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Historie Halenkovického zpravodaje
Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou 50.
číslo našeho Halenkovického
zpravodaje. Je to věru pěkné,
kulaté číslo. Kdo ze zakládajících by pomyslel na to, že bude
vycházet pravidelně 13 let čtyřikrát ročně.
Bývalému starostovi panu Jaroslavu Ulicovi a celé zakládající
redakční radě v čele s paní šéfredaktorkou PaedDr. Marií Kašíkovou šlo o to, aby byl občan
informován o všech aktivitách
v obci a na obecním úřadě. A to
se jim jistě podařilo.
První číslo vyšlo v březnu
1995 v rozsahu 4 stran. Redakč-

ní rada tehdy pracovala ve složení: PaedDr. Marie Kašíková,
Václav Kalivoda, Marie Mihálová, Vlasta Gabrhelíková. A obsahovalo příspěvky: Jaroslava
Ulici, Josefa Janečka, Anny Horkové, Mgr. Vojtěcha Tělupila,
Hany Huťkové, Břetislava Kašíka, Vojtěcha Čevory a Vincence
Gajdošíka. Od té doby se počet
stran neustále navyšoval. 49.
číslo vyšlo na dvaceti stranách
a to nepatřilo zdaleka k nejširšímu vydání. Množství textu a obrazové dokumentace narostlo
tak, že v dubnu 2007 a v srpnu
2005 měl zpravodaj dokonce 24
stran. Barevné zpracování zpravodaje nebývá jednotné a s kaž-

dým novým číslem se mění. Jarní vydání bývají ponejvíce zelená, letní oranžová, podzimní
hnědá či červená a zimní modrá
nebo ﬁalová.
Po celou dobu vydávaní Halenkovického zpravodaje, do
něj pravidelně přispívali pan
Jaroslav Ulica, Josef Janeček
a PaedDr. Marie Kašíková, členové bývalé i současné rady
obce a zastupitelstva obce, matrikářky, zástupci MŠ a ZŠ Halenkovice, členové výborů, komisí (sociální, kulturní, komise
životního prostředí atd.), spolku hasičů, Červeného kříže, zahrádkářů, včelařů, sportovců,
mysl
myslivců, biatlonistů, vojáků
v záloze,
zál
z loz střelců, modelářů aj.
Kd
dyb
by
Kdybych
je měla všechny vyjjmenovat,
meen
popíši další stranu.
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fům. O jednotné barvě vydání
zatím neuvažujeme. Zpravodaj
je v současnosti vydáván v nákladu 750 výtisků a je distribuován do všech halenkovických
domácností zdarma.
Pro zajímavost od března
1995 vyšlo 50 čísel s 658 stranami. Každý rok vyšel Halenkovický zpravodaj čtyřikrát, pouze
v roce 1997 třikrát. Od 1. čísla
do 46. čísla vedla noviny paní
PaedDr. Marie Kašíková. V roce
2006 jsem převzala volné místo
šéfredaktorky a snažím se dále
pokračovat v díle své předchůdkyně.
Děkuji tímto všem, kteří se
na tvorbě Halenkovického zpravodaje podíleli a podílejí. Dík
patří matrikářce Bohdaně Blažkové, která se zabývá sběrem
jednotlivých příspěvků a sestavením novin a také p. Pavlíně
Bieberlové, která tuto činnost
vykonávala do roku 2004 a nyní
je na mateřské dovolené.
Doufám, že nás budou naši
pisatelé stále zásobovat články,
fejetony, fotograﬁemi a jiným zajímavým materiálem. Přeji, vám
milí čtenáři, aby se vám Halenkovický zpravodaj líbil a plnil
vaše očekávání. Tvůrcům, aby
se práce dařila.
Mgr. Jarmila Tělupilová

w w w.h al en kovi c e. c z
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás opět
seznámil s činností obce za
uplynulé období.
V minulém čísle zpravodaje jsem se zmínil o plánované výstavbě centrální čističky
odpadních vod (ČOV) v části
Dolina a Bábolná a o rozšíření kanalizačního vedení v obci.
Projektová dokumentace na
tuto akci je již hotová a předána ke schvalování dalším institucím. Někteří občané se mě
dotazují, zda je povinností se
k této čističce po jejím zprovoznění napojit. Tato povinnost existuje a bude dána veřejnou vyhláškou. Ti, kteří nebudou mít možnost se přímo
napojit na kanalizaci (např.
z odlehlých částí obce) budou
muset mít bezodtokou jímku
na vývoz nebo domácí čističku
odpadních vod dle platné státní legislativy – zákona o vodách. Jímky se budou vyvážet
do ČOV.
Chtěl bych zde poděkovat
všem, kteří souhlasili s vedením kanalizace přes své pozemky a ujistit je, že k žádnému znehodnocení pozemku
tímto krokem nedojde. Naopak pozemky, na kterých jsou
uloženy inženýrské sítě, jsou
velmi lukrativní.
V měsíci srpnu nás opět
postihly další přívalové deště,
které poškodily centrální přivaděč kanalizace v části Katernice. Škoda je odhadnutá na
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půldruhého milionu korun.
Na opravě se začne pracovat
začátkem příštího roku. (viz
foto č. 1)
V části U Svatých se vylila
voda z koryta potoku. Řidiči a chodci si museli dát pozor na nánosy bahna a velké
množství vody, které omezily provoz na krajské silnici ve
směru do Halenkovic. Díky
nasazení techniky ﬁrmy Elins
a obětavosti halenkovských
hasičů byla cesta zprovozněna
ještě tentýž den. Všem, kteří
ochotně pomohli, děkuji. (viz
foto č. 2)

V průběhu prázdnin proběhla jednání mezi Obcí Halenkovice a ﬁrmou Lukrom Plus,
hospodařící na pozemcích
družstva vlastníků, ohledně
budoucího osevního plánu. Výsledkem jednání byla dohoda.
Pozemky, na kterých dochází
k častému splachu ornice, budou v případě osetí kukuřicí či
slunečnicí osety jen do poloviny daného pole a to pouze ve

vrstevnicovém směru. V druhé
polovině budou rostliny, které
zabraňují splavování.
Dále se ﬁrma Lukrom zavázala k technické pomoci při
vyčištění záchytných nádrží
v části Kopaniny a Chrastky,
které byly v červnu a srpnu při
průtržích zaneseny bahnem.
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podkladů je v současné době již
k dispozici. Aby byl připravovaný ÚP co nejkvalitnější a v souladu s vašimi názory, případně připomínkami, je ve velkém
předstihu před jeho schválením
vystaven k nahlédnutí v kanceláři starosty a ve výloze obchodu potravin na Pláňavách.
Dotazy, připomínky a návrhy
k ÚP můžete vznášet v kanceláři obecního úřadu nebo na
tel.: 724 179 299. Územní plán
je velmi důležitá a závazná vyhláška, kterou bude nastaven
celkový urbanistický vzhled
naší obce včetně výstavby na
desítku let dopředu.
Počátkem srpna došlo
k rozšíření vedení TKR v části
Dolina u novostaveb ve směru ke dřevovýrobě (ﬁ. FAGUS)
v celkové délce asi 100 m. (viz
foto č. 3).
Na základě naší žádosti proběhlo v dubnu tohoto
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1.1.2007 vešel v platnost
nový stavební zákon, který
mimo jiné ukládá obcím za povinnost pořídit si nový územní
plán (ÚP). Už v minulém roce
byly zahájeny průzkumy pro
jeho tvorbu. Ucelený průzkum
(návrh ÚP) včetně mapových

roku jednání, které svolal odbor životního prostředí Zlínského kraje ve věci neodpálených náloží nabitých TNT
ve vrtech v nepovolené trase
geologického průzkumu. Tohoto jednání byli přítomni zástupci Obce Halenkovice, Mi-
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nisterstva životního prostředí
ČR, Hygienické stanice Zlín,
Českého báňského úřadu Ostrava a zástupci odboru životního prostředí z Otrokovic
a Zlínského kraje. Na jednání
jsme se dozvěděli, že veškeré
snahy o likvidaci náloží bezodpadovou technologií nejsou
možné a to z důvodu velkého zatížení přírodního prostředí při použití navrhované
technologie. A také proto, že
nejsou známy, respektive nejsou k dispozici přesné lokalizační mapové podklady (tzv.
souřadnice) jednotlivých vrtů.
Z tohoto jednání vzešel požadavek k vypracování odborného posudku na dvě vážné
otázky. Zda se TNT rozpouští ve vodě a za jakých podmínek. Další, jak velké nebezpečí hrozí živým organismům
v případě, že bude TNT ve
vodě rozpustné. V prázdniny

začalo monitorovaní zhruba
dvaceti studní včetně chemického rozboru. V listopadu
dojde k vyvrtání dvou monitorovacích vrtů. Výsledkem
má být přesná studie proudění spodní vody a vypracování
odborného posudku. Na zá-
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kladě tohoto posudku určíme
další postup, jak v této složité
situaci pokračovat.
Začátkem prosince bude
zprovozněn klub seniorů v budově obecního úřadu. Jedná
se o místnost vybavenou kuchyňskou linkou pro přípravu
občerstvení, televizí s připojením k TKR a samozřejmě dostatečným počtem stolů a židlí. Myšlenkou tohoto klubu je
zpříjemnit a ulehčit život seniorům v naší obci, kteří se zde
mohou setkávat. Zatím se jedná o jeho provozních podmínkách, podrobnější informace
budou zveřejněny v obecním
rozhlase, v kabelové televizi
a také v příštím čísle Halenkovického zpravodaje.
Dále bych vás rád informoval o změně, kterou prošel
pomník padlých z první světové války u nové školy. Byly odstraněny staré zvětralé mramorové desky se jmény padlých
a nahrazeny novými žulovými.
Všechna jména byla znovu vysekána a zvýrazněna. Některé
z vás zajímalo, zda se za původními deskami, nenachází
prostor se schránkou se starými listinami. Žádný prostor se
bohužel neobjevil. To nás vedlo k myšlence umístit za jednu
z desek knihy o Halenkovicích
od p. Zezuly a p. PaedDr. Kašíkové, spolu s krátkým průvodním textem, jako odkaz pro
další generace. Veškeré práce
byly zdokumentovány. Desky
instalovalo kamenictví Radka
Kociána, práce prováděla tato
ﬁrma sponzorským darem.
Rekonstrukce se dělala také
z důvodu blížícího se 90. výro-

