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Výlet do pohádky – jubilejní 20. ročník
Již po dvacáté se zákoutí
halenkovických lesů na jeden
den proměnila na místa pohádková. Jubilejní 20. ročník
Výletu do pohádky se uskutečnil 24.5.2008.
Pro pohádkové bytosti začal
tento den netradičně - slavnostním průvodem. Od základní školy až k obecnímu úřadu
prošel dlouhý zástup masek
(foto č. 10). V čele jel v kočáře král s královnou. Po přivítání svého poddanstva a krátké
zdravici pokračovali v projížďce obcí a zvali obyvatele Halenkovic k výletu do pohádky.
Pohádkové bytosti dopravil pohádkový autobus na místo startu. Nikoho neudivilo, že jej řídil vodník. Vše mohlo začít.
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Slunečné počasí, které provázelo děti a jejich dospělé spolupoutníky sobotním Výletem do
pohádky, nedávalo vzpomenout na proudy vody, které se
na zem spouštěly jen pár dní

před začátkem akce. Počasí
skutečně letos organizátorům
pořádně zamotalo hlavy.
Přípravy takto velké události probíhají dlouho před samotným dnem „Dé“.

Výroba a úprava kulis, zabezpečení kostýmů, příprava
trati, zajištění doprovodných
akcí a samozřejmě zásobení
všech občerstvovacích míst –
to vše vyžádalo pozornost organizátorů již několik týdnů
předem.
V letošním roce, ale z důvodu špatného počasí v týdnu
předcházejícím, museli na poslední chvíli organizátoři změnit trasu tak, aby bylo možné vůbec jednotlivá stanoviště postavit. Dalším důvodem
byla také lepší dostupnost pro
návštěvníky. Některá tradiční místa stanovišť se změnila
doslova v bažinu, nedostupnou pro pěšího natož pro traktory, které se starají o rozvoz
často velmi rozměrných kulis.
Jednotliví účinkující se nakonec se změnou lokací svých
stanovišť vypořádali. Trasa letošního ročníku byla pro svou
schůdnost návštěvníky hodnocena velmi kladně.
(dokončení na straně 2–3)
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Výlet do pohádky – jubilejní 20. ročník
(pokračování ze strany 1) Také
návštěvnost, nebyla touto skutečností nijak poznamenána,
spíše naopak. Věhlas a záruka
dobře připravené akce opět přilákaly téměř 4 tisíce lidí.
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Kolem „Pohádkového lesa“
za léta existence vznikly stálé
skupinky dobrovolníků. Pozorný návštěvník se s nimi může
na jednotlivých pohádkových
zastávkách setkávat takřka
každoročně. Aby vše neupadlo do stereotypu, objevují
se i pohádky nové. V letošním
roce to byli Piráti z Karibiku
(foto na titulní straně Posádka Černé perly a Jack Sparrow
s piráty), pohádka Ať žijí duchové (foto č. 2 – Rytíř Brtník
z Brtníku s dcerou Leontýnkou), O veliké řepě (foto č. 3),
Dařbuján a Pandrhola a Rumcajs (foto č. 4). Celkem bylo 27

pohádkových stanovišť: Šašci, Králíci z klobouku, Spejbl
a Hurvínek, Celnice, Perníková chaloupka, Peklo, Hejkal,
Broučci, Indiáni, Karkulka,
Čarodějnice, Krkonošské pohádky, Loupežníci, Sněhurka
a sedm trpaslíků, Čert a Káča,
Mrazík, Doktor Bolíto, Želvy
ninja, Princezna ze mlejna, Cikánka, Včelí medvídci a Král
s královnou.
Kulaté výročí jsme oslavili
návratem některých účinkujících z prvních let „Pohádky“.
Tak se mezi pohádkovými
postavami objevil např. dědeček Hříbeček v podání pana
Snopka (foto č. 5), král s královnou v podání pana Fischera
a paní Jadrníčkové (foto č. 6),
loupežník pan Holásek (foto č.
7 – vlevo), Krakonoš pan Ba-
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dal (foto č. 8) a Hejkal pan
Prechtl (foto č. 9).
Také doprovodných akcí čekalo na návštěvníky letos více.
Vždyť dvacáté výročí bylo dů6

7

vodem k velkým oslavám. Pro
děti byly připraveny kromě
kolotočů, projížďky na ponících i velkých koních také různé dětské koutky, vystoupení
kouzelníka, do Halenkovic se
přijel podívat Bořek stavitel
a o dobrou náladu se staralo
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vypomáhají s organizací ať už
jako pokladní, či obsluhy v bufetech, zdravotní dozor, požární dozor nebo při řízení dopravy. Důležitá je i práce kuchařek školní jídelny, které se starají o jejich hladové žaludky.
Letos se na přípravě aktivně
podílelo přes dvě stovky dobrovolníků. Patří jim velké poděkování a také děkujeme všem
letošním sponzorům za ﬁnanční či materiální příspěvky.
Hlavou a bez nadsázky hnacím motorem je již od prvního
ročníku paní Marie Mihálová,

která si pro svou obětavost
a zodpovědný přístup zaslouží
náš obdiv.
Dvacátý Výlet do pohádky je
dnes již minulostí a my se můžeme těšit na ročník s pořadovým číslem 21.
Na webových stránkách www.
halenkovice.cz můžete shlédnout další fotograﬁe a také na
www.andulla.cz byla zveřejněna
fotogalerie Výletu do pohádky
2008 se 410 krásnými fotograﬁemi. Některé z nich jsou uveřejněny i v našem zpravodaji.

RJ

Rádio Čas. Pohádková sobota byla ukončena diskotékou
a v pozdních nočních hodinách velkolepým ohňostrojem,
který připravil pan Kaňovský.
Celá akce si získala podporu halenkovických obyvatel,
z nichž mnozí účinkují nebo
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mně, abych Vás v tyto
červencové dny seznámil s děním
v naší obci.
V letních měsících loňského
roku došlo na Dolině při přívalových deštích k podemletí a sesunutí části komunikace vedoucí na
Zemanové. Sesuv měl na svědomí
rozvodněný potok Vrbka (u Horkových rybníků). Po konzultacích
s Lesní vodohospodářskou správou Vsetín (LVS) nám bylo doporučeno zbudovat opěrnou zeď.
Za pomoci ﬁrmy Lesy Lukov, a.s.,
která dodala dubové kůly, a techniky Jiřího Pavelky, jsme v dubnu
svépomocí postavili dřevěnou palisádu, která jak doufáme, vydrží
i velkou vodu (foto č. 1). Dále se
zastupitelstvo obce usneslo o převedení veškerých pozemků pod
lesními toky, které jsou v majetku
obce Halenkovice, na LVS Vsetín.
Důvodem je snížení budoucích
nákladů na údržbu vodních toků.
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2
stavbu oplocení kovárny (foto č.
3), stavbu již zmíněné dřevěné
palisády, opravu zábradlí u školy, natěračské práce, sekání parčíků, úpravy terénu v obci, bourací
práce na staré škole atd. Práce je
naplánováno hodně, záleží především na počasí a ﬁnančních možnostech obce.
Snažíme se o zlepšení vzhledu
Halenkovic a proto je na místě
poděkovat těm občanům, kteří se

na této rekonstrukci podílela částkou 100 000 Kč, kterou poskytla
Římskokatolické farnosti Halenkovice. Dále se na hřbitově po
výměně světelných lamp provedly nátěry sloupů veřejného osvětlení a spodní brány. Chtěl bych

děti. V neposlední řadě, kontejner
umístěný ve spodní části má sloužit pro potřeby hřbitova, k uložení rostlinného odpadu, nikoliv pro
domovní či stavební odpad.
Nástupem dětí na prázdniny
začaly stavební práce na základní škole na budově „staré školy“
(foto č. 5). Dojde zde k celkové rekonstrukci toalet a šaten, které již
nevyhovují hygienickým normám.
Náklady na tuto rekonstrukci
jsou spočítány na cca 900 000 Kč.
Úhradu provede Základní a mateřská škola Halenkovice z vlastních zdrojů. Konkrétně z odpisů
majetku, které každoročně škole
poskytuje zřizovatel, což je obec
Halenkovice. Obec si uvědomuje,
že základem rozvoje obce je vlastní, kvalitní školství. V letošním
roce proběhla v mateřské škole inspekce krajské hygienické stanice,
která shledala nedostatky v soci-
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Sečení trávy kolem místních
komunikací bylo letos provedeno
pomocí strojní techniky. Kosení
provedla ﬁrma pana Pavelky, která podobnou technikou zajistila
v zimě prořezávku stromů podél
některých cest. Spočítali jsme, že
při ručním sečení trávy jedním
křovinořezem nás vyjdou náklady
na cca 1200 Kč na jednoho sekáče a den. Proto jsme se rozhodli
vyzkoušet strojní sečení, které je
rychlé, precizní a v konečném důsledku i ﬁnančně zajímavé. Další výhodou je, že se může využít
ruční práce tam, kde potřebujeme. Naše zaměstnance jsme tak
uvolnili na drobné opravy obecního majetku např. opravy autobusových zastávek (foto č. 2), vý-

Halenkovice_053-barva.indd 4

starají o své pozemky, o pozemky
před svými domy, i když v některých případech se jedná o pozemky obecní. Děkuji všem, kterým
není lhostejný vzhled jejich okolí
a jsou ochotni vynaložit prostředky a čas na práci. Není v silách
obce důkladně se postarat o celý
rozlehlý katastr. Rádi přijmeme
vaše připomínky a nápady na to,
co je potřeba udělat a zlepšit.
Další ukončenou prací, která udělala tečku za loňskými ničivými dešti, je výstavba nového kovaného oplocení a brány
na místním hřbitově (foto č. 4).
Dodavatelem prací je umělecký
kovář p. Libor Juračka ze Spytihněvi a ﬁrma p. Václava Kašpárka AZ Stav. Obec Halenkovice se

připomenout všem, kteří hřbitov
navštěvují či zde provádějí úpravy
nebo stavební práce, že je to místo pietní. Platí zde hřbitovní řád
vydaný obcí. Mimo jiné je v něm
zakotvený zákaz vodění psů a zákaz provádět jakékoli stavební
práce bez ohlášení na obecním
úřadě. Také není vhodné, aby se
zde bez dozoru rodičů pohybovaly

