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Z obsahu

Oﬁciálně byl bál zahájen krátkým vystoupením organizátorů z kulturní komise, kteří se
třpytivými čelenkami na hlavě,
doprovázeni harmonikou, zano-

3

Slovo starosty

V sobotu 30. 1. 2010 se uskutečnil již jedenáctý ročník populárního Perníkového bálu. Stejně jako v letech minulých byla
pro návštěvníky připravena obvyklá porce plesové zábavy sestávající z hudby, tance, přátelských rozhovorů při skleničce
plus něco navíc.
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ZŠ a MŠ informuje
Vystoupení Zdeňka Izera
Fotoreportáž z akcí

tovali hostům přivítání. Během
vystoupení byl nakrátko uzavřen bufet, takže hned po skončení úvodní kulturní vložky bylo
u pultu napilno. Hostů totiž letos přišlo na stoosmdesát. Perníkovými motivy vyzdobený sál
zaplnily taneční páry, kterým
z pódia hrála skupina Kabrňáci.

V tu dobu se v horním patře budovy připravovalo další vystoupení. Za moment se
již u schodů doslova sešikoval
útvar - vojenský útvar. Na taneční parket napochodovali v důstojnických uniformách „Alexandrovci“, kteří překvapenému
a rozesmátému halenkovickému
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publiku předvedli svůj nejlepší ﬂák - Kalinku. Silný kulturní zážitek byl podtržen i skvělou choreograﬁí - zpěv sólistky
s mužským hlasem byl doprovázen nefalšovaným ruským „kozáčkem“. Po předvedení skladby
pak velitel tělesa zavelel k pochodu a soubor včetně vlajkonoše se standardou vojenským
krokem odpochodoval do přísálí, kde byl velen rozchod. Jednalo se o první větší zátěž nově
vybroušené podlahy sálu kulturního domu. Parkety vydržely.

(dokončení článku na str. 2)
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Perníkový bál
(dokončení článku ze str. 1)
Po vystoupení tělesa takového rozsahu se už víceméně nic
většího ani nedalo očekávat.
Jaký by to však byl omyl. Další zlatý hřeb večera přišel zhruba po hodince. V době, kdy byli
„Alexandrovci“ někde na cestě
mezi Halenkovicemi a Moskvou, se ozvala hudba z jiného
soudku - tóny z populární komediální řady Četník ze Saint
Tropez uvedly na parket skupinu neobvyklých mažoretek. Jejich vystoupení nepostrádalo
lehkost a eleganci. Fantastická
byla i práce s hůlkami, náročná
ﬁgura střídala ještě náročnější
ﬁguru, to vše za vydatné podpory hostů a roztleskávaček. Vystoupení sklidilo aplaus a dokonce se i přidávalo.

Po skončení vystoupení se
mažoretky ujaly vylosování tomboly, která byla víc než kdy jindy perníková. Zábava pak pokračovala do brzkých ranních
hodin. I letošní Perníkový bál
byl parádní…
RJ 
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
právě skončená zima byla
jedna z těch krutějších a řádně nás potrápila. Museli jsme
řešit stálé problémy s provozem na pozemních komunikacích včetně chodníků. Trápilo nás velké množství sněhu,
časté námrazy a náledí. Není
v moci obce zajistit okamžité odhrnutí sněhu a následné ošetření posypem ve všech
částech obce najednou. Postupuje se dle důležitosti komunikace - od centra po okrajové
části. Je potřeba si uvědomit,
že halenkovické místní komunikace jsou svou délkou přes
40 km jedny z nejdelších v regionu. Firma Jiřího Pavelky letos vykázala 375 hodin prací
na zimní údržbě. Zima odlehčila i obecní rozpočet a spolkla peníze na celou letošní údržbu. Ukázala taky, že ti, kteří
bydlí na odlehlých místech,
by měli pouvažovat o pořádné
zimní výbavě auta (tj. kvalitní
zimní pláště a sněhové řetězy),
jinak se tak snadno ke svému
domu nedostanou.
Rozmary zimy trápily i silničáře udržující krajské komunikace (hlavní tahy na Spytihněv a Napajedla). Speciﬁcké
klimatické podmínky dokonce způsobily jednodenní nedostupnost naší obce. Cesta
z Napajedel byla zcela zavátá
sněhem a na cestě na Spytihněv se vytvořila nesjízdná
ledová námraza a policie pro
nebezpečnost tento úsek úplně uzavřela (více na str. 20).
Špatná byla i údržba komunikace z Pláňav na Obecnice,
kde došlo k nehodě několika aut. Mnozí se domnívají,
že tato komunikace je obecní
a tudíž jsou veškeré povinnosti údržby na obci. Není to tak,
jedná se o komunikaci kraje.
Přesto se obec snažila, alespoň
základní údržbu na své náklady zajistit. Rada obce nesouhlasí s umístěním dopravního
značení (v zimě se neudržuje),
které bylo v minulosti v tomto
úseku nainstalováno a vznik-

lou situaci řeší. Vyzvali jsme
vlastníka této komunikace tj.
Zlínský kraj a majetkového
správce Ředitelství silnic Zlínského kraje k nápravě a opětovnému zavedení zimní údržby. Děkuji všem, kteří i přesto, že nemají podle zákona
(tzv. chodníkový zákon) povinnost udržovat chodníky přilehlé ke své nemovitosti, tak
učinili. Přes všechny nesnáze
lze konstatovat, že tato zima
byla krásná a potěšila především milovníky zimních sportů a hlavně děti.
V loňském roce provedl Odbor životního prostředí Zlínského kraje na našem obecním úřadě kontrolu. Zaměřil
se na to, jak obec zajišťuje nakládání s odpadními vodami
a vede agendu o kanalizačních
řadech. Z kontroly vyplynulo, že obec Halenkovice doposud nemá, jak jí ukládá zákon
o vodách, smlouvy s jednotlivými uživateli obecní kanalizace. Smlouvy jsme ve spolupráci s vodohospodářem paní
Ing. Kousalíkovou nachystali.
V nejbližších měsících budou
všechny domácnosti, spolky
a ﬁrmy napojené na obecní
kanalizaci obeslány a vyzvány
k podpisu této smlouvy. Součástí bude i čestné prohlášení vlastníka nemovitosti, jak
svou odpadní vodu předčišťuje
(septik, jímka, domovní čistírna, žumpa) a doložení četnosti vývozů. Pokud domácnost
odpadní vodu nepředčišťuje,
bude muset tento stav změnit, jinak se vystavuje zákonnému postihu. Tady nelze vycházet z nějakého stávajícího
(zaužívaného) stavu. Nedodržení kvality vypouštěné vody
do vodotečí (potoků) se také
obec vystavuje riziku ﬁnančních pokut od nadřízených orgánů. Pro rok 2010 není stanovena částka za stočné. Stočné
vypočítává a schvaluje zastupitelstvo obce podle schváleného odpisového plánu obnovy
kanalizací. Je zřejmé, že každé
domácnosti přibudou nepopulární poplatky za stočné.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o rozšíření mateřské školy

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ
formou kontejnerové přístavby
ve dvorní části staré školy. Rozšířením plochy na hraní, spaní,
stravování a navýšením počtu
toalet aj. se bude moci zvýšit
počet dětí ve školce o 10 (celkem cca 60). V průběhu prosince 2009 až března 2010 probíhalo výběrové řízení na dodavatele. Výběrová komise vybrala
z šesti dodavatelů ﬁ. Fagus Slušovice. Rozhodujícím faktorem
výběru byla cena díla. Na tento projekt jsme žádali o dotace
ze Zlínského kraje z programu
obnovy venkova. Výsledek není
znám. Finance jsou zajištěny
i v případě, že s žádostí neuspějeme (viz rozpočet 2010).
Realizace proběhne během letních prázdnin. Věřím, že zlepšíme kvalitu služeb MŠ a vyhovíme maminkám – žadatelkám
o umístění dítěte. Taktéž se
započne s dobudováním galerie – patra nad částí tělocvičny
ZŠ. Po prázdninách zde bude
umístěna školní družina a školní knihovna. Dále obec usiluje
o získání dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj na zbudování
dětského hřiště v zahradě MŠ.
Doufáme, že uspějeme, a že nevyhovující hřiště přebudujeme.
Cena díla je stanovena na cca
400 tis. Kč.
Po uzavření vstupního prostoru prodejny Jednoty Uh.
Ostroh chybí na Pláňavách
čekárna na autobus. Jedna
z možností je umístění nové
čekárny do prostoru mezi budovu KD a prodejnu nákupního střediska (nyní je zde
telefonní automat). Jednota
souhlasila za podmínky jejího
dostatečného osvětlení (světlo
s čidlem). Výměnu potřebuje
i stará a vandaly poškozená
autobus. zastávka na Dolině
u mlýna. Návrh je, aby čekárny
byly částečně prosklené, dobře
uzavřené – funkční vzhledem
k povětrnostním podmínkám.
Momentálně jsou zpracovány
nabídky od 2 ﬁrem. Proběhne výběrové řízení. Realizace
do podzimu 2010.
Od konce dubna 2010 bude
v budově KD k dispozici místnost (cca 16 m2) na provozování služeb pedikúra, kosmetika

a masáže. Provozovna vznikla
z čekárny dětí (ordinace lékaře je zmenšena - část oddělena na novou čekárnu). Nyní se
řeší hygienické a požární normy a změna v užívání místnosti na stavebním úřadě. Tímto
krokem zlepšíme využití KD
a doplníme chybějící služby
v obci.
V těchto dnech bude u komunikace vedoucí na bývalé
letiště na Drahách umístěna
značka „zákaz vjezdu všem
motorovým vozidlům“v obou
směrech. Vjezd bude možný
pouze na povolení Obecního
úřadu Halenkovice. Povolení
se týká i občanů, kteří mají
v této části pozemky k obdělávání. Rada obce doporučila omezit na této komunikaci provoz z důvodu častého
a nekontrolovatelného pohybu
motoristů různých automobilových klubů. Také se zde objevovala mládež, která jezdila
ve vracích a poškozovala okolní pozemky, dělala nepořádek a rušila noční klid. Pokud
bude policie provádět kontroly
na této komunikaci, bude mít
zákonný prostředek pokutovat
takovéto řidiče.
V současné době je dokončena vyřezávka přestárlých
a po zimě poškozených dřevin na pozemcích obce (doba
vegetačního klidu je do konce
března). Provedli ji zaměstnanci obce a brigádnicky členové zahrádkářů.
Nyní probíhá úklid obce
před Velikonocemi a poutí.
Úklid cest od zbytku posypového materiálu, údržba zeleně
apod. Posilou našim dvěma
stálým pracovníkům na půl
roku budou nezaměstnaní,
kteří budou vykonávat v naší
obci veřejně prospěšné práce.
Zaměstnáno bude 9 občanů,
a to prostřednictvím Úřadu
práce Zlín. Mzdy hradí v plné
výši evropské fondy. Obec zajistí pouze školení na bezpečnost práce a ochranné pracovní pomůcky.
Přeji všem hezké jaro a pěkné počasí na halenkovickou
pouť.
Jaromír Blažek 
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Z jednání rady a zastupitelstva obce prosinec až březen
ZO bere na vědomí:
• zprávu o plnění usnesení
z minulého zasedání ZO
• zprávu o činnosti rady obce

ZO konstatuje:
• ověření ve smyslu ust. § 54
odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších
předpisů, že návrh Územního
plánu Halenkovice není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených
orgánů nebo stanoviskem
krajského úřadu

ZO vydává:
• formou
obecné
povahy
v předloženém znění Územní
plán Halenkovice ve smyslu
ustanovení § 6 odst. 5 písm.
c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu
s ust. §§ 171 až 174 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů,
ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti,
formou opatření obecné povahy

ZO schvaluje:
• ukončení platnosti stávajícího Územního plánu sídelního útvaru Halenkovice včetně
jeho změn, dnem nabytí právní moci nového Územního
plánu
• rozhodnutí v souladu s ust.
§ 172 odst. 5 zákona
č.500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů,
o námitce tak jak je uvedeno v odůvodnění – Opatření
obecné povahy
• uhradit ﬁrmě Czech-service
s.r.o. zastoupené p. Miroslavem Králem cenu za zpracování Žádosti o dotaci na I. a II.
etapu kanalizace a ČOV dle
přiložené smlouvy o dílo, pod

podmínkou, že Rada obce Halenkovice prověří právní zastoupení ﬁrmy Czech-service
s.r.o. v obchodním rejstříku
• rozpočtové opatření č. 4/ZO
/2009 v předloženém znění.
• smlouvu č. O/0147/2010/
DOP o poskytnutí ﬁnančního
příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti obce
Halenkovice
• rozpočtové opatření č. 1/ZO
/2010