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ
čí Vzniku samostatného Československého státu v příštím
roce (viz foto č. 4).
Na posledním zastupitelstvu obce v srpnu 2007
bylo schváleno omezení provozu vozidel těžších šesti tun
na některých místních komunikacích. Jedná se o tyto
části: Vrchovice – točna na
Kopci, Dolní konec – Bábolná, Pláňavy – kříž u Větřáku a část od koliby na Dolině k hájence u Ondrového.
U všech jmenovaných komunikací se začínají projevovat
vizuální trhliny a propadliny. Velký podíl na tomto sta-

Halenkovice. Jedná se zhruba
o 4000 m2 půdy vhodné k výstavbě rodinných domů. Tyto
pozemky může obec dále prodat a utržené prostředky vložit k dalšímu rozšiřování stavebních ploch v naší obci.
Není tajemstvím, že pro daňové zisky obce je důležitý počet obyvatel. Proto se snažíme
aby každý, kdo projeví zájem
postavit si v obci dům, našel
vhodný pozemek.
Za zmínku stojí také návštěva starostky města Otrokovic paní Radoslavy Matuszkové, která navštívila naši
obec v červenci. Velmi se za-
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vu mají těžká nákladní auta
(fekální vozy, kladovky atd.),
která si takto zkracují cestu.
Vozovky nejsou stavěny svou
šířkou a konstrukcí na současný frekventovaný provoz
a mnohé z nich prochází hustě obydlenou částí obce. Omezením provozu na navržených
vozovkách dojde pouze k přesunu dopravy na krajské komunikace. Běžnému zásobování obyvatel bude vjezd povolen dodatkovou tabulí se
souhlasem obce.
Takto navržená opatření budou sloužit k prodloužení životnosti místních komunikací
a zajištění bezpečnosti. Rozhodně tímto opatřením nechceme omezovat práva občanů, ale pouze chránit majetek
nás všech.
Dalším schváleným bodem zastupitelstva byl bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu ČR na Obec

jímala o práci a úkoly, které
obec řeší nebo má v plánu,
o dění v naší obci, o provoz
obecního úřadu včetně kabelové televize a internetových
stránek. Při prohlídce Halenkovic obdivovala malebnost
a rozlehlost naší obce. Zajímavostí je, že obec Halenkovic je
svým katastrálním územím
větší než město Otrokovice.
Byla to první návštěva tohoto druhu, kterou podnikla po
zvolení do funkce starostky
města. Tato setkání nabízejí
možnost vzájemného poznání
a výměny názorů a poznatků
na různá témata naší práce.
(foto č. 5)
Na závěr mi dovolte popřát
vám co nejvíce hezkých a příjemně prožitých chvil v tomto
sychravéch podzimním čase a
zároveň vás pozvat na rozsvícení vánočního stromu, které
se koná 2. prosince 2007.
Jaromír Blažek, starosta

w w w.h al en kovi c e. c z
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Z jednání rady a zastupitelstva obce červenec - září
Rada obce

č. 18
Schválila:

x Finanční příspěvek 3000 Kč
na 9. ročník turnaje v kopané o putovní pohár
x Průjezd obcí Halenkovice při
konání závodu horských kol
„Otrokovická padesátka“

Zabývala se:

x Přípravou podkladů k omezení provozu vozidel těžších
šesti tun na vybraných místních komunikacích

č. 19
Schválila:

x Zřízení nového pracovního
místa dle podmínek dotačního titulu k veřejnému internetu (0,33 úvazku)

Zabývala se:

x Přípravou vzniku klubu seniorů
x Výsledky jednání mezi obcí
Halenkovice a ﬁrmou Lukrom Plus ohledně osevního
plánu a účasti ﬁrmy při čištění záchytných nádrží.

č. 20
Schválila:

x Rozpočtové opatření č.04/
RO/2007
x Pronájem nebytových sklepních prostor v budově č. p.
288 za 10 Kč/1 m2
x Provedení kontroly v ZŠ
a MŠ Halenkovice

pověřila:

x Starostu zveřejňováním záměrů na zřízení věcného
břemene, pronájemu či výpůjčku z majetku obce

Zabývala se:

x Přípravou na nadcházející
závod Barum rally 2007
x Přípravou podkladů pro
nadcházející ZO

č. 21
Schválila:

x Výpůjčku pozemku p. č.
3606/3 – 10 m2 k uložení
inženýrských sítí
x Příspěvek 4000Kč mysliveckému spolku Podlesí Halenkovice na činnost v r. 2007
x Použití znaku obce v turistické encyklopedii.

Zabývala se:

x Možností
monitorování
středu obce kamerovým systémem

č. 22
Schválila:

x Zřízení věcného břemene na
pozemku obce u RD č.33
z důvodu budování vodovodní přípojky
x Povolení výjimky v počtu
dětí ve třídě MŠ

Zabývala se:

x Návrhem monitoringu od
RNDr. Michala Bílla – sesuv
půdy v části obce Na díle
x Možností výpomoci – hledání technického zázemí pro
dívčí hudební skupinu Darkil z Halenkovic
Zastupitelstvo obce schválilo:
x Omezení provozu vozidel
těžších než 6 tun na místních komunikacích v KÚ
Halenkovice
x Ve smyslu § 41 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů,
bezúplatný převod pozemků
v zastavitelném území obce
ve smyslu § 5 odst. 1 písm. a,
b, c, d, e zákona č. 95/1999
Sb. (Pozemkový fond ČR).
x Ve smyslu § 41 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, bezúplatný převod pozemků pod místní komunikací ve smyslu § 22 odst. 2
zákona 219/2000 Sb. (Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových)
x Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1689 o výměře
407,5 m2 (jedná se o ideální
polovinu) za cenu 100 Kč/m2
x Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 269/2 o výměře
368 m2 za cenu 100 Kč/m2
x Výjimku z počtu žáků ve
školním roce 2007/2008 Základní školy a Mateřské školy Halenkovice, okres Zlín,
příspěvkové organizace
x Závazek uhradit rozdíl výdajů
mezi normativem určenými
výdaji na skutečný počet žáků
a skutečnou spotřebu školy

x Odkup pozemku p. č.
896/74 o výměře 9124 m2,
orná půda, od p. Oldřicha
Koníčka, Letovice 658/19,
za stanovenou cenu 10 Kč/
m2 a za podmínek dle návrhu kupní smlouvy
Zastupitelstvo obce pověřilo:
x Na celé volební období určeným zastupitelem ve věcech územního plánování
ve smyslu § 6 odst. 5 písm.
f) zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a sta-

vebním řádu (stavební zákon), starostu Jaromíra
Blažka
x Radu obce vypracováním
vyhlášky ke stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných
sportovních
a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních
podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného
pořádku.

Zlínský kraj poskytl obci
Halenkovice dotaci
Zlínský kraj poskytl v letošním roce naší obci účelovou
neinvestiční dotaci ve výši 60 000 Kč na nákup osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků: 3 kusů zásahových kompletů FIREGUARD (1 kus za 10 389 Kč), 4 kusů
přileb GALLET (1 kus za 8 190 Kč) a elektrocentrály HONDA ECT 6500 K2F za 39 900 Kč pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Halenkovice.

Ořez dřevin
E.ON Česká republika, a. s., žádá na základě § 25 odst.
4 h) zákona č. 458/2000 Sb., vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění a okleštění dřevin, prosíme, proveďte v termínu do 15. listopadu tohoto roku.
Pokud vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní a neprovedou ořez dřevin způsobem a v termínu jak je
uvedeno, oznamujeme vám, že zaměstnanci E.ON Česká republika, a. s., nebo společností pověření dodavatelé, vstoupí
následně na dotyčné pozemky a nezbytné zásahy provedou
na náklady E.ON ČR.

Výměny občanských průkazů
Upozorňujeme, že nejpozději dnem 31. prosince 2007 skončí
platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1998 (oranžová kartička). Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez
omezení“, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených
před 1. lednem 1936. Doporučujeme občanům, aby o výměnu občanského průkazu žádali průběžně a neponechávali ji na poslední měsíc roku 2007. Výměna občanských průkazů je bezplatná.
Více na stránkách www.mvcr.cz v rubrice Rady a služby.
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Dne 8. 7. jsme se účastnili námětového cvičení v obci
Žlutava, kde byla provedena
ukázka zásahu při ﬁktivním
požáru budovy mateřské školky. Naše jednotka zasahovala
s technikou CAS a vedla útočné vedení C na hlavní vchod
budovy.

dičem p. Pavlem Kedrou. Za
poskytnutí této techniky jim
patří naše poděkování. Jednotka sledovala dění i v části
obce Zádřinové, ale tam nebyly následky tak velké jako
u Svatých. Voda se sice vylila,
ale nenapáchala takové škody
jako minule. Pro jistotu hasiči
pomocí pytlů s pískem utěsnili
vchod v jednom RD. Jen díky
záchytným nádržím v částech

28. 7. jsme na žádost starosty obce provedli zálivku
stromků a parků v obci.
4. 8. tři naši členové zajišťovali pořadatelskou službu
při cyklistickém závodu „Otrokovická padesátka“. Po ukončení závodu jeli s CAS zajistit
technické zázemí.
20. 8. se naší obcí opět
prohnali ničivé přívalové deště. Jednotce byl vyhlášen poplach starostou obce akustickou sirénou a pomocí mobilního telefonů od velitele
jednotky sboru. Po vyhlášení poplachu se do zbrojnice a přímo na místo události dostavilo celkem 12 členů
jednotky. Nejvíce postiženým
místem byla část obce Svaté,
kde byl naplaven velký nános
bahna a různých jiných komponentů. Jednotka zde pracovala až do pozdních večerních
hodin. Bylo důležité pročistit
ucpaný kanál a očistit příjezdovou komunikaci do obce ve
směru od Spytihněvi. Na odstranění bahna byla použita
i těžká technika a to traktor
p. Martina Trvaje s pluhem
na sníh a UNC fy Elins s ři-

obce Hanácké a Kopaniny nedošlo v Zádřinové ke větším
škodám. Tyto nádrže byly ještě
večer opět odpuštěny a monitorovány starostou a velitelem
JSDH.
21. 8. několik členů pokračovalo v odklízení následků
záplavy, umytí cest, čerpání
studní.
24. 8. jsme jako každoročně vypomáhali s pořadatelskou službou při automobilové
soutěži Barum rally v počtu 14
členů.
24. 8. jsme byli požádáni o provedení ukázky hasičské techniky v areálu bývalého
podniku Slávia v Napajedlích,
jednalo se o kulturní program
s názvem „Slávia žije“.
8.–9. 9. jsme se zúčastnili
jedné z největších hasičských
akcí v Čechách z názvem PYROCAR. Jednalo se o sraz hasičských vozidel a samotných
hasičů. My jsme se na sraz vydali z naší CAS (viz foto). Cesta proběhla v naprostém klidu a pořádku, jen za Brnem
nám ji trochu znepříjemnil
již zmíněný defekt, po výměně kola jsme pokračovali dál.

