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I letos dne 26. 7.–29. 7. 
2012 měly děti z folklorního 
kroužku Pláňata soustředění 
na Větřáku. Letošní soustře-
dění se nazývalo „Cesta ko-
lem světa“.

První den jsme měli vel-
mi nabitý program. Hned 
na úvod si každý našel své 
místečko ke spaní (někdo 
v chatě, někdo ve stanu) 
a pak jsme rozdělili do sku-
pin. Po výborném obědě jsme 
překonali sami sebe ve „Fak-
toru strachu“ (podotýkám, 
že nikdo nezvracel, nikdo se 
neosypal a ani se neutopil). 
Potom nás navštívili kluci Tr-
vajovi z mysliveckého sdru-
žení Podlesí Halenkovice, 
se kterými jsme si zastříleli 
ze vzduchovky. Po úspěšných 
střelbách následovalo hledá-
ní pokladu a v noci strašidel-
ná stezka odvahy. Stezky byly 
hned dvě. Jedna pro překo-

Pláňata na Větřáku 
nání vlastního já a seznáme-
ní se s noční přírodou. Pro 
ty, co vyznávají adrenalinové 

akce, byla, po dohodě s „pří-
zraky“, připravena stezka 
druhá, mnohem zábavnější. 
Musím říci, že následná noc 
byla klidná - všichni krásně 
spinkali!!! 

V pátek ráno už děti pra-
covaly v určených oddílech 

(Sluníčka, Koníci, Žabky, Ry-
bičky, Motýlci) a vytvořily 
si vlastní trička se svým lo-
gem. Po obědě jsme se vyda-
li na cestu kolem světa, kde 
děti skupinově plnily určité 

vědomostní úkoly. Nestačily 
si ani oddychnout, když v dál-
ce uslyšely, houkat hasičské 
auto. Organizátoři si pozvali 
hasiče. Nastala panika, děti 
se dusily kouřem, který stou-
pal z myslivecké chaty. Samo-
zřejmě, že se jednalo o cviče-

ní, při něm hasiči předvedli, 
jak pracují při takovéto udá-
losti. Vynesli ,,otrávené“ děti 
z budovy a poskytli jim první 
pomoc. Protože děti zvládly 
práci igurantů na jedničku, 
za odměnu jim hasiči umož-
nili koupání pod proudnice-
mi (pro nesečtělé – osprcho-
vali je hasičskou hadicí). Bylo 
horko a dětem sprška přišla 
vhod. V závěru dne jsme měli 
diskotéku s barmanem Rom-
čou, který nám míchal výbor-
né ovocné drinky a koktejly – 
samozřejmě, že byly nealko.

Sobotní ráno bylo vel-
mi příjemné a tak se chla-
pi rozhodli, že vezmou děti 
do lesa na krátkou vycház-
ku. Z krátké procházky, byla 
dlouhá, a tak jsme měli do-
statek času, abychom dě-
tem nachystali olympiádu. 
Olympiáda byla připravena 
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do nejmenších detailů. Ne-
chyběl ani pochod, hymna, 
vlajka a ani náš běžec Mi-
lan s olympijským ohněm 
a sportovní a nesportovní 

Pláňata na Větřáku 2012
Pokračování ze strany 2

sičům, muzikantům z count-
ry kapely a všem organizáto-
rům za ochotu pomoci a ná-
vštěvníkům za jejich volný 
čas, který s námi trávili.

Zuzana Mitáčková

disciplíny. Úspěšným účast-
níkům jsme rozdali diplomy. 
Ocenění si užili svou chvilku 
slávy na stupni vítězů a spo-
lečně s rodiči jsme si pak při 
táboráku všichni zazpíva-
li s country kapelou, kterou 
nám zajistil p. Szöcs.

V neděli jsme sbalili stany 
a spacáky, rozloučili se s dět-
mi a rodiči a rozjeli se k do-
movům.

Chtěli bychom poděkovat 
kuchařkám, myslivcům, ha-, y ,

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní rok začal ve zna-

mení plnění hlavního voleb-
ního programu tj. odkanali-
zování obce, stavbou cent-
rální čistírny odpadních vod 
s novým kanalizačním při-
vaděčem. Na tuto etapu vý-
voje obce jsme se připravo-
vali dlouho, více než 10 let. 
Stavbu realizuje irma Vodo-
hospodářské stavby Javorník 
a.s., která vyhrála výběrové 
řízení z osmi uchazečů s na-
bídkou v celkové výši 32 mil. 
Kč. Práce na nové ČOV zapo-
čaly začátkem května. Během 
výstavby se musel dodavatel 
stavby vypořádat s několika 
vážnými problémy např. při 
zakládání stavby biologic-
ké jímky (největší betonová 
nádoba), nebo se záplavami 
v červnu letošního roku. Pro 
inanční zajištění této nároč-