ZO pověřuje:
• kontrolní výbor kontrolou
všech organizací, kterým obec
poskytla v r. 2009 ﬁnanční
příspěvky

RO bere na vědomí
• zvýšení nájmu za pozemek
(modelářské letiště) pronajatý od ZDV Halenkovice
na 910 Kč za rok
• protokol z MěÚ Otrokovice,
odbor evidenčně – správní
o výsledku kontroly na matriční agendu. Vedení matriky
bez závad
• oznámení Státního okresního archivu Zlín – Klečůvka.
Vytvoření inventáře archivního fondu MNV Halenkovice
od roku 1948 do r. 1989
• oznámení údaje o vydaném
územním plánu (ÚP) Halenkovice z MěÚ Otrokovice, odbor územního plánování a investic
• možnost umístění fotovoltaické elektrárny na území obce
(v ÚP soukromé pozemky)
• informace komise o provedeném výběrovém řízení na dostavbu MŠ kontejnerovým
systémem. Byla vybrána ﬁ.
Fagus a. s. Slušovice
• publikaci Zlínského kraje
(Slovácké muzeum) – Lidové
stavby známé neznámé – zmíněna i obec Halenkovice
• založení Country klubu Halenkovice.
Seznámila
se
s předběžným plánem činnosti klubu. RO umožnila setkávání členů a příznivců v prostorách KD – přísálí a prezentaci na webu obce
• harmonogram úkolů a lhůt volby do Poslanecké sněmov-

ny Parlamentu ČR dne 28.
a 29. 5. 2010
• usnesení Okresního soudu
ve Zlíně. Obec Halenkovice
je ustanovena opatrovníkem
pana Františka Hamrly
• usnesení ZO č. 7/XXI/2010
ze dne 28.1.2010. RO prověřila zastoupení CZECH- service s.r.o., dle předložené plné
moci obchodním ředitelem
ﬁrmy je p. Miroslav Král

RO schvaluje
• rozpočtové opatření č. 3/RO/
2009. Dochází k úpravě rozpočtu na straně příjmů a výdajů o částku cca 50 tis. Kč
• přijetí daru a uzavření darovací smlouvy (10 ks žárovek
HPL 250W PHILIPS v hodnotě 3.000 Kč) od p. Vladislava
Stuchlíka a pověřila starostu
obce podpisem
• smlouva o dílo č. 1/2010 –
projekt stavby pro stavební
povolení „ČOV Halenkovice“
U Svatých
• žádost Ing. Lubomíra Navrátila o uložení inž. sítí (vodovodní přípojka k RD č. 418)
na obecní parcele č. 3605/1.
RO schválila smlouvu o výpůjčce
tohoto
pozemku
na dobu životnosti přípojky.
Záměr zveřejněn na úřední
desce
• žádost o zrušení nájemní
smlouvy - pronájem pozemku
parcel. č. 50/1 – Oldřich Zapletal
• žádost o pronájem pozemku
p. Libuši Sedláčkové - parcel.
č. 50/1 – 1648 m2 v části obce
Záhumení. Záměr pronájmu
zveřejněn na úřední desce
• termíny zasedání rady obce
v roce 2010 - každý lichý týden ve čtvrtek
• navýšení poplatku za pronájem sálu a přísálí KD. Sál
2.000 Kč, přísálí 1.000 Kč
(v zimním období o 500 Kč
více - otop). Smuteční posezení (pohřby) - paušální částka
1.000 za sál i přísálí
• program zasedání ZO dne 28.
1. 2010
• žádost ředitele MŠ a ZŠ Halenkovice o rozdělení hospodářského výsledku za rok

2009 ve výši 241.105,28 Kč
a návrh na převedení do rezervního fondu
• povolení na průjezd obcí pro
nákladní vozidla nad 3,5 tuny
pro ﬁ. LUKROM – vývoz kejdy
Vydáno mimořádně a krátkodobě vzhledem k současnému
počasí (námraza na MK)
• návrh vzorové smlouvy na připojení nemovitosti k obecní
kanalizaci. Předloží zastupitelstvu obce
• žádost ﬁ. OMNIS Olomouc
a.s. - vyvěšení plakátů na sloupy VO – Stavební veletrh
• zpracování projektu a zaslání na Ministerstvo pro místní
rozvoj. Program podpory venkova – podpora dětí a mládeže v obci Halenkovice. Žádost o dotaci na dětské hřiště
ve školce
• vystavení územního plánu
v prostorách obecního úřadu (chodba 1. poschodí)
k nahlédnutí pro veřejnost
a náklady s tím spojené cca
10 000 Kč
• rozšíření programové nabídky
kabelové televize o programy
TV Barrandov a NOVA CINEMA dle cenové nabídky ﬁrmy
Satturn Holešov
• žádosti o ﬁnanční příspěvek
na rok 2010 pro Cvičení s dětmi od 1 do 4 let – p. Veronika Horková. Nákup zdravotních míčů OVERBALL v ceně
do 3.500 Kč
• žádost p. Jiřího Bahula o vydání povolení pro provozování
dětské atrakce na pouti - parkoviště u kostela
• žádost RALLYE Zlín spol.
s r.o. RO souhlasí s průjezdem
obcí při testovací rychlostní
zkoušce při akci Expo Czech
Rally. Silnice od přejezdu Napajedla část Šardice po cestu
na Žlutavu – směr Kucharice
bude uzavřena dne 13. 3. 2010
od 10 do 15 hodin. Případné
škody budou pořadatelem odstraněny
• podání žádosti na výběrové dotační řízení Ministerstva kultury - Veřejné informační služby knihoven, podprogram č. 3 – Informační
centra veřejných knihoven.
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Z jednání rady a zastupitelstva obce prosinec až březen
Celkové náklady projektu
102.257 Kč. Můžeme získat
až 71 tisíc korun, zbytek doplatíme z vlastních nákladů

RO projednala
• protokol o výsledku kontroly
provedené odborem ŽP Zlínského kraje na provozování
kanalizace. Obec nemá schválený kanalizační řád, plán ﬁnancování obnovy kanalizací
a uzavřené smlouvy s jednotl.
majiteli nemovitostí připojenými na kanalizaci
• zahájení a vyhodnocení výběrového řízení na projektovou
dokumentaci 1. etapa - ČOV
a přivaděče. Osloveny tři ﬁrmy. Vybrána ﬁrma Ing. Slavomír Černý, Zdounky
• žádost o změnu zimní údržby úsek Obecnice od bývalého zeměděl. letiště na Drahách směrem ke křižovatce na Pláňavy.
Silnice č. III/36748 je ve vlastnictví Zlín. kraje je v délce
600 m neudržovaná. Starosta
zašle žádost na Ředitelství silnic Zlínského kraje a další instituce
• nabídku pozemků - dar
od manž. Slezáčkových,
parcel. č. 2593/58 o výměře 1093 m2 a parcel. č.
2593/121 o výměře 677 m2
travní porost. Schválí ZO
na dalším zasedání
• žádost ZŠ a MŠ Halenkovice o dodatek ke zřizovací
listině příspěvkové organizace za účelem vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Schválí zřizovatel - ZO
na příštím zasedání
• konání IV. ročníku koštu halenkovické slivovice. Kategorie – trnková a ovocná (peckoviny a jádroviny). Ceny poskytne obecní úřad a vítěz získá putovní pohár. Výběr vzorků od 31. 3. do 8. 4., degustace 9. 4. v prostorách KD, slavnostní vyhlášení 17. 4. 2010.
Program: cimbálová muzika Dolňáci a taneční soubor
Pozdní sběr
• obnovu autobusových zastávek v částech Pláňavy a Dolina u mlýna. Nastavila technické parametry. Dle poža-

davků bude zjištěna cenová
nabídka u několika výrobců.
Zajistí starosta
• žádost p. Blanky Stuchlíkové, Moniky Šustalové a manž.
Valentových – povolení provozování pedikúry, kosmeti-

ky a masáží v budově obecního úřadu. Zatím se připravují
vhodné prostory a řeší se změna užívání místností. Záměr
pronájmu bude zveřejněn
• svolání
veřejné
schůze
s obyvateli Záhumení dne

11. 3. 2010 v 16 hodin v budově OÚ k projednání záměru rekonstrukce cesty
na Záhumení (u řadovek).
Z důvodu zapojení veřejnosti
do tvorby projektu.
Vypsala Bohdana Blažková 
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Základní škola informuje
Prospěch a chování za 1. pololetí šk. roku 2009/2010
 1. ročník: 18 žáků (8 dívek, 10 chlapců)
Chování: velmi dobré
Prospěch: všichni žáci prospěli s vyznamenáním
Samé jedničky: Baránek Ondřej, Dobrozemská Kristýna,
Donovalová Karolína, Gabrhelík Jan, Holásková Sára, Kašík Filip, Kocián Lukáš, Kunčarová Miroslava, Marcaníková
Lenka, Palla František, Pavelka
Michal, Platoš Robin, Surý Ladislav, Trvaj František, Vaculíková Anna, Vojáček Zdeněk
Zameškaných hod.:  23,5
hod./1 žák
Panel cti: František Palla,
František Trvaj, Anna Vaculíková
 2. ročník: 21 žák (13 dívek, 8 chlapců)
Chování: velmi dobré
Prospěch: všichni žáci prospěli s vyznamenáním
Samé jedničky: Badalová Veronika, Baštincová Barbora,
Gabrhelíková Barbora, Gabrhelíková Marie, Krátká Nikola, Surý Lukáš, Šubík Roman
Zameškaných hod.:  23,19
hod./1 žák
Panel cti: Nikola Krátká
 3. ročník: 15 žáků (8 dívek, 7 chlapců)
Chování: velmi dobré
Prospěch: 12 žáků prospělo
s vyznamenáním
Samé jedničky: Blažek Mojmír, Dundálek Vít, Dundálková Karolína, Chaloupka Jakub, Chrenčíková Hana, Koutná Barbora, Sklenařík Lukáš
Zameškaných hod.:  50,33
hod./1 žák
Panel cti: Lukáš Sklenařík
 4. ročník: 14 žáků (8 dívek, 6 chlapců)
Chování: 1 žák dostal důtku třídního učitele za nepěkné vyjadřování a vyrušování,
ostatní žáci velmi dobré

Prospěch: 11 žáků prospělo
s vyznamenáním
Samé jedničky: Březíková Terezie, Hanáková Kateřina, Matuškovičová Michaela, Švejčarová Markéta, Varmužová Dorota
Zameškaných hod.:  38,14
hod./1 žák
Panel cti: Gabriela Mitáčková
 5. ročník: 12 žáků (8 dívek, 4 chlapci)
Chování: velmi dobré
Prospěch: 5 žáků prospělo
s vyznamenáním
Samé jedničky: Gabrhelík Michal, Kociánová Kateřina
Zameškaných hod.:  40,58
hod./1 žák
Panel cti: Kateřina Kociánová
 6. ročník: 21 žák (8 dívek,
13 chlapců)
Chování: velmi dobré
Prospěch: 10 žáků prospělo
s vyznamenáním
Matuškovič Jaroslav (1,07),
Blažek Jaromír (1,20), Gabrhelík Luděk (1,33), Hučíková Valerie (1,33), Blahová Iveta (1,47), Fischerová
Anna (1,47), Grebeníček Daniel (1,47), Vitásková Monika
(1,47)
Samé výborné: Kylarová Dagmar (1,00), Přecechtěl Šimon
(1,00)
Zameškaných hod.:  39,3
hod./1 žák
Panel cti: Dagmar Kylarová
 7. ročník: 18 žák (7 dívek,
11 chlapců)
Chování: velmi dobré
Prospěch: 6 žáků prospělo
s vyznamenáním
Vykoukal Michal (1,47)
Samé výborné: Graclová Markéta (1,00), Hanáková Denisa (1,00), Kadlčíková Monika (1,00), Králová Kateřina
(1,00), Švec Ondřej (1,00)
Zameškaných hod.:  34,56
hod./1 žák
Panel cti: Kateřina Králová