Z činnosti hasičů Halenkovic
V minulém čísle jsem psal
o novém vybavení a vylepšení
naší CAS. K modernizaci CAS
bych chtěl říci, že je to vozidlo
určené ke všem typům zásahu
proto je nutností v něm mít
i potřebné vybavení. Do této
doby byla Tatra určena pouze
na zdolávání požárů a vybavena motorovou pilou. Nyní je
obohacena o elektrocentrálu,
el. kalové čerpadlo, o 4 halogenová světla, která jsou upevněna na horní části nadstavby
a slouží k osvětlení okolí vozidla a v neposlední řadě je vybavena nízkotlakým vedením
pro rychlý zásah. Jedná se
o naviják ze stálotvarou hadicí
D25 o délce 60m zakončenou
proudnicí TURBOSUPON. Pro
toto vybavení bylo nutné udělat nové úložné prostory, a to
v zadní části vozidla, kde dříve
byly vstupy na horní část nástavby. Tato část byla uzavřena
a vybavena výklopnými dveřmi. Celkovou fotodokumentaci
zveřejníme v kabelové televizi.
Pro lepší bezpečnost bylo auto
vybaveno světelnou výstražnou alejí oranžové barvy, která
se používá při stání na silniční
komunikaci. Toto zařízení bylo
již využito a to při úklidu po
přívalových deštích dne 20.8.
a na dálnici za Brnem, při výměně defektu při cestě do Přibyslavi na Pyrocar.
Musím dodat, že naši vybavenost zlepšilo také to, že byla
zakoupena nová elektrocentrála Honda, 4 zásahové přilby Gallet a 3 zásahové kabáty Fireguard. Nyní je 12 členů
jednotky kompletně vybaveno
ochrannými zásahovými pracovními prostředky. Na tyto
oděvy a zařízení byla v letošním roce přiznána dotace ze
Zlínského kraje ve výši 60 000
korun. Díky ní vlastníme nové
a moderní vybavení, které se
již osvědčilo při nejedné události. O dotaci požádala Obec
Halenkovice, která se taktéž
podílela na doﬁncování zařízení.
Nyní k samotné činnosti.

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ
Této akce se zúčastnilo celkem
330 aut a 10 000 hasičů a jejich příznivců. Nejkrásnějším
momentem snad pro všechny
hasiče bylo, když se na letišti,
na kterém se akce konala, rozblikala a rozezněla výstražná
znamení na všech vozidlech.
Akce měla i doprovodný program jako útoky v požárním
sportu, ukázky hašení pomocí helikoptéry a letadla, vyproštění osoby z havarovaného auta pomocí helikoptéry.
Odpoledne hrála dechovka ze
Skutče a večer rocková kapela Šatlava. Večer byl ukončen
krásným ohňostrojem. Na druhý den se konala spanilá jízda
přes Přibyslavské náměstí.
Dne 24. a 25. 9. byla pro
poruchu vodovodu na Bábolné
provedena technická pomoc
a to navážení vody pro prasata
a zavodnění a natlakování poškozeného vodovodu.
Nutno ještě dodat že od začátku tohoto roku zasahovala
naše jednotka už u 16 různých
událostí – jak zásahů tak technických pomocí.
Nakonec tohoto článku,
bych chtěl poděkovat těm, kteří se podíleli na úpravě CAS
jsou to:
fa. TEOZ, dodání materiálu
na výrobu dveří v zadní části
vozidla – sponzorským darem
p. Radim Samsonek, autoklempíř – výroba samotných
dveří a zaslepení zadní části
vozidla
p. Antonín Gajdošík – elektroinstalace
p. Antonín Holásek, lakýrník – nástřik vozidla
p. Jiří Katolický – polepení
vozidla reﬂexními nápisy
p. Jindřich Juřena, za
osobní pomoc a možnost úpravy plechů
p. Jiří Doležalík při výrobě
bubnu na nízkotlak
p. Milan Bieberle, dodání
materiálu
fa. Algeco, poskytnutí slzičkového plechu
a v neposlední řadě samotným hasičům, kteří se
účastnili této přestavby.
Josef Gabrhelík ml.,
velitel jednotky
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Nový školní rok 2007 - 2008
Byl zahájen 3. 9. 2007
a nastoupilo do něj 150 žáků
1.–9. ročníku:
1. tř. 15 žáků – paní učitelka Cívelová Petra
2. tř. 15 žáků – paní učitelka
Sattková Eva
3. tř. 12 žáků – pan učitel Kalivoda Jan
4. tř. 21 žáků – paní učitelka Tělupilová Jarmila
5. tř. 14 žáků – pan učitel Veselý
Jiří
6. tř. 14 žáků – pan učitel Siegl
Tomáš
7. tř. 16 žáků – paní učitelka
Ambrožová Bohdana
8. tř. 24 žáků – pan učitel Lízal
Libor
9. tř. 19 žáků – pan učitel Palúch
Michal
Školní družina – 25 žáků –
paní vychovatelka Essenderová
Ludmila
 Vzdělávací programy:
Školní vzdělávací program pro
základní vzdělání
•„Veselá škola“ – 1. a 6. ročník
•„Základní škola“ – 2.–5.; 7.–9.
ročník
 Organizace školního roku:
Prázdniny:
podzimní 25.-26. 10. 2007
vánoční 22. 12.–02. 01. 2008;
nástup do školy 3.1.2008
pololetní 1. 2. 2008

jarní 3.–9. 3. 2008
velikonoční 20.–21. 3. 2008
 Zájmové útvary a kroužky
pracující na naší škole:
- ﬂorbal mladší, starší žáci
- gymnastika
- vybíjená
- sportovní hry dívky
- taneční
- aerobic
- dyslektický kroužek
- divadelní kroužek
- modelářský kroužek
- výtvarný kroužek
- včelařský kroužek
- počítačový kroužek
 Detašované pracoviště LŠU
Napajedla:
- obor výtvarný a hudební
 Nepovinný předmět:
- náboženství
Školní rok jsme zahájili tradičními akcemi – sběr šípků
a sběr papíru.
Žáci se zúčastnili dvou sportovních klání – „Veslařský kopeček“ a „Atletický čtyřboj“ a byla
rozehrána ﬂorbalová liga.
Vážení rodiče,
v posledních letech se setkáváte v tisku, v rozhlase, v televizi nebo ve škole, na kterou chodí vaše dítě, s informacemi na
téma – změny ve vzdělávání.

Slavnostní zahájení školního roku
Nová podoba vzdělání – vychází z toho, že při rozsahu
dnešního poznání a rychlém
rozvoji výrobních technologií
nevíme přesně, co budou dnešní
děti skutečně potřebovat v dospělosti za 20 až 30 let.
Důraz se klade na dovednosti, které mají nadčasový
význam a které umožní rychle
se přizpůsobit potřebám dalšího vzdělávání i pozdějšího zaměstnání. K těmto dovednostem patří – umět se učit, být
tvořivý a umět řešit problémy, umět účinně komunikovat
s lidmi i technikou, umět spolupracovat, respektovat svá práva i práva jiných, být tolerantní k jiným, mít vztah k přírodě i kultuře a chránit je, umět
pečovat o své zdraví a bezpečí, poznávat a rozvíjet vlastní
schopnosti.

Pohled do 1. třídy.

Protože se nemůžeme všechno naučit, i kdybychom chtěli,
klade se velký důraz na výběr
učiva, na to, co je podstatné
a co se v dalším životě skutečně využije. Velmi důležité je,
aby do budoucna školy motivovaly a v učení podporovaly
každého žáka, aby připravovaly
výuku zajímavou a dostupnou
pro všechny, aby děti chodily
do školy rády a chtěli se učit.
K tomu můžete ve spolupráci se
školou výrazně přispět i vy.
S tím velmi úzce souvisejí
i metody práce, které zajišťují co největší trvalost poznání.
Dnes je nepochybně prokázáno,
že člověk si nejvíce zapamatuje (osvojí si) to co sám vyvodil,
prakticky vyzkoušel, o čem diskutoval, co jiným vysvětloval.
Proto se zařazují způsoby výuky,
které nejsou pouhým předáváním hotových poznatků, ale vycházejí z aktivní práce žáků ve
skupinách a z propojení poznání různých předmětů (oborů).
Nová koncepce vzdělávání
dává učitelům škol větší pravomoci, ale požaduje i větší odpovědnost při přípravě výuky. Školy si na základě státem schváleného „rámcového vzdělávacího
programu“ vytvářejí svůj vlastní
„školní vzdělávací program“.
Ten vychází z povinných dovednostních výstupů, k nimž musí
školy se žáky směřovat. Učitelé
pak stanovují nejvhodnější učivo i metody a cíleněji reagují
na potřeby konkrétních dětí, na
podmínky škol, na zájmy žáků
i požadavky jejich rodičů. Podobným způsobem učilo mnoho učitelů již dříve, cílem je, aby
se takový styl práce stal běžný
v týmech učitelů všech škol.
Hana Huťková
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Vyhodnocení sběru šípků
Celková hmotnost 526,5 kg.
Celková cena šípků ve výkupu 4212 Kč
 Nejlepší třídní sběrači šípků:
I. stupeň:
1. třída
44,4 kg
Sklenařík Lukáš
– 10 kg
2. třída
45,7 kg
Varmužová Dorota,
Wozarová Adéla
– 5 kg
3. třída
42,3 kg
Gabrhelík Michal
– 10 kg
4. třída
78,1 kg
Vávrová Šárka
– 10 kg
5. třída
37,5 kg
Cirok Radim
– 6 kg
II. stupeň:
6. třída celkem
85 kg
Vojáčková Michaela – 20 kg
7. třída celkem
57,5 kg
Gajdošíková Anna – 20,8 kg
8. třída celkem
61,5 kg
Vlk Petr
– 6,7 kg
9. třída celkem
74,4 kg
Dlapová Martina
– 12 kg
 Nejlepší třída I. stupně:
4. třída
78,1 kg
– tř. uč. Jarmila Tělupilová
 Nejlepší třída II. stupně:
6. třída
85 kg
– tř. uč. Tomáš Siegl

Pomocníci při sběru papíru – dole sedící zleva: Patrika Kedra, Vít Sudolský, Zdeněk Trvaj, Matěj Zapletal - horní řada zleva: Milan Jurčík,
Petr Maňák, Jan Zapletal, Martin Vulgan, Milan Stuchlík, Martin Stratil, Jiří Láník, Ondřej Daubner

