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Oslavy školství v Halenkovicích
V naší obci se uskutečnily
oslavy 50. výročí otevření nové
školní budovy pro II. stupeň
a 60. výročí založení mateřské školy. Tyto oslavy proběhly ve dvou dnech. V sobotu
2. října pro bývalé pedagogy
a správní zaměstnance, kteří
na naší škole působili. Rozesláno bylo na 150 pozvánek.
Pozvání přijala jedna třetina
z nich. Po uvítání v jídelně
školy (foto č. 1 až 3) následovala prohlídka školy, školky
a tělocvičny s výstavou výtvarných a dalších prací našich
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bývalých žáků (Svatava Navrátilová, Zita Navrátilová, Hana
Kalivodová, Petra Plšková,
Pavlína a Kateřina Rozsypalovy a Zuzana Kříčková) (foto č.
4 a 5).
Bývalí učitelé a zaměstnanci také zavítali na hrob dlou-

Z obsahu

holetého ředitele Karla Zezuly.
V budově OÚ se konal slavnostní oběd (foto č. 6 až 8).
Naše vzácné hosty pozdravili svým vystoupením děti MŠ,
současní a bývalí žáci ZŠ (foto
č. 9 a 10).
(dokončení článku na str. 2)
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Oslavy školství v Halenkovicích
(pokračování ze strany 1)
K poslechu zahrála skupina DARKIL. Všichni se velmi
dobře bavili. Hlavně srovnávali současnou a minulou školu.
Hosté byli příjemně překvapeni změnami, kterými škola
i školka prošly od doby jejich
působení.
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Pro širokou veřejnost byl
v neděli 3. října připraven
„Den otevřených dveří“ a slavnostní Akademie (fotoreportáž
na str. 15). Ve třídách byli přítomni učitelé, aby prezentovali
výsledky projektu svých žáků.
Tento projekt vypracovávali
žáci naší školy v předcházejíVystoupení 5. třídy

2

8

cím školním roce, blíže jsme
vás o něm informovali v minulém čísle zpravodaje. Jeho
cílem bylo zjistit, co nejvíce
o naší škole a představit si její
budoucnost. V budově nové
školy byly ve třídách představeny prezentace spojené s přestavbou školy, akcemi školy –
kulturními (Akademie, plesy)
a sportovními.
V tělocvičně mohli hosté
shlédnout výstavu prací a výsledky rekonstrukce osvětlení
a podlahy. Na galerii si mohli prohlédnout novou školní
družinu a knihovnu. V mateřské škole se prezentace týkala akcí školky a její rozsáhlé
rekonstrukce. Samozřejmě se
mohli občané seznámit s novou přístavbou provedenou
kontejnerovou sestavou. Bylo
toho vskutku dost, co se během prázdnin na naší škole
stihlo udělat.

Prohlídka MŠ

Akademie školy začala v 16
hodin v sále OÚ. Tam se rodiče a přátelé školy mohli přesvědčit, jaké máme šikovné
děti a žáky. Celkem bylo nacvičeno dvanáct čísel programu. V nich se tančilo, zpívalo, přednášelo, cvičilo a došlo
i na malé divadelní etudy. Slovem provázeli Simona Přílučíková a Filip Wozar. Program
se vydařil. Pedagogové, rodiče
i děti mohli být spokojeni.
Jarmila Tělupilová
Bývalé učitelky MŠ
5

Prohlídka ZŠ
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Přivítání v kulturním domě
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ZŠ dříve
„Kdy školní budova vystavěna byla, nemožno udáti“, píše
se ve školní kronice. Z historických pramenů plyne,
že dříve Halenkovice patřily
ke škole spytihněvské. První
informace o škole v Halenkovicích pochází z roku 1780.
Od té doby až do dneška je
tradice školství nepřerušena.
Do roku 1864 byla škola jednotřídní a učilo se v ní až 229
dětí. V roce 1865 byla ke staré
školní budově přistavena jedna světnice pro I. třídu a jed-
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na světnice pro podučitele.
Ve dvou temných, vlhkých třídách se vyučovalo 350 žáků.
Roku 1889 byla dostavěna
nová čtyřtřídní škola, která se
roku 1900 rozšířila o byty pro
učitele. Od roku 1901 je škola
pětitřídní (foto č. 1 a 2 – pohled na třídu a žáky).
„My školu stavěli pro vás,
abyste rostly rovně v ní“, tak
znělo heslo v průčelí budovy
nové školy, která byla otevřena
28. 8. 1960 (foto č.3). Tato budova umožnila výuku i žákům
druhého stupně, kteří do té
doby museli cestovat za vzděláním do Napajedel.
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V roce 1981 byla vybudována přístavba nové školy (foto
č. 4), ve které se nachází tělocvična, školní dílny, kuchyň
a jídelna. V osmdesátých letech školu navštěvovali i žáci
ze Spytihněvi.
Ve školním roce 1997/1998
mělo původně zahájit výuku
pouze 151 dětí, což bylo o dva
žáky méně, než stanoví průměrný limit na třídu. Bylo zažádáno o výjimku, která byla
zamítnuta. Z důvodu obrovských povodní, které postihly
v roce 1997 Moravu, bylo mnoho škol postiženo a tak se dvě
žákyně z Otrokovic přihlásily
v přípravném týdnu na halen2

kovickou školu. Tím byla hrozba malotřídního vyučování zažehnána. Od té doby se podobná situace už neopakovala.
V areálu nové školy funguje kuchyň (foto č. 5) a školní jídelna (součást přístavby
z roku 1981). Ve školní jídelně

se stravují žáci základní školy, ale i další strávníci. Obědy
odebírají zaměstnanci obecního úřadu, různých firem, obchodů i důchodci. Pro děti
z mateřské školy je strava dovážena přímo do školky, jejíž
součástí je vlastní jídelna.

Základní škola dnes
Základní škola Halenkovice
je devítitřídní. Pro výuku žáků
má k dispozici dvě samostatné
budovy. „Starou školu“ (foto č.
6) navštěvují žáci 1. až 4. ročníku, „Novou školu“ žáci 5. až
9. ročníku (foto č. 7). Pro vzdělávání jsou k dispozici specializované učebny fyziky, přírodopisu, dílen, domácích prací.

Škola má vlastní tělocvičnu,
počítačovou učebnu s připojením na internet a keramickou
pec. Od roku 2010 je v provozu funkční galerii s výhledem na tělocvičnu (foto č. 8).
Její součástí je školní družina
a knihovna. V areálu nové školy je také venkovní sportoviště
a školní zahrada.
6
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Mateřská škola
V roce 1950 z podnětu ředitele základní školy vznikla
v Halenkovicích mateřská škola. Byla umístěna do místností bývalého bytu ředitele školy
v budově staré školy. Od roku
1960 se mateřská škola stala
zařízením s celodenní péčí.
1. 9. 1977 vznikla nová třída
pro mladší oddělení a mateřská škola se tak stala dvojtřídní. V polovině osmdesátých let byla mateřská škola
přeplněná a 18 dětí dojíždělo
do mateřské školy Spytihněv.

V roce 1998 byla v MŠ zřízena
nová jídelna a místnost, kde
se děti původně stravovaly,
byla přestavěna na malou tělocvičnu. V roce 2010 došlo
k rozšíření MŠ kontejnerovou přístavbou o novou třídu
a další příslušenství. V sousedství mateřské školy se nachází dětské hřiště. Součástí
docházky je plavecký kurz,
logopedická péče, kurz grafomotoriky, pískání na flétničky
a školka v přírodě aj.
zdroj: www.halenkovice.cz
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Vážení čtenáři,
u příležitosti 50. výročí otevření naší školy jsme vydali útlý
almanach. Neklade si za cíl mapovat její historii. Má ilustrovat,
jaká je škola po padesáti letech své existence, a připomenout,
že její dobré jméno a úspěchy vytvářelo vedle výsledků žáků
úsilí pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školy.
Proto to uplynulé půlstoletí určitě není zanedbatelné. Historie
školy byla a je živým dokladem o všech změnách v politickém,
hospodářském i kulturním životě národa, obce, svědkem a odrazem jeho snah, bojů, proher i vítězství. Z té padesátky jsem
měl možnost pobývat na této škole 30 let. Mohu tedy tvrdit, že
pamatuji hodně členů sboru, kteří se zasloužili o její formování.
Naše škola byla a je školou zejména pro své žáky. Myslím, že
i když roky strávené na škole jsou pro všechny její absolventy
jen relativně krátkou životní etapou, právě ona významně ovlivnila jejich další život, zejména proto, že byla první školou jejich
života. Snad není troufalé tvrdit, že se práce školy převážně
daří. Svědčí o tom oficiální hodnocení školy i slova absolventů,
kteří se do ní rádi vracejí a rádi na ni vzpomínají. Potvrzují tak,
že všechna ta mnohdy nelehká práce zaměstnanců školy měla
smysl. Jsem potěšen, že mám příležitost se podílet na dalším
rozvoji školy. Spolu se všemi pedagogy i ostatními zaměstnanci
se budu snažit udělat všechno pro to, aby příští léta byla v budoucnu hodnocena co nejlépe. Děkuji při této příležitosti všem
učitelům a dalším pracovníkům školy, kteří se v její historii podíleli na jejím dobrém jménu, a přeji škole úspěšné vykročení
do druhé padesátky existence.
(Almanach (viz foto) můžete získat v kanceláři školy a vyvěšen je i na webových stránkách školy).
Mgr. Vojtěch Tělupil, ředitel školy

Almanach školy

Karel Zezula
1950–1978

Václav Kalivoda
1978–1990

Vojtěch Tělupil
1990 – dosud

Vážení občané,
je hodně věcí, na které
člověk v životě rád vzpomíná a zážitky ze základní školy k nim jistě patří. Sám se
řadím mezi ty, které prožité
žákovské roky na základní
škole v Halenkovicích obohatily a to nejen po stránce
vzdělání. Umožnily mně poznat hodně výjimečných lidí,
se kterými se dnes potkávám, a na které s úctou vzpomínám a daly mi také spoustu přátel a kamarádů.
Nová škola, jak ji nazýváme
nebo také druhý stupeň, byla
postavena na základě zvyšujících se potřeb a požadavků tehdejších občanů Halenkovic. Do té doby, byly děti
z naší obce nuceny dojíždět,
lépe řečeno docházet do školy v blízkých Napajedlích.
Rozhodnutím vystavět v Halenkovicích druhý stupeň
základní školy získala obec
jistou nezávislost a možnost
více se rozvíjet. Následující
roky však ukázaly další nároky na rozvoj vzdělání a zázemí. Došlo k rozšíření o vlastní moderní tělocvičnu a jídelnu a další technické vymoženosti naší doby.
Je nutné však připomenout, a to hlavně mladší generaci, že k výstavbě školy
i k jejímu rozšíření v tehdejší
době bylo zapotřebí odhodlání a pomoci občanů Halenkovic, že veškeré práce probíhali formou brigád, bez nároku na mzdu, jen s pocitem,
že další generace dětí budou
chodit do „své“ školy.
I v dnešní době klade zastupitelstvo obce velký dů-

raz na školství v naší obci.
Generální oprava střechy
a zateplení na druhém stupni, výměna všech oken a rekonstrukce učeben a šaten
v obou budovách školy, rozšíření mateřské školy jsou
jistě investice, které napovídají o iniciativě vedoucí
k zachování a rozvoji školství v obci.
Samozřejmě za vším není
jenom zřizovatel, ale především ředitel školy, bez kterého by se většina z již zmiňovaných věcí nemohla uskutečnit. Dobrý ředitel je vždy
velkým darem pro samotnou
školu i obec. Myslím si, že
v existenci školy se zatím
nenašel ředitel, který by se
nějakým způsobem neusiloval o její rozkvět, za zmínku stojí především generací
mých rodičů milovaný pan
ředitel Zezula, naší generací
uznávaný pan ředitel Kalivoda a samozřejmě i současný
ředitel pan Tělupil, který se
zasloužil o velkou modernizaci (viz foto).
A co by byla škola bez
kantorů, kterých se v ní vystřídaly desítky. Ti se vždy
starali o to, aby ze školy odcházely děti vzdělané a čestné. Připravené na další studium a život.
Rád bych poděkoval všem,
kteří se o kvalitní školství
v naší obci zasazují. Všem
učitelům, dalším zaměstnancům i žákům, kteří dál naši
obec prezentovali a prezentují.
Děkuji Vám všem.
Jaromír Blažek, starosta

MŠ - motáž kontejnerů

ZŠ - galerie

MŠ - nová třída

ZŠ - knihovna

ZŠ - rekonstrukce těločvičny

MŠ - nová šatna

MŠ - nové toalety

ZŠ - družina
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Z jednání zastupitelstva a rady červen až listopad 2010
ZO vzalo na vědomí:

zprávu o plnění usnesení
z minulého zasedání ZO
 zprávu o činnosti rady
obce
 zprávu o čerpání rozpočtu
obce za období leden až srpen
2010


ZO schválilo:

 rozpočtové opatření č.3/
ZO/2010 v předloženém znění
 prodej hasicího vozíku
PPS 12 za cenu 1000 Kč Obci
Bělov
 smlouvu o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky v majetku
Obce Halenkovice p.č. 2336/14
a 3547/11 pro E. ON Distribuce, a.s. v předloženém znění

Ustavující zasedání
ZO ověřilo

 platnost volby členů zastupitelstva obce

ZO schválilo

 veřejnou volbu starosty,
místostarosty, dalších členů
rady
 ustavení finančního a kontrolního výboru ve složení:
kontrolní výbor: p. František Vojáček – předseda,
p. Anna Kašpárková, p. Ivan
Kučera, p. Eliška Černochová,
p. Lukáš Juřena
finanční výbor: Mgr. Ondřej Gabrhelík – předseda,
p. Vlastimila Gabrhelíková,
Ing. Pavel Huťka, Ing. Eliška
Trvajová, p. Petr Strašák
 měsíční odměnu za výkon
funkcí neuvolněným členům
ZO za výkon funkce místostarosty, člena rady, předsedy výboru.

ZO stanovilo

počet členů rady obce: 5
počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva: 1



ZO zvolilo

starostu: Jaromíra Blažka
místostarostu: Mgr. Jarmilu Tělupilovou



 další členy rady obce:
Annu Kašpárkovou, Ing. Elišku Trvajovou, Antonína Stratila

RO se seznámila

 se zprávou č. 92/2009/
KŘ o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2009
Přezkoumáním nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
 s vyúčtováním likvidačního zůstatku „Mikroregionu Otrokovicko“ - pro obec
444,94 Kč.
 s informacemi starosty
o postupu prací na rozšíření
budovy mateřské školy a dostavby galerie ZŠ. Během měsíce června byly vybagrovány
a zabetonovány základy pro
buňky u MŠ.
 s protokolem č. 60/2010
Český telekomunikační úřad –
kontrola na vysílací frekvenci
rozhlasu – zjištěny nedostatky
 se
zápisem ze schůze finančního výboru ze dne
18. 6. 2010
 s oznámení o sesuvu půdy
v lokalitě Kržle čp. 226 – Milan Strnadel
 s cenovou nabídkou naopravy místních komunikací u nového mostu na Dolině
a Kržlích - Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o.
 s
informacemi starosty o částečných opravách MK
po záplavách – U Svatých, most
směrem na Zemanové a cesta
na Kržle. Poškozené MK jsou
opraveny a předány do užívání.
 s předáním díla – autobusová zastávka na Pláňavách
(viz foto)

 s
informacemi starosty
o pracích v MŠ a ZŠ - kontejnery jsou položeny, práce budou
hotové do září. Podřezávání
školy bude ukončeno v termínu
do 20. 8. 2010. Osvětlení v tělocvičně nové školy je doděláno.
 přímo na místě se stavem
prací: hydroizolace budovy staré školy - zbývá pouze začistit
řez z venkovní strany budovy.
Rozšíření školy kontejnerovou
metodou - dílo je ukončeno
(problémy se střešními okny,
protipožární dveře mezi budovou staré školy a buňkami
jsou ve výrobě). Výuka v MŠ
začne 1. září 2010. Úpravy dětského hřiště - hrací prvky jsou
na místě, zbývá vyrovnat podkladovou vrstvu štěrkem.
 s dokončením prací a předáním díla veřejné osvětlení
Zádřinové (viz foto)

 s vyúčtováním pokladny kulturní komise za období
od října 2009 do října 2010.
Předložila p. Mihálová, předsedkyně KK. Pořádány akce:
rozsvěcování vánočního stromu, vánoční koncert, perní-

kový bál, košt slivovice, prima
jízda. Zůstatek k 14. 10. 2010 je
15.456 Kč
 s postoupením stížnosti
p. Železníka Krajskému úřadu
ve Zlíně. Řešení sousedských
sporů (příjezd k RD čp. 212) –
podjatost starosty a nečinnost
úřadu.