né stavby zastupitelé obce 
schválili úvěr u ČSOB v celko-
vé výši 7,8 mil. Kč (25% z cel-
kové ceny) s úrokovou saz-
bou 2,1%. I zde obec vybírala 
na základě výběrového říze-
ní z celkem pěti oslovených 
inančních ústavů. Minister-

stvo zemědělství ČR poskyt-
lo Obci Halenkovice dota-
ci ve výši 20,9 mil. Kč (65% 
z celkové ceny). Zlínský kraj 
poskytl Obci Halenkovi-
ce dotaci ve výši 3,2 mil. Kč 
(10% z celkové ceny). Ukon-
čení stavby a zahájení zku-
šebního provozu ČOV bude 
od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013. 
V tomto období je zapotře-
bí u všech domácností, které 
obdrží výzvu z obce připo-
jit svou nemovitost ke kana-
lizační soustavě napřímo tj. 
bez použití septiku, žumpy 
či domovní ČOV. Předpoklá-
dá se napojení domácností 
z částí obce Obecnice, Plá-
ňavy, Katernice, Záhumení, 
Chobotov, Dědina a Kopec. 
Ke splnění této povinnos-
ti obec připraví podmínky, 
které pomohou majitelům 
nemovitostí zvládnout vybu-

dování přípojky. Po připojení 
budou majitelé nemovitostí 
vyzváni, aby čestným prohlá-
šením potvrdili své napojení. 
Není potřeba občany otravo-
vat nadmíru kontrolami, ale 
v případě, že bude prokázán 
rozdíl mezi čestným prohlá-
šením a skutečností, bude 
postupováno dle platných 
zákonů se všemi dopady, to 
se týká i těch majitelů nemo-

vitostí, kteří neprokážou do-
statečné čištění odpadních 
vod. Je nutné si uvědomit, že 
stavbou ČOV řešíme nejen 
naplnění legislativně plat-
ných zákonů, ale i svízelnou 
situaci ohledně vypouště-
ných odpadních vod do vod-
ních toků v katastru naší 
obce. Samozřejmě nejdisku-
tovanější otázkou bude pla-
cení stočného. V době, kdy se 
globálně zvyšují ceny všeho, 
zhoršují sociální jistoty ro-
din, je tato otázka velmi cit-
livá. Bohužel není možné na-
dále přijímat fakt, že se nás 
obecně otázka likvidace od-
padu netýká, tzn. i likvidace 
splaškových vod. Majitel ne-
movitosti má možnost, za-
jistit si likvidaci odpadu dle 
svého rozhodnutí, ale podle 
platných zákonů. Pro srov-
nání jsme připravili tabulku, 
ve které jsou vyčísleny ná-
klady spojené s pořízením 
a provozováním vlastní ČOV, 
jímky na vyvážení, septiku 

a žumpy. Poslední dvě, ale 
nesplňují legislativu. V pří-
padě nejasností či potřeby 
probrat tuto otázku se obrať-
te na Městský úřad v Otroko-
vicích, odbor životního pro-
středí nebo přímo na mě. 

Ještě něco o kanalizaci, 
o té stávající a k jejímu tech-
nickému stavu. Rada obce se 
rozhodla zahájit etapu kon-
troly kanálových přivaděčů 
kamerovými zkouškami. Za-
čali jsme hlavní páteřní sto-
kou o průměru 1000 mm, 
která začíná u domu čp. 405 
a končí u domu čp. 43. 

Letos prošel kontrolou 
úsek kanalizace na Pláňa-
vách. Zjistilo se, že část v dél-
ce cca 120 m je značně po-
škozená. Je zapotřebí tento 
úsek v nejbližším možném 
termínu vybudovat znovu. 
Taktéž byla zkontrolovaná 
i kanalizace od domu čp. 567 
až po dům čp. 560. I zde se 
ukázaly různé defekty, ale 
nejsou tak vážného charak-

teru. V případě vašeho zá-
jmu o kamerový záznam se 
obraťte na obecní úřad.

V červnu postihly naši obec 
opět výrazné deště. Během 
dvou dnů napršelo celkem 
111 mm. Prvotní nápor ze 
dne 12. 6. 2012 jsme spolu 
s našimi hasiči a technikou 
irmy SM.HA Jiřího Pavelky 

zvládli během noci bez vět-
ších problémů. Vážnější pro-
blémy však nastaly až ná-
sledující den v odpoledních 
hodinách. Deště již nebylo 
tolik, jako předcházející noc, 
ale narůstající hladina v po-
toku Vrbka naznačovala, že 
lesní porost v severní části 
obce již není schopen zadržet 
žádné další srážky. V povodí 
potoku Vrbka došlo k částeč-
nému zatopení rybníků a ve-
dle umístěné nově opravené 
komunikace včetně zahrady 
a části domu čp. 434. Pravo-
břežní přítok bezejmenného 
potoku ze Zemanových opět 
potrápil majitele domu čp. 
531 a následně došlo k úplné-
mu zatopení cesty a nového 
mostu mezi Horkovými ryb-
níky. U nemovitosti čp. 591 
na Dolině došlo k levobřežní-
mu vyhřeznutí potoku mimo 
koryto. Situace na spodním 
toku potoku Vrbka začala 
být velmi vážná. Proto jsem 
se rozhodl v danou chvíli va-
rovat obyvatele domů v bez-
prostřední blízkosti potoku 
od čp. 426 ke Svatým a infor-
movat je o reálném ohrožení 
jejich nemovitostí. Bylo všem 