álním zařízení a nařídila je odstranit do konce roku 2010. Jednou
z akcí příštího roku proto bude
výstavba nových toalet a umyvadel v MŠ.
Na posledním zastupitelstvu
obce (ZO) byl schválen záměr postavit novou bytovku v části Záhumení (pod stávající „školní“
bytovkou) formou developerského
4
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ﬁnancování. V první fázi se navrhne takový bytový dům, který
svými rozměry nebude narušovat
okolí. Bude v souladu s původní
bytovkou a sousedními rodinnými domy. V druhé fázi se provede průzkum možného obsazení
budoucí bytovky. A na základě
poptávky by pak ZO rozhodovalo
o zahájení stavby.
Město Otrokovice nabídlo obci
Halenkovice pomoc při umísťování našich občanů do domova pro
seniory v Otrokovicích. Umístění
zájemců bylo podmíněno uzavřením smlouvy mezi obcí a městem
Otrokovice. Smlouva se jevila pro
obec jako nevyhovující a zastupitelstvo se odmítlo k ní připojit.
Byla ﬁnančně nevýhodná. Obec
by měsíčně doplácela za 1 občana 1600 Kč a to i za předpokladu,
že by se stal občanem Otrokovic.
Dále by fakticky diskriminovala

7
V současné době došlo na základě rozhodnutí ZO k demontáži obecního rozhlasu. Tak jak
jej známe jako rozhlas po drátě,
již nebude zprovozněn. Důvodem úplného odstranění je jeho
neopravitelnost v důsledku stáří

5
ty občany, kteří se rozhodli na
vlastní náklady starat o své blízké. Přesné znění návrhu rámcové
smlouvy a dopisu, který byl napsán jako reakce na ni a adresován starostce města Otrokovice je
možné vidět v kanceláři obecního
úřadu.
6
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a poničení neukázněným řidičem
(viz zpravodaj č. 52) K informování obyvatel zatím bude sloužit
informační výstražný a varovný
systém (IVVS), zprávy a hlášení
v kabelové televizi a zprávy na našich webových stránkách www.halenkovice.cz. V příštím roce rada

obce navrhne zastupitelstvu při
přípravě rozpočtu vyčlenit ﬁnance
na realizaci projektu na ozvučení
obce bezdrátovým systémem. Informace a to nejen ty obecné, ale
hlavně ty varující se musí dostat
co nejrychleji k lidem.
Dovolte mi, abych prostřednictvím Halenkovického zpravodaje poděkoval manželům Otakaru
a Růženě Juřenovým z Moravského Berouna (foto č.6) za dar
poskytnutý obci, lesní pozemky
o celkové rozloze cca 5000 m2,
panu Bohuslavu Chocholatému
(foto č. 7) z Hodonína za ﬁnanční
dar obci ve výši 30 000 Kč. Děkujeme. Dary budou použity ve prospěch obce a našich občanů. V neposlední řadě poděkování patří
také manželům Oldřichu a Marii
Koníčkovým z Letovic za vstřícný
přístup při prodeji jejich pozemku obci. Na pozemku U Svatých
je plánovaná čistička odpadních
vod. Pan Otakar Juřena, p. Bohumil Chocholatý a p. Oldřich Koníček jsou halenkovičtí rodáci a dle
jejich slov na Halenkovice velice
často a rádi vzpomínají. Zajímá je
také dění v naší obci a rádi se do
Halenkovic vracejí.
Na závěr jsem si pro vás připravil potěšující informaci. Týká se
slibované opravy krajské komunikace z Halenkovic do Napajedel.
Po květnové vysprávce komunikace (zalepení výtluků a zpevnění krajnice) začali v mnohých narůstat pochyby, zda k rekonstrukci vůbec dojde. Dnes mohu s jistotou potvrdit, že práce začnou
v polovině měsíce srpna. V této
věci byla vedena mnohá jednání
na různých úrovních. V loňském
roce proběhla na žádost obce Halenkovice diagnostika vozovky,
z jejího výsledku pak byla navržena technologie rekonstrukce.
Ta spočívá ve studené recyklaci

(rozemletí) stávajícího povrchu
do hloubky asi 30 cm a přidáním
zpevňujících pojiv. Na tuto část
bude následně ve dvou vrstvách
o celkové výšce 10 cm nanesen asfaltový beton tzv. koberec. Dále
budou pročištěny příkopy a zbudovány nové propustky. Odhadované množství vytěžené zeminy
je cca 4000 m3. Rekonstruovaná
vozovka bude vedena ve stejných
místech a stejných šířkách (od
informativní tabule konec Napajedel po tabuli Halenkovice). Celkové náklady spojené s opravou
dosáhnou výše cca 22 mil. korun.
Investiční akce je ﬁnancována ze
dvou zdrojů. Zlínský kraj na opravu vyčlenil 7,7 milionu Kč - tyto
peníze budou použity zejména na
úpravu příkopů a propustků kolem cesty. Dalších 14,3 mil. Kč
poskytlo Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Plánované uzávěrky:
• částečná od 18. 8. 2008 do 25.
8. 2008
• úplná od 25. 8. 2008 do 28. 9.
2008
• částečná od 28. 9. 2008 do 31.
10. 2008
V případě změn vás budeme
informovat prostřednictvím úřední desky, kabelové televize, hlášením v IVVS a na internetových
stránkách obce. V době uzávěrek
je objízdná trasa vedena přes obec
Spytihněv. Vedení Kamenolomu
Žlutava slíbilo, že těžká technika
bude po tuto dobu využívat objízdnou trasu přes Žlutavu. Nákladní auta budou přes Halenkovice projíždět jen v mimořádných
případech.
Velkou podzimní akcí, která nás
čeká, bude rekonstrukce zborcené
kanalizace ve směru Katernice Dolní Konec. Rekonstrukci předchází přemístění sloupů nízkého
napětí, které stojí v trase plánované kanalizace, tuto práci zajišťuje
ﬁrma E.ON a doposud nebyla provedena. Na stavbu „rekonstrukce
kanalizace“ proběhne výběrové řízení. Celková cena je odhadnuta
na téměř 3 mil. korun.
Příští zasedání zastupitelstva
obce se uskuteční 28. srpna 2008.
Další zastupitelstvo plánované na
16. října se z důvodu konání voleb
do zastupitelstev krajů (Zlínského
kraje) 17. a 18. října 2008 přesouvá o týden na 23. října 2008.
Hezký zbytek prázdnin, příjemnou dovolenou plnou pěkných zážitků vám přeje
Jaromír Blažek
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Z jednání Rady obce Halenkovice březen až červenec 2008
Rada obce se od posledního
zasedání zastupitelstva sešla
20. 3., 4. 4., 17.4 ., 6. 5., 5.
6., 19. 6., 3. 7.

•

RO vzala na vědomí

• darovací list od p. Otakara Juřeny, lesní parcela č.
3013/196, 3013/71 a 3013/70,
který se rozhodl darovat své
rodné obci tyto pozemky.
Rada předkládá ZO k projednání. Starosta zajistí návrh darovací smlouvy.
• dotazník na tradice udržované
v obci - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Za správnost a vyplnění zodpovídá
p. Tělupilová
• oznámení p. Rajsigla, bytem
Uherský Brod, hlášení o trvalém stanovišti včelstev v obci
Halenkovice na parcele č. 199.
• změnu jízdního řádu od
3.3.2008, ČSAD Vsetín, a.s.
• zprávu o činnosti Spolku pro
obnovu venkova ČR
• oznámení o orální vakcinaci
lišek proti vzteklině, Krajská
veterinární správa pro Zlínský
kraj. RO zabezpečila zveřejnění ve všech médiích obce
a v ZŠ a MŠ Halenkovice.
• finanční příspěvek obce Halenkovice k dopravní obslužnosti obce 50 Kč/občan a rok
celkem 86.600 Kč. Nutno zaplatit ve dvou splátkách krajskému úřadu pro Zlínský kraj
• řešení stížnosti pana Milana
Prechtla na pana Josefa Gabryše a seznámila se s obsahem zápisu MěÚ Napajedla,
odboru životního prostředí
z jednání na místě samém
• oznámení Krajského úřadu
Zlín, kancelář hejtmana. Kraj
neposkytne v letošním roce
dotaci na požární techniku pro
naši jednotku.
• žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci
„Oprava silnice č. III/36747
a III/36748 Napajedla – Halenkovice firmou Viadesigne
s.r.o. Břeclav. Rada obce souhlasí s navrženým řešením.
• žádost pana Martina Kašpárka,
čp. 628 na odkup části obecního pozemku. Rada obce předkládá ZO k projednání.
• žádost organizátorů o průjezd
obcí při konání automobilové soutěže XXXVIII. ročníku
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Barum rally. Rada obce předkládá ZO k projednání.
oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Obce Nová Dědina. Předkládá MěÚ Kroměříž,
odbor rozvoje města.
rozhodnutí o prodloužení lhůty a o povolení výjimky ke
splnění hygienických požadavků stanovených pro zařízení pro výchovu a vzdělávání
(ZŠ a MŠ Halenkovice) do 31.
12. 2010. Jedná se o nevyhovující WC, umývárny a odvětrání úklidové komory v MŠ.
návrh zadání změny č. 8 územního plánu Města Napajedla
oznámení o veřejném projednávání návrhu územního plánu
obce Žlutava, předkládá MěÚ
Otrokovice, odbor územního
plánování a investic
žádost o změnu územního plánu obce, změna na stavební pozemek p.č. 1091, p. Mičulka.
žádost o změnu územního plánu obce, změna na stavební
pozemek p. č. 1577, p.Čagánková
výzvu k odstranění závad
a usnesení o přerušení kolaudačního řízení – garáže a dílny hasičská zbrojnice Halenkovice.
žádost o změnu územního
plánu obce, změna na stavební pozemek p. č. 2460,
2460/3, 2461/1, p. Svatava
Gajdošíková
darovací smlouva o darování
movité věci – prvek dětského
hřiště BEZDĚZ včetně kompletace v hodnotě 169.932 Kč
pro umístění na dětské hřiště na Dolině od firmy Fagus
a.s., Dostihová ul., Slušovice.
Předkládá se ZO k projednání.
zápis ze schůze finančního
výboru konaného dne 12. 5.
2008. Předloží se ZO k projednání.
nabídku p. Bravence ze Žlutavy majitele pozemku pod zastávkou na Dolině – pod Kopcem na odkoupení pozemku
za cenu 200 Kč za m2 jedná
se o 65 m2. Předkládá se ZO
k projednání.
oznámení hejtman Zlínského kraje o přidělení dotace na územní plán ve výši
100.000 Kč, Zlínský kraj – odbor řízení dotačních programů

•

•

•

•

•

•

a smlouvu PF 02-08-Projekty
na zpracování územního plánu. RO předkládá ZO k projednání.
výsledky kontroly České školní inspekce Zlín konané v příspěvkové organizaci Základní
škola a Mateřská škola Halenkovice ve dnech 10. a 11. 6.
2008. V rozsahu provedené
kontroly nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
návrh dodatku č. 1 k dohodě o partnerství uzavřené dne
28. 3. 2008, v předloženém
znění mezi obcí Halenkovice
a dalšími obcemi v souvislosti
s komunitním plánováním sociálních služeb na Otrokovicku. RO předkládá ZO k projednání.
rozhodnutí vlády o vedení Registru oznámení podle § 9 až
§ 11 odst. 2 zákona o střetu zájmů a ukládá starostovi
vést, evidencí žádostí, evidencí protokolů o poskytnutí informací z Registru podle § 13
odst. 4 tohoto zákona při výkonu funkce pro všechny veřejné funkcionáře deﬁnované
tímto zákonem (v naší obci:
starosta, místostarostka a členové rady). Registrují se oznámení o jejich činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích za období od 1.1.2007
do 31.12.2007.
požadavek ZŠ a MŠ Halenkovice připojit budovu bývalé telefonní rozvodny a přilehlých
pozemků k zahradě mateřské
školy a předání do správy. RO
předkládá ZO k projednání.
výsledky kontroly provedené
Zlínským krajem na dotace
poskytnuté obci na průzkumy a rozbory územního plánu
a dotace na chemické rozbory
vod v souvislosti s průzkumnými vrty nabitými TNT. Čerpání dotací proběhlo v souladu se zákonem. Závěr obou
kontrol je bez připomínek.
žádost ve věci řešení situace kolem stavebních pozemků v lokalitě Záhumení
- dříve plánovaná výstavba
ZTV - sourozenců Romana
a Pavlíny Huťkových, Pavla a Radka Huťkových, Petra a Martin Huťkových. Starosta svolal všechny dotčené
vlastníky pozemků na jedná-

ní 3.7.2008. RO předloží výsledek ZO k projednání.
• žádost o změnu územního plánu na pozemky zahrada a sad
na stavební – parcel. č. 3219,
3218, 3217, 3216/1. – p. Svatava Navrátilová Ph.D.