Vyhodnocení sběru papíru
Celková hmotnost papíru 12738 kg
Z toho bylo 2526 kg novin, 8361 kg časopisů a 1851 kg lepenky
 Nejlepší třídní sběrači papíru:
I. stupeň:
1. třída
1041 kg
Fischerová Lenka – 192 kg
2. třída
1635 kg
Zapletalová Marika – 233 kg
3. třída
1002 kg
Hrbáček Ondřej
– 415 kg
4. třída
1934 kg
Doležalík Jiří
– 261 kg
5. třída
971 kg
Cirok Radim
– 226 kg
II. stupeň:
6. třída
1015 kg
Wozar Filip
– 221 kg
7. třída
937 kg
Sudolský Vít
– 151 kg
8. třída
2466 kg
Vlková Lucie
– 253 kg
9. třída
978 kg
Jurčík Milan
– 159 kg
 Nejlepší třída I. stupně:
4. třída
1934 kg
– tř. uč. Jarmila Tělupilová
 Nejlepší třída II. stupně:
8. třída
2466 kg
– tř. uč. Libor Lízal
Nejlepším sběračům a třídě srdečně blahopřejeme! Michal Palúch

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Mateřská škola Beruška
Školní rok 2007–2008 jsme
slavnostně zahájili v pondělí
3. září.
Tento den byl významný především pro 18 nových dětí, které poprvé začaly navštěvovat
mateřskou školu.
Jsme dvoutřídní MŠ s hygienickou kapacitou 50 dětí.
V tomto školním roce je k pravidelné docházce zapsáno 50
dětí ve věku 2,5 - 6 let. Do třídy mladších dětí je zapsáno 23
dětí 2,5–5letých, třídu starších
dětí 5–6letých navštěvuje 27
dětí, z toho 26 předškoláků.
O děti pečují čtyři kvaliﬁkované pedagogické pracovnice –
paní Marie Mihálová, Dagmar
Holásková, Alexandra Jelínková a nová slečna učitelka Marcela Černá.
O pořádek a čistotu se stará školnice paní Františka Nekorancová, jídlo do MŠ dováží
paní Jana Doležalíková, kuchařka pro mateřskou školu.
Provoz mateřské školy je od
6.00 do 15.30 hodin.
Pracovnice mateřské školy se
snaží vytvářet prostředí příjemné pro děti, jejich rodiče i zaměstnance. Nejrůznějšími akcemi během celého roku chtějí
pracovnice MŠ dosáhnout pocitu vzájemné sympatie a dobré
spolupráce při výchově „našich
dětí “.
Současný model vzdělávání
stojí především na prožitkovém
učení, kolektiv pedagogů připravuje každý školní rok spektrum

zajímavých akcí, při kterých
o zážitky není nouze. Mnohé
jsou součástí školního vzdělávacího programu, který jsme
nazvali: „Rok u broučků" mezi
tradiční a oblíbené akce patří: podzimní světelkování, čertoviny v MŠ, vánoční besídka,
karneval, dny otevřených dveří
v MŠ, škola v přírodě, výlet do
pohádky, oslava Dne dětí a rozloučení se školáky.
V mateřské škole pracují dvě
logopedické asistentky. Pro děti
se špatným úchopem tužky nabídneme kurz grafomotoriky.
Hravou formou jsou děti seznamovány se základem pískání na
ﬂétnu.
Další aktivity dětí této mateřské školy: Exkurze u hasičů,
návštěva knihovny, 1x měsíčně
maňáskové divadlo, plavecký
výcvik, koncerty pro děti v ZUŠ
Napajedla, kroužek keramiky.
V rámci spolupráce se základní školou se uskutečňují vzájemné návštěvy žáků a pedagogů.
Po celý školní rok budeme
plně využívat zahradu školy.
Každá třída má své pískoviště
a travnatou hrací plochu vybavenou dřevěnými a kovovými
průlezkami. K rozvoji spontánního pohybového vyžití budeme
1x týdně navštěvovat tělocvičnu
při ZŠ.
Do nového školního roku
přeji všem hodně nových sil,
zdraví a osobních i pracovních
úspěchů.
Marie Mihálová

Společné foto dětí z MŠ
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Tábor ve Vizovicích
• Místo konání: rekreační středisko REVIKA ve Vizovicích
• Termín: od 7. července do 14. července 2007
• Počet: celkem 47, z toho 4 vedoucí (Simona, Šimona, Petra
a Lola) a 2 praktikantky (Bára, Markéta)
• Odkud jsme byli: z I. a II. základní školy v Napajedlích, z Halenkovic, z Otrokovic, a také jedna dívenka z Jeseníků

• A jaký byl program tentokrát?
Prohlídka zámku ve Vizovicích, exkurze do lihovaru Jelínek, výlet vlakem do Zlína –
prohlídka Baťova muzea a zlínského mrakodrapu, návštěva
nákupního střediska Čepkov,
výšlap na krásnou rozhlednu.
Jinak po celý týden plno her
a soutěží, stezka odvahy, karne-

podporu naší prázdninové akce.
Také děkujeme Divadelnímu
souboru Zdeňka Štěpánka při
Klubu kultury v Napajedlích za
pěkné vystoupení a „Výcvik královských mušketýrů“.
• Co dodat na závěr?
Snad jen se rozloučit s naší
mládeží, žáky devátých tříd, kteří s námi jeli letos již bohužel
naposled. (A že se jich tam ale

© Mušketýr Monika Vitásková

ª Táborový karneval

Jak to probíhal
o na táboře, js
me pro vás doko
nce
i zveršovali:
Naše úspěchy

val, Hon na vlka aj., oslava „Silvestra“ a výcvik a pasování královských mušketýrů.
Poděkování: Děkujeme našim sponzorům Teplárně a Barumu v Otrokovicích za letitou

Exkurse do lihovaru ve Vizovicích

sešlo…) A také všechny táborníky, velké, ale i ty malé prvňáčky,
opravdu moc a moc pochválit.
Byli jste opravdu skvělí!!!
Tak zase za rok se těší
Simona, Šimona, Petra a Lola.

Náš tábor…

Na tábor do Viz
ovic nás jelo 47
, ne víc.
Děti napajedels
ké, halenkovské
i
ot
rokovské
měly nabalené ku
fry obrovské.
Ubytovali jsme
se na Revice, by
lo nám tam dobř
Na rozhlednu ce
e velice.
sta dlouhá, ale
nám stačila chvi
I vizovický zám
lka pouhá.
ek jsme navštív
ili
a do kouzelné hi
storie jsme se vž
ili.
Návštěva likérky
Jelínka se všem
a výrobu, marke
líb
ila
ting i export ná
m přiblížila.
Aby cesta do V
izovic nebyla je
diná,
vypravili jsme se
vlakem i do Zlín
V Baťově muzeu
a.
jsme se pobavili
po shlédnutí,
co si naše prab
abičky obouvaly
Také na zlínský
.
mrakodrap jsm
e výtahem vyjeli
a z ptačí perspe
ktivy se na Zlín
a jeho okolí podí
A jak to na každ
vali.
ém správném tá
boru musí být,
chtěli jsme si i za
soutěžit.
Kimovku, Olym
piádu, Pexesom
ánii, Mechyádu
i Hon na vlka
jsme zvládli, be
z mrknutí oka.
Dokonce i šerm
íři sem za námi
do
a na mušketýrs
ké kadety nás pa jeli
Prostě tábor s
so
vali.
vedoucími se vy
dařil i tentokrát.
Nevěříte snad?
Přesvěčte se sa
mi….
Za rok pojedem
e zas !!!!
Pokud budete
mít čas a náladu
, mrkněte na st
časopisu a napi
ránky školního
šte ná
Za kolektiv vedo m na CHAT. www.nsoci.cz
uc
vychovatelka na ích i dětí Simona Šulcová,
1. základní škol
e Napajedla.
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Prázdninová
akce pro děti
Klubu vojáků
v záloze
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Barum rally 2007
Ve dnech 24. – 26. 8. 2007
se uskutečnil již 37. ročník
automobilové soutěže Barum
rally. Trať této soutěže pravidelně prochází také Halenkovicemi. Oproti předchozím
ročníkům, Kdy obcí projížděly závodní vozy v neděli, byly
rychlostní zkoušky číslo 4 a 8
„Halenkovice“ zařazeny do sobotní etapy.
Na startu ve Zlíně se sešlo
opravdu velké množství kvalitních jezdců a závodních
vozů. Nejméně patnáct soutěžících mělo reálnou šanci na
vítězství. Soutěž byla také prvním podnikem na území České republiky, kde se ve větším
množství představily závodní
vozy nové speciﬁkace S2000.
Velkým příslibem byla účast
továrních týmů a týmů, které
mají zkušenosti ze soutěží mistrovství světa.
Příznivci rallysportu očekávali srovnání nejlepších českých posádek s posádkami
zahraničními, v jejichž prospěch hovořila hlavně výkonnější technika. Naši soutěžící
se spoléhali zejména na osvědčené vozy Mitsubishi Lancer
a znalost místních tratí.
Jako každý rok se na přípravě podíleli i dobrovolníci
z obcí, kterými soutěž projížděla. Halenkovice nebyly výjimkou. Příprava tratí, a samotná pořadatelská služba
během závodu byla důležitým
a zodpovědným úkolem, bez
jehož zvládnutí by celá soutěž
vůbec nemohla proběhnout.
Také obyvatelé obcí, jejichž
územím tratě prochází, jsou
díky své trpělivosti a velké
dávce tolerance důležitou součástí zdárného průběhu soutěže. Dopravní omezení totiž
trvají většinou po celý jeden
víkendový den a kolem tratí se schází na nejrůznějších
místech diváci, kterých podle
odhadů letos do Zlína přicestovalo z mnoha zemí na 200
tisíc.
Letošní Barum rally se těšila opravdu velkému zájmu

sdělovacích prostředků. Byla
v nebývalé míře prezentována
v tisku, rozhlasu, ale hlavně
televizi. Jak Česká televize tak
i Eurosport přinesly pro své
diváky o dění na trati i mimo
ni několik vysílacích hodin
zpravodajství a sestřihů.
Soutěž naostro začala v pátek městskou rychlostní zkouškou v okolí autobusového nádraží ve Zlíně. V sobotu se jezdilo v okolí Otrokovic a v nedě-
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zábavné akce a slavnostní vyhlášení výsledků rally.
Úmrtím otřesená soutěž
pokračovala nedělní etapou.
O nasazení jezdců svědčí velké množství posádek, které ze
soutěže odstoupily. Nádherné
souboje předváděli jezdci továrních týmů Peugeot a Fiat,
kterým však zdárně sekundovali čeští jezdci Václav Pech,
Roman Kresta a Václav Arazim.
Vítězství v letošním ročníku
Barum rally získala francouzská posádka Nicolas Vouilloz/