 8. ročník: 15 žáků (9 dívek, 6 chlapců)
Chování: velmi dobré
Prospěch: 5 žáků prospělo
s vyznamenáním
Wozar Filip (1,12), Vojtíková
Lucie (1,18), Jelínek Richard
(1,24), Svárovská Pavla (1,29)
Samé
výborné: Graclová
Anna (1,00)
Neprospěli: 2 žáci (JČ)
Zameškaných hod.:  61,6
hod./1 žák
Panel cti: Filip Wozar
 9. ročník: 15 žáků (7 dívek, 8 chlapců)
Chování: 1 žákovi udělen II.
stupeň z chování (neomluvené hodiny), ostatní žáci velmi
dobré
Prospěch: 3 žáci prospěli
s vyznamenáním
Dundálková Ivona (1,13), Němec Radek (1,25)
Samé výborné: Gajdošíková
Anna (1,00)
Zameškaných hod.:  75,87
hod./1 žák
Panel cti: Radek Němec
K zápisu do 1. třídy se dostavilo 20 dětí, rodiče 2 dětí
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požádali o odklad PŠD. Období 2. pololetí škol. roku
bude kromě běžných školních akcí věnováno přípravě oslav školství v naší obci
(zjišťování adres, tisk pozvánek, vytvoření „Almanachu“,
práce na celoškolském projektu, nácvik programu „Akademie“ a hlavně vybudování
„Galerie“ a další).
Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům výboru SRPŠ při zajištění zdárného průběhu „Rodičovského plesu“ i „Karnevalu pro
děti“ a to jmenovitě: p. Radkovi Kociánovi, Mileně Košábkové, Františkovi Vojáčkovi, Drahomírovi a Vlastě
Hrbáčkovým, Petrovi a Jitce
Pavelkovým, Ivanovi Blahovi, Zdeňkovi Trvajovi, Ladě
Donovalové, Ludmile Trvajové, Marcele a Markovi Hučíkovým, Romanovi Šavarovi, Jarmile a Františkovi Gabrhelíkovým, Ireně a Milanovi Vávrovým, Elišce a Robertovi Černochovým, Lence Vykoukalové, Blance Kaňovské
a Barboře Gabrhelíkové.
Hana Huťková, zást. řed. ZŠ 

Hospodaření rodičovského sdružení:
26. 11. 2009 se uskutečnila plenární schůze SRPŠ,
kde byla přenesena podrobná ﬁnanční zpráva:
Hotovost: ..................................................... 4 350,00 Kč
Účet: ........................................................ 184 328,42 Kč
Některé výdaje následujícího období:
Doprava na divadelní festival Napajedla .......... 1 800 Kč
Mikulášská nadílka............................................... 978 Kč
Vybavení akvária ................................................. 2 171 Kč
Hračky – ŠD ....................................................... 1 659 Kč
Vánoční turnaje – ceny ......................................... 434 Kč
Dárečky – zápis do 1. tř. ...................................... 860 Kč
Poděkování p. Vlkové Lence
za obětavou práci ve výboru SRPŠ ...................... 850 Kč
Doplatek na dětský „Karneval“ ........................ 1 068 Kč
Příjmy:
Rodičovské příspěvky ....................................... 6 425 Kč
Sběr papíru – podzim 2009 .............................. 4 217 Kč
Loňský sběr bylin ............................................. 4 109 Kč
„Rodičovský ples“ .............................................48 510 Kč
(za šípky jsme částku 5 528 Kč zatím neobdrželi)
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Co se děje v MŠ Beruška
Zápis dětí do Mateřské školy v Halenkovicích
pro školní rok 2010/2011
se uskutečnil 7.–8. 4. 2010
v době od 9.00 do 11.00 hod.
v budově mateřské školy formou dne otevřených dveří.
Rodiče s dětmi měli možnost
prohlédnout si prostory školy, seznámit se s učitelkami,
dětmi, prostředím a hračkami ve třídách.
Ještě dříve než budou vaše
děti navštěvovat mateřskou
školu, chci vám alespoň krátce naši školu představit. Mateřská škola má dvě třídy,
do kterých jsou děti rozděleny podle věku: 1. třída MŠ „Berušky“ jsou děti 3–4leté.

O 24 dětí pečuje p. uč. Marie Andrýsková a vedoucí uč.
Marie Mihalová. 2. třída MŠ
- „Skřítci“ jsou děti 5–7leté.
O těchto 26 dětí se stará p. uč. Dagmar Holásková
a Marcela Palúchová.
Třídy jsou vybaveny novým
dětským nábytkem a jsou členěny do menších hracích koutků (viz fotoreportáž na straně 8). V nich se děti mohou
hravou formou plně rozvíjet
a zdokonalovat nové poznatky
a dovednosti při plnění úkolů podle tematických plánů
třídního vzdělávacího programu školy. Vybavení mateřské
školy hračkami a pomůckami
k výchovně vzdělávací práci

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ
je velmi dobré. Mateřská škola má zpracovaný svůj vlastní školní vzdělávací program
s názvem „Svět je velká skládačka“.
Ve zkratce přinášíme to, co
jsme o začátku roku absolvovali. Od 9. 9. jsme navštěvovali předplavecký výcvik
v Uherském Hradišti. 25. 9.
jsme se byli podívat jak se
vaří povidla, také jsme ochutnali. 17. 10. proběhla dlouho
očekávaná Drakiáda, u které nemohly chybět ani děti
z MŠ. 26. 10. uzavírali Skřítkové a Broučci podzimní přírodu. 29. 11. děti z MŠ úspěšně vystoupily se svým pásmem na Rozsvěcování halenkovického vánočního stromu.
4. 12. za námi do MŠ přišel
Mikuláš s čerty, kteří nám na-

ložili sladkou nadílku. 23. 11.
jsme navštívili své kamarády
v 1. třídě ZŠ. 18. 11. proběhl
v MŠ Den otevřených dveří
spojený s podzimním tvořením z přírodních materiálů.
8. 2. děti zaujalo pečení perníčků. 15. a 16. 12. jsme rodičům a prarodičům převedli své vystoupení na Vánoční
besídce. 26. 1. šly starší děti
k zápisu do ZŠ. 22. 2. proběhl
v naší školce karneval.
Více informací o mateřské
škole si můžete přečíst na webových stránkách Základní
a mateřské školy Halenkovice nebo se je dozvíte přímo
v naší mateřské škole.
Přijďte, těšíme se na vás!
www.zshalenkovice.cz
Mihalová Marie,
vedoucí uč. MŠ Halenkovice 

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Halenkovice
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ
Halenkovice se uskutečnil v úterý 26. ledna 2010
od 14:00 do 17:00 hod.
ve třídách prvního stupně
ZŠ na Pláňavách.
Děti v tento den, aniž by
si to příliš zabíraly, prošly
svou první velkou zkouškou. Všechny se snažily
a všechny byly šikovné.
U paní učitelky Evy Sattkové se malovalo a rodiče si zde vyplnili nezbytné formuláře. Paní učitelce Petře Cívelové děti
předvedly, jak umí poznávat číslice, rozdíly, tvary. U paní učitelky Adély Chrástkové se věnovaly
písmenkům,
básničkám
a pohádkám. U paní učitelky Jarmily Tělupilové
si zazpívaly písničku. Některé děti se doprovodily
na xylofon, vytleskávaly
rytmus a poznávaly hudební nástroje. Každý výkon
byl odměněn dárečky, které připravili žáci ve školní
družině. Děti dostaly omalovánky, tužky, ořezávátka a samozřejmě spoustu
sladkostí.

O děti se při jejich putování mezi učebnami vzorně starali žáci vyšších ročníků ZŠ.
O rodiče se pak postaral pan
učitel Jiří Veselý, který předal všechny důležité informa-

ce o školní docházce jejich ratolestí.
Zápisu do školy se zúčastnilo 20 dětí. Rodiče 18 dětí
požádali o přijetí do 1. ročníku. Rodiče 2 dětí žádají o od-

klad školní docházky. Vypadá to, že v září do prvňáckých lavic halenkovické školy usedne perfektní
parta....
Pája 
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Ohlédnutí za Vánocemi aneb co v minulém zpravodaji nebylo
Zábavný pořad Zdeňka Izera

Vánoční koncert
V sobotu 19. prosince
2009 uspořádala Kulturní
komise při OÚ Halenkovice
v sále KD Halenkovice Vánoční koncert.
V letošním roce koncert navštívilo více než sto diváků
a posluchačů. Každý, kdo přišel, měl možnost shlédnout
vystoupení dětí z halenko-

vického folklorního kroužku,
souborů Radovan a Pozdní
sběr za doprovodu cimbálové muziky Milana Skříčka.
Všechna vystoupení se nesla
v duchu Vánoc. Sálem prostupovala opravdová předvánoční atmosféra, která dala všem
možnost na chvilku zapomenout na shon, který je průvodním jevem „novodobých
vánočních svátků“.

V úterý 15. prosince 2009
se v sále Kulturního domu
v Halenkovicích představil
známý český bavič Zdeněk
Izer. Jeho pořad nesl název
„Po plastice pípl“. Akci organizačně zajistil pan Radek
Kocián.
O představení byl velký zájem a sál byl vyprodán už čtrnáct dní před vystoupením.
Třista diváků, kteří měli
to štěstí a získali vstupenky, mělo možnost vidět téměř dvouhodinový program,
ve kterém na řadu přišly
parodie televizních pořadů,
zpravodajských relací a imitování celé řady populárních
českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vše živě, bez
playbacku, za doprovodu kláves, na které hrál host včera
pan Petr Freund. Vystoupení
byla doplněna nejrůznějšími
kostýmy a převleky, nechyběly ani vtipy a glosy reagující
na úroveň současné televizní
zábavy, politické scény a tolik populárních plastických

Dětská mše
Vánoční zpívání
Stalo se tradicí, že se u zvonice Na Kopci na Štědrý den,
kolem jedenadvacáté hodiny, sejdou sousedé, přátelé a známí, kteří si společně v tento slavnostní čas zazpívají vánoční písně a koledy.

Na Štědrý den byla v kostele sv. Josefa v Halenkovicích od 16:00 hodin sloužena
mše pro rodiče s dětmi. Před
zahájením mše zvaly do kostela tóny trubky otce Bohumila, které se z kostelní půdy
rozléhaly po celých Halenkovicích.

operací. Tu a tam se nad sálem rozeznělo „ostřejší“ slůvko, ale to ke Zdeňku Izerovi
patří. Vystoupení bylo úspěšné a diváci se po celou dobu
velmi dobře bavili. Na závěr
ocenili pány Izera a Freunda
několika bouřlivými potlesky, za kterými vždy následoval přídavek.
R.J. 
Na všechny příchozí čekal vyzdobený kostel s Betlémem, před oltářem čekaly
prázdné jesličky. Děti během
mše v jesličkách přivítaly děťátko a dostaly i první letošní vánoční dárek. Po skončení mše se pak všichni rozešli
do svých domovů ke štědrovečerní večeři a rozzářeným
stromečkům.
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Vodění medvěda a Pochovávání basy
Příslušníci Sboru dobrovolných hasičů Halenkovice
a členky Červeného kříže se
opět po roce vydali na fašaňkový průvod naší rozlehlou
vesnicí. Letos jsme chodili 13.
a 14. února.
Museli jsme vyřešit problém
s hudebním doprovodem. Nakonec došlo na variantu pouštění hudby přes hasičské auto
- Opel Movano. A bylo to dobré řešení. Slyšet nás bylo všude a nikdo si nemohl naříkat,
že jsme u jeho domu nehráli. Auto řídil a CD vyměňoval
pan Tomáš Vičánek. Movano
zároveň sloužilo jako sběrna
proviantu a zahřívací vozidlo.
Bylo nás o něco méně než vloni - něco přes dvacet.
První den jsme obešli Svaté,
Dolinu až ke kolibě a na Obec-

nice nás vyvezl autobus
i za cenu, že na letišti zapadl
a museli jej tahat traktorem Trvajovi. A nakonec Pláňavy.
Sobota byla studená a větrná a pod nohama to hodně
klouzalo. V neděli bylo počasí o kapánek lepší. Začali jsme
Katernicemi. Do Zádřinového
nás opět svezl autobus a pak
po vlastních zpět na Dolní
Konec přes Kopec a Záhumení a naposled do Zlámance.
Všichni jsme byli rádi, že to
máme zdárně za sebou.
Děkujeme našim milým spoluobčanům za občerstvení a ﬁnanční i naturální dary. Asi
nejlépe nám přišel k chuti horký čaj. Nevadilo, když v něm
byl krapet slivovice.
V týdnu jsme pilovali program a v sobotu 20. 2. jsme jej

předvedli v sále KD. Asi nejvíce práce měl pan Jindřich Juřena. Zrýmovat hříchy našich
spoluobčanů není jednoduché. A tak jsme tu naši basičku zase pochovali. Věříme, že
jsme všechny příchozí dobře
pobavili. Dík patří také panu
Václavu Šubíkovi za hudbu
k vystoupení a skupině Vašton za taneční hudbu. Není
možné zde všechny zúčastněné jmenovat, a proto mi dovolte, abych jim všem poděkovala
za jejich čas.
Jestli jsme potěšili, je naší
radostí. Komu se nelíbilo, ať
příště sám přispěje nápadem
nebo svou účastí.
Fašaňku, fašaňku, už je
ťa na mále, jako tej rosenky
na zelenej trávě ….
JaTe 

Vodění medvěda a Pochovávání basy. Více
na straně 12 a13.