RO projednala

 žádost Okresního soudu
ve Zlíně – volba přísedících
u soudu
 žádost o revize a aktualizace číselných řad budov pro
Český statistický úřad – sčítání lidu 2011.
 žádost o finanční podporu
TJ Halenkovice – Letní fotbalový turnaj (24. 7. 2010)
 2x žádost o vyjádření
ke stavbě RD – územní a stavební povolení - Pavel Fürst
a manž. Jelínkovi
 problémy s příjezdovou
cestou k nemovitosti čp. 377
- Ing. Přibyl. Obec navrhla
výpůjčku obecního pozemku
na spodní cestu k nemovitosti, která byla v minulosti využívaná. Souhlasí se zpevněním
komunikace.
 výtěžek sbírky pro SDH
Dětřichov v Libereckém kraji
pořádané hasiči z Halenkovic.
Vybráno 15.800 Kč. Obec přispěje částkou 15.000 Kč. Velitel jednotky nakoupí vybavení.
Společně předají v Dětřichově.
 návrh na rozdělení obecního pozemku 1752/4 na dvě
stavební parcely a příjezdovou
cestu. Obec zajistí vyměření
geodetickou firmou.
 možnost pořídit pro účely prezentace kalendáře obce
na rok 2011 dle cenové nabídky
 zprávu o naložení s majetkem sdružení obcí - Energetické sdružení Jižní Moravy
– v likvidaci. Obec již nebude
zasílat příspěvky
 výroční zprávou Zlínského
kraje za rok 2009
 nutnost vysprávky místní
komunikace v lokalitě Zema-
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Z jednání zastupitelstva a rady červen až listopad 2010
nové – nesjízdnost v důsledku
podmáčení. Oprava: nástřik
a hrubá vrstva a finální povrch. Cenová nabídka od SÚS
Zlín a fy. Swietelski.
 poskytnutí
neinvestiční
účelové dotace ze státního
rozpočtu na volby do zastupitelstev obcí. Přidělí Krajský
úřad Zlín. kraje, ekonomický
odbor
 nepovolené oplocení novostavby RD p. Železníka –
MěÚ Napajedla, Stavební úřad
zastavil práce
 žádost o vyjádření k vybudování oplocení p. Čevela, Halenkovice 323
 žádost o zpevnění místní
komunikace a osvětlení nájezdu - manželé Štulířovi, p. Dohnal a p. Remešová
 ohlášení kácení dřevin
rostoucích mimo les – 4 kusy
olší - p Dundálek, Lipové; túje
- p. Válek, Dolina; lípa – p. Rapant, Pláňavy
 zhodnocení činnost rady
obce za uplynulé volební období 2006–2010

RO schválila

 program jednání ZO dne
24. 6. 2010
 rozpočtové opatření č. 1/
RO/2010
 smlouvu o dílo č. 32604/
10 mezi Obcí Halenkovice a firmou FAGUS a.s. Slušovice
na přístavbu MŠ – Obec Halenkovice. Dílo bude zhotoveno
v termínu do 14. 8. 2010. Cena
díla včetně DPH 2,683.625 Kč.
 žádost o povolení vjezdu vozidla s hmotností 6 tun
do obce – p Kulenda
 uzavření smlouvy o dílo
s firmou DIPS Zlín spol. s r.o.
na „Halenkovice – rekonstrukce propustku – Vrbka“ (Dolina
směr Zemanové).
 smlouvu o dílo s p B. Langerem – zhotovení sádrokartonové příčky v knihovně
 dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti č.
ÚZSVM/BZL/4855/2009-BZLM, Úřad pro zastupování

státu ve věcech majetkových –
do 20. 8. 2011 v předloženém
znění - příjezd Hřbitov
 uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského
kraje číslo: D/1477/2010/KH
na pokrytí prvotních nákladů vzniklých při odstraňování následků vytrvalých dešťů
ve výši 110.000 Kč.
 smlouvu o nájmu komunikace pro RALLY Zlín, spol.
s r. o. - bezplatný pronájem
vozovek v k. ú. Halenkovice
v souvislosti s průjezdem automobil. soutěže Barum Czech
Rally Zlín 2010, RZ Halenkovice. Účinnost smlouvy: od 1. 6.
do 15. 9. 2010. Pro samotnou
soutěž na den 29. 8. 2010.
 dodatek ke smlouvě č. 1
SOD 06/2010 DIPS Zlín – „Halenkovice – rekonstrukce propustku – Vrbka“. Dochází k navýšení o 23.542 Kč, jedná se
o most mezi rybníky - směr Zemanové. Rada obce byla seznámena s předáním díla
 pronájmem obecního pozemku paní Šárce Kedrové
před hostincem čp. 176 na zkušební dobu do 31. 10. 2010
za cenu 120 Kč za měsíc.
 zakoupení
daru
pro
p. PaedDr. M. Kašíkovou členku zastupitelstva – životní jubileum 50 let - dlouholetá práce pro obec
 smírné řešení problému
vyčištění a zprovoznění odpadní jímky, na kterou je napojena kanalizační šachta v majetku obce – týká se odpadní jímky u RD čp. 150. Obec uhradí výkopové práce a odvoz zeminy. Materiál – trubky hradí
p. Koutný.
 smlouvu k terénním úpravám – rekultivace (zavezení sesuvu na Vrchovici) – předložil
p. Gajdošík předseda ZDV Halenkovice
 návrh a realizaci parkových úprav na veřejné zeleni parčík na Pláňavách od firmy
Garden Moravia s. r. o. Spytihněv – částka do 7.000 Kč.

 výpůjčku části pozemku
ve vlastnictví obce parcel.č.
3547/11 – silnice, pro uložení inž. sítí, přípojky NN, jednotná kanalizace, zpevněná
plocha a vodovodní přípojka
k RD p. Jelšík na parcel.č.
2216/15 o výměře cca 50 m2
a protlak pod MK
 připojení na místní komunikaci novostavby RD manželů Jelínkových – vyřizuje
Ing. Otépka
 navýšení ceny stravného mateřské a základní školy
ve školní jídelně včetně stravného pro cizí strávníky - dle
návrhu školy.
 licenční
smlouvu
č.
103420 s OSA o veřejném provozování VP - 2010
 příspěvek ve výši 15.000,na podporu vyhlášené sbírky
SDH Halenkovice pro SDH
Dětřichov na zakoupení vybavení (motorová pila, čerpadlo,
hadice)
 záměr výpůjčky pozemku
ve vlastnictví obce pro pana
Ing. Přibyla na příjezdovou
komunikaci k nemovitosti čp.
377
 žádost ZŠ a MŠ Halenkovice o povolení výjimky z počtu žáků ve třídě základní školy. Podle vyhlášky je povoleno
nejméně 17 žáků v průměru
na 1 třídu. V základní škole
se snížil průměr odstěhováním dvou žáků od 1. 10. 2010
na 16,77 žáků na třídu. Zřizovatel školy může povolit výjimku do 4 žáků ve třídě z počtu stanoveného vyhláškou
za předpokladu, že se v případě nižšího počtu uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost.
 smlouvou o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Zlín. kraje ve výši
7.000 Kč na výdaje spojené
s činností jednotky SDH Halenkovice – věcné vybavení neinvestiční povahy.
 rozdělení
financí (cca
50.000 Kč) na jednotlivé žádosti (příspěvek na odklízecí

práce - sesuvy, záplavy). Obec
se rozhodla hradit polovinu
nákladů, které žadatelé vynaložili na odklízecí práce po povodních, sesuvech či záplavách. Zatím řešeny dvě žádosti
– p. Hrbáček a p. Kalas.
 zakoupení nového serveru
pro internet a kabelovou televizi v celkové hodnotě cca
30.000 korun. Náhrada vyhořelého serveru po výpadku
elektřiny.
 rozpočtové opatření č. 2/
RO/2010
 program jednání ZO dne
30. 9. 2010
 záměr prodeje přívěsného vozíku PPS 12 – hasičská
technika. Zveřejněno na úřední desce
 pořádání dětského bazárku 25. 10. 2010 v budově KD
- p. Juřenová, výtěžek půjde
na podporu cvičení dětí.
 pronájem sálu obecního
úřadu pro pořádání mikulášské zábavy pro skupinu DARKIL dne 4. 12. 2010 – pořadatel zajistí úklid i pořadatelskou službu.
 mimořádný
příspěvek
10 000 Kč pro folklórní kroužek Pláňata (zhotovení krojů
pro nové členy a nákup el. kláves)
 žádost o schválení zápisu
změny v rejstříku škol a školských zařízení. Jedná se o navýšení nejvyššího počtu dětí,
žáků (kapacity) v těchto zařízeních: mateřská škola – 64
dětí, školní jídelna výdejna MŠ
– 64 dětí, školní družina - 50
dětí.
 příspěvek ve výši 500 Kč
pro klub seniorů - pohoštění seniorů z Oldřichovic
(4. 10. 2010)
 smlouva o dílo č. 1/2010
– Ing. Josef Šico – projekt. dokumentace rekonstrukce místní komunikace „Záhumení –
řadovky“
 opravu místní komunikace v části Zemanové v rozsahu
cenové nabídky od SÚS Zlín.
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Volby do zastupitelstva obce 2010
Ve volbách, které se konaly 15.–16. 10. 2010 bylo pro
volební období 2010 až 2014
zvoleno patnáctičlenné Zastupitelstvo obce Halenkovice (viz. tabulka). Voliči vybírali ze 45 kandidátů 3 stran:
Iniciativa občanů Halenkovic,
Sdružení nezávislých kandidátů – Za Halenkovice krásnější
a Komunistická strana Čech
a Moravy (viz. tabulka).
Ustavující zasedání nově
zvoleného
Zastupitelstva
obce Halenkovice (viz foto
z leva: Ing. Eliška Trvajová,
Mgr. Radana Dundálková,
Anna Kašpárková, Antonín
Stratil, Ludmila Karbowiaková, František Palla, Věnceslava Jadrníčková, Lukáš Juřena, Petr Strašák, František
Vojáček, Mgr. Jarmila Tělu-

pilová, Mgr. Ondřej Gabrhelík, Dagmar Kylarová, Antonín Holásek, Jaromír Blažek)
se uskutečnilo dne 8. listopadu 2010 v sále Obecního
úřadu Halenkovice. Zastupi-

telstvo zvolilo ze svých řad
starostu, místostarostu a další 3 členy rady obce (viz foto
z leva: Ing. Eliška Trvajová; Jaromír Blažek, starosta;
Anna Kašpárková; Antonín

10

Stratil; Mgr. Jarmila Tělupilová, místostarostka). Dále byli
zvoleni předsedové kontrolního a finančního výboru František Vojáček a Mgr. Ondřej
Gabrhelík a další členové.
Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících
do samostatné působnosti

vo
pitelst
Zastu bce
o

Strana

Rada
Pořadí ve volbách Jméno

Počet hlasů

%

IOH

6263

53,14

Nezávislí

3620

30,71

KSČM

1901

16,13

Účast voličů dosáhla 59,79%. Celkem volilo 864 z 1445 zapsaných
voličů. 10 hlasovacích lístků bylo neplatných.

obce

Politická příslušnost

Kandidátka

Hlasů

1.

Jaromír Blažek

bezpartijní

IOH

704

2.

Ing. Eliška Trvajová

bezpartijní

IOH

539

3.

Petr Strašák

bezpartijní

IOH

538

4.

František Vojáček

bezpartijní

IOH

504

5.

Mgr. Jarmila Tělupilová

bezpartijní

IOH

481

6.

Antonín Holásek

bezpartijní

IOH

466

7.

Anna Kašpárková

bezpartijní

Nezávislí

407

8.

Lukáš Juřena

bezpartijní

IOH

386

9.

Dagmar Kylarová

bezpartijní

IOH

377

13.

Ludmila Karbowiaková

bezpartijní

Nezávislí

337

17.

Antonín Stratil

bezpartijní

KSČM

288

18.

Věnceslava Jadrníčková

bezpartijní

Nezávislí

279

19.

Mgr. Ondřej Gabrhelík

bezpartijní

Nezávislí

278

21.

František Palla

bezpartijní

Nezávislí

274

26.

Mgr. Radana Dundálková

bezpartijní

KSČM

239

obce (dle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích). Zastupitelstvo
obce se schází podle potřeby
nejméně však jedenkrát za tři
měsíce, jeho zasedání je veřejné a je vedeno podle jednacího řádu. Z každého zasedání
zastupitelstva je pořízen zápis,
který obsahuje především počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad
jednání zastupitelstva obce,
průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis
je uložen na obecním úřadě
k nahlédnutí. Po uplynutí 5
let je předán krajskému archivu k archivaci.
R. J. + B. B.
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Povolební proslov starosty
Dámy a pánové, milý spoluobčané,
čtyři roky uplynuly jako voda.
Dnes tu před Vámi opět stojím
jako zvolený starosta obce s vědomím a příslibem, že se o svěřený úřad budu starat se stejnou
pečlivostí a elánem jako doposud. Tak jak jsem říkal už před 4
lety, stávám se starostou všech,
těch co mě ve volbách podpořili, i těch co mě nepodpořili. Budu ke všem stejně vlídný
a spravedlivý a budu ve všech
vidět jen občany. Taky věřím,
že my zastupitelé zapomeneme
na to, kterou stranu zastupujeme a budeme dále pracovat jako
jeden celek. Pracovat společně
pro blaho naší obce.
Ty předešlé roky práce nebyly jednoduché. Minulé volby byly opředeny mnoha dohady při povolebním vyjednávání.
A také jsme začínali s hořkou
zkušeností, která se projevila
v samotném předání úřadu, kdy
jsme si museli, jako nové vedení, ve většině věcí poradit sami.
Jsem si jistý, že později mnozí
z minulých zastupitelů pochopili, že nám nikdy nešlo o zničení
či pošlapání jejich práce a výdobytků, které pro tuto obec vytvořili, ale o rozvoj naší obce
v trochu jiném duchu a směru. Není tajemstvím, že většina
z nás do obecní politiky v minulém volebním období vstupovala jako naprostý nováček. Učili jsme se od počátku řídit tuto
obec, tak, aby docházelo k jejímu zvelebování, rozvoji a také

jsme se snažili, aby nebyly poškozovány práva a zájmy našich
občanů. Jistě se stalo, že jsme
kromě těch správných učinili
i nějaké špatné rozhodnutí, ale
důležité je rozpoznat je a vzít si
z něj ponaučení a stejné chyby
neopakovat.
Přesto věřím, že tyto volby
dokázaly, že nastavený směr,
kterým jsme se vydali je správný. Jejich výsledek je pro nás
velmi zavazující, a to si všichni
uvědomujeme. Děkujeme všem
voličů za podporu. Děkujeme
všem, kteří při volbách projevili
svou vůli.
Budoucnost nebude pro nás
jednoduchá. Státní politika, jak
jistě víte ze sdělovacích prostředků, je vedena k úsporným opatřením a ještě není jisté, nakolik
a jak silně se to dotkne příjmu
obcí. V každém případě bude
nutné velmi obezřetně sestavit
rozpočet na příští rok a počítat
s nejhorším, s tím, že se příjmy
obce notně zúží a zbude méně

na investiční akce. Budeme nutné hledat jiné zdroje financí
z různých fondů a také zintenzivnit šetření na našem úřadě.
Předcházející volební období bylo z pohledu událostí velmi různorodé. Nejednou jsme
museli bojovat s rozmary počasí - lokální záplavy v roce 2007
a 2010, kalamitní stavy v podobě těžkého sněhu a náledí či větrné bouřky. Některé škody se
nám doposud nepodařilo úplně odstranit a hlavně odčerpaly nám potřebné finance. Rád
bych také připomněl investiční
akce minulého volebního období. Jde hlavně o opravu kanalizace na Katernicích, dobudování chodníku a parkovacích
ploch na Pláňavách, rekonstrukci nové školy (dobudování
školní družiny, knihovny a galerie, rekonstrukci tělocvičny),
rekonstrukci staré školy (šaten, sociálního zařízení, podřezání a hydroizolaci celé budovy), rozšíření školky, výstavbu
bezdrátového rozhlasu a IVVS,
nákup nového traktoru s příslušenstvím, výměnu oken v bu-

V neposlední řadě musím zmínit také osobní nasazení našeho
úřadu při přesvědčování kraje
o nutnosti rekonstrukce komunikace vedoucí do Napajedel.
Což se nám nakonec úspěšně
podařilo. Také jsme podporovali kulturní a společenský život
v obci, kromě podpory zaběhlých stávajících akcí jsme se zasadili o vznik klubu seniorů, zavedli jsme košt slivovice s posezením u cimbálu, finančně jsme
podporovali práci spolků hlavně pracujících s dětmi a mládeží a snahu o obnovení folklóru
v obci, což prezentuje dobře rozběhlý dětský folklorní kroužek.
Nakonec mi dovolte, abych
poděkoval odstupujícím členům
zastupitelstva za práci, kterou
pro obec vykonali. U mnohých
stále oceňuji přístup a nasazení s jakým řešili dané úkoly
i problémy. Doufám, že tito lidé
budou i nadále sledovat dění
v obci a aktivně se do něho zapojovat. Nově zvoleným zastupitelům přeji v budoucí práci
naplnění ideálů, pro které šli
do voleb. Je hodně věcí, které je

Vo
komlební
ise

Vo
lič

i

dově KD, rekonstrukci knihovny, kuchyňky a místnosti služeb
v budově KD, rekonstrukci záchytné nádrže na Kopaninách,
vybudování dvou zastávek autobusu, vybudování nového mostku na Dolině u rybníků, lokální opravy místních komunikací.

možné stále zlepšovat. Dovolte
mi, abych vyjádřil svůj upřímný
obdiv a poděkování i všem lidem, kteří obětují svůj volný čas
ke zvelebení a zviditelnění naší
krásné rozlehlé obce – našim
Halenkovicím. Děkuji.
Jaromír Blažek
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Zahájení školního roku v ZŠ

1.
2.
3.
4.

ročník:
ročník:
ročník:
ročník:

5.
6.
7.
8.
9.

ročník:
ročník:
ročník:
ročník:
ročník:

2

13

Oslavy výročí školství

Oslavy výročí školství se
konaly 2. a 3. 10. 2010. Jaký
měly průběh s tím je již veřejnost dostatečně seznámena, takže je zbytečné se dále
rozepisovat, ale v souvislosti
s vydáním almanachu chceme požádat o omluvu. Dlouholetý předseda SRPŠ byl samozřejmě pan Petr Pavelka
nikoli Jiří a jako vedoucí modelářského kroužku pracuje
p. František Vojtek nikoli Vlk.
Oběma pánům se hluboce
omlouváme.

4

elánu a chuti do školní práce
(foto z první třídy 3–5).
Do školy nastoupili 153
žáci. Koncem září odešli 2 žáci
do ZŠ Napajedla (ze 3. a 8.
ročníku), v současné době
tedy naši školu navštěvuje 151
žák. Do školní družiny nastoupila nová vychovatelka paní
Marta Skýpalová – vyučuje též

19 žáků, tř. uč. Petra Cívelová
19 žáků, tř. uč. Eva Sattková
21 žák, tř. uč. Jarmila Tělupilová
14 žáků, tř. uč. Dagmar Běhulová
vystřídána p. Janem Kalivodou
13 žáků, tř. uč. Jiří Veselý
12 žáků, tř. uč. Bohdana Ambrožová
20 žáků, tř. uč. Libor Lízal
20 žáků, tř. uč. Michal Palúch
15 žáků, tř. uč. Olga Idesová
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Akce školy

3

1

ZŠ 2010

Školní rok 2010/2011 byl zahájen ve středu 1. září 2010.
Žáci, učitelé a hosté – starosta obce p. Blažek a předseda
SRPŠ p. Kocián se tentokrát
z důvodu nepříznivého počasí
shromáždili na chodbě nové
školy (foto č. 1 a 2). Ředitel
školy p. Vojtěch Tělupil všechny přítomné přivítal, popřál
hodně úspěchů a zdraví, seznámil je se změnami, na kterých
se pracovalo během prázdnin:
hydroizolace budovy staré školy, nové dřevěné obložení chodeb staré školy, vymalování
všech tříd v obou budovách,
dokončení galerie – zřízení
družiny a knihovny, rekonstrukce osvětlení a nátěry podlahy v tělocvičně. Dále nastínil
nejdůležitější úkoly, které nový
školní rok předpokládá. Zvláště pozdravil rodiče a žáky 1.
ročníku, kterým popřál hodně

12

Atletický čtyřboj

13. 10. byly Otrokovice tradičním dějištěm podzimního
atletického čtyřboje žactva
v rámci Poháru otrokovických
škol. Chlapci bez účasti dívek
nemohli pomýšlet na umístění v soutěži družstev, bojovali však v soutěži jednotlivců
a úspěšně. Ve svých kategoriích obsadili Filip Wozar (9.
tř.) 4. místo, Jan Kocián (7.
tř.) 5. místo a Jan Kedra (7.
tř.) byl na 10. místě (viz foto).
Sestavu pak doplnili Michal
Vykoukal (8. tř.), Roman Běhůnek (8. tř.) a Filip Kruťa
(7. tř.). Chlapcům děkujeme
za dobrou reprezentaci školy.

Trnavský vrch

angličtinu ve 4. a 5. ročníku.
Školní družina je přemístěna
do nových prostor a využívá ji
25 žáků. Nepovinný předmět
náboženství vyučuje P. Bohumil Kundl. Na škole je opět
zřízeno detašované pracoviště
ZUŠ Napajedla – obor výtvarný a hudební, nově je zaveden
kroužek aerobiku pro 1.–5.
ročník.
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Mezi tradiční kroužky
patří:

• dyslektický – p. Kalivoda
• angličtina – p. Sattková
• gymnastický – p. Huťková
(mladší a starší žákyně)
• taneční – p. Huťková
• divadelní – p. Palúch (začne
pracovat ve II. pololetí)
• florbal – p. Veselý, p. Jurásek, p. Kylar (2 družstva –
starší chlapci a dívky
a mladší chlapci a dívky)

Škola spolupracuje
s kroužky:

• folklórním – p. Mitáčková
• leteckomodelářským – p. Vičánek, p. Vojtek
• hasičským – p. Režný
• rybářským – p. Doležalík,
p. Vávra
Hana Huťková

Trnavský vrch - okresní přebor v přespolním běhu se konal 6.10. a zúčastnilo se ho
i družstvo naší školy. Tradičním dějištěm byla Trnava.
Akci provázelo krásné podzimní počasí, na výkonech našich závodníků se to ale nijak
neprojevilo. Bojovali v duchu
okřídleného hesla „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.
A tak nebýt 9. místa Filipa
Wozara a 13. místa Jana Kedry, stačilo se podívat na samotný konec výsledkové listiny, abychom našli reprezentanty naší školy. Kromě výše
jmenovaných se zúčastnili:
Jaroňková Renata (7. tř.), Fischerová Anna (7. tř.), Trvaj Radek (6. tř.), Kocián Jan (7. tř.),
Lišková Lucie (8. tř.), Stuchlíková Adéla (9. tř.), Vykoukal
Michal (8. tř.) a Cirok Radim
(8. tř. viz foto).

halenkovický zpravodaj
Sběr papíru

Sběr papíru se uskutečnil
21. a 22. 10. Žáci s přispěním občanů Halenkovic nasbírali 12 700 kg a utržilo se
16 890 Kč. Nejlepšími sběrači
jsou: Marika Zapletalová (5.
tř.) - 837 kg, František Trvaj
(2. tř.) - 590 kg, Radim Cirok
(8. tř.) - 361 kg. V soutěži tříd
byla nejlepší 5. třída - 151,1
kg/žák, druhé místo obsadila 3. třída - 114,1 kg/žák, třetí
byla 2. třída - 96,1 kg/žák.

„Partyzánský samopal“

Na Partyzánském samopalu,
který se konal 25. 10. naši školu reprezentovali: Lišková Lucie (8. tř.), Stuchlíková Adéla
(9. tř.), Vykoukal Michal (8.
tř.) a Wozar Filip (9. tř.), kteří
se umístili přibližně v polovině startovního pole.

Patrik a Blažek Jaromír. (viz
foto). Žáci 7. třídy postoupili do okresního kola ve florbalu, když v Napajedlích porazili
týmy škol z Napajedel I. a II.,
Ořechova a Trávníků. Školu reprezentovali: Kocián Jan, Kedra Jan, Grebeníček Daniel, Přecechtěl Šimon, Blažek Jaromír,
Gabrhelík Luděk, Luppi Remo,
Kruťa Filip a Němec Tomáš.

Drakiáda

Krásné podzimní počasí přímo vybízelo k pobytu venku.
V pondělí 1. listopadu žáci
I. stupně naší školy nelenili
a po obědě vyrazili na hřiště
provětrat nejen „faldy“, ale
hlavně své draky. Někteří draci lítali vysoko, jiní dělali kotrmelce, další trochu zlobili
a nechtěli lítat, jednomu se
dokonce zalíbilo na stromě.

Veslařský kopeček

Na
odloženém
závodě
v přespolním běhu „Veslařský
kopeček“, který se konal až
20. 10. v Otrokovicích se naše
škola z organizačních důvodů
neúčastnila soutěže družstev
v rámci soutěže škol. Přesto
Filip Wozar povzbuzen úspěchem z atletického čtyřboje
svůj individuální start proměnil rovnou ve vítězství. Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Florbal

Kroužek celoročně hraje otrokovickou florbalovou ligu. Starší žáci z florbalového kroužku
ZŠ Halenkovice se 26. 10. 2010
zúčastnili propagačního turnaje ve florbalu. Turnaj se konal ve sportovní hale Střední
odborné školy v Otrokovicích.
Naši hoši se v konkurenci sedmi týmů umístili na krásném
čtvrtém místě. Týmy byly složeny z hráčů Otrokovic (2x),
Zlína (2x), Kvasic a Mysločovic. Za Halenkovice hráli: Švec
Ondřej, Kašpar Pavel, Jelínek
Richard, Košábek Filip, Cirok
Radim, Běhůnek Roman, Kocián Jan, Trvaj Zdeněk, Jurásek
Jan, Polášek Dominik, Kedra

To ale nikomu z dětí nevadilo.
Pedagogové a přítomní rodičové sem tam vypomohli s menší kosmetickou úpravou či závadou draků a děti i draci se
do sytosti „vylítali“. Jen těžko
„odborná porota“ vybírala ty
nejlepší draky. Nakonec byli
odměněni všichni, kdo se zúčastnili. Na fotky se můžete
podívat na: http://zshalenkovice.rajce.idnes.cz/Drakiada/

w w w.h a l e n k o v i c e .c z
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Projektový den v knihovně
V pátek 12. 11. 2010 prožili
žáci III. třídy příjemné, zábavné a poučné dopoledne v místní knihovně společně s Lucií
Vlkovou, studentkou SOŠ Luhačovice, která tento projektový den pro děti připravila.
A svého úkolu se zhostila více
než dobře.
A takto hodnotí své vystoupení samotná Lucie: Toto byla
má první zkušenost s dětmi.
A vlastně vůbec první veřejné
vystupování. Samozřejmě mnou
lomcovala nervozita, sužoval
mne strach a nejistota, že děti
nezaujmu a program je nebude
bavit.
Onen pátek jsem se pravou
nohou vydala do deštivého
chmurného rána. Doufala jsem,
že celý projekt nedopadne stejně nevydařeně, jako to psí počasí. Neměla jsem však dlouhý
čas na přemýšlení. Sotva jsem
totiž vešla do knihovny, už jsem
slyšela, jak se blíží stovky malých krůčků a štěbetání přibývá
na intenzitě. Třeťáčci byli tady.
Posadili se na polštářky, které
si přinesli, a já jim byla oficiálně představena paní učitelkou,
která, nejenže byla dospělý dozor, ale také moje nápověda
a rádkyně. Moc jí děkuji. Poté
jsem se slova ujala já. Vzhle-

dem k tomu, jaký obor studuji,
začala jsem jim jednoduše, formou příběhu, vyprávět o historii knihoven a k čemu taková
knihovna slouží. Děti byly aktivní a na každou mou otázku
připadlo nejméně deset odpovědí. Po krátké přestávce jsem
se vrhla na hlavní bod programu. Dětské knihy a jejich autory. Vařily se mnou špačkovou
polévku, když jsme si přečetli
úryvek z knihy Josefa Lady Bubáci a hastrmani, zpívali jsme,
malovali, ba dokonce hráli
i pantomimu.
Na závěr jsem jim všem poděkovala a předala diplom.
Děti odcházely naplněné novými poznatky (i když si nedělám iluze o tom, že si je zapamatovaly) a já jsem o nějakou
tu zkušenost bohatší.
Musím poděkovat všem, kteří
mne podpořili, ať je to ze strany
pí. uč. Trnčákové, která vládne
nad mými odbornými znalostmi, či ochotou základní školy
vyzkoušet něco nového. Největší dík, jak jsem zmínila, patří
paní uč. Tělupilové za pomocnou ruku. Doufám, že ještě někdy budu moci něco podobného zkusit, velmi mne to zaujalo
a rodičům třeťáčků vzkazuji, že
mají šikovné a kreativní děti.