RO schválila

• finanční dar pro Středisko
rané péče Olomouc ve výši
3.000 Kč.
• finanční příspěvek na II. ročník koštu slivovice do výše
7.000 Kč na nákup věcných
cen Starosta seznámil členy
rady obce s organizací a finančním rozpočtem této akce.
• žádost manželů Očadlíkových, bytem Halenkovice č.
582 o výpůjčku části obecního pozemku parcel. č. 3534/1,
ostatní plocha, za účelem
uložení inž. sítí – přípojka
NN k novému RD na parcele č.1120/1 a 1120/2. Starosta obce byl radou pověřen
zveřejněním záměru na úřední desce a podpisem smlouvy
o výpůjčce.
• rozpočtové opatření č. 01/
RO/2008
• bezplatnou výměněnu nádob
na komunální odpad 240 l
za menší 110 litrové. Někteří vlastníci nemovitostí
si z vlastní iniciativy pořídili odpadové nádoby o objemu 240 l, které nejsou v souladu s naší obecně závaznou
vyhláškou. Tím vznikají problémy při svozu těchto popelnic, jelikož musí být označeny
dvěma známkami. Velké nádoby budou nabídnuty vícečlenným rodinám.
• řešení a postup prací pana
Kurtina, bytem Halenkovice
656, na likvidaci černé skládky a úpravě žlebu na parcele
č. 3530/1. obecní pozemek
a 1142/4 pozemek p. Kurtina.
Rada se s problémem seznámila na místě samém.
• organizaci pouťových slavností. Úklid obce před poutí a po
konání slavností zajistí pracovníci obecního úřadu, zodpovídá p. Michalík. Místní komunikace v centru obce budou
zameteny vozem Technických
služeb Otrokovice, zajistí starosta. Na rozmisťování stánků
podél komunikace v den koná-
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Z jednání Rady obce Halenkovice březen až červenec 2008
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ní pouti dohlédne p. Michalík.
Výběr poplatků za stánkový
prodej zajistí p. Stratil a p. Kučera. Pouťové atrakce budou
rozmístěny podle smlouvy
z roku 2007, p. Hanuš u školy
a p. Kadlčík u hřiště.
žádost o povolení pohybu autovláčku na území obce v době
konání poutě firmě TEOZ,
spol. s r.o. Oldřichovice
žádost o pronájem sálu pro
konání pouťové diskotéky
11.4.2008 panu I. Dundálkovi.
nákup hardwarového vybavení pro účetní OÚ ve výši
10.000 Kč z důvodu zastaralosti stávající techniky
pokračování v nájmu v provozovně holičství - kadeřnictví podnikatelce paní Kamile Chrenčíkové od 5.5.2008,
RO vzala na vědomí provozní
dobu.
dodatek smlouvy č. l/2008
ke smlouvě o nájmu a správě
multifunkční datové sítě ze
dne 10.5.2006 s firmou Avonet s.r.o. Luhačovice. Pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
zapojení do projektu sběrných
boxů „E-box“ – drobná elektronika. Bude umístěn v přízemí KD. Lze do něj odkládat
staré kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a další.
program pro zasedání zastupitelstva obce konaného 15.
května 2008 v 18 hodin v budově obecního úřadu.
žádost manželů Bieberlových
o opravu části místní komunikace parcel. č. 3561ve vlastnictví obce na náklady žadatelů.
návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl a poplatek 3.239 Kč
na rok 2008 – OSA, autorská
práva k hudebním dílům
rozpočtová opatření č. 02/
RO/2008
žádost manželů Juřenových,
bytem Otrokovice, Tylova č.
950 o výpůjčku části pozemku
parcel. č. uložení inženýrských
sítí na pozemcích ve vlastnictví obce parcel.č. 233/2 a 896/6
v k.ú. Halenkovice k novému
RD. Starosta obce byl radou
pověřen zveřejněním záměru
na úřední desce a podpisem
smlouvy o výpůjčce.

• žádost p. Jaroslava Pešla, Halenkovice 649 o uložení inženýrských sítí na části pozemku ve vlastnictví obce
parcel.č. 232/3 v k.ú. Halenkovice k novému RD. Starosta obce byl radou pověřen
zveřejněním záměru na úřední desce a podpisem smlouvy
o výpůjčce.
• schvaluje úhradu členského příspěvku ve výši 952 Kč
Energetickému sdružení obcí
Jižní Moravy.
• žádost o výpůjčku části obecního pozemku parcel.č. 3606
panu Ondřeji Gabrhelíkovi,
Halenkovice 598 za účelem
uložení inž. sítí k novému
RD. Starosta obce byl radou
pověřen zveřejněním záměru
na úřední desce a podpisem
smlouvy o výpůjčce.
• schvaluje nákup ozvučovací
techniky do obřadní síně OÚ
v hodnotě do 10.000 Kč za
účelem zajištění ozvučení občanských obřadů.
• vysečení příkopů kolem místních komunikací technikou,
práce provede p. Jiří Pavelka
• dokončení rekultivačních prací na zatrubněném potoku
v části obce Zádřinová. Během měsíce srpna se provede
oplocení. Pletivo je zajištěno,
následně dojde k zasetí trávy. Vyhloubení jam na sloupky provede ﬁrma Elins Plus,
další práce zajistí obec. Majitelé byli seznámeni se stavem
a hranicemi pozemků podle
katastrálních map.
• žádost o povolení k provozování výherního hracího přístroje. hospoda na Kopci na
2. pololetí r. 2008 pro ﬁ. SYNOT-A, a.s, Uh. Hradiště.
• program a přípravu mimořádného zasedání zastupitelstva
obce konaného 17.7.2008.
• ﬁnanční příspěvek na ceny pro
akci modelářů O pohár starosty obce Halenkovice konaného 21.6.2008 ve výši 1500 Kč
• dar pro nejlepšího žáka školy
ve výši 1.000 Kč
• dodatek č. l ke smlouvě o dílo
č. 03/07 EU ze dne 18.5.2007
s INVEST CZ a.s. Šternberk –
„Kanalizace a ČOV obce Halenkovice“. Prodloužení doby
platnosti smlouvy do konce r.
2009.

• ﬁnanční příspěvek pro Klub
vojáků v záloze Halenkovice na akci pro děti zahájení
prázdnin ve výši 2.000 Kč.
• pořízení čtyř kusů zásobníků
na papírové utěrky na hygienická zařízení v budově obecního úřadu.
• vytvoření podmínek k výkonu
obecně prospěšných prací na
území obce pro občana Halenkovic k odpracování 86 hodin
z nařízení Okresního soudu ve
Zlíně
• žádost podnikatelů p. Jiřího
Dundálka, kamenictví Gerhard plus s. r. o. a p. Karla
Kašíka, autoopravna o umožnění likvidace komunálního
odpadu z podnikatelské činnosti z provozovny Lipová.
Rada obce stanovila každému na základě smlouvy roční
poplatek za popelnici 110 l ve
výši 1.500 Kč. Odpady vzniklé
z podnikatelské činnosti (z výroby) si podnikatelé řeší sami
na vlastní náklady.
• jednorázovou úhradou zůstatkové ceny ve výši 50.000 Kč
v souvislosti leasingovou
smlouvou č. 478861 na osobní auto FABIA. Smlouva byla
uzavřena 10.03.2003. Auto
Škoda FABIA se tímto doplatkem stává majetkem obce.
• uzavřít smlouvu o likvidaci
odpadu z provozovny Hospůdka u Kubínů s p. Snopkem
a stanovuje mu poplatek ve
výši 1.000,- na rok.

RO pověřila

• starostu vypracovat koncepci Programu rozvoje a obnovy obce Halenkovice na roky
2009–2011 a koncepci pro
Místní rozvoj zlínského kraje výhled na roky 2009–2013.
V obci bude utvořen ve spolupráci s občany, zastupitelstvem
a zájmovými složkami atd.
• starostu svolat dotčené vlastníky pozemků k vyjasnění přístupové komunikace
k rod. domu č. 569, parcel. č.
2346/3, pana Z. Ančince.

RO neschvaluje

• žádost ﬁrmy Dopax s.r.o. Zlín
na umístění výherního hracího přístroj (VHP) v Hospůdce
u Kubínů z důvodu bezprostřední v blízkosti školy.