Velký favorit soutěže – posádka Roman Kresta/Petr
Gross s vozem Mitsubishi
Lancer EVO IX, letos obsadila
čtvrté místo, když jejich šance na lepší umístění vyhasla
už na druhé RZ „Slušovice“,
kde kvůli defektu ztratili dvě
a půl minuty. Celé další jejich
účinkování bylo velkou stíhací jízdou, která je ve startovní
listně vynesla o několik desítek míst nahoru.
Letošní ročník Barum rally
byl opravdu výjimečný. Potvrdilo se, že se jedná o velmi ná-

Nicolas Kliner s vozem Peugeot 207 S2000. Zajímavostí je,
že Nicolas Vouilloz je několikanásobným mistrem světa ve
sjezdu na horských kolech.
Druhé místo letos obsadila španělská posádka Enrique
Garcia Ojeda/Jordi Barrabes
s vozem Peugeot 207 S2000.
Tato posádka se zúčastnila
již minulého ročníku soutěže
a letos tak zúročila vloni nabyté zkušenosti.
Třetí místo si ze Zlína odvezl Václav Pech/Petr Uhel
s vozem Mitsubishi Lancer
EVO IX, kteří se tak stali vítězi mezinárodního mistrovství
České republiky v automobilových soutěžích. Česká posádka po celou dobu předváděla
bezchybný výkon, který je po
chybách a technických problémech soupeřů postupně vynesl až na stupně vítězů.

ročnou soutěž, a její znalost je
pro soutěžící výhodou. Posádky a organizátoři byli ovlivněni tragickou nehodou, která se
odehrála v sobotu dopoledne.
Tato událost všem znovu připomněla že rally je skutečně
nebezpečným sportem, ve kterém se neodpouští žádné chyby. Každý ze soutěžících, který
usedá do závodního vozu je si
toho vědom, a toto nebezpečí
podstupuje dobrovolně. To se
však nedá říci o některých divácích, kteří zbytečně riskují
své životy. Zde je třeba znovu
vyzvednout nevděčnou, ale velice důležitou práci všech dobrovolníků, kteří pomáhají tuto
soutěž pořádat. Také díky nim
se stala jednou z nejvýznamnějších motoristických událostí nejen u nás, ale i v celé
střední Evropě.
Roman Janeček

Průjezd Hradskou

li se celá soutěž přesunula na
Valašsko. Rychlostní zkoušky
v Halenkovicích startovaly ve
12:05 a 18:02 hod. V té době
už se děly věci, které výrazně
ovlivnily celou soutěž. Zatímco většina soutěžících bojovala
s různým úspěchem o vteřiny,
ve zlínské nemocnici probíhal
boj o záchranu života. Na legendární RZ č. 3 „Pindula“
ve velké rychlosti vylétl z trati soutěžní vůz Opel Astra GSi
posádky Pavel Karlík – Luděk
Kocman a bokem na straně
spolujezdce narazil do vzrostlého stromu. 49-ti letý Luděk
Kocman byl s vážnými zraněními převezen do zlínské nemocnice, kde byl okamžitě operován. Veškerá péče však byla
marná a kolem 17:00 svým
zraněním bohužel podlehl.
V reakci na tuto událost byly
zrušeny všechny doprovodné
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Myslivecký den na Větřáku
Po několika chladných a propršených týdnech na sklonku
srpna a začátku září se počasí
umoudřilo, a předvedlo jak má
vypadat opravdové babí léto.
Příroda se začala halit do podzimních barev a láká na procházky, projížďky na kolech
a výlety.

spolku Podlesí Halenkovice.
22.9.2007 na své myslivecké
chatě Větřák připravili krásné odpoledne, ve kterém si
to své musel najít snad každý, kdo tuto akci navštívil. Pro
nejmenší byly připraveny soutěže v poznávání zvířat, střelbě ze vzduchovky, palouček

Jízda bryčkou

na návštěvníky zaútočil hlad,
byli myslivci připraveni také
– vynikající srnčí guláš, který
snesl i ty nejpřísnější požadavky, které by gurmán na tento
pokrm mohl vznést. Sluníčko
se v průběhu odpoledne zača-

lo opravdu opírat a tak k duhu
přišlo i točené pivo, nealkoholické nápoje, či cukrovinky.
Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu s mysliveckou tématikou, která ukazovala pestrost přírody v okolí
Houbařské úlovky

Příprava guláše

Zajímavou možnost jak strávit v přírodě příjemné odpoledne, přitom se příliš nestarat o své ratolesti a navíc mít
k dispozici i speciality které se na výlet běžně vzít nedají, nabídli všem návštěvníkům členové mysliveckého

Trofeje

s houbami, kde si děti mohly procvičit jejich rozeznávání.
Každá soutěž byla odměňována sladkostmi. Děti i dospělí
hojně využívali možnosti projet se s panem Josefem Čevorou na bryčce, kterou táhly
koně Dáša a Míša. Pokud by

Halenkovic a také péči, kterou
jí členové spolku věnují. K vidění byly trofeje, palné zbraně, lovecké nože i houbařské
úlovky, fotograﬁe, a jiné zajímavosti.
Myslivecký den byl krásným ukončením letošního
léta a precizně připravenou
akcí. Umožnil všem bez rozdílu věku velice příjemně strávit
sobotní odpoledne a přitom se
dozvědět něco víc o přírodě
kolem nás. A myslivcům dal
možnost prezentovat činnost
jejich mysliveckého spolku
Podlesí Halenkovice.
Za spokojené návštěvníky
této akce nezbývá říct nic jiného než – DĚKUJEME.
Roman Janeček
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Turnaj v šipkách
V sobotu 13. 10. 2007 jsme
se zúčastnili turnaje zastupitelstev v šipkách. Soutěžící
družstva z obcí Oldřichovice,
Pohořelice, Spytihněv, Žlutava
a Halenkovice se sešla v krásném prostředí klubu důchodců v Oldřichovicích. Pořadatelé připravili prostor a terče
k turnaji. Nezapomněli ani na
občerstvení.
Naši obec reprezentovali
(viz foto zleva) Vít Dundálek, Jarmila Tělupilová, Libor Skácel a Jindřich Vojtek.
Soutěžilo se dvoukolově. Zvítězil ten, komu se podařilo
nejdříve dosáhnout 0 z 901
bodů. Mohu konstatovat, že
se nám dařilo. Naše družstvo
se umístilo na druhém místě a přivezlo si domů pohár
a diplom. Na prvním místě

Drakiáda
Podzim – slunce ztrácí svou
sílu, padá listí, dny jsou chladné a mlhavé, úroda je sklizena, stromy a pole se chystají
k zaslouženému odpočinku.
Tu a tam se na obloze vznáší
papíroví draci...

bylo družstvo ze Spytihněvi
a na třetím ze Žlutavy. Náš
reprezentant Libor Skácel se
stal druhým nejlepším hráčem turnaje. Všichni účast-

Draci nejrůznějších tvarů
a konstrukcí se nad Halenkovicemi objevili 13. října 2007
– na bývalém zemědělském
letišti na Drahách se konala
Drakiáda. Akci pro děti i dospělé připravila sportovní komise ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Halenkovice. Nad průběhem Dra-

níci strávili příjemné dopoledne v příjemném prostředí
s milými lidmi, a o to šlo především.
Jarmila Tělupilová

12

kiády dohlížela porota, která
oceňovala u poletujících draků
vzhled, akrobatické schopnosti a výšku letu. I pro dráčky,
kterým se příliš nedařilo, byla
vypsána kategorie – Dráček
smolař. Tyto čtyři kategorie
byly vyhlášeny pro mladší děti
z MŠ a starší ze ZŠ. Vítězové
si odnesli diplom a sladkosti,
ostatní zúčastnění lízátko –
cenu útěchy.
Podmínky byly pro piloty
draků náročné, protože museli
zápolit až s příliš silným a studeným větrem. Proto se mnohdy děti neobešly bez pomoci
tatínků a maminek. I přesto
se sešlo poměrně velké startovní pole asi třiceti draků.
Zázemí pro účastníky i porotu
bylo připraveno ve velkém stanu, který stěží odolával větrným poryvům a jehož stavba
samotná byla pro organizátory
zážitkem. Ve stanu byl i malý
bufet, se sladkostmi a horkým
čajem pro děti a svařeným vínem pro rodiče. Chlad a silný
vítr bohužel neumožnil ani konání závěrečného táboráku.
Těžko říct jak velké procento účastníků si tento sportovní zážitek odstonalo, ale při
odchodu z letiště byla drtivá
většina startujících i diváků
spokojena. Vítězem Drakiády
2007 byl bez nadsázky každý,
kdo se zúčastnil.
Jen tak mimochodem, to odpoledne vystoupal jeden z draků bezmála 300 metrů vysoko a zajímavou módou se stalo
pouštění draka na rybářském
prutu.
Roman Janeček
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Domov pro seniory v Napajedlích
Můžeme mít krásné domovy
pro důchodce, vybavené jako
prvotřídní hotel. Ale lidé se
v nich musí cítit dobře. Staří
lidé si zaslouží a potřebují perfektní ošetřovatelskou péči, ale
ze všeho nejvíc však potřebují
lásku, a to především od svých
blízkých. Ti ji však někdy neumějí nebo nechtějí dávat, často také nemají čas.
Někdy se setkáváme s odsuzováním ústavní péče a prosazováním péče domácí. Rodina
však mnohdy ani při nejlepší
vůli nezvládne člověka imobilního (nepohyblivého) nebo
člověka s těžkou demencí. Fyzicky i psychicky náročná péče
proto vyžaduje nejen dobré znalosti chování a jednání
s takto postiženými lidmi, ale
především vztah k těmto lidem
a k této náročné práci.
Staří lidé přicházejí do domova pro seniory většinou k vůli
špatnému fyzickému a psychic-

kému stavu. Opouštějí svoje prostředí, uvolňují „kdesi“ místo.
Místo v srdcích svých blízkých by
však neměli ztratit nikdy. Ale za
tím vším je třeba vidět člověka.
Domov pro seniory v nedalekých Napajedlích se nachází
v ulici Husova (bývalá ubytovna
ČKD). Naše zařízení je samostatný právní subjekt, má formu příspěvkové organizace, a do provozu bylo zavedeno v září 1996.
V domově žije 67 klientů, kteří jsou ubytováni v jedno, dvou
a třílůžkových pokojích. Poskytujeme nepřetržitou péči o ubytované klienty, včetně zajištění
celodenního stravování, úklidu,
praní prádla, drobných oprav,
zdravotní, ošetřovatelskou a sociální péči, atd. Nabízíme a poskytujeme pomoc v rozsahu odpovídajícímu potřebám klienta
vzhledem k jeho zdravotnímu
stavu a k možnosti spolupráce
s rodinou. Vytváříme podmínky
pro udržení nebo zlepšení sobě-