Dětský karneval
Letošní Dětský karneval se
uskutečnil v neděli 28. února
v sále KD Halenkovice. Stejně jako v předcházejících letech, se organizace akce ujala Základní a mateřská škola Halenkovice a Rodičovské
sdružení při ZŠ Halenkovice.
Hry a soutěže pro děti připravily paní učitelky ze školy

a školky. Odpoledne plné zábavy slovem provázel moderátor rádia Čas pan Marek Toman.
Během karnevalu se v zákulisí i v sále objevil štáb televize RTA, který pro své vysílání
připravoval reportáž. Mnoho
z účastníků si tak vyzkoušelo, jaké je to být před televiz-

ní kamerou. Samotný průběh
akce byl plně v režii dětí. Vystoupení malých gymnastek,
tanec různých stylů a forem,
běhání sem a tam, občas
proložené soutěží, celé odpoledne uběhlo velmi rychle…
Reportáž televize RTA
z Dětského karnevalu je
k dispozici na www.halenkovice.cz.
Pája 
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Rodičovský
ples
V sobotu 27. února 2010
v sále Kulturního domu Halenkovice završil plesovou sezónu 2010 Rodičovský ples.
Tato kulturní akce získává
rok od roku na oblibě. Proto i letos přistoupili organizátoři k předprodeji lístků
a místenek. O tom, že zájem
byl velký, svědčí i to, že 300
míst (kapacita sálu) se podařilo vyprodat již týden před
jeho konáním. Hlavním bodem programu bylo tradiční
předtančení žáků 9. ročníku
ZŠ Halenkovice, letos doplněno o zájemce z 8. a 7. třídy. Vystoupení uváděly konferenciérky Simona Přílučíková a Lucie Vojtíková, které představily jednotlivé páry
a taneční skladby. Na parketu zazářilo osmnáct tanečnic
a tanečníků: Anna Gajdošíková a Filip Wozar, Ivona Dundálková a Jiří Láník, Kateřina Rozsypalová a Martin Ježíšek, Magdalena Kaňovská
a Bohuslav Vykoukal, Nikola
Navrátilová a Tomáš Ježíšek,
Lenka Jaroňková a Radek Němec, Magdalena Kociánová
a Patrik Kedra, Andrea Dlapová a Richard Jelínek, Adéla Stuchlíková a Zdeňek Trvaj. Program s žáky nacvičila
paní učitelka Hana Huťková.
Za velikou trpělivost a ochotu jí žáci a žákyně poděkovali
a předali jí kytku růží a dort.
Tak jako v předcházejících letech, vyzvali aktéři předtančení k prvnímu tanci večera
své rodiče. Hudební doprovod plesu obstarala skupina
Aventis a díky štědrým sponzorům nechyběla ani bohatá
tombola. Věříme, že se všichni na letošním Rodičovském
plesu dobře bavili. Organizátoři by rádi poděkovali všem
rodičům, kteří se podíleli
na přípravě plese, obstarávali chod bufetu a po skončení
pomohli s úklidem sálu.
JaTe 
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 9. ledna 2010 proběhla na Otrokovicku (Otrokovice, Napajedla, Pohořelice,
Oldřichovice, Komárov, Spytihněv, Tlumačov, Žlutava a Halenkovice) Tříkrálová sbírka.
Hlavním posláním sbírky je
upozornit na lidi kolem nás,
kteří potřebují pomoci.
Tříkrálovou sbírku každoročně pořádá Charita ČR, přičemž v Otrokovicích a okolních obcích ji organizačně zajišťuje Charita sv. Anežky Otrokovice.
Pro potřeby charitního díla
se v devíti obcích vybralo celkem 581 575 Kč (v loňském
roce 601 542 Kč). Dary budou rozděleny potřebným
v našem regionu i v rámci
České republiky (v loňském
roce pomohly peníze potřebným i v oblastech zasažených
povodněmi) a také v zahraničí (podpora projektů na Haiti
atd.).
Rozdělení Tříkrálové sbírky: 65 % farní charity (zahrnuje: 58 % přímo k dispozici
na záměry farní charity, 5 %

záměry na pomoc charitám
v existenční krizi, 2 % záměry
na pomoc potřebným), 15 %
diecézní charity, 10 % humanitární pomoc, 5 % sekretariát,
5 % režie.
V Halenkovicích byla letošní Tříkrálová sbírka poznamenána nepříznivým počasím.
V době konání se obec proměnila v „ledové království“,
koledování bylo proto v sobotu zrušeno. V neděli a někde
i v pondělí se pak do halenkovických místních částí vypravilo celkem devět odvážných
Otrokovice

260.810 Kč

34 skupinek

136 koledníků

25.665 Kč

5 skupinek

20 koledníků

Napajedla

139.437 Kč

36 skupinek

140 koledníků

Pohořelice

20.963 Kč

4 skupinky

16 koledníků

9.812 Kč

2 skupinky

8 koledníků

z toho Kvítkovice

Oldřichovice
Komárov

10.330 Kč

2 skupinky

8 koledníků

Spytihněv

40.829 Kč

10 skupinek

40 koledníků

Halenkovice

31.611 Kč

9 skupinek

36 koledníků

Žlutava

22.622 Kč

5 skupinek

24 koledníků

Tlumačov

45.161 Kč

11 skupinek

44 koledníků

581.575 Kč 113 skupinek

452 koledníků

CELKEM

Viktorka z Kržlí
(pokračování z minulého čísla)
Léta plynou, náruč krásných šatů se mění v hromadu hader, vyprávějící mladá žena v podivnou bytost
s křížkem v ústech na znamení nejasného pokání či
viny. Viktorka z Kržlí nosila
později obnošené šaty jejích
obyvatel, jedla darované jídlo a kouřila i tabák, který
si sami pěstovali. „Daj sem
fajku,“ říkávala jí stařenka,
matka mojí maminky, když
chtěla Bartonica přespat u ní
ve stodole. Ráno jí fajku zase
vracela.
A vidím i moji maminku,
letos devadesátiletou, jak
buší pěstičkami do své starší
sestry za to, že si „na ven“
oblékla bez dovolení její první školní vyšívanou zástěrku

skupinek koledníků. I přes
špatné počasí bylo nakonec

a že ji málo bere s sebou do té
pavučiny chodníčků, tehdejší nejpevnější sociální sítě.
A nejen proto sítě nejistější, že
vozové cesty byly po většinu
roku plné bláta, prachu nebo
závějí. Tudy se chodilo za kamarádkami a kamarády, k rodině i za okouzlenými pohledy,
které by ještě neunesly pojmenování láskami, k sousedům
pro radu, výpůjčky, s pomocí
i za pomocí či jen tak na besedu. A také za tou, které se
chodníčky stávaly bludištěm,
z něhož žádná cestička k domovu nevede.
„Jednou jsme nesly se stařenkou čerstvě napečený chleba přes boří Jožkovi z pasek,
co nám pomáhal dělat dřevo
na zimu, už svítil měsíc a ona
mně ukazovala v tmavém žle-

bě malé umetené místo, ohraničené kameny“ - tady prý plakávala a zpívala nikým neviděná kržlická Viktorka. „Nevím,
ale vypadalo to s povadlým
kvítím jako dětský hrobeček,“
vzpomíná moje maminka,
když se ptám na osudy Bartonice.
Říká se, že ji rodina po návratu z Vídně kvůli hanbě nepřijala a ona odešla na okraj
vesnice, kde se snažila s pomocí druhých nějak přežít.
Tehdy bylo více dětí nežli jídla, dnes by se nejedna rodina radovala, kdyby se jí dívky a mladé ženy vracely z cest
do Evropy či do zámoří s dítětem na ruce.
Jestli její dítě zemřelo již
cestou, až po vyhnání z domu,
nebo dokonce dávno před odchodem ze služby ve Vídni,
se můžeme jen domýšlet, ale

pro dobročinné účely vykoledováno 31 611 Kč (v loňském
roce 36 937 Kč).
Paní Horková, organizátorka sbírky v Halenkovicích, by
chtěla poděkovat všem koledníkům a doprovodu za to, že
to v těchto těžkých podmínkách zvládli a hlavně, že se nikomu nic nestalo.
Díky patří také všem dárcům za ﬁnanční příspěvky.
Pokud Tři králové nenavštívili všechny domácnosti, bylo to
právě kvůli špatnému počasí
nebo schůdnosti terénu.
B.B. 
ze smutného žleba se prý
po nocích ozýval divný pláč.
Jen kousek odsud si smrt
vzala sekáče, kterému se při
cestě domů smekla unavená
noha a on nalehl na kosu.
Jako děti jsme tady slyšívali hlas a rychle prošli, abychom už byli dál. Truchlivý
genius loci zalehl celou úžlabinu.
Zato Na Vrchách dál vály
teplé větry od jihu, na stromech přibývalo monogramů
i srdcí, kterými prolétal šíp.
Ostré obrysy rytin na kůře
dřeva roztavil čas. V podobě
polínek dřevo poklidně shořelo v kamnech jejich stárnoucích autorů, zakladatelů nových rodin, ale již bez
prudkosti síly, která tak nesrovnatelně hluboko zranila
duši jedné z nich.
Svatava Navrátilová 
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Nehoda zájezdového autobusu
Tento článek vznikl na základě informací poskytnutých lidmi z havarovaného autobusu a jeho účelem je poděkovat všem za úžasnou,
rychlou a nezištnou pomoc. Všem zraněným přejeme co nejrychlejší uzdravení a vyrovnání se s tímto nepříjemným prožitkem.
V pátek 12. února 2010
v dopoledních hodinách došlo v blízkosti slovensko-maďarských hranic k havárii
zájezdového autobusu, který vezl rodiče s dětmi z Halenkovic, Částkova a dalších
obcí do termálních lázní
v maďarském Györu.
K nehodě došlo na zledovatělé silnici, kdy do autobusu narazil neovladatelný
kamion. Zpráva o nehodě
se v průběhu pátku objevila ve všech významných médiích jak na Slovensku, tak
v České republice.
Dle oﬁciálních zpráv došlo
k lehkému zranění 9 osob.