• návrh rámcové smlouvy o poskytování sociální služby žadatelům – občanům obce Halenkovice v Domově pro seniory, tř. Spojenců, Otrokovice.
Rada doporučuje zastupitelstvu obce nepřistoupit k této
smlouvě. Předpokládané měsíční náklady jsou 22.000 Kč.
Z toho je:
- úhrada na ubytování a stravu
9.400 korun (hradí uživatel
s event. spoluúčastí rodiny)
- úhrada za péči ve výši příspěvku na péči 11.000 korun (hradí uživatel)
- dokrytí nákladů 1.600 korun (hradí zřizovatel/obec +
event. jiná osoba)

Rada obce projednala

• kontrolu spotřeby elektrické
energie v obci: veřejné osvětlení a pronajaté prostory. Byt
v budově požární zbrojnice byl
již vyřešen samostatným elektroměrem. Někteří nájemci
nemají doplaceno za spotřebovanou el. energie – za služby. Na základě doporučení ﬁnančního výboru rada navrhuje převést i další elektroměry
v provozovnách do vlastnictví
nájemce, v jednom případě
snížit jistič na 25 A. Počet světel veřejného osvětlení zůstane
v původním počtu. Pouze dvě
svítidla budou demontována
a jedno se instaluje na dětské
hřiště na Dolinu. Vypínání veřejného osvětlení probíhá bez
závad a vážnějších připomínek
občanů. Pan Janeček, zastupitel obce, bude nadále sledovat
stavy elektroměrů v pronajatých prostorách.
• možnost zvýšit příjmy do rozpočtu obce navýšením koeﬁcientu daně z nemovitostí. Obec
má pravomoc rozhodovat o její
výši. Rada obce doporučí ZO
ponechat koeﬁcient daně pro
rok 2009 v původní výši.
• s dotčenými vlastníky stavebních pozemků situaci kolem ZTV na Záhumení. Obec
nemá v současnosti ve svém
rozpočtu ﬁnanční prostředky
na realizaci „ZTV Záhumení“
- inženýrských sítí a příjezdové komunikace. Rada vyslechla připomínky a názory vlastníků a doporučí věc projednat
v ZO.

w w w.ha le nkovi c e. c z
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Usnesení zastupitelstva obce z 15. května 2008
Zastupitelstvo obce bere na
vědomí:
• zprávu o plnění usnesení
z minulého zasedání ZO
• zprávu o činnosti rady obce
• čerpání rozpočtu obce Halenkovice za období leden –
duben 2008

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• rozpočtová opatření č. 2 /
RO/ 2008 a č. 1/ZO/2008
• závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2007 – souhlasí s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad
• uzavření smlouvy o zřízení
úplatného věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Obce Halenkovice
p.č.: 3572, 3550/3, 3592/2,
697/1, 3530/2 ve prospěch

Telefonica O2 Czech Republic,
a.s. k vedení telefonních a datových rozvodů.
• přijetí daru od p. Otakara Juřeny, Moravský Beroun, dle
návrhu darovací smlouvy
• záměr výstavby nového bytového domu na pozemcích
Obce Halenkovice p.č. 270/7
formou developerského ﬁnancování
• ﬁnanční příspěvek ve výši
100.000 Kč
Římskokatolické farnosti Halenkovice na
zbudování nového oplocení a vstupní brány místního
hřbitova

Zastupitelstvo obce pověřuje:
• starostu
obce
podpisem
smlouvy o zřízení práva věcného břemene s ﬁrmou Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

Závěr školního roku
Školní rok 2007-2008 byl
slavnostně ukončen v pátek
27. 6. za účasti 151 žáka a 12
pedagogických
pracovníků.
Ředitel školy p. Vojtěch Tělupil ve svém projevu zhodnotil
celoroční práci, poděkoval jak
příkladným žákům za vzorné
plnění školních povinností,
tak učitelům za jejich obětavé a náročné úsilí při výchově
a vzdělávání mladé generace.
Poděkoval také paní. uč. Marii Dratvové za krátké působení na naší škole, rozloučil se
s žáky 9. ročníku a popřál jim
hodně úspěchů v jejich studijním i osobním životě a všem
popřál krásné prázdniny a dovolenou. K jeho slovům se připojil i starosta obce p. Jaromír
Blažek.
Výsledky prospěchu a chování na 1. stupni ZŠ:
1. ročník: 15 žáků, třídní
učitelka – Mgr. Petra Cívelová
Všichni žáci prospěli s vyznamenáním. Samé jedničky: Viola Bambuchová, Mojmír Blažek, Filip Daubner, Vít

Halenkovice_053-barva.indd 8

• výběrovou komisi, výběrem
developerské ﬁrmy pro výstavbu nového bytového
domu.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
• Návrh Rámcové smlouvy
o poskytování sociální služby žadatelům – občanům
Obce Halenkovice v Domově pro seniory, tř. Spojenců,
Otrokovice.
• prodej části pozemku ve
vlastnictví Obce Halenkovice p.č. 270/7 panu Martinu
Kašpárkovi Halenkovice 628,
za cenu 100 Kč/m2 a dle
podmínek kupní smlouvy
do doby vyřešení záměru
výstavby nového bytového
domu na pozemcích Obce
Halenkovice p.č. 270/7

Panel cti: Michal Gabrhelík
Zameškané hodiny: 436,
průměr: 36,33

Dundálek, Karolína Dundálková, Jakub Chaloupka, Hana
Chrenčíková, Barbora Koutná,
Adéla Kylarová, Lukáš Sklenařík, Martin Trávníček, Marek
Vašek
Panel cti: Karolína Dundálková
Předáno 6 knižních odměn
Zameškané hodiny: 512,
průměr: 34,13

4. ročník: 21 žák, tř. uč. –
Mgr. Jarmila Tělupilová
11 žáků prospělo s vyznamenáním. Samé jedničky: Miroslav Březík, Šimon Přecechtěl,
Dagmar Kylarová
Panel cti: Miroslav Březík
Předáno 5 knižních odměn.
Zameškané hodiny: 677, průměr: 32,24

2. ročník: 14 žáků, tř. uč.
– Mgr. Eva Sattková
Všichni žáci prospěli s vyznamenáním. Samé jedničky:
Terezie Březíková, Kateřina
Hanáková, Jiří Jurásek, Karolína Stuchlíková, Markéta
Švejčarová, Adéla Wozarová,
Marika Zapletalová
Panel cti: Gabriela Mitáčková
Předáno 5 knižních odměn.
Zameškané hodiny: 601, průměr: 42,93

5. ročník: 16 žáků, tř. uč.
– Mgr. Jiří Veselý
12 žáků prospělo s vyznamenáním. Samé jedničky: Martin
Berzedy, Denisa Hanáková,
Monika Kadlčíková, Dominik
Polášek, Ondřej Švec
Panel cti: Dominik Polášek
Předáno 7 knižních odměn.
Zameškané hodiny: 493, průměr: 30,81
Chování všech žáků na 1.
stupni bylo hodnoceno jako
velmi dobré.

3. ročník: 12 žáků, tř. uč.
– Mgr. Jan Kalivoda
8 žáků prospělo s vyznamenáním. Samé jedničky: Michal
Gabrhelík, Nikola Ottová

Výsledky prospěchu a chování na 2. stupni ZŠ
6. ročník: 14 žáků, tř. uč.
– Mgr. Marie Dratvová
5 žáků prospělo s vyzname-

Nejlepší žákyně školy:
Zuzana Kříčková – svědomitá žákyně s výborným prospěchem, vzorným a příjemným vystupováním, skromná, slušná, vždy ochotná
pomoci, aktivní při reprezentaci školy a veřejně občanských akcích.
náním: Lucie Vojtíková 1,00;
Anna Graclová 1,13; Filip Wozar 1,13; Simona Přílučíková
1,33; Pavla Svárovská 1,33;
Panel cti: Lucie Vojtíková
Předáno 5 knižních odměn.
Zameškané hodiny: 662, průměr: 47,29
Udělena 1 žákovi důtka třídního učitele - nevhodné chování
7. ročník: 16 žáků, tř. uč.
– Mgr. Bohdana Ambrožová
6 žáků prospělo s vyznamenáním: Anna Gajdošíková
1,00; Kateřina Rozsypalová
1,07; Martin Stiksa 1,07; Ivona
Dundálková 1,07; Radek Němec 1,13; Zdeněk Trvaj 1,40
Panel cti: Radek Němec
Předány 3 knižní odměny.
Zameškané hodiny: 906, průměr: 56,62
8. ročník: 24 žáci, tř. uč.
– Mgr. Libor Lízal
6 žáků prospělo s vyznamenáním: Anna Strašáková 1,00;
Hana Skácelová 1,00; Žaneta
Přivřelová 1,06; Kristýna Horková 1,19; Nikola Zapletalová
1,29; Klára Vojtíková 1,31
Panel cti: Lucie Vlková

30.7.2008 19:15:39
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Předány 4 knižní odměny.
Zameškané hodiny: 861, průměr: 35,9
1 žák neprospěl z matematiky
9. ročník: 19 žáků, tř. uč.
– Mgr. Michal Palúch
S vyznamenáním prospěli 3
žáci:
Zuzana
Kříčková
1,00; Tereza Langerová 1,00;
Barbora Graclová 1,25
Panel cti: Tereza Langerová
– svědomitá žákyně s vynikajícím prospěchem a příkladným
chováním, v jednání vždy přímá a slušná, s organizačními
schopnostmi, aktivní při reprezentaci školy.
Ředitelství školy děkuje všem
zaměstnancům školy za celoroční obětavou práci a přeje všem
příjemnou dovolenou, prožitou
podle svých přání a představ
a žákům hezké prázdniny bez
nehod a plné sluníčka.
Hana Huťková, zástupce ředitele

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Volba povolání žáků 9. ročníku
• Babáček Antonín: SOU s maturitou - operátor dřevařské
a nábytkářské výroby Uherské Hradiště
• Čevelová Veronika: SOŠ – kadeřnice Uherské Hradiště
• Daubner Ondřej: SOŠ kuchař/číšník Otrokovice
• Dlapová Martina: SŠ oděvní a služeb Vizovice
• Graclová Barbora: SOŠ – management obchodu a služeb Otrokovice
• Horka Ladislav: SOU – tesař Otrokovice
• Juračka Jan: SOU – umělecký kovář, Uherské Hradiště
• Jurčík Milan: SŠ hotelnictví Uherské Hradiště
• Kříčková Zuzana: Gymnázium Otrokovice
• Langerová Tereza: Gymnázium a jazyková škola Zlín
• Maňák Petr: SOU lesnické a rybářské Bzenec
• Mičulková Nikola: SŠ zemědělská – chov koní Rožnov pod
Radhoštěm
• Režný David: SOU – letecké Kunovice
• Stratil Martin: SŠ polytechnická – mechanik/elektronik
Zlín
• Stuchlík Milan: SPŠ Zlín
• Vavřínková Kristýna: VOŠ – cukrář Bzenec
• Vulgan Martin: SŠ polytechnická – mechanik/elektronik Zlín
• Zapletal Jan: SŠ polytechnická – mechanik/elektronik Zlín
• Zapletal Matěj: SOU - truhlář Uherské Hradiště

Poděkování
Rodiče Nikoly Zapletalové děkují vedení školy a učitelskému sboru za podporu,
toleranci a vstřícný přístup
při individuální výuce jejich
nemocné dcery. Všem děkuje i Nikola.

Ochrana obyvatelstva
Na webových stránkách
obce v pravé části hlavní
stránky byla zřízena nová
rubrika „Ochrana obyvatelstva“. V ní budou zveřejňovány důležité informace týkající se chování
obyvatelstva v krizových situacích. V současné době
je zde k dispozici stránka
s instruktážními videoklipy z DVD s názvem „Štěstí přeje připraveným“. Tyto
instrukce budou promítnuty
i v naší kabelové televizi.