(Pokračování na straně 4)
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doporučeno zajistit si svůj 
majetek před zničením vo-
dou popřípadě odplavením. 
Začalo být jasné, že dojde 
i k zatopení rozestavěné stav-
by nové čistírny odpadních 
vod U Svatých. Byla infor-
mována dodavatelská irma, 
aby si zajistila staveniště. Zde 
bych rád uvedl věci na pra-
vou míru ohledně „špatně 
umístěné stavby“. S alternati-
vou lokálních zátop bylo po-
čítáno již v projektu a celko-
vá výška terénu okolo stav-
by je oproti původnímu te-
rénu navýšena. To znamená, 
že terén bude vyšší o 70 cm 
oproti výšce břehu ze dne 
12. 6. 2012. Ten den potrápi-

la velká voda také naše ob-
čany u Svatých. Z Járků opět 
tekla „dravá“ řeka. Komuni-
kace vedoucí ze Spytihně-
vi do Halenkovic musela být 
uzavřena. Škody, které napá-
chaly tyto záplavy, postihly 
převážně obecní majetek (za-
nesené příkopy, komunikace, 
propustky, zničené břehové 
hrany potoku Vrbka, rozesta-
věná ČOV) a zatopené sklepy 
nemovitostí včetně několika 
studní. Sbor halenkovických 
hasičů následně další dny 
zajišťoval čištění komunika-
cí, čerpání studní a sklepů. 
Firma SM.HA Jiřího Pavelky 
čistila příkopy a odstraňova-
la nánosy bahna a suti. Další 
den byla provedena kontrola 
a zmapování škod vodního 
toku potoku Vrbka od pra-
mene až po konec katastru 
naší obce za účasti správce 
vodního toku povodí Lesy ČR 
p. Ing. Mikovčíka. Rada obce 

si vážně uvědomuje, že je za-
potřebí se tímto problémem 
intenzivně zabývat. Proto RO 
vyzvala Lesy ČR k naplnění 
dřívějších slibů ohledně vy-
pracování studie odtokových 
poměrů v celém povodí poto-
ku Vrbka. Od této studie oče-
káváme, že ukáže slabá místa 
vodního toku a přilehlých po-
zemků při přívalových nebo 
dlouho trvajících deštích. 
Taktéž zmapuje lokality, kde 
mohou s největší účinností 
být postaveny suché poldry 
či retenční nádrže. Je jisté, že 
zajištění ochrany Doliny před 
velkou vodou bude prací 
dlouholetou a bude zapotře-
bí i aktivní činnost ze strany 
obyvatel naší obce. Začít mů-
žeme už tím, že nebudeme 
sypat odpad (listí, trávu, vět-
ve) do těsné blízkosti vodní-
ho toku. Dovolte mi, zde ve-
řejně poděkovat všem našim 
hasičům za obětavou práci 
a všem občanům, kteří neby-
li lhostejní, a také pomohli. Je 
potěšující, že jedna z nabídek 
na pomoc přišla i z obce Dě-

třichov, která byla postižena 
katastrofální povodní v roce 
2010 a do které svého času 
směřovala pomoc z Halenko-
vic.

Opět i letos obec narovná-
vala vlastnický vztah mezi 
majiteli pozemků pod míst-
ními či veřejnými účelový-
mi komunikacemi a Obcí 
Halenkovice. Pro přiblížení, 
za šest let obec investovala 

do narovnání vlastnictví více 
jak jeden milion korun. Pře-
vážnou většinou tyto peníze 
byly utraceny za zhotovení 
geometrických plánů, vklady 
do katastru a právní služby. 
Do dnešního dne byly zlega-
lizovány pozemky pod cesta-
mi: Spodní Kržle - celé, Ka-
ménka, úsek U Svatých, Járky, 
Zlámanec a urnový háj. Rada 
obce se v tomto roce rozhod-
la vyřešit vlastnický vztah 
na celé komunikaci U Sva-
tých tj. od soch Petra a Pav-
la až po dům čp. 402 včetně 
všech bočních uliček. Legali-
zace cest je inančně nároč-
ná, jde o zdlouhavou až mra-
venčí práci při dohledávání 
majitelů a domlouvání pod-
mínek převodů. Obec je roz-
hodnutá v tomto započatém 
trendu dále systematicky 
pokračovat. Dovolte mi zde 
poděkovat všem majitelům, 
kteří darovali svůj pozemek 
pod již existujícími místní-
mi komunikacemi Obci Ha-
lenkovice, ale i těm, kteří bez 
komplikací pozemek za pro 
obec výhodných podmínek 
prodali. Ve většině přípa-
dů se však jedná o bezplat-

né převody. U komunikací, 
které jsou mimo zastavěnou 
plochu obce, jsme zahájili 
jednání s pozemkovým úřa-
dem o možném provedení 
komplexních pozemkových 
úprav. Pozemkové úpravy 
mohou řešit nejen vlastnické 
vztahy pod cestami, ale při-
spějí i k řešení protipovod-
ňových opatření popř. pro 
majitele půdy budou zname-

nat možnost scelení vícero 
pozemků do jednoho.