Humanitární sbírka šatstva
Na základě výzvy Diakonie
Broumov, občanské sdružení
– Centrum sociálních služeb,
uspořádal Obecní úřad Halenkovice, komise sociální a zdravotní ve spolupráci s farností
Halenkovice humanitární sbírku šatstva. O termínu jsme občany Halenkovic informovali
prostřednictvím kabelové televize, místním rozhlasem a zveřejněním informačního letáku
v místních obchodech a na vývěsních deskách u autobusových zastávek. Vybíralo se 22.
a 23. srpna 2007 v dopoledních a odpoledních hodinách,
v malé zasedací místnosti v přízemí kulturního domu. Pro velký zájem veřejnosti, se termín
sbírky prodloužil ještě na 30.
srpna. Občané Halenkovice se
tímto způsobem mohli zbavit
nepotřebného nebo nepoužívaného šatstva, nádobí, atd.
Mohli také věnovat drogistické zboží, bytový textil, hračky a ﬁnančně přispět na krytí
nákladů spojených se sbírkou

a s činností občanského sdružení.
V Halenkovicích se vybralo šatstvo, které bylo uloženo
do 47 PVC pytlů a 26 krabic.
O konání sbírky v naší obci se
nejvíce zasloužily paní Anna
Horková a paní Marie Zapletalová (viz foto zprava), které
se podílely na její organizaci a také se osobně postaraly
o výběr a uložení šatstva.
Diakonie Broumov je humanitární nezisková organiza-
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stačnosti v základních dovednostech a při uspokojování psychosociálních potřeb.
V regionu je zájem občanů
o umístění do domova pro seniory značný, proto bych vás
chtěla seznámit s cílovou skupinou. Přijmeme pouze zájemce
o umístění, kteří dosáhli přiznání starobního či plného invalidního důchodu a kteří pro trvalé
změny zdravotního stavu potřebují ošetřovatelskou, zdravotní,
psychologickou nebo sociální
péči nebo pomoc, která jim nemůže být poskytnuta členy rodiny, pečovatelskou službou, případně jinými službami sociální
péče v dostatečné míře.
Prioritním kritériem je osobní zájem uchazeče o umístění
v našem zařízení.
Domov pro seniory neposkytuje služby osobám se závislostí,
Alzheimerovou chorobou, závažnou psychiatrickou diagnózou,
těžkou demencí, lidem s neschopností kolektivního soužití
a hluchoněmým z důvodu speciálních potřeb těchto občanů,

které nejsme schopni kvalitně
a bezpečně zajistit.
Zařazení do pořadníku čekatelů předchází vyplnění tiskopisu „Žádost o umístění do
Domova pro seniory Napajedla“, který obdržíte přímo v zařízení u ředitele, sociální pracovnice nebo vrchní sestry.
Učíme se vidět stáří jako
něco smysluplnějšího, než je
čas, který „nějak“ prožijeme.
Je to čas, jenž je přirozený, zákonitě nastane a je na nás co
s ním uděláme.
Stárnout je umění žít, zachovávat si co nejdéle schopnost
užívat si podle svých možností, více či méně omezených.
To je důležité! Také je důležité dokázat se radovat, dělat
někomu radost. Mít pro koho
žít. Nebraňme se vztahům,
lásce, vzájemným dialogům –
to všechno náš život zkvalitní, dodá víc chuti do každého
dne, zaplaší pocit opuštěnosti
a prázdnoty.
Zdeňka Raisiglová,
sociální pracovnice

ce, která poskytuje materiální
pomoc všem potřebným nejen
u nás, ale i v zahraničí.
Zorganizováním sbírky jsme
pomohli:
- sociálně potřebným
- poskytli práci lidem, kteří by
jinak žádnou práci nedostali
a tím i k jejich zpětnému začlenění do společnosti
- odlehčení komunálnímu odpadu, jelikož nepoužitelný
humanitární odpad se dále
ekologicky zpracuje.
Dne 3. října 2007 jsme
z Diakonie Broumov obdrželi dopis, ve kterém se říká:

„Děkujeme vám za poskytnutou pomoc, která poslouží lidem v nouzi. Jsme rádi,
že se spolu s námi podílíte
na pomoci těm, kteří ji potřebují."
Dovolte mi za obecní úřad
také poděkovat, vám všem,
kteří se jste se do sbírky zapojili, vážíme si vašeho zájmu
o druhé a ochoty pomoci.
V případě, že se rozhodnete ﬁnančně přispět na činnost
organizace Diakonie Broumov
uvádíme číslo účtu:
KB č. ú. 38739-601/0100.
Bohdana Blažková
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Nezapomněli jsme … aneb Jak jsme cvičili
Učíme se s tříletou dcerkou
poznávat dny v týdnu: „Středa
– co máme ve středu?“ „Cvičení – maminko, půjdeme dnes
do cvičení???“ Bohužel, už ne
– s našimi hodinami plných
her, běhání, říkánek a malování jsme se rozloučili ve středu
27. června v tělocvičně základní školy. Následující středu
jsme se ještě jednou všichni
sešli, tentokrát na půdě mateřské školy. Děti, z nichž
mnohé jsou budoucí školkáčci, se mohly seznámit s prostředím, které je už brzy přivítá. Všechny děti se samozřejmě vrhly na nejrůznější hračky
a prožily tak hodinu snů. Za
to patří poděkování naší vedoucí Veronice Horkové a vedoucí MŠ p. Marii Mihálové.
A po čem se tedy dětem
stýská? Naše středeční odpoledne už přes rok a půl patřilo vždy hodině cvičení pro
děti od 1 do 4 let. Maminky
(někdy zavítali i tatínkové) se
se svými ratolestmi setkávaly v tělocvičně základní školy
v odpoledních hodinách. Vždy
pro děti byla pečlivě připravena opičí dráha z laviček, žíněnek, průlezek, často se objevily novinky v podobě velkých
skládacích kostek a domečků. Nechyběly balónky a docela slušným pomocníkem při

Cvičitelka Veronika Horková

hrách nám byly také vršky od
PET lahví, ze kterých si děti
v poslední hodině nalepily
nádherný obrázek. Výtvarných
dílek za tu dobu máme doma
několik a děťátka jsou obohacena o spousty nových říkanek, kterými těší svoje babičky, dědečky a nejbližší okolí.
A když jsem se dcerky zeptala,
po čem se jí hodně stýská – po
houpání na kruzích…, po „kokinkách“ a razítkách na konci každé hodiny. Naše středy
jsou teď trošku jiné, podnikáme něco nového a cvičení nám
chybí. A komu vděčíme za tyto
y

Opatření proti krádežím
m
mobilních telefonů
V případě, že ztratíte, nebo
vám někdo odcizí váš mobilní telefon, můžete proti tomu
něco udělat. Vytočíte-li (samozřejmě teď, po odcizení by
to šlo dost těžko) na vašem
mobilním telefonu * # 0 6 #
(hvězdička, křížek, nula, šestka, křížek) zobrazí se na displeji 15 místné výrobní číslo
vašeho přístroje (IMEI). Někam si ho poznačte a v případě ztráty nebo odcizení vašeho
telefonu, nahlaste toto výrob-

ní číslo vašemu
operátorovi. Ten
bude schopen váš
áš přístroj
ří t j zablokovat a i po výměně SIM
karty bude přístroj nepoužitelný. Pravděpodobně už svůj
telefon neuvidíte, ale aspoň si
můžete být jisti, že kdokoli váš
telefon má, nemůže ho použít ani dále prodat!!!
Udělá-li to takto každý majitel mobilního telefonu, nebude důvodu, proč telefony
dále krást.

báječné zážitky? Verunce Horkové, která s úžasnou pečlivostí každou hodinu připravila a k tomu jí byl oporou její
manžel Zbyněk a dcerka Vendulka. Obdivujeme také Verunčinu trpělivost, se kterou
přistupovala ke každému človíčku, který si přišel do cvičení „zařádit.“
Vypadá to, že se loučíme
a možná smutně – to jen proto, že se nám stýská! Cvičení
určitě nekončí – chceme jenom
moc poděkovat Verunce a její
rodině, za veškerý jejich čas
a za všechno co pro děti udě-

lali. Teď nás čeká přestávka,
protože Horkovi se těší z úžasné události. Jejich rodinku
v těchto dnech rozzářil nový
úsměv – malá Adélka. Milá
Verunko, Zbyňo a Vendulko,
přejeme, ať Adélka roste do
krásy a dělá Vám všem jenom
radost. Adélce, ať je spokojená a šťastná. Přání za rodiče
a děti ze Cvičení pro děti od
1 do 4 let.
Děkujeme také vedení školy,
které umožnilo pořádat tyto
lekce pro děti v budově základní školy Halenkovice.
Paja

Chcete navštěvovat Slovácké
divadlo v Uherském Hradišti?
Od ledna 2008 začíná nová divadelní sezóna. Na představení se jezdí šestkrát za rok vždy ve čtvrtek. Cena předplatného je 600 Kč, doprava asi 220 Kč – dle ceníku dopravce.
Nabídka titulů na sezónu 2008:
• komedie Tcháni – aneb jak neprovdat dceru
• drama Šest postav hledá autora
• antické drama Medeia
• česká novinka Mein Faust
• muzikál Adéla ještě nevečeřela
• divadelní hra V jámě lvové
Přihlášky přijímá do 15. listopadu, na tel. 577 945 778
nebo na adrese Halenkovice – Kopec čp. 12, p. Božena Chytilová.
Božena Chytilová
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Vysokorychlostní neomezené připojení k internetu
Jedná se o připojení přes rozvody kabelové televize. Prvním 100 zájemcům o připojení nabídla
Obec Halenkovice dotaci 1 500 Kč na zřízení služby! V současnosti může této nabídky využít
už jen 30 žadatelů.
Podmínkou zřízení služby již není zapojení kabelovky, pouze mít účastnickou přípojku
(krabička na domku). Poskytovatelem služby je ﬁrma AVONET. Informace získáte v kanceláři OÚ
Halenkovice, kde můžete také podávat své objednávky.
y
VÝHODY PŘIPOJENÍ
• spolehlivý a velmi rychlý internet
• neomezený objem přenesených dat za paušální poplatek
• přístup kdykoli 24 hodin denně
• nepotřebujete telefonní linku a neplatíte telefonní
ní poplatkyy
• vhodné pro internetovou telefonii (VoIP)
• jednoduché a rychlé zřízení služby
ZŘÍZENÍ SLUŽBY
Zřizovací poplatek 2 500 Kč s DPH (po odečteníí dotace od
d Obce Halenkovice). Zřízení zahrnuje
dodávku kabelového modemu, datové zásuvky a příslušenství, zakončení jedné stávající přípojky
kabelové televize datovou zásuvkou, přívod ethernetového kabelu (TP) v délce do 10 m k jednomu
PC a konﬁguraci připojení k internetu na jednom PC. Zařízení je po zaplacení majetkem uživatele.
Zřizovací poplatek hradí uživatel Správci sítě v hotovosti po dodávce kabelového modemu a zřízení
přípojky. Minimální doba trvání smlouvy je 12 měsíců. Zřizovací poplatek nezahrnuje aktivaci tarifu a síťovou kartu.
Ceník připojení k internetu po kabelové síti
VYSOKORYCHLOSTNÍ NEOMEZENÝ INTERNET PRO DOMÁCNOSTI
Tarif

