
záslužnou činnost, kterou je bezpříspěvkové dárcovství.

Darování krve je činnost, během které je dárci odebrána krev 
pro medicínské účely – nejčastěji pro krevní transfúzi. Odběr 
krve od dobrovolných dárců je prováděn v transfuzních stani-
cích a jiných zdravotnických zařízeních. Během jednoho odběru 
je většinou darováno 450 ml krve. Mohou být také odebrány 
jen vybrané krevní složky (krevní plazma, krevní destičky, bílé 
krvinky aj.).

Krev může být darována za úplatu nebo zdarma (tzv. „bezpří-
spěvkový odběr“).

Světový den dárců krve je 14. června.
ČČK je patronem dárcovství krve – této životadárné tekuti-

ny již od roku 1948. V současnosti si klademe za cíl především 
propagovat dárcovství krve, získávat nové dobrovolníky, a také 
alespoň morálně vyzdvihnout dárce, kteří poskytují svou krev 
bez nároku na jakoukoliv odměnu. Z tohoto důvodu je v České 
republice bezpříspěvkové darování krve oceňováno Českým čer-
veným křížem, který uděluje po prvním odběru odznak Krůpěj 
krve a po dalších odběrech Medaile prof. MUDr. Jana Janského 
a Zlaté kříže ČČK.

Jako jeden odběr se od roku 1998 počítá shodně kterýkoli 
odběr krve nebo jejích složek, tj. odběr plné krve, stejně jako 
odběr plazmy nebo krevních destiček

Medaile prof. MUDr. Jana Janského (též Jánského medaile 
nebo Janského plaketa) je ocenění předávané bezpříspěvkovým 
dárcům krve, které je pojmenováno po Janu Janském, českém 
lékaři a psychiatrovi, objeviteli čtvrté krevní skupiny. 

Bronzová medaile prof. MUDr. Jana Janského – udělována 
za 10 bezpříspěvkových odběrů 

Stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Janského – udělována 
za 20 bezpříspěvkových odběrů 

Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského – udělována za 
40 bezpříspěvkových odběrů 

Vyšší počty odběrů jsou oceňovány Zlatými kříži ČČK.
České republice jsou udělovány tři úrovně Zlatých křížů ČČK:
Zlatý kříž ČČK 3. třídy – udělován za 80 bezpříspěvkových 

odběrů.
Zlatý kříž ČČK 2. třídy – udělován za 120 bezpříspěvkových 

odběrů.
Zlatý kříž ČČK 1. třídy – udělován za 160 bezpříspěvkových 

odběrů.

Dárci krve - 10 odběrů – bronzová plaketa
Rok 1999 - Drahomír Hrbáček Halenkovice 356
  František Kocián  599
  Jarmila Tělupilová  617
Rok 2000 -  Jaroslav Pešl 649
Rok 2001 -  Radek Zapletal 383
Rok 2002 - Igor Essender 606
 Pavel Kocián 129
 Ludmila Essenderová 606
Rok 2003 - Ondřej Tělupil 617
 Libor Železník 110
 Lenka Zapletalová 383
 Vojtěch Tělupil ml. 617
Rok 2004 Stanislav Michalík 521
 Martin Lahola 569
 Petr Zapletal 389
 Jaromír Blažek  523

Halenkovičtí dárci krve
Rok 2005 Jiří Velech 633
Rok 2006 Alena Pešlová 649

Dárci krve – 20 odběrů – stříbrná plaketa
Rok 2001 Rostislav Trvaj Halenkovice 506
 Jiří Chytil  12
Rok 2002 Drahomír Hrbáček 356
Rok 2003 Jaroslav Pešl 649
 Jindřich Juřena  20

Dárci krve – 40 odběrů – zlatá plaketa
Rok 2001 Jaroslav Jaroněk Halenkovice 321
 Antonín Stratil 440
Rok 2002 Hana Sudolská 556
Rok 2004 Arnošt Fischer 184
Rok 2005 Josef Kníchal  365

V Halenkovicích jsou i dárci krve, kteří mají více než 50 
odběrů jsou to:

Rok 2003 Pavel Kocián  Halenkovice 129
Rok 2004 Jaroslav Jaroněk  321
Rok 2004 Antonín Stratil  440
Rok 2005 Hana Sudolská  556
 
Více se o dárcovství krve dozvíte na webových stránkách www.

darujkrev.cz
Věra Kašpárková, ČČK Halenkovice

Starosta obce Pohořelice ve 
spolupráci s obecním zastupi-
telstvem uspořádal III. ročník 
„TURNAJE VE STŘELBĚ“, 
Turnaj se konal v sobotu 12. 
května 2007 v Pohořelicích na 
střelnici u Hájenky.