V měsíci červnu se na sil-
nici z Halenkovic do Napa-
jedel střetl osobní automo-
bil s motocyklem. Vše se na-
štěstí obešlo bez smrtelné-
ho zranění, nicméně hmot-
ná škoda je velká. Na zá-
kladě této události a mno-
ha předcházejících, které 
se staly na silnici III. třídy 
č. 36747 Halenkovice směr 
Napajedla, a měly i tragic-
ké následky, vás vyzýváme, 
stanete-li se přímými účast-
níky – svědky „motorkář-
ského závodění“ nebo jiné 
nebezpečné sportovní akti-
vity, která vás přímo ohro-
žovala, nahlaste tuto sku-
tečnost okamžitě na linku 
Policie ČR 158 nebo na tel. 
725 292 344 - OO PČR Na-
pajedla. Prosíme, nezapo-
meňte událost speci iko-
vat. Hlaste počet účastníků 
akce – motorkářů, brusla-
řů, skateboardistů, cyklis-
tů, SPZ a další podrobnosti, 
které je pomohou identi i-
kovat. Znovu zdůrazňujeme, 
že pro opětovné zajištění 
bezpečnosti na uvedené ko-
munikaci, je nutné tyto in-
formace hlásit okamžitě.

Jistě jste si všimli, že v růz-
ných částech obce došlo 
k celkové obměně veřejného 
osvětlení (Zemanové, Zádři-
noví). Původní lampy staré 
přibližně 20 až 40 let s pří-
konem 140W byly nahraze-
ny moderními světly o pří-
konu 28W. Tímto krokem se 
nám podařilo snížit u 50 svě-
tel příkon o necelých 6kW 
za hodinu. V tomto trendu 
je zapotřebí dále pokračovat 
a tím snížit energetickou zá-
těž obce. Zároveň chci požá-
dat majitele pozemků, na kte-
rých rostou dřeviny pod ve-
řejným osvětlením, aby si je 
řádně prořezali, popř. poká-
celi. Vždyť veřejné osvětlení 
je od toho, aby řádně svítilo 
a sloužilo všem.

Na závěr mi dovolte, abych 
vám popřál pohodový podzim

Jaromír Blažek

Slovo starosty
(Pokračování ze strany 3)

Domovní septik

náklady 
za 1 měsíc 
a 4 osoby 

 součet nákladů 
za 1 rok 

a 4 osoby 

 cena stočného 
za 1 měsíc 
a 1 osobu 

cena stočného 
za 1 rok 

a 1 osobu

vývoz septiku 1x ročně  3 000 Kč 

 445 Kč  5 334 Kč  111 Kč  1 334 Kč pořizovací náklady septiku, životnost 30 let  40 000Kč /30 let =  1 334 Kč 

průměrné roční náklady na údržbu  1 000 Kč 

Obec Halenkovice centrální ČOV 
spotřeba vody na 
1osobu a 1 den 

v litrech

spotřeba vody 
za 1 měsíc 

a 1 osobu v m³

spotřeba vody 
za 1 rok 

a 1 osobu v m³

maximální před-
pokládané stočné 

v Kč za 1 m³

cena stočného 
za 1 měsíc a 1 

osobu

cena stočného 
za 1 rok 

a 1 osobu
obcí navržená spotřeba vody 
na 1 osobu a den 100 3,04 m³ 36,5 m³  40 Kč  122 Kč  1 460 Kč 

státem tabulkově vedená 
spotřeba vody na 1 osobu do 
ledna 2011

150 4,56 m³ 54,75 m³  40 Kč  182,50 Kč  2 190 Kč 

Domovní ČOV

 náklady za 
1 měsíc 

a 4 osoby 

 součet nákladů 
za 1 rok 

a 4 osoby 

 cena stočného 
za 1 měsíc 
a 1 osobu 

cena stočného 
za 1 rok 

a 1 osobu

odběr vzorků ke kontrole 2x ročně  1700Kč x 2 =  3 400 Kč 

 989 Kč  11 867 Kč  247 Kč  2 967 Kč 

odvoz kalů 1x ročně  3 000 Kč 

pořizovací náklady ČOV, životnost 30 let  50 000Kč/30let=  1 667 Kč 

roční spotřeba el.energie 150Kč x 12 =  1 800 Kč 

průměrné roční náklady na údržbu  2 000 Kč 

Domovní jímka

pořizovací náklady jímky, životnost 30 let spotřeba vody 
na 1osobu 

a 1 den v litrech

spotřeba vody 
za 1 měsíc 1 
osobu v m³

náklady na 
vývoz 11 m³ 

(Tatra)