Avšak každý z účastníků nehody si odnáší velmi nepříjemný
zážitek. Jak se shodují všichni
cestující, v době pro ně nejtěžší přišel důkaz účasti, lidskosti
a solidarity.
Díky očitému svědkovi události z řad slovenské policie,
byly ihned po havárii mobilizovány záchranné složky. Zranění byli převáženi do galantské nemocnice. Ostatní pasažéry ochotně odváželi do tepla
na policejní stanici v Galantě
řidiči kolemjedoucích automobilů, vozidla policie a hasičů.
Po zveřejnění se vlna solidarity zvedla i v Halenkovicích
a na obecní úřad přicházely

nabídky pomoci od mnohých
halenkovických občanů. V té
době již byl ﬁrmou, která zajišťovala dopravu zájezdu, vypraven náhradní autobus.
Slovenští policisté se k halenkovickým občanům a zejména pak k dětem chovali
velmi pohostinně a snažili se
tak psychické následky nehody zmírnit. Všem bylo poskytnuto občerstvení, děti se
dívaly na pohádky, hrály si,
kreslily a vybarvovaly omalovánky, které dostaly od policistů. S nezištnou nabídkou
přišel primátor města Galanta
Ing. Alexander Mézeš, který
cestujícím umožnil návštěvu

v nedávno dostavěném aquaparku v Galantě. Za projev
solidarity a za práci záchranných složek mu jménem zastupitelstva obce a jménem
svým poděkoval i starosta
obce Jaromír Blažek.
Organizátoři
zájezdu,
za všechny postižené touto dopravní nehodou, děkují všem, kteří se podíleli
na zmírnění následků i těm,
kteří nabídli svou pomoc.
Přejeme brzké uzdravení
panu Kierykovi - řidiči autobusu, který svou pohotovou
reakcí zabránil daleko většímu neštěstí.
Pája 

zde na jednom místě přehled
toho nejlepšího, co lze vidět
a slyšet, kam zajet včetně doporučení a zpětných reportáží k akcím, jakož i odkazy
na akce méně formální atd.
Členem tohoto klubu se může
stát každý, kdo o to projeví zájem, a to i v tom případě, že jinak nemá možnost navštěvovat naše pravidelná úterní setkávání. Na druhé straně nikoho nenutíme, aby do klubu
vstoupil, pouze se připravuje
o možnost mít všechny informace k dispozici okamžitě,
přehledně a na jednom místě,
s možností se k nim kdykoli vrátit a popř. je komentovat. Jelikož se budeme vídávat v intervalu 14 dnů, může

být aktuální informovanost
přes tyto stránky výhodou.
Všichni, kteří máte o vstup
do klubu zájem, si přečtěte základní návod ke vstupu,
který je uvedený na webových
stránkách obce Halenkovice
(www.halenkovice.cz). Na webové stránky se můžete podívat i pokud se chcete dozvědět něco více o připravované
činnosti klubu a jeho náplni
a také shlédnout základní
prezentaci klubu a prezentaci s fotograﬁemi z prvního setkání.
Další setkání zájemců
o činnost klubu bude v úterý 13. a 27. dubna 2010,
opět v přísálí KD.
za zakladatele Libor Sattek 

Country klub Halenkovice
V úterý 16. března proběhlo
první setkání příznivců folk &
country hudby pořádané novým Country klubem Halenkovice, které doprovázelo příjemné prostředí, milé občerstvení, neformální atmosféra,
živé hraní a zpívání všech zúčastněných.
V prostorách Kulturního
domu Halenkovice se nakonec
sešlo zhruba třicet příznivců a zájemců o nově vytvořený Country Klub. Zájemci se
scházeli postupně, a tak měli
pořadatelé možnost každého
osobně pozdravit a prohodit
pár slov. Mnozí z účastněných
se znali již z předchozích akcí
a tak o družnou zábavu bylo
postaráno hned od začátku…

Důležitým cílem pořadatelů je snaha aktivně podchytit
všechny zájemce prostřednictvím internetu. Na webových
stránkách www.kluby.cz můžete již nyní po registraci vstoupit do virtuálního COUNTRY
KLUBU HALENKOVICE, kde
chceme být se všemi členy
v přímém dennodenním kontaktu.
Prostřednictvím
nástěnky a vložených fotograﬁí či
článků se můžete blíže seznámit s akcemi, kterých se
členové zúčastňují, dočíst se,
co se chystá, v diskuzi sdělit
své postřehy a názory. Stránky obsahují rozsáhlý kalendář
akcí, které se konají především v našem regionu. Máte
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Z činnosti hasičů
Zdravotnické

vybavení

31. 12. 2009 jsme obdrželi nové vybavení. Jedná se
o zdravotnický batoh, vybavený jako lékárnička III. Batoh
byl zakoupen z ﬁnančních prostředků obce a dodala ho ﬁ.
EGO Zlín. Uložen bude v DA
Opel Movano místo stávající
staré lékárničky.

Hasičský

ples 2010

16. 1. 2010 se uskutečnil
tradiční Hasičský ples, který
zahájil halenkovickou plesovou sezónu 2010. I přes složitou ekonomickou situaci,
byla díky štědrým sponzorům,
pro návštěvníky plesu připravena bohatá tombola. Nechybělo ani občerstvení. K tanci
a poslechu hrála skupina Madusong. V jejím repertoáru si
to své našli mladí i dříve narození. Na letošní ples přišlo na stodvacet hostí. Věříme, že se s námi dobře bavili.
Rádi bychom poděkovali všem
sponzorům za věcné i ﬁnanční dary.

Umístění

techniky

li zástavbu do Opelu. Dýchače
jsme umístili místo hydrantového nástavce do horní části vestavby. Hydrant byl nově
umístěn na výsuvné plato pod
hasicí přístroje. Každý dýchací
přístroj má z důvodu lepší manipulace svůj výsuvný držák
a lze snadno vyjmout.

Masopust

2010

13. a 14. 2. 2010 prošel
Halenkovicemi průvod masopustních masek s medvědem. Úkol zněl jasně - pozvat obyvatele Halenkovic
na Pochovávání basy. V sobotu 20. února 2010 se v sále
KD Halenkovice uskutečnilo
smuteční shromáždění, které
doprovodilo basu na její po-


Likvidace

větví

18. 2. 2010 jsme na žádost
starosty obce uklidili zbytky vánočního stromu. Chvojí
a odřezky byly převezeny k retenční nádrži na Kopaniny,


Oslava

MDŽ

12. 3. 2010 se na hasičské
zbrojnici uskutečnila tradiční oslava MDŽ. Této akce
se zúčastnilo 38 členů a členek SDH Halenkovice. Ženy
dostaly k svému svátku spolu s přáním kytičky a drobné dárkové balíčky. Pozvání na oslavu přijal i starosta
obce, všem ženám předal květinu. Poté následovala večeře
a volná zábava. Ženy, které se
nemohly oslavy zúčastnit, dostaly balíčky a květiny dodatečně.

dýchací

Jak jsme se již zmínili v minulém čísle zpravodaje, naše
jednotka vlastní 4 ks dýchací
techniky Saturn. Po dohodě
s členy jednotky, jsme umístili do každého automobilu
2 ks (do CAS se všechny nevešly). V případě požáru vyjíždí oba automobily, takže při
zásazích budou všechny k dispozici. Nejdříve jsme proved-

dost. Zabíjačka sklidila u členů SDH veliký úspěch. Mohla
by se stát novou tradicí. Maso,
které se nespotřebovalo, bylo
použito na přípravu slavnostní večeře při oslavě MDŽ.

slední cestě. Během večera
byly předneseny hříchy, které se v Halenkovicích nashromáždily za rok 2009. K tanci a poslechu zahrála kapela
Václava Šubíka.

aby se spálili spolu s přerostlým rákosím. Jelikož to podmínky nedovolily, zbytky se
spálily na břehu nádrže. Pálení bylo samozřejmě nahlášeno na KOPIS. Po dohoření byl
na ohniště naházen sníh.

Hasičská

zabijačka

6. 3. 2010 se na naší hasičské zbrojnici konala zabijačka.
Za pomoc, kterou poskytujeme
zemědělskému družstvu, jsme
získali darem prase. Akce se
zúčastnilo 20 členů SDH. V 7
hodin jsme přivezli vykrmeného pašíka (o váze asi 160 kg),
který se už po chvíli houpal
na trojnožce. Při dobré atmosféře ubíhala práce jedna ra-


Pořadatelská

služba

13. 3. 2010 jsme zajišťovali pořadatelskou službou podél trati vedoucí z Napajedel
do Halenkovic při testovací
rychlostní zkoušce, která byla
součástí I. ročníku specializované výstavy Expo Czech Rally a probíhala v Otrokovicích
od 13. do 14. 3. 2010. Na krátké RZ si mohli soutěžní jezdci
vyzkoušet připravenost svých
závodních automobilů před
nadcházející sezónou. Skvělou
akci pokazilo škaredé a mrazivé počasí. Pořádek kontrolovalo celkem 9 členů našeho
sboru.
Josef Gabrhelík ml. 
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Zahrádkáři
V neděli 7. února 2010 se
v sále OÚ konala výroční členská schůze ČZS Halenkovice,
které se účastnilo 82 členů.
Schůzi zahájil a řídil p. Josef
Hrbáček, předseda místních
zahrádkářů. Následoval příspěvek p. Drahomíry Hrbáčkové s názvem „Krátké čtení
o zahradě“.

Zprávu o činnosti si připravil p. František Gabryš. Z jeho
projevu vybírám následující informace:
„Od roku 2005 má organizace ustálený počet členů, tj.
119, z tohoto počtu 42 žen.
Poměrně úspěšně se daří doplňovat členskou základnu
mladými lidmi. Výbor ČZS se
v roce 2009 scházel pravidelně
každé první úterý. Účast členů
výboru na schůzích se zlepšila, překročila 80 %. Výbor zajišťoval plnění plánu činnosti
a další organizační záležitosti
spolku.
V roce 2009 byla opravena drtička ovoce, byly zařezány tuje kolem plotu areálu
pálenice, upravilo se nádvoří
pálenice pomocí recyklované drti ze Žlutavy, zateplil se
strop na kulturním zařízení,
bylo nakoupeno 50 kusů nových židlí do kulturní místnosti, připravovalo se dříví na pálení, byla prováděna
péče o švestkový sad, provádělo se sečení trávy pozemků
ČZS. Po dohodě s OÚ těžili

zahrádkáři dříví kolem potoka Vrbka.
Povidla se vařila pro 38 zájemců (v roce 2008 pouze 2
zájemci). Tuto službu poskytuje organizace všem zájemcům
i přesto, že je ztrátová. Provoz povidlárny měl na starosti
p. Václav Kocián.
Sezóna v pálenici byla zahájena 20. srpna a skončila
24. ledna. Na 762 přihlášek
se vypálilo 26 030 litrů 50 %

slivovice, což je 14 592,97 litrů absolutního alkoholu.
Na daních bylo zaplaceno státu 1 962 782 Kč. V roce 2009
činila daň za 1 litr 100% alkoholu 133 Kč, od 1. 1. 2010 se
daň zvýšila o 10 Kč.
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Moštárna poskytla služby
pro 27 zájemců – projevila se
neúroda jablek.
O úklid pálenice i kulturního
zařízení se stará p. Drahomíra
Hrbáčková. V roce 2009 odpracovali zahrádkáři celkem 611
brigádnických hodin, v roce
2008 to bylo 1253 hodiny“.
Výroční schůze schválila
plán činnosti na rok 2010:
• Provést opravu lisu na ovoce, nátěr
• Provést opravu podlahy
v moštárně
• Provést výměnu nádrží
na chladící vodu za plastovou
• Zhotovit nové míchadlo
na vaření povidel
• Zajistit dříví na topení (pořezat, naštípat, uložit)
• Nadále provádět návštěvy
členů ZO ČZS při životních
jubileích
• Celoročně pečovat o švestkový sad ČZS
• Provádět pravidelné sečení
trávy kolem areálu ČZS
• Podporovat soutěž o nejlepší předzahrádku a nejlepšího sadaře
• Zhotovit
novou
jímku
na chlazení vody
• Provést zednické práce a nátěr fasády pálenice, natřít
mříže na oknech
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Ocenění
od
republikové rady ČZS převzal z rukou
p. Františka Němečka předseda halenkovické organizace
ČZS p. Josef Hrbáček. Získal
bronzovou medaili za zásluhy
o rozvoj zahrádkářství.
Výbor ZO ČZS vyhodnotil
jako nejlepšího sadaře roku
p. Ladislava Plška z Katernic
(viz foto).