Soutěžila 4 - členná družstva 
z okolních obcí tzv. „Emirátů“ 
což jsou: Napajedla, Spytih-
něv, Komárov, Oldřichovice, 
Pohořelice, Karlovice, Žluta-
va a Halenkovice složená ze 
zastupitelů, radních a členů 
komisí v následujících disci-
plínách:
• střelba z historické pušky

Turnaj ve střelbě v Pohořelicích
• střelba z pistole
• střelba z brokovnice na 

asfaltové holuby
První místo v soutěži družs-

tev a pohár starosty získali 
v silné konkurenci naši střel-
ci z Halenkovic ve složení 
Radek Kocián, Jaromír Blažek 
- nesoutěžil, Antonín Stratil, 
Josef Hrbáček, František Vojá-
ček (viz foto). Halenkovičtí tak 
obhájili prvenství z loňské-
ho roku. Nejlepším střelcem 
turnaje s nejvyšším počtem 
dosažených bodů se stal Fran-
tišek Vojáček.

Jaromír Blažek

Vítězné družstvo z Halenkovic
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V sobotu 16. června 2007 
jsme na OÚ v Halenko-
vicích do života přivítali 
naše nejmenší děti. Pozva-
ní na tento slavnostní akt 
přijali (viz foto č.1 zprava): 
Pavlína a Milan Bieberlo-
vi se synem Františkem, 
(viz foto č.2 zprava) Renáta 
Juřenová a Marcel Bařinka 
s dcerou Barborou, (viz foto 
č.3 zprava) Radka a Milan 
Koutní se synem Milanem. 
Svým programem přispěly, 
a rodiče i děti jistě potěši-
ly, žákyně základní školy 
a děti z MŠ. Pod vedením 
svých učitelek si připravi-
ly vystoupení plné hezkých 
písniček a básniček. 

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

P.S.: Již několik let při 
vítání občánků účinkovala 

Vítání občánků 



Radana Tělupilová a Kate-
řina Gregorová, které letos 
ukončily základní školu 
a pokračují v dalším stu-
diu. Taktéž děti z MŠ Adéla 
Kylarová a Mojmír Blažek 

odcházejí do první třídy. 
Těmto jmenovaným i všem 
ostatním, kteří se podíle-
li na programu vítání dětí 
děkuji a přeji hezké prázd-
niny.

Bohdana Blažková, 

matrikářka

2

1

3
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Sňatky
 26. května 2007 uzavřeli své manželství v Halenkovicích 

u zvoničky na Kopci Ing. Pavla Gabrhelíková a Jiří Pavelka, 
B.B.S. 

 7. července 2007 uzavřeli své manželství v kostele sv. Josefa 
v Halenkovicích Jana Kolečkářová a Zdeněk Železník

Manželé Pavelkovi

Manželé Železníkovi

Blahopřejeme
Červen

55 let
Ladislav Smetana,  Dolina 426
Františka Juřenová,  Dolina 590
Vladimír Šlahař,  Pláňavy 87
Pavel Musil,  Dědina 5

60 let
Zdeněk Nedbal,  Dolina 319

80 let
Mária Botková,  Pláňavy 372

Červenec
50 let
Jana Baštincová,  Dolina 485
Mgr. Eva Sattková,  Záhumení 617

55 let
Zdeněk Železník,  Katernice 110
Štefan Berzedy,  Záhumení 605
Stanislava Žáková,  Pláňavy 183
Jiřina Spáčilová,  Járky 210

70 let
Božena Režná,  Pláňavy 265

Srpen
50 let
Ludmila Kníchalová,  Záhumení 609
Vlasta Sklenaříková,  U Svatých 357

55 let
Ing. Eva Kalivodová,  Záhumení 617

60 let
Zdeněk Kaška,  Katernice 123
Jana Očadlíková,  Dolina 582

65 let
Danuše Zapletalová,  Dolina 295
Josef Ulica,  Katernice 144
Anna Horková,  Katernice 113

80 let
Vlastimila Rapantová,  Obecnice 535

85 let
Šebestian Mikoška,  Dolní konec 36

Všem našim milým jubilantům do další řádky let přejeme 

pevné zdraví, stálou pohodu a optimismus.

Bohdana Blažková, matrikářka