cena  vyvezené-
ho 1 m³

 cena stočného 
za 1 měsíc 
a 1 osobu 

cena stočného 
za 1 rok 

a 1 osobu
 30000Kč / 30 let = 1000 Kč 

100 3,04 m³  3 000 Kč  273 Kč  830 Kč  9 955 Kč 

 Poměr ceny k druhu likvidace 
 odpadní vody

Stávající způsob likvidace 
 odpadních vod 

u jednotlivých domácností

ČOV tabulka nákladů

centrální OV,  
122 K  

domovní OV,  
247 K  

sep k,  111 K  

jímka na vývoz;  
830 K

domovní OV, 20

jímka na vývoz, 
61

mpa, 27

neozna eno, 20 s ché WC, 34

se k, 280
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ZO vzalo na vědomí
zprávy o plnění usnesení 

z minulých zasedání ZO
zprávy o činnosti rady 

obce za uplynulá období
rozpočtová opatření č. 

5/RO/2011, č. 6/RO/2011, 
č. 1/RO/2012
zprávu z dílčího pře-

zkoumání hospodaření obce 
č. 312/2011

ZO schválilo
nákup pozemků pod 

účelovou komunikací v k. ú. 
Halenkovice do majetku 
obce, dle geometrického plá-
nu č. 1126-148/2011 ze dne 
23. 8. 2011 - (Drahy), dle ná-
vrhu kupní smlouvy
rozpočet obce pro rok 

2012 (viz tabulka)
zřízení úplatného věc-

ného břemene na pozemky 
v majetku Obce Halenkovice, 
parcelní číslo 3554 ve pro-
spěch fy. E.ON k vedení NN, 
dle předložené smlouvy
rozpočtové opatření č. 

3/ZO/2011 v předloženém 
znění
rozpočtový výhled 2014
strategický rozvojo-

vý plán obce na rok 2012 
v předloženém znění
nákup stavby parc. č. 

769/1, 769/3, 769/2 (býva-
lá budova Svazarmu) a při-
lehlých pozemků parc. č. 
1838/2, 3571/2 dle předlo-
žené kupní smlouvy
přijetí pozemků pod 

místními komunikacemi 
v k. ú. Halenkovice do majet-
ku obce, dle geometr. plánu 
č. 1128-149/2011 (Svaté) 
parc. č. 3609/11, 3609/12, 
3609/13, 3609/10, 3609/9, 
3609/8, 3609/14, 3609/7, 
3609/6, 3609/5, 3609/4, 
3609/3, dle geometrického 
plánu č. 1130-146/2011 (Jár-
ky) parc.č.1787/4, 3621/1, 
1788/2, 1793/4, 1793/5, 
3841, 1803/5, 1792/4, 3840, 
1791/3, 1791/2, 1792/3, 
1790/3, 1790/2, dle geo-
metrického plánu č. 1097-

3689/2010 (Spodní Kržle) 
parc. č. 3830/22, 3830/4, 
3830/5, 3830/6, 3830/7, 
3830/8, 3830/9, 3830/10, 
3830/11, 3830/12, 3830/13, 
3830/14, 3830/15, 3830/16, 
3830/17, 3830/18, 3830/19, 
dle geometrického plá-
nu č. 1158-282/2011 (Jár-
ky I) parc.č. 3844, 1764/4, 
1764/3, 1761/5, 1764/2, 
1761/4, 1760/3 koupí či da-
rem od jednotlivých majitelů
záměr bezúplatného 

převodu pozemku parcelní 
č. 1535 v k. ú. Halenkovice 
od Pozemkového fondu ČR 
do majetku Obce Halenko-
vice
nákup pozemků parc. č. 

202 včetně stavby a parc. č. 
2593/113 vše v k. ú. Halen-
kovice do majetku obce
závěrečný účet Obce Ha-

lenkovice za rok 2011 a sou-
hlasí s celoročním hospoda-
řením, a to bez výhrad
rozpočtové opatření č.1/

ZO/2012
nákup pozemku pod 

místní komunikací v k. ú. Ha-
lenkovice do majetku obce, 
parcel. č. 1808 PK za cenu 15 
Kč/m2

zřízení věcného břeme-
ne pro vedení inženýrských 
sítí (kanalizace) dle geome-
tr. plánu č. 1148-149/2011 
(u Svatých) na pozemcích 
parcel. č. 559 st., 1078/2, 
1078/3, 416 st. a zaměřené-
ho plánu č. 232/2011(Do-
lina) na pozemcích par-
cel. čísla: 1603/1, 336 St., 
3526/3, 3526/8 koupí či 
darem od jednotlivých ma-
jitelů
předložený návrh smlou-

vy o úvěru č. 0595/12/5625 
k zajištění do inancování 
akce „Kanalizace a ČOV Ha-
lenkovice“
výstavbu kanalizace 

a ČOV Halenkovice na zákla-
dě již dříve schválených zá-
měrů (projektová dokumen-
tace pro SP, ÚR, inancování 
centrální ČOV).