Žáci 9. třídy s učiteli: Horní řada zleva: Martin Stratil, Matěj Zapletal, David Režný, Martin Vulgan, Ladislav Horka, Ondřej
Daubner, Milan Jurčík, Jan Zapletal. Prostřední řada zleva: Jan Juračka, Petr Maňák, Milan Stuchlík, Kristýna Vavřínková, Nikola Mičulková, Barbora Graclová, Tereza Langerová, Veronika Čevelová, Zuzana Kříčková. Spodní řada zleva: p. uč. Jiří Veselý,
p. uč. Libor Lízal, p. uč. Bohdana Ambrožová, p. uč. Hana Huťková, p. ředitel Vojtěch Tělupil, p. uč. Marie Dratvová, p. uč.
Michal Palúch a Martina Dlapová.

w w w.ha le nkovi c e. c z
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Školní rok 2007 – 2008 v MŠ Beruška
V tomto školním roce navštěvovalo MŠ 50 dětí. Děti
docházely do MŠ pravidelně,
průměrná docházka byla velmi dobrá.
Po celý rok jsme se snažili
v těsné spolupráci s rodinou

které se bude přibližovat rodinnému, kde bude vládnout
pohoda, radost, přátelství, láska a tolerance – prostředí, kde
dítě nalezne druhý domov.
V každém okamžiku naší
práce jsme si uvědomovali, že

Tradiční velikonoční dílny
a den otevřených dveří v MŠ
přilákaly spoustu rodičů. Pekly se perníčky, vyráběly papírové slepičky, malovaly vejce…Pracovaly děti i maminky.
Bylo veselo.
V březnu proběhl zápis dětí
do MŠ. Zájem o naši MŠ byl
větší, než jsme mohli uspokojit. Takže od příštího školního roku se těšíme na 22 nových dětí, které u nás budou
hledat jistotu, radost a oporu.
A dohromady nás bude opět
50 dětí.

10

V posledním měsíci školního roku čekal na děti sportovní den ke Dni dětí (foto č. 2).
Od 9. června jsme odjeli
s předškolními dětmi na školu
v přírodě do Velkých Karlovic.
Školka v přírodě byla v indiánském duchu (foto č. 3).
A což tak vydat se na výlet? Hezké počasí, hodní rodiče, kteří nám cestu zaplatí, šikovné děti - tak nasedat
a jedeme!. Našim cílem byla
ZOO Lešná. Každý rok je tu
něco zajímavého. Všem se
líbil mexický pavilon s opicemi, krokodýly, želvami
a hady. Ale nejdéle jsme stáli u opic a tuleňů. Celou pro-

1

vytvořit v MŠ prostředí, které
je naplněno láskou, tolerancí,
porozuměním, prostředí, které
zajistí každému dítěti mnohostrannost a přiměřenost podnětů. Prostředí do kterého se
bude těšit, kde se bude dítě
všestranně rozvíjet, kde získá

vše, co děláme pro děti, není
zbytečně vynaložené úsilí.
Pro zábavu a zpestření pobytu dětí v MŠ jsme uskutečnili
také celou řadu akcí.
Na podzim jsme uspořádali
drakiádu a podzimní světelkování.

2

V dubnu se konal pouťový
běh (foto č. 1).
Ač jsme předeslali, bohužel
jsme nestihli oslavu Dne matek. Častější nemoci dětí i zaměstnanců, spousta akcí… Tak
alespoň přáním a sladkou pusou děti potěšily své maminky.
Měsíc květen jsme nemohli
zakončit jinak než tradičním
Výletem do pohádky.

3

hlídku jsme zvládli, jen kousek cesty nám zkrátil vláček
(foto č. 4).
Rodičům jsme také pro děti
nabídli předplavecký výcvik,
kurz grafomotoriky, pískání na ﬂétničky, logopedickou
péči a keramickou dílnu. Celý
letošní školní rok byl pestrý
a bohatý na zážitky.
(pokračování na straně 11)

4

v rozsahu svých předpokladů
přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost
a základy kompetencí, které
jsou důležité pro jeho celkový
rozvoj a základy celoživotního
učení. Vzhledem k tomu, že
patříme k menším školám, kde
se všichni dobře známe, vznikla myšlenka vytvořit prostředí,

Halenkovice_053-barva.indd 10

Vánoční besídku navštívil Mikuláš, nezbední čerti a krásný anděl. Také zde
jsme předvedli vše, co známe, děti vystoupily s čertovským pásmem, zpívaly koledy, přednášely a nechyběla
ani vánoční nadílka. V únoru jsme připravili dětský karneval.
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V pátek 27. června jsme
ukončili školní rok i v naší mateřské škole. V letošním roce
jsme se rozloučili s 22 dětmi,
pro které se po prázdninách
otevřou dveře školy a na této
nové cestě jim přejeme hodně štěstí. Jsou to viz foto č. 5:
První řada zleva: Kristýna Černá, Karolína Machalová, Kateřina Hrbáčková, Viktorie Trvajová, Barbora Gabrhelíková,
Nikola Krátká, Marie Gabrhelíková. Druhá řada: Dan Vlk,
David Trvaj, Barbora Baštincová, Adriana Vojáčková, David Hastík, Markéta Hučíková,
Dominik Vlachynský, Roman
Šubík, Marek Štěpáník. Třetí
řada: Veronika Badalová, Alice Stuchlíková, Josef Vitásek,
Tomáš Hučík, Lukáš Martinec,
Lukáš Surý. Vlevo je p. uč Marie Andrýsková a vpravo p. uč.
Marie Mihálová.
Děkujeme dětem, jejich rodičům, přátelům MŠ i obecnímu

5

úřadu, že nás všemi možnými prostředky podporovali, že
s námi spolupracovali.
Přejeme Všem krásnou dovolenou a šťastný návrat domů!

Divadlo žáků 8. ročníku
V letošním roce nacvičili žáci 8. ročníku základní
školy pod vedením sl. uč.
Petry Cívelové divadelní
představení Popelka. Mladí herci hráli představení
v pátek 25. 4. pro žáky naší

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

MŠ a ZŠ, v sobotu večer pro
veřejnost, v neděli odpoledne pro děti a v pondělí pro
žáky MŠ a ZŠ Žlutava. To že,
byli úspěšní a šikovní potvrdil potlesk, který za své dílko
sklidili.

Školákům přejeme radostnou školu a samé jedničky.
Všichni na ně mají, vždyť
jsou z MŠ Beruška v Halenkovicích. (O pravdivosti výše

napsaných řádků vyprávějí
fotograﬁe, které dokládáme)
Marie Mihálová,
zástupce ředitele pro MŠ

V pohádce účinkovali: Popelka – Lucie Vlková, Princ –
Pavel Novák, Macecha Klotylda – Kristýna Horková, Rézinka její dcera – Monika Richterová, Hospodský Buchtička
– Roman Gabrhelík, Marcipánek jeho syn – David Prechtl, Hrabě z Koláčova – Zbyněk Strašák, Vesničané – Mi-

chaela Essenderová, Žaneta
Přivřelová, Klára Vojtíková, Tomáš Paseka, Roman
Stuchlík, Návštěvníci plesu
- Zuzana Kašpárková (také
holoubek), Zuzana Kociánová, Anna Strašáková, Ondřej
Kadlčák, Roman Stuchlík,
Daniel Varmuža, Žebračka
a později Duch Země – Michaela Skácelová, Posel Pepíček - Petr Vlk.
Hudbu měla na starosti Hana Skácelová, nápovědu Monika Ciroková, oponu
Martina Hložková a stavbu
kulis školník pan Jaroslav
Grebeníček.

Doufám, že se vám všem
představení líbilo a už se
stejně jako já těšíte na příští
rok na nějakou další pěknou
pohádku.
Jarmila Tělupilová

w w w.ha le nkovi c e. c z
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Halenkovický košt slivovice 2008
V sobotu 29. 3. 2008 byly
vyhlášeny výsledky II. ročníku koštu slivovice pod názvem
HALENKOVICKÁ TRNKA.
Košt uspořádala kulturní komise ve spolupráci s halenko-

12

2

degustátoři nominováni halenkovickými zájmovými organizacemi a obecním úřadem Halenkovice, zapojili se i loňští
vítězové. Degustace proběhla
21. 3. 2008 v přísálí kultur-

1

víc odměněny originální soupravou skla. Všichni soutěžící,
kteří poskytli svůj vzorek do
soutěže, obdrželi skleněnou
štamprlku s „veselou trnkou“
- logem soutěže.

vickými zájmovými organizacemi. K dobré náladě a k tanci
hrála Cimbálová muzika Josefa Marečka z Velehradu (foto
č. 1), vystoupily Babčice ze
Spytihněvi a tanečníci ze slováckého souboru Pozdní sběr
z Napajedel. Potěšila i malá
zahrádkářská tombola.
Na pomyslné startovní čáře
se letos sešlo 57 vzorků slivovice a 20 vzorků ovocných pálenek. K posouzení vzorků byli

ního domu. Posuzována byla
čistota pálenky, vůně, chuť
a jemnost. Vzorky byly označeny čísly tak, aby byla zajištěna anonymita vzorků a celá
soutěž byla co nejvíce objektivní. Stejně jako v loňském roce
se soutěžilo o putovní pohár
věnovaný obecním úřadem.
Pro soutěžící, kteří se umístili na předních příčkách, byly
připraveny diplomy a čestná
uznání. Stupně vítězů byly na-

Výsledky kategorie trnka
(foto č. 2 - vítěz uprostřed)
• 1. místo - Vladislav Stuchlík
- trnka 2007 – Halenkovice
• 2. místo - Včelarská baňka trnka 2007 - Včelary (vítěz

soutěže ve Včelarech - vlevo)
• 3. místo - Václav Kašpárek trnka 2006 – Halenkovice
Výsledky kategorie ovocná
pálenka (foto č. 3 - zprava)
• 1. místo - Eva Petrášová - meruňka 2007 – Halenkovice
• 2. místo - Antonín Stratil meruňka 2007 – Halenkovice
• 3. místo - Lenka Mihálová meruňka 2007 – Halenkovice
RJ

3

Halenkovická pouť
Konání Halenkovické pouti v roce 2008 vyšlo na neděli
13. dubna (vždy 4 týdny po Velikonocích). V průběhu týdne
se do Halenkovic sjížděly atrakce, které byly postupně rozestavěny na sportovišti před novou školou a na parkovišti
vedle bytovky. V pátek a v sobotu už měli nedočkavci možnost potrápit své tělesné schránky nejen na atrakcích, ale
také chladným počasím, které v tyto dny panovalo.
Nedělní pouťové ráno ale bylo z hlediska počasí o něčem
úplně jiném. Ranní opar se pomalu rozpustil a slunce začalo
hřát. Na Pláňavách a v okolí atrakcí se objevily desítky stánků s nejrůznějším zbožím, ale i s občerstvením a typickými
pouťovými sladkostmi. Letos v rekordním počtu.
Pouťové slavnosti byly jako obvykle zahájeny mší svatou
v halenkovickém kostele. Po jejím skončení se rozezněly
reproduktory z kolotočů - pouť začala na plné obrátky.
Krásné počasí přilákalo do Halenkovic obrovské množství
lidí. Nejspokojenější byly samozřejmě děti, které si neděli
opravdu užívaly. Halenkovická pouť skončila ve večerních
hodinách.