Finanční zpráva SPRŠ
Hotovost - ZŠ
Příjmy:
4 350 Kč
11 000 Kč
4 000 Kč
6 425 Kč
6 145 Kč
400 Kč
4 217 Kč
5 528 Kč
2 883 Kč
4 319 Kč
1 410 Kč
50 677 Kč
Výdaje:
2 616 Kč
3 341 Kč
3 172 Kč
4 217 Kč
860 Kč

minulé vyúčtování
výběry
z Výletu do pohádky
rodič. příspěvky
výtěžek z divadla 8. třídy
rabat z foto (konec šk. roku)
sběr papíru
sběr šípků
zůstatek z ŠVZ 8. tř.
vstupné „Akademie“
prodej „Almanachů“
Celkem
potřeby výtvarná výchova
školní družina
akvárium
ulož. sběru na účet
zápis do 1. třídy

1 400 Kč
216 Kč
978 Kč
1 268 Kč
6 274 Kč
7 302 Kč
1 550 Kč
8 500 Kč
5 368 Kč
2 159 Kč
49 221 Kč
1 456 Kč.
16 890 Kč

Organizace školního roku
Organizace školního roku
2010/2011 v základních školách,
středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích. Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011
začalo ve všech výše uvedených
školách ve středu 1. září 2010.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2011. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno ve čtvrtek 30. června
2011.
Podzimní prázdniny připadly
na středu 27. října a pátek 29.
října 2010. Vánoční prázdniny
budou zahájeny ve čtvrtek 23.
prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna 2011. Vyučování
začne v pondělí 3. ledna 2011.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února
2011. Jarní prázdniny: 14.2. 20.2. 2011. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21.
dubna a pátek 22. dubna 2011.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2011
do středy 31. srpna 2011. Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne
ve čtvrtek 1. září 2011.
 Úprava telefonních čísel ZŠ
ředitel školy - 577 945 756
zástupce ředitele - 577 102 602
školní jídelna - 577 104 255
školní družina - 577 104 254

dary členům SRPŠ
hra + přenáška
mikulášská nadílka
karneval
doprava
knižní odměny
startovné
florbalový kroužek
projekt k výročí školy
vánoční jarmark
Celkem
zůstatek v pokladně:
další příjem sběr papíru

Účet ZŠ a MŠ
Příjmy:
184 328,42
4 217,00
4109,00
48 510,00
87 340,00
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loňské vyúčtování
uložení sběr (2009)
sběr bylin
Rodičovský ples
Výlet do pohádky

stará škola – 577 945 753
mateřská škola - 577 945 797
internet: www.zshalenkovice.cz
e-mail: zshal@centrum.cz
 Ceny stravného
Z důvodu zdražování potravin
a dalších nepřímých nákladů
došlo k navýšení ceny stravného ve školní jídelně. Ceny jsou
platné od 1.10.2010 pro strávníky z MŠ a ZŠ Halenkovice
a ostatní strávníky. (Poslední
úprava cen proběhla 1. 1. 2008.)
Ceny jsou stanoveny na základě vyhlášky č. 107/2005. Zřizovatel školní jídelny – Obec Halenkovice souhlasila s úpravou
cen (projednáno v obecní radě).
V rámci řešení sociální politiky Obec Halenkovice přispívá
částkou 5 Kč na oběd každému
důchodci s trvalým bydlištěm
v Halenkovicích. O strávníky se
stará kolektiv kuchařek ve složení: Jana Doležalíková – vedoucí školní jídelny, Ludmila Železníková, Jaroslava Grebeníčková,
Jarmila Gabrhelíková.
 Děti MŠ 3–6 let:
přesnídávka
9 Kč
oběd
15 Kč (7-letí 18 Kč)
svačina
6 Kč
 Žáci ZŠ - oběd
7–10 let
21 Kč
11–14 let
22 Kč
15 let a víc
23 Kč
zaměstnanci ZŠ
23 Kč
ostatní strávníci
48 Kč

586,19
19 187,00
348 227,61 Kč
Výdaje:
5 000 Kč
10 000 Kč
2 915 Kč
6 145 Kč
7 200 Kč
15 261 Kč
3 000 Kč
800 Kč
50 321 Kč
297 956,61 Kč
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1. tř.

2. tř.

8. tř.

4. tř.

9. tř.

IE

M
DE

A

AK
3. tř.

gymnastky

úroky
sběr papíru (jaro)
Celkem:
výběr ZŠ
výběr MŠ
povlečení MŠ
výběr na ŠVZ 8. roč.
pojištění Výletu do pohádky
školní potřeby
výběr ZŠ
za vedení účtu
Celkem:
Stav na účtu

Další výdaje z účtu:
16 000 Kč zakoupení keramické pece
13 000 Kč výběry hotovost. platby (ZŠ
3 000 Kč a MŠ 10 000Kč)
149 338 Kč Finance MŠ

7. tř.

Zaměstnanci základní
školy přejí všem občanům
krásné a pohodové
prožití vánočních svátků
a hodně štěstí a zdraví
a vzájemné úcty po celý
rok 2011.
6. tř.

připravila: Hana Huťková

w w w.h a l e n k o v i c e .c z
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Mateřská škola
Školní rok 2010–2011 jsme
slavnostně zahájili ve středu
1. září.
Jsme dvoutřídní MŠ s hygienickou kapacitou 50 dětí.
V tomto školním roce je k pravidelné docházce zapsáno 50
dětí ve věku 3–7 let. Do třídy
„Skřítků“ je zapsáno 26 dětí
3–7letých, třídu „Berušek“
navštěvuje 24 dětí 3–6letých.
Z obou tříd máme v letošním
roce 27 předškoláků. O děti
pečují čtyři kvalifikované pedagogické pracovnice – p. Marie
Mihálová, Dagmar Holásková,
Marie Andrýsková a nová paní
učitelka Jaroslava Válková.
O pořádek a čistotu se stará školnice p. Františka Nekorancová, jídlo do MŠ dováží
p. Jarmila Gabrhelíková, kuchařka pro mateřskou školu.
Provoz mateřské školy je
od 6.00 do 15.45 hodin. Pro
všechny děti, pro ty nové i ty
co již do MŠ docházely, byl
měsíc září ve znamení seznamování se s novým prostředím, s novými kamarády, učitelkami a také s novými pravidly života v MŠ.
Většina těch nejmladších
dětí jen s několika slzičkami
překonala přechod z mamin-

Akce MŠ
• 1. 9. 2010 Slavnostní
zahájení v MŠ
• 2. 10. 2010 Oslavy školství - vystoupení
• 3. 10. 2010 Akademie
• 2. 11. 2010 Uspávání
broučků a skřítků - podzimní dílničky
• 16. 11. 2010 Kouzlení
s Klaunem
• 22. 11. 2010 Vánoční
pohádka – loutkové divadlo Milady Horákové
• 26. 11. 2010 Návštěva
u Hrbáčků – Kouzelné
jablíčko
• 28. 11. 2010 Rozsvícení
vánočního stromu

činy péče do „školkového“
života, starší děti velmi brzy
zvládly změnu již zaběhnutých
zvyklostí.
Pracovnice mateřské školy se snaží vytvářet prostředí
příjemné pro děti, jejich rodiče i zaměstnance. Pro děti
jsou v mateřské škole připravena hrací centra vybavena
novými hračkami a didaktickými pomůckami. Dále mají
děti vedle moderního vybavení tříd k dispozici nově zařízenou školní zahradu s novým
dětským vybavením plně sloužícím potřebám dětí z mateřské školy.
Nejrůznějšími akcemi během celého roku chtějí pracovnice MŠ dosáhnout pocitu vzájemné sympatie a dobré
spolupráce při výchově „našich dětí“.
Mezi tradiční a oblíbené
akce patří: podzimní světélkování, čertoviny v MŠ, vánoční
besídka, karneval, dny otevřených dveří v MŠ, škola v přírodě, výlet do pohádky, oslava
Dne dětí a rozloučení se školáky.
Další aktivity dětí této mateřské školy: exkurze u hasičů,
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návštěva knihovny, 1x měsíčně maňáskové divadlo, plavecký výcvik, koncerty pro děti
v ZUŠ Napajedla, kroužek keramiky, kroužek angličtiny.
V mateřské škole pracují dvě logopedické asistentky.
Pro děti se špatným úchopem
tužky nabídneme kurz grafomotoriky.
V rámci spolupráce se základní školou se uskuteční
vzájemné návštěvy dětí a pedagogů. Při mateřské škole
pracuje centrum pro děti, které ještě MŠ nenavštěvují.
V letošním roce prošla mateřská škola velkou rekonstrukcí. V době letních prázdnin byla rozšířena mateřská
škola ještě o jednu třídu a sociální zařízení kontejnerovou
přístavbou, kterou prováděla firma Fagus a.s. Slušovice.
Stará část budovy byla izolována proti vlhkosti.

16

17

Kromě výše uvedených rozsáhlých změn byla provedena
údržba interiéru školy včetně
malování a oprav, což se beze
zbytku povedlo.
Kolaudace nové přístavby
budovy proběhla v měsíci listopadu. Následně došlo k vytvoření další (třetí) třídy dětí
v MŠ, která si říká „Sluníčka“.
Z tohoto důvodu byla přijata
i nová učitelka p. Veronika
Horková. Celková kapacita MŠ
bude 64 dětí.
Poděkování si zaslouží
všichni pracovníci, kteří se
na přípravě školy k zahájení
školního roku podíleli, mnohdy i nad rámec svých povinností.
Do nového školního roku
přeji všem hodně nových sil,
zdraví a osobních i pracovních
úspěchů.
Mihalová Marie
vedoucí učitelka pro MŠ
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1

2
Akce
mateřské školy
1. Loutkové divadlo
2. Akademie
3. Dílničky
4. Mecháček
5. Jablíčko
6. Pečení
7. Moštárna

5
3

Přejeme Vám vánoční svátky
plné klidu, rodinné pohody, štěstí
a radosti a v novém roce hlavně
pevné zdraví a hodně úspěchů.
Zaměstnanci mateřské školy.

4

Přístavba Mateřské školy Halenkovice
V pondělí 26. 7. 2010 byly
do dvora halenkovické „Staré školy“ umístěny obytné
kontejnery, které umožní
zvětšení kapacity Mateřské
školy Halenkovice.
Kontejnery byly umístěny pomocí jeřábu Liebherr
LTM 1040-4.1 s nosností 70t. Tento jeřáb byl použit z důvodu nutnosti velkého vyložení ramene, tak
aby bylo kontejnery možné
přenést přes budovu jídelny
a uložit do dvora školy.
Během jeřábových prací
byla v centru obce v okolí
„Staré školy“ vypnuta elektřina.

Ve středu 1. 9. 2010 byl zahájen nový školní rok, který
přinesl velkou změnu pro Mateřskou školu „Beruška“ Halenkovice.
Během letních prázdnin
byla provedena výrazná úprava budovy školky tak, aby její
kapacita dosáhla po kolaudaci šedesátčtyři míst. Rozšíření školky bylo dosaženo prostřednictvím přístavby ke stávající školní budově.
Vzhledem ke krátkému termínu byla přístavba realizována s využitím technologie obytných kontejnerů, kterých bylo
do dvora staré školy umístěno
celkem šest. V kontejnerových

buňkách se nachází nová třída, prostorné sociální zařízení a šatna. Rekonstrukce se
dočkala také jídelna.
Součástí prázdninových
úprav „Staré školy“ bylo
i kompletní podřezání její
budovy, které definitivně zabrání prostupu vlhkosti.
Během posledního víkendu prázdnin byly práce
na školce hotové a probíhal
již jen úklid uvnitř a v okolí nových prostor a dokončovací činnosti, se kterými
zaměstnancům školky pomáhali i rodiče. Děti se už nyní
těší z nového vybavení školní
zahrady.
R.J.
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Hasiči
120

let SDH
Otrokovice

26. června 2010 přijala naše
jednotka pozvání na oslavu
120. výročí založení sboru otrokovických hasičů. V rámci oslav jsme vystavovali naši
techniku a to CAS 32 T 138
a DA Opel Movano. K vidění
zde byla i technika historická,
která sklízela obdivné pohledy
návštěvníků velkých i malých.
Zpestřením oslav byla ukázka
zásahu na hořící objekt jednotkou SDH Otrokovice a naši
hoši předvedli ukázku práce
s VRVN-1 (variabilní ruční vyprošťovací nástroj), kterou si
s nadšením vyzkoušely i přítomné děti.
Námětové

cvičení

Tradičního námětového cvičení na Žlutavě se naše jednotka zúčastnila po několikáté a určitě ne naposled, neboť
je velmi důležité procvičovat
součinnost okolních jednotek
SDH. Letošní cvičení se konalo 4. července 2010 za účasti
sborů ze Žlutavy, Napajedel,
Pohořelic, Oldřichovic, Spytihněvi, Bělova a Halenkovic.

torinox. Po teoretickém úvodu
a seznámením se všemi funkcemi došlo na praktickou zkoušku, která také ověřila fyzickou
zdatnost členů jednotky.

vyřazovacích zápasů. Ovšem
na dobré náladě to nikomu
neubralo. Vždyť není důležité
zvítězit, ale zúčastnit se... a těšit se na příští rok.

Výtěžek

Nový

sbírky

V nedávné době probíhala
v naší obci sbírka na pomoc
hasičům z Dětřichova na Liberecku, kteří během povodní
přišli o všechno vybavení včetně zbrojnice. Občané Halenkovic měli možnost přispívat
do kasiček umístěných v halenkovických obchodech. Celková částka z kasiček a mimořádných darů se nakonec vyšplhala na krásných 35 824 Kč.
Díky Vaší štědrosti se nastřádaly následující finanční obnosy: obchod Anička Pláňavy –
5278 Kč, obchod Záhumeňanka – 2996 Kč, obchod COOP –
2830 Kč, obchod Anička Dolina
– 2720 Kč. K této částce přispěli ještě hasiči částkou 5000 Kč,
starosta obce věnoval 2000 Kč
a Obec Halenkovice darovala
částku 15 000 Kč. Touto cestou
děkujeme Vám všem, kteří jste
přispěli na dobrou věc!

Fotbalový

kryt požární
nádrže

Pro
zlepšení
přístupu
ke zdroji vody v požární nádrži a také pro zvýšení bezpečnosti v jejím okolí se rozhodli hasiči opatřit vstup novým
železným krytem se zámkem.
Při této příležitosti byl vykopán a položen nový přepad, jelikož starý dávno nefungoval.
Nakonec bylo místo upraveno
a kryt natřen hezkou modrou
barvou. Díky si zaslouží všichni „staří páni hasiči“, kteří odvedli kus poctivé práce.

práce

Jelikož naše jednotka v poslední době přijala několik nových členů a byla také dovybavena novým zásahovým vybavením, rozhodli se členové využít
vraku z oslav nedávného výročí
a uspořádat výcvik práce s vyprošťovacím nástrojem VRVN1 a záchranářským nožem Vic-

Zlínského kraje plk. Ing. Jarmily Čičmancové, PhD. starosta obce Jaromír Blažek, starosta SDH Josef Gabrhelík st.
a velitel jednotky SDH Josef
Gabrhelík ml.
Požár

cem sportu. 17. července se
zúčastnili tradičního fotbalového turnaje v obci Soběsuky,
který byl loňský rok přerušen
vydatným deštěm. Zato letos
si hráči užili sluníčka až dost.
Bohužel týmu halenkovických
hasičů to štěstí nepřineslo
a po těsném postupu ze skupiny skončili už v prvním kole
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akce, a také těm, co nám přispěli patří velký dík.

Sádrové

stropy

Na hasičské zbrojnici bylo
poslední dobou nebývale rušno. Důvodem byla celková výměna dřevěných stropních palubek za bezpečnější a požáru
odolnější sádrokartony. Samotnou realizaci provedla firma pana Langera, které patří
velký dík za kvalitně a hezky
provedenou práci.

daru

Barum

Czech Rally

Tak jako každoročně, i letos projížděla naší obcí jedna
z rychlostních zkoušek (RZ)
soutěže Barum rally. Naši hasiči měli za úkol přichystat bezpečnostní zóny v obci a poté
dohlížet na dodržování bezpečnosti diváků. Letos se stala halenkovická RZ také mediálně
známou a to především nehodami, které postihly např. Landu, Béréše a Kopeckého.

za pomoc

Ve čtvrtek 2. 9. 2010 byla
v aule Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně udělována poděkování hasičským sborům
a jednotkám za obětavou pomoc při květnových povodních, které postihly i náš kraj.
Za naši obec a hasiče převzali ocenění z rukou hejtmana
Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a ředitelky HZS

halenkovický zpravodaj

v Otrokovicích

V pátek 10. 9. 2010 byl našim hasičům oznámen požár
haly v průmyslové oblasti v Otrokovicích. Během 7 minut
od vyhlášení poplachu vyjela
k místu požáru CAS 32 Tatra
T 138 s tříčlennou posádkou.
Na základně pak zůstalo v záloze 6 členů. Po čase byla záloha vzhledem k charakteru požáru odvolána a na místě tedy
zůstala posádka CAS 32 T 138
ve složení: Josef Gabrhelík ml.
- velitel, Tomáš Vičánek st. -

turnaj

Letošní červenec se stal
pro naše hasiče opět měsí-
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Dětřichov

Poděkování
Nácvik

18

strojník, Filip Juřena - hasič.
Nutno ještě připomenout, že
naše jednotka zůstala na místě požáru do ranních hodin
a byla po celou dobu v plném
nasazení i díky možnosti využití dýchací techniky. Pozn.
Naše Tatra se dostala i do televize, o čemž se můžete sami
přesvědčit, pokud nahlédnete na webové stránky našeho
sboru.
Železná

sobota

SDH Halenkovice sbíral
v sobotu 11. 9. 2010 železo.
Kdo měl zájem zbavit se železného odpadu, nachystal
jej před dům. Lidé z okrajových částí obce nahlásili svůj
požadavek na svoz na tel. č.
737 230 578. Sběr byl velmi
úspěšný, neboť místo jednoho kontejneru byly naplněny
kontejnery dva. Všem, kteří se
podíleli na hladkém průběhu

– předání

Po velmi úspěšné sbírce, která proběhla v naší obci a jejíž
výtěžek činil 35 824 Kč, bylo
nutné tuto částku co nejdříve předat hasičům z Dětřichova. Po vzájemné dohodě došlo
k zakoupení tohoto vybavení:
kalové čerpadlo HERON, savice ke kalovému čerpadlu, pryžové zásahové hadice B 75, motorová řetězová pila Dolmar PS
5105 + náhradní řetěz, zásahové svítilny SURVIVOR. Mezi

Drakiáda
V sobotu 16. 10. 2010 se
od 13.00 hod. uskutečnila na modelářském letišti
na Vrchovici Drakiáda 2010.
Samotný dračí rej byl zahájen o půl hodiny později a zúčastnilo se jej hodně

dalšími dary byla také hasičská slivovice a slivovice věnovaná p. Jindřichem Juřenou,
která udělala (a ještě doufáme, že udělá) také velkou radost. Starosta obce p. Jaromír
Blažek předal místostarostovi

obce Dětřichov p. Stanislavu
Šťastnému malou pozornost
v podobě knihy o Halenkovicích a obecní slivovice. Po předání darů jsme si společně prohlédli celou obec i místo, kde
ještě před nedávnem stávala

hasičská zbrojnice. Tu dnes nahradila stavební buňka. Zajeli
jsme se podívat také do vedlejší obce Heřmanice, která místy připomínala válečné území.
Až na těchto místech si člověk
uvědomí svoji malost a zároveň
neuvěřitelnou sílu přírody. Jenom pro zajímavost - těmito
obcemi prošla povodňová vlna
o výšce 2,5 m! Po těchto hodně emotivních zážitcích jsme se
rozloučili a pozvali naše hostitele na oplátku do Halenkovic. Na závěr mi dovolte, abych
jménem zástupců obce a hasičů z Dětřichova poděkoval
všem lidem, kteří přispěli, byť
malou částkou, na velkou věc.
Slzy v očích starosty hasičů hovořily za vše...
Michal Palúch

Požární bezpečnost komínů
V březnu roku 2010 bylo vydáno Nařízení vlády č. 91/2010
Sb. o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení vstoupí v účinnost 1. ledna 2011
a nahradí stávající vyhlášku
č. 111/1981 Sb. V dokumentu
se stanovují podmínky požární
bezpečnosti při provozu spalinových cest, frekvence jejich

kontrol a čištění. Dále je zde
upraveno, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest
a za jakých podmínek lze provádět vypalování komína.
Jednou z důležitých informací v předpisu pro provozovatele komínu od připojeného spotřebiče paliv do 50kW
(včetně) je povinnost kontroly komínu ve lhůtě 1x ročně.
Tuto kontrolu provádí odborně

způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. O provedené kontrole vydá kominík
písemnou zprávu, jejíž vzor je
součástí tohoto vládního nařízení. Seznam revizních techniků komínů a Nařízení vlády
č. 91/2010 Sb. o podmínkách
požární bezpečnosti komínů
naleznete na webových stránkách obce.
R.J.

draků. Přestože bylo zataženo,
na dráčky ani nekáplo. Chyběl
však pověstný podzimní vítr,
který se zřejmě zapomněl někde nad strništi a na Vrchovici se podívat nepřišel. Z dračího zápolení se tak stala i sportovní záležitost. Nejprve své
dráčky do vzduchu pobíháním
dostávaly děti, kterým vzápětí
přišly na pomoc maminky, no
a nakonec si zaběhali i tatínkové.
Když byl výdej, musel být
i příjem. Proto bylo pro účastníky v letištním objektu připraveno občerstvení a v udírně něco pořádného na zub.
Letový provoz nad letištěm
pozorně sledovala porota,

která měla za úkol spravedlivě rozdělit připravené sladké ceny. A protože se snažili
opravdu všichni, byla odměna rozdělena všem. Některým
drakům se ale vedlo o malilinko lépe, nebo byli o malilinko
hezčí a tak jejich majitelé dostali ocenění navíc. I letos byli
vyhlašováni dráčci, kterým se
podařilo letět nejvýš, dráčci, kteří oslnili akrobatickými
schopnostmi a dráčci, kterým
to nejvíc slušelo.
Na závěr, po slavnostním vyhlášení výsledků, se nad letištěm, z ničeho nic, začala prohánět ježibaba na koštěti, ale
nikdo se jí nebál. Snažila se,
létala vysoko, nízko, pomalu,

rychle až to přehnala, ulomil
se jí kus klobouku a spadla do vývrtky .... byla totiž
na baterky.
R.J.
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Koncert barokní hudby
V neděli 17. 10. 2010 se halenkovický kostel sv. Josefa rozezněl barokní hudbou. Halenkovický kněz P. Bohumil Kundl
a Římskokatolická farnost Halenkovice uspořádali pro příznivce světské i duchovní hudby
koncert, na kterém vystoupil
mladý komorní soubor Musica
Organum ve složení: Kateřina
Jurášková – soprán, Petr Jurášek – trubka, Jiří Šon – varhany. Posluchači si vyslechli mladistvě a energicky podanou
hudbu 17. a 18. století. Během

programu byly interpretovány
následující skladby: J. S. Bach
- Jauchzet Gott in allen Landen, F. X. Brixi - Fuga C dur,
H. Purcell - Sonata D dur, J. S.
Bach - Komn in mein Herzens
Haus, J. S. Bach - Pastorele F
dur, A. Melani - Quai bellici
accenti (Cantata a 7 parti), J.
Zach - Preludium a fuga c moll,
G.F. Händl - O! Had I Jubal´s
lyre, F. X. Brixi - Preludium F
dur, D. Stachowitz - Veni Consolator.
R.J.

Vánoční bohoslužby








Vánoční bohoslužby v kostele sv. Josefa v Halenkovicích
pátek 24. 12. 2010 – 16.00 hod. mše sv. se zaměřením
na děti
pátek 24. 12. 2010 – 24.00 hod. vánoční bohoslužba slova se zpěvem koled
sobota 25. 12. 2010 – 10.15 hod. mše sv.
neděle 26. 12. 2010 – 10.15 hod. mše sv.
pátek 31. 12. 2011 – 16.30 hod. mše sv.
(poděkování za uplynulý rok)
sobota 1. 1. 2011 – 10.15 hod. mše sv.
neděle 2. 1. 2011 – 10.15 hod. mše sv.

Bohoslužby Církve československé husitské
Bohoslužby Církve československé husitské v roce
2011 se konají vždy v neděli (mimo prosinec) ve 13.30
v budově KD Halenkovice
v místnosti č. 23. V měsíci
lednu, únoru, červenci a srpnu nejsou.

Březen – 13. 3.
Duben – 24. 4. - Velikonoce
Květen – 8. 5.
Červen – 12. 6.
Září – 11. 9.
Říjen – 9. 10.
Listopad – 13. 11.
Prosinec – 25. 12. – Vánoce
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Vzácný zvon
23. 8. 2010 provedl, za přítomnosti halenkovického kněze P. Mgr. Bohumila Kundla,
kampanolog olomouckého arcibiskupství RNDr. et Mgr. František John, PhD. v rámci soupisu a dokumentace historických
zvonů dokumentaci halenkovického zvonu.
Zvon z roku 1622 (první písemná zmínka o Halenkovicích
je přitom až z 29. června 1634)
je největším a pátým známým
do dnešních dnů dochovaným
dílem olomouckého zvonaře
Kašpara Geistera. Představuje
významnou památku a doklad
moravského pozdně renesančního, tzv. manýristického, zvonařství. Svým významem jako
památky tento zvon přesahuje
hranice obce i regionu.
Ze zprávy vybíráme
Zvon o průměru 101 cm, výšce 86 cm, hmotnosti asi 600 kg
a nárazovém tónu a1 je zavěšen
na koruně s uchy zdobenými lineárním větvičkovým ornamentem. Dvouřádkový latinsko německý nápis na čepci zvonu je
psaný kapitálou o výšce písma
2 cm a uvozen rozetou, na konci prvního řádku je vymodelován manýristický reliéf okřídlené hlavičky andílka. K oddělení většiny slov je použito oddělovacího znaménka ve tvaru
nakoso položeného čtverce (.):
HONOREM. S S. ET.INDINDVAE. TRINITATIS. ET. S.
BARTHOLOMEI. HEC. CAMP(A)NA . FVSA . EST / PVO
ECCLESIA . DVBENSI. ANNO.
16ZZ . MEISTER. CASPAR .
GEISTER. ZV . OLMVTZ. GOS
. MICH. (v překladu: ke cti Nejsvětější Trojice a sv. Bartoloměje je tento zvon ulit pro kostel
v Dubu léta (Páně) 1622. Mistr Kašpar Geister z Olomouce
mě odlil.) Písmeno N ve slově
CAMP(A)NA je ulito obráceně.
Jednotlivé řádky nápisu jsou
odděleny plastickými linkami,
krajní jsou zdvojené. Krk zvonu
zdobí dva proti sobě umístěné
7 cm vysoké medailony s mytologickými výjevy znázorňující
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Dětská policie

antického boha Merkura držícího v ruce kaduceus a bojovníka v antické zbroji představujícího pravděpodobně boha
války Marta. Použití antických
(„pohanských“) mytologických
výjevů na sakrálních památkách bylo pro období pozdní
renesance (manýrismu) velmi
příznačné, s antickými mytologickými náměty se můžeme setkat také na dalších soudobých
památkách, například na monstrancích. Na přechodu k věnci rozšířenému širokou plochou
lištou obíhají tři vystouplé plastické linky. Zvon je dosud zavěšen na dubové hlavě, která
nese letopočet 1683.
Nápis uvádí, že byl zvon pořízen pro kostel v Dubu. Tuto
lokalitu je zřejmě možné ztotožnit se známým potním místem
v Dubu nad Moravou. Pravděpodobně s vybavením barokního
chrámu Očišťování Panny Marie kompletním souborem zvonů visících původně v klášteře
na Hradisku po zrušení tohoto
kláštera za josefínských reforem
byl tento zvon nabídnut na jiné
místo.
V případě rekonstrukce bude
vhodné zvážit případný návrat zvonu k ručnímu pohonu.
Více o zvonu máte k dispozici
na webových stránkách obce.
Poznámka
První kronikář obce Jan Juřena, starosta z č. 76, píše: „Roku
1795 za panování jeho jasnosti císaře Leopolda II., darovaný
nám byl zvon, 12 centů vážící,
který jsme z chrámu páně Dubského dostali, na nákladním povoze dovezli a v měsíci listopadu
toho roku na věži vytažen jest.“

Šest žáků ZŠ Halenkovice
dohlíželo spolu s příslušníky
Policie ČR na dodržování pravidel silničního provozu. Při
kontrolách se hlídky soustředily především na technický
stav vozidel, povinnou výbavu,
dodržování nejvyšší povolené
rychlosti, dodržování zákazu
požití alkoholu před či během
jízdy, používání bezpečnostních pásů a sedaček a povinnost celoročního svícení motorových vozidel.
Dne 16. 9. 2010 od 13.00 hodin do 16.00 hodin proběhla na území obce Halenkovice
preventivní dopravně-bezpečnostní akce s názvem „Dětská policie“, kterou organizoval Městský úřad Otrokovice,
odbor silničního hospodářství,
obec Halenkovice, Policie ČR
- Dopravní inspektorát Zlín
a Policie ČR - obvodní oddělení
Napajedla. Akce se uskutečnila na stanovišti v centru obce.
Smyslem akce byla především
bezpečnost na silnicích.
Jak již bylo uvedeno, akce se
zúčastnilo 6 dětí z 5. třídy základní školy. Žáky nominovala škola sama. Hlídky se sklá-

daly z příslušníků Policie ČR,
obvodního oddělení Napajedla a dopravního inspektorátu
a 3 žáků. Aby se vystřídalo co
nejvíce žáků, došlo po hodině
a půl ke střídání složení hlídky.
V domluvenou hodinu konání akce se žáci dostavili s pedagogickým dozorem na předem
určené místo, kde na ně již čekali policisté. Po krátkém přivítání a připomenutí, co dnes
bude jejich úkolem, měli žáci
možnost podívat se do služebního vozidla PČR DI Zlín,
které je vybaveno kamerovým
systémem pro vyhodnocování
rychlosti vozidel, obhlédnout
motorku dopravní policie a vyzkoušet si práci s dechovým
analyzátorem. Pak se přistoupilo k samotným silničním kontrolám.
Bezpečnost dětí byla zabezpečena výstražnými vestami
s nápisem Dětská policie.
Zástupce obce Halenkovice
(pan starosta Jaromír Blažek)
a vedoucí OSH MěÚ Otrokovice předali dětem upomínkové předměty, které věnovala
obec Halenkovice, Policie ČR,
BESIP a další sponzoři. Toho,

Prodej vánočních růží
Možná, že některé z vás zajímá, na co konkrétně jdou
peníze z prodeje vánočních
růží, který každoročně probíhá i v Halenkovicích. Tady
je odpověď: SDRUŽENÍ ŠANCE, Sdružení rodičů a přátel
hematologicky a onkologicky
nemocných dětí, Fakultní nemocnice, Dětská klinika, Puškinova 6, 775 20 Olomouc
pořádá každoročně prodejní
akci Vánoční hvězda. Akce je
pod záštitou Prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc, přednosty dětské kliniky FN v Olomouci. Zakoupením Vánoční hvězdy pomáháte těžce
nemocným dětem. Výtěžek
z prodeje je věnován Dětskému hematom-onkologickému

oddělení v Olomouci.
Po rekonstrukci oddělení, se
dosáhlo toho, že každý pokoj
má své sociální zařízení a klimatizaci. A to díky tomu, že se
výtěžek z prodeje růží, několik
let šetřil a následně se přispělo částkou 6 000 000 Kč. Vloni

se zvažovalo, jak nejlépe hospodařit s penězi, které se prodejem získají. Napověděli sami

halenkovický zpravodaj
kdo měl vše v pořádku, odměnili žáci drobnými předměty
od partnerů akce. K hříšníkům byli dětští policisté shovívaví a většinu prohřešků řešili
pouze domluvou.
Celkem bylo v rámci akce
Dětská
policie
zastaveno
a zkontrolováno 19 vozidel. 10
řidičů obdrželo od dětské hlídky upomínkové předměty. U 9

jsou povinni dodržovat zákon.
Děti si na této akci nejvíce
cení možnosti pohybovat se
v blízkosti skutečných policistů, sledovat jejich práci i přístroje, které používají. Také
uvolnění ze školních povinností je pro ně vítaným zpestřením. Při plnění svých povinností se žáci i přes prvotní
rozpaky rychle zbavili ostychu

řidičů byly zjištěny drobné přestupky, které byly na místě vyřešeny domluvou v podobě zazpívání písničky, odrecitováním
básničky či dřepy.
Hlavním cílem této akce
je výchovné působení nejen
na děti, které se tak mohou seznámit s prací příslušníků Policie ČR, ale také na řidiče, kteří

a dali se do řeči s policisty.
Lépe se tak vžili do jejich role
a uvědomili si obrovskou zodpovědnost, kterou jako ochránci pořádku mají. Pozitivně akci
hodnotí také učitelé, kteří
s dětmi ve třídách o této problematice dále hovoří.
Mgr. Renáta Krystyníková,
ved. odb. silnič. hospodářství

pacienti, vlastně jejich maminky. Jak těžce to zasáhne rodinu, při tak závažném onemocnění, nelze popsat. Je to těžké
po stránce psychické a následně i sociální. Rodina se rozdělí,
časté dojíždění do nemocnice,
telefonování, je nutná psychická podpora při dlouhodobé léčbě. A když po půl roce odcházíte, tak vám vystaví účet za pobyt na 20 000 Kč, někdy i více,
někdy méně. Proto se rozhodlo, že tyto poplatky se budou
za rodiny platit a právě tam
budou směřovat peníze za prodej růží. Dále se bude přispívat
na rekondiční pobyty, aby se
děti naučily znovu smát a zapojovat se do kolektivu. Každé
onemocnění dítěte bolí.
Na závěr příběh z loňského
roku, kdy z našeho kraje one-

mocněla maminka na nádorové onemocnění a další
měsíc její syn. Po roce mají
oba naději na uzdravení. Letos se v podobné situaci ocitl
4letý chlapeček ze Zlína, který dostal leukemii a po léčbě
musí podstoupit transplantaci kostní dřeně. Toto jsou
ty příběhy, kdy vás to vezme
za srdce ještě víc. Toto jsou ty
okamžiky, kdy se rozhodnete
přispět na dobrou věc.
Je dobře, že malí pacienti
jsou v takové nemocnici, kde
je léčba na nejvyšší úrovni, je
dobře, že tráví tak dlouhou
dobu v pěkném prostředí, je
dobře, že mají Vás lidi, kteří k těmto cílům občanskému
sdružení pomáháte.
Z materiálů Sdružení Šance
vypracovala Věra Kašpárková
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Barum Czech Rally 2010
Ve dnech 27.–29. srpna 2010
se v okolí Zlína jel jubilejní
čtyřicátý ročník automobilové
soutěže Barum Czech Rally.
Soutěž byla součástí Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy a mezinárodního
šampionátu
Intercontinetal
Rally Challenge (IRC).