nákup pozemků par-
cel. č. 368 o výměře 322 m2

a parc.č.1091 o výměře 
3223 m2, dle dražební vy-
hlášky 012EX274/09-97
přijetí movitého daru 

od irmy Kamenictví Ger-
hard s.r.o. – pomník padlých 
rumunských vojáků, dle da-
rovací smlouvy
rozpočtové opatření č. 

2/ZO/2012
dokument „Komunitní 

plán sociálních služeb na Ot-
rokovicku na období 2013-
2015“, v předloženém znění
uzavření Smlouvy 

o partnerství v rámci pro-
jektu „Monitoring a vyhod-
nocování KPSS na Otroko-
vicku“ mezi obcí Halenkovi-
ce a partnerskými obcemi, 
v předloženém znění 

ZO pověřilo
starostu obce nákupem 

pozemků parc. č. 202 včetně 
stavby a parc. č. 2593/113 
vše v k. ú. Halenkovice na ve-
řejné dražbě
radu obce Halenkovice 

zabývat se záměrem úspory 
energií, případným přecho-
dem k jinému dodavateli
starostu obce Halen-

kovice, podpisem smlouvy 
o úvěru č. 0595/12/5625
starostu obce a p. Petra 

Strašáka provedením elek-
tronické dražby, dle dražební 
vyhlášky 012EX274/09-97
starostu obce uza-

vřít Smlouvu o partnerství 
v rámci projektu „Monito-
ring a vyhodnocování KPSS 
na Otrokovicku“

RO vzala na vědomí
cenovou nabídku TS Ot-

rokovice na svoz komunální-
ho odpadu v roce 2012 (plat-
by se nenavyšují)
změnu výše stravné-

ho v ZŠ a MŠ Halenkovice 
ve školní jídelně od 1. 1. 2012
poděkování za sbírku 

hraček - Oblastní Charita 
Uherský Brod

vyúčtování dotací za rok 
2011 od jednotlivých složek 
a další žádosti o in. příspě-
vek na rok 2012
příklep pozemků (Exe-

kutorský úřad Plzeň-sever) 
– lesy, které obec kupovala 
v dražbě nyní ve vlastnictví 
obce 
poděkování za organizo-

vání sběru použitého textilu 
v obci (duben a srpen 2012) 
- Diakonie Broumov
nález Nejvyššího soudu 

ze dne 1. 1. 2012 (nákupy 
nových pozemků musí být 
schváleny zastupitelstvem 
obce) od 1. 1. 2012 schvaluje 
zastupitelstvo obce
úhradu nákladů spoje-

ných s přestupkovým říze-
ním za rok 2011. Celkem 
na úřadě v Napajedlích ře-
šeno 12 přestupků - úhrada 
6.600 Kč
rozsudek Okresní soud 

ve Zlíně - Obec Halenkovice 
je ustanovena opatrovníkem 
p. Kníchala M. st.
hlášení o trvalém umís-

tění stanovišť včelstev v k. ú. 
Halenkovice: Jiří Láník, Vít 
Rajsigl, Rostislav Očadlík, Pa-
vel Tomaštík, Vladimír To-
maštík, Zdeněk Trvaj, Anto-
nín Válek, Robert Švec, Rudolf 
Brucháček a Marcel Třasoň
provedení odborné-

ho ořezu líp na Katernicích, 
v budoucnu i ořez lípy v Dě-
dině (památný strom)
přijetí neinvestiční-

ho účelového transferu ze 
státního rozpočtu kap. 333, 
Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy ve výši 
382.544,40 Kč na projekt Ve-
selá škola, č. CZ.1.4./21.2454 
a jeho převod na ZŠ a MŠ Ha-
lenkovice
oznámení o přerušení 

živnosti (provozovna v bu-
dově OÚ) - pedikúra Blanka 
Stuchlíková 

RO projednala
podmínky dané Úřadem 

práce pro uzavírání smluv 

na veřejně prospěšné práce 
(VPP) a veřejnou službu (VS) 
pro občany obce evidova-
né na úřadu práce. Dle rady 
obce nejsou tyto podmínky 
pro obec a evidované občany 
výhodné. K zaměstnání těch-
to osob využijeme možnost 
uzavření dohody o provede-
ní práce, tj. 300 hodin ročně
žádost o pomoc při řešení 

problémů na budově šaten TJ 
Halenkovice. Na další jednání 
RO přizve předsedu TJ Halen-
kovice (14. 3. 2012)
na základě doporučení 