Halenkovice_053-barva.indd 12

Humanitární sbírka
Farnost Halenkovice ve
spolupráci s obecním úřadem
Halenkovice uspořádala již
podruhé v naší obci Humanitární sbírku letního a zimního oblečení. Sbírka se konala 11. a 12. března 2008
na výzvu Občanské sdružení
Diakonie Broumov. Byli jsme
požádání především o starší
a nepoužívané dámské, pánské a dětské oblečení. O konání sbírky se zasloužila paní

Anna Horková. S výběrem
a ukládáním věcí jí pomáhala p Ludmila Zapletalová.
Celkem se nasbíralo 70 pytlů a 25 krabic oblečení a spotřebního zboží.
Všem, kteří jste do sbírky
přispěli, děkujeme.
Další sbírka je naplánována na pondělí 15. září 2008
od 15 do 17 hodin a úterý
16. září od 9 do 11 hodin.
Bohdana Blažková

30.7.2008 19:15:44
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Zadáno nejen pro ženy - aneb prima jízda
V podvečer 2. května 2008
byl sál KD v Halenkovicích
připraven ke konání akce Zadáno nejen pro ženy - aneb
prima jízda. Také proto, že
se nejedná o akci neznámou,
přišlo se na ni podívat velmi
početné dámské i pánské publikum. V bezmála dvou a půl
hodinovém programu se bylo
neustále na co dívat.
Návštěvníky přivítal pan Jindřich Juřena, který celý večer
bravurně moderoval. S odborným komentářem promlouvala k divákům paní Věnceslava
Jadrníčková, pod jejímž vedením probíhaly ukázky kosmetických a kadeřnických dovedností, které předváděla děvčata ze Střední školy oděvní
a služeb z Vizovic.

2

ky (foto č. 2). V dalším vstupu
se pan Jindřich Juřena zaměřil na zdravý životní styl. Předvedl přípravu letního salátu,
s důrazem na excelentní práci
se solí a pepřem. Salát mohli diváci samozřejmě ochutnat.
V posledním vstupu byla provedena instruktáž správného
májového políbení pod rozkvetlou třešní (foto č. 3).

čení (foto č. 4). Pro návštěvníky byla připravena i prodejní

výstava kosmetických přípravků a kromě toho ochutnávka
vín s možností jejich zakoupení. Vstupenky byly slosovatelné. Výherkyně obdržely kosmetické balíčky a láhev vína.
Budoucí kadeřnice z Vizovic
provedly ukázku vlasových
úprav dámských i pánských
(foto č. 5).
Dámy si z této akce mohly odnést spoustu užitečných
informací a rad, jak o sebe
pečovat a líbit se samy sobě
a svému okolí. Uznání si také
zaslouží všechna děvčata,
která předvedla své schopnosti i všechny modelky, které se po přehlídkovém mole
pohybovaly takřka s profesionální grácií.
RJ

5

3

1

Sál kulturního domu byl protnut přehlídkovým molem, na
kterém byly předvedeny kolekce oděvů vytvořených v tvůrčí
dílně Adély Juřenové z Halenkovic a žákyněmi Střední školy
oděvní a služeb z Vizovic, oboru oděvnictví. Pro diváky byly
připraveny kolekce oděvů pro
každodenní nošení, kolekce letních oděvů, sportovní kolekce.
Vyvrcholením přehlídky byla
promenáda manekýnek ve společenských šatech (foto č. 1).
Přehlídkové promenády byly
předěleny vstupy, které si pro
diváky připravil moderátor večera. V prvním vstupu se jednalo o předvedení dovednosti,
se kterou má údajně problém
většina hospodyněk - přelévání slivovice z demižónu do ﬂaš-

BARUM RALLY
Paní Věnka Jadrníčková
předvedla ukázku aplikace
pleťové masky a správného lí4

38. ročník automobilové soutěže Barum rally Zlín se
uskuteční ve dnech 22.–24. 8. 2008. Součástí soutěže je
RZ Halenkovice č. 12 a č. 15 ve směru Zdounky, Cvrčovice,
Milotice, Kostelany, Halenkovice, Žlutava a Bělov, která se
jede v neděli 24. 8. 2008. Trať přes obec bude oﬁciálně uzavřena od 8:29 do 15:48 hod. K uzavření pro výběry a regulaci diváků dojde už v 6 hodin. Čas prvního jezdce je 10:29
a 13:48. Věříme, že si fanoušci automobilových závodů přijdou na své. A zároveň doufáme, že občané i diváci budou
dbát pokynů pořadatelů, aby soutěž proběhla v klidu a bez
nehod.

Ukládání stavebního materiálu
Sběrný dvůr Pláňavy byl rozšířen o kontejner na sběr stavebního materiálu. Do tohoto kontejneru lze odkládat beton, cihly,
tašky a keramické výrobky, směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel, tašek a keramických výrobků, dále zeminu, kamení a vytěženou hlušinu.

w w w.ha le nkovi c e. c z
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Z činnosti SDH Halenkovice
Dne 15. a 16. 4. jsme na
žádost starosty obce provedli
mytí cesty v místní části Hradská. Na tyto práce byla nasazena technika CAS32T138. Po
provedení práce došlo k poruše vodního čerpadla na CAS.
Jelikož se nepodařilo závadu
ihned odstranit, odhlásili jsme
auto z výjezdu na HZS a byli
jsme nuceni celé čerpadlo rozebrat a opravit. Po 3 dnech
bylo auto nahlášeno na OPIS
jako funkční.
17. 4. jsme v rámci výcviku
nařízeného starostou obce pomocí lan a motorové pily pokáceli torzo kmene lípy u vchodu
na místní hřbitov. Část vzrostlé lípy se ulomila loni v červenci při poryvech větru a vážně poškodila hřbitovní bránu
a kamenný kříž. Jelikož i zbytek stromu byl v takovém stavu, že ohrožoval bezpečnost
návštěvníků hřbitova a kostela
rozhodlo zastupitelstvo o jeho
úplném pokácení. Odborná
ﬁrma strom ořezala a ostatní
dokončili hasiči.
3. 5. se na letišti v Kunovicích konala akce s názvem
Československý hasičský trojboj, které jsme se na požádání hasičů z Kunovic zúčastnili.
Akci navštívilo i několik poslanců např. pan Škromach aj.
My jsme se dostavili na tuto
akci s naší CAS, která byla zařazena jako exponát do výstavy vozidel. Na požádání pořadatelů jsme také vypomáhali
při doplňování vody při požárních útocích.
8. 5. jsme byli požádáni hasiči ze Žlutavy o výpomoc při
doplňování vody na soutěži,
kterou SDH Žlutava pořádala. Na tuto soutěž byla vyslána CAS s posádkou 1+2. Naše
družstvo se soutěže nezúčastnilo. Po ukončení soutěže jsme
ještě týž den na požádání pana
Očadlíka jeli vyčerpat soukromou studnu na stavebním pozemku.
10. 5. jsme se zúčastnili
okrskové soutěže, kterou letos
pořádalo SDH Oldřichovice.

Halenkovice_053-barva.indd 14

V letošním roce jsme skončili na 5. místě. Náš okrsek se
skládá ze 7 sborů. Příští soutěž bude v Halenkovicích.
24. 5. se konala v naší obci
jedna z největších akcí roku Výlet do pohádky. Naše jednotka v průběhu trvání celého „výletu“ prováděla požární
dozor.

14

ru. Naše jednotka zasahovala v počtu 1+4. K události se
dostavila i policie ČR. V čase
12:33 byl nahlášen na OPIS
návrat na základnu.
7. 6. se na místním letišti v Halenkovicích uskutečnil
první ročník Sletu vícemotorových modelů letadel. Naše
jednotka byla požádána o požární dozor a pomoc se zásobením el. energií pomocí naší
elektrocentrály.

1

3

30. 5. uspořádala Sportovní
komise a vedení ZŠ Halenkovice ve spolupráci s halenkovickými zájmovými organizacemi
pro děti z MŠ a ZŠ Dětský den.
Letošní Dětský den byl zahájen stejně jako loni požárním
poplachem v ZŠ. Po vyhlášení poplachu se na místo dostavila jednotka hasičů z Halenkovic z CAS32T138 a pro
děti, které spořádaně opustily
školu, předvedla ukázku zásahu (foto č. 1). Dále následoval
branný závod.
2. 6. byl naší jednotce
vyhlášen požární poplach.
V čase 11:46 obdrželi členové
jednotky SMS zprávy o požáru travnatého porostu v části
obce Záhumení. V čase 11:55
dorazila jednotka na místo události a pomocí jednoduchého vedení proudu „C“
a otočné proudnice z CAS
započala hasební a likvidační práce. Na místo dorazila
i jednotka HZS ZLK PS Otrokovice 6 minut po místní
jednotce. Ta natáhla vysokotlaké vedení a vypomohla
nám k úplné likvidaci požá-

14. 6. jsme byli pozváni na
oslavu výročí založení SDH
Kvasice a požádáni o vystavení naší CAS.
7. 7. jsme se zúčastnili tradičního námětového cvičení

ve Žlutavě. Ve 14:00 byl vyhlášen poplach a naše jednotka
vyjela z CAS v počtu 1+3. Po
příjezdu na místo bylo rozvinuto nízkotlaké vedení z nově
vyrobeného navijáku a použita
otočná proudnice z CAS. Při
této příležitosti byli prověřeni

2
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Po výkladu následovala diskuze s velitelem. Seniorům byly
zodpovězeny dotazy týkající
se např. komínů a jejich požárů. Také byli upozorněni na
nebezpečí vypalování porostů.
Celá exkurze trvala asi 2 hodiny.
Poslední kulturní akcí našeho SDH byl zájezd na přehlídku dechových hudeb do Sta-

rého Hrozenkova. Zájezdu se
zúčastnilo 36 osob.
Na závěr bychom chtěli touto cestou poděkovat panu Jaroslavu Vičánkovi st. za velmi krásný dar, který pro nás
vytvořil. Doufáme, že nám
náš „Floriánek“ bude pomáhat chránit životy a majetky
halenkovických občanů.
Josef Gabrhelík ml., velitel JSDH

Pohár starosty obce Halenkovice

2 naši noví členové jednotky,
kteří přešli z mladých hasičů,
jelikož dovršili 18 let.
Kulturní a jiné akce:
Dne 30. 3. byla předána
našemu sboru socha sv. Floriána - patrona hasičů. Autorem
a dárcem sochy je pan Jaroslav
Vičánek st. (foto č. 2 - stojící
vlevo od sochy). Při instalaci
u vchodu do hasičské zbrojnice byly do podstavce sochy
vloženy předměty jako odkaz
pro budoucí generace. Jedná
se o starší i nové fotograﬁe,
písemnost o SDH a o tvůrci
sochy a samozřejmě půl litru
dobré Halenkovické slivovice.
18. 4. navštívily naši zbrojnici děti z mateřské školky
v Halenkovicích. Dětem byla
předvedena naše technika a vybavení, které využíváme ke své
práci. Po prohlídce se děti usadily ve společenské místnosti,
kde jim byla přednesena krátká přednáška o činnosti hasičů. Pak jsme jim rozdali papíry a dali za úkol namalovat
nějaký obrázek na téma „Práce
hasičů“. Na závěr jsme všechny děti odměnili sladkostmi
a společně se vyfotografovali.