Během občerstvení probíhala tombola, kterou připravila p. Marie Skácelová. Starší
a zasloužilí členové organizace
dostali malý dárek v podobě
sladkosti a vitaminu.
Krátký diskuzní příspěvek
o nejbližších plánech v budování obce přednesl starosta
p. Jaromír Blažek.
V rámci diskuze promluvil
p. František Němeček, který
informoval všechny přítomné
o volbách do republikové rady
a zároveň pozval zahrádkáře na přednášku o chorobách
stromů a o prevenci těchto
chorob. Přednáška proběhla
v pátek 19. 2. v budově OÚ.
V soutěži o nejlepší předzahrádku byli vyhodnoceni
tito zahrádkáři:
- p. Marie Skácelová, Kopec
- p. Václav Kašpárek, Zádřinoví
- p. Karla Daňková, Zádřinoví

O vývoz výpalků se staral
p. Martin Trvaj. Provoz pálenice měli na starosti: p. František Gabryš (vedoucí pálenice),
p. Michal Palúch, Ing. Jiřina
Černá, p. Václav Kocián a vypomáhala i p. Lenka Zapletalová.

• Zakoupit a nainstalovat
nové průtokové počítadlo
• Zhotovit nové zateplení plechových dveří do nálevny
• Uspořádat výstavu ovoce
a zeleniny, která by se měla
konat 9.–10. října 2010

Čestná uznání ČZS obdrželi:
- p. Václav Kocián, Záhumení
- p. František Gabryš, Záhumení
- p. František Kolařík, Dědina
- p. Drahomíra Hrbáčková,
Dolina.
PaedDr. Marie Kašíková 
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Obrana myslivosti
Předmluva
Téměř tisíc let trvá a vyvíjí
se činnost, česky tak výstižně
nazývaná myslivost. Za uplynulá léta její existence bylo
vytvořeno bezpočet hospodářských, společenských a kulturních hodnot. Přitom není zanedbatelné, kolik radostných
zážitků tato činnost přinesla
mnoha generacím samotných
myslivců.
Přesto se v současnosti objevuje nemalé množství jedinců a společenských iniciativ,
které burcují celou společnost
proti myslivcům a jejich činnosti v přírodě a mnohdy volají po úplném zákazu této tisíce let staré činnosti. Uvedené iniciativy se často zahalují
do organizací chránících přírodu a zvířata. Jejich činnost
a úsilí je charakteristické silným důrazem na ekocentrismus a vlastní emoce místo
vědeckého poznání a seriózně
ověřených faktů. Hlavní náplní jejich činnosti jsou demonstrace, protesty, zákazy, petice,
častá prezentace ve veřejných
sdělovacích prostředcích a represe proti těm, kdo s nimi
nesouhlasí. Jejich činnost se
časově vymezuje pouze na posledních několik desítek let,
přesto sebevědomě chtějí rozbíjet to, co se tvořilo a ověřovalo lidmi po tisíciletí.
Je smutnou skutečností, že
dnes velká většina společnosti o smyslu myslivosti a lovu
tak málo ví. Sdělovací prostředky veřejnost často informují o myslivosti jen pokud
se stane nějaká tragédie nebo
někdo z myslivců poruší zákon
či mez dobrého chování. Je to
stejné, jako kdyby informace
o motorizmu představovaly jen
zprávy o nehodách a o chování neukázněných a podnapilých řidičů.
Realitou je bohužel i to,
že se obecně snižují znalosti o přírodě, zoologii a mysli-
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(seriál na pokračování)

vosti u většiny občanů. Daleko méně než v minulosti lidé
čtou jak odbornou literaturu,
tak i beletrii. Výsledkem je
pak to, že případné diskuse
o myslivosti s jejími protivníky
se často vedou jen na úrovni
emocí a nedostatečné odborné
argumentace.
Myslivci, zaskočeni silnou
protimysliveckou
mediální
kampaní, podporovanou často i politickou propagandou,
se velmi málo dovedou bránit
a seriozně svoji činnost obhajovat. Proto jak myslivcům, tak
hlavně i široké nemyslivecké
veřejnosti předkládáme tuto
publikaci. Předkládaná brožurka má pomoci myslivcům, kteří jsou opětovně konfrontováni s kritickými tvrzeními a nepřátelským smýšlením, jako
diskusní příručka a podpořit
je při jejich praktické veřejné
práci v místě jejich působení.
Měla by být informační pomůckou nejen těm, kteří myslivost obhajují, ale být zdrojem
poučení také těm, kteří myslivost i myslivce zatracují.
Podrobeni kritickému pohledu současné společnosti
musíme myslivost nejen podle vědeckých, etických a ekologických zásad provozovat,
ale v zájmu jejího zachování
do budoucnosti i kultivovaně
propagovat před celou občanskou veřejností.
Tento postupně uveřejňovaný seriál by měl též povzbudit a dodat odvahu vystoupit
na veřejnosti s příspěvkem
ke zvěcnění diskusí a k aktivnímu vedení rozhovorů.

Lov a jeho význam
V poslední době často slyšíme ve sdělovacích prostředcích názory o nemorálnosti,
nehumánnosti a nepotřebnosti lovu zvěře. Zdůvodňováno
je to tím, že ponechá-li se příroda sama sobě, uspořádá se
vše samo „od sebe“. Za nosi-

tele těchto myšlenek či názorů jsou prezentováni většinou
samozvaní ochránci přírody
a ekologové, z nichž někteří
nedovedou ani deﬁnovat, co to
ekologie je. Pokusme se odpo-

vědět, zda je lov zvěře v souladu s morálkou, humanitou
a zda je nutnou potřebou.
Zkusme z dostupných literárních pramenů zrekapitulovat
dosavadní vědomosti o lovu
od počátku lidské existence až
dodnes.
Žádný vzdělaný člověk nepopírá, že lov byl po milióny
let jedním z hlavních zdrojů
masité potravy člověka. Člověk je, ať se to označení třeba někomu nelíbí, velmi přizpůsobivý všežravec. To znamená, že může v jeho potravě
převládat jak rostlinná, nebo
naopak masitá potrava. Není
však možné, aby se živil celý
život bud' výhradně masem,
nebo výhradně rostlinami.
Často argumentované vegetariánské názory lze považovat
jen za ﬁlozoﬁcký směr či náhled na výživu v souvislosti
s odporem usmrcovat jakékoliv živočichy. Živočišné bílkoviny obsahují však také mléko, mléčné výrobky, vejce, případně různá vývojová stádia
hmyzu, ryb a obojživelníků.

Těmito produkty mnozí vegetariáni nahrazují masitou potravu. Známý je například význam živočišných bílkovin pro
vývoj mozku u dětí, neboť jejich potřeba se nejvíc projevuje u mladých vyvíjejících se jedinců. Rostoucí děti potřebují
čtyřikrát více živočišných bílkovin než dospělí. Příkladem
vlivu potravy na stavbu a velikost těla mohou být populace
lidí z třetího světa trpící trvalým nedostatkem živočišné potravy v porovnání s evropskou
populací. Milióny lidí trpící
v současném světě podvýživou jsou oběťmi nedostatečné,
omezené rostlinné výživy.
Uvedenými argumenty o významu masité potravy pro člověka vegetariánskou stravu
neodsuzujeme, stejně neodsuzujeme vegetariány s jejich ﬁlozoﬁckými názory na zabíjení
zvířat či dokonce víru v posmrtné převtělování do zvířat.
(pokračování příště)
Josef Feuereisel
a František Libosvár 

w w w. ha le nko v i ce . cz
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HA-LA LIGA - ročník 2010
Ve dnech 9. 1. až 6. 2. 2010
proběhl další ročník zimní
soutěže v sálové kopané, která nese název HA-LA LIGA.
Oproti předcházejícím ročníkům, kdy se ligy účastnilo osm
týmů, se letos přihlásilo méně
mužstev - konkrétně šest.
Celý turnaj byl odehrán pod
hlavičkou Tělovýchovné jednoty Halenkovice. Hlavní cenou
je již od prvního ročníku HALA LIGY dřevěná putovní trofej, která od doby svého vzniku postupně získává na historické hodnotě.
Slavnostní ukončení soutěže s vyhlášením výsledků pro-

běhlo v sobotu 6. února 2010
v Hospodě Na Kopci. Pro
účastníky slavnostního ceremoniálu bylo personálem podniku připraveno občerstvení
a skvělý guláš.
Organizátoři soutěže děkují
vedení ZŠ Halenkovice za poskytnutí tělocvičny. Přejí také
brzké uzdravení Jaroslavu Petrášovi a Bedřichu Zapletalovi,
kteří se zranili během posledního hracího dne v posledních
vteřinách závěrečných zápasů.
V celkem patnácti odehraných zápasech padlo dohromady 396 gólů. Nejlepším
střelcem soutěže se stal On-

dra Kadlčák, který nastřílel
35 gólů. Vítězné mužstvo (viz
foto) hrálo ve složení: Miroslav Březík, Ondřej Kadlčák,
Oldřich Prokop, Martin Kašpárek, Pavel Tomaštík, Michal
Huťka, Jiří Pavelka.

Jarní fotbalová sezóna 2010

Konečné pořadí týmů:
1. místo - Vypitý demižón
2. místo - Ďáblovi soustružníci
3. místo – Rangers
4. místo - Gabroši & spol.
5. místo - Za zenitem
6. místo - Nohejbal
Připravil Ing. Zbyněk Horka 

Rozlosování soutěže IV. třída, skupina A - muži
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo

neděle
neděle
neděle
sobota
volno
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
sobota

Halenkovice - Racková
Lhota - Halenkovice
Halenkovice – Kudlovice
Halenkovice - Dobrkovice

4.
11.
18.
24.

4.
4.
4.
4.

2010
2010
2010
2010

15.30 hod.
15.30 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.

Halenkovice – Vel. Ořechov
Žlutava - Halenkovice
Halenkovice – Provodov B
Trnava B -Halenkovice (hřiště Neubuz)
Spytihněv B - Halenkovice
Halenkovice – Doubravy
FC Vizovice – Halenkovice (hřiště Lutonina)

9.
16.
23.
29.
6.
13.
19.

5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

12. kolo
13. kolo
14. kolo
11. kolo
10. kolo
9. kolo
8. kolo

neděle
sobota
sobota
neděle
neděle
sobota
neděle

Halenkovice - Březnice
Halenkovice - Všemina
Zádveřice - Halenkovice
Spytihněv - Halenkovice
Halenkovice - Slušovice B
Jaroslavice B - Halenkovice
Halenkovice – Lhota

18.
24.
1.
9.
16.
22.
30.

4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

13.30 hod.
13.30 hod.
16.30 hod.
14.00 hod.
14.00 hod.
13.30 hod.
14.00 hod.

Halenkovice - Napajedla
Halenkovice - Tlumačov
Halenkovice – Březnice
Paseky A - Halenkovice
Halenkovice – Doubravy

9.
16.
23.
28.
7.

4.
4.
4.
4.
5.

2010
2010
2010
2010
2010

16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Malenovice - Halenkovice
Halenkovice – Tečovice
Mladcová - Halenkovice
Halenkovice – Paseky B
Mysločovice - Halenkovice

20.
28.
3.
11.
18.

5.
5.
6.
6.
6.