hodnotící komise výběr nej-
výhodnější nabídky hodno-
cené dle základního hodno-
tícího kritéria – ekonomické 
výhodnosti nabídky zadané 
ve zjednodušeném podli-
mitním řízení dle § 38 zák. 
č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách pro poskytnutí 
investičního úvěru obci Ha-
lenkovice na výstavbu ČOV 
od ČSOB. Rada obce doporu-
čuje ZO přijetí této nabídky 
a pověřit starostu obce pod-
pisem smlouvy
vyměřování a vytyčo-

vání II. etapy kanalizace 
a ČOV Halenkovice, projek-
tovou dokumentaci provede 
Ing. Černý 
výběr poplatků ze stán-

kového prodeje při konání 
poutě. Výběrem je pověřený: 
p. Strašák, p. Michalík, p. Tr-
vaj, p. Trvajová
provedení technické 

prohlídky osobního auto-
mobilu Škoda Fabie v servi-
su DOBE-CAR s.r.o. Závada 
na tlumičích a výfuku 
rada obce se zabýva-

la peticí občanů – vyjádření 
k oznámení o zahájení sta-
veb. řízení č. p. 559 – stolař-
ská dílna Dolní Konec
zápis ze zasedání valné 

hromady ze dne 20. 3. 2012- 
Sdružení Chřiby
zápis č. 1 z kontrolního 

dne stavby ČOV a kanalizace
oznámení p. Radomír 

Nádvorníka ve věci ztráty 

vody ve studni u RD čp. 430. 
Provedeno šetření zástupců 
obce p. Blažka a p. Stratila. 
Obec zajistí dovoz technické 
vody a seznámí majitele RD 
s návrhem na připojení k vo-
dovodu na Dolině (realizace 
do konce roku 2012)
možnost zúčastnit se 

dražby RD čp. 272 p. Mičul-
ka. Strategické místo, část 
pozemku je komunikace 
obce, nízká vyvolávací cena. 
RO doporučuje ZO zúčastnit 
se el. dražby
zápis č. 2 a č. 3 z kontrol-

ního dne stavby kanalizace 
a ČOV
umístění reklamy obce 

na autobus ČSAD Vsetín. Se-
známila se s nabídkou a po-
věřila starostu zjištěním sku-
tečné ceny
uzavírku silnice v sou-

vislosti s opravou železniční-
ho přejezdu v obci Spytihněv. 
Informovat občany o pláno-
vané objížďce
11 žádostí zájemců 

o místo pracovníka na ČOV 
v obci a pozvala 3 kandidáty, 
kteří postoupili do dalšího 
kola na osobní pohovor
neoprávněné uložení 

odpadu v části obce Vrcho-
vice. Starosta provede šet-
ření
informaci o platbě 

za obyvatele na poskytování 
pečovatelské služby Napaje-
dla – vyúčtování za rok 2011. 
Využívá 6 klientů z obce
přechodnou úpravu pro-

vozu na pozemní komunika-
ci - konání Cesty do pohádky 
(jednosměrný provoz Pláňa-
vy – Dolina – Kopec). Povole-
no MěÚ Otrokovice
poškození majetku 

v obci po přívalových deš-
tích 12. a 13. 6. 2012. Nevy-
skytly se žádné závažné ško-
dy na komunikacích, ČOV ani 
u obyvatel. RO doporučuje 
zajistit na ministerstvu ze-
mědělství prostřednictvím 
Lesů ČR studii odtokových 
poměrů potoku Vrbka a ná-

sledně do budoucna naplá-
novat výstavbu dalších re-
tenčních nádrží a jiných pro-
tipovodňových opatření. RO 
vyzvedla obětavou práci ha-
sičů
zápis č. 4 z kontrolního 

dne stavby kanalizace a ČOV
návrh na zaměření 

a pozdější odkoupení po-
zemku pod vedlejší cestou 
na Horních Kržlích. Z dů-
vodu budoucí investice 
do oprav 
hlášení škodní událos-

ti Generali Pojišťovna a.s. 
– oprava přijímače kabelo-
vé televize po přepětí v síti 
(výpadek elektřiny zásahem 
blesku). Vyjádření k příči-
ně vzniku škody zašle Avo-
net s.r.o. Objednávka servisu 
a výměna serveru
změnu v příjmu TKR – 

od 1. 9. 2012 končí bezplat-
ný příjem slovenských pro-
gramů přes satelit. Příjem 
digitálních slovenských pro-
gramů (přes set-top box) 
bude zachován, nově bude 
místo Markízy zařazen pro-
gram Fanda
stav páteřní kanaliza-

ce po kamerových zkouš-
kách. V části Pláňavy je nut-
ná oprava – došlo k propa-
du stávajícího zatrubnění. 
Projekt na opravu předloží 
Ing. Černý
rozhodnutí Krajského 