3. 5. se několik našich členů vydalo na hasičskou pouť
na sv. Hostýn. Tato akce má
už dlouhou tradici a je pro hasiče velkým svátkem. Zájezdu
se zúčastnili i ti, kteří hasičům aktivně pomáhají. Zájezd
měl velký úspěch. Dokonce se
někteří členové našeho sboru
vyfotografovali společně s ministrem vnitra Ivanem Langerem (foto č. 3 -zleva Oldřich
Zapletal, Josef Gabrhelík,
p. ministr, Pavel Kocián a Josef Kurtin).
9. 6. navštívili naši hasičskou zbrojnici členové halenkovického klubu seniorů. Při
schůzce s velitelem SDH si
senioři prohlédli hasičskou
zbrojnici a vybavení jednotky.
Prohlídka začala u sochy sv.
Floriána a pokračovala v garážích, kde byla představena
technika a zodpovězeny dotazy, které se týkaly vybavení
a používání věcných prostředků. Dále prohlídka pokračovala v prostorách šaten a návštěvou „schůzovací“ místnosti.
Zde senioři dostali občerstvení a poslechli si výklad o historii místního SDH od samého počátku až po současnost.

4. ročník soutěže volně létajících modelů letadel kategorie „H“ a „A3“ o putovní pohár starosty obce Halenkovice se konal 21. června 2008 na klubovém letišti
v Pohořelicích. Obloha byla
polojasná, vítr se točil, ale
foukal jen mírně, takže bylo
letové počasí.
Do startovního pole se přihlásily kroužky z Halenkovic,
Otrokovic, Pohořelic a Napajedel a poprvé si k nám přijeli zasoutěžit modeláři z Uherského Hradiště.
O přestávce přišla řada na
velký model SU 26 s motorem MVVS 80 pilotovaným
p. Bergem.
Na závěr soutěžních letů
přiletělo i překvapení v po-

době letounu ZLIN. Vyhlašování výsledků a předávání
cen se účastnil starosta obce
Jaromír Blažek, který předal
putovní pohár modelářům
Pohořelic.
Jak dopadli naši modeláři:
Házedla starší žáci: 4. místo
Němec Radek. Házedla mladší žáci: 4. místo Němec Tomáš, 6. místo Cirok Radim.
A3 starší žáci: 4. místo Němec Radek. A3 mladší žáci: 3.
místo Němec Tomáš, 5. místo
Cirok Radim.
Celkové pořadí družstev:
1. místo: Pohořelice
2. místo: Uherské Hradiště
3. místo: Halenkovice
4. místo: Otrokovice
5. místo: Napajedla
Jaroslav Vičánek

zleva: Radek Němec, Radim Cirok a Tomáš Němec

w w w.ha le nkovi c e. c z
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Slet vícemotorových modelů letadel 2008
V loňském roce halenkovičtí a otrokovičtí modeláři uspořádali nultý - zkušební ročník
Sletu modelů vícemotorových
letadel. Akce se vydařila. Modeláři proto dne 7. 6. 2008 na
bývalém zemědělském letišti
v Halenkovicích na Drahách
uspořádali ročník první.

na stojánce z bezprostřední
blízkosti. Stroje poháněné jak
elektromotory, tak i spalovacími modelářskými motory byly,
samozřejmě, předváděny i za
letu. Elegance a majestátnost
průletů vícemotorových letadel
poháněných elektromotory se
střídala s krásnými ukázkami

ce, požární dozor vykonávali
halenkovičtí hasiči, kteří organizátorům poskytli také elektrocentrálu.
Oﬁciální program byl zahájen ve 13:00 hod. přelety UL
(ultralehkých) letadel. Diváci
si při nízkém přeletu mohli
prohlédnout repliku legendár-

1

Stejně jako v loňském roce
byl pro návštěvníky i modeláře připraven areál, ve kterém
nechybělo nic důležitého. Počínaje stanem pro „řízení letového provozu“, přes občerstvovací stan až po stojánku
pro modely, divácký sektor či
toalety. Přípravy letiště probíhaly několik dní před akcí, ale
další přípravné práce jako tisk
plakátů, výrobu házedel pro
soutěž malých diváků, nebo
jednání se sponzory, prováděli
modeláři již dlouho předem.

V sobotu se na letiště sjelo
velké množství modelářů, kteří přivezli modely nejrůznějších letadel (foto č. 1). Diváci
si je měli možnost prohlédnout

Halenkovice_053-barva.indd 16
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Na čtyřicet házedel, které byly připraveny pro soutěž
dětí, ke slovu přišlo zhruba
v polovině programu (foto č.2).
Děti soutěžily v doletu. Každý
ze soutěžících si pak svůj závodní stroj odnesl na památku domů. Vítězové byli samozřejmě odměněni. Pro mnohé z dětí bylo toto odpoledne
také inspirací a možná i impulzem, který by je mohl nasměrovat do modelářské dílny,
na letiště a časem i za řídící
páku skutečného letadla. Pozorný divák mohl vidět malé
obdivovatele u velkých modelů s kouskem papíru a tužkou
v ruce při tvorbě svého prvního „technického výkresu“.
Po soutěži házedel se počasí
zhoršilo. Začal foukat silnější
vítr s poryvy. Mnohým modelářům se v tu chvíli do vzduchu nechtělo a tak program
vyplnili pánové z pořádajících
modelářských klubů, kteří se
se zhoršenými letovými podmínkami vyrovnali dobře.

2

akrobatických modelů, které ke
svému pohonu používaly spalovací motory. Po celé odpoledne
se bylo opravdu na co dívat.
Diváci, kterých se za celé
odpoledne na Drahách vystřídalo několik stovek, plně využívali služeb, které pro ně byly
připraveny. Točené nápoje,
klobásy, cukrovinky nebo guláš to vše nabízel „restaurační
stan“. Zdravotní službu zajišťovaly členky ČČK Halenkovi-

ního předválečného sportovního letounu Zlin XII i novodobých letounů, z nichž dva
na letišti dokonce přistály. Jediným otazníkem pro diváky,
účinkující i organizátory bylo
počasí. Obloha se postupně
zatáhla mraky a v jeden okamžik mohli všichni vidět, jak
všude v okolí Halenkovic prší.
Naštěstí však za celé odpoledne na letiště nespadla ani jedna dešťová kapka.

U komentátorského mikrofonu se během odpoledne
střídali pánové Karel Galatík
a Milan Bieberle. Diváci se
od komentátorů dozvěděli podrobnosti o modelech, jejich
předlohách i modelářích, kteří
v danou chvíli svůj stroj vodili
po obloze. Zážitkem byla komentářem doprovázená akrobatická sestava letounu Su 26
s novým motorem MVVS.
Organizátoři ve spolupráci se sponzory připravili pro
účinkující modeláře zvláštní
tombolu, ve které si mohli vylosovat praktické modelářské
ceny. Po skončení oﬁciálního
programu pokračovali modeláři v létání pro radost. V tu
dobu se nad letištěm mraky
pomalu rozestoupily a objevila
se modrá obloha...
RJ
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Hodnocení fotbalové sezóny 2007/08
Muži
Právě skončená sezóna III.
skupiny A třídy zlínského
okresu se z pohledu halenkovického příznivce kopané musí
hodnotit velmi těžce.
Fotbalový tým mužů měl za
sebou neúspěšný podzim, po
kterém přezimoval na předposledním místě tabulky s 10
body a s otřesným skóre 16:44.
Tato herní krize přišla v nejnevhodnější dobu, protože po
skončení letošní sezóny sestupují minimálně čtyři mužstva.
Neutěšené výsledky byly ovlivněny několika faktory:
• na začátku sezóny tým přišel kvůli zranění o brankáře,
jehož místo bylo obsazeno
hráčem s malými zkušenostmi na tomto postu.
• hráči se nebyli schopni koncentrovat zejména na zápasy
venku, ve kterých často obdrželi pět a více branek, při
minimu branek vstřelených.
• kolísavost výkonů.
• při slabších výkonech, zejména na cizích hřištích,
docházelo ke kontraproduktivnímu dohadování, které
mělo za následek nekvalitní
týmovou spolupráci.
Věřili jsme, že není vše ztraceno. Při zlepšení výkonů
v jarní části bylo možné dostat se ze sestupových příček
během několika zápasů. Ztráta na první nesestupové místo byla díky vyrovnané tabulce
jen dva body. Dobrým signálem byly také poslední domácí
zápasy, ve kterých se týmu podařilo nejen zvítězit, ale hlavně
předvést kvalitní výkon. Zdálo
se, že obsadit střed tabulky
a udržet se v soutěži není rozhodně nesplnitelným přáním.
Opak se stal pravdou.
Je třeba konstatovat, že letošní sezóna potvrdila postupný úpadek halenkovické mužské kopané. Ani v jarní části soutěže mužstvo nemělo
stabilně kvalitního hráče na
brankářském postu, během
zápasů se projevovala nedisciplinovanost, která často vyús-

tila ve vyloučení, k některým
zápasům se mužstvo málem
nesešlo v dostatečném počtu.
Ani vedení oddílu nevynikalo
přílišným zájmem o řešení situace. Toto vše sečteno a podtrženo „vyneslo“ předposlední
- dvanácté místo tabulky a tím
i sestup do IV. třídy. Tady ve
skupině A na naše borce čekají Dobrkovice, Doubravy, Jaroslavice B, Kudlov, Lhota u Malenovic, Louky B, Mysločovice
A, Neslyšící, Provodov B, Racková, Spytihněv B a Žlutava.

lec tabulky Milan Stuchlík,
kterému se podařilo na podzim vstřelit neuvěřitelných 32
gólů. Chlapci hráli pro radost
a to bylo znát. K tomu je nutno připočíst také koncepční
práci trenérů Miroslava Březíka a Pavla Tomaštíka, kteří
připravili mužstvo nejen po fyzické a technické stránce, ale
i takticky. Účinným řízením
mužstva byli schopni reagovat
na průběh zápasu.
Avšak žáci si v průběhu jarní části sezony neudrželi ta-

Muži - konečná tabulka
Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tým
Březnice
Komárov
Pohořelice
Fryšták B
Mladcová B
Březůvky
Velký Ořechov
Tečovice B
Mysločovice A
Žlutava
Racková
Halenkovice
Jaroslavice B