2010
2010
2010
2010
2010

16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Rozlosování soutěže OS, skupina A - dorost

Rozlosování soutěže, skupina A - přípravka
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
12. kolo

pátek
pátek
pátek
středa
pátek
volno
čtvrtek
pátek
čtvrtek
pátek
pátek
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Zhodnocení letní biatlonové sezóny 2009 kategorie - žáci
V uplynulé sezóně měl náš
klub registrovaných 13 žáků
od 6 do 15 let. Mimo těchto 13
žáků se v průběhu sezóny vystřídalo na trénincích dalších
8 žáků, které odradila po krátkém čase jedna z disciplin biatlonu - běh.
Běh je v současném biatlonu
hlavní disciplinou, neboť většina závodů je typu rychlostního, kde za každý netrefený terč
musí závodník absolvovat trestný okruh.
Stále populárnější jsou závody s hromadným startem, kde
všichni závodníci po startu běží
spolu, a rozhoduje se na střelnici. Zde musí rovněž závodník
za každý netrefený terč absolvovat trestný okruh. U tohoto
typu závodu je důležitá nejen
fyzická kondice, neboť ihned
po startu závodnici běží vysokým tempem, ale i psychická
připravenost - závodník po doběhnutí na střelnici musí zklidnit tepovou frekvenci a odstřílet bezchybně. Tyto závody tvoří 70% závodů v sezóně.
Na závodníky jsou kladeny
stále větší fyzické nároky, neboť v uplynulé sezóně se uskutečnilo hned několik dvojzávo-

dů – dopoledne probíhaly rychlostní závody a odpoledne stíhací závody s časovými odstupy
z dopoledního závodu. Délka
tratě u žáků ve věku 10 až 11
let je 1 km a střílí 5 ran v leže.
U žáků 12 až 13 let je délka tratě 2 km a střílí 2x 5 ran v leže.
A u poslední kategorie žáků
od 14 do 15 let je délka tratě
3 km a střílí 5 ran v leže a 5
ran ve stoje.
Zimní přípravu na letošní sezónu jsme absolvovali 1x týdně
v místní tělocvičně ZŠ, a protože přálo počasí a sníh jsme měli
i na střelnici na Dolině vyzkoušeli si žáci během několika tréninků i běh na lyžích.
Naši závodníci absolvovali 8 kvaliﬁkačních závodů českého poháru II. kategorie pro
postup do celorepublikové soutěže s názvem ATEX CUP. Dva
závody proběhly v Třebíči, Brně
a Břidličné, dále jeden závod
v Prostějově a Bystřici pod Hostýnem. Na těchto závodech si
postup do celorepublikové soutěže ATEX CUPU vybojovali Radek Trvaj, Filip Wozar a Katka
Králová.
Tito závodníci se zúčastnili
4 závodů ATEX CUPU - v Břid-

Testovací rychlostní zkouška
V sobotu 13. 3. 2010 byla
od 10:00 do 15:00 hod. uzavřena cesta mezi Halenkovicemi a Napajedly. Probíhala zde
testovací rychlostní zkouška,
která byla součástí akce nesoucí název Expo Czech Rally.
Organizátoři se pokusili
uspořádat specializovanou výstavu zaměřenou na motoristický sport, na které by bylo
možné prezentovat ﬁrmy zabývající se pronájmem závodních
vozů a vyrábějící komponenty
a výbavu pro motorsport. Bohužel, velice nepříznivé počasí průběh akce výrazně ovlivnilo. Mnoho týmů své vozy
na trať rychlostní zkoušky
raději ani neposlalo - nechtěli riskovat jejich poškození,
nebo neměli pro tak špatné
podmínky vybavení. Proto se

na cestě k Halenkovicím ukázala jen zhruba dvacítka soutěžních automobilů. Vozy startovaly v nepravidelných intervalech, po celou dobu pěti hodin, po které byla komunikace
uzavřena. Cestu do Halenkovic
si asi nejvíckrát vyzkoušel Daniel Landa (viz foto). Landovo
auto Mitsubishi Lancer je připravováno ve Zlíně a toto byla
výborná příležitost vyzkoušet
si jeho fungování po úpravách,
díky kterým se pro letošní rok
u vozů kategorie N4 mimo jiné
zvýšil výkon a krouticí moment.
Známý zpěvák a jezdec si testování opravdu užíval a předvedenou jízdou tak alespoň částečně zahřál fanoušky, kterých
se i přes větrné, chladné a proměnlivé počasí kolem trati sešlo
poměrně dost.

Mistrovství republiky proběhlo v Letohradu a na programu byly dva závody, rychlostní závod a závod s hromadným
startem. Na těchto závodech
obsadil Radek Trvaj 18. a 12.
místo z 29-ti startujících a Filip Wozar obsadil 15. a 8. místo
z 30-ti startujících.
Uplynulou sezónu hodnotíme
jako velmi dobrou, především
proto, že všechny závody jsme

absolvovali se starším typem
vzduchových zbraní TAU 200.
Pouze na mistrovství republiky střílel Filip Wozar s novou
zbraní STEYR.
Vzduchová puška STEYR je
speciální zbraň, vyvinutá pro
biatlon. Vyznačuje se nejen
lepší přesností střelby, ale především rychlejším nabíjením,
což na jedné střelecké položce
představuje zrychlení o 20 sekund oproti starším zbraním
TAU 200.
Pokud se budeme chtít umísťovat na předních příčkách
v celostátních závodech, musíme provést postupnou obměnu starších zbraní za tyto nové
zbraně. Postupnou z toho důvodu, že pořizovací cena této zbraně je 47 000 Kč.
V nadcházející letní biatlonové sezóně se pokusíme vylepšit
výsledky a tím zvýšit účast našich sportovců v celorepublikové soutěži ATEX CUPU.
Závěrem bychom rádi poděkovali členům klubu za celoroční obětavou práci, závodníkům
za úspěšnou reprezentaci klubu
a všem příznivcům za poskytnutou podporu v uplynulém roce.
František Palla 

Proti plánovanému programu
nedošlo na předvedení dnes již
historického vozu Lancia Delta
s Italem Enrico Bertonem, mistrem Evropy a trojnásobným vítězem Barum Rally ze začátku
devadesátých let. Podle jezdcových slov byla důvodem porucha auta. Zájemci si však mohli
na stánku prohlédnout alespoň
repliku tohoto krásného vozu.
Doprovodný program, který
probíhal v areálu pneumatikárny v Otrokovicích, přinesl návštěvníkům mimo jiné možnost
setkání se známými českými

jezdci, kteří na tiskové konferenci představili své týmy
a plány na letošní rok. Zájem
byl i o jejich podpisy rozdávané
během autogramiády. Vysoká
koncentrace slavných jmen vynesla akci značnou pozornost
ze strany sdělovacích prostředků. Někteří žurnalisté se přišli
podívat i na testovací zkoušku.
Dozvuky halenkovické zimy si
tak na vlastní kůži vyzkoušel
například bývalý soutěžní jezdec a známý motoristický publicista Vladimír Dolejš.
RJ 

ličné, ve Zruči u Plzně a dvou
v Bystřici pod Hostýnem. Zde
se umisťovali v polovině startovního pole. Z těchto závodů
si postup na mistrovství republiky vybojovali Radek Trvaj
a Filip Wozar.

w w w. ha le nko v i ce . cz

AKTUALITY . . . . . .
Kalamitní stav v Halenkovicích
Dne 8. 1. 2010 postihly celou
Českou republiku rozsáhlé sněhové přeháňky, které na většině Moravy přešly v namrzající srážky. Následující den byly
postiženy i Halenkovice. V naší
obci způsobilo počasí v sobotu
9. 1. 2010 už od časných ranních hodin kalamitní stav. Došlo k totálnímu dopravnímu kolapsu. Hlavní příjezdové cesty
byly uzavřeny. Autobusová doprava byla pozastavena, taktéž

zásobování bylo problémové.
Lidé se nedostali do zaměstnání. Někteří obyvatelé raději
nevycházeli z domů. Na bruslích se dalo dojet z Doliny až
ke Spytihněvi (byli i tací, kteří to vyzkoušeli). Během dne
dokonce uvízly i dva posypové
vozy Správy a údržby cest Zlínského kraje, které přijely situaci řešit. Stav byl obnoven až
následující den v dopoledních
hodinách.

Nový územní plán
Zastupitelstvo obce Halenkovice vydalo formou opatření obecné povahy Územní
plán Halenkovice (ÚP). Nový
ÚP obce je platný od konce

února 2010 a k dispozici je
ve formátu PDF na webových
stránkách www.Halenkovice.
cz a v písemné podobě v kanceláři OÚ.

Vývoj nezaměstnanosti
V průběhu měsíce února
došlo ve Zlínském kraji (ZK)
k mírnému nárůstu nezaměstnanosti o 432 osob, tj.
o 1,2 %. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil
na 36 543. K tomuto datu činí
míra nezaměstnanosti ve ZK
11,71 % a je nad úrovní průměrné míry nezaměstnanosti
ČR, která je 9,94 %. Na konci února evidovaly úřady práce ZK celkem 1 364 volných
pracovních míst. Na jedno
volné pracovní místo připadá

26,8 uchazečů o zaměstnání.
K 28. 2. 2010 bylo v Halenkovicích registrováno 138 dosažitelných uchazečů o práci,
míra nezaměstnanosti tedy
činila 16,73%. Celkový počet práceschopných obyvatel k tomuto datu byl 825.
(Srovnání - okolní obce: Žlutava 10,57 % a Spytihněv
9,74 %). Oproti konci měsíce ledna 2010, kdy byla míra
nezaměstnanosti v naší obci
15,27 %, se jedná o nárůst
o 1,46 %.

Velkoplošná deratizace obce
15. 4. 2010 provede ﬁrma
Detarex, spol. s r. o. Zlín velkoplošnou deratizaci obce
Halenkovice. Dojde k ošetření kanalizační sítě, veřejných
ploch a vybraných objektů.

Pokud zjistíte výskyt hlodavců
i v okolí obytných domů a hospodářských stavení, nahlaste
situaci do kanceláře OÚ, aby
bylo zabezpečeno komplexní
ošetření obce.

Klobouky pro folklórní kroužek
Folklórní taneční kroužek
v Halenkovicích žádá majitele starých použitelných klobouků o jejich poskytnutí.

Klobouky můžete odevzdávat
v kanceláři Obecního úřadu
Halenkovice. Děkujeme!
B.B. 
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Nové programy v kabelovce
Uživatelé
halenkovické
kabelové televize si mohou
nově naladit následující televizní stanice:

TV Barrandov v pásmu
S 22, zvuková norma B/G
Nova Cinema v pásmu
S 24, zvuková norma B/G

Přehled všech 18 programů
TV program

Výstupní
kanál

TV program

Výstupní
kanál

S7

Minimax

S 18

STV1

SR 7

Spektrum

K 23

ČT1

R6

Eurosport CZ

K 25

ČT2

R8

Discovery

K 32

TV NOVA

R 10

Hallmark

K 34

TV Prima

E 12

ČT24

S5

„Óčko“

S 12

STV2

S 20

ČT4 Sport

S 14

TV Barrandov

S 22

TV Markíza

S 16

Nova Cinema

S 24

Infokanál

Plánované akce Klubu seniorů
Klub seniorů Halenkovice
připravuje na měsíce duben až
červen 2010 následující akce:

19. 4. Hudební skupina Návraty Tlumačov hraje písničky ke Dni matek

3. 5. Příprava zájezdu
do Vizovic

4. 5. Zájezd do Vizovic - návštěva ﬁrmy R. Jelínek


17. 5. Exkurze v kamenictví
na Dolině (Gerhard plus)

31. 5. Ve spolupráci ČČK přednáška: První pomoc

14. 6. Příprava výletu lodí
do Uherského Hradiště

16. 6. Výlet lodí do Uherského Hradiště

28. 6. Táborák na Dolině
v Kolibě

Sbírka použitého ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s OÚ Halenkovice uspořádalo sbírku použitého ošacení.
Sbírka se konala v Klubu se-

niorů ve dnech 3. a 4. března
2010. Nasbíralo se celkem 37
pytlů a 6 krabic oblečení. Další sbírka proběhne na podzim.
Všem dárcům děkujeme.

Spalování suché trávy a větví
Pokud hodláte spálit suchou
trávu a větve ve větším množství, je nutné o tom informovat operační středisko HZS
Zlín na tel. č. 577 656 222.
Na tomto čísle nahlásíte den,
hodinu, místo a zodpovědnou

osobu, která bude u spalování přítomna včetně jejího telefonního čísla pro zpětnou
kontrolu. Vyhnete se tím možnému zbytečnému výjezdu hasičské jednotky a také následnému postihu.

Kácení stromů
Obecní úřad Halenkovice
upozorňuje, že kácení stromů lesního původu rostoucích
mimo les podléhá povolení,
které vydává obecní úřad. Ká-

cení je možné během vegetačního klidu, který zpravidla začíná 1. listopadu a končí 31.
března. Pro další informace
kontaktujte kancelář OÚ.
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Kalendář kulturních akcí

17. dubna 2010

OTEVÍRÁNÍ NEBE
Otevírání nebe se uskuteční na klubovém letišti Vrchovice
v Halenkovicích 17. 4. 2010. Začátek létání v 10:00 hod.
Ukončení létání motorových modelů v 18:00 hod. Létat
se může s čímkoliv co má křídla nebo rotor. Pořádá LMK
Halenkovice.

17. dubna 2010

KOŠT SLIVOVICE S POSEZENÍM U CIMBÁLU
Vyhodnocení koštu slivovice se uskuteční v sobotu
17. 4. 2010 v sále KD Halenkovice. Začátek v 18 hodin.
Hraje cimbálová muzika Dolňáci, vystoupí soubor Pozdní
sběr, krátký program předvedou děti z folklórního kroužku. Pořádá obecní úřad a Kulturní komise.