Zejména poslední jmenovaný seriál je velkým lákadlem,
které do Zlína každoročně přivádí jezdce známých jmen, věhlasné týmy a statisíce diváků.
Pro nejlepší posádky a týmy
tento závod znamená možnost
prezentace
prostřednictvím
populární sportovní stanice
Eurosport, která je promotérem seriálu IRC. Z letošní Barumky Eurosport odvysílal celkem devět a půl hodiny záznamů, přenosů a vstupů, jak ze
samotné soutěže, tak z jejího
zákulisí. Další reportáže pak

vysílaly domácí televizní stanice, rádia, internetová i tištěná
periodika.
Barum rally je velkým podnikem, s nímž se v České republice může rovnat snad jenom Mistrovství světa motocyklů v Brně. Letos si tuto
soutěž nenechalo ujít 240 ti-

síc diváků. Návštěva tak byla
zhruba o deset tisíc diváků
nižší než v loňském roce. Podle organizátorů bylo na vině
počasí.
Tratě této soutěže byly i pro
letošní rok rozděleny do dvou
etap, kterým předcházela noční městská speciální rychlostní zkouška v okolí autobusového nádraží ve Zlíně. Sobotní
etapa byla vedena na Valašsku, v neděli se celá soutěž
přesunula do okolí Otrokovic,
kde byla také umístěna servisní zóna.
Soutěž s sebou každoročně přináší množství doprovodných programů, tiskových
konferencí a autogramiád. Již
v průběhu týdne vyjíždí posádky na tratě, aby si připravily rozpis, ve čtvrtek před
soutěží následuje technická
přejímka závodních aut, která dává divákům příležitost
prohlédnout si auta v klidu,
setkat se osobně s jejich posádkami a to včetně největších
jezdeckých hvězd.
Příznivci
automobilového sportu z České republiky
mají v tomto roce velký dů-

vod k radosti, protože továrně Škoda Auto se podařilo
postavit v současné době zřejmě nejlepší soutěžní speciál
kategorie S2000 - Škodu Fabii S2000. Jejími největšími
konkurenty jsou Peugeoty 207
S2000 a Fordy Fiesta S2000.
Všechny tyto vozy bylo mož-
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né v okolí Zlína spatřit v akci.
Startovní pole však bylo mnohem pestřejší. Nejvíce zastoupenou značkou bylo japonské Mitsubishi, k vidění byly
vozy Subaru, Honda a Citroen
a další. S napětím se očekávalo vystoupení malajské značky
Proton, která prostřednictvím
britské firmy nasazuje vozy Satria Neo S2000. Jejich zajímavostí je nebývale velké využití elektroniky - řídicí jednotka

vozu komunikuje s ostatními
komponenty přes Bluetooth.
Tato auta se měla zúčastnit již
minulého ročníku rally, ale jejich motory se porouchaly už
během zkušební rychlostní
zkoušky. Letos se do Halenkovic opět nedostaly. První
skončil pro technickou závadu
a druhý po havárii - to vše se
odehrálo již v sobotu.
Velmi atraktivní bylo i jezdecké zastoupení. Představili
se jezdci vedoucí šampionát
IRC - Juho Hänninen a Jan
Kopecký - tovární jezdci Škody. Továrna Škoda navíc nasadila Freddyho Loixe - slavného
belgického jezdce, a Guy Wilkse, který reprezentuje importéra Škody ve Velké Británii.
Ve Zlíně se samozřejmě představil i Pavel Valoušek, který
reprezentuje Škodu na soutěžích Mistrovství ČR.
Nadvládu vozů s okřídleným šípem ve znaku se snažil
narušit zejména Kris Meeke,
který startuje na voze Peugeot 207 S2000 s podporou importéra vozů Peugeot ve Velké Británii. Velmi rychlí byli
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i další jezdci na Peugeotech Bryan Bouffier, Corrado Fontana. Na rychlostních zkouškách byly k vidění Fordy Fiesta s Andreasem Mikkelsenem
a českým jezdcem Jaromírem
Tarabusem. Atrakcí byla turecká dívčí posádka B. Cetinkaya/C. Guney, startující s podporou Peugeot Turecko.
I v rámci MMČR se tvrdě
bojovalo - o český titul se totiž
s malými bodovými rozestupy

uchází Pavel Valoušek, Václav
Pech a Roman Kresta, který si
na Barum rally dokonce zapůjčil místo svého obvyklého Peugeotu vůz Škoda Fabia S2000.
Romanu Krestovi byla osudná
sobotní RZ Troják, při níž havaroval a zapůjčený vůz vážně
poškodil. Jeho Peugeot, řízený
majitelem Fabie, Antonínem
Tlusťákem, přijel do cíle rally na 12. místě. Podle dohody
obou jezdců opravu zajišťuje
ten, co boural.
Halenkovická
rychlostní zkouška bývá, vzhledem
ke střídání a kvalitě povrchů,
považována za jednu z obtížnějších a k tomu je navíc ještě druhou nejdelší rychlostní zkouškou soutěže. Už při
seznamovacích jízdách si ale
letos jezdci pochvalovali její
opravené úseky. I přesto se
jedná o zkoušku, o které se
příliš nemluví. V tomto roce
tomu bylo jinak. Na rychlostních zkouškách č. 10 a 14 došlo k událostem, které výrazně ovlivnily průběh celé rally
a tím ji udělaly napínavou až
do konce.
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Při první RZ, která byla zároveň i první zkouškou nedělní
etapy, ztratili naději na dokončení letošního ročníku Barumky loňský mistr ČR ve sprintrally J. Orsák, známý hudebník a herec D. Landa a dalších
devět posádek.
Těsně před startem druhé
halenkovické RZ se na trať
spustila průtrž mračen, na Pláňavách se dokonce objevily
kroupy. Mokrá trať se stala
osudnou do té doby suverénnímu, o půl minuty vedoucímu,
zřejmě největšímu favoritu soutěže, Janu Kopeckému na Škodě Fabia S2000. U žlutavského kamenolomu udělal chybu, kterou se mu ještě podařilo napravit, ale pár set metrů
za Revírem na Hradské chyboval znovu a tentokrát už musel
skončit. O první místo se pak
v následujících RZ mezi sebou
utkali F. Loix a B. Bouffier, který však po chybě na poslední
RZ Pindula ztratil více než 6
minut a propadl se až na desáté místo. RZ 14 pak byla
předčasně ukončena po havá-

rii posádky Béreš/Müller, která
také bourala na lesním úseku
na Hradské. Jejich auto zatarasilo cestu. Z Pláňav musel vyjet
asistenční záchranný vůz a sanitka. Jezdec vyvázl z havárie
se zlomenou klíční kostí, spolujezdec s otřesem mozku. Oba
skončili ve zlínské nemocnici.
Posledním kdo trať RZ 14
Halenkovice projel, byť pomalu za sanitním vozem, byl vicemistr světa v kategorii produkčních aut z roku 2006 Japonec Fumio Nutahara. Ostatní auta byla navedena na objízdnou trasu.
V Halenkovicích se tedy letos odehrála zajímavá sportovní dramata. Možná i proto se
večer diváci sledující na Eurosportu sestřih nedělní etapy
mohli, díky televiznímu vrtulníku, nad Halenkovicemi proletět.
Video - krátký sestřih z druhého dne soutěže a reportáž
z celého soutěžního víkendu
(včetně záběrů z Halenkovic)
najdete na www.halenkovice.cz.
R.J.

Nejrychlejší posádky

v rychlostních zkouškách Halenkovice:
 RZ 10
1. Valoušek Pavel/Hrůza Zdeněk - Škoda Fabia S2000 (průměrná rycholst 113,17 km/h)
2. Hänninen Juho/Markkula Mikko - Škoda Fabia S2000
3. Bouffier Bryan/Panseri Xavier - Peugeot 207 S2000
 RZ 14
1. Loix Freddy/Miclotte F. - Škoda Fabia S2000 (průměrná
rycholst 108,79 km/h)
2. Bouffier Bryan/Panseri Xavier - Peugeot 207 S2000
3. Valoušek Pavel/Hrůza Zdeněk - Škoda Fabia S2000

halenkovický zpravodaj

Klub biatlonu
 Druhý letošní závod
českého poháru - ATEX
CUPu se uskutečnil 26. 6.–
27. 6. 2010 v Jablonci nad
Nisou.
V sobotním vytrvalostním
závodě obsadil Filip Wozar
v kategorii žáci C 8. místo
z 31 startujících a Radek Trvaj v kategorii žáci B 26. místo ze 34 startujících.
V nedělním rychlostním závodě obsadil Filip Wozar 5.
místo a Radek Trvaj 24. místo
 Mistrovství ČR v letním biatlonu Zruč u Plzně
Vyvrcholením letošní letní
biatlonové sezóny bylo mistrovství ČR, které proběhlo ve dnech 18.–19. 9. 2010
ve Zruči u Plzně. Z halenkovického klubu se na tyto závody probojoval Filip Wozar
a Radek Trvaj.
Na programu byl v sobotu rychlostní závod a štafety.
V neděli závod s hromadným
startem. V rychlostním závodě obsadil Filip Wozar ve své
kategorii 12. místo a v závodě
s hromadným startem 9. místo z 34 startujících, zejména
díky bezchybné střelbě.
Filip Wozar absolvoval navíc závod tříčlenných štafet
společně se dvěma závodníky
z Jablonce. Takto sestavené
družstvo obsadilo 6. místo
z 11 startujících štafet.

Radek Trvaj v rychlostním závodě obsadil 23. místo a v závodě s hromadným
startem 20. místo z 32 startujících.
Tyto závody byly pro Filipa Wozara posledními v kategorii žáků. Filip v celkovém součtu výsledků ze
všech letošních závodů obsadil ve své kategorii v rámci České republiky skvělé
10. místo. V této tabulce
bylo letos klasifikováno celkem 46 soutěžících. Klub
biatlonu Halenkovice děku-

je Filipovi za výbornou reprezentaci a přeje úspěšný
přechod do dorostenecké
kategorie.
František Palla

 Konečné výsledky 40. ročníku Barum Czech Rally:
1. Loix Freddy/Miclotte Fréderic (B/B) Škoda Fabia S2000
2. Hänninen Juho/Markkula Mikko (FIN/FIN) Škoda Fabia
S2000
3. Valoušek Pavel/Hrůza Zdeněk (CZ/CZ) Škoda Fabia S2000
4. Meeke Kris/Nagle Paul (GB/IRL) Peugeot 207 S2000
5. Mikkelsen A./Floene Ola (N/N) Ford Fiesta S2000
6. Pech Václav/Uhel Petr (CZ/CZ) Mitsubishi Lancer Evo IX
7. Wilks Guy/Pugh Phil (GB/GB) Škoda Fabia S2000
8. Tarabus J./Trunkát Daniel (CZ/CZ) Ford Fiesta S2000
9. Kostka Tomáš/Houšť Vít (CZ/CZ) Škoda Fabia S2000
10.Bouffier Bryan/Panseri Xavier (F/F) Peugeot 207 S2000
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Turnaj o pohár starosty
V průběhu prázdnin se
na fotbalovém hřišti na Nové
Dědině pravidelně koná Fotbalový turnaj o putovní pohár
starosty obce Nová Dědina. Tohoto turnaje se v loňském roce
zúčastnilo i mužstvo z Halenkovic, které jej nakonec vyhrálo. Při letošním ročníku šlo halenkovickým fotbalistům o obhajobu tohoto úspěchu.
Turnaje se zúčastnilo celkem šest mužstev, ze kterých
po vyřazovacích bojích do fi-

Letní fotbalový turnaj

nále postoupila mužstva SDH
Nová Dědina a Halenkovic.
Finálový zápas nakonec lépe
zvládlo halenkovické mužstvo,
když porazilo novodědinské
hasiče 4:3.
Složení mužstva Halenkovic:
Milan Koutný - kapitán, Dan
Švejčara, Karel Žalčík, Pavel
Donoval, Pavel Fürst, Jakub
a Ondra Kadlčákovi, Kamil
Kocián, Jaroslav Liška, Jaroslav Machač.
Milan Koutný

Nohejbalový turnaj Halenkovice 2010

Dne 21. 8. 2010 se uskutečnil
na antukovém hřišti u základní
školy v Halenkovicích VI. ročník nohejbalového turnaje.
Turnaje se zúčastnilo 7 domácích týmů, 2 týmy z Napajedel a 1 tým ze Žlutavy. Turnaj
se hrál za velmi krásného počasí. Občerstvení bylo jak u hrací
plochy, tak na hřišti u p. Kaš-
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para, který také zajistil pro
všechny účastníky oběd.
Hrálo se ve dvou základních
skupinách po 5 mužstvech.
Vítězové ze skupin postoupili
do finále, poražení pak bojovali o 3. a 4. místo.
Vítězem turnaje se stalo
mužstvo „Plné pytle“ z Napajedel ve složení: Kašný Jiří,

Goiš Kamil, Goiš Přemysl.
Druhé místo obsadili hráči
z Halenkovic – „Doga“ ve složení: Doležalík Jiří, Fürst Pavel, Gabrhelík Josef, Ondra

a Laďa. Třetí místo obsadili také hráči z Halenkovic –
„Sousedi“ ve složení: Kocián
Kamil, Liška Jaroslav, Švejčara Dan.

Přátelské utkání fotbalových přípravek
Dne 7. 11. 2010 proběhlo přátelské utkání
fotbalových přípravek Halenkovic
a Kněžpole. Domácí zaslouženě vyhráli 4:2. Góly dali František Palla,
Daniel Kocián 3x. Poté nastoupili mladí fotbalisté za doprovodu
svých starších vzorů před mistrovským utkáním FC Halenkovice - FC
Fryšták. Při této příležitosti trenéři Vladimír Wozar, Richard Vašíček,
Radek Kocián, Radek Kedruš poděkovali mladým nadějným fotbalistům a předali jim malý dárek.
R + R Vašíčkovi

Dvanáctý ročník Letního
fotbalového turnaje uspořádala TJ Halenkovice v sobotu
24. 7. 2010 na halenkovickém
fotbalovém hřišti.
K účasti na turnaji byla pozvána mužstva Žlutavy, Napajedel B, domácích Halenkovic
a Spytihněvi B, které se však
z účasti omluvilo. Místo spytihněvského mužstva přijalo pozvání fotbalové mužstvo Pohořelic, se kterým se po postupu
do III. A třídy budou v nadcházející sezóně utkávat halenkovičtí fotbalisté.
Hrací schéma turnaje bylo
zachováno z předcházejících
let. Hrála se celkem čtyři utkání na dvakrát třicet minut. Vítězná mužstva z prvních utkání postoupila do finále, poražení hráli o třetí místo. Všechna
čtyři utkání rozhodovala trojice
rozhodčích - pánové Uhlár, Daněk a Mitáček.

Díky sponzorským příspěvkům bylo pro účastníky turnaje zajištěno zázemí s občerstvením a trofeje. Útočištěm před
deštěm byla pro diváky i právě nehrající fotbalisty Hospoda na hřišti nebo slunečníky
na ploše u hospody. Nechyběl
zde, samozřejmě, ani stánek
s uzeninou a cukrovinkami.
Mužstva pojala turnaj jako
přípravu na soutěžní sezónu
2010/2011 - byli zkoušeni noví
hráči i různé taktické varianty
hry. Zápasy byly vedeny ve vysokém tempu. Po několika
dnech úmorných veder se v sobotu na trávník po celou dobu
konání turnaje snášel „zahradní“ deštík, který zesílil až při
konání finálového zápasu.
Chladnější počasí jednoznačně přivítali hráči, negativně se
však odrazilo na divácké účasti, která byla proti předchozím
ročníkům slabší.

Před zápasem o třetí a čtvrté místo měli kluci z halenkovické fotbalové přípravky sehrát krátké ukázkové utkání.
Deštivé počasí a čas dovolených zavinil, že se jich na hřišti sešlo málo. Pro ty co přišli,
připravili organizátoři turnaje
soutěž v kopání pokutových
kopů. Nejlepším kanonýrem
této minisoutěže se stal František Palla.
Los určil, že první utkání
spolu sehrála mužstva Žlutavy a Halenkovic. Zápas skončil nerozhodně 1:1, na penalty
pak postoupilo mužstvo domácích Halenkovic, když v rozstřelu uspělo v poměru 4:1.
Ve druhém turnajovém zápasu
se utkala mužstva Napajedel B
a Pohořelic. Tento zápas dopadl lépe pro pohořelické mužstvo, které vyhrálo 5:1. Výsledky prvních zápasů rozhodly
o tom, že o třetí místo se spolu

utkaly týmy Žlutavy a Napajedel B. Tento zápas skončil vítězstvím fotbalistů Žlutavy 3:0.
Finále, do kterého postoupily
Pohořelice a domácí Halenkovice, bylo dlouho vyrovnané.
Před koncem zápasu se však
prosadilo pohořelické mužstvo.
Zápas vyhrálo nejtěsnějším rozdílem v poměru 0:1 a získalo
tak pro sebe putovní pohár pro
vítěze turnaje.
Konečné pořadí turnaje:
1. Pohořelice
2. Halenkovice
3. Žlutava
4. Napajedla B
Nejlepší hráč mužstva Napajedel B - Petr Ratiborský,
Žlutavy - Miroslav Antoš, Halenkovic - Ondřej Kadlčák, Pohořelic - Petr Maca.
Nejlepší střelec turnaje Miroslav Ruzselák (Pohořelice) 3 góly.
R.J.
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Fotbal v poločase
Níže máte k dispozici výsledky zápasů halenkovického fotbalového mužstva mužů
(III. třída – skupina A) a halenkovické fotbalové přípravky
v podzimní části sezóny 2010–
2011. V přehledu naleznete
jména střelců, kteří za Halenkovice skórovali a také stručný komentář k zápasům, který připravil p. Jindřich Kašpar.
Tabulku s přehledem výsledků
připravil p. Ing. Zbyněk Horka.

Muži

 1. kolo 8. 8. 2010
Fryšták B – Halenkovice
5:1. Kocián P. Hosté nastoupili ke svému prvnímu soutěžnímu zápasu sezóny v nekompletní sestavě.
 2. kolo 15. 8. 2010
Halenkovice – Pohořelice
4:4. Marholt P., Kadlčák O.,
Kocián P., Kníchal M. Utkání
pro domácí nezačalo šťastně,
když už po deseti minutách
prohrávali 0:1. Do poločasu
se však podařilo halenkovickým fotbalistům obraz hry
zlepšit a průběh utkání otočit
ve svůj prospěch. Po přestávce
ale na hřiště vyběhlo mužstvo
jako vyměněné a svůj náskok
během pětadvaceti minut promarnilo - obdrželo tři branky.
Alespoň jeden bod z derby Halenkovicím zajistil v poslední
minutě hlavičkující M. Kníchal.
 3. kolo 22. 8. 2010
Lípa – Halenkovice 5:2.
Kocián P. 2x. Zápas ovlivnila
poslední minuta prvního poločasu, kdy hosté inkasovali
druhý gól a další gól následoval hned na úvodu druhého poločasu. Z této situace se
hosté už nevzpamatovali.
 4. kolo 29. 8. 2010
Zádveřice-Halenkovice 3:2.
Marholt D., Gabrhelík O. Hosté hráli celé utkání pouze s 10ti hráči. Utkání bylo vyrovnané, ale bohužel šťastnější byli
domácí.

 5. kolo 5. 9. 2010
Halenkovice - Tečovice B
4:3. Vlachynský 2x, Liška F.,
Kocián P. Diváci zhlédli na domácím hřišti opět velké drama se šťastným koncem pro
domácí.
 6. kolo 12. 9. 2010
Březůvky – Halenkovice
2:3. Kníchal, Kocián P., Marholt P. Velké překvapení kola.
Hosté nastoupili k utkání konečně v kompletní sestavě
a na výkonu to bylo okamžitě znát. Po vyhraném prvním
poločase si výsledek pohlídali.
 7. kolo 19. 9. 2010
Halenkovice – Paseky 5:3.
Kocián P. 3x, Kníchal, Šťastný.
Utkání bylo vyrovnané, hosté
byli lepší v prvním poločase,
ale domácí hrozili z rychlých
protiútoků. Z nich pak otočili
utkání ve svůj prospěch.
 9. kolo 4. 10. 2010
Halenkovice – Bratřejov 1:2.
Marholt D. Soupeř byl důraznější a zaslouženě si odváží
všechny body.
 10. kolo 9. 10. 2010
Příluky B – Halenkovice 3:1.
Kocián P. Než se hosté rozkoukali, prohrávali 2:0. Utkání
pak bylo vyrovnané. Ve druhé
půli byli hosté lepší, ale nedokázali využít gólové šance,
které si vypracovali. Domácí
z ojedinělého protiútoku rozhodli utkání ve svůj prospěch.
 11. kolo 17. 10. 2010
Halenkovice – Březová 1:2.
Marholt P. Domácí se v zápase
ujali vedení po krásné hlavičce Pavla Marholta. Hosté vyrovnali v závěru prvního poločasu šťastným gólem. Ve druhé půli měli domácí několik
vyložených šancí, ale známé
„nedáš – dostaneš“ platilo
i tentokrát. Z přímého kopu
hosté rozhodli o svém vítězství, i když by utkání slušela
spíše remíza.

 12. kolo 24. 10. 2010
Komárov – Halenkovice
6:0. Hosté drželi krok s vedoucím mužstvem tabulky jen
první poločas, který prohráli
1:0. Ve druhé půli se projevila lepší fyzická kondice domácích, kteří změnili utkání
ve svou exhibici a skóre navýšili až na hrozivých 6:0.
 13. kolo 31. 10. 2010
Halenkovice – Mysločovice 3:1. Kadlčák O., Marholt

Tabulka:

1. Komárov
2. Bratřejov
3. Lípa
4. Lukov B
5. Paseky
6. Březůvky
7. Pohořelice
8. Březová
9. Tečovice B
10. Mysločovice
11. Fryšták B
12. Halenkovice
13. Příluky B
14. Zádveřice

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
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D., Šťastný D. Domácí zvítězili
zcela zaslouženě a to ještě neproměnili výhodu pokutového
kopu.
 14. kolo 7. 11. 2010
Halenkovice – Fryšták 4:2.
Kadlčák O., Marholt P., Kocián P. 2x. Domácí zakončili
podzimní část sezóny důležitým a zaslouženým vítězstvím.
A to spoustu gólových šancí
nevyužili.


8
8
8
8
8
7
6
6
6
6
5
5
4
2

3 3 39 : 17
3 3 36 : 21
2 4 38 : 24
2 4 31 : 30
1 5 24 : 19
3 4 33 : 25
2 6 39 : 32
1 7 22 : 20
1 7 27 : 30
0 8 21 : 25
1 8 30 : 38
1 8 32 : 45
2 8 23 : 35
0 12 14 : 48

27
27
26
26
25
24
20
19
19
18
16
16
14
6

Fotbalová přípravka
1. kolo 5. 9. 2010 Halenkovice – Mysločovice 9:4.
Kocián D. 6x, Palla F. 2x, Platoš R. Výborný vstup do soutěže. Kluci hráli s maximálním nasazením, což se projevilo
na skvělém výsledku.
2. kolo 11. 9. 2010 Tečovice – Halenkovice 5:3.
Kocián D. 2x, Šubík R. Hosté proti vyspělému soupeři podali zodpovědný výkon a dokonce vedli 3:2, ale domácí svou
převahou otočili výsledek ve svůj prospěch.
3. kolo 19. 9. 2010 Halenkovice – Mladcová 2:8.
Kocián D. 2x. Jednoznačné vítězství vyspělejšího soupeře.
Domácí tým si zaslouží pochvalu za bojovnost.
6. kolo 9. 10. 2010 Tlumačov – Halenkovice 8:2.
Kocián D. 2x. Hosté utkání nezvládli, domácí byli bojovnější a dokázali využít své gólové šance.
7. kolo 17. 10. 2010 Halenkovice – Doubravy 2:1.
Kocián D., Kocián L. Vyrovnaný zápas, ve kterém se štěstí
a větší vůle po vítězství přiklonily na domácí stranu.
8. kolo 20. 10. 2010 Malenovice – Halenkovice 7:0.
Domácí byli v utkání fotbalovější a vítězství si zcela zasloužili.
9. kolo 31. 10. 2010 Halenkovice – Paseky 0:9.
Utkání jasně kraloval hostující tým.
Nejlepší střelec
Po odehrané podzimní části fotbalové sezóny 2010–2011
se na prvním místě v tabulce střelců za „Přípravku A“ OFS
Zlín, umístil Daniel Kocián. O první místo se dělí s hráčem
z nejlepšího týmu soutěže - Pasek.
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Halenkovický vánoční strom
První adventní neděle připadla na 28. listopadu a jako
tradičně byla ve znamení rozsvěcování halenkovického vánočního stromu. Už několik
minut před zahájením zněly z místního rozhlasu koledy, které zvaly naše občany
na tuto slavnostní akci. Samotnému rozsvícení pak předcházel program, který si připravily
děti z naší mateřské a základní
školy. Své muzikantské umění
předvedly i děti, které navštěvují základní uměleckou školu.
Vánoční pásmo předvedla také
Pláňata z folklórního kroužku. Jako hosté vystoupili muzikanti z Topolné a muzikanti a zpěváci z Pozdního sběru
z Napajedel a talentovaná zpěvačka Zuzana Kříčková. Zazněly zde písničky, básničky a koledy s vánoční tématikou. Přítomné pozdravila p. uč. Hana
Huťková. Starosta obce v malém předvánočním zamyšlení
popřál všem k nadcházejícím
Vánocům a novému roku. Závěr jako vždy patřil Mikulášovi,
který za asistence čertů a anděla rozsvítil halenkovický vánoční strom. Letos se rozzářil
modře a stejně krásně se rozzářily i oči dětí, které dostaly
od Mikuláše malou nadílku
v podobě perníku.

O dospělé se postarala kulturní komise, která přítomné
účastníky pozvala na voňavou
horkou medovinu nebo neméně voňavé svařené víno.
Letošní strom věnovalo Zemědělské družstvo vlastníků
Halenkovice a o jeho pokácení a transport z Bábolné až
na Pláňavy do parčíku před
obecní úřad se postarali dobrovolní hasiči a zaměstnanci obce. Za pomoci techniky
pana Pavelky a firmy Fagus
se už týden před slavnostním
rozsvícením tyčil na místě určení. Krásně rostlý smrk čekala pouze vánoční výzdoba
a instalace osvětlení. Zbývalo jen slavnostní rozsvícení a taky sněhový poprašek,
který dotváří tu pravou atmosféru Vánoc. Dočkali jsme se
brzy. Právě v tento slavnostní
večer o první adventní neděli
začalo krásně sněžit.
B.B.

Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte, abych Vás dnes
všechny přivítal na slavnostním rozsvícení halenkovického vánočního stromu. Vítám hlavně děti, pro které je
dnešní den předzvěstí Mikuláše a blížících se Vánoc, nejkrásnějších svátků v roce.
Rozsvícením
vánočního
stromu vneseme symbolicky vánoční náladu do celých
Halenkovic. Současná hektická doba nepřináší mnoho
takovýchto zastavení a zklidnění. Měli bychom umět si
tyto dny užít. Pro mnohé je
dnešní doba těžce zvladatelná
po stránce finanční i po stránce mezilidských vztahů. Vytrácí se tolerance, často i úcta.
Máme spoustu starostí, méně
času jeden na druhého, méně
času na děti.
Věřím, že nám nastávající
advent a za pár dnů i Vánoce
přinesou trochu klidu do našich domovů a našich duší.
Blíží se i nový rok, který tak
trochu symbolicky uzavře
jednu kapitolu našeho života a odstartuje novou. Často
si dáváme různá předsevzetí.
Mělo by být mezi nimi i to,
že budeme usilovat o zlepšení vzájemných vztahů mezi
lidmi, budeme k sobě ohleduplnější a budeme se snažit

pochopit jeden druhého. Jen
tak jsme schopni překonat
situaci v našem státě a v našich domácnostech. Snáze se
vyrovnáme s důsledky tolik
diskutované krize, která přináší neustálé šetření.
Věřím, že v roce 2011 bude
převažovat to dobré, že budeme mít kolem sebe rodinu,
přátele a někoho, kdo nám
bude oporou. Budeme se těšit z dobrého zdraví a budeme mít i kousek toho štěstí,
které je tolik potřebné.
Nově zvolené zastupitelstvo bude usilovat o co největší rozvoj obce, o realizaci
věcí potřebných pro naše občany. To všechno samozřejmě
v rámci finančních možností,
které máme. Budeme také
nápomocni všem, kteří se
ocitnou v tíživé situaci a požádají o pomoc.
Chci při této příležitosti
poděkovat všem, kteří pracují pro ostatní lidi, zvláště pak
pro děti a pro naši obec. Práce těchto lidí je smysluplná
a neocenitelná. Děkuji.
Na závěr mi dovolte popřát
Vám, jménem zastupitelstva
obce i jménem svým, vše
dobré v příštím roce, hodně porozumění, lásky a také
úspěchů ve Vaší práci. Dětem přeji bohatou nadílku
od Mikuláše a Ježíška.
Děkuji za pozornost.
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Aktuality . . . . . .
Účelové neinvestiční dotace
Obci Halenkovice byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 9.585 Kč ze Státního rozpočtu na Sčítání lidu,
domů a bytů.
Zlínský kraj poskytl obci
Halenkovice účelovou neinvestiční dotaci ve výši 7.000 Kč
na výdaje spojené s činností

jednotky SDH Halenkovice.
Zlínský kraj poskytl obci
Halenkovice účelovou neinvestiční dotaci ve výši 110.000 Kč
na pokrytí prvotních nákladů
a nezbytná opatření přijatá při
odstraňování následků povodní na území naší obce.


Účelová investiční dotace
Ministerstvo pro místní
rozvoj poskytlo obci Halenkovice účelovou investiční
dotaci ve výši 234.856 Kč

na podporu dětí a mládeže
MŠ v obci Halenkovice. Dotace byla použita na dětské
hřiště u MŠ.


Sbírka ošacení
Sbírka použitého ošacení
pro Diakonii Broumov proběhla ve dnech 26. a 27. října. Dnes už tradiční, sbírka
použitého ošacení a vybavení, které putovalo do Diakonie Broumov k dalšímu využití. Sesbíráno bylo neuvěři-

telných 121 pytlů a 21 krabic
oděvů ve velmi dobrém stavu. Vám všem dárcům patří obrovské poděkování! Děkujeme také p. Anně Horkové a p. Ludmile Zapletalové,
které se pravidelně o sbírku
starají.

Výměna těchto průkazů
musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2010.
Výměny provádí MěÚ Otrokovice.

Nezaměstnanost v Halenkovicích
Ke dni 31. 10. 2010 bylo
v Halenkovicích registrováno
100 dosažitelných uchazečů
o práci, míra nezaměstnanosti tedy činila 12,00%. Celkový počet práceschopných oby-

vatel k tomuto datu byl 825.
Oproti konci měsíce srpna
2010, kdy činila míra nezaměstnanosti v obci 12,97 %,
se jedná o pokles o 0,97 %.


Pedikúra v budově OÚ
Blanka Stuchlíková nabízí v budově OÚ Halenkovice
o víkendech pedikérské služby. Po domluvě jsou mož-

Dostupnější kabelový internet
V dosahu kabelové sítě obce
Halenkovice nyní můžete využít zvýhodněné nabídky internetového připojení. Původní
poplatek 4 000 Kč je nyní díky
dotaci ze strany obce, společnosti AVONET a SATTURN
snížen na 2 000 Kč. Poplatek
zahrnuje dodání kabelového
modemu, zakončení jedné stávající přípojky kabelové televi-

ze datovou zásuvkou, přívod
datového kabelu v délce 10 m
a konfiguraci připojení k internetu na jednom počítači. Další
informace naleznete na webových stránkách www.avonet.
cz, kde si můžete internet přímo objednat. Objednávat můžete i prostřednictvím kanceláře OÚ Halenkovice.


Výpadek elektrické energie
V sobotu 13. 11. 2010 došlo
mezi 12.00–16.30 hod. ve velké části Halenkovic k výpadku elektrické energie, který byl
způsoben kontaktem zemědělského stroje s jedním se slou-

pů vysokého napětí v oblasti místní části Vrchovice. Při
odstraňování následků havárie
byla použita těžká technika
a poškozený betonový sloup
nahrazen sloupem novým.

Oznámení policie

Výměna řidičských průkazů
Jen pár dní zbývá řidičům,
jejichž řidičský průkaz byl
vydán v období od 1. ledna
1994 do 31. prosince 2000,
aby si jej vyměnili za nový.
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né i návštěvy v domácnostech. Bližší informace získáte
na tel. č.: 606 674 095.


Policie ČR, obvodní oddělení Napajedla žádá majitele
rekreačních objektů, aby si je
zkontrolovali, neboť se množí vloupání do těchto objek-

Kosmetika
Monika Šustalová nabízí
každé úterý a čtvrtek v budově OÚ Halenkovice kosmetické služby, nehtovou modeláž
a pedikúru. Telefonická objednávka je nutná. Informace
na tel. č.: 603 980 377.

tů. V případě zjištění škody
informujte policii.
Obvodní oddělení Policie
ČR Napajedla má nové telefonní číslo: 974 662 603.

Masáže
Manželé Renata a Josef Valentovi provádí v budově OÚ
Halenkovice masérské služby
– klasické, baňkami i lymfatické masáže. Informace získáte
na tel.: 608 766 060.


Dárci krve
Jsme velmi rádi, že jsou na Halenkovicích
občané, kteří darují krev. Většina z nich o publicitu nestojí, ale protože dělají velmi záslužnou věc, je správné, abychom o nich věděli.
Za poslední období to jsou tito občané:
10 odběrů – bronzová plaketa:
v roce 2010 Baštincová Iveta, Dolina 485,
v roce 2009 Suchánek Petr, Záhumení 612, Pešina Robert,
Dolina 208, Kedra Petr, Katernice 130
20 odběrů – stříbrná plaketa:
v roce 2008 Lahola Martin, Dolina 569
40 odběrů – zlatá plaketa:
v roce 2008 Baránek Josef, Kopec 306, Hrbáček Drahomír,
U Svatých 356
ČČK Halenkovice
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Kalendář kulturních akcí
 18. prosince 2010

VEČER PŘI CIMBÁLU
Večer při cimbálu se koná 18. 12. 2010 v Hospodě na Kopci.
Hraje cimbálová muzika Vonica. V prodeji budou jakostní
Svatomartinská vina z Vinařství Soják Polešovice. Začátek
je ve 20 hodin.

 18. prosince 2010

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Vánoční turnaj ve stolním tenise „O pohár starosty obce“
proběhne v sobotu 18. 12. 2010. Začátek 9.00 hod. v tělocvičně ZŠ Halenkovice. Soutěží kategorie muži, ženy a děti.
Startovné 20 Kč. Pořádá Sportovní komise při OÚ Halenkovice.

 8. ledna 2011

KONCERT FOLKOVÉHO ZPĚVÁKA
Folkové posezení s písničkářem Závišem proběhne v sobotu
8. 1. 2011. Pořádá Hospoda na Kopci. Začátek ve 20 hodin

 8. ledna 2011

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 8. ledna 2011. Tři
malé koledníky bude vždy doprovázet dospělá osoba, která
se na požádání prokáže průkazem Charity sv. Anežky. Taktéž zapečetěná pokladnička bude označena znakem této
charity. Všem, kteří přispějí na potřebné, děkujeme.

 10. ledna 2011

Vzpomínka na Vánoce
Koncert v kostele sv. Josefa v Halenkovicích v pondělí 10.
1. 2011, začátek je od 15.00 hod. Vystoupí hudební skupina
Návraty z Tlumačova. Pořádá Klub seniorů.

 15. ledna 2011

HASIČSKÝ PLES
Hasičský ples proběhne v sobotu 15. 1. 2011 v sále KD
Halenkovice. Hraje skupina Madusong. Občerstvení
a tombola zajištěna. Pořádá Sbor dobrovolných hasičů
Halenkovice.

Lymfatické masáže
Manuální lymfatické masáže patří do skupiny léčebných
masáží, kterou u nás zavedl
MUDr. Bechyně. Mají silný detoxikační a odvodňovací účinek.
Aktivují průchod lymfy a uvolňují lymfatické cévy. Ty tvoří
významnou součást imunitního systému. Odpovídají za sběr
a odplavování odpadních toxických látek z tělesných tkání. Cílem je zabezpečit dobrý
odtok lymfy z oblasti podkoží
zpět do krevního oběhu. Lymfatický systém a krevní oběh jsou

dva systémy, které existují vedle
sebe. Lymfatický systém ale nemá
svůj pohon, jako například srdce
u krevního oběhu. Srdce propumpuje asi 5 litrů krve za minutu.
Lymfa se pohybuje v lymfatických
cévách a kapilárách pomocí stahování kosterních svalů při pohybu rychlostí asi 2 litry za den a je
bezbarvé barvy. Právě nedostatek
pohybu, ochablost svalů a podkožních tkání jsou nejčastější příčinou nedostatečného odvádění
lymfy a hromadění škodlivých látek ve tkáních a kloubech. Kdy-
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(změna termínů vyhrazena)
 29. ledna 2011

PERNÍKOVÝ BÁL
Perníkový bál proběhne v sále KD v Halenkovicích v sobotu 29. 1. 2011. Hraje Václav Šubík. Sál provoní perníkové
cukroví a výborná medovina. Náladu vám spraví i tradiční
valašská kyselice. V průběhu večera se vylosuje perníková
tombola. Pořádá Kulturní komise při OÚ Halenkovice.

 12. února 2011

RODIČOVSKÝ PLES
Rodičovský ples proběhne v sobotu 14. 2. 2011 v sále KD
Halenkovice. Hraje skupina Aventis. Začátek od 19.00 hod.
Ples zahájí předtančením žáci 9. třídy ZŠ Halenkovice. Připravena bude bohatá tombola. Pořádá Rodičovské sdružení
při ZŠ Halenkovice.

 26. února 2011

DĚTSKÝ KARNEVAL
Dětský karneval pro menší děti z MŠ a I. stupně ZŠ proběhne v sobotu 26. 2. 2011 v sále KD Halenkovice. Odpoledne
plné tance a soutěží pořádají maminky dětí z MŠ. Všechny
děti čeká sladká odměna a nejlepší masky malý dárek.

 26. a 27. února 2011

VODĚNÍ MEDVĚDA
Vodění medvěda proběhne 26. a 27. 2. 2011. Téměř přes
všechny části Halenkovic přejde průvod masopustních masek, se kterými si můžete zazpívat a zatančit. Obdržíte pozvánku na tradiční pochovávání basy. V sobotu se projíždí:
Svaté, Dolina, Hradská, Kržle a část Pláňav. V neděli: Obecnice, Katernice, Dolní Konec, Zádřinoví, Dědina, Kopec, Záhumení, Pláňavy.

 5. března 2011

POCHOVÁVÁNÍ BASY
Pochovávání basy se uskuteční 5. 3. 2011 v sále KD Halenkovice. Začátek v 19.00 hod. Hraje Vašton. Humorným způsobem se zhodnotí uplynulý rok. Budou sečteny a přečteny
všechny nahromaděné „hříchy“ našich občanů. Občerstvení
zajištěno. Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Halenkovice.

bychom porovnali klasické masáže, které jsou dynamické a účelně
působí na svaly, lymfatická masáž
je jemná a hlavně časově náročná.
Lymfatické
masáže
jsou
vhodné pro:
• migrény hlavy
• křečové žíly
• nemocné s rakovinou po ozařování, hlavně ženy po ablaci prsu
• preventivní ošetření u osob vystavených dlouhodobému sezení nebo stání
• odstranění pocitu těžkých nohou
• zmenšení otoků např. kotníků,
očních víček

• prevenci a ošetření, zastavení
celulitidy
• zeštíhlení a zmenšení obvodu
stehen a nohou
• zlepšení kvality kůže
• prevenci vrásek, oddálení
stárnutí pleti
• zvýšení imunity
• rychlejší regeneraci po fyzické
zátěži, sportu či turistice
Kontraindikace (nemasírujeme)
• nádorová onemocnění
• akutní virové nebo bakteriální
onemocnění
• otoky z důvodů onemocnění
jater, ledvin a srdce
Renata Valentová

w w w.h a l e n k o v i c e .c z
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Setkání šedesátníků v KD Halenkovice
1. řada zleva: Irena Fischerová (Maděrová), Zdeněk Mikoška, Svatava Horková (Švejčarová), Ludmila Jamborová
(Zapletalová), Libuše Macků
(Vlachynská), Irena Hulejová

(Zaoralová), Milada Pummeová (Gazdošová), Jiřina Gajdošíková (Řemenovská).
2. řada zleva: Rostislav Janeček, Jiří Huťka, Pavel Kocián,
Anna Běhůnková (Ochotská),

Vlasta Skácelová (Hradová),
Božena Benková (Šenkyříková), Danuše Dundálková
(Gajdošíková), Karla Daňková (Kubičíková), Marie Dundálková (Ančincová), Štěpán

30

Horka, Josef Gajdošík, Jan
Pernička.
3. řada zleva: Miloslav Trvaj,
Josef Hubáček, František Gajdošík, Josef Dohnálek, Alois
Vyoral, Jaroslav Zapletal.
Setkání ročníku 1949 a 1950
se uskutečnilo 23. října 2010
v KD Halenkovice.

31

č. 62-63 / Prosinec 2010

halenkovický zpravodaj

Vítání občánků
V sobotu 18. září a 13. listopadu 2010 jsme na obecním
úřadě v Halenkovicích do života přivítali naše nejmenší děti.
Pozvaní na tento slavnostní akt přijali: Zuzana a Da-

6

vid Juřenovi s dcerou Šárkou
(foto č. 1), Marcela a Luděk
Nekorancovi s dcerou Anetou
(foto č. 2), Lucie a Aleš Macků
s dcerou Michaelou (foto č. 3),
Irena a Robert Holejšovští

1

7

4

Setkání sedmdesátníků

60

První řada zleva: Jaroslava Pokorná (Režná), Pavla Šurmánková
(Horková), Jarmila Surá (Kašíková), Anna Zeldová (Kubičíková),
Libuše Plšková (Michalíková), Eliška Bartůsková (Mikulíková).
Druhá řada zleva: Jaroslav Režný, František Zapletal, Miloslav Čevela, Josef Strmiska, Václav Kašpárek, Jan Zapletal, Zdeněk Trvaj.
Setkání ročníku 1940 a 1941 se
uskutečnilo 30. října 2010 v KD
Halenkovice.

70

se synem Adamem (foto č. 4)
a Monika a Pavel Fürstovi s dcerou Pavlínou (foto č.
5), Romana a Radek Šimkovi
se synem Radkem (foto č. 6)
a Marcela a Michal Palúchovi
s dcerou Alžbětou (foto č. 7).
Krátký program plný básniček, písniček a tanečků předvedli děti z mateřské školy

2

3

a žáci základní školy, které si
toto vystoupení připravili pod
vedením paní učitelky Andrýskové a paní učitelky Tělupilové. Děti na klávesy doprovodila Zuzana Kříčková.
Přejeme dětem i rodičům
pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti.
Bohdana Blažková, matrikářka

5

Vzpomínka

15. října 2010 zemřel
po dlouhé a těžké nemoci
ve věku 80 let pan Jindřich
Čeleďa. V letech 1981–1990
působil jako předseda MNV
Halenkovice. Mimo jiné se
především zasloužil o výstavbu víceúčelové budovy
obecního úřadu KD.

w w w.h a l e n k o v i c e .c z
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Blahopřejeme

			

Září 2010
Vladimír Lukáš
Františka Nekorancová
Ludmila Jamborová
Marie Vojáčková
Václav Kašpárek
Božena Gabrhelíková

50 let
55 let
60 let

70 let
80 let

Dolní Konec 28
Dolina 258
Díly 46
Kržle 371
Zádřinové 82
Zlámanec 166

Říjen 2010
Zdeněk Kříček
Bedřich Zapletal
Pavla Šurmánková
Zdeněk Trvaj
Veronika Vojtíková
Vlastimila Hrabalová

55 let
65 let

70 let
75 let
90 let

Katernice 147
Zádřinové 467
Dolina 480
Dolní Konec 327
U Svatých 555
Zádřinové 41
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Blahopřejeme

			

Leden 2011
Marie Trvajová
Josef Janeček
Věroslava Kašpárková
Miroslav Juřena
Karla Kašpárková

65 let

70 let

Pláňavy 76
Katernice 114
Zádřinové 82
Pláňavy 341
Obecnice 500

Únor 2011

Božena Donathová
Helena Sklenaříková
Alena Trvajová
Danuše Chrenčíková
Vlastimil Navrátil
František Kašpárek

55 let
60 let
65 let
90 let

Dolní Konec 33
Pod Kopcem 364
Dolina 584
Katernice 127
Chobotov 138
Pláňavy 459

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

Listopad 2010
Ludmila Kociánová
Jindřiška Gabrhelíková
František Riedl
Pavel Kocián
Božena Kedrušová
Jarmila Vávrová
Miloslava Kubínová
Ludmila Zapletalová

55 let
60 let

65 let
70 let
75 let

Katernice 129
U Svatých 198
Zádřinové 52
Katernice 129
Dolina 959
Dolina 503
Pláňavy 274
Katernice 158

Prosinec 2010
Jiří Sklenařík
Antonie Štulířová
Josef Kašpárek
Miloslav Pajchl
Zdeněk Gabriel

60 let

65 let
70 let
75 let

U Svatých 357
Pod Kopcem 412
Katernice 106
Katernice 115
Obecnice 407

Leden 2011
Zdeněk Plšek
Antonín Stratil

50 let
55 let

Katernice 119

Krásných 90. let oslavila
p. Vlastimila Hrabalová
ze Zádřinoví.

Starosta obce poblahopřál p. Filomeně Míkové,
rodačce z Halenkovic, která v říjnu oslavila 100 let.

Vánoční přání
Až koledy budou hrát,
pověsíme pod strop jmelí,
políbíme se a budeme si přát,
ať jsme spolu šťastní život celý.
Krásné a klidné Vánoce, hodně zdraví,
lásky a pohody v novém roce Vám
přejí zaměstnanci obecního úřadu.

Zádřinové 467
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