+
18
16
15
13
9
10
11
9
7
8
7
6
4

0
3
2
1
4
8
5
2
6
6
1
3
3
2

3
6
8
7
7
9
11
9
11
15
14
15
18

Skóre
77:30
81:38
61:49
75:59
37:39
59:48
43:43
56:42
37:47
47:54
36:77
39:78
28:72

Body
57
50
46
43
35
35
35
33
27
25
24
21
14

Žáci - konečná tabulka
Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
Tlumačov
Pohořelice
Louky
Jaroslavice
Tečovice
Halenkovice
Žeranovice
Březnice
Kostelec
Spytihněv
Lhota u Malenovic

+
16
13
13
11
11
11
10
7
4
3
1

Žáci
Mužstvo
halenkovických
žáků na podzim získalo 22
bodů při skóre 48:14. V tabulce tak ﬁgurovalo na druhém
místě a od prvního místa jej
dělilo jen horší skóre. V řadách týmu byl nejlepší stře-

0
1
3
3
3
2
2
1
2
1
2
0

3
4
4
6
7
7
9
11
15
15
19

Skóre
100:26
90:25
86:34
102:56
82:44
77:47
81:56
63:63
35:106
28:116
5:176

Body
49
42
42
36
35
35
31
23
13
11
3

bulkové postavení, které vybojovali na podzim. Hlavní
příčinou byl odchod „elitního“ střelce Milana Stuchlíka,
jehož se podařilo nahradit jen
částečně. Mužstvo podávalo
nevyrovnané výkony. Celkově
ale žáci Halenkovic odehráli

úspěšnou sezónu, když skončili na šestém místě tabulky
při skóre 77:47.
Od sezóny 2008/2009 mužstvo žáků zaniká a na jeho základech vznikne mužstvo dorostu. V něm budou nastupovat starší žáci bývalého žákovského týmu, kteří budou doplněni mladými hráči mužstva
mužů a hráči, kterým nebude
prodlouženo hostování. Po
rozdělení do skupin je čekají týmy z Březové, Jaroslavic,
Kašavy, Kostelce, Lukova, Provodova, Tlumačova, Všeminy
a Žeranovic.
Mladší hoši budou trénovat jednou týdně jako přípravka pro dorostenecké mužstvo.
V případě většího zájmu ze
strany chlapců a rodičů o žákovskou kopanou bude mužstvo žáků v následujících sezónách opět obnoveno.
Jindřich Kašpar

Statistika
příjmení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Juřena
Kocián
Zapletal
Gabrhelík
Kašpárek
Trvaj
Vičánek
Marholt
Gajdošík
Krkoška

40
36
34
30
30
28
28
21
21
20

Toto je deset nejrozšířenějších příjmení v Halenkovicích (ženy i muži). Do této tabulky se vešlo 288 osob, což
je více než šestina všech obyvatel Halenkovic (k 1.7.2008
- 1780). Další jsou: Režný
(19), Sklenařík (19), Navrátil (17), Horka (17), Huťka
(17), Stuchlík (16), Vojáček
(16), Hučík (16), Čevela (16),
Pavelka (14), Plšek (14),
Skácel (13), Tomaštík (13),
Vlk (13), Holásek (13), Kubičík (12), Strašák (11), Kašík (11), Kašpar (11), Gabryš
(11), Blažek (11), Kedra (10),
Dundálek (10). Ostatních
příjmení je méně než 10.
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Dětský den pro děti z MŠ a ZŠ
Pátek 30. května 2008 nebyl
pro děti z mateřské a základní školy obyčejným školním
dnem. Vedení ZŠ a Sportovní
komise při OÚ Halenkovice ve
spolupráci s LMK Halenkovice, Klubem vojáků v záloze,
SDH Halenkovice, TJ Halenkovice, Klubem Biatlonu a ČČK
Halenkovice připravili pro děti
Dětský den. Ráno byl ve škole vyhlášen požární poplach
a děti se přesunuly na fotbalové hřiště. U školy se objevila zásahová Tatra 138 CAS 32
halenkovických hasičů, kteří ji
školákům předvedli v akci.

lů letadel, lodí a pěchotních
zbraní. Velkým překvapením
pro kluky, ale i děvčata byla
návštěva otrokovického rally
týmu JM engennering, který
před školu přivezl závodní speciál Suzuki Swift S1600 s doprovodným kamionem. Děti
si mohly vyzkoušet výměnu
kol a na chvilku se tak dostat
do role rallyového mechanika
(foto č. 2)
Hasiči měli možnost zasahovat i mimo cvičení - jeden
z předváděných modelů skončil na stromě a tak ke slovu přišel skládací žebřík. Zá-

1

Po skončení hasičského cvičení se uskutečnil branný závod, který děti dovedl až na letiště na Drahách. Na fotce č. 1
je vyhlášení vítězů. Mezi tím
na prostranství před školou
připravili halenkovičtí a otrokovičtí modeláři a vojáci v záloze výstavu krásných mode-

chranná akce dopadla dobře,
zachránce i model se dostali
na zem bez újmy. Počasí Dětskému dni přálo a tak ke slovu ještě jednou přišla hasičská
Tatrovka, která poskytla dětem osvěžující spršku. Během
horkého dne byla spotřebována celá cisterna.
RJ
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Uzavírka silnice
Silnice č. III/36747 a č. III/36478 z Napajedel do Halenkovic budou v souvislosti s rekonstrukcí od 18. 8. do 24. 8.
uzavřeny částečně, od 25. 8. do 28. 9. úplně a od 29. 9.
do 31. 10. částečně. Objížďka bude vedena přes obec Spytihněv. Při částečných uzavírkách bude dopravním značením
na komunikaci snížena rychlost. V místech, kde budou prováděny stavební práce, bude cesta zúžena na jeden jízdní pruh.
Oprava bude provedena od dopravní značky „konec obce Napajedla“ po dopravní značku „obec Halenkovice“ u letiště.

Halenkovice mají nového kněze
Je jím třicetiletý Bohumil Kundl, který přešel z uherskobrodské farnosti. Nový duchovní je rodákem z Hrobic. Je
absolventem Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Jako jáhen působil ve valašskokloboucké farnosti. Poslední tři roky byl kaplanem v Uherském
Brodě a Prakšicích. V Halenkovicích se svým farníkům poprvé představil v neděli 20. července při mši svaté. Halenkovice
nemají svého vlastního duchovního správce už čtrnáct let.
Dosavadní kněz Viliam Gavula zůstává i nadále v Napajedlích. V Halenkovicích působil tři roky. Za práci v Halenkovicích mu patří naše poděkován. Nový duchovní bude spolu
s Halenkovicemi spravovat i obec Spytihněv. Přejeme mu
v novém působišti hodně úspěchů.
27. srpna oslaví 65. let
pan Jaroslav Ulica, který
se do podvědomí občanů zapsal jako dlouholetý starosta naší obce. Funkci vykonával od roku 1990 do roku
2006. Celých 16 let usiloval
o zvelebení naší obce. Zůstal za ním kus dobře vykonané práce, za což mu patří
poděkování.
Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a stálou pohodu.
Redakční rada, zastupitelé
a zaměstnanci OÚ Halenkovice.

7. dubna 2008 oslavila 90
let paní Anežka Navrátilová z Kržlí.

3. července 2008 oslavili diamantovou svatbu, 60 let společného života, Zdenka a Rostislav Zapletalovi z Kržlí.

4. července 2008 oslavili
diamantovou svatbu, 60 let
společného života, Anna a
Šebestian Mikoškovi z Dolního Konce.

2
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Vítání občánků

3

V sobotu 26. dubna 2008 jsme na OÚ v Halenkovicích do života přivítali naše nejmenší děti. Pozvaní na tento slavnostní
akt přijali: Lenka a Jan Hradílkovi s dcerou Michaelou Amálií
(foto č. 1 s dcerou Gabrielou), Margita a Marek Abrahámovi se
synem Štěpánem (foto č. 2), Iveta a Petr Šaláškovi se synem Lukášem (foto č. 3 se synem Petrem). Další vítání proběhlo v sobotu 31. května a zúčastnili se Marcela Lišková a Jindřich Spáčil
s dcerou Denisou (foto č. 4), Veronika a Petr Karbowiakovi se
synem Ondřejem (foto č. 5), Monika a Zbyněk Holáskovi s dce-

1

2

4

rou Melisou (foto č. 6 s dcerou Sárou), Irena a Petr Martoniovi
se synem Tomášem (foto č. 7 se synem Lukášem).
S programem vystoupily žákyně základní školy a děti z MŠ.
Pro přítomné si připravily vystoupení plné hezkých písniček
a básniček.
Přejeme dětem i rodičům pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti. Při vítání občánků účinkovaly děti z MŠ, které po
prázdninách odcházejí do první třídy: Viktorie Trvajová, Nikola
Krátká, Alice Stuchlíková a Dominik Vlachynský. Těmto jmenovaným i všem dalším, kteří se na programu vítání dětí podílejí,
děkuji.
Bohdana Blažková, matrikářka

7

5

6
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Sňatky
V sobotu 19. dubna 2008 v kostele sv. Josefa v Halenkovicích
uzavřeli manželství Zuzana Zatloukalová a David Juřena.
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Blahopřejeme
Červen
50 let
Jiří Kolář
Dagmar Holásková

Pláňavy 83
Kopec 631
55 let

Dobromila Zapletalová

Záhumení 607
60 let

Ing. František Kubičík
Jiřina Hutyrová
Zdeněk Kytlica
Marie Kresová

Pláňavy 240
Katernice 120
Hradská 345
Dolina 542
70 let

Anna Vojtášková

Dědina 137
75 let

Marie Dobrovolná
Anna Badalová

Dolina 344
Kátliny 536
85 let

Milada Gajdošíková

Pláňavy 347

Červenec
55 let
Anna Sukupová

Pláňavy 266
60 let

Zlatou svatbu, 50 let společného života, oslavili 13. 06. 2008
Veronika a Josef Vojtíkovi od Svatých. Foto je ze slavnostního
obřadu, kterým si společně s rodinou tuto významnou událost
připomněli. Obřad se konal 14. 06. 2008 v obřadní síni OÚ Halenkovice.

Petr Dubovský
Václav Šubík

Zádřinová 41
Dolina 583
65 let

Květuše Kalivodová
Milan Benko
Marie Gregorová

Pláňavy 617
Zádřinová 348
Dolina 386
75 let

Jarmila Čeleďová
Josef Michalík
Růžena Kolečkářová
Alena Juřenová

Pláňavy 547
U Svatých 568
Dolina 462
Dědina 20
80 let

Zdeněk Strašák

Zemanové 217
85 let

Libuše Švejčarová

Obecnice 537

Srpen
60 let
Jiří Chudárek
Ivana Stránská

Dolina 492
Katernice 432
65 let

Jaroslav Ulica

Katernice 144
85 let

Anna Mikošková
Marie Holásková

Dolní Konec 36
Pláňavy 384



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