Aktivace

Rychlost (in/out)

Měsíční poplatek

K1

250 Kč

1024/512 kbps

350 Kč

K2

250 Kč

2048/512 kbps

550 Kč

K3

250 Kč

3072/512 kbps

750 Kč

K4

250 Kč

4096/512 kbps

950 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez 19 % DPH, pokud není uvedeno jinak. Ceník nabývá platnosti dne
1. 7. 2007 a nahrazuje dříve vydaný ceník.
DALŠÍ VÝHODY:
• trvalé připojení k internetu bez časového omezení a bez omezení množství přenesených dat
• maximální přenosová rychlost směrem k uživateli (in) dle zvoleného tarifu, maximální přenosová
rychlost směrem od uživatele (out) 512 kbps
• kontrola datových přenosů on-line přes webové rozhraní nebo e-mailem
• v ceně 1x MailboxPlus
• zakončení standardním rozhraním Ethernet
• aktivace tarifu 250 Kč bez DPH
• elektronická fakturace zdarma, jedna papírová faktura za poplatek 50 Kč bez DPH
• u tarifu K1 je poplatek účtován čtvrtletně předem a činí 1 050 Kč bez DPH
• služba je určena pro jednu domácnost (fyzickou osobu)
Služba se řídí pravidly pro spravedlivé řízení internetového provozu, tzv. Fair Usage Policy. Cílem
je zajistit stejně kvalitní přístup ke službám sítě internet všem uživatelům v jedné agregační skupině. Při překročení sjednané hranice je poskytovatel oprávněn snížit maximální přenosovou rychlost
u tarifů K2, K3 a K4 na 256/128 kbps do konce kalendářního měsíce a u tarifu K1 na 128/64 kbps.
Tarif/ FUP: K1/ 5 GB, K2/ 10 GB, K3/ 20 GB, K4/ 30 GB.
JAK SI JEDNODUŠE A ÚČINNĚ ZABEZPEČIT POČÍTAČ?
Pokud si neochráníte svůj počítač před bezpečnostními riziky internetu, hrozí Vám zavirování počítače a ztráta dat. Doporučujeme Vám zabezpečit si svůj počítač pomocí kvalitního hardwarového
routeru ZyXEL P-334 obsahujícího ﬁrewall. HW router má navíc integrován 4portový switch, který
umožňuje připojit k internetu více zařízení (počítač, notebook, IP telefon apod). Pro zákazníky platí
zvýhodněná cena 1 290 Kč bez 19 % DPH, cena již zahrnuje konﬁguraci zařízení.
PROJEKT REALIZOVÁN ZA PODPORY EU
Projekt Internetizace obce Halenkovice a zřízení veřejně přístupných míst k internetu je spoluﬁnancován Evropskou unií z programu SROP.

Okénko ČČK
 Správná výživa – Cibule
Na seznamu zeleniny s největší sklizní na světě zaujímá
cibule velmi čestné šesté místo. Její historie sahá daleko do
starověku – patřila na jídelníček starých Sumerů, Egypťanů, Řeků i Římanů. Pochází
původně z Přední Asie, v Evropě a u nás se pěstuje od 17.
století.
Oblíbenou zeleninou je
i dnes, i když si při jejím krájení mnohdy zapláčeme (v žebříčku spotřebované zeleniny
u nás je na 2. místě za zelím).
Botanicky patří do čeledi liliovitých stejně jako např. pažitka, pórek nebo česnek. Latinský název je cepa je odvozen
od slova cibus (pokrm). Český
název cibule pochází z německého Zwiebel.
• obsahuje 91 % vody, ale
i cenné bílkoviny a vitamíny
• ve 100 g cibule je např.
155 mg draslíku, 30 mg vápníku, 29 mg fosforu, ale také
zinek, éterické oleje, enzymy,
karoten, vitamíny skupiny B
• vitamínu C má cibule např.
4x více než citrony; 100 g cibule má energetickou hodnotu 40 cal
• v cibuli přítomné fytocidy
ničí škodlivé mikroby; slizy
a pektidy působí zase dobře
při některých střevních chorobách. Podporuje tvorbu žaludečních šťáv
• cibule má 7 slupek, konzumuje se v kuchyni vařená,
smažená i pečená
• cibuli krájíme vždy nerezovým nožem, nikdy ji nemeleme ani nestrouháme na obyčejném struhadle, protože
hořkne. Příliš ostrou cibuli
napřed prolijeme horkou vodou
• abychom při krájení cibule
neslzeli, napřed nahřejeme
cibuli v troubě. Slzí-li nám
oči, podíváme se do plamene
• zápach úst po požití syrové
cibule odstraní doušek mléka.
z novin červeného kříže,
vybrala Věra Kašpárková
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Kalendář kulturních a společenských akcí
16. 11. 2007 Posezení u cimbálu s mysliveckým povídáním – pořádá kulturní komise, sál KD Halenkovice. Začátek
od 19 hodin. Myslivecké příběhy a poslední knihu bude prezentovat Ing. František Libosvár. Knihu Myslivecké besedování
bude možné zakoupit a nechat podepsat od autora. Hraje cimbálová muzika Cyrila Bureše a zpívá mužský pěvecký sbor ze
Spytihněvi. Občerstvení a tombola zajištěna. Vstupné 50 Kč.
17. 11. 2007 Podzimní házedla – pořádá modelářský
kroužek Halenkovice, na hřišti na Záhumení, začátek je 8.30
hod. Dále se zúčastní modeláři z Otrokovic a Pohořelic.
2. 12. 2007 Rozsvícení vánočního stromu, spojené
s mikulášskou nadílkou a s vystoupením dětí z MŠ a ZŠ, pořádá kulturní komise, před budovou OÚ. Začátek v 16 hodin.
Čaj a svařené víno zajištěno.
15. 12. 2007 Vánoční turnaj ve stolním tenise – pořádá sportovní komise při OÚ Halenkovice, tělocvična ZŠ, předpokládaný začátek od 9 hod. Přihlásit se můžete do 7. prosince v kanceláři OÚ nebo v hospodě na hřišti. Rozlosování proběhne před začátkem turnaje. Pálky zapůjčíme.
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Povinná výměna řidičských průkazů
Městský úřad Otrokovice, odbor evidenčně-správní a jeho oddělení řidičských průkazů upozorňuje řidiče, že řidičské průkazy (dále jen ŘP) vydané od
1.7.1964 do 31.12.1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do
31.12.2007.
Doporučujeme řidičům, aby
s výměnou ŘP neotáleli a nenechávali ji až na konec roku. Ke
konci roku mohou být z provozních důvodů výměny ŘP spojeny s velmi dlouhým čekáním ve
frontách na úřadě. Nelze rovněž
opomenout, že řízením vozidla
bez platného ŘP 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 ŘP ke změně povinně zapisovaných údajů
a tuto změnu řidič doposud příslušnému úřadu neoznámil.
Řidiči si mohou vyměnit svůj
ŘP na příslušném pracovišti
obecního úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Otrokovice) nebo magistrátu města na
území ČR, a to podle místa trvalého pobytu držitele řidičského
průkazu.
Při podání žádosti o nový ŘP
musí mít řidič s sebou platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), jednu fotograﬁi o roz-

Vítání slunka – Brdo 2007 – Halenkovičtí turisti

měrech 3,5x4,5 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.

DALŠÍ INFORMACE
Existuje poměrně velká skupina držitelů řidičského oprávnění, kteří sice jsou držiteli řidičského průkazu, ale z nejrůznější důvodů (nemoc, stáří, nachází se v zahraničí) nemohou
nebo nehodlají výměnu provést.
Pokud do konce roku neprovedou povinnou výměnu ŘP, nemusejí se obávat postihu ze
strany Městského úřadu Otrokovice. Oddělení řidičských průkazů v budoucnu nepřipravuje
jejich vyhledávání, předvolávání a sankcionování. ŘP nebude
platný (nebude opravňovat k řízení motorového vozidla), ale
jeho držitel nepozbude řidičské
oprávnění.
Pokud bude držitel řidičského oprávnění v budoucnu požadovat výměnu neplatného ŘP,
nebude již bezplatná, ale vybere se právní poplatek 50 Kč.
Za nesplnění povinnosti výměny ŘP lze uložit pokutu až do
výše 30000 Kč, ale v tomto případě nebude pokuta přesahovat
100 Kč. Při této výměně se také
nemusí držitelé obávat jakéhokoliv přezkušování.
Držitelé řidičského oprávnění,
kteří dosáhli věku 60, 65, 68 let
a pak každé dva roky upozorňujeme, že mají povinnost podrobit
se pravidelné lékařské prohlídce
nejdříve 6 měsíců před dovršením stanoveného věku a nejpozději v den dovršení stanoveného
věku.
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 a na www.vymentesiridicak.cz
Bc. Marcel Nemcek, odbor
evidenčně-správní a Ing. Martin
Straka, oddělení ŘP
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Turnaj zastupitelstev v malé kopané
15. září 2007 se ve Spytihněvi konal 9. ročník turnaje
zastupitelstev v malé kopané.
Přihlásila se družstva mužů
z Pohořelic, Žlutavy, Napajedel,
Babic, Tlumačova, Spytihněvi
a Halenkovic (viz foto – dřepící zleva: Ing. Zbyněk Horka,
Josef Gabrhelík, Petr Strašák
– stojící zleva: Jaromír Blažek,
Antonín Gajdošík, František
Vojáček, Ing. Radek Kedruš)

a družstva žen z Březnice, Tlumačova, Spytihněvi a Halenkovic (viz foto – dřepící zleva:
Marie Kašíková ml., Kamila
Švubová, Jana Galíčková, Soňa
Huťková, Monika Doležalíková
- stojící zleva: Michaela Molová, Eva Sudolská, Eliška Černochová, Radana Dundálková, Lea Jurášková, Ing. Eliška
Smetanová). Hrálo se na třech
hřištích za proměnlivého, spíše chladnějšího počasí. Z rána
dokonce mrholilo.
Muži byli rozděleni na dvě
skupiny a hráli vyřazovacím
způsobem. Losováním byli zařazeni do skupiny B a spolu
s nimi Tlumačov a Spytihněv.
Po prohře ze Spytihněví 0:4
a Tlumačovem 1:3 a po sečtení
celkových skóre skončili na posledním 6. místě. O třetí místo bojoval Tlumačov a Babice.
O první Žlutava a Spytihněv.
Konečné pořadí bylo: 1. Žlutava, 2. Spytihněv a 3. Tlumačov.
Ženy hrály systémem „každý
s každým“. První zápas se jim