ředitelství Policie ČR o zru-
šení obvodního oddělení Po-
licie ČR Napajedla. Starosta 
obce informoval RO o schůz-
ce 6. 8. 2012 ve Zlíně, kte-
ré se zúčastnili i starostové 
okolních obcí a zástupci po-
licie. Zúčastnění se nedohod-
li na vzniku služebny Policie 
ČR v Napajedlech s přičleně-
ním k obvodnímu oddělení 
v Otrokovicích
žádost p. Koutného: pro-

blém s dešťovou vodou – vy-
řeší se při větší opravě kana-
lizace
problémy podomního 

prodeje a nabízení různých 

služeb zejména starším ob-
čanům. RO navrhuje vypra-
covat vyhlášku k úplnému 
zákazu tohoto prodeje v naší 
obci
zápis č. 5, 6, a 7 z kont-

rolního dne stavby kanalizace 
a ČOV
žádost Obce Halenkovi-

ce směřovanou na vedoucího 
správy toků (Ing. P. Pernica) 
- týká se vypracování studie 
odtokových poměrů k povodí 
potoku Vrbka (v souvislosti 
s protipovodňovým opatře-
ním)
cenovou nabídku - návrh 

osvětlení chodníku Kamén-
ka. Vypracovanou panem Pe-
chou, cena cca 300.000 Kč 
(21 ks světelných bodů bez 
výkopových prací) 
návrh zrušení obvodní-

ho oddělení Policie ČR Na-
pajedla. Reakce rady je pod-
pora starostů okolních obcí. 
Dopis s nesouhlasem obcí 
byl zaslán nadřízeným orgá-
nům (Ministerstvo vnitra ČR, 
policejní prezident, senátor-
ka atd.)
úpravu provozu na po-

zemní komunikaci dne 2. 9. 
2012 pro 42. ročník soutě-
že Barum Czech Rally Zlín 
- uzavírka cesty pro rych-
lostní zkoušky č. 10 a č. 13. 
Upozornění a bezpečnostní 
opatření budou oznámena 
občanům místním rozhla-
sem, kabelovou televizí a vy-
věšena na vývěsce OÚ

RO schválila
program jednání ZO dne 

19. 12. 2011
přijetí peněžního daru 

pro ZŠ a MŠ Halenkovice 
od spřátelené obce Kreis-
cha z Německa v hodnotě 
13.700 Kč pro MŠ (dětské 
židle - 11 kusů a 2 kusy dět-
ských stolů)
návrh rozpočtu pro SDH 

a JSDH Halenkovice pro rok 
2012 – hasiči

(Pokračování na straně 8)

Z jednání zastupitelstva a rady obce Z jednání zastupitelstva a rady obce
účt á í d t í k

prosinec 2011 
až srpen 2012

l ž b j é t ší b

prosinec 2011 
až srpen 2012
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rekonstrukci komínu 
na bytové jednotce v hasič-
ské zbrojnici (jedná se o ma-
jetek obce, bude hrazeno 
z prostředků obce v částce 
cca 20.000 Kč)
poskytnutí odměny pro 

SDH Halenkovice ve výši 
10.000 Kč za iniciativní pří-
stup a práci v roce 2011 pro 
obec i občany
rozpočtová opatření č. 

5/RO/2011
provedení revize TKR ( i. 

Satturn Holešov)
strategický rozvojo-

vý plán obce Halenkovice 
na rok 2012
rozpočtové opatření č. 

06/RO/2011
výši úhrad dle uzavřené 

smlouvy o poskytování stra-
vování pro zaměstnance obce
inanční výpomoc v tí-

živé situaci p. J. Mitáčkovi 
ve výši 20.000 Kč na úhradu 
nákladů pohřbu a schválení 
dohody o provedení práce 
v celkové výši 300 hodin.
nákup fotopasti – v sou-

vislosti s ničením obecní-
ho majetku a vniku černých 
skládek
zakoupení zálohovacího 

softwaru na PC v kanceláři 
OÚ
dodatek smlouvy (Avo-

net, Satturn a Obec Halenko-
vice) – dochází ke snížení zři-
zovacích poplatků pro nově 
zřizované přípojky přes TKR 
Halenkovice pro kabelový in-
ternet na částku 1.950 Kč 
smlouvu o dílo „Kana-

lizace a ČOV Halenkovice II. 
etapa“ - CS Projekt - Ing. Čer-
ný Zdounky – projektová do-
kumentace
výběrové řízení na po-

skytnutí úvěru - do inanco-
vání kanalizace a ČOV
mandátní smlouvu s MCI 

SERVIS s.r.o. (Mgr. Černá, 
Zlín) – provedení výběrové-
ho řízení na zajištění úvěru 
k do inancování stavby ČOV

koncept zápisu do obec-
ní kroniky za rok 2010. RO 
seznámila PaedDr. Kašíko-
vá, kronikářka: (součásti bu-
dou: zprávy ze společnos-
ti, ze světa, počasí, matriční 
události, zápisy z jednání za-
stupitelstva a rady obