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Rozsvěcování vánočního stromu
Advent má v křesťanské
symbolice zvláštní význam,
zahajuje nový liturgický rok.
Označení pochází z latinského slova „adventus“, což znamená příchod. Myslí se zde
na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Je to doba přípravy na Vánoce. Adventní doba
naštěstí není pouze časem
horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah.
Dříve byla také dobou zklidnění životního stylu našich
předků za dlouhých prosincových nocí. V dnešní komerční
době lze o zklidnění jen stěží
mluvit. K adventu se ale váže
několik tradic, které přetrvaly
dodnes. Děti otevírají obvykle
adventní kalendář. Výrazným
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symbolem je adventní věnec
ozdobený čtyřmi svícemi podle počtu adventních nedělí.
Na první neděli adventní, je
rozsvícena první svíce. Tato
svíčka představuje naději

a očekávání. Každý další týden v neděli, je zapálena další
svíčka. Druhá obvykle reprezentuje lásku, třetí představuje radost a čtvrtá, představuje
mír a pokoj.
V Halenkovicích jsme
na první adventní neděli vytvořili vlastní tradici. V tento
den pravidelně rozsvěcujeme
halenkovický vánoční strom.
Rozhodně nejde o prezentaci módního trendu (stromku
jako blikajícího kýče), který
se často objevuje v některých
městech a obcích. Rozsvícený
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strom v Halenkovicích je symbol Vánoc, který má stejně
jako svíce na adventním věnci
představovat naději, očekávání, lásku, mír a pokoj.
Letošní rozsvěcování stromu bylo trošku jiné. Zahájil ho Vánoční jarmark v budově kulturního domu už
ve 13 hodin. Hned u vstupu
nabízeli prodejci své výrobky z proutí a keramiky. Kdo
rád zkrášluje svůj dům či
byt o Vánocích, ten si přišel
na své. V klubu seniorů bylo
k vidění, a hlavně připraveno k nákupu, několik stovek
krásných výrobků od maminek a babiček dětí ze školky
a folklórního kroužku. Jednalo se o skutečné skvosty
ručních prací: háčkované ozdoby na stromeček a ozdoby z různých jiných materiálů, zvonečky a další výrobky z pedigu, adventní věnce,
svícny, ozdoby na okna, váPokračování na straně 2
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Rozsvěcování vánočního stromu
Pokračování ze strany 2
noční mini stromky v květináčích, ubrusy, drobné dárky
na Mikuláše a Vánoce, různé
pytlíky na nadílku a mnoho
dalšího. Návštěvníky jarmarku udivovaly nápady i symbolické ceny. Z těchto důvodů se také výtěžek vyšpl-

hal na úctyhodných 5000 Kč
a bude věnovaný ve prospěch dětí z MŠ a folklórního
kroužku Pláňata.

Hlavní program vypukl v 16
hodin před budovou obecního úřadu. Příchozí na vánoční notu naladilo vystoupení
pětice muzikantů z Topolanky, kteří zahráli několik koled.
Úvodní slovo pronesla
Dr. Marie Kašíková, která přítomné přivítala jménem pořadatelů a vyzvedla význam
předvánoční - adventní doby

a seznámila přítomné s programem večera. Následně
vystoupil starosta obce, který
krátce promluvil o uplynulém
roce a popřál všem k nastávajícím svátkům (viz strana 3).
Překvapením večera byla přítomnost pana Tomia Okamury, který přijel pozdravit obyvatele Halenkovic. (Mnozí se

mohli přesvědčit, že se jedná
o příjemného člověka, který svého úspěchu dosáhl poctivou prací, a který později trpělivě zodpovídal dotazy
„svých obdivovatelů,“ nechal
se s nimi fotografovat a poskytoval autogramy. Dokonce věnoval své dvě knihy do místní
knihovny).
Pak následoval vlastní program dětí z mateřské a základní školy, z lidové školy umění,
z kroužku angličtiny a z folklórního kroužku Pláňata, které
předvedly pásma plná básniček, písniček, říkadel a koled

s vánoční a mikulášskou tématikou. Vystoupili i zpěváci
s Pozdního sběru z Napajedel,
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číku. Objevil se pochvíli, v doprovodu dvou čertů a anděla,
a opravdu mávnutím své berly
strom rozsvítil. Potom předal
všem dětem sladkou nadílku.
Dvouhodinový program ukon-
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Předvánoční proslov
Vážení občané, milí
hosté, milé děti,
stalo se hezkým zvykem,
že se každoročně v době
adventní scházíme, při malé
předvánoční slavnosti - při
rozsvícení halenkovického
vánočního stromu.
Dovolte mi, abych Vás
jménem svým i jménem zastupitelstva obce srdečně
přivítal.
Opět je tu je první adventní neděle, to znamená, že
za několik dnů budeme slavit vánoční svátky. Ty nám
snad pomohou oprostit se
od starostí a shonu všedního dne. Uvedou nás do stavu, kdy můžeme v klidu
odpočívat a rozjímat především v kruhu rodinném
a v kruhu našich blízkých.
Vánoce jsou také příležitostí zavzpomínat i na ty, které
jsme ztratili.

Pozvolna se blíží nový rok.
Začínáme bilancovat. Udělali
jsme v tomto končícím roce
to, co jsme měli nebo alespoň
to co jsme mohli? Věřím, že
každý pracoval podle svých
nejlepších schopností a možností. Stejně tak tomu bylo
i v případě našeho úřadu. Práce vykonané v naší obci byly
provedené v souladu se stanoveným rozpočtem a ﬁnančními prostředky.
Při této příležitosti bych
vzpomněl jen to nejdůležitější. Za celkovou částku více
než dva a půl milionu korun
se provedla: Generální oprava
kanalizace na Záhumení u řadovek, oprava poničených komunikací po loňských povodních na Dolině a na Kržlích,
rekonstrukce části zastaralého veřejného osvětlení
v obci. Také jsme absolvovali složitá řízení týkající se vý-

Slovo starosty
které na housle doprovodil primáš Cyril Bureš a Dan Vojtík.
Nechyběl ani okouzlující rockový hlas Zuzky Kříčkové. Pak
byly děti vyzvány, aby zavolaly Mikuláše, aby přišel rozsvítit
vánoční strom, který zatím potemněle stál v nedalekém par-

čily písničky a koledy v podání muzikantů z Topolanky
a Pozdního sběru, které si zanotovali i přítomní diváci.
Ani chuťové smysly v tento
den nebyly ošizeny. Chladný
podvečer zpříjemnil přihlížejícím teplý čaj, těm větším i medovina nebo slivovice. Také
k zakousnutí něco bylo, ať už
valašské frgály, tvarohové koláčky nebo grilovaná klobáska a bůček.
O zdárný průběh večera
se postarali členové kulturní komise, vedoucí z folklórního kroužku, učitelky, někteří obětaví rodiče a další
dobrovolníci, kterým děkujeme. Díky nim si snad diváci
i vystupující uchovají na tento den alespoň chvíli pěkné
vzpomínky.
Bohdana Blažková

Vážení spoluobčané,
léto i podzim – období aktivní práce je nenávratně
za námi a mně se opět dostává možnosti podělit se
s vámi o postřehy a seznámit
Vás s činností úřadu.

Povodňové škody
Obec Halenkovice letos požádala Ministerstvo pro místní
rozvoj o úhradu nákladů, které vynaložila na výstavbu nového mostu na Dolině mezi
rybníky. To poskytlo obci
90 % vynaložených prostředků. Obec bude dále žádat
po ministerstvu k proplacení
i částky za opravy místních
komunikací v části obce Dolina, Kržle a U Svatých, které jsou již provedeny a byly
vyčísleny na cca 1,3 mil. Kč.
Most i komunikace byly zničeny při povodních v roce 2010.
Vše je hrazeno z tzv. povodňových peněz. Zbývá opra-

vit poničené břehové hrany
u cca 7 mostů přes potok Vrbka. (Při opravě komunikace
v části obce Svaté se odstranila příčná překážka v cestě.
K tomuto problému se formou ankety vyjádřili tamní
obyvatelé a většina z nich asi
2/3, žádali odstranění.)

Parkování s rozumem
Žádáme občany - řidiče,
aby při parkování svých vozidel dodržovali pravidla silničního provozu a zachovávali
průjezdný pruh pro vozidla
záchranného systému. V případě ohrožení života či majetku při záchranných akcích
(např. průjezd sanitek nebo
hasičských vozů) bude bránění průjezdu nevhodným
parkováním řešeno ve spolupráci s Policií ČR. Tento
požadavek vyvstal zejména
po zkušenostech s nedávnými požáry v naší obci. Důle-
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stavby kanalizace a ČOV. Je
pro mě potěšující Vám oznámit, že v této záležitosti jsme
uspěli a získali jsme potřebné dotace z ministerstva zemědělství ve výši 65 procent.
V příštím roce nás, mimo jiné,
čeká první etapa výstavby kanalizace a čističky odpadních
vod za 32 milionů korun. Veškeré další informace z obce
průběžně nacházíte na webových stránkách, v kabelovce
nebo ve zpravodaji.
Rád bych při této příležitosti vyzvedl práci mnoha dobrovolníků, jednotlivců a spolků,
kteří pracují pro jiné občany,
pro seniory a především pro
děti. Čilé kulturní a sportovní
aktivity jsou chloubou Halenkovic. Proto bych rád poděkoval všem, kteří se na této dobrovolné práci podílejí.
Dovolte mi, poděkovat
i všem dalším, kteří pracují pro obec Halenkovice: ﬁrmám, soukromníkům a dále

zaměstnancům obce. Děkuji i všem našim obětavým občanům, kteří zvelebují okolí svých domků, zahrad a zahrádek a přispívají
ke zlepšení našeho životního prostředí. Věřím, že společně usilujeme o to, aby
Halenkovice byly místem,
kde se dobře žije.
Do roku 2012 Vám všem
přeji hlavně pevné zdraví, štěstí, mnoho osobních
i pracovních úspěchů. Přeji Vám hodně lásky, porozumění, tolerance a sil
pro překonání této obtížné
doby. Věřím, že do nastávajícího roku vstoupíme co
nejlépe a úspěšně jím projdeme až do konce. Také
bych chtěl poděkovat manželům Lence a Radku Svačinovým za to, že nám darovali letošní vánoční strom.
Všem Vám přeji veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Jaromír Blažek

žité je také správné parkování
v zimním období, kdy probíhá
úklid sněhu těžkou technikou
(radlice má délku až 3 metry).
Aut v domácnostech stále přibývá, a každý si musí zajistit
pro to své vhodné parkování.
Apeluji i na správné parkování
naproti kostela a budovy staré školy, především v blízkosti
přechodu pro chodce. Využívejte obě parkoviště u kostela,
u farní zdi nebo u obecního
úřadu. Parkovacích míst je dostatek. Mějte na paměti, že nesprávným parkováním může
dojít k ohrožení zdraví nebo
života dětí (např. při vystupování do vozovky nebo při
přebíhání mezi auty zaparkovanými přímo na přechodu).
Musím říci, že hodně rodičů
věc pochopilo, a po upozornění v kabelové televizi, začalo parkovat na k tomu vymezených místech. Přesto
z jednání zastupitelstva a rady
obce s Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje vyplynulo, že
bude dobré před školou osa-

dit příkazové dopravní značky zákaz zastavení. Značení
umožní policii ČR postihnout
neukázněné řidiče, zejména
při zvýšeném raním provozu.
Rada obce z těchto důvodů
navrhla a nechala zrealizovat
i další bezpečnostní opatření.
Jedním je dopravní zrcadlo
umožňující bezpečný výjezd
vozidel z parkoviště za kostelem. Dalším bezpečnostním
prvkem je parkovací zábrana
- zabudovaný sloupek bránící
v parkování vozidel na chodníku u přechodu. Dětem tak
nic nebrání v plynulém přechodu vozovky po značeném
přechodu.
Oprava kanalizace
na Záhumení
Část rozpočtovaných ﬁnancí byla použita na generální rekonstrukci 40 let staré
kanalizace v části Záhumení (od bytovky směrem k řadovým domům v délce cca
220 m).
(pokračování na straně 4)
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Slovo starosty
(pokračování ze strany 3)
Jak ukázaly kamerové průzkumy, jednalo se o značně
poškozenou kanalizační síť.
Zvolená technologie, zavedení geotextilního rukávu napuštěného pryskyřicí do stávajícího kanalizace, provedení opravy zjednodušila a zlevnila. Životnost stávající kanalizace se
prodloužila o dalších 60 až 80
let. K dispozici jsou kamerové
průzkumy před a po opravě
(velmi zajímavé je srovnání).
Cena díla byla dle skutečných
nákladů fakturována v částce
999.000 Kč. Oprava je jedním
z kroků směřujících k plánované rekonstrukci komunikace na Záhumení.

nout 3 pachatele z Otrokovic ve věku 18 až 20 let ještě v nočních hodinách. Tento
případ vandalismu je posuzován jako trestný čin. Předešlý
případ sprejerství v naší obci
(pokreslené zastávky a obchod na Dolině) z jara letošního roku má také své známé
viníky, kteří již byli podle zákona potrestáni. Setkáte-li se
s něčím podobným neváhejte volat linku 158.
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místěn přívod vody v horní
části místního hřbitova. Betonová skruž s vodovodním
ventilem se nacházela přímo v místě původního hrobu, což ukazuje nedávno získaná fotograﬁe. O přesném
místě se do té doby jen polemizovalo. Obnovením pietního místa vzdáme úctu vo-
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přívod vody z důvodu ochrany před mrazem uzavřen.

Kanalizace a ČOV
Ožehavé a v současnosti tolik diskutované téma. Projekt
na odkanalizování a čištění
odpadních vod v naší obci
vznikal s různými změnami
již od roku 2002 a je priorit-


Přeložka přívodu vody
Z důvodu plánovaného
obnovení tří hrobů rumunských vojáků padlých při
osvobozování Halenkovic,
byl v měsíci září 2011 pře-

jákům, kteří v roce 1945 bojovali za naši svobodu. Místo bude upraveno do května
roku 2012. Nový přívod vody
je řešen pomocí „fontánky“,
která je umístěna na západní
stěně kostela. Užitková voda
se spouští samovratným tlačným ventilem, který dávkuje
vodu v závislosti na síle stisku. V zimním období bude

Vandalové řádí
V době od půlnoci do druhé hodiny ranní z 21. na 22. 6.
2011, poškodili neznámí vandalové zastávku U Svatých.
Rozbili všechny okenní výplně. Trestný čin vyšetřovala
Policie ČR, avšak pachatele
se nepodařilo usvědčit. Nebyla ušetřena ani nová autobusová čekárna na Kopci,
která našim občanům slouží teprve od září letošního
roku. V pátek 28. října 2011
v noci se stala terčem „pouličních umělců.“ Jejich pozornosti neušel ani v blízkosti zaparkovaný autobus. Díky
všímavosti
kolemjdoucích
a včasnému oznámení, se
policistům podařilo dopad-
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ní pro budoucí rozvoj obce.
Stávající výsledný projekt
počítá s odkanalizováním až
80% domů. Pro velkou cenovou náročnost jsme projekt
rozdělily na dvě etapy. První
etapa počítá s výstavbou čistírny odpadních vod v části
Svaté a zbudování hlavního
kanalizačního přivaděče, který bude napojen na kanali-

zační řad v parku na Dolním
konci před bývalým obchodem Věra. Druhá etapa navrhuje dobudovat kanalizační
vedení, oddělené kanalizace
(splaškové) v části obce Zádřinová, Dolina a Svaté. V letošním roce Obec Halenkovice podala žádost na Ministerstvo zemědělství o přidělení dotace na I. etapu. Naší
žádosti Ministerstvo zemědělství vyhovělo a zahrnulo
nás do užšího kola a vyzvalo obec o doložení dalších
dokladů. Příprava projektové
dokumentace pro stavební
povolení a samotné povolení „Kanalizace a ČOV“ si letos vyžádalo nemalé ekonomické prostředky a časové
nasazení. Výběrové řízení
na dodavatele stavby vyhrála ﬁrma Vodohospodářské
stavby Javorník s nabídkou
ceny 32 mil. Kč. Ministerstvo
zemědělství v listopadu přidělilo Obci Halenkovice dotaci ve výši 65% uznatelných
nákladů z vysoutěžené ceny.
V roce 2012 zahájíme stavební práce na I. etapě s ukončením prací v září 2012. Do konce září 2013 bude prováděn
zkušební provoz. V tomto období bude nutné, aby si všichni, kteří jsou napojeni na kanalizaci (v I. etapě) zbudovali přemostění ze stávajících
septiků, žump, jímek a začali
veškeré odpadní vody vypouštět do obecní kanalizace napřímo. Mnozí z vás si jistě řeknou: Proč bych to měl dělat,

když doposud mně tento stav
stačil a vyhovoval? Proč bych
měl platit za stočné, když to
bylo bez problémů a zadarmo? Od roku 2001 je v platnosti zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, který jasně deﬁnuje práva a povinnosti správců kanalizací tj.
obcí a majitelů nemovitostí,
jako producentů odpadních
vod. V současnosti obec Halenkovice vypouští odpadní vodu z kanalizací do vodních toků (potok Vrbka a Halenkovický potok) na devíti
místech dle platných povolení. U všech těchto míst jsou
pravidelně odebírány vzorky
odpadní vody a podrobeny
měření. Tento stav není udržitelný. V případě překročení
povolených limitů mohou být
obci uděleny pokuty. V okolí jsme jednou z posledních
obcí, která nemá vyřešeno
čištění. Je zapotřebí si uvědomit, že kroky, které obec
dnes činí, nejsou namířeny
proti občanům obce, ale naopak v jejich prospěch. Chceme tak předejít budoucím
problémům, které by nám občanům v případě nezajištění
centrální ČOV vznikly v návaznosti na plnění platných
zákonů. Pokud máte dotazy
na toto téma, ptejte se, telefon
je 724 179 299. Začátkem roku
připravíme leták, ve kterém
Vám vysvětlíme podrobnosti
o různých způsobech čištění
odpadní vody a jejich výhodách a nevýhodách.
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Úprava parků
V průběhu měsíce října
2011 pracovníci obce provedli velkou prořezávku stromů
a keřů v parcích na Pláňavách. Zahájili tak práce na postupné obnově přestárlé zeleně v naší obci.
Projekt nových výsadeb
s ucelenou koncepcí schválila rada obce v letošním roce.
Jeho realizace bude probíhat
v několika příštích letech.

jí ﬁnanční prostředky. Seznam
dárců průběžně zveřejňujeme, poslední dárci, viz strana
7 - Z jednání rady a zastupitelstva. Ušetřené peníze použijeme na další výkupy.


Problémy kabelovek
Česká televize do 30. 11.
2011 vypnula všechny zbývající analogové vysílače velkého
i malého výkonu, včetně těch
v územních oblastech Jeseník
a Zlín – sjednocuje tak konec
analogového zemského vysílání ČT v celé ČR a usiluje
o nezbytné úspory. S neustálými technickými změnami
vysílání dochází v posledních
měsících ke krátkým výpadkům ve vysílání TV programů
v kabelových televizích. Tato
situace trápí velkou spoustu
kabelových operátorů. Problémy se nevyhnuly ani naší
kabelové TV. Na odstranění se
pracuje.

sahovali u dvou požárů rodinných domů. Halenkovičtí hasiči při všech zásazích prokázali
svoji odbornou připravenost.
Předvedli, že jsou oporou profesionálních sborů. Proto si zaslouží poděkování a naši úctu.
Vážíme si jejich dobrovolnosti a ochotě pomoci druhému,
bez nároku na odměnu. Velmi důležitým okamžikem pro
zmírnění následků je včasné
nahlášení a přesná lokalizace
požáru. Vedení obce oceňuje
také všímavost občanů a jejich
rychlé reakce.


Výkupy pozemků
V roce 2011 Obec Halenkovice oslovila majitele částí pozemků pod několika místními
komunikacemi
(Kaménka,
Kržle, Dolina, Járky atd). Dovolte mi, abych zde poděkoval
všem občanům, kteří vyslyšeli žádost obce a s majetkovým
narovnáním souhlasili. Zejména děkuji Těm, kteří své pozemky obci darovali a ušetřili


Příkladná práce hasičů
V průběhu roku naši hasiči
likvidovali několik lokálních
požárů způsobených převážně neopatrností při vypalování suchých porostů a také za-

Vážení spoluobčané,
na závěr mi dovolte,
poděkovat všem, kteří jste pro Halenkovice
učinili v tomto roce cokoliv pozitivního, byť
by to byla jen maličkost.
Patří Vám můj velký dík
a uznání. Přeji všem
krásné Vánoce a do nového roku 2012 pevné
zdraví, hodně štěstí,
úspěch v práci a lásku
vašich blízkých.
Jaromír Blažek

www.halenkovice.cz
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Z jednání zastupitelstva a rady květen až listopad 2011
ZO bere na vědomí:

Zprávy o plnění usnesení
z minulých zasedání ZO

Zprávy o činnosti rady
obce

Rozpočtové opatření č. 4/
RO/2011

Čerpání rozpočtu obce
za období leden až červenec
2011

ZO schvaluje:

Bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 81/3
v k.ú. Halenkovice od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových dle smlouvy č. UZSV/BZL/579/2011BZLM

Záměr bezúplatného převodu pozemku parcelní číslo 3557/2 v k.ú. Halenkovice
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Prodej obecních pozemků o výměře 68 m2 dle geometrického plánu č. 555-659/96
a smlouvy o smlouvě budoucí
ze dne 25. 5. 2005 manželům
Kašpárkovým, Halenkovice
č. 80

Prodej stavebního pozemku parcelní číslo 1535/3 v k.ú.
Halenkovice o výměře 1233
m2 za cenu 24.000 Kč manželům Huťkovým, Halenkovice
č. 669 dle zveřejněných podmínek

Prodej stavebního pozemku parcelní číslo 1752/4 v k.ú.
Halenkovice o výměře 1196
m2 za cenu 251.000 Kč panu
Jelšíkovi, Halenkovice č. 625
dle zveřejněných podmínek

Prodej stavebního pozemku parcelní číslo 1752/6 v k.ú.
Halenkovice o výměře 1438
m2 za cenu 260.000 Kč manželům Bojanovským, Buchlovice č. 661 dle zveřejněných
podmínek

Rozpočtové opatření č. 1/
ZO/2011 v předloženém znění

Nákup nové traktorové sekačky

Bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 3547/3
v k. ú. Halenkovice od Úřadu

pro zastupování státu ve věcech majetkových dle smlouvy
č. UZSV/BZL/2977/2011- BZLM

Přijetí daru – nově vytvořené pozemky dle geometrického plánu číslo 1126 148/2011 od p. Josefa Švuba,
Halenkovice 402

Prodej travního traktoru –
sekačky (Yard – man) s vlečkou p. Ladislavu Gabrhelíkovi, Halenkovice 598, za cenu
21 000 Kč dle zveřejněných
podmínek

Rozpočtová opatření č. 2/
ZO/2011 v předloženém znění

Poskytnutí
ﬁnančního účelového daru ve výši
100.000 Kč manželům Novákovým, bytem Halenkovice čp.
268 na pořízení nové střechy
rod. domu v k.ú. Halenkovice
místní části Zlámanec, který
byl postižen požárem

Předložené
mandátní
smlouvy o zajištění Technického dozoru investora v částce 127 200 Kč včetně DPH
a koordinátora prací BOZP
v částce 43 200 Kč včetně DPH
s Ing. Zdeňkem Křivou ZK
servis, Štěpnická 1137, 686 06
Uherské Hradiště na akci „Kanalizace a ČOV Halenkovice“

ZO souhlasí:

S hospodařením obce Halenkovice za rok 2010 a to bez
výhrad

S usnesení č. 12/IX/2008

ZO pověřuje:

Radu obce zajistit kontrolu hospodaření s veřejnými
prostředky u příspěvkové organizace ve své působnosti
(ZŠ a MŠ Halenkovice) za rok
2010

ZO neschvaluje:
Předložený návrh p. Válkové na uzavření smlouvy
o zřízení úplatného věcného břemene pro Obec Halenkovice (uživatel) přes pozemky parcelní číslo 772/1
a parcelní číslo 772/1 – majitel p. Válková, Halenkovice

č. 44 za navrhovanou částku
20.000 Kč/rok

RO projednala:

Podmínky k zajištění nové
přístupové cesty k pozemkům
na letišti Drahy

Návrh smlouvy o převzetí
vodovodu od ﬁrmy Fagus

Rušení nočního klidu
na Kopci dne 7. 5. 2011

Průběh výběrového řízení na akci Kanalizaci a ČOV ze
dne19.5.2011

Okamžitou výpomoc rodině Novákových (kontejnery
na odpad a vývoz) – požár novostavby RD

Programy zasedání jednotlivých ZO

Problémy s vysíláním naší
kabelové televize při přechodu na digitální systém v České
a Slovenské republice

Podnět občanů - pálení
trávy a listí v naší obci. RO navrhuje vytvořit pracovní skupinu pro přípravu návrhu OZ
vyhlášky

Předložený
záměr
p. Mgr. Milana Hampla - výkupy zemědělských pozemků
od občanů a následná plánovaná výsadba ovocných stromů v obci

Možnost umístit radar
na měření rychlosti na komunikaci před základní školou.
Předložené cenové nabídky
nesplňovali ﬁnanční představy obce. Budou předloženy
zastupitelstvu k posouzení

Dar od p. Ing. Juřeny předal obci vyznamenání svého otce (rodáka z Halenkovic) udělené prezidentem republiky. Rada obce navrhuje
v budoucnu zřídit síň tradic,
kde budou významné artefakty vystaveny

Žádost majitelů sousedních nemovitostí o prořez
stromů v Katernicích na pozemku obce. Rada obce rozhodla oslovit ﬁrmy na odborné ošetření těchto stromů.
Práce budou probíhat v jarních měsících


Výsledky

ankety, která
proběhla v části obce Svaté
o zrušení příčného retardéru na místní komunikaci. 2/3
obyvatel hlasovaly o odstranění překážky

Stížnosti občanů na parkování osobních a nákladních
automobilů před ﬁrmou Fagus na Dolině. Řešeno s vedením ﬁrmy

Účasti na dražbě lesních
pozemků v Plzni. Původní majitel ﬁ. DOCA nyní v likvidaci.
Dražby se zúčastnili tři dražitelé. Obec pozemky získala
za 150.000 Kč

Vandalství na Kopci - poničení nové autobusové zastávky a odstaveného autobusu ČSAD Vsetín. Pachatelé
byli policií ČR odhaleni a jejich spis byl postoupen prokuratuře. Jednalo se o tři mladíky z Otrokovic

Betonové oplocení u RD
p. Janákové v blízkosti MK
a okresní silnice a její žádost
o legalizaci plotu. Provedeno
šetření na místě samém

RO vyzvala:
Živnostníky v oblasti pohostinství v naší obci k dodání
provozních řádů (vymezení
činnosti služeb včetně otevírací doby)

RO schválila:

Zhotovení triček a kšiltovek se znakem obce Halenkovice v počtu 25 kusů - na společné akce obcí a na prodej
zájemcům

Přijetí daru – nově vzniklé
pozemky pod místní komunikací Kaménka od: Františka
Pavlištíka, Tečovice 178 o výměře 216 m2; Jaroslava Krkošky, Halenkovice 85 o výměře 44 m2; Milana Vičánka,
Halenkovice 117 o výměře 31
m2; Libuše Macků, Halenkovice 493 o výměře 10 m2; Rostislava Trvaje Halenkovice
506 o výměře 23 m2, Manželů
Březinových, Halenkovice
261 o výměře 58 m2; Marcely

7

č. 65-66 / PROSINEC 2011

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Z jednání zastupitelstva a rady květen až listopad 2011
Blažkové, Halenkovice 260
o výměře 152 m2; Miroslava Juřeny, Halenkovice 341
o výměře 16 m2; Zdeňky Hnilicové, Halenkovice 479 o výměře 15 m2; Manželů Tělupilových, Halenkovice 617 o výměře 17 m2; Karly Kašpárkové, Halenkovice 500 o výměře
38 m2; Ludmily Zapletalové,
Halenkovice 158 o výměře
8 m2; Anny Valentíkové, Halenkovice 579 o výměře 33 m2;
Petra Stojaníka, Halenkovice 516 o výměře 25 m2

Nákup mobilního nábytku (6 ks lavic a stolů) za cca
12.000 Kč na kulturní akce
a nákup motorových zahradních nůžek za cca 10.000 Kč
na údržbu zeleně

Výpůjčky části pozemků
v majetku obce: Záhumení parcel. číslo 270/51 a 270/52
pro p. Jelšíka, Halenkovice
625; Svaté - parcel. číslo 3535/1
pro p. Flachsovou Otrokovice 1166; Dolina - parcel. číslo
3547/11 pro p. Šubíka, Halenkovice 688; Kopec - parcel.
číslo 3542 pro p. Gabrhelíka,
Halenkovice 598; Záhumení
- parcel.číslo 270/51 a 270/52
pro p. Hradílka, Halenkovice
617; Zádřinové - parcel. číslo
3554 pro p. Huleju, Otrokovice
1180; Zemanové - parcel. číslo
1902/2 pro p. Skřivánka, Kopřivnice 1232/8; Svaté - parcel.
číslo 3539/3 pro ČZS Halenkovice. Všechny dle smlouvy
a zákresu v PD

Nákup pozemků pod
místní komunikací Kaménka
od: Dany Kélové, Napajedla
o výměře 270 m2; Reginy Foralové, Napajedla o výměře
40 m2; Manželů Gabrhelíkových, Halenkovice o výměře
350 m2; Manželů Pavelkových,
Halenkovice o výměře 27 m2;
Ladislava Gabrhelíka, Halenkovice o výměře 198 m2

Rozpočtová
opatření: č. 2/RO/2011 v částce
30.000 Kč; č. 3/RO/2011 v částce 146.100 Kč; č. 4/RO/2011
v částce 137.000 Kč


Cenovou

nabídku od stolařství p. Kedry na dodání kancelářského nábytku do budovy OÚ za 60.000 Kč

Průjezd rychlostní zkoušky č. 12 a 15 při konání 41.
roč. automobilové soutěže
mistrovství Evropy a ICR pro
Barum Czech Rally Zlín v katastru obce ve dnech 26.–
28.8.2011. Předpokladem je zajištění bezpečnosti a pořádku.
Obec upozorní občany - rozhlas, TKR, web, úřední deska

Uzavření nových dohod
s provozovateli pouťových
atrakcí s rodinou Kadlčíkových a rodinou Hanušových
na období 2011 až 2015
Výsledek výběrového řízení (VŘ) na dodavatele stavby
„Kanalizace a ČOV Halenkovice“ a uzavření smlouvy s dodavatelem - Vodohospodářské
stavby Javorník-CZ s.r.o.
Nabídku Ing. Taťány Poslušné - geodetická kancelář na zaměření a vypracování geom. plánů (komunikace
a pozemky obce) dle výběrového řízení a smlouvy o dílo
č. 1/11

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje pro jednotku SDH Halenkovice ve výši
64.000 Kč

Deklaraci
samospráv
v ORP Otrokovice prosazující
nezpoplatněné používání severovýchodní části obchvatu
města Otrokovice do doby dobudování jeho chybějící jihovýchodní části

Žádost ředitelství ZŠ a MŠ
Halenkovice o posílení fondu reprodukce převodem
z rezervního fondu ve výši
59.040 Kč

Předložený návrh odpisového plánu pro budovy a movitý majetek ZŠ a MŠ Halenkovice na rok 2011

Zapůjčení letištní plochy
na Drahách spolku Renault 5
za dohodnutých podmínek

Bezvýkopovou opravu kanalizace na Záhumení dle vý-

běrového řízení. Provede ﬁrma VEGI Kroměříž - vysoutěžená cena je 1.100.000 Kč

Přeložení vody na místním hřbitově k venkovní stěně
zákristie a obnovení hrobu rumunských vojáků

Finanční sbírku pro rodinu Novákových na obnovu
požárem zničené novostavby.
4 výběrová místa v místních
obchodech. Občané přispěli
částkou 27.580 Kč. RO navrhne zastupitelstvu poskytnout
ﬁnanční podporu z rozpočtu
obce na nákup dřeva na střechu domu

Záměr nákupu lesních
pozemků v k.ú. Halenkovice
cca 5,5 ha na veřejné dražbě
v Plzni

Výsledek výběrového řízení na opravu komunikací
zničených po loňských povodních. Dodavatelem prací
byla vybrána SÚS Zlín – cena
cca 950.000 Kč

Umístění informačních
tabulí stolařské ﬁrmy Kedra
v obci

Smlouvu mezi obcí a ČZS
Halenkovice k užívání pozemku - umístěna studna v majetku zahrádkářů

Podmínky na výběrové
řízení na odprodej pozemků
na stavbu rodinných domů
a jeho zveřejnění. Po stanovené lhůtě provedla VŘ s vyhodnocením a doporučila ZO
tento prodej schválit. Hlavní
kritérium nejvyšší nabídka 3 zájemci

Smlouvu s ateliérem Kosa
na vypracování projektu obnovy veřejné zeleně na Pláňavách (parčík naproti OÚ
a u nové školy). Provedena
studie

Znění Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavební
pozemky a zajistila uzavření
se zájemci

Žádost MŠ a ZŠ Halenkovice na přijetí ﬁnančního účelového daru ve výši 20.000 Kč
na pořízení nábytku pro Mateřskou školu od Nadace dě-

ti-kultura-sport, daru ve výši
10.000 Kč určených na pořízení nábytku pro MŠ a daru
16.000 Kč na vypalovací pec
od SRPŠ Halenkovice
Provedení
veřejnoprávní kontroly u příspěvkové
organizace Základní školy a Mateřské školy Halenkovice, za účasti kontrolní
skupiny ve složení: vedoucí
p. Mgr. Ondřej Gabrhelík, členové p. Ing. Jiří Lorenc (auditor) a p. Zdeňka Trvajová.
Nebylo shledáno pochybení
v hospodaření organizace,
drobné nedostatky byly odstraněny ve stanovené lhůtě
Podmínky pro výběrové
řízení na odprodej nepotřebného malotraktorku – sekačky s příslušenstvím a jeho
zveřejnění. Po uplynutí lhůty
provedla VŘ s vyhodnocením
a doporučila ZO ke schválení.
Kritérium nejvyšší nabídka - 4
zájemci
Rekonstrukci části veřejného osvětlení v Zádřinoví.
Dodavatelem prací byl vybrán
p. Pecha ze Spytihněvi
Podmínky pro výběrové
řízení na technický dozor investora a bezpečnost práce
ke stavbě kanalizace a ČOV.
Provedla vyhodnocení VŘ
a předložila ZO ke schválení.
Přijetí věcného daru pro
příspěvkovou organizaci ZŠ
a MŠ Halenkovice od České školní inspekce ve výši
76 035 Kč
Smlouvu o dodávce aktualizací programového vybavení - Proﬁdata a pověřila starostu podpisem smlouvy
Plán zimní údržby na rok
2011–2012 v obci Halenkovice
Převod ﬁnančních prostředků z rezervního fondu
MŠ a ZŠ Halenkovice ve výši
173.072 Kč na úhradu zhoršeného hospodářského výsledku - navýšení elektrické energie a plynu (rozšíření prostor
v MŠ)
(Pokračování na straně 8)
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(pokračování ze str. 6 a 7)

Umístění směrových tabulí pro ﬁrmu Fagus v počtu
dvou kusů

Převod ﬁnančních prostředků z fondu odměn
ve výši 60.000 Kč k pokrytí platů pracovníků školy

Převod ﬁnančních prostředků z fondu reprodukce na úhradu oplocení v MŠ
a školní zahradě ve výši
71.566 Kč a opravu střechy MŠ
ve výši 36.277 Kč

Přijetí daru ve výši
25.120 Kč od SRPŠ Halenkovice pro MŠ Halenkovice na didaktické pomůcky, hračky
a regály pro stavebnice


Přijetí daru od SRPŠ Halenkovice pro ZŠ Halenkovice a to l ks elektrického a l ks
kombinovaného
sporáku
pro cvičnou kuchyni ve výši
7.607 Kč

Přijetí daru a to dřevěné pergoly do zahrady MŠ
od SRPŠ Halenkovice ve výši
40.000 Kč

Projekt na rekonstrukci
hřiště u budovy nové školy.
Zhotovitel ﬁrma RPS s.r.o. –
náklady na projekt 30.000 Kč.
Zajišťuje p. František Palla

Nákup vánoční výzdoby
na vánoční strom v hodnotě
cca 4.000 Kč – levnější řetězy.

Nákup 20 kusů publikací „Chřiby po hradských cestách“

RO pověřila:

Starostu

obce podpisem
smlouvy o dílo na kanalizaci
a ČOV s vybraným uchazečem

Starostu podpisem smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského
kraje č. D/0715/2011/KH pro
jednotku SDH

Starostu obce podpisem
návrhu Deklarace samospráv

Starostu předáním veškeré dokumentace k přidělení
dotace na stavbu „ČOV a kanalizace“ na Ministerstvo zemědělství ČR

RO nesouhlasí:

S předloženým návrhem
na spoluúčast k úhradě ná-

kladů v Pečovatelském domě
v Otrokovicích, viz dřívější
rozhodnutí ZO č.12/IX/2008

S pronájmem veřejných
prostorů na Pláňavách při pořádání „Barumky" cizím ﬁrmám zajišťujícím prodej občerstvení. Jsou vyhrazeny pro
místní podnikatele

S uzavřením komunikace vedoucí do Napajedel pro
soukromé automobilové závody

S půjčováním dřevěných
prodejních stánků soukromým osobám a podnikatelům.

S pronájmem letištní plochy Drahy pro p. Jakuba Langera – testovací jízdy motorka
MZ150.

Mateřská škola - akce MŠ - 2010/2011

Září

1. 9. 2010 - Slavnostní zahájení školního roku. Od září se
děti ze třídy Skřítci a Berušky
pečlivě připravovaly na vystoupení, které předvedly při
oslavách otevření MŠ a nové
budovy
ZŠ
Halenkovice
a na slavnostní „Akademii“.

Říjen
2. 10. 2010 - Oslavy školství
v naší obci, 3. 10. 2010 – Slavnostní Akademie.

Listopad
2. 11. 2010
Uspávání
broučků a skřítků - podzimní dílničky (tvoření z podzim-

ních přírodních materiálu,
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 – před

podzimní akce - kouzelný sad

MŠ - vystoupení pro seniory

budovou OÚ. V listopadu
2010 po kolaudaci přístavby
MŠ vznikla další třída Sluníčka.

Prosinec
2.12.2010 – Fotografování dětí s vánoční tématikou,

3.12.2010 - Mikuláš v MŠ,
6. 12. 2010 - Mikuláš v prodejně COOPu, 8. 12. 2010 Pečení perníčků s p. Očadlíkovou, 13. 12. 2010 - Vánoční vystoupení pro seniory (vystoupení na OÚ),
16. 12. 2010 - Vánoční besídka v MŠ - pro rodiče (prarodiče), 20. 12. 2010 - Vystoupení
s dětmi (Berušky) v domově důchodců v Napajedlích,
23. 12. 2010 - Zpívání koled
u stromečku (návštěva dětí
z 1. tř. ZŠ).

Leden
5. 1. 2011 Prohlídka betléma
v kostele sv. Josefa, 17. 1. 2011
– Loutkové divadlo v MŠ - po-

hádka „Tři zlaté vlasy děda
Vševěda“.

Únor
8. 2. 2011 - Zápis do 1. třídy ZŠ, 24. 2. 2011, Plavání
dětí (třída Berušky, Skřítci),
25. 2. 2011 - Karneval v mateřské škole, 26. 2. 2011 - Karneval pro děti v kulturním domě.

Březen
3. 3. 2011 - Plavání dětí (třída Berušky, Skřítci), 4. 3. 2011
- Karneval v mateřské škole,
7. 3. 2011 - Návštěva knihovny
v Halenkovicích seznámení
s knihami pro děti, 10. 3. 2011
- Plavání dětí (třída Berušky,
Skřítci), 14. 3. 2011 – Loutkové divadlo v mateřské škole - pohádka „Malý čaroděj“,
17. 3. 2011 - Plavání dětí (třída
Berušky, Skřítci), 24. 3. 2011
- Plavání dětí (třída Berušky,
Skřítci), 31. 3. 2011 - Plavání
dětí (třída Berušky, Skřítci).

Duben
Počátek měsíce se nesl
ve znamení příprav na Veliko-

noční jarmark (děti, rodiče,
i paní učitelky tvořili výrobky na prodej, perníčky apod.
– výtěžek rozdělen mezi děti

rů – p. Čevora, 7. 4. 2011 - Plavání dětí (třída Berušky, Skřítci),
14. 4. 2011 - Plavání dětí (třída
Berušky, Skřítci), 7. – 8. 4. 2011

ní děti – „Starosti lesní princezny“, 28. 4. 2011 - Plavání dětí
(třída Berušky, Skřítci).
Květen
Od začátku měsíce se učitelky, rodiče i děti připravovali
na Výlet do pohádky (účinkovali nebo se organizačně podíleli), 2. 5. 2011 - Brněnské
písničkové tetiny s pořadem –
„Zvířátka ze ZOO“, 3. 5. 2011 Kroužek keramiky (pro přihlášené děti), 5. 5. 2011 - Plavání
dětí (třída Berušky, Skřítci),
6. 5. 2011 - Návštěva Slováckého divadla v Uh. Hradišti - pohádka „Pinocchio “, 12. 5. 2011
- Plavání dětí (třída Berušky,
Skřítci), 19. 5. 2011 - Plavání
dětí (třída Berušky, Skřítci),
20. 5. 2011 – Fotografování –
Společné foto dětí, 21. 5. 2011
- Výlet do pohádky – 23. ročník, 23. 5. 2011 - Ekologický
program pro předškolní děti
- „Housenka a její kabátek“,
25. 5. 2011 - Hudební pohádka „Máme rádi zvířata“ - v LŠU
Napajedla pro předškolní děti,
26. 5. 2011 - Plavání dětí (třída
Berušky, Skřítci), 26. 5. 2011
- Loutkové divadlo v MŠ - „Indiánská pohádka “, 30. 5. 2011
- Balónkový klaun – p. Taraba.
Červen
12.–16. 6. 2011 - Škola v přírodě pro předškoláky – Vel-

Loňský š. rok - Pasování na školáky - oslava a dort

z MŠ a Folklórního kroužku).
4. 4. 2011 - Návštěva loutkového divadla z Vracova - pohádka „O lesních zvířátkách“
a „O závistivém Kazimírovi“,
5.4. 2011 - Ukázka pletení tata-

- Zápis nových dětí do MŠ Halenkovice pro školní rok 2011–
2012, 16. 4. 2011 - Velikonoční
jarmark s vystoupením dětí,
20. 4. 2011 - Návštěva LŠU Napajedla - představení hudebních nástrojů, 27. 4. 2011 - Ekologický program pro předškol-

Plavání dětí

ké Karlovice, hotel Galík,
18. 6. 2011 - Vystoupení děti
ze všech tříd MŠ - Setkání seniorů v budově KD Halenkovice, 28. 6. 2011 - Rozloučení
s předškoláky - slavnostní vyřazení budoucích prvňáčků.


Podzimní akce - jak jsme pekli buchtu

www.halenkovice.cz
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MŠ v přírodě
I v minulém školním roce
jsme pro děti naplánovali
pobyt v přírodě. Tentokrát
jsme za téma pobytu zvolili „Čarodějnický rej“. Po rozloučení s rodiči se děti spolu s učitelkami v neděli dne
12. 6. 2011 v 15:20 hodin vydaly na cestu autobusem
směr Velké Karlovice, hotel Galík. Cestu děti zvládly
velmi dobře. Plni očekávání
jsme dorazili kolem 17:00
hodiny na místo samé. Děti
se ubytovaly ve velmi pěkných pokojích. A protože
už byly hladové, společně
jsme šli na první večeři.
Paní kuchařky nám připravily zapečené palačinky
s tvarohem. Po večeři jsme
se vydali na kratičkou cestu po okolí. Po 20:00 hodině jsme přečetli první díl
pohádky „Čarodějka Berta“
a poté šly děti spinkat.
V pondělí 13. 6. 2011 nastalo první plnění úkolů ča-

rodějnické školky, vykreslování omalovánky a také sledování pohádky „Čaroděj ze
země Oz“. Po dobrém obědě
si děti šly odpočinout na pokoje a pak následovalo sportovní odpoledne plné her, zábavy a smíchu (míčové hry,
chůdy, badminton, kreslení křídami, koloběžky, atd.).
Po večeři si děti namalovaly
první obrázek - zážitek z daného dne, který se pak zalepil
do obálky a poslal poštou rodičům. Poté následovalo čtení druhého dílu o čarodějnici
Bertě.
V úterý 14. 6. 2011 nás
po dobré snídani, kdy děti velmi ocenily čokoládové kuličky s mlékem a lupínky, čekalo
otiskování ručiček na namalované plátno - náš čarodějnický talisman. Pak jsme sledovali další díl „Čaroděj ze země
Oz“a následně potom kreslení pracovních listů. Po obědě jsme vyrazili do muzea

Doplňkové aktivity MŠ

Kroužek anglického
jazyka
Výuka se opírá o metodiku výuky angličtiny v mateřské škole. Děti se seznamují
s anglickým jazykem formou
her, písniček, básniček, scének apod. Tematické okruhy
zahrnují: rodinu, hračky, zvířata, ovoce a zeleninu, barvy, čísla, dopravní prostředky,
roční období, každodenní rituály, apod. Při hodinách používáme CD s písničkami a říkadly, kartičky s obrázky, pracovní listy, knihy s anglickými
pohádkami, maňásky a také
spoustu pomůcek, které si
zhotovujeme samy nebo které
si děti vyrábějí v hodinách

Logopedická prevence
V průběhu měsíce září a října provedly učitelky ve svých
třídách diagnostiku řečové-

ho projevu dětí. Logopedická preventistka vypracovala seznam dětí pro prevenci
řeči a časový harmonogram.
Dítě přichází spolu s rodičem
v čas dohodnutý s logopedickou preventistkou. Rodič je
po celou dobu přítomen a aktivně spolupracuje. Dílčí cviky
k prevenci, říkadla, básničky,
zapisuje logopedická preventistka do deníčku dítěte.

Kurz předplavecké výchovy
Probíhá v krytém bazénu,
výcvik vedou kvaliﬁkovaní
instruktoři. Děti se naučí nebát se vody, splývat, dýchání
ve vodě, pohyby nohou, paží.
Přepravu do krytého bazénu
zajišťujeme autobusem.

Keramický kroužek
Modelování z keramické hlíny, glazování. Objevování po-
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ve Velkých Karlovicích, kde
si děti prohlédly jak prostory, kde lidé dříve žili a čím se
živili, tak umění hrnčířského
kruhu a výrobu svíček – tuto
dovednost si mohly také vyzkoušet. Jelikož se obloha velmi rychle zatáhla, zastihl nás
silný déšť. Ten nás nerozhodil
a na hotel jsme přijeli všichni
v pořádku. Po večeři jsme si
přečetli další příběh čarodějky Berty.
Středa 15. 6. 2011 byla pro
děti velmi náročná. Ihned
po snídani jsme vyrazili
do nového „wellness“ centra v hotelu Horal, kde na nás
čekal zážitkový dětský bazén
a vířivky. Také nám tam byl
po celou dobu k dispozici
velmi ochotný plavčík. Po absolvování „wellnessu“ jsme si
dali výbornou italskou zmrzlinu a plni nadšení vyrazili
na oběd. Po poledním klidu
jsme na terase vyráběli různé
motýlky a lepili na ně květiny,
některé děti vyráběly čarodějnice na kolíčku a jiné dokreslovaly titulní stranu své čaro-

dějnické knihy. Také jsme
ještě zašli pouštět krásné
lodičky do potoka. Ty nám
připravila paní Maňáková.
Dětem se to velmi líbilo. Večer nás čekal velký čarodějnický rej plný kouzel a čarování, stezka odvahy při
svíčkách a také diskotéka
završená dětským šampaňským. Děťátka vyčerpáním
padla do postele a spinkala
„jako zabitá“.
Ve čtvrtek 16. 6. 2011 jsme
po snídani museli všichni
pečlivě zabalit kufry, dohledat věci, které chyběly
a vše nachystat k recepci.
Děti si ještě dodělávaly pracovní listy, jiné si hrály s legem, stavebnicemi a některé děti sledovaly pohádku
„Ať žijí duchové“. Po dobrém obědě jsme ještě naposledy vyrazili na zmrzlinu a vycházku po okolí než
přijel autobus a odvezl nás
všechny domů. K radosti rodičů i nás učitelek jsme docestovali v pořádku.
Eliška Černochová

stupu při výrobě a zdobení keramických výrobků.

Cvičení
pro
děti
od 1–4 let
V rámci 90 minutového setkání na půdě tělocvičny ZŠ
Halenkovice se děti seznamují s chováním v kolektivu - především s pravidly společenských her, poznávají nové kamarády, protahují svoje energií
nabitá tělíčka, učí se báječné
pohybové říkanky, vytváří svá
první umělecká díla a nabírají
spousty dalších zážitků a nápadů. Pochopitelně k doprovodu
rodičů či ostatních příbuzných
neodmyslitelně patří spolupráce při jednotlivých cvičeních
a hrách. Děti jsou odměňovány motivujícími razítky a drobnými sladkostmi.

Centrum pro děti
Centrum pro děti působí
při MŠ Halenkovice a je určeno opět těm nejmladším, ale
především budoucím škol-

káčkům, kteří se teprve těší
na nástup do školky. Pobyt
a hry v prostředí mateřské
školky jim zpravidla pomůže
k jejich rychlejšímu zařazení
do života ve školce, což bylo
hlavním motivem zřízení centra. Děti do centra doprovází
rodiče či příbuzní, kteří se aktivně zapojují do hraní.

Kurz grafomotoriky
Je určen dětem předškolního věku a dětem s odkladem
školní docházky, u nichž vývoj jednotlivých funkcí neprobíhá rovnoměrně. Pomocí
pravidelných cvičení se tyto
funkce potřebné pro školní
připravenost rozvíjejí. Kurz je
rozložen do 10 lekcí, během
nichž děti procvičují potřebné
oblasti s rodiči.
Každá lekce rozvíjí tyto oblasti dovedností: jemná motorika, pozornost a zrakové vnímání, sluchové rozlišování, paměť, myšlení, početní vztahy.

11

č. 65-66 / PROSINEC 2011

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Nový školní rok
Školní rok 2011–2012 jsme
slavnostně zahájili ve čtvrtek
1. září. Jsme trojtřídní MŠ s hygienickou kapacitou 64 dětí.
V tomto školním roce je k pravidelné docházce zapsáno 64
dětí ve věku 3–7 let. Do třídy
Sluníček je zapsáno 14 dětí
3–4letých, do třídy Skřítků 25
dětí 4–7letých a do třídy Berušek 25 dětí 4–7letých.
O děti pečuje pět pedagogických pracovnic – p. Marie
Mihálová, p. Dagmar Holásková, p. Jaroslava Válková, p
Veronika Horková a p. Eliška
Černochová. O pořádek a čistotu dbá 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.
Pracovnice mateřské školy
se snaží vytvářet prostředí příjemné pro děti, jejich rodiče
i zaměstnance. Nejrůznějšími
akcemi během celého roku
chtějí pracovnice MŠ dosáhnout pocitu vzájemné sympatie a dobré spolupráce při výchově „našich dětí“.
Současný model vzdělávání stojí především na prožitkovém učení, kolektiv pedagogů
připravuje každý školní rok
spektrum zajímavých akcí, při
kterých o zážitky není nouze.

Mnohé jsou součástí školního
vzdělávacího programu, kte-

rý jsme nazvali: „Svět je velká
skládačka“.

Mezi tradiční a oblíbené
akce patří: drakiáda, uzavírání podzimní přírody, čertoviny v MŠ, vánoční besídka, karneval, dny otevřených
dveří v MŠ, škola v přírodě,
výlet do pohádky, oslava Dne
dětí a rozloučení se školáky.
V mateřské škole pracují dvě
logopedické asistentky. Další aktivity dětí této mateřské
školy: exkurze u hasičů, návštěva knihovny, 1x měsíčně
maňáskové divadlo, plavecký
výcvik pro předškoláky, koncerty pro děti v ZUŠ Napajedla. Rodičům pro děti nabídneme kroužek anglického jazyka, keramiky, cvičení pro
děti, centrum pro děti maminek na MD, Orient - břišní tanečky.
V rámci spolupráce se základní školou se uskutečňují
vzájemné návštěvy dětí a pedagogů. Po celý školní rok budeme plně využívat zahradu
školy. K rozvoji spontánního
pohybového vyžití budeme
1x týdně navštěvovat tělocvičnu při ZŠ. Příště Vás podrobně seznámíme s našimi nejzajímavějšími akcemi.
Přejeme všem krásné
Vánoce, šťastný nový rok
2012, prožitý ve zdraví
a spokojenosti. Dětem hodně dárečků od Ježíška.
Marie Mihálová

www.halenkovice.cz
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Základní škola
Ukončení školního roku 2010/2011
Ukončení školního roku
proběhlo za účasti 153 žáků,
pedagogického sboru a pozvaných hostů starosty obce
Halenkovice p. Jaromíra Blažka a starosty obce Spytihněv
p. Víta Tomaštíka ve čtvrtek 30.
června 2011 na dětském hřišti
před budovou ZŠ. Ředitel ško-

ly p. Vojtěch Tělupil zhodnotil
činnost školy v průřezu celého školního roku a zaměřil se
především na prospěch a chování žáků. Nejaktivnější a nejlepší žáci byli oceněni knižní odměnou a nejlepší žákyně školy obdržela věcný dar
od starostů obou obcí.

Prospěch a chování
1. roč. - tř. uč. Petra Barcuchová - 19 žáků - 8 chl. a 11 dí.
Samé jedničky: T. Bieberlová, N. Čevelová, M. Hastík,
V. Horková, J. Ivan, G. Hradílková, M. Kašpar, A. Kedruš, A.
Machalová, M. Mužík, A. Nádvorníková, A. Platošová, L.
Sobková, E. Švejčarová, E. Valentíková, R. Vašíček, A. Velecká, R. Vycudilík, F. Trlida – jedna dvojka.
Zameškané hodiny: celkem 488,  25,7
Panel cti: Vendula Horková
– výborný prospěch, pěkné
chování
Chování: bez připomínek
2. roč. tř. uč. Eva Sattková 19 žáků - 11 chl. a 8 dí. 15 žáků
prospělo s vyznamenáním
Samé jedničky: K. Dobrozemská, S. Holásková, L. Marcaníková, F. Palla, L. Surý, F.
Trvaj, Z. Vojáček, A Vaculíková
Další: K. Donovalová, F.
Kašík, D. Nytra, L. Kocián, M.

Kunčarová, R. Platoš, M. Pavelka
Zameškané hodiny: celkem 629,  33,1
Panel cti: Lenka Marcaníková – výborný prospěch, aktivní, energická, pěkné chování
Chování: napomenutí tříd.
učitele – 1 žákyně za zapomínání a nepořádek
3. roč. - tř. uč. Jarmila Tělupilová - 20 žáků - 8 chl. a 12 dí.
16 žáků prospělo s vyznamenáním
Samé jedničky: D. Vlachynský, N. Krátká, B. Gabrhelíková, L. Surý, R. Šubík
Další: V. Badalová, V. Trvajová, M. Gabrhelíková, D. Vlk,
D. Hastík, K. Hrbáčková, D. Trvaj, K. Černá, K. Machalová,
A. Stuchlíková, A. Vojáčková
Zameškané hodiny: celkem 759,  37,9
Panel cti: Nikola Krátká –
výborný prospěch, příkladné
chování
Chování: bez připomínek
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4. roč. - tř. uč. Jan Kalivoda - 15 žáků - 8 chl. a 7 dí.
10 žáků prospělo s vyznamenáním
Samé jedničky: K. Dundálková, B. Koutná, J. Chaloupka,
H. Chrenčíková
Další: V. Dundálek, A. Kylarová, M. Blažek, M. Trvaj, L.
Sklenařík, M. Vašek
Zameškané hodiny: celkem 759,  50,6
Panel cti: Jakub Chaloupka
– výborný prospěch, aktivní,
ochotný, kamarádský, samostatný
Chování: bez připomínek
5. roč. - tř. uč. Jiří Veselý 13 žáků - 6 chl. a 7 dí.
11 žáků prospělo s vyznamenáním
Samé jedničky: K. Hanáková, T. Březíková, D. Varmužová,
Další: K. Stuchlíková, M.
Švejčarová, D. Trnavský, D.
Černoch, J. Jurásek, M. Zapletalová, O. Huťka, G. Mitáčková
Zameškané hodiny: celkem 682,  52,5
Panel cti: Karolína Stuchlíková – výborný prospěch,
vzorné chování, práce pro kolektiv třídy
Chování: napomenutí tříd.
učitele – 1 žák za zapomínání
a neplnění školních povinností
6. roč. - tř. uč. Bohdana
Ambrožová - 12 žáků - 4 chl.
a 8 dí. 3 žáci prospěli s vyznamenáním
Vyznamenaní: M. Gabrhelík, N. Navrátilová, K. Kociánová
Zameškané hodiny: celkem 592,  49,33
Panel cti: Kateřina Kociánová – výborný prospěch,
vzorné chování, práce pro
třídní kolektiv
Chování: důtka tříd. učitele
– 2 žáci za neplnění školních
povinností a v jednom případě i za nevhodné chování
důtka ředitele školy – 2
žáci za zapomínání a neplnění školních povinností, v jednom případě též za neukázněné a drzé chování
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7. roč. - tř. uč. Libor Lízal 20 žáků - 4 chl. a 8 dí. (jeden
žák vzděláván v cizině)
3 žáci prospěli s vyznamenáním
Samé výborné: Š. Přecechtěl
Další: D. Kylarová, J. Blažek
Zameškané hodiny: celkem 1482,  78
Panel cti: Tomáš Němec –
pěkný prospěch, slušné chování, kladný přístup ke školním povinnostem
Chování: důtka tříd. učitele – 3 všichni za vyrušování
a laxní přístup ke školním povinnostem
důtka ředitele školy – 2 žáci
oba za nekázeň, neplnění
školních povinností a za vážné porušení školního řádu.
Jeden žák neprospěl z JČ
a během prázdnin se připravoval na opravnou zkoušku,
kterou úspěšně zvládl.
8. roč. - tř. uč. Michal Palúch - 21 žák - 12 chl. a 9 dí.
6 žáků prospělo s vyznamenáním
Samé výborné: M. Graclová
Další: D. Hanáková, K. Králová, M. Kadlčíková, O. Švec,
H. Tišocká
Zameškané hodiny: celkem 1197,  57
Panel cti: Denisa Hanáková – výborný prospěch, vzorné chování, aktivní, pracovitá
Chování: napomenutí tříd.
učitele – 2 žáci za zapomínání, vyrušování a neplnění školních povinností
9. roč. - tř. uč. Olga Idesová
- 15 žáků - 6 chl. a 9 dí.
2 žáci prospěli s vyznamenáním
Vyznamenaní: A. Graclová, F. Wozar
Zameškané hodiny: celkem 1635,  109
Panel cti: Lucie Vojtíková –
velmi dobrý prospěch, aktivní
účast na akcích školy, práce
pro kolektiv třídy
Chování: napomenutí tříd.
učitele – 1 žák za zapomínání
a nepřipravenost na vyučování
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Plavecký výcvik
Od února do konce dubna
jezdily děti z 1., 2. a 3. třídy každý pátek do Zlína na plavání. Prvňáčci se postupně seznámili s prostředím bazénu,
s plaveckými styly a zahráli si
spoustu her. Druháci, už zkušenější plavci, se zdokonalovali v tom, co se loni naučili.

Nejlepší žákyně školy
Anna
Graclová
(ze
Spytihněvi) – trvale výborný
prospěch, příkladné plnění
školních povinností, účast

na akcích školy, reprezentace
v soutěžích a olympiádách,
práce pro kolektiv třídy, vzorné a nekonﬂiktní chování.

Prvňáci v knihovně
V rámci projektu Knížka
pro prvňáčka se děti z první
třídy vypravily do knihovny.
Přivítaly je tam knihovnice
paní Dubová a studentky SOŠ
Luhačovice, jednou z nich

Volba povolání
Berzedy Tomáš
Dundálková Adriana
Graclová Anna
Jelínek Richard
Jurásek Jan
Kadlčíková Blanka
Kociánová Magdaléna
Košábek Filip
Kruťa Filip
Přílučíková Simona
Stuchlíková Adéla
Svárovská Pavla
Vojáčková Michaela
Vojtíková Lucie
Wozar Filip

SOŠ Otrokovice
Zdravotní lyceum Uh. Hradiště
Gymnázium Uh. Hradiště
Obchodní akademie Zlín
SOŠ Otrokovice
SŠ hotelová a služeb Kroměříž
SŠ hotelová a služeb Kroměříž
SŠ polytechnická Zlín
SŠ polytechnická Zlín
Pedagogická škola Kroměříž
SŠ oděvní a služeb Vizovice
Gymnázium Otrokovice
SŠ hotelová a služeb Kroměříž
Gymnázium TGM Zlín
Gymnázium TGM Zlín

Ti šikovní také chodili na velký bazén. A zkušení plavci ze
3. třídy ve velkém bazénu už
jen vylaďovali všechny plavecké styly, které se během
dvou let naučili. Všichni se
v plavání moc snažili a jako
odměnu dostali mokré vysvědčení.

automechanik
maturita
maturita
maturita
chemik plastikář
maturita
maturita
maturita
obráběč kovů
maturita
kadeřnice
maturita
cukrářka
maturita
maturita

byla bývalá žákyně naší školy Lucie Vlková. Studentky si
pro děti připravily spoustu
aktivit, aby se prvňáčci mohli s knihovnou seznámit a naučili se v ní chovat, a také získali ke knížkám pěkný vztah.
A tak děti vymýšlely název
pohádky, kreslily obal pro
knížku, vymýšlely pohádky,
dozvěděly se, jak se ke knížkám chovat, jak s nimi zacházet. Dětem se v knihovně moc
líbilo. Nezbývá než poděkovat
oběma studentkám za přípravu akce a také paní Dubové,
díky které si děti mohly vypůjčit vybrané knihy.

Dopravní soutěž
V pondělí, 2. 5. 2011, se žáci
naší školy zúčastnili dopravní soutěže v ZŠ Napajedla.
Soutěžili v jízdě zručnosti,
ve znalosti dopravních testů a ve znalostech poskytnutí první pomoci. V mladší kategorii bojovali: Radek
Trvaj (6. tř.), Michal Gabrhelík (6. tř.), Kateřina Hanáková (5. tř.), Marika Zapletalová
(5. tř.). Ve starší kategorii soutěžil Bohuslav Vykoukal, Ondřej Švec, Monika Kadlčíková
a Kateřina Králová všichni z 8.
třídy. Obě družstva se umístila na pěkném 2. místě.

www.halenkovice.cz
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Základní škola
lářský papír a noviny (černobílé), časopisy a letáky (barevné) a lepenku a krabice.
Za oba dva dny bylo vybráno
12.692 kg papíru od žáků školy i veřejnosti.


Výsledky sběru
Umístění tříd podle
průměru na žáka:
místo – 5. ročník 126,76 kg
místo – 2. ročník 121,05 kg
místo – 4. ročník 100,66 kg

Umístění dalších tříd:
1. ročník
100,35 kg
3. ročník
97,30 kg
7. ročník
82,55 kg
9. ročník
58,00 kg
6. ročník
52,09 kg
8. ročník
47,75 kg

Žáci, kteří přinesli 250 kg sběru a více.
1. místo Trvaj František 523 kg
– 2. tř.
2. místo Huťka Ondřej 481 kg
– 5. tř.
3. místo Trvaj Martin 455 kg
– 4. tř.
1. třída:
2. třída:
3. třída:
4. třída:
5. třída:
7. třída:

č. 65-66 / PROSINEC 2011

Pouťový běh nově!

Jarní sběr papíru
Sběr papíru proběhl na naší
škole ve čtvrtek 5. 5. a v pátek
6. 5. 2011 od 09:00 do 17:00 hodin. Opět byl určen i pro širokou veřejnost. Všichni občané, rodiče a žáci papír pečlivě
roztřídili dle druhu: na kance-
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Bieberlová T. – 351 kg, Nádvorníková A. – 250 kg
Gabrhelík J. – 350 kg, Vojáček Z. – 253 kg
Trvaj D. – 306 kg, Vojáčková A. – 254 kg
Kylarová A. – 288 kg
Varmužová D. – 329 kg
Kylarová D. – 288 kg, Gabrhelík L. – 273 kg

Pravda o zkáze Titaniku
Žáci 8. třídy ZŠ Halenkovice nás pozvali na divadelní
představení s názvem Titanic,
aneb pravda o zkáze Titaniku. Představení se uskutečnilo v sále OÚ v pátek 6. 5. 2011
od 18:28 hod. a v neděli 8. 5.
2011 od 17:28 hod.
Slovo režiséra
Toto letošní představení se
neslo v duchu námořním, jelikož bylo o Titaniku - slavné
to lodi s neslavným koncem.
Ovšem ti, co čekali divadelní
přepis známého ﬁlmu s „Dykapryjem“ a „Vynsletovou“
v hlavních rolích, byli zklamáni. Netvrdím, že tento vcelku

povedený ﬁlm není k dívání,
ale historicky trochu pokulhává. Proto se rozhodli žáci
uvést historicky asi správnou
verzi této slavné katastrofy
a to stravitelnou, pochopitelnou a úsměvnou formou. Prostě ten kdo viděl, ví a je historicky poučen, ten kdo neviděl, může jen zaplakat a historicky tápat. Dovolte mi závěrem poděkovat všem hercům
i nehercům, kteří se podíleli
na realizaci tohoto povedeného divadelního kusu, protože
bez nich by to opravdu nešlo.
Prostě ještě jednou díky všem
Váš kapitán Morgan.

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. Měli také možnost vyzkoušet si měření
rychlosti mobilním radarem
Toho, kdo měl vše v pořádku, odměnili žáci drobnými
předměty od partnerů akce.
K hříšníkům byli dětští policisté shovívaví a všechny
prohřešky řešili pouze domluvou. Celkem bylo v rámci akce zastaveno a podrobeno důkladné kontrole 15
vozidel. 11 řidičů obdrželo

od dětské hlídky upomínkové
předměty. U 6 řidičů byly zjištěny drobné přestupky, které
byly na místě vyřešeny domluvou. Smyslem akce byla
především bezpečnost na silnicích. Děti si vyzkoušely, jakým způsobem pracují složky
Policie ČR, tak aby v budoucnu, až budou mít vlastní řidičské oprávnění, se na cestách
chovaly slušně a věděly, že
na silnicích může být bezpečno, ale i nebezpečno. Partnery akce jsou: BESIP, Policie
ČR, Barum Continental, spol.
s r.o., Dopravní společnost
Zlín-Otrokovice, ČSAD Vsetín,
LKW Vrábel, Solanka. Děkujeme Mgr. Renátě Krystyníkové
z MěÚ Otrokovice.

Dne 13. května se uskutečnil tradiční jarní „Pouťový
běh“. Tentokrát ovšem poprvé nejenom jako přebor
naší školy, ale za účasti závodníků několika okolních
škol. To, že se akce vydařila, je patrné z mnoha fotograﬁí, jejichž autorkou je
p. Bieberlová. Vyhodnocení
proběhlo na myslivecké chatě na Větřáku. Přespolního
běhu se zúčastnilo celkem
145 žáků - 68 chlapců a 77
dívek prvního až pátého ročníku ze šesti škol: ZŠ Napajedla I a II, ZŠ Pohořelice, ZŠ
Spytihněv, ZŠ Žlutava a ZŠ
Halenkovice. Závody byly
vypsány pro 10 kategorií –
Umístění dětí z naší školy:
1. roč.
3. místo
2. roč.
2. místo
3. místo
2. roč.
3. místo
3. roč.
2. místo
3. místo
3. roč.
2. místo
3. místo
4. roč.
1. místo

5 chlapeckých a 5 dívčích.
Žáci, kteří příkladně reprezentovali své školy za vítězství získali diplomy a sladké
odměny. Pro všechny na závěr měli pořadatelé jako překvapení volné „kolotočování“ na různých atrakcích
v délce jedné hodiny. Všem
dětem se to velmi líbilo.
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem, kdo se podílel na přípravě a průběhu
tohoto závodu (obecnímu
úřadu, vedení školy, mysliveckému sdružení, pedagogickému sboru) za ochotu
a pomoc. Všichni se již těšíme na další ročník akce Pouťový běh 2012.

- Vašíček Richard
- Donovalová Karolína
- Holásková Sára
- Kocián Lukáš
- Hučík Tomáš
- Vlachynský Dominik
- Gabrhelíková Barbora
- Gabrhelíková Marie
- Vašek Marek

Dětská policie
Tradiční akcí v naší škole
je „Dětská policie“. Připravuje ji pro nás: MěÚ Otrokovice,

Obec Halenkovice a Policie
ČR. Proběhla dne 10. 05. 2011
v centru naší obce. Zúčastnili
se žáci čtvrtého
ročníku (Maruška Čagánková,
Hanka Chrenčíková, Martin Trvaj, Míša Hujíček, Mojmír Blažek a Adélka Kylarová). Spolu
s příslušníky Policie ČR, dopravního inspektorátu Zlín dohlíželi
na dodržování
pravidel silničního provozu.
Při kontrolách
se
soustředili

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Exkurze „Dlouhé stráně“
12. května 2011 uskutečnili
žáci 7., 8. a 9. třídy velmi zajímavou exkurzi. Navštívili totiž
přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, která leží
na Moravě, v katastru obce
Loučná nad Desnou, v okrese Šumperk. Kromě správní
budovy s velínem se na povrchu nachází pouze objekt vývodového pole se zapouzdřenou rozvodnou 400 kV, dílny
a sklady, garáže, čistírna odpadních vod a úpravna vody.
Celá elektrárna je totiž řešena
jako podzemní dílo. Obě soustrojí jsou umístěna v podzemí, v kaverně o rozměrech
87,5x25,5x50 m. Horní nádrž je
s podzemní elektrárnou spojena dvěma přivaděči, každým
pro jedno soustrojí. Přivaděče
mají délku 1 547 m a 1 499 m.

Elektrárna je spojena s dolní
nádrží dvěma odpadními tunely o průměru 5,2 m. Tunely
jsou dlouhé 354 a 390 metrů.
Dolní nádrž se nachází na říčce Divoká Desná. Nádrž má
celkový objem 3,4 mil. kubických metrů, výšku hráze 56 m,
kolísání hladiny 22,2 m. Horní nádrž se nachází na hoře
Dlouhé Stráně v nadmořské
výšce 1350 m. Má celkový objem 2,72 mil. kubických metrů. V roce 2005 se dokonce zařadila mezi 7 největších divů
České republiky. Elektrárna
má také tři „nej“:
1. - největší reverzní vodní
turbínu v Evropě - 325 MW
2. - největší spád ze všech
elektráren v ČR - 510,7 m
3. - největší instalovaný výkon v ČR - 2 x 325 MW

Florbalový turnaj
Halenkovický
ﬂorbalový
tým se zúčastnil bojů 2. ročníku O putovní pohár starosty Želechovic, který se konal
14. 5. 2011. Naši starší žáci znova dokázali, že ﬂorbal hrát
umí. Celý turnaj se našim hochům podařilo uhrát bez ztráty bodu. Putovní pohár jsme
přivezli zpět domů. Nejlepším
středovým hráčem turnaje byl
vyhlášen Filip Košábek.

1. místo Halenkovice
2. místo Traplice
3. místo Želechovice
4. místo Velký Ořechov
5. místo 1. ZŠ Napajedla
Soupiska hráčů: M. Vykoukal, J. Blažek, P. Kašpar, O.
Švec, F. Stiksa, T. Kadlečík, F.
Košábek, J. Kedra, J. Jurásek,
D. Polášek, R. Jelínek, Š. Přecechtěl, J. Jurásek
Trenéři: J. Jurásek, M. Res

Krásy říše rostlin
Jako již tradičně se 6. třída vydala do Olomouce, kde
ve sbírkových sklenících objevovali žáci krásy říše rostlin. Letošní rok jsme měli
také profesionální výklad,
který zaujal svou odborností
a zajímavými postřehy. Bohu-

žel kvůli velmi špatnému počasí, které by se dalo charakterizovat písničkou Prší, prší,
jen se leje... nebylo možné
prohlédnout si venkovní sbírku růží a tak si to žáci vynahradili prohlídkou výstavy
„Kuky se vrací...“.

Výlet do pohádky
Výlet do pohádky proběhl
v sobotu 21. května 2011. Z organizací pomáhali mnozí žáci,

učitelé i rodiče. Více v článku
na str. 19


www.halenkovice.cz
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Školní výlet 1. a 2. třídy
vydařil. Kromě zmíněných
zvířátek jsme se vydováděli
v lanovém centru a na průlezkách, svezli vláčkem a někteří i na velbloudu či na koních.

Soutěž ve spellingu
Dne 27. 5. 2011 se žáci 4.
ročníku: Barbora Koutná, Jakub Chaloupka a 5. ročníku:
Kateřina Hanáková, Dominik Trnavský, zúčastnili soutěže v anglickém spellování

ve Zlíně. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy, obzvláště pak Dominikovi
Trnavskému, který se umístil
na krásném 3. místě. Gratulujeme a přejeme další úspěchy.

Pasování prvňáčků na čtenáře
Žáci 1. třídy se během svého prvního školního roku
naučili všechna písmenka,
mnozí již pěkně čtou. A tak
jednoho dne navštívila jejich třídu královna Abeceda se svou dvorní dámou,
aby společně pasovaly žáky
na čtenáře-rytíře krásného
slova. Děti nejprve ovšem
musely dokázat, že opravdu
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Školní výlet 6., 7. a 8. třídy

Základní škola
1. června jsme se vydali
na výlet do ZOO Lešná. Bylo
krásné počasí a my jsme se
těšili, že uvidíme zvířátka.
Sice nám chvíli trochu pršelo, ale nakonec se výlet velmi
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umí číst. A tak každý královně přečetl krátkou básničku.
Pak nejlepší čtenář třídy Jirka
Ivan přečetl slavnostní slib
a ostatní ho hlasitým „slibujeme“ potvrdili. Poté královna
pasovala každého prvňáčka
na čtenáře. Děti ještě dostaly
diplom a knihu. Za odměnu
královně potom předvedly
písničku o berušce.

Jako cíl si žáci vybrali osvědčenou a zajímavou trasu
do Kopřivnice se zastávkami
ve Zbrašovských aragonitových jeskyních a Štramberku.

Organizace škol.
roku 2011/2012

Na své si přišli všichni. Příznivci techniky, přírodních krás
i historických a kulturních
památek. Počasí přálo a kdo
s námi nebyl, může jen litovat.

Zahájení školního roku
Slavnostní zahájení školního roku 2011/2012 se konalo
ve čtvrtek 1. září 2011 v parčíku před školou za účasti žáků
1.–9. postupného ročníku, pedagogů, rodičů žáků 1. ročníku
a pozvaných hostů: pana starosty Jaromíra Blažka a před1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
5. roč.
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. roč.

sedy SRPŠ pana Radka Kociána. Ředitel školy pan Vojtěch
Tělupil přednesl uvítací projev,
ve kterém všechny přítomné
pozdravil, popřál hodně úspěchů, nastínil nejdůležitější úkoly a přivítal nové žáky a nové
posily pedagogického sboru.

p. uč. Jiřina Grebíková
p. uč. Petra Barcuchová
p. uč. Eva Sattková
p. uč. Jarmila Tělupilová
p. uč. Jiří Veselý
p. uč. Olga Idesová
p. uč. Bohdana Ambrožová
p. uč. Libor Lízal
p. uč. Michal Palúch

Celkem tedy školu navštěvuje 155 žáků. Z toho dva žáci
(6. a 8. ročník) absolvují školní docházku externě. Dále
jako učitelka dějepisu nastoupila Mgr. Pavlína Němečková
a anglický jazyk v nižších třídách vyučuje Marta Skýpalová, která zároveň působí jako
vychovatelka ve školní družině. Nepovinný předmět ná-

20 žáků
18 žáků
19 žáků
19 žáků
14 žáků
13 žáků
11 žáků
20 žáků
21 žáků

7 chlapců a 13 dívek
8 chlapců a 10 dívek
11 chlapců a 8 dívek
8 chlapců a 11 dívek
7 chlapců a 7 dívek
6 chlapců a 7 dívek
4 chlapci a 7 dívek
12 chlapců a 8 dívek
12 chlapců a 9 dívek

Zahájení šk. roku 1. třída 2011–2012

boženství vyučuje P. Mgr. Bohumil Kundl. Škola podporuje volnočasové aktivity dětí,
podrobné informace najdete
na webových stránkách školy.
Na škole působí i odloučené
pracoviště ZUŠ Napajedla:
Výtvarný obor p. uč. Blažková, hudební obor - nauka
p. uč. Strašáková.
Hana Huťková

Kroužky:
Angličtina pro 1. a 2. roč.
Břišní tanečky - předšk. a děti z 1.-2. tř.
Letecko - modelářský kroužek
Fotbalová přípravka
Biatlon pro děti od 7 let
Gymnastika - mladší žákyně
Gymnastika - starší žákyně
Florbal - mladší žáci a žákyně
Florbal - starší žáci a žákyně
Florbal pro děti s rodiči
Taneční kroužek pro žáky 9. roč.
Divadelní kroužek pro žáky 8. roč.
Folklórní kroužek Pláňata – mladší děti
Folklórní kroužek Pláňata – starší děti
Kroužek mladých hasičů
Rybářský kroužek
Připravují se
Kroužek keramiky
Dyslektický kroužek pro žáky 1. st.

p. Jelínková
p. Řezaninová
p. Vičánek J.
p. Vašíček, p. Prokop
p. Palla
p. uč. Huťková
p. uč. Huťková
p. uč. Veselý, p. Jurásek
p. uč. Veselý, p. Jurásek
p. Jurásek
sl. Juřenová
p. Dundálková
p. Mitáčková
p. Mitáčková
p. Režný
p. Doležalík, p. Vávra
p. uč. Ambrožová
p. uč. Barcuchová

Dětská policie
„Dětská policie“ proběhla
dne 15. 9. 2011. Akce se zúčastnilo 6 dětí ze 4. třídy základní
školy Halenkovice: Veronika
Badalová, Kateřina Hrbáčková, Adriana Vojáčková, Tomáš
Hučík, Lukáš Surý a David Trvaj, kteří se stali součástí policejních hlídek. Na stanovišti
na okraji obce žáci dohlíželi
spolu s příslušníky Policie ČR,
dopravního inspektorátu Zlín
na dodržování pravidel silničního provozu. Smyslem akce
byla především bezpečnost
na silnicích. Žáci měli možnost
podívat se do služebního vo-

zidla Police ČR a seznámit se
s mobilním radarem na měření rychlosti. Děti obdržely upomínkové předměty. Řidiče, který měl vše v pořádku, odměnili žáci drobnými předměty
od partnerů akce. K hříšníkům
byli dětští policisté shovívaví
a prohřešky řešili domluvou.
Celkem bylo zastaveno a důkladné kontrole podrobeno 19
vozidel. 14 řidičů motorových
vozidel obdrželo od dětí upomínkové předměty. U 4 řidičů
byly zjištěny drobné přestupky, které byly na místě vyřešeny domluvou a předáním
(výstražného) červeného plyšového medvídka. Akci připra-

vili MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní, Obce Halenkovice a Policie ČR.

Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012
začalo ve všech základních
školách ve čtvrtek 1. září 2011.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31.
ledna 2012. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29.
června 2012.
Podzimní
prázdniny
připadly na středu 26. října
a čtvrtek 27. října 2011.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011 a skončí v pondělí
2. ledna 2012. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2012. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3.
února 2012. Jarní prázdniny 20. 2.–26. 2. 2012. Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 5. dubna a pátek 6.
dubna 2012. Hlavní prázdniny budou trvat od soboty
30. června 2012 do neděle 2.
září 2012. Období školního
vyučování ve školním roce
2012/2013 začne v pondělí 3.
září 2012.
Časy zvonění:
1. hodina: 7:45–8:30
2. hodina: 8:40–9:25
3. hodina: 9:45–10:30
4. hodina: 10:40–11:25
5. hodina: 11:35–12:20
6. hodina: 12:30–13:15
7. hodina: 13:25–14:10
8. hodina: 14:20–15:05
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Školská rada

Základní škola
Přespolní běh
Dne 5.10. 2011 se družstvo
naší školy zúčastnilo okresního přeboru v přespolním
běhu. Tradičním dějištěm byla
Trnava. Akci provázelo krásné
podzimní počasí, na výkonech
našich závodníků se to však nijak neprojevilo. Bojovali v duchu okřídleného hesla „Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. A tak v žádné katego-
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rii se reprezentanti naší školy
na předních místech výsledkové listiny neobjevili. Byli to
tito: Renata Jaroňková, Anna
Fischerová, Radek Trvaj, Lucie Lišková, Michal Vykoukal,
Radim Cirok, Ondřej Švec, Roman Běhůnek, Daniel Kocián,
Dominik Trnavský, Gabriela
Mitáčková, Dorota Varmužová
a Lucie Čagánková.

Na základě ustanovení
§ 167 zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů proběhly v naší škole volby
do nové školské rady. Konaly
se 3. 11. 2011 v době od 14:00
hod. do 17:00 hod. ve vestibulu nové školy. Jelikož se nesešel potřebný počet voličů
10. 11. 2011 následovalo 2. kolo
voleb. Zvoleni byli: za zákonné zástupce rodičů - Mgr. Radana Dundálková a Roman

Šavara, za pedagogický sbor
- Marta Skýpalová a Dagmar
Holásková, za zřizovatele školy - František Vojáček a František Palla. Jako předseda zvolena Mgr. Radana Dundálková
a jako místopředseda František Vojáček. Na svém prvním zasedání se rada školy
zabývala především Výroční
zprávou o činnosti Základní
školy a Mateřské školy Halenkovice 2010/2011 (naleznete ji
na webových stránkách školy
www.zshalenkovice.cz)
převzato z webu ZŠ

EU peníze školám

Sběr papíru
Podzimní sběr papíru proběhl na naší škole ve středu
19. 10. a ve čtvrtek 20. 10. 2011.
Sběr uspořádala ZŠ Halenko-

vice za pomoci pracovníků
obce Halenkovice. Celkem
žáci a občané z Halenkovic
odevzdali 13 554,5 kg papíru.

Pořadí tříd podle průměru:
1. místo
1. třída
142,9 kg
2. místo
4. třída
118,1 kg
3. místo
5. třída
108,4 kg
třída

celkem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2858
1884
1998
2244
1517
928
462
931
723

průměr
na žáka
142,9
104,6
105,2
118,1
108,4
71,4
42
44,3
34,4

nejlepší ze třídy
Trvajová Aneta
Nádvorníková Aneta
Trvaj František
Trvaj David
Trvaj Martin
Varmužová Dorota
Hrbáček Ondřej
Doležalík Jiří
Kadlčíková Monika

množství
480 kg
340 kg
446 kg
479 kg
713 kg
140 kg
100 kg
201 kg
138 kg

Drakiáda
V sobotu 15. října 2011 se
konala Drakiáda. Zástupci
ze základní školy a mateřské

školy, jako jedni z organizátorů, byli při tom. Více v článku
na str. 27.

Naše škola podala úspěšný projekt Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.
Projekt byl zahájen 01. 05.
2011 a jeho ukončení je k datu
30. 10. 2013. Celkový rozpočet
projektu je 956 361 Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze
strukturálních fondů Evropské unie (EU) prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Cílem projektu je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při
využití digitálních technologií.
Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku,
originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem,
které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány
jsou aktivity, které umožňují
následné zveřejnění a sdíle-

ní s pedagogickou veřejností.
Projekt je zaměřen na tyto
klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
Realizace klíčové aktivity
zahrnuje vytvoření digitálních
učebních materiálů (DUM)
pro vybranou vzdělávací oblast, jejich pilotáž, ověření
a zajištění jejich sdílení a zkušeností získaných z takto otevřených modulů za podmínek daných autorským zákonem. V rámci naplňování klíčové aktivity při zkvalitňování
vyučovacího procesu budou
souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro
tvorbu a praktické nasazení
digitálních učebních materiálů při výuce. Ověření není
hrazeno z projektu.
V průběhu realizace projektu bude pedagogickými
pracovníky vytvořeno celkem
420 kusů digitálních učebních
materiálů.
Mgr. Vojtěch Tělupil,
ředitel školy

Přání …
Chceme popřát pohodu, od smíchu v tváři dolíčky, ať
se vám rok vydaří jenom na samé jedničky.
Příjemně prožité Vánoce, štěstí a zdraví v novém
roce Vám přeje ředitelství ZŠ Halenkovice.
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Výlet do pohádky
23. ročník Výletu do pohádky proběhl 21. května 2011. Pro
děti a jejich doprovod byla
připravena trasa, která se téměř shodovala s trasami z minulých ročníků (je oblíbená
zejména svou schůdností pro
malé děti a sjízdností pro kočárky). Zato pohádkových bytostí opět přibylo (napočítali
jsme více než 100). Na děti tu
čekalo 22 stanovišť: Kašpárci,
Spejbl a Hurvínek, Celnice,
Perníková chaloupka, Peklo, Broučci a berušky, Králíci
z klobouku, Indiáni, Čarodějnice, Krkonošské pohádky,
Loupežníci, Mrazík, Doktor
Bolíto, Včelí medvídci, Asterix a Obelix, Piráti z Karibiku,
Sněhurka a sedm trpaslíků,
Království, Čert a Káča, Karkulka, Popelka a Shrek. Poslední dvě jmenované byly letošní novinkou.
Je pozoruhodné, že téměř
každé jednotlivé stanoviště tvoří určitý rodinný „klan“
nebo parta nadšenců, která
si je různě zdokonaluje a přikrášluje. I kostýmy jsou stále propracovanější, to samé
platí o rekvizitách a kulisách.
Mezi „pohádkovými“ nadšenci jsou i tací, kteří jsou ochotni pro věrohodnost „své po-

hádky“ sehnat si třeba živého oslíka. Ale nejen pohádkové bytosti patří k tomuto
zvláštnímu dni, jsou tu další
jako kuchařky, které se starají o hladové krky účinkujících
a hostů, cukrářky, organizátoři dopravy, zdravotníci, požární hlídka, obsluhy bufetů,
prodavačky vstupného, pořadatelé - koordinátoři, pánové
co připravují trasu (sečení,
stavění kulis, úklid) a mnozí
další. Bez nich by to prostě
nešlo. A proto se nemůžeme
divit, když těchto zainteresovaných dobrovolníků napočítáme další stovku.

Letos bylo počasí pohádkovému putování nakloněno,

po celou dobu svítilo sluníčko. Až po ukončení akce se
nad pohádkovými bytostmi,
které byly v tu dobu již na zasloužené „ párty“ na střelnici
na Dolině, zatáhlo a hodinu
zapršelo. Do Halenkovic se
přijely podívat stovky návštěvníků a to nejen z České repub-

liky ale i ze zahraničí. Věříme,
že se jim halenkovický Výlet
do pohádky líbil. Nezbývá,
než ještě jednou všem poděkovat a Vás pozvat k příštímu
pohádkovému výletu.
R.J + B.B

Poděkování
SRPŠ při MŠ a ZŠ děkuje
VŠEM, kdo se jakýmkoliv
způsobem podílel na přípravách a VELMI ZDÁRNÉM průběhu 23. ročníku Výletu do pohádky.
Stovky odvážlivců díky
nim prošly halenkovickými hvozdy spokojeny
a bez jakýchkoliv následků na těle i na duši.

www.halenkovice.cz
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Zprávy z farnosti
Halenkovická pouť
Pouť je u nás svátkem církevním a proto se podle tradice v Halenkovicích slaví vždy
třetí neděli po Velikonocích.
Je spojena se sváteční mší
v kostele sv. Josefa, která začíná v 9:30 hod.
Přestože se pouť v Halenkovicích konala až 15. května,
což je nejzazší termín, kdy se
může pouť u nás konat, počasí nám nepřálo. Bylo poměrně chladno a chvílemi i sprchlo. Ale děti si radovánky v podobě kolotočů nenechaly ujít
a nepomáhalo ani přesvědčování ze strany rodičů, že
je na takovéto atrakce zima.
Stánkařů také moc nepřijelo,
a ty, co do Halenkovic přeci jen zavítali, poměrně brzy
odradilo chladno a menší návštěvnost, a tak brzy po obědě zmizeli. Letošní pouť se stala především záležitostí rodin
a známých, které se při této
příležitosti navštěvují. O čemž
svědčil bezpočet aut zaparkovaných po celé obci a také
mimořádná autobusová linka
z Otrokovic. Příští pouť vychází na 29. dubna 2012, snad se
počasí vydaří.
B.B.

Sanace kostela
Přestože halenkovický kostel sv. Josefa stojí na nejvyšším místě Pláňav, léta se potýká s vlhnutím zdiva. V druhé
půli měsíce června 2011 bylo
proto provedeno „podřezání“
nejvíce postižených zdí.
Problémy s vlhkostí kostelního zdiva se řešily už v minu-

losti aplikací sanační omítky.
Opatření sice zabránilo prostupu vlhkosti v ošetřených
místech, ta však začala vystupovat nad sanovanými místy.
Římskokatolická farnost Halenkovice proto přistoupila
k radikálnímu řešení problému – k podřezání nejvíce postižených stěn kostela. Z výběrového řízení, do kterého
se přihlásilo několik zájemců,
byla vybrána ﬁrma Ing. Josef
Kolář - PRINS z Přerova.

a dárců. Obec Halenkovice
přispěla Římskokatolické farnosti Halenkovice jako zadavateli, v rámci programu obnovy sakrálních staveb, částkou 100.000 Kč.
Paja

Na pravé straně hlavní
stránky www.halenkovice.cz,
jsou nově zveřejňovány aktuální informace z farnosti.
K dispozici jsou v rubrice
„Farnost Halenkovice“ve
formátu pdf.

Slavnost Božího těla 26.6.2011

Svaté přijímání 29.5.2011
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Model air show 2011

Mikuláš v kostele

Farní zprávy na webu

Sanace byla provedena
na západní a jižní části lodi
kostela. Jelikož podřezání přístavku nebylo možné provést
řetězovou pilou, z důvodu
kamene ve zdivu, bylo kompletní podřezání provedeno
lanovou pilou. Během samotné práce bylo zjištěno, že vlhkost zdiva (které má tloušťku
cca 1m a je složeno z kamene a pálené cihly) dosahuje
enormní úrovně.
Současně byla provedena
opatření pro zlepšení větrání
samotného interiéru kostela.
Realizační ﬁrmou celé akce
průběžně probíhá měření
vlhkosti zdiva. Pokud jeho
vnitřní vlhkost klesne pod
6 %, bude možné aplikovat
na postižená místa novou sanační omítku a následnou výmalbu. Zbývající voda bude
ze zdiva vzlínat přes sanační
omítku a propustnou malbu.
Na povrchu omítek a malby
by se již dále neměla objevovat. Úplné vyschnutí stěn,
které vlhly desítky let, pak
bude otázkou několika dalších roků.
Větší část akce byla ﬁnancována z prostředků farníků
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Mše v době svátků
 24. prosince 2011
Mše svatá s rodiči a dětmi
začíná v 16:00 hod.
Půlnoční - vánoční bohoslužba slova se zpěvem koled
ve 24:00 hod. (Přijďte si společně zazpívat vánoční koledy, zpěvníky - budou k dispozici v kostele).
 25. prosince 2011
Narození páně - mše svatá
začíná v 10:15 hod.
 26. prosince 2011
sv. Štěpán - mše svatá začíná v 10:15 hod.

Modeláři z Halenkovic a Otrokovic připravili pro stovky
návštěvníků a desítky kamarádů - modelářů krásný den.
V sobotu 11. 6. 2011 se na halenkovickém modelářském letišti uskutečnil již pátý ročník
Model air show - sletu vícemotorových modelů. O tom, že to
byla pestrá a zajímavá přehlídka zručnosti, umění a technického pokroku není pochyb.
Jen vícemotorových modelů se letos slétlo poskrovnu,
takže druhou část názvu bylo
možné brát spíše jako tradici.

Poctivá a trpělivá práce při
přípravě minulých ročníků
se organizátorům vyplatila
a také díky ní na Halenkovicích vznikla akce, která láká.
Modeláři z různých koutů naší
země, ale i ze zahraničí to již
vědí a proto se jich do Halenkovic schází čím dál víc.
Stanové městečko, které se
už od pátku začalo na letišti
stavět, bylo opravdu rozlehlé
a panovala v něm téměř rodinná atmosféra. Využít perfektně připravené vzletové
a přistávací dráhy, k tomu mít
zajištěn i další servis a navíc

v příjemném prostředí sympatického letišťátka, ze kterého lze vidět světa kraj, se přece jenom nepodaří často. No
a letos se navíc na práci a radost modelářů přišlo v průběhu celého sobotního odpoledne podívat několik stovek diváků. Tatínkové a kluci mohli
shlédnout modely umístěné
na stojánce a při předvádění
za letu, maminky a děvčata si
užívaly krásného slunečného
dne. Tráva jako koberec lákala děti ke hrám nebo povalování a když přišla žízeň nebo
hlad, řešení bylo jednoduché. Posezení pod maskovací
sítí u letištní budovy s něčím
chladným nebo dobrým nebo
obojím bylo vždy na dosah.
Zkrátka nepřišli ani příznivci fotografování - příležitostí
k získání zajímavých snímků

bylo požehnaně. U letištní budovy jednu dobu také vzniklo improvizované parkoviště
jízdních kol a kočárků. Přijel
se podívat a reportáž natočit i štáb Regionální televizní
agentury.
Hlavní program dne byl zahájen hodinu po poledni ne-

Pohár sarosty - Soutěž házedla

přehlédnutelným a nepřeslechnutelným
způsobem.
Nad letiště přiletěl turbovrtulový letoun Z 137 T z Kroměříže, kde drží hasičskou hlídku.
Elegantní průlety v ose letiště
daly všem možnost prohlédnout si poslední vyrobený letoun tohoto typu, kterých se
v nedaleké letecké továrně
v Otrokovicích vyrobilo několik desítek.
Program pak pokračoval jednotlivými vystoupeními modelářů. Po obloze se proháněly modely nejrůznějších typů
a měřítek. Všechna vystoupení pak byla doprovázena komentářem pánů Karla Galatíka
z LMK Otrokovice a Františka
Machače z LMK Hranice.
Podmínky byly téměř ideální až na turbulence nad jižní
částí letištní plochy, které občas modeláře potrápily. Pro
senzacechtivé a „krvelačné“
diváky došlo i na několik havárií, které se ale obešly bez
následků na zdraví, ale s následky na technice. Při rozborech příčin se pak u poškozených modelů a smutných pilotů scházely „odborné komise“
- inu sdělená bolest - poloviční bolest. Všichni vystupující
modeláři předváděli své stroje bezpečně a atraktivně.
V půlce programu nastal
další oblíbený bod leteckých
dnů v Halenkovicích - dětská
soutěž házedel. Házedel bylo
pro děti připraveno celkem
pětačtyřicet a všechna do jednoho byla rozebrána. Byla to
soutěž, ve které vítězí všichni. Kromě toho, že házedlo si
každý soutěžící nechal, všichni startující dostali cenu, bez

ohledu na to, zda se jim soutěžní let vydařil nebo ne. A tak
se ve druhé části odpoledne
letecký provoz na Vrchovici
zdvoj, až ztrojnásobil. Házedla létala téměř všude, naštěstí
kromě stojánky a VPD.
V průběhu odpoledne také
probíhala hlasovací soutěž
o nejpěknější model. Diváckou kategorii opět opanoval
několikanásobný vítěz předchozích ročníků, pan Jan Berg
s letounem SU29, cenu organizátorů získal pan Zdenek Sehnálek s letounem Arado 195
a cenu útěchy za letecké neštěstí dvouplošníku DSA 1 získal pan Ivo Kryl. Vítězný stroj
divácké kategorie (SU29) se
nevyjímal jenom krásou. Byl
také hodně velký a dokonale
funkční. Akrobatické vystoupení tohoto letadla bylo impozantní a velmi realistické.
Odpoledne se pomalu chýlilo ke svému konci, když se nad
letištní plochou objevila letka tří čarodějnic - bylo to jako
ve Filipojakubslou noc. Čarodějnice ukončily komentovaný
program. Nad letištěm se poté
ještě při krátkých průletech
předvedly UL letouny z kroměřížského letiště. Jedním z nich
byla i replika letounu Zlin 12,
který byl předválečným výrobkem otrokovické továrny.
Diváci
pomalu
odešli
a na Vrchovici se uklidnil větřík. V ten čas už na nebe mohly vystoupat jen letadla s elektrickým pohonem, chvílemi
jich zase byla plná obloha...
Mnozí z modelářů v Halenkovicích zůstali až do neděle. I to napovídá, že se letošní
Model air show vydařila. R.J.
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Setkání seniorů
V sobotu 18. 6. uspořádala
Kulturní komise při OÚ Halenkovice již tradiční setkání seniorů. Na tuto akci byli
osobně zváni všichni halenkovičtí občané sedmdesátiletí a starší, kterých v naší obci
žije 185 a také 10 bývalých
Halenkovjáků, žijících v současné době v domovech důchodců. Pozvání přijalo 140
seniorů.

přivítali, poděkovali za práci pro obec, rodinu i společnost a popřáli příjemnou zábavu. Následovala vystoupení dětí mateřské školy, žáků
základní školy, gymnastek
pod vedením p. Anny Režné
a dětí z folklórního kroužku.
Po kulturním zážitku přišlo
jistě vhod chutné jídlo připravené kuchařkami školní jídelny. Při kávě, výborných koláč-

mohla uskutečnit bez ochotných občanů, kteří zapůjčili
kroje, nádobí, nábytek, nářadí
a další pamětihodnosti. Mnohé z vystavovaných exponátů půjčily p. Anna Horková,
p. Věra Kníchalová a další.
Velkou pozornost věnovali
senioři také halenkovickým
kronikám (pro tuto příležitost

V sále kulturního domu byli
přivítáni chlebem a solí a nezbytnou štamprličkou dobrého halenkovického ohnivého
moku. Hoch a dívka nastrojeni v halenkovickém kroji,
všem příchozím předali malé
dárky, vyrobené žáky základní školy.
V úvodu starosta obce
p. Jaromír Blažek a p. Marie
Kašíková všechny přítomné

cích, skleničce vína či piva se
dobře povídalo a vzpomínalo
na staré časy, které si všichni
přítomní měli možnost připomenout při prohlídce malého muzea v přísálí. Exponáty
z doby nedávné i z časů dávno minulých naaranžovala
p. Zuzana Mitáčková za významné pomoci p. Bohdany
Blažkové a p. Pavlíny Bieberlové. Výstava by se však ne-

zapůjčených z okresního archivu) a vystaveným starým
fotograﬁím, na kterých byly
zachyceny dávno zapomenutá nebo změněná zákoutí naší
obce. Pan Ivan Blaha připravil starším občanům na závěr
překvapení v podobě okružní
jízdy autobusem po krásách
našich rozlehlých a maleb-

ných Halenkovic, protože se
mnozí ze zdravotních důvodů
do některých částí obce již
dlouho nepodívali.
Na přípravě, organizaci
i vlastním průběhu setkání
seniorů se podílelo mnoho
ochotných lidí, bez nichž by
se tato akce nemohla uskutečnit. Největší odměnou
všem pořadatelům byl šťastný
a spokojený úsměv na tváři
našich babiček a dědečků se
slovy upřímného poděkování
a v mnoha případech i se slzami dojetí.
PaedDr. Marie Kašíková

Pochod za východem slunka
V sobotu 25. 6. 2011
proběhl tradiční halenkovický noční pochod
s názvem „Východ slunka
na Brdě“. Ve 23:00 hod. se
u „Kameňa“ (u Gajdošíkového) sešla asi patnácti-

členná skupina turistů, která se vydala vstříc nočním
Chřibům. V průběhu cesty
se k této skupině postupně
přidalo několik cykloturistů a na Bunči skupina, která
se sem dopravila auty. Na-

konec se k Brdu vydalo více
než třicet turistů.
Pochod byl náročný, bylo
chladno, mlhavo a velmi blátivo. Po příchodu na rozhlednu se na účastníky pochodu
spouštěl slabý deštík. Naděje,

že se podaří spatřit sluníčko, byla pramalá. Nakonec
se to ale povedlo, byť jen
na pár vteřinek. Možná ze
zvědavosti se slunko škvírkou mezi mraky mrklo, kdo
že se to letos za ním přišel
podívat...
Paja
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Pláňata na Větřáku
Již v zimních měsících se
zrodila odvážná myšlenka
uspořádat čtyřdenní soustředění pro děti z halenkovického folklórního kroužku Pláňata. Do vítězného konce pak
tuto myšlenku dovedli Zuzana
a Vašek Mitáčkovi, Romana
a Jarek Liškovi, Marcela Palúchová a Pavla Pavelková. (Pavla se skvělým způsobem ujala
i role fotoreportéra - jejímu objektivu neunikla ani myš). Pomocnou ruku podali a zdatně
spolupracovali Jitka Pavelková a Pavlína a Milan Bieberlovi (neocenitelná byla blízkost
jejich domu – hlavně když
jsme bojovali s nedostatkem
vody). S laskavým svolením

ní. Konečně následuje plán
dne: letní kuchyně, vodní bitka (počasí bylo prázdninové
Děti

proto jsme přesně naplňovali
program, který jsme společně sestavili dlouho před zahá-

– nádherně slunečné). Odpoledne prvního dne se objevili zástupci myslivců - kluci
Trvajovi, kteří s dětmi hovořili o lese a myslivosti. Zájemci
si pak mohli vyzkoušet střelbu
na terč ze vzduchovky. Ke slovu přišel také pan Pšenka se
svými čtyřnohými loveckými
mazlíčky. Táborníkům předvedli, jak se má správně poslouchat. Se soumrakem přišla na pořad dne stezka odvahy. Někteří odvážlivci se nebáli ukázat i slzičky, což ke stezce odvahy patří.

Vedoucí

a hlavně bezplatně poskytli
dětem svůj „svatostánek“ halenkovičtí myslivci. Tím je jasné, že soustředění probíhalo
v jejich krásné dřevěné chatě
na Větřáku. Soustředění jsme
zahájili ve čtvrtek 7. 7. a ukončili v neděli 10. 7. Většina dětí
bydlela ve stanech na zahradě, menší přespávaly v budově. Nejenom zábavou je člověk živ a proto jídelníček láskyplně naplňovaly paní Věra
Kníchalová, Bohdana Blažková a Radana Dundálová. Pochutnávali jsme si na kuřátku,
rajské a nechyběly ani řízečky. Se svačinkami vypomohly
maminky, které napekly různé buchty, koláče a poskytly
další pochutiny. Zázemí bylo
výborné, počasí nádherné,

jením tábora. Samozřejmostí
byl pravidelný budíček, rozcvička, ranní hygiena a polední klid (ten ocenily i větší
děti – velmi teplé počasí umí
být pěkně úmorné). Nechyběly společenské hry, sportovní
aktivity a námi tak oblíbené
zpívání písniček.

Střelba s myslivci

Čtvrtek
Příjezd plný vítání, zmatků, stavění stanů, zabydlová-
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se v parném dni odehrávalo
na zahradě myslivecké chaty,
není třeba komentovat (sprška z cisterny – mokrá obuv
dětí, prohlídka hasičského
auta – strkanice, kdo pojede
první). Pak následovala malá
osvětová přednáška. Děti jsou
šikovné a ochotně se zapojovaly do debaty s pány hasiči.
Večer se děti oblékly do suchých kostýmů, které si připravily stylem, co příroda dá.
Předvedly je odborné porotě při karnevalovém rejdění.
Nechyběly sladké odměny
a malé pozornosti.
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Konečně prší - přijeli hasiči

oheň a mladí nadějní sportovci ze všech koutů Halenkovic
potvrdili olympijský slib. Poté
se sportovní nadšenci rozešli k jednotlivým disciplínám
(bojovalo se v hodu gumá-

Sobota
V posledním táborovém
dni se odehrávala jedna velká akce za druhou. Ráno budíček, pak následovala pravidelná rozcvička, snídaně,
vyhodnocení nejlépe uklizených stanů. Úplně první místo si zasloužili překvapivě kluci. Mezitím probíhalo pilování
překvapení pro rodiče, skvělý
oběd, příprava na olympiádu.

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ
- muzikanti a přátelé country.
Děti rodičům písničkou připomněly, že jsou „Děti ráje“
a slovy jejich vlastní písně
přiblížily všechny své nové
a nezapomenutelné zážitky. A protože se večer, a tím

a pro Halenkovice oblíbená
soutěž - košt různých nápojů
- 100% nealkoholických). Závěrečný slavnostní ceremoniál a vyhodnocení se odehrálo
večer za přítomnosti rodičů.

kám za dobré jídlo, rodičům
za všechny buchty, melouny
a pamlsky a myslivcům, hasičům, klukům z country kapely za pěkné zpestření programu. Děkujeme všem, kdo stáli
v zákulisí.

Pláňata - chlapci

i celý čtyřdenní pobyt nachýlil ke konci, bylo třeba poděkovat všem, kdo vytvářeli
a uskutečňovali skvělé plány:
Vedoucím za nápady, ochotu
a bdělost nad dítky, kuchař-

Našli jsme poklad

Neděle
Balení, loučení a dnes už
bohaté a fantastické vzpomínky na folklórní soustředění
na Větřáku 2011.
Zuzka a Paja

Pláňata - společná vánoční

kem, v jízdě zručnosti na koloběžkách, v chůzi na chůdách,
přežvykovaly se žížaly (gumové), hledala se bílá perla, byla
zařazena i typicky „letní“ disciplína běh na lyžích, skákání
v pytli, nechyběl hod oštěpem

Stezka odvahy

Pátek
První společné ráno. Rychle ze stanů. Počasí je opět slunečné, což je příslibem programově nabitého dne. Očekávání se naplnilo. Hledal
se poklad a také ho všichni
našli. V pozdním odpoledni si na Větřák udělali výjezd
místní hasiči. Sirénu bylo slyšet po celé obci, ale naštěstí
brzy všichni pochopili, že se
jedná pouze o cvičení. To, co
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Nejlepší závodníci si odnesli
cenné medaile. Slavnostní atmosféru dotvářeli spolu s panem Szöcsem jeho kamarádi

Pláňata informují
 Krejčovská ﬁgurína
Kdo zapůjčí, daruje či
prodá krejčovskou ﬁgurínu, nechť prosím kontaktuje kancelář OÚ na tel. č.
577 945 736. Figurína bude
využita pro vystavení halenkovického kroje.

Olympiáda začíná

Ano, byli jsme světoví! Olympiáda proběhla už i na Větřáku. Po slavnostním zahájení
následovalo vyvěšení olympijské vlajky, atletem z Větřáku
byl zažehnut pravý olympijský

Pláňata - děvčata

 Televizní reportáž
Regionální televize RTA natočila na zkoušce halenkovic-

kého folklórního kroužku Pláňata reportáž. Můžete ji shlédnout na halenkovických webových stránkách nebo na stránkách regionální televize.
 Hledáme muzikanty
Kroužek Pláňata hledá muzikanty, kteří by hudebně doprovázeli starší děti souboru
o pátečních zkouškách v Halenkovicích. Požadované ná-

stroje: housle, harmonika
nebo klávesy. Kontakt: Zuzana Mitáčková, 603 523 061,
zumita@seznam.cz.
 Pláňata mají své
webovky!
Ve středu 7. 9. 2011 byl
spuštěn nový web halenkovického folklórního kroužku Pláňata. Aktuality ze života Pláňat budete moci nalézt na adrese www.planata.
webnode.cz. Obsah stránek
bude postupně doplňován.

Olympiáda - letní běh na lyžích

www.halenkovice.cz
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Rybářské závody
Vedoucí halenkovického
rybářského kroužku připravili svým svěřencům rybářské
závody, které se uskutečnily
v sobotu 10. září 2011 v Podzahrádkách ve Spytihněvi.
Do soutěže se přihlásilo šest
mladých rybářů: Dominik Vlachynský, Šárka Vávrová, Michal Pavelka, Ondřej Huťka,
Mojmír a Jaromír Blažkovi.
Hodnoceny byly kategorie:
Vylovený kapr, největší bílá
ryba a nejvyšší počet bílých
ryb. Závěrečné vyhodnocení
soutěže proběhlo v budově
KD Halenkovice. V katego-
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Drakiáda 2011

rii Kapr patřila první příčka
za úlovek Mojmíru Blažkovi.
Nejvíce bílých ryb vylovil
Jaromír Blažek, na jehož udici se chytila také největší bílá
ryba. Hodnotné ceny díky
sponzorům ale získali všichni
účastníci závodů.
Jiří Doležalík

Letecko modelářský klub
měl na sobotu 8. října naplánovanou
halenkovickou Drakiádu, avšak počasí už od rána nějak nepřálo.
Ale rozhodnout o přeložení
na jiný termín není zrovna
jednoduché. Co když další
termín opět nevyjde? Po konzultaci s členy a spoluorganizátory z mateřské a základní

školy padla volba na následující sobotu. Avšak ve stejný
den dopoledne, měla proběhnout soutěž našich a okolních modelářů O pohár starosty Halenkovic. Nakonec
jsme si řekli „proč ne“, když
bude na letišti v provozu občerstvení s udírnou a dostatek pořadatelů. Ukázalo se,
že volba byla správná.

letícího draka, draka akrobata
a draka fešáka. Hodnotící komise ve složení p. uč. V. Horková, p. uč. J. Válková, p. uč.
J. Tělupilová a p. J. Vičánek
měla co dělat, aby vše správně posoudila a spočítala.

V sobotu 15. 10. 2011 se
na modelářském letišti na Vrchovici sešlo 30 dětí z MŠ
a 28 dětí ze ZŠ v doprovodu
svých rodičů či babiček a dědečků. Počasí se umoudřilo.
Bylo hezky, ale čerstvo a větr-

Rybářský kroužek

Myslivecký den 2011
Už v průběhu letošních
prázdnin byla mysliveckým
sdružením Podlesí Halenkovice avizována zpráva, že letos, po roční přestávce, bude
v areálu na Větřáku pro veřejnost připravena akce nesoucí
název Myslivecký den. Datum
konání bylo nakonec stanoveno na sobotu 1. října 2011
a nutno konstatovat, že při výběru termínu měli halenkovičtí myslivci šťastnou ruku.
Doba dovolených byla už
za námi a krásné počasí, letos
obzvláště dlouhého babího
léta, tak přilákalo na Větřák
až nečekaně velké množství
návštěvníků. Pro všechny zde
bylo připraveno příjemné prostředí, které bylo podtrženo
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V pátek 11. listopadu
v 17:30 hod. v místnosti Klubu seniorů zahájil svou činnost rybářský kroužek. Zároveň se uskutečnil nábor
nových členů ve věku od 7
do 15 let. Cílem kroužku je

příprava k absolvování rybářských zkoušek pro získání povolenky k rybaření.
Pozor! Všichni mladí rybáři
odevzdají na schůzce 6. ledna 2012 v 17:30 povolenky
a sumáře za rok 2011.

no. Draci létali jako diví. Kdo
si nedal pozor, tomu drak uletěl. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích - o nejvýše

Modeláři
pohostinností a ochotou hostitelů.
Příchozí si mohli užít příjemné posezení ve stínu stromů, tradiční zvěřinový guláš
(k výběru byl kančí a srnčí),
ohniště s možností opečení
špekáčků, točené i rozlévané nápoje, výstavu s mysliveckou tématikou, vyjížďky
s koňským spřežením a střelbu ze vzduchovky. Rodiče
s dětmi mohli své ratolesti
vypustit do okolí myslivecké

chaty a odpočinout si od každodenních starostí. Vynalézavost dětí přinesla i jednu z neplánovaných zábav
- schovávačku v jámách vykopaných na přilehlém pozemku. Tu a tam to vypadalo,
jakoby ze země vylézali skřítkové…
Není se čemu divit, že z takto perfektně připravené akce
se hostům domů příliš nechtělo. I proto se letošní Myslivecký den protáhl až do hodně pozdního večera…
R.J.

 Pohár starosty Halenkovic
V sobotu 15. října náš klub
LMK zorganizoval soutěž
v kategorii házedla O putovní pohár starosty obce
Halenkovice. Do soutěže se
také přihlásily kroužky z Pohořelic a Otrokovic. Počasí nám přálo. Bylo čerstvo
a sluníčko, které se opíralo do zad, zpříjemnilo celé
dopoledne. Protože letošní rok je pro halenkovický
kroužek jubilejní (slavíme
10 let od našeho založení),
přišlo vhod i malé slavnostní občerstvení. I vítězství
našeho týmu nás velice potěšilo (foto na str. 21).
Celkové pořadí družstev:
1. místo Halenkovice, 2. místo Pohořelice, 3. místo Otrokovice.
Jaroslav Vičánek

 Zavírání nebe
V sobotu 5.11.2011 zavřeli halenkovičtí modeláři nebe nad
letištěm na Vrchovici a ukončili tak sezónu během které
připravili několik úspěšných
akcí, reprezentovali svůj klub
a obec na leteckých a modelářských setkáních a pracovali
na rozvoji areálu modelářského letiště.
Zavřít nebe přišlo několik
desítek známých a kamarádů,
kteří chtěli využít slunečného
dne k jednomu z posledních
letošních polétání. Vítr, který
se nad Vrchovicí proháněl,
zprvu od poletování odrazoval, proto na řadu přišli draci, kteří v letištních buňkách
zůstali z nedávné Drakiády.
Nakonec se však několik odvážlivců rozhodlo svůj model
úspěšně provětrat.
Letošní sezóna začala tradičním Otevíráním nebe, pokračovala Model air show,
která přilákala stovky diváků
a desítky modelářů. Pro děti

z MŠ jsme uspořádali Modelářský den a ve spolupráci
s MŠ a ZŠ Drakiádu.
Modely
halenkovických
modelářů bylo možné vidět
na akcích ve Frýdku Místku
(Slet obřích modelů), v Budkovicích u Ivančic (Megacup - Slet elektroletů), na Yeti
model meetingu, ve Vyškově
(Vyškovské polétání), v Kyjově a v Bojkovicích (Letecké dny) a na Zavírání nebe
na Bělově.
Uspořádali jsme Pohár starosty obce - klubovou soutěž
s házedly, kterou mladí halenkovičtí modeláři vyhráli. Tým
halenkovických
modelářů
soutěžil také v Pohořelicích
a na dvou soutěžích v halovém létání v Otrokovicích.
Součástí sezónních prací
byla pravidelná údržba vzletové a přistávací dráhy, pro kterou byl vyroben nový tažený
válec. Během roku se členům
LMK Halenkovice podařilo
opatřit letištní buňky novou

Všichni účastníci byli odměněni. První tři v každé kategorii diplomem a sladkostmi navíc. Všichni soutěžící
i přihlížející si mohli zakoupit
malé občerstvení, které zahřálo i chutnalo. Děkujeme všem
- pořadatelům i soutěžícím
za hezký den.
J. Tělupilová a J. Vičánek

střechou a postavit další záchod.
Už teď se začíná připravovat sezóna nová, během
které chtějí modeláři pokračovat v rekonstrukci letištní budovy, zajištění činnosti kroužku a organizaci
tradičních akcí. Teď ale klepe na dveře zima, to je čas
oprav a stavby nových strojů. Těšme se na jaro…
P. S. LMK Halenkovice
i modelářský kroužek jsou
otevřeny pro nové členy.
Jaroslav Vičánek
 Modelářský kroužek
První schůzka modelářského kroužku ve školním
roce 2011/2012 se uskutečnila v pátek 16. 9. ve školních dílnách. Modeláři rádi
přivítají další nové zájemce,
věková hranice je od 7 let.
Cena kroužku je 350 Kč
za školní rok. Další informace získáte na stránkách LMK
Halenkovice.

www.halenkovice.cz
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Táta radioamatér
Všechno začalo, když byl
můj táta František asi ve 14
letech nemocný. Půjčil si
od staříčka rádio a jen tak
ladil v pásmu středních vln
a poslouchal rozhlasové stanice. Velmi se mu to líbilo.
Později si pořídil o něco lepší
rádio, které umožňovalo i poslech v pásmu krátkých vln.
Při poslechu rozhlasových
stanic zjistil, že když jako anténu připojím delší drát, slyším je lépe. Aby mohl zachytit více stanic, začal tedy tahat
různé drátové antény. Povedlo
se mu zachytit vysílání rádia
ze Sidney, Djakarty ale také
české vysílání Rádia Peking,
které ostatně vysílá české relace do teď. V 17 se mu náhodou dostal do rukou časopis
Amatérské rádio, díky němuž
zjistil, že existují radioamatéři. Před nástupem na vojnu se
mu naskytla příležitost účastnit se předvojenského výcviku výuky telegraﬁe. Vyučoval
je radioamatér p. Charuza,
který po II. světové válce zajišťoval spojení pro poštovní
úřad. Bohužel si jeho značku
nezapamatoval. Na vojně byl
jako spojař, ale telegraﬁi ne-

využil. Všechna spojení probíhala pouze fonicky. Po návratu z vojny si na Ústředním
radioklubu v Praze zažádal
o posluchačské číslo. Za první výplatu si koupil lodní přijímač Minerva a začal poslouchat radioamatérský provoz
na krátkých vlnách. Na těch
odposlouchal tisíce spojení a díky tomu má potvrzeno
přes 250 zemí ze všech koutů
světa. S posloucháním pokračoval i po svatbě, kdy se přestěhoval ke Svatým. Měl tam
natažený pouze dlouhý drát,
a přesto slyšel stanice z Brazílie, Chile, Velikonočních ostrovů a jiných zemí. Po přestěhování na Obecnice, kde ostatně
žije dodnes, používal anténu
dipol. Povedlo se mu tak zaslechnout stanice například

Výstava obrazů
V sobotu 15. a v neděli 16.
10. 2011 proběhla v přísálí budovy KD Halenkovice
výstava obrazů MgA. Hany
Kalivodové. Vernisáž výstavy proběhla v pátek 14. 10.
2011 od 18:00 hod. Mladá
výtvarnice zde představila své dílo výběrem 31 olejomaleb, akrylů a akvarelů
malých rozměrů. Mezi nimi
jste mohli najít i díla vzniklá
v Halenkovicích s příznačnými názvy jako: Halenkovický podzim, Kopec, Halenkovice – stromy, Podzim
U křížka.
MgA. Hana Kalivodová se narodila 22. 8. 1978
v Ostravě, žije v Halenkovi-

cích a v Šumperku. Studovala SUPŠ v Uherském Hradišti, obor malba. Následovalo
studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě,
katedra restaurování malby
(ukončeno bakalářskou prací
a státní zkouškou – etika, dějiny umění, pedagogika). Poté
absolvovala dvouletý studijní
pobyt na Slipper Rock University of Pennsylvania, USA
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z Cookových a Kajmanských
ostrovů, Aljašky a jiných vzdálených zemí. Kolem roku 2001
začal z domu vysílat v pásmu
velmi krátkých vln. Používal
značku kolektivní stanice z Otrokovic. Toto krásné období
po dvou letech skončilo.
Už ani nedoufal, že by se
mohl k poslouchání nebo
vysílání vrátit. Na padesáté narozeniny jako dárek dostal přijímač na krátké vlny
a s posloucháním začal znovu. Tedy, nejen poslouchal,
ale i pokukoval po možnosti
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OK7WA. Od té doby navázal
již přes 4000 spojení s asi 250
zeměmi světa.
Jeho koníček je nejen zajímavý, ale i užitečný. V dnešní době, kdy není problém
se po světě dovolat pomocí
mobilního telefonu, je stále
v případě živelných katastrof
pomoc radioamatérů neocenitelná. Tito lidé pomocí vlastních prostředků naváží spojení tam, kde není telefonní signál a tím pomohou záchranným složkám při organizaci
pomoci. Stále ho amatérství
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Pálení čarodějnic
Poslední nocí v měsíci
dubnu je noc Filipojakubská. V sobotu 30. dubna
2011 večer se u halenkovického kulturního domu
začali hemžit čarodějnice a čarodějové, odtud se
pak průvodem odebrali
na bývalé zemědělské
letiště na Drahách. Tam
bylo přichystáno několik her pro děti, občerstvení a ohniště. Každý si
mohl opéct pekáček, ale
hlavně zde byla postavena krásná vatra. Poté co
se děti vyřádily a občerstvily, vyhlásili organizátoři
výsledek soutěž Miss malá
čarodějnice, Miss velká čarodějnice a Missák čaroděj. Následovalo slavnostní

za zapůjčení laviček. Samozřejmě také děkujeme
všem zúčastněným, kteří

zapálení vatry, která byla letos opravdu velká. V letošním
roce
dosahovala
výšky necelé 3 m
a na vrcholku byla
upevněna čaroděj-

nice (samozřejmě
loutka). Velké poděkování
patří dobrovolníkům za organizaci, Filipu Juřenovi, Petru
Kubínovi a Josefu Gabrhelíkovi st. za poskytnutí traktorů,
halenkovickým myslivcům

vytvořili tak skvělou atmosféru čarodějnického reje.
Tak na sletěnou v roce 2012.

Nohejbalový turnaj 2011
udělat si vlastní koncesi, aby
mohl znovu začít vysílat. Toho
dosáhl 25. ledna 2007, kdy stanul před komisí z ČTU (Český
Telekomunikační Úřad). Složil zkoušky a vybral si značku

fascinuje, a i po těch letech,
co se tomuto koníčku věnuje,
vždy když zapíná rádio, s napětím očekává, co nového
na pásmu zase uslyší.
Petr Hložek

– studium dějin umění, ateliér
malby, ateliér šperku. V roce
2002 pokračoval ve studiu
na Vysoké škole výtvarných
umění v Bratislavě, katedra
malby – úspěšně ukončeno
magisterskou
diplomovou
prací (teoretická část: Křesťanský náboženský kýč, praktická část triptych: Život –
Smrt – Hra).
Další zkušenosti čerpala
na plenérech v Česku a na Slovensku, na workshopech
na Slovensku, Polsku, Srbsku
a při studijních a tvůrčích pobytech v Mexiku a Švýcarsku.
Vystavovala svá díla na společných výstavách v Bratislavě a Vídni a také při samostatných výstavách v Mexiku, Bratislavě, Kadani a Praze.

Po skončení studia se podílela na restaurování uměleckých objektů a artefaktů
ze soukromých sbírek. Kromě této činnosti se věnuje
i samostatné tvorbě. K jejím zájmům patří současné umění mladé generace,
minorit, okrajových skupin
a vliv kýče na umění a život
současné generace. Zabývá se také souvislostmi sociální sféry a umění. Studuje dálkově Caritas – odbor
sociální a charitativní práce při CMTF v Olomouci.
V současnosti učí na speciální ZŠ pro děti s kombinovanými vadami v Šumperku, kde také vede kurzy pro
dospělé a středoškoláky při
DDM.

Za krásného, slunečného
dne se konal na antukovém
hřišti u ZŠ v sobotu 3. 9. 2011
už VII. ročník turnaje v nohejbalu. Zúčastnilo se celkem 10
tříčlenných týmů, z toho jeden ze Zlína a jeden z Napajedel. Hrálo se ve dvou skupinách po pěti týmech, systémem každý s každým. Skupina A: 1. Slovakia team, 2. Paroubci, 3. SK Jamy, 4. Doga, 5.
Sousedi. Skupina B: 6. Abstinenti, 7. Kameníci, 8. Arsenal,
9. Plné pytle, 10. Canoni.

Do boje o 3. místo se probojovaly celky s názvem Plné
pytle a Sousedi. 3. místo obsadil tým Plné pytle z Napajedel.
Ve ﬁnále se střetly týmy s názvem Arsenal ze Zlína a tým
Doga z Halenkovic. Bylo to
velké ﬁnále za podpory všech
halenkovických hráčů, ale celek ze Zlína nakonec dokázal
vyhrát a stal se celkovým vítězem turnaje. První tři místa
byla odměněna poháry.
Občerstvení včetně oběda
obstaral p. J. Kašpar. Po skončení turnaje proběhlo vyhlášení vítězů a následné grilování
v udírně na hřišti. Jako hlavní
cenu pro všechny zúčastněné
daroval p. J. Doležalík grilovaného sumce. Atmosféra turnaje byla opravdu vynikající.
Chtěl bych poděkovat těm,
kdo se podíleli na organizaci
turnaje a přispěli tak ke krásnému sportovnímu zážitku.
Kompletní soupisky družstev, přehled skupin a konečné výsledky turnaje máte
k dispozici na webu obce.
Jiří Čevela

www.halenkovice.cz
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Z činnosti hasičů
Cvičení a zásahy
 Okrsková soutěž
28. 5. se hasiči zúčastnili 1.
kola okrskové soutěže v požárním sportu, která se letos
konala ve Žlutavě. Pro nepřízeň počasí byly zrušeny
disciplíny jednotlivců a štafety 4x100 m s překážkami.
Po společném nástupu následovala jediná disciplína, a tou
byl požární útok. Každé družstvo mělo pouze jeden pokus.
První startovali muži, soutěže
se zúčastnilo všech 7 sborů
z našeho okrsku. Po nevydařeném útoku na těžkém terénu se naši muži umístnili až
na 6 místě. V ženské kategorii
na zkrácené dráze soutěžila 3
družstva.

 Požár budovy
Dne 29. 5. v 5:45 hod. byl
naší jednotce vyhlášený požární poplach. Jednalo se
o požár novostavby v části
obce Zlámanec. Jednotka vyjela oběma vozy, Tatrou a Opelem v počtu 1+2 a 1+6 (řidič
a obsluha), a to do 5 min.
od vyhlášení a na místo dorazila jako první. Zjistilo se, že se
jedná o požár nízké budovy.
V době příjezdu byl zasažený
celý rodinný dům. Byla použita dýchací technika a rozvinuty 2 proudy C. Při zahájení hasebních prací dorazila
na místo jednotka z Otrokovic
a velitel profesionálů přebral
velení. Naši hasiči pokračovali
v hasebních pracích a členové
s dýchací technikou postoupili do budovy. Asi po 30 minutách byla hlášena lokalizace
a další 2 hodiny se dohašovala
zbylá ohniska požáru. Na místo ještě dorazily jednotky z Babic a Napajedel. Ty dodávaly

vodu do cisteren a zřídily hadicové vedení od vzdálenějšího
hydrantu. Na zásah dohlížela
i Policie ČR a starosta obce.
Naše jednotka zůstala nadále
jako dohled na požářišti a postupně ještě rozebírala střešní krytinu a ochlazovala horká a doutnající místa. V čase
12:00 hod. se vrátila na základnu. Více v samostatném článku na straně 33.
 Výcvik v polygonu
Ve čtvrtek dne 2. 6. jsme se
společně s kolegy z jednotky
z Oldřichovic a ze Spytihněvy účastnili výcviku nositelů
dýchací techniky (NDT) v polygonu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje
na stanici ve Valašských Kloboukách. Zde je simulováno
prostředí zásahu v uzavřených prostorách, kde hasiči
musí plnit různé úkoly a překonávat překážky za snížené
viditelnosti zakouřením a zvýšenou teplotou. Hasiči si tak
prověří fyzickou zátěž, orientaci v neznámém prostředí
a naučí se potřebné spolupráci mezi sebou. Z naší jednotky
se tohoto výcviku účastnilo 5
členů s oprávněním NDT.

 Kurz NDT
Jak ukázal nedávný požár
novostavby, použití dýchacích přístrojů je i u jednotek
sboru dobrovolných hasičů
nutné, dá se říct již povinné.
Proto ve dnech 3.-24.6. absolvovali členové z Halenkovice
kurz nositelů dýchací techniky (NDT).
Letošní rok doznal ve výcviku drobných změn, které vedly ke zkvalitnění kurzu. Ten se
tradičně skládal z teorie, praxe a závěrečných zkoušek.
Kluci překonali všechny pře-
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kážky (a někteří i sami sebe)
a tak se může naše jednotka
pyšnit 16-ti členy s oprávněním NDT.
 Námětové cvičení
Dne 3.7. se naše jednotka
účastnila tradičního pouťového námětového cvičení v obci
Žlutava. Zúčastnilo se 6 jednotek našeho okrsku a sousední
jednotka obce Bělov. Prezentovalo nás 6 členů, kteří zasahovali s oběma vozidly. Nakonec následovalo vyhodnocení
činnosti samotných jednotek.
Video z výcviku můžete shlédnout na webových stránkách
hasičů.

v počtu 1+7. Na místo události dorazila první. Na uhašení požářiště o rozloze cca
10x100 m bylo použito nízkotlaké vedení a po uhašení
ohnisek bylo rozvinuto ještě vedení C a celé okolí bylo
prolito vodou. Na místo události se dále dostavily jednotky z Otrokovic, Babic a Napajedel. Ty však nezasahovaly
a byly odeslány zpět na své
základny.
 Planý poplach
Dne 14. 9. jednotka opět
vyjížděla k hlášenému poplachu. Mělo se jednat o požár
průmyslového, zemědělské-

 Soutěž o putovní pohár
V sobotu 3. září se uskutečnil 4. ročník soutěže O putovní pohár města Napajedel
v hasičském sportu. Soutěže
se zúčastnilo družstvo mužů
i nové družstvo žen (více, viz
strana 32). Obě naše družstva
skončila na třetím místě, když
se jim shodně podařilo nejlépe ze všech zvládnout disciplínu „přenos“, avšak nevydařil se jim „požární útok“.
Dále se zúčastnila družstva
mužů z Napajedel, Žlutavy
a Komárova a družstva žen
ze Žlutavy a Komárova. Obsáhlou fotogalerii najdete
na www.andulla.cz.
 Požár strniště
26.8. byl vyhlášený ve 14:11
další požární poplach. Jednalo se o požár strniště v části
obce Lipové. Naše jednotka
vyjížděla v čase 14:16 s Tatrou v počtu 1+2 a Opelem

ho objektu v části obce Přední Kržle. Žádnému ze zasahujících nebylo jasné, o jaký
objekt se v této převážně
chatařské oblasti jedná. Provedený průzkum celého prostoru ukázal, že jde o planý
poplach. Není vyloučeno, že
večerní mlha stoupající z lesa
a kouř z komínů mohl mylně
vyvolat atmosféru hoření. Jednotka vyjela s oběma vozidly
v počtu 1+2 a 1+6. Na místo
se dostavil starosta obce, Policie ČR a jednotka Otrokovic
a Napajedel. I když se ukázalo, že poplach byl planý, práci všech záchranných týmů
komplikoval velký zájem přihlížejících. Proto apelujeme
na občany, aby v případě vyhlášení nebezpečí zachovali klid a nevyjížděli k místům
ohrožení. Svým jednáním brání profesionálním záchranářům v poskytnutí rychlé pomoci.
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 Požár vzrostlého porostu
25. 9. v čase 19:15 byl jednotce vyhlášený požární poplach. V části obce Kucharica u cesty směrem na Žlutavu došlo k požáru vzrostlého
travního porostu a rákosu. Zasahovala obě vozidla a hasiči
v počtu 1+2 a 1+5. Bylo rozvinuto jednoduché vedení C
a provedeno hašení až do úplné likvidace. Na místo se dostavil starosta obce a jednotka profesionálů z Otrokovic,
která nezasahovala. Byla ponechána v záloze a zajišťovala spojení s KOPISem (Krajské
operační a informační středisko) z důvodu poruchy našeho
komunikačního zařízení. Naši
hasiči se v čase 20:10 vrátili
zpět na základnu.
 Protipovodňová
ochrana
V sobotu 19. září 2011 se
zúčastnili členové jednotky
sboru dobrovolných hasičů
(JSDH) Halenkovice odborné
přípravy vybraných jednotek
SDH. Hlavním tématem byla
protipovodňová ochrana obyvatelstva a spojení v jednotce
(rádiová komunikace). Školení probíhalo na požární stanici v Otrokovicích. V rámci
praktického výcviku nám zlínští hasiči (HZS ZLK) představili nový technický kontejner.
Slouží jako zázemí speciálního
vybavení při složitých zásazích
technického rázu (dopravní
nehody, závaly, živelní pohromy atd.). Školení mělo za úkol
zlepšit připravenost členů jednotek a jejich vzájemnou součinnost s ostatními jednotkami
při zásahu.

 Evakuace osob
22. 10. 2011 se naše jednotka účastnila požárního cvičení na DDM Sluníčko na Štěrkáči v Otrokovicích. Bylo zaměřeno na evakuaci osob ze
zakouřeného prostředí, lokalizaci a likvidaci požáru a komunikaci mezi zasahujícími
hasiči. Jako ﬁguranti posloužily děti z táborového oddílu
z Tlumačova v počtu 24 a 5
dospělých. Evakuaci prováděli hasiči z jednotek Otrokovice (1+3), Kvítkovice (1+2)
a Halenkovice (1+6) a o první
pomoc se postarali 2 členové ČČK Otrokovice. Evakuace
byla provedená za pomoci dýchací techniky, za ztížených
podmínek (kouř) a s reálným
chováním ﬁgurantů. Vyhodnocení provedl p. David Kotouč, který je členem HZS
ZLK z PS Otrokovice. Cvičení
bylo přínosem a zdokonalilo
připravenost členů naší jednotky. S jednotkou z Otrokovic úzce spolupracujeme již
delší dobu a těšíme se na další společné akce.
 Požár lesního porostu
Dne 22. 11. 2011 byl v čase
00:45 jednotce vyhlášený požární poplach. Jednotka vyjela s cisternou Tatra v počtu
1+2 a Opelem v počtu 1+3.
Zjištěn byl požár lesní hrabanky a lesního porostu v délce
asi 20 m na Dolině naproti hájenky. Na místo dorazila také
„proﬁ“jednotka z Otrokovic se
dvěma hasičskými auty avšak
nezasahovala. Po uhašení požáru byla horká místa opětovně prolita vodou.
 Požár rodinného domku
Klid sobotního večera
26. 11. 2011 byl v obci Halenkovice přerušen požárním poplachem. Bohužel se nejednalo o cvičení. Požár zachvátil
rodinný dům v centru obce
na Pláňavách. Více na str. 33.

Kulturní a zájmové akce
 Sběr železa
Dne 16. 4. provedli členové
SDH Halenkovice sběr starého železa. Občané byli infor-
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mováni rozhlasem a kabelovou televizí a tak nachystali
nepotřebné železo před své
domy. Ti z odlehlých míst
se nahlásili telefonicky. Tři
skupiny členů SDH se rozjely po obci a během několika
málo hodin byl kontejner plný
a přebytečný železný šrot se
musel uskladnit bokem. Sběru se zúčastnili: Gabrhelík Josef st., Kocián Pavel, Kašpárek
Josef, Kašpárek Karel, Juřena
Miroslav, Blaha Marek, Juřena
Filip, Gabrhelík Josef ml., Režný Bronislav, Gajdošík Jan,
Vlachynský Roman, Kurtin
Josef, Daubner Ondřej a Zapletal Jan. Všem patří velký
dík. Zvláštní poděkování patří
Josefu Gabrhelíkovi st., Filipu
Juřenovi a Josefu Kašpárkovi
za poskytnutí traktorů na odvoz šrotu.
 Pálení čarodějnic
Dne 30. 4. 2011 SDH Halenkovice uspořádalo pro veřejnost a své členy Pálení čarodějnic. Během večera proběhly pro děti různé soutěže
a volby Miss čarodějnice a Missáka čaroděje a také opékání špekáčků. Dospělí si také
přišli na své. (Více v samostatném článku na str. 29).
 Zdravotní a požární
dozor
Dne 21. 5. provedla naše jednotka na žádost organizátorů
požární a zdravotní dozor při
23. ročníku Výletu do pohádky, kterou každoročně navštíví
několik tisíc návštěvníků. Jelikož trasa vede v lesích a hůře
přístupných místech, hrozilo
větší riziko vzniku požáru, či
případného zranění. Jednotka
však nemusela zasahovat při
žádné vážnější události. Tohoto dozoru se účastnilo celkem
7 členů s oběma vozy.
 Požární dozor
V sobotu 11. 6. halenkovičtí
modeláři uspořádali na svém
letišti pátý ročník Model air
show. Po dobu komentovaného programu jsme na této
akci prováděli požární dozor
s vozidlem Opel v počtu 1+3.
Zajímavostí programu bylo
předvedení letounu, který vy-

konává požární pohotovost
na letišti v Kroměříži. Letadlo
letecké hasičské služby, Zlin
Z 137 T, je schopno pojmout tisíc litrů vody a využívá se k likvidaci požárů a požárnímu
průzkumu v oblastech těžko
přístupných terénů a zalesněných úseků v celém Zlínském kraji. Hasiči HZS ZLK
se na pravidelných cvičeních
školí v obsluze vodní nádrže
letounu a jejího plnění přes
napouštěcí systém. S tímto typem letounu je možné na jedno natankování paliva pracovat asi devadesát minut.
 Ukázka hasičské práce
Ve dnech 7.–10. 7. 2011 se
na myslivecké chatě Větřák
uskutečnilo
soustředění
folklorní souboru Pláňata.
Na pozvání vedoucí kroužku
jsme 8. 7. v 17:00 hod., dorazili na místo, abychom dětem
předvedli ukázky hasičské
práce. Z chaty se vyřítilo asi
20 dětí oblečených do plavek, takže slíbená ukázka byla
spojena s koupáním pod hasičskými proudnicemi. Bylo
horko a dětem sprška přišla
vhod. Děti obdivovaly nová
vakuová nosítka a další techniku. Nechyběla ani jízda
v hasičském autě kolem chaty. Na rozloučenou nám zazpívaly krásnou písničku. Za naši
práci jsme si od malých tanečnic a tanečníků vysloužili poděkování a chválu.

 Pyrocar
Na přibyslavském letišti proběhlo ve dnech 26.–28. srpna
2011 v pořadí již třetí největší
(pokračování na straně 32)
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Z činnosti hasičů
(pokračování ze strany 31)
setkání požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a hasičů v České republice pod
názvem Pyrocar. Na letiště se
postupně sjelo více jak 300
nejrůznějších hasičských automobilů od trabanta po Tatru 815–7. V sobotu dopoledne
proběhlo slavnostní zahájení.
Obrovské množství návštěvníků se „vrhlo“ mezi stánky
vystavujících ﬁrem a mezi
hasičskou techniku jednotlivých sborů. Na ploše letiště
se mezitím střídalo mnoho
ukázek z činnosti profesionálních hasičů s odborným
výkladem. Jediné, co zkazilo
jinak výbornou akci, bylo počasí. To bylo více než špatné,
a tak se po bouřce, průtrži
mračen a citelném ochlazení stalo z plochy letiště jedno
velké bahnité kluziště. Výhlídky na zlepšení nebyly, proto
se rozhodlo mnoho účastníků svůj pobyt o den zkrátit.
Halenkovičtí hasiči navštěvují Pyrocar pravidelně, i letos
hrdě prezentovali v Přibyslavi
svou techniku a obec. K vidění byl DA Opel Movano a jeho
vybavení. Návštěvníkům jsme
také rozdávali pohlednice
naší obce a techniky. Je veliká
škoda, že nevyšlo počasí. Tak
snad příště...
 Kroužek mladých hasičů
Ve středu 7. 9. 2011 opět zahájil svou činnost halenkovický Kroužek mladých hasičů.
Děti se budou scházet každou
středu od 16:00 hod. na hasičské zbrojnici. Přijít může každá holka a každý kluk ze základky!
 Sběr železného šrotu
V sobotu 8. října uspořádali hasiči další sběr železného
šrotu. Na svoz šrotu byly použity 3 traktory. Podařil se nasbírat plný kontejner. Techniku opět poskytli p. Josef Gabrhelík st., Josef Kašpárek a Filip Juřena za to jim patří dík.

Chtěli bychom zvlášť poděkovat všem, kteří přispěli (třeba
i menším množstvím) a podpořili tím místní hasiče.

Opavy a nové vybavení
 Nový výfuk
Provést úpravu výfuku
na Tatře bylo nutností. Kouř
při obsluhování CAS letěl přímo na strojníka. Bylo rozhodnuto, že výfuk se vyvede nahoru. Realizace se ujal strojník Tomáš Vičánek st. Během
jednoho dne byla práce hotová. Za to mu děkujeme.
 Čištění vozidel
V pondělí 18. 4. provedli hasiči Filip Juřena a Jan Gajdošík umytí techniky a úklid garáží. Důkladně umyli obě auta
a doplnili věcné prostředky.
Děkujeme.
 Vakuová matrace
Do vybavení naší jednotky
přibyla nová vakuová matrace.
Používá se pro ﬁxaci celého
těla, která je nutná například
při poranění páteře nebo pánve. Matrace je umístěna v DA
Opel Movano. Vybavení bylo
pořízeno z ﬁnančních prostředků Obce Halenkovice.
 STK vozidel
V měsíci květnu prošla naše
vozidla Tatra a Opel technickou kontrolou. Na obou byly
nalezeny menší závady, které se nám podařilo v krátké
době odstranit. Na Opelu bylo
vyměněno ložisko v předním
kole a kulové čepy. Na Tatře
ložiska v předním kole. Vozidla jsou opět způsobilá provozu. Na práci se podíleli: Filip
Juřena, Jaroslav Kašpar, Josef
Gabrhelík ml. S Opelem nám
pomohl i Petr Holásek. Všem
děkujeme.
 Finanční dotace
V letošním roce jsme zakoupili za přispění ﬁnanční dotace ze Zlínského kraje, která
činila 64.000 Kč, další vybavení pro členy jednotky SDH Halenkovice a to: Zásahové obleky Zahas IV - 3ks, přilby Gallet
F1 SF25 - 3ks, zásahová obuv
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Hostýn 4ks, zásahové rukavice
Caroline - 6ks, pracovní stejnokroj PS II - 6ks, brodicí kalhoty - 3ks. Zboží bylo nakoupeno
u ﬁrmy Michna Strážnice.

Zemřel Oldřich Zapletal
Dne 14. 9. 2011 naše řady
opustil bratr p. Oldřich Zapletal. Byl dlouholetým členem
SDH Halenkovice. Do sboru
nastoupil v roce 1965 jako řadový člen. Od roku 1973 působil jako místostarosta sboru
a byl řádným členem výboru.
V roce 1980 postoupil na místo starosty SDH, kde působil
do roku 1982, kdy z rodinných
důvodů z funkce odstoupil.
Jeho práce byla vždy vzorem pro ostatní členy sboru.
Během jeho působení u SDH
Halenkovice mu bylo za příkladnou práci uděleno několik vyznamenání. I přes
svůj zdravotní stav se téměř
pravidelně účastnil schůzí
a akcí konaných SDH. S bratrem Oldřichem Zapletalem
jsme se naposledy rozloučili
17.9.2011 v kostele sv. Josefa
v Halenkovicích. Čest jeho
památce.
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Stalo se tak v průběhu měsíce července 2011. Sešlo se
celkem 11 děvčat, které vytvořily dobrou partu a pustily
se do „hasičiny“ s velkou vervou. Byli bychom rádi, kdyby
jim toto nadšení vydrželo, aby
i v budoucnu zůstaly nedílnou
součástí našeho sboru.
Po vzájemné domluvě se
členky družstva začaly pravidelně scházet každou středu v 18:00 hod. na hasičské
zbrojnici. U schůzek od začátku asistovali i kluci, stávající
členové SDH, kteří děvčatům
při přípravě a tréninku radí.
O tom, že to nové členky našeho sboru s hasičským sportem myslí vážně, svědčí i to,
že je během přípravy neodradily ani nepříjemnosti v podobě natažených svalů, seklých
prstů a pohmožděných kotníků. Velkou část družstva tvoří
maminky, proto bylo třeba vyřešit hlídání dětí. Této činnosti se ujala velká fanynka a kamarádka hasiček, paní Katka
Hrušková. Stala se z ní „teta
hlídačka“, která je nedílnou
součástí týmu. Její role není
vůbec snadná, když kolem ní
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- přenos raněného a požární
útok. První disciplínu zvládly nejlépe. Požárním útoku se
jim tak dobře nepovedl. Přestože v konečném hodnocení
děvčata obsadila třetí místo ze
tří, naznačuje jejich výkon, že
v následující sezóně budou silným konkurentem pro ostatní
soutěžící z našeho okrsku.
Složení ženského družstva:
Šárka Juřenová, Věra Gabrhelíková, Libuše Gabrhelíková, Margita Abrahámová, Jana
Kašpárková, Jana Musilová,
Anna Gajdošíková, Marie Vilímková, Tereza Kubínová,
Markéta Kučerová, Radka Trvajová.
Josef Gabrhelík

na domě propadla a odhalila
vyhořívající místnosti. Jako
první na místo dorazila místní
jednotka dobrovolných hasičů se dvěma vozy.
V době přípravy místních
hasičů na požární útok přijeli
na místo profesionálové z Otrokovic. Velitel zásahu potvrdil rozsáhlost požáru a nechal
rozvinout další vodní proudy.
Hasiči pronikli v dýchacích
přístrojích do domu, kde se
snažili z několika stran zabránit dalšímu šíření plamenů.
Lokalizace požáru zabrala
hasičům asi půl hodiny. Další dvě hodiny hasiči požářiště dohašovali, sundávali zbytky střešní krytiny a odhalovali

Majitel přišel o dva domy skrytá ohniska v trámoví střeš-

Ženské družstvo SDH
„Sbor dobrovolných hasičů Halenkovice hledá členky
nově vznikajícího hasičského
družstva žen - věk od 15 do 40
let. Zájemkyně se mohou přihlásit na tel. čísle 774 122 611.“
Tento krátký inzerát v kabelové televizi také přispěl k tomu,
že vzniklo ženského družstvo
SDH Halenkovice.

na cvičišti pobíhá necelá desítka dětí.
Po několika úspěšných trénincích, jež děvčata absolvovala, došlo i na ostrý křest.
Zúčastnila se své první soutěže, která se konala v Napajedlích. Po velké úvodní nervozitě
a s obrovským nasazením své
premiérové vystoupení zvládla. Hodnotily se dvě disciplíny

 Požár novostavby
Dne 29. 5. 2011 v 05:42 hod.
byli hasiči informováni o požáru rodinného domu v obci
Halenkovice na Zlínsku.
Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Otrokovic s jedním zásahovým vozem a automobilovým žebříkem, kterou posílily jednotky
dobrovolných hasičů z obcí
Halenkovice, Babice a Napajedla. Po příjezdu na místo
bylo zjištěno, že došlo k rozsáhlému požáru novostavby
rodinného domu. Až v ranních hodinách si požáru všiml
jeden z řidičů projíždějících
obcí. Mohutný oblak kouře ho
navedl k domu, kde zjistil požár a následně ho také ohlásil
na tísňovou linku. K novostavbě vyrazili hasiči. Požár byl již
značně rozšířený a plameny
šlehaly ze střechy přízemní
novostavby. Střešní krytina se

ní konstrukce. Při požáru a zásahu nebyl nikdo zraněn.
Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Zlína bylo místo požáru ohledáno. V dopoledních hodinách vyšetřovatel zkoumal nejrůznější
možné příčiny vzniku požáru a postupně je vylučoval.
V závěru šetření se nadále
prověřuje možnost technické závady na elektroinstalaci
v domě, ale zcela nejsou vyloučeny ani další možnosti.
Prověřovala se jak možnost
nedbalostního jednání, tak
i případného úmyslu neznámé osoby.
Požárem způsobené škody
byly předběžně odhadnuty
na 2,2 mil. Kč. Zásahem hasičů se podařilo uchránit další majetek asi za 300 tis. Kč.
Kromě stavebních částí domu
byly zničeny i interiéry a další
základní vybavení domu.
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 Požár rodinného domu
Dne 26. 11. 2011 ve 21:40
hod. byli hasiči informováni o požáru rodinného domu
v Halenkovicích. Na místo vyjela jednotka profesionálních
hasičů z Otrokovic s jednou
cisternou a automobilovým
žebříkem, kterou posílily jednotky dobrovolných hasičů
z Halenkovic, Otrokovic a Napajedel. Ze Zlína na místo vyjel také velicí důstojník směny. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že došlo k rozsáhlému požáru domu.
Požár zpozorovali sousedé
a svědci v době, kdy už plameny prošly střechou. Na hašení
jednopodlažního domu v řadové zástavbě okamžitě vyjeli
hasiči. Jako první k požáru dorazili hasiči z místní dobrovolné jednotky, následováni dalšími kolegy z povolaných jednotek. Postupně byly nataženy
čtyři proudy vody a začal boj
s požárem. Prioritou hasičů
bylo zabránit rozšíření požáru
na sousední rodinné domy.
Lokalizace požáru trvala asi
dvacet minut. Hasiči pronikli
do hořícího domu, kde plameny zasáhly prostor přízemí, prošly přes strop a dostaly se na půdu. Na půdě došlo
k požáru uskladněného sena
a k zasažení střechy objektu.
Hasiči museli postupně likvidovat zničené konstrukce střechy, vyhazovat seno a dohašovat ohniska v jednotlivých částech domu. Celková likvidace
tak byla hlášena až za další tři
hodiny. Při požáru a zásahu
nebyl nikdo zraněn.
Majitel domu se vrátil
v době, kdy hasiči likvidovali
požár. Jedna žena z vedlejšího domu utrpěla při požáru
šok a na místo vyjela posádka zdravotnické záchranné
služby. Po ošetření a podání
medikamentů byla ponechána v domácí péči. Povolána
byla také psycholožka policie,
která poskytovala další odbornou pomoc psychicky zasaženým osobám.
Pro majitele domu to byl již
druhý rozsáhlý požár během

posledního půl roku, a to
na dvou objektech. V květnu
letošního roku mu plameny
zcela zničily budovanou novostavbu před dokončením.
Sám proto nevyloučil úmyslné založení požáru a vyžádal
si šetření hasičů i policie.
Po příjezdu vyšetřovatele
hasičů ze Zlína bylo místo požáru jen předběžně ohledáno.
Požár zničil značnou část staršího rodinného domu a majiteli způsobil odhadem škodu
za 750.000 Kč. Zásahem hasičů se podařilo uchránit část
majetku, odhadem ve stejné
hodnotě.
Dne 27. 11. 2011 v 09:00 hod.
se na místo požáru znovu sjeli vyšetřovatelé hasičů a policie, aby pokračovali v šetření a objasnění příčiny vzniku
požáru. Ve 12:00 vyšetřovatelé
detailně prošli místo požáru
a zajistili stopy pro další odborné zkoumání. Na místě byl
nasazen také speciálně cvičený pes pro vyhledávání akcelerantů hoření. Vyšetřovatelé
se následně domluvili na dalším postupu a přizvání dalších
znalců. Na požářiště v 18:00
hodin dorazil tým specialistů
z Technického ústavu požární
ochrany Praha. Cílem je zcela
vyloučit nebo potvrdit stanovené verze příčiny vzniku požáru. Odborníci z technického ústavu odebrali vzorky pro
další laboratorní zkoumání.
Závěr dne hovoří o nejpravděpodobnější příčině vzniku požáru, kterou byla technická závada na elektroinstalaci ohřívače vody. Úmyslné jednání
bylo prozatím vyloučeno.
Závada na elektroinstalaci
byla rovněž nejpravděpodobnější příčinou vzniku ničivého
požáru v květnu, kdy majitel
přišel o novostavbu.
převzato ze stránek HZS ZLK

Poděkování
Rodina Novákova je nesmírně vděčná a DĚKUJE
všem lidem, kteří se zapojili do pomoci při boji s jejich neštěstím.

www.halenkovice.cz
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Halenkovičtí biatlonisté
 I. oblastní závod – Prostějov
Zdětín 23. 4. 2011
Zahajovací závod letošní
letní biatlonové sezóny proběhl v Prostějově. Z halenkovického klubu se jej účastnilo
7 sportovců a dva rozhodčí.
V kategorii „přípravka“ obsadil František Palla druhé
místo a Richard Vašíček třetí
místo.
V kategorii „žáci A“ obsadil
Martin Palla první místo, v kategorii „žáci B“ Radek Trvaj
obsadil třetí místo.
V dorostencích obsadil Filip Wozar první místo, v kategorii „muži“ obsadil Radek
Huťka druhé místo a Pavel
Huťka čtvrté místo.

 II. oblastní závod
Břidličná 7. 5. 2011
Druhý závod jsme absolvovali v Břidličné. Účastnilo se
jej 5 našich sportovců.
V kategorii „přípravka“ obsadil František Palla druhé
místo a Richard Vašíček obsadil sedmé místo
V kategorii „žáci A“ obsadil
Martin Palla druhé místo, v kategorii „žáci B“ obsadil Radek
Trvaj šesté místo.
V dorostencích obsadil Filip Wozar čtvrté místo.
 III. oblastní závod
Nové Město na Mor. 14. 5.
2011
Třetí závod jsme absolvovali v Novém Městě na Moravě.

Účastnili se jej 4 naši sportovci.
V kategorii „přípravka“ obsadil František Palla čtvrté
místo.
V kategorii „žáci A“ obsadil
Martin Palla první místo, v kategorii „žáci B“ obsadil Radek
Trvaj třetí místo.
V dorostencích obsadil Filip Wozar první místo.
 Tři medaile pro Halenkovice
1. kolo. Českého poháru
v letním biatlonu proběhlo
ve dnech 4. - 5. 6. 2011 v Novém Městě na Moravě. Halenkovičtí biatlonisté se v celorepublikové konkurenci neztratili a ze známého areálu

si přivezli tři medailová umístění.
V sobotu proběhl rychlostní závod, ve kterém z našeho
klubu startovalo šest sportovců.
V kategorii „žáci A“ obsadil
Martin Palla 5. místo.

V kategorii „žáci B“ obsadil
Radek Trvaj 23. místo.
V mladších dorostencích
obsadil Filip Wozar 2. místo.
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Ve starších dorostencích
obsadil Milan Jurčík 20. místo.
V kategorii „muži“ obsadil
Radek Huťka 20. místo a Pavel
Huťka 21. místo.
V nedělním vytrvalostním
závodě startovali čtyři naši
sportovci.
V kategorii „žáci A“ obsadil
Martin Palla 3. místo.
V kategorii „žáci B“„ obsadil
Radek Trvaj 15. místo.
V mladších dorostencích
obsadil Filip Wozar 3. místo.
V kategorii muži obsadil Radek Huťka 20. místo.

 Mistrovství ČR dorostu
Mistrovství ČR dorostu
v letním biatlonu proběhlo
ve dnech 9. - 10. 7. 2011 ve Starém Městě pod Landštejnem.
V sobotu se uskutečnil rychlostní závod, v neděli pak závod s hromadným startem.
Z halenkovického týmu se
na toto mistrovství, díky svým
letošním výsledkům, probojoval Filip Wozar. V obou mistrovských závodech Filipovi bohužel nevyšla střelba
a z toho důvodu obsadil dvakrát až 10 místo.

 Biatlonové závody
Ve dvou po sobě následujících červnových víkendech
se v Bystřici pod Hostýnem
uskutečnily závody v letním
biatlonu, kterých se zúčastnili i halenkovičtí biatlonisté.

 Mistrovství ČR žactva
V sobotu 17. a v neděli 18. 9.
2011 se v Břidličné uskutečnilo Mistrovství ČR žactva v letním biatlonu. Do tohoto závodu se probojovali i závodníci
halenkovického biatlonového
klubu.
V sobotu se uskutečnil rychlostní závod, v neděli pak závod s hromadným startem.
Z našeho týmu se v kategorii
žáci A na toto mistrovství probojoval Martin Palla a v kategorii žáci B Radek Trvaj.
V rychlostním závodě obsadil Martin Palla 3. místo (z 19
startujících). Radek Trvaj vybojoval 26 místo (z 35 startujících).

 IV. oblastní závod
proběhl v sobotu 18. 6. 2011.
Účastnilo se jej 6 halenkovických sportovců.
V kategorii přípravka obsadil František Palla třetí místo,
a Richard Vašíček čtvrté místo.
V kategorii žáci A obsadil
Martin Palla první místo.
V kategorii žáci B obsadil
Radek Trvaj deváté místo.
V dorostencích A obsadil
Filip Wozar druhé místo.
V kategorii dorostenci B Milan Jurčík obsadil první místo.
 Druhé kolo Českého poháru se uskutečnilo ve dnech 25.–26. 6. 2011.
Účastnili se jej čtyři halenkovičtí biatlonisté. V sobotu byl
na programu závod s hromadným startem a v neděli rychlostní závod.
V kategorii žáci A obsadil
Martin Palla 2. a 1. místo.
V kategorii žáci B obsadil
Radek Trvaj 18. a 10. místo.
V dorostencích A obsadil
Filip Wozar 8 a 10. místo.
V kategorii dorostenci B Milan Jurčík absolvoval pouze
rychlostní závod, ve kterém
obsadil 14. místo.

V závodě s hromadným
startem Martin Palla zvítězil
a získal titul Mistr republiky.
Radek Trvaj v závodě s hromadným startem obsadil 12.
místo.
František Palla
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Barum Czech Rally 2011
Ve dnech 26. - 28. 8. 2011
se v okolí Zlína uskutečnil 41.
ročník automobilové soutěže
Barum Czech Rally Zlín. Jedna z největších sportovních
akcí, konaných na území naší
země, každoročně přiláká velké množství kvalitních posádek s výbornými auty, stovky
novinářů a statisíce diváků.
Ani letošní ročník nebyl výjimkou. Centrum soutěže bylo
opět umístěno do krajského
města a servisní zóna se nacházela v Otrokovicích.
Pátek byl dnem startu
a také prvním dnem, ve kterém soutěž navštívila Halenkovice. Na cestě mezi Napajedly a Halenkovicemi a dále
na Žlutavu se uskutečnil dopolední shakedown - zkušební rychlostní zkouška, při níž
mají týmy možnost naposled
vyzkoušet svá závodní auta.

Přestože se časy z této zkoušky do soutěže nezapočítávají, bylo se po celé čtyři hodiny na co dívat. Velkou publicitu získala zejména hrozivě vypadající havárie italské
posádky Betti - Barone, která svůj Peugeot 207 poslala několikrát přes střechu.
Na stejném místě měl problémy i mistr ČR v okruhových
závodech Tomáš Kostka se
spolujezdcem Vítem Houštěm, kterým z příkopu pomohli diváci.
Po shakedownu se celé startovní pole přesunulo do Zlína,
kde proběhl slavnostní start.
Sobotní program přesunul
soutěž na Valašsko. Halenkovice se na programu objevily
až v neděli. RZ Halenkovice,
která se oproti loňskému roku
jela v opačném směru, byla
v pořadí jako dvanáctá a pat-

Rub a líc Barum Rally
Barum Rally je akcí, která svým věhlasem, rozsahem
a publicitou daleko přesahuje rámec České republiky, ale
i v tomto případě platí, že každá mince má nejen svůj líc,
ale i rub…
V letošním roce se, díky
nové trati shakedownu a dvěma nedělním rychlostním
zkouškám, staly Halenkovice
po Zlínu a Otrokovicích místem, kde se toho dělo nejvíce.
Každoročně vedení soutěže žádá o trpělivost a shovívavost obyvatel obcí, kterými
soutěž projíždí. Je to opravdu
potřeba, zdaleka ne každého
totiž tato událost zajímá. Zjednodušeně by se dalo konstatovat, že soutěž má své odpůrce, příznivce a ty, kterým je
vcelku fuk.
To, že se určitě jedná o zásah do volnosti pohybu v místech, která se na půl dne stávají závodní drahou, je bez
diskuze. Každý se pak s touto skutečností vyrovnává

po svém. Někdo se zajde podívat, jiný odjede, další zůstane doma a někteří se těší, kdy
už to začne.
Dalším faktorem je přítomnost skutečných fanoušků
rallysportu, kteří se přijedou
podívat ze vzdálených koutů naší země i ze zahraničí.
Bývá jich hodně a mezi tímto
množstvím lidí se najde procento, které je pro lepší místečko pro fotku nebo sledování průjezdů schopni překročit meze slušnosti. Takovým
místem bývá i parčík na Pláňavách, ve kterém se letos
odehrál incident, jenž pobídl
majitele sousední nemovitosti, p. Ing. Gabrhela, k sepsání
článku, který odeslal do jednoho z ostravských regionálních deníků.
Problematickým
prvkem
je stav komunikací, na nichž
opakovaný průjezd několika
desítek závodních aut zanechává stopy, nejčastěji ve formě vytahaných nečistot a roz-

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ
náctá - úplně poslední zkouška soutěže.
Celý závod byl velmi vyrovnaný a rozhodovalo se až
v poslední - tedy halenkovické
RZ, kterou o 0,8 s vyhrál belgický závodník F. Loix před
Janem Kopeckým. Tento rozdíl nakonec Belgičanovi nestačil a vítězství tak uhájil český jezdec s nejmenším rozdílem v historii všech soutěží
IRC (1,2 s).
R.J.

ježdění nezpevněných krajnic.
Trať soutěže bývá každoročně
před jejím startem opravována v součinnosti s organizátory rally. Ihned po průjezdu
posledního auta je okolí trati
a samotná trať, v rámci možností přítomných organizátorů, uklízena. V následujících
dnech se pak uklízí znovu
a načisto. Délka celé trati dosahuje 120 km, a proto ji nelze
vyčistit ihned. Toto bylo vidět
letos, zejména na cestě mezi
Napajedly a Halenkovicemi.
V pátek ráno byla cesta čistá,
odpoledne špinavá. Nečistoty
byly vytahány hlavně v zatáčkách. Pro navrátivší se z práce to byl jistě šok. Také proto
proběhla následující e-mailová komunikace mezi Ing. Huťkou a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o.
Pro příjezd ke trati využívají diváci místní a státní komunikace, které bývají také uklízeny. V letošním roce obec
Halenkovice organizátorům
vypomohla a její zaměstnanci
tomuto úklidu věnovali jeden

Konečné výsledky:
1. Kopecký Jan / Starý Petr
(ČR), Škoda Fabia S2000,
02:15:51.7
2. Loix Freddy / Miclotte
Frédéric (Bel.), Škoda
Fabia S2000, +1,2 s
3. Hänninen Juho / Markkula Mikko (Fin.), Škoda
Fabia S2000, +37,4 s

den. Z příkopů kolem cest
zmizely dva přívěsy barumkových, ale i starších odpadků.
Jaký má soutěž přínos pro
samotné Halenkovice? Je těžké vyčíslit jakou hodnotu má
mezinárodní publicita, kterou
tato akce přináší.
V minulých letech i letos bylo možné kolem trati
v Halenkovicích vidět stánky s občerstvením, u kterých
v horkém počasí obyvatelé
obce hostili zákazníky z řad
diváků. Tímto způsobem
na rally proﬁtuje i turistický
průmysl v okolí Zlína, kde je
příliv hostů nejmarkantnější.
Je třeba poznamenat, že Zlín
a jeho obyvatelé se pouze nevezou a svou porci omezení
si vybírají také (RZ v centru
města).
O tom, zda tato událost regionu víc přináší nebo naopak
bere, se budou vést mezi jejími přívrženci a odpůrci diskuze i nadále…
A jak to bude příští rok? To
je ve hvězdách.
Roman Janeček

www.halenkovice.cz
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Fotbalová sezóna 2010/2011
Halenkovičtí fotbalisté mají
za sebou sezónu, která se
skládala ze dvou naprosto odlišných polovin.
Po loňském postupu ze IV.
třídy byl pro letošní rok stanoven jediný cíl - udržet příslušnost ve III. A třídě. Po podzimních zápasech to bohužel
vypadalo jako cíl obtížně splnitelný. Přes zimní přestávku
mužstvu patřilo až 12. místo ze
14-ti mužstev. Jarní část však
byla naprosto jiná. Po překvapivém vítězství nad Pohořelicemi, následovala šňůra
vítězných zápasů, která dala
zapomenout na „údržbářské“
starosti. Možná, že v tu dobu
by se našli i optimisté, kteří
v koutku duše uvažovali o další postupové sezóně. Nakonec však několik ne příliš povedených utkání a závěrečný
úspěšný ﬁniš předurčil halenkovickému týmu páté místo tabulky. Jen pro zajímavost - pokud by se hodnotila pouze jarní část, skončily by Halenkovice druhé. Proto lze sezónu
2010/2011 z pohledu halenkovického mužstva hodnotit jako
úspěšnou. Za zmínku a poděkování patří i to, že při domácích zápasech si cestu za fotbalem nacházela, téměř pravidelně, více než stovka příznivců. Mnozí z nich pak mužstvo
doprovázeli i na utkání venku.

 Druhá sezóna přípravky
Halenkovický fotbal není
jenom mužstvo mužů. Svou
druhou sezónu má za sebou
i přípravka. Kluci vstoupili
do soutěže vítězně, následovaly však porážky. Zde je ale
třeba konstatovat, že nováčkovská (dvoumístná) skóre se
už na jejich kontě vyskytovala o poznání méně často než

v loňském roce. O jejich posledním místě rozhodl až závěrečný zápas. Každopádně
radost ze hry je na hřišti stále vidět a příští sezónu budou
kluci zas o něco větší, silnější
a zkušenější.
Po sezóně 2010/2011 mužstvo opustil nejlepší střelec
Dan Kocián, který odrostl přípravkovým kopačkám a své
další fotbalové krůčky bude
dělat v Otrokovicích. Přejeme
mu hodně úspěchů.
I v souvislosti s mužstvem
přípravky se sluší poděkovat
a to nejen klukům samotným,
ale i jejich rodičům a trenérům za jejich čas a ochotu.
 Přátelské utkání
Při příležitosti ukončení fotbalové sezóny 2010/2011 vyzvali halenkovičtí fotbalisté
k přátelskému utkání mužstvo fanoušků svého týmu.
Zápas se uskutečnil v sobotu
25. června 2011 od 16:30 hod.
Před utkáním hrací plochu
skropila krátká přeháňka, trávník byl v ideálním stavu. Zápas
byl veden v přátelském duchu,
ale vyhrát chtěla obě mužstva.
I když na straně příznivců nastoupili převážně sváteční hráči, vývoj utkání byl vcelku vyrovnaný. Pravidla umožňovala střídat bez omezení, čehož
bylo hlavně u fanouškovského
týmu intenzivně využíváno.
Jednak fyzička už není, co bývala - sprinty na slunci dají zabrat, ale lákala také možnost
osvěžit se pivkem, které hráči
Halenkovic pro tuto příležitost
věnovali všem.
Zápas i přes závěrečný drtivý tlak, ve kterém na straně příznivců nakonec hrálo
až patnáct hráčů včetně dětí,
nakonec skončil vítězstvím TJ
Halenkovice v poměru 6:5.
I tak zvítězili všichni. Také proto vládla během celého utkání
pohoda a čistá radost z fotbalu. Po zápase, který jako rozhodčí zkušeně vedl Pavel Tomaštík, došlo na výměnu dresů a pokutové kopy.

 Fotbal se hrál i v létě
Během prázdnin proběhla
letní přestávka, mistrovské zápasy se nehrály. To ale neznamená, že se nedalo zajít na fotbal. Halenkovické fotbalisty
čekala v rámci letní přípravy
hned trojice turnajů, z nichž
jeden se uskutečnil pod hlavičkou místní TJ. Termíny turnajů:
Žlutava - sobota 9. 7. 2011, Halenkovice - sobota 23. 7. 2011,
Pohořelice - sobota 30. 7. 2011.
 Letní fotbalový turnaj
2011
Oproti minulým ročníkům
za výjimečně pěkného počasí
se v sobotu 23. 7. 2011 v Halenkovicích konal již XIII. ročník
Letního fotbalového turnaje.
Na halenkovickém hřišti se sešly týmy Babic, Pohořelic, Žlutavy a domácích Halenkovic.
Všechny zápasy řídili rozhodčí Václav Mitáček, Roman
Daněk a Václav Družbík. Pánové odvedli profesionální výkon a především jim patří velký dík za bezproblémový průběh turnaje.
Zejména díky sponzorům
se organizátorům podařilo
opět vytvořit pro sportovce
i nemalý počet diváků kvalitní
sportovní zážitek, který fotbalistům posloužil i jako přípra-

va před nadcházející fotbalovou sezónou.
Po úvodních zápasech, které vyhrály Pohořelice nad
Halenkovicemi poměrem 3:2
a Žlutava nad Babicemi 5:2,
se vytvořily dvojice pro ﬁnální boje. Zápas o třetí místo
s přehledem vybojovaly Halenkovice vysokým rozdílem
7:1. Ve ﬁnále otočily Pohořelice nepříznivý stav 0:1 na závěrečných 2:1, až již podruhé
za sebou si domů z Halenkovic odvážely putovní pohár.
Z pohledu halenkovického
mužstva byl 13. ročník Letního turnaje prvním v historii,
ve kterém se našim fotbalistům nepodařilo probojovat
do ﬁnále.
Se čtyřmi vstřelenými góly
se nejlepším střelcem turnaje
stal domácí Radek Vlachynský. Nejlepší hráči mužstva:
Babice - Martin Hájek, Halenkovice - Martin Režný, Žlutava
- Petr Mišurec, Pohořelice - Lukáš Karlík.
Konečné pořadí turnaje:
1. Pohořelice
2. Žlutava
3. Halenkovice
4. Babice
 Sezóna 2011/2012
v poločase

Třetí třída – skupina A - muži
1. Lípa
2. Pohořelice
3. Hvozdná
4. Halenkovice
5. Paseky
6. Březůvky
7. Komárov
8. Tečovice B
9. Příluky B
10. Fryšták B
11. Lhota
12. Březová
13. Lukov B
14. Mysločovice

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
8
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
3

2
1
3
1
1
3
2
1
2
2
3
3
2
4

1
5
4
6
6
5
6
7
7
7
7
7
8
7

46:15
48:35
41:31
37:35
40:39
29:32
24:36
35:40
36:34
39:44
32:36
25:37
32:44
29:35

35
25
24
22
22
21
20
19
17
17
15
15
14
13

37

č. 65-66 / PROSINEC 2011

 Přípravka před sezónou 2011/2012
Fotbalová přípravka Halenkovic se na soutěžní zápasy
poctivě připravovala od poloviny prázdnin. Chlapci (a někdy i děvčata) se pravidelně
scházeli každé úterý a pátek
a pod vedením trenérů Richarda Vašíčka a Oldřicha Prokopa, zlepšovali své fotbalové dovednosti a návyky. Potěšující
je zejména zájem dětí o fotbal.
Například při posledním předsoutěžním tréninku, který proběhl v pátek 2.9., bylo na hřišti
možné napočítat přes dvacet
malých fotbalistů a fotbalistek,
ve věku od čtyř do deseti let.
Zatímco starší kluci a děvčata disciplinovaně nacvičovali
kombinaci a střelbu, ti nejmenší se seznamovali s vedením
míče a snažili se (s velkým
nadšením a zaujetím) co nejlépe kopnout do balónu. Největší odměnou byl pak fotbálek,
který trénink ukončil.
Letošní soutěžní sezóna
nejmladších fotbalistů přináší
mnoho změn, které mají k fotbalu přivést a hlavně u něj
udržet větší množství dětí
a nabídnout jim tak atraktivní
alternativu k pohybově pasivním zájmům.
Hlavní změny se týkají zejména formátu soutěžních zápasů. Přestože se bude hrát
na výsledek, nebude vedena
žádná oﬁciální tabulka, která
se v minulosti dost často hemžila až třímístnými čísly v kolonce celkového počtu vstřelených nebo obdržených gólů
a jediné o čem vypovídala,
bylo to, za které mužstvo hrají
větší děti. Například výsledek
0:20 určitě nedělal radost ani
rodičům, kteří své malé fotbalisty na zápasech doprovází a podporují. Další výraznou změnou je velikost hřiště
a počet hráčů během zápasu.
Od podzimní části sezóny
2011/2012 se hraje na čtvrtině
hřiště (dříve to byla polovina), v počtu pět plus brankář.
Střídání je možné v jakékoliv
fázi hry. Toto opatření nabízí možnost zapojit do soutěže

mužstva, která by z důvodu
malého počtu svěřenců nebyla schopna dříve hrát. Během
soutěžního dne je také možné
využít dvě hřiště, na kterých
odehrávají paralelně dva zápasy, které umožní po dohodě realizačních týmů mužstev, proti
sobě nasazovat hráče přibližně
stejně staré. Takto se mohou
do hry účinně zapojit i ti úplně nejmenší fotbalisté a užít si
zápas v „opravdovém dresu“.
Maminky menších hráčů se
už nemusí obávat, že jejich ratolest přerazí o dvě hlavy větší
„desetiletý hromotluk“.
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Sezóna plná změn je v polovině a až čas ukáže, co tyto
změny přinesou. Nezbývá než

halenkovické přípravce popřát štěstí a radost ze hry, která ovládla celý svět.

Přípravka - podzimní sezóna
 První zápas přípravky
První zápas sezóny halenkovická fotbalová přípravka zvládla na jedničku, když
v napínavém utkání porazila mužstvo Malenovic 5:4.
Za Halenkovice skórovali R.
Šubík, F. Palla, Z. Vojáček a R.
Platoš, (jeden gól byl vlastní).
Kluci (a jedna holčička) se
na zápas sešli v hojném počtu
a proto mohl trenér Halenkovic (Oldřich Prokop) střídat
celé pětky. Na hřiště se pak
dostali úplně všichni a měli
tak možnost zakusit radost
z vítězství. Zápas s přehledem
jako rozhodčí vedl Richard
Vašíček (další z halenkovické
trenérské dvojice). Před zápasem si mužstvo zvolilo kapitána, kterým se po jednoznačné
volbě stal František Palla.
Celý zápas byl napínavý
a vcelku vyrovnaný. Obě mužstva zdobily výkony brankářů

a na hřišti se pořád něco dělo.
Početné publikum si přišlo
na své. Po závěrečném hvizdu, kterému předcházel velký
tlak hostí, si hráči obou mužstev vyzkoušeli proměňování
pokutových kopů - neúspěšní exekutoři penalt se museli „za odměnu“ proběhnout
po hřišti. Nikomu to však nevadilo, vítězství je tak sladké…
Po poslední penaltě kluci
poděkovali obecenstvu a nechyběl ani kroužek s vítězným
pokřikem. Dál už následovala
jenom volná zábava - vášnivá debata o průběhu zápasu,
šatna a zasloužená svačinka
z udírny. Pouze novopečený
kapitán měl ještě povinnosti
- musel vyplnit a podepsat zápis o utkání…
 Poslední zápas
Poslední podzimní zápas
odehráli naši kluci na hřišti

v Napajedlích. Odehrány byly
zároveň dva zápasy – starší
a mladší přípravka. Starší přípravka prohrála 17:0. Výsledek vypadá hrozivě, ale důvodem byla vysoká nemocnost
v našem týmu.
Mladší kluci naopak vyhráli 9:6 ve složení Adam Kedruš, Štěpán Palla, Lukáš Prokop, Matěj Hastík, Richard
a Roman Vašíčkovi. Celý zápas odehráli kluci bez střídání a odvedli vynikající výkon.
Zápas rozhodli Matěj Hastík
a Ríša Vašíček, kteří vstřelili
všechny góly.
Tímto zápasem skončila fotbalová přípravka Halenkovic
podzimní sezónu. Od pátku
4. 11. 2011 probíhají tréninky
v tělocvičně. V pátek se začíná v 17:00 hod. a v úterý se
taktéž trénuje od 17 hodin.
Děkujeme všem rodičům
a fanouškům za podporu
a na jaře nashledanou!
Trenéři Olda Prokop a Richard Vašíček
 Kluci v podzimní části soutěže hráli s: Malenovicemi – výhra, Mladcovou –
prohra, Tečovicemi – (mladší) – výhra, (starší) – remíza, Mysločovicemi – prohra,
Fryštákem – pohra, Loukami
– (mladší i starší) prohra, Tlumačovem – výhra, Napajedly- (mladší) – výhra, (starší)
– prohra.

www.halenkovice.cz
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Dne 6. 6. 2011 kolem 13:00
hod. došlo na železničním
přejezdu ve Spytihněvi k vážné dopravní nehodě. Vlak se
zde střetl s nákladním automobilem. Z důvodu vyprošťovacích prací a opravy poško-

Jízdní řády
Vsetín. V jízdních řádech halenkovických spojů nedošlo
k žádné změně.

Pálenice v novém kabátě
Během května letošního
roku dostala halenkovická
pěstitelská pálenice nový kabát. Na fasádě jedné z nejdůležitějších budov obce byly
za přispění pánů Zbyňka a Josefa Hrbáčkových provedeny zednické úpravy letitého

šedého břízolitu a následně
v několika vrstvách aplikován
fasádní nátěr.
Před zahájením páleničářské sezóny byla navíc
na půdu budovy nainstalována nová plastová nádrž
na chladicí vodu.

Nepříznivé životní situace
Sbírka šatstva
ráno bylo téměř 100 pytlů a 20
krabic oděvů ve velmi dobrém
stavu. Všem dárcům patří obrovské poděkování! Děkujeme
také p. Anně Horkové a p. Ludmile Zapletalové, které se pravidelně o sbírku starají.

Vážná dopravní nehoda
Z důvodu vážné dopravní nehody, která se stala
v ranních hodinách 25. 7.
2011 mezi obcemi Napajedla a Spytihněv byla do Halenkovic odkloněna veškerá

Od 1. 6. 2011 je ve školní
jídelně ZŠ Halenkovice zaveden výdej obědů pomocí
elektronických čipů. Papírové
stravenky nahradily plastové
čipy, které si zájemci o stravování včetně žáků ZŠ zakoupili
za jednorázovou vratnou zá-

lohu v hodnotě 100 Kč. Další
novinkou je, že každé úterý
a čtvrtek strávníci využívají
možnosti výběru ze dvou jídel. Prodej čipů a stravného
probíhá u vedoucí ŠJ p. Doležalíkové koncem každého
měsíce.

Změna v doručování pošty
K prvnímu srpnu skončilo v Halenkovicích klasické
doručování pošty doručovatelkami podle jednotlivých částí – rajónů. Jejich
stav byl v rámci úspor zredukován z původních 4
na 2 (doručovatelka a doručovatel). Nyní k roznášce
(rozvážce) pošty používají

poštovní osobní automobil. Pošta se třídí a vyzvedává v Napajedlích. Poštovní
úřad v Halenkovicích funguje beze změn. P.S. Občané z Katernic děkují doručovatelce p. Renatě Vlachynské za ochotu a vstřícnost s jakou přistupovala
ke své práci.

zeného kolejiště byl železniční přejezd až do večerních hodin uzavřen. Nezbytné opravy
pak probíhaly 13. a 14. 6. 2011.
Řidiči i autobusové spoje používali objízdnou trasu přes Napajedla.

Informace úřadů

Občanské sdružení Diakonie
Broumov ve spolupráci s OÚ
Halenkovice uspořádalo letos 2 humanitární sbírky v budově OÚ Halenkovice. První
se uskutečnila 10. a 11. 5. 2011
a druhá 27. a 29. 9. 2011. Sesbí-

Zavedení elektronických čipů
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Srážka vlaku s kamionem

Krátce z obce
Dnem 11. 12. 2011 vstupují v platnost nové jízdní řády
dopravní společnosti ČSAD
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doprava. Odstranit následky nehody a obnovit provoz
se podařilo až v dopoledních hodinách. Halenkovice tak zažily nezvykle hustý
dopravní provoz.

Nezaměstnanost v Halenkovicích
K 31. 10. 2011 bylo v Halenkovicích registrováno 70 dosažitelných uchazečů o práci,
míra nezaměstnanosti tedy
činila 8,48 %. Např. v srpnu
bylo registrováno 76 uchazečů o práci, míra nezaměst-

nanosti byla 9,21%. V měsíci
květnu bylo registrováno 84
uchazečů o práci, míra nezaměstnanosti byla 10,18%. Celkový počet práceschopných
obyvatel se celoročně pohybuje kolem 825.

Kontejner na drobné elektrospotřebiče
Ve vestibulu budovy OÚ
Halenkovice je umístěn kontejner (E-BOX) na nepotřebné drobné elektrospotřebiče,
např. na kalkulačky, mobilní
telefony, ovladače, drobné počítačové vybavení, fotoaparáty, videokamery, adaptéry, baterie a akumulátory. Nově je
součástí E-BOXu menší kontejner na monočlánky.

Město Otrokovice vydalo
informativní brožuru „Pomoc
v nepříznivých životních situacích pro občany Otrokovicka“. V brožuře naleznete in-

formace o službách pro konkrétní životní situace. Brožura
je ve formátu pdf k dispozic
na webových stránkách nebo
v kanceláři OÚ Halenkovice.

Jak řešit domácí násilí
Policie ČR je v případech
domácího násilí od 1. 1. 2007
oprávněna vykázat násilnou
osobu na dobu deseti dnů
z bytu či domu, který společně obývá s ohroženou osobou. Intervenční centrum
pro pomoc postiženým domácím násilím pak nabídne
osobě ohrožené domácím
násilím odbornou (právní)

pomoc. Za letošní rok eviduje Intervenční centrum Zlínského kraje více než 90 vykázání násilné osoby, přičemž
za celý rok 2010 bylo provedeno 81 vykázání násilné osoby.
Podrobné informace o této
problematice získáte na našich webových stránkách
nebo na telefonu 577 018 265,
774 405 682.

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Občanské průkazy
30. 11. 2011 skončil příjem
žádostí o výdej občanských
průkazů na obecním úřadě
Halenkovice. V souvislosti
s nabytím právní moci novely zákona č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech,
ve znění pozdějších předpisů,
se od 1. 1. 2012 budou vydávat elektronické občanské
průkazy, tzv. e-OP. Tuto činnost budou nadále zajišťovat
pouze úřady s rozšířenou působností, tedy: Městský úřad

Otrokovice, bud. č. 2, nám.
3. května 1340, 765 23 Otrokovice. Informace k vydávání
e-OP podá Mgr. Lenka Krupková – tisková mluvčí MěÚ Otrokovice. Nové typy dokladů
totožnosti budou vydávány
od 1. 1. 2012. Příjem a zpracování žádostí o e-OP bude podobné jako je u cestovních
dokladů. Fotograﬁe občana
bude pořizována (ve speciální kabince) přímo na úřadě
stejně jako žádost.

Výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy (ŘP) vydané od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit nejpozději
do 31. prosince 2012. Majitelé
řidičských průkazů vydaných
od 1. ledna 2003 do 30. dubna
2004 pak mají tuto povinnost
do 31. prosince 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich
výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti. Výměnu pro
občany Halenkovic provádí

MěÚ Otrokovice. K žádosti se
přikládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
průkazová fotograﬁe o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a ŘP, který
podléhá povinné výměně. Doklad je k vyzvednutí do 20 dnů.
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě
kratší, tj. do 5 pracovních dnů
od podání žádosti (správní poplatek 500 Kč).

Policie Napajedla
Policie ČR, obvodní oddělení Napajedla má nová telefonní čísla:

Telefon: 974 666 731
Fax: 974 666 738

Protikorupční linka
Protikorupční linka 199 byla
zřízena jako speciální telefonní linka v rámci Strategie vlády v boji proti korupci. Linka
poskytuje právní pomoc občanům, kteří se setkali s individuálním případem korupce
zejména na straně představitelů veřejné moci.

Vyřizování sociálních dávek

Výdej rybářských lístků
S platností od 1. 7. 2011
mohou občané Halenkovic
vyzvedávat rybářské lístky opět na MěÚ Napajedla,
oddělení životního prostře-

dí, v úřední dny tj. pondělí
a středa. Podrobnosti obdržíte přímo na oddělení ŽP,
tel. 577 100 917 nebo mob.
737 230 586.

Od 1. 1. 2012 přejde agenda sociálních dávek pro osoby se zdravotním postižením,
příspěvku na péči a dávek pomoci v hmotné nouzi, kterou
dosud vykonávali pracovníci sociálních odborů městských úřadů, do kompetence
úřadů práce. Sociální odbory
MěÚ Otrokovice a MěÚ Napajedla převedou dávky pro
občany Otrokovic, Napaje-

del a spádových obcí těchto
měst (platí i pro Halenkovice) na pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ve Zlíně,
kontaktní pracoviště Otrokovice, tř. Osvobození 1388,
v prostorách Městské polikliniky v Otrokovicích, kde
již nyní sídlí pracoviště státní sociální podpory (prvním
patro nad lékárnou, vchod
od hlavní silnice).

www.halenkovice.cz
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Připravované kulturní akce Svatby

pátek 23. 12. 2011 - ADVENTNÍ KONCERT
proběhne v halenkovickém kostele sv. Josefa od 17:30
hod. Vystoupí pěvecký soubor Magna mysteria. Pořádá
farnost Halenkovice.

úterý 27. 12. 2011 - VÁNOČNÍ KONCERT
se uskuteční v halenkovickém kostele sv. Josefa od 17:00
hod. Vystoupí ženský pěvecký sbor z Otrokovic. Pořádá
farnost Halenkovice.

sobota 7. ledna 2012 - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
proběhne v naší obci za účasti tří malých koledníků a dospělé osoby. Pokladnička bude zapečetěna a ponese znak
charity. Koledovat bude asi 10 skupin. Všem, kteří přispějí
děkujeme.

sobota 21. 1. 2012 - HASIČSKÝ PLES
se koná v budově KD v Halenkovicích začátek od 20 hodin. Hraje skupina Madusong. Občerstvení a tombola zajištěna. Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Halenkovice.

sobota 28. 1. 2012 - PERNÍKOVÝ BÁL
proběhne v budově KD Halenkovice. Hrají Kabrňáci. Sál
provoní perníkové cukroví a výborná medovina. Náladu
Vám spraví i tradiční valašská kyselice. V průběhu večera
se vylosuje perníková tombola. Pořádá Kulturní komise
Halenkovice.

sobota 4. 2. 2012 - RODIČOVSKÝ PLES
se uskuteční v budově KD v Halenkovicích. 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.

sobota 11. 2. 2012 - DĚTSKÝ KARNEVAL
se koná v budově KD v Halenkovicích. Nejlepší masky budou oceněny. Odpoledne plné tance a soutěží pořádají maminky ve spolupráci se SRPŠ při ZŠ a MŠ Halenkovice.

sobota 18. a neděle 19. 2. 2012 - VODĚNÍ MEDVĚDA
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. Pořádá SDH
a ČČK Halenkovice.

sobota 25. 2. 2012 - POCHOVÁVÁNÍ BASY
proběhne v sále KD Halenkovice. Začátek v 19:00 hod.
Hraje Delta Morava. Humorným způsobem se zhodnotí
uplynulý rok. Budou sečteny a přečteny všechny nahromaděné „hříchy“našich občanů. Občerstvení zajištěno.
Pořádá SDH a ČČK Halenkovice.

sobota 17. 3. 2012 - KOŠT SLIVOVICE
„Halenkovická trnka 2012“ se uskuteční na sále KD. K tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika a zatančí folklórní soubor Radovan a Pozdní sběr. Pořádá Kulturní komise
ve spolupráci s OÚ. Výběr vzorků proběhne od 27. února
v kanceláři OÚ.

sobota 31. 3. 2012 - VELIKONOČNÍ JARMARK
se koná v budově KD v Klubu seniorů. Součástí bude vystoupení děti z folklórního souboru Pláňata a Dětí z MŠ
s jarním programem. Pořádá FK Pláňata a MŠ Halenkovice.

(změna termínů vyhrazena)
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9. září 2011 oslavili zlatou svatbu – padesát let společného života manželé Marie a Radoslav Horkovi z Dědiny.
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Petra Plšková
a Tomáš Henek

Diamantová svatba
28. dubna 2011 oslavili diamantovou svatbu – šedesát let společného života manželé Marie a Josef Strašákovi z Katernic.
Sňatek uzavřeli v roce 1951 v Halenkovicích.

Zlatá svatba
15. července 2011 oslavili zlatou svatbu – padesát let společného života manželé Jarmila a František Zatloukalovi z Pláňav.
5. srpna 2011 oslavili zlatou svatbu – padesát let společného
života manželé Františka a Jindřich Trvajovi od Svatých.

Sňatky

5. srpna 2011 oslavili zlatou svatbu – padesát let společného
života manželé Anna a František Stratilovi z Kopce.

11. červena 2011 uzavřeli sňatek v kostele sv. Josefa Marie
Kašíková a Pavel Chochul.

9. července 2011 uzavřeli sňatek na louce na Katernicích Petra Plšková a Tomáš Henek.

10. září 2011 uzavřeli sňatek v obřadní síni OÚ Halenkovice
Iveta Kolomazníková a Zbyněk Trvaj.

19. srpna 2011 oslavili zlatou svatbu – padesát let společného
života manželé Anna a Vlastimil Horkovi z Katernic.

Iveta Kolomazníková
a Zbyněk Trvaj

Marie Kašíková
a Pavel Chochul

www.halenkovice.cz

Vítání občánků
V sobotu 25. června a 15. října 2011 jsme na obecním úřadě v Halenkovicích do života
přivítali naše nejmenší děti.
Pozvání na tento slavnostní
akt přijali: Dagmar Bohunová
a Jaroslav Vičánek s dcerou
Veronikou (foto č. 1), Alena
a Radek Machalovi se synem
Jakubem (foto č. 2) Žaneta
Plšková a Luděk Skopal s dcerou Klárou (foto č. 3), Martina
a Václav Kašpárkovi se synem
Jakubem (foto č. 4), Pavlína
a Jan Dudeškovi s dcerou Klárou (foto č. 5), Eva Ptáčková
a Tomáš Vičánek se synem
Matějem (foto č. 6), Barbora
a Petr Gabrhelíkovi se synem
Petrem (foto č. 7), Marcela
a Jindřich Spáčilovi se synem
Ondřejem (foto č. 8), Eva a Jo-
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sef Janečkovi se synem Jiřím
(foto č. 9), Michaela Sattková
se synem Romanem (foto č.
10), Iveta a Luděk Trvajovi se
synem Šimonem (foto č. 11),
Erika Zapletalová a Lukáš Kuchař se synem Jakubem (foto
č. 12).
Krátký program plný básniček, písniček a tanečků předvedli děti z mateřské školy
a žáci základní školy, kteří si
toto vystoupení připravili pod
vedením paní učitelky Černochové a paní učitelky Tělupilové. Děti na klávesy doprovodila Zuzana Kříčková.
Přejeme dětem i rodičům
pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti.
Bohdana Blažková,
ová,
matrikářka
ářka
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Blahopřejeme
Přání
Všude zní ozvěna vánočního ticha.
Odněkud ze tmy mráz do oken dýchá.
Hvězdy na stromku i v našich očích září,
přišel čas obrátit list ve starém kalendáři.
Přejeme Vám a Vašim blízkým kouzelné Vánoce.
Celý příští rok ať Vás provází zdraví, štěstí a úspěchy.
Redakční rada a zaměstnanci obecního úřadu.

www.halenkovice.cz
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Blahopřejeme
Červen
50 let

Bohumila Čapková
Jaroslava Čevelová

U Svatých 366
Nová silnice 471
Záhumení 617
Kržle 287
Hradská 332
60 let

Anna Valentíková
Ludmila Zapletalová

85 let

65 let

Říjen
50 let

Zdenka Gabrhelíková
Vladimír Kašík

Červenec

60 let

Záhumení 621
Dolina 597

Marta Trvajová
Marie Juřenová

Pláňavy 261
Zádřinoví 42

70 let
Bedřich Šodek

Katernice 373
80 let

Srpen

Zdeněk Ančinec
Roman Juřena
60 let

Dolina 199
Pláňavy 170

František Gabrhelík

65 let
U Svatých 198
Katernice 120
70 let
Jiří Chrenčík
Anna Stratilová

Katernice 127
Kopec 290

František Buchta
50 let

Věra Chochulová
František Zatloukal
55 let
Jiřina Chudárková

Dolina 492
65 let

Zlámanec 170

Září

Drahomíra Hrbáčková
František Brázdil

Dolina 192
Hradská 332
75 let

Lubomír Vojtášek

50 let
55 let

Záhumení 636

Dědina 137
85 let

Pláňavy 76

Petr Huťka

Nová silnice 449
60 let

Pláňavy 90

Jaroslav Gajdošík

Záhumení 600
Pláňavy 671

Pavol Donoval

80 let
Danuše Kociánová

Dolina 557

Prosinec

75 let
Jaromír Skácel

Dolina 517
80 let

U Svatých 594
Dolina 592

Josef Gabrhelík
František Hutyra

Záhumení 617
Dolina 596
Katernice 269
70 let

60 let
Anna Sklenaříková
Pavel Mihál

Dolina 408
65 let

Jan Kalivoda
Jindřiška Skácelová
Libuše Hrbáčková

55 let

Dolina 569
Dolina 456

Vladimír Kadlčík

Dolina 558

50 let

Zdeňka Trvajová
Stanislav Čapka

Katernice 111

Listopad

Záhumení 561

RNDr. František Horka

Dolina 423
80 let

50 let

75 let
Jarmila Kociánová

Dědina 327
Dědina 3

Milada Mišurcová

65 let

Anna Dolníková

Dolina 583
65 let

55 let

Zdeněk Březina
Zdenka Kedrová

Pláňavy 242
Kopec 647

Zdeňka Šubíková
Katernice 122

Antonín Kopčil
Josef Badal

Zemanové 218
55 let

Pláňavy 545
75 let

Ladislav Plšek

Dědina 8

Vítězslav Gajdošík
Záhumení 579
U Svatých 586

Jarmila Slaníková

Dolina 456
Katernice 152

Marie Vičánková

55 let
Mgr. Jarmila Tělupilová
Zdeňka Kalasová
Marie Brázdilová

80 let
Marie Mihálová
Marie Riedlová

Ludmila Vičánková
Marie Cibulková

Katernice 117
Pláňavy 259

60 let
František Jurčík

Zádřinoví 56
70 let

Josef Kašpárek

Obecnice 500
75 let

Josef Kubičík

Dolina 359

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