Letní fotbalový turnaj o putovní pohár
Dne 21. července 2007 se od
13:00 hodin na hřišti na Záhumení uskutečnil IX. ročník
Letního fotbalového turnaje,
kterého se zúčastnila mužstva
ze Žlutavy, Zlámance, Velkého
Ořechova a Halenkovic. Turnaj
skončil úspěchem hostitelského
celku, který porazil v prvním zápase Velký Ořechov 1:0 (autor
branky Sudolský). Ve ﬁnále pak
halenkovičtí fotbalisté porazili
celek Zlámance 2:0 (góly vstřelili Březík a Sudolský). Pořadí
turnaje bylo následující:
1. Halenkovice, 2. Zlámanec,
3. Velký Ořechov, 4. Žlutava
Připomenutí předešlých ročníků - VI. ročník 2004 - vítěz
Kučerov, ﬁnále Halenkovice –
Kučerov. VII. ročník 2005 - vítěz Halenkovice, ﬁnále Halenkovice – Žlutava. VIII. ročník
2006 - vítěz Napajedla B, ﬁnále
Halenkovice – Napajedla B.
Roman Janeček

vydařil, protože 1:0 porazily
favorizované družstvo z Březnice. Fotbalistky z Březnice
se pokouší prosadit v ženské
fotbalové lize. V zápase s Tlumačovem ovšem inkasovali
0:1. Po hladké porážce Spytihněvi 3:0 netrpělivě čekaly
na výsledky dalších zápasů.
Tlumačovu se opravdu dařilo a porazil Březnici i Spytihněv. Konečné pořadí bylo: 1.
Tlumačov, 2. Halenkovice, 3.
Březnice. Turnaj byl zakončen
přátelským posezením v pěkném víceúčelovém areálu FC
Slovácká Sparta Spytihněv,
kde bylo o hráče i doprovod
dobře postaráno.
Bohdana Blažková

Vítězné mužstvo
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Srazy

Dne 8. září 2007 se na přísálí KD konalo setkání pětasedmdesátníků, zúčastnili se: První řada zleva: Františka Vlková (Kašpárková), Božena Kolářová (Koníčková), Josefa Mikulková (Gajdošíková), Jarmila Kašíková (Konečná), Zdeňka Pivodová (Kresníková), Julie Regentová (Chmelíková). Druhá řada: František Holásek, Cyril Kašpárek, Františka Blahová (Gajdošíková), Anna Gabryšová
(Gajdošíková), Vlasta Burdová (Bilíková), Vlastimil Horka. Třetí řada: Oldřich Zapletal, Radoslav Zapletal, Marie Čevorová (Míková),
Zdeněk Tomaštík, Jarmila Rožnovská (Juřenová), Miroslava Kadlečíková (Horková), Marie Sládková (Marťanová).

Dne 15. září 2007 se na přísálí KD konalo setkání sedmdesátníků, zúčastnili se: První řada zleva: Věra Vojtášková (Hradová),
Marie Kurtinová (Janišová), Anna Horková (Riedlová), Marie Horková (Juřenová), Světla Babištová (Brňáková), Danuše Zapletalová
(Kašpárková), Libuše Huťková (Hučíková), Ludmila Mičolová (Janišová), Svatava Gajdošíková (Vlachynská), Josef Zapletal. Druhá řada:
Jaromír Strmiska, Marie Palečková (Juřenová), Josef Bezloja, Josefa Ančincová (Žáková), Jan Vičánek, Jan Šácha, Miroslav Kedra, František Ančinec. Třetí řada: Jana Vojtíková (Mišurcová), Ing. Stanislav Gabryš, Stanislav Bartoněk, František Gabrhelík, Rostislav Trvaj.
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ročníků

Dne 22. září 2007 se na přísálí KD konalo setkání šedesátníků, zúčastnili se: První řada zleva: Františka Hánová (Holásková),
Drahomíra Hrbáčková (Kníchalová), Danuše Janišová (Ducháčková), paní učitelky Jarmila Vaculová, Věra Jiříčková a Ludmila Wallová, Ludmila Horková (Hrabalová) Josef Trvaj. Druhá řada: Anna Musilová (Kubičíková), Jiřina Švábová (Žádníková), Josefa Lidincová
(Kedrušová), Jaroslava Michálková (Vlachynská), Iva Špičková (Tataříková), Jindřiška Skácelová (Horková), Josef Očadlík, Ladislav Trvaj. Třetí řada: Věra Kaláčová (Švejčarová), Růžena Březinová (Baštincová), Marie Juřenová (Ducháčková), Zdeňka Žůrková (Čevorová),
Jarmila Polišenská (Zapletalová), Vladimír Maňásek. Čtvrtá řada: Ladislav Šenkyřík, Zdeněk Soukup.

Typ na výlet či dovolenou:
 LESNÍ OSADA –
KUDLOVSKÁ DOLINA
Po delší odmlce se opět do
plného celoročního provozu
postupně navrací Lesní osada
– Kudlovská dolina. Objekt se
nachází v překrásném prostředí CHKO Chřiby, cca 2 km od
Ranče Kostelany u Kroměříže.
Jeho rekreační využití, ať už
pro letní dětské tábory, soukromé nebo ﬁremní pobyty, sportovní soustředění a celé řady dalších aktivit, zde má dlouholetou
tradici. V letošním a příštím roce
bude docházet k zásadní rekonstrukci celého objektu tak, aby
se rozšířil na zařízení s kompletním vybavením pro zajištění kvalitní rekreace. Maximální kapacita jednoho turnusu je předběžně
plánovaná na cca 90 osob.
Naším cílem je vytvořit optimální podmínky pro spokoje-

nost širokého spektra návštěvníků, včetně zajištění bezpečného pobytu ve zdravém prostředí
čisté, nenarušené přírody.
Popis areálu.
Ubytování ve zděném objektu
– 3lůžkové pokoje, dále v chatkách vybavených elektřinou
a vlastním sociálním zázemím
a ve stanech s podsadou.
V areálu budou dále rekonstruovány kuchyň, prostorná jídelna a sociální vybavení
tak, aby splňovaly dané normy.
K dispozici budou samostatná hygienická zařízení a koupelny (pro potřebu letních
dětských táborů – zvlášť pro
chlapce, dívky a výchovný personál). Ve sprchách bude teplá voda.
K zabezpečení zdravotní péče
o děti je zde plánováno vlastní
zdravotnické zařízení (ordinace,

pokoj pro nemocné, sociální zařízení).
Pro sportovní využití budou
k dispozici hřiště na míčové
hry, sportovní soutěže, např. táborovou olympiádu apod. V areálu dále bude krytá společenská
místnost k využití v případě nepříznivého počasí.
Při provozu letních dětských
táborů musí být výchovný i provozní personál před nástupem
proškolen z předpisů a norem
souvisejících s provozem, zejména s důrazem na zajištění bezpečnosti a zdraví dětí. V této
souvislosti věnujeme dostatečnou pozornost technickému zabezpečení celého objektu – revize elektrozařízení, revize hasících prostředků, zajištění rozboru pitné vody ze studny.
V současné době je zprovozněna restaurace ve spodní části hlavní budovy, kde je vám
k dispozici kompletně rekonstruovaný a modernizovaný vý-

čep spolu s kuchyní. Interiér
restaurace zůstal z větší části
zachován a její kapacita je cca
50 míst. V horní části se v současné době buduje salonek s kapacitou cca 40 osob, který bude
vybaven nejmodernější technikou: Dataprojektor, přípojka TV
+ SAT, připojení k internetu +
WiFi, telefon + intercom, ozvučení, samoobslužný minibar.
Informace o dalších postupech celé rekonstrukce budeme
průběžně aktualizovat na www.
kostelany.cz a www.kudlina.cz

Oznámení
Česká pojišťovna, a.s, zastoupená paní Věrou Chlopčíkovou oznamuje klientům, že ukončila svou činnost v budově obecního
úřadu. V případě potřeby
je vám k dispozici na tel.
605 160 204.
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Sňatky
11. srpna 2007 uzavřeli v kostele sv. Josefa v Halenkovicích
své manželství Veronika Teleková a Petr Karbowiak.
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Blahopřejeme
Září
50 let

Marie Lipnerová
Pavla Čevorová

Katernice 121
Kopec 552
55 let

Radmila Kubičíková
Pavel Pešina
Vlastimil Čevora

Pláňavy 240
Dolina 208
Kopec 552
60 let

Václav Kocián

Záhumení 578
65 let

Miloslav Přecechtěl
Miroslav Kedra

Kopec 553
Zádřinová 42
75 let

Božena Tatárková

Pláňavy 488
80 let

Marie Trvajová

Dolina 199

Říjen
55 let

Ludmila Karbowiaková

Záhumení 604
60 let

Marie Zapletalová
Jaroslav Skopal

Zádřinová 467
Pláňavy 350
65 let

Jaroslava Gabryšová
manželé Karbowiakovi

29. září 2007 uzavřeli v kostele sv. Josefa v Halenkovicích
své manželství Marie Kašková a Pavel Búbela.

Záhumení 571
75 let

Anežka Valentová
Marie Marholtová
Marie Kopčilová

U Svatých 75
Obecnice 96
U Svatých 358
80 let

Marie Vojáčková
Oldřiška Šenkyříková

Zádřinová 39
U Svatých 507

Listopad
50 let

Jitka Krkošková
Stanislav Michalík
Jiří Čevela

Záhumení 560
U Svatých 521
Pláňavy 471
55 let

Karel Dohnal
Josef Krkoška

Zádřinová 200
Kopec 659
65 let

Marie Horková
Jan Oksner
Josefa Ančincová
Zdeněk Málek

Dědina 376
Zádřinová 665
Dolina 569
Katernice 648
75 let

Antonín Kopčil

U Svatých 358
80 let

Růžena Švejčarová

manželé Búbelovi

Zlámanec 549

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