24. dubna 2010

POUŤOVÁ DISKOTÉKA
Se uskuteční v sobotu 24. 4. 2010 v sále KD Halenkovice.
Začátek ve 20 hodin. Pořádá sbor dobrovolných hasičů.

25. dubna 2010

HALENKOVICKÁ POUŤ

14. května 2010

PRIMA JÍZDA
V pátek 14. 5. 2010 se uskuteční zajímavá akce nejen pro
ženy – Prima jízda. Začátek v 18:00 hodin v KD v Halenkovicích. Program: Módní přehlídka, ukázka kosmetických a kadeřnických dovedností + překvapení večera.
Pořádá kulturní komise.

22. května 2010

VÝLET DO POHÁDKY
22. ročník proběhne v sobotu 22. 5. 2010. Start v 10 hodin na Dolině, ukončení v 15 hodin. Občerstvení a doprovodný program zajištěn. Parkování na okraji obce. Pořádá
SRPŠ a ZŠ a MŠ Halenkovice.

28. a 29. května 2010

VOLBY DO PARLAMENTU ČR
Volební místností pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je přísálí KD Halenkovice.
1. den voleb (pátek 28. 5. 2010) – zahájení ve 14 hodin –
ukončení ve 22 hodin.
2. den voleb (sobota 29. 5. 2010) – zahálení v 8 hodin –
ukončení ve 14 hodin.

Divadlo žáků ZŠ
Také v letošním roce secvičili žáci osmého ročníku ZŠ
Halenkovice, tentokrát pod
vedením paní učitelky Petry Cívelové, divadelní představení. Pohádku „O princezně, která snášela zlatá
vejce“ sehráli v pátek 26. 3.
pro děti z MŠ a ZŠ, v sobotu
27. 3. a v neděli 28. 3. pro veřejnost. V pohádce bylo mno-

ho vtipných scének, které
ocenili potleskem nejen děti,
ale i dospělí.

Obsazení rolí:
Jan Jurásek – princ Jindřich Koudelka XXII.
Anna Graclová – Dobruška
Adéla Stuchlíková – princezna Amarilis
Lucie Vojtíková – princezna Begonie
Magdalena Kociánová – princezna Cínie
Dominik Polášek – dohazovač
Filip Wozar – rádce
Simona Přílučíková – dvorní dáma Pospíchala
Pavla Svárovská – teta Karbulková
Jakub Kruťa – zbrojnoš Bulíček
Filip Košábek – zbrojnoš, trubadur
Blanka Kadlčíková – zlatník Vincent Padělek
Adriana Dundálková – zlatníkova žena, trubadur
Michaela Vojáčková – Malíř Mazálek

Ivona 


4. června 2010

DĚTSKÝ DEN
Pořádá sportovní komise a další halenkovické zájmové organizace pro děti z MŠ a ZŠ Halenkovice. Leteckomodelářský klub připraví doprovodný program.

12. června 2010

MODEL AIR SHOW
Slet vícemotorových modelů letadel proběhne na modelářském letišti Vrchovice v Halenkovicích 12. 6. 2010. Od 11.
6. - možný příjezd modelářů, volné létání. 12. 6. - hlavní
program (8:00–12:00 volné létání, 13:00 zahájení, průlet ULL, 13:15–17:00 řízené létání s komentářem, 17:00–
19:00 volné létání). 13. 6. – volné létaní, úklid letiště.
Pořádá LMK Halenkovice a LMK Otrokovice.
(změna termínů vyhrazena)
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Obyvatelstvo v roce 2009
Obec Halenkovice měla
k 31. 12. 2009 1801 obyvatel, což je o jednoho méně než
v roce 2008. Přistěhovalo se
29 osob, narodilo se 17 dětí,
odstěhovalo 29 osob a zemřelo 18 občanů. V obci je přihlášeno k pobytu 8 cizinců
(nejsou započítáni v celkovém
počtu obyvatel). Celkem 15
našich občanů uzavřelo v roce
2009 sňatek. V Halenkovicích
se konalo 5 obřadů (4 v obřadní síni a 1 u kapličky na Hradské) mimo obec 8. Celkem 11

občanů se rozvedlo. Momentálně mají Halenkovice 4 občany starší devadesáti let. Nejstarší ženou a zároveň občankou Halenkovic je paní Marie
Gabryšová od Svatých, která
nedávno oslavila 99 let, následuje paní Anežka Navrátilová
z Kržlí, která oslavila 92 let.
Nejstarším mužem je pan Cyril Zapletal z Díla, zanedlouho oslaví 95 let, další je pan
Ignác Juřena, v srpnu oslaví
91 let.
B.B. 

Rok

Narození

Zemřelí

Přihlášení

Odhlášení

Stav k 31. 12.

Pohyb obyvatel

1995

13

19

29

12

1 663

1996

10

23

48

26

1 671

1997

19

28

29

38

1 653

1998

17

13

40

28

1 666

1999

14

24

24

26

1 654

2000

12

17

38

38

1 651

2001

15

20

39

19

1 670

2002

21

28

42

34

1 676

2003

12

12

46

20

1 700

2004

26

17

36

27

1 725

2005

18

23

51

33

1 717

2006

12

23

39

37

1 726

2007

18

15

61

28

1 767

2008

22

17

62

34

1 802

2009

17

18

29

29

1 801

V tabulce předkládám halenkovickým občanům údaje
o pohybu obyvatel v Halenkovicích za posledních 15 let,
kdy vedu kroniku naší obce.
Dle údajů matrikářky p. Bohdany Blažkové měly Halenkovice k 19. 2. 2010 celkem
1 813 obyvatel, což znamená,
že od roku 1995 přibylo v Halenkovicích 150 osob přihlášených k trvalému pobytu. Pro
doplnění údajů připomínám,
že nejvíce obyvatel měly Halenkovice v roce 1959 – celkem
2 315 osob. Nejméně obyvatel

žilo v Halenkovicích v roce
2000 – celkem 1 651 osob.
Z tabulky je zřejmé, že nejvíce dětí se v posledním období narodilo v roce 2004 a nejméně dětí se narodilo v roce
1996. Nejvíce lidí z naší obce
zemřelo v roce 1997 a v roce
2002, nejméně osob zemřelo
v roce 2003. Nejvíce obyvatel
se do naší vesnice přistěhovalo v roce 2008 a 2007. Nejvíce
osob se z Halenkovic odstěhovalo v roce 1997 a 2000.
PaedDr. Marie Kašíková,
kronikářka obce 
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Vítáme naše nejmenší:
Marek Kedruš
Jan Kašný
Ludmila Juřenová
Žofie Růžičková
Adam Kaňovský
Natalie Suchánková
Ondřej Navrátil
Daniel Očadlík
Jana Barbora Baránková
Riccardo Ceroni
Jáchym Pavelka
Tereza Baštincová
Adéla Natálie Trvajová
Šárka Bařinková
Elena Vyklická
Martin Kašpárek
Matěj Habrnál

(01. 02.)
(18. 02.)
(04. 03.)
(17. 03.)
(04. 04.)
(08. 04.)
(21. 05.)
(15. 06.)
(14. 07.)
(24. 07.)
(10. 08.)
(18. 08.)
(19. 08.)
(16. 10.)
(02. 11.)
(03. 12.)
(20. 12.)

Loučíme se s našimi zemřelými
Jana Machalová
Adela Železníková
Ludmila Kníchalová
Josef Masař
Antonín Sudolský
Marie Riedlová
Rudolf Vlasák
Zdeněk Valentík
Josef Švec
Martin Ondra
Libuše Vičánková
Marie Gregorová
Ludmila Kubičíková
Vladimír Kašík
Božena Bučíková
Josef Čevela
Viliam Kumpán
Zdenka Zapletalová

(03. 01.)
(13. 01.)
(20. 02.)
(03. 03.)
(04. 03.)
(15. 03.)
(30. 03.)
(17. 04.)
(24. 04.)
(02. 05.)
(11. 05.)
(12. 06.)
(13. 06.)
(21. 06.)
(19. 09.)
(23. 09.)
(05. 11.)
(29. 11.)

Jubilejní svatby
Zlatou svatbu – 50. let společného života oslavili Františka a Jaroslav Režní z Pláňav. Sňatek uzavřeli 27. února
1960 v Halenkovicích.



Zlatou svatbu – 50. let společného života oslaví Ludmila
a Ladislav Plškovi z Katernic. Sňatek uzavřeli 23. července
1960 v Halenkovicích.



Diamantovou svatbu – 60. let společného života oslaví
Veronika a František Kašpárkovi z Pláňav. Sňatek uzavřeli
8. července 1950 v Halenkovicích.
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Vítání občánků
V sobotu 20. března 2010
jsme na obecním úřadě v Halenkovicích do života přivítali naše
nejmenší děti. Pozvaní na tento slavnostní akt přijali: Pavel
a Monika Vykličtí s dcerou Elenou (foto č. 1), Jana a Martin
Kašpárkovi se synem Martinem
(foto č. 2), Kateřina a Robert
Habrnálovi se synem Matějem
(foto č. 3), Lenka a Luděk Mikešovi s dcerou Lucií (foto č. 4)
a Jana a Martin Jelšíkovi se syny

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ
3

Martinem a Petrem (foto č. 5).
Krátký program předvedli žáci
základní školy a děti z mateřské
školy, které si pod vedením paní
učitelky Tělupilové a paní učitelky Andrýskové připravili vystoupení plné hezkých písniček
a básniček. O hudební doprovod
se postarala Zuzana Kříčková.
Přejeme dětem i rodičům
pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti.
Bohdana Blažková, matrikářka 

1
4

2
5
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První občánek roku 2010
Prvními děťátky narozenými v roce 2010 s trvalým pobytem v Halenkovicích jsou
dvojčátka Petr a Martin Jelšíkovi ze Záhumení. Narodili
se Janě a Martinu Jelšíkovým
v neděli 4. ledna ve Zlíně. Petr
v 10 hodin a 27 minut, vážil
1460 g a měřil 39 cm a Martin
v 10 hodin a 38 minut, vážil
1610 g a měřil 39 cm. Ve stejný

den se narodila v uherskohradišťské porodnici ve 12 hodin
a 40 minut i Lucie Mikešová
od Svatých. Míry malé slečny
jsou: váha 3650 g, délka 51 cm.
Spolu s rodiči Lenkou a Luďkem Mikešovými se na ni těšila i tříletá sestřička Michaela. Přejeme oběma rodinám
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
BB 

č. 60 / BŘEZEN 2010

24

Blahopřejeme
Březen
50 let

František Vojtášek
Marie Stočesová

Obecnice 643
Obecnice 642

60 let
Ladislav Škoda
Jiří Huťka
Josef Gajdošík

Pláňavy 576
Záhumení 624
Dědina 4

65 let
Jaroslav Tomaštík
Jindřich Kašpar

Kopec 18
Pláňavy 104

70 let
Jaroslav Režný
Josefa Klapalová

Pláňavy 159
Katernice 141

80 let
Ludmila Čevorová
Marie Tesařová

Zemanové 353
Obecnice 534

Duben
50 let
Jarmila Kubičíková
Stanislav Beránek
Bc. Zdeňka Kolečkářová

Dolina 344
Dolina 499
U Svatých 442

55 let
František Krkoška

Záhumení 560

60 let
Jaroslav Pešl
Jiří Stuchlík
Jiřina Gajdošíková
Jiří Kalas

Kopec 649
Záhumení 608
Dědina 4
Kržle 287

65 let
Blanka Vojtková

Obecnice 522

75 let
Anna Kašíková

U Svatých 442

80 let
František Vojáček
Jiřina Polášková

Zádřinoví 540
Záhumení 564

Květen
50 let
Stanislav Kolečkář
Břetislav Botek

U Svatých 442
Pláňavy 372

55 let
Marie Kociánová
Miloslava Hubáčková
Libuše Vajďáková
Alena Pešlová
Ludmila Železníková
Ivana Kadlčíková

Záhumení 463
Katernice 278
Dolina 417
Kopec 649
Katernice 110
Dolina 408

60 let
Petr Navrátil
Danuše Dundálková

Kržle 46 E
Dolina 589

70 let
František Kedruš

Katernice 502

80 let
Josef Súkup



Pláňavy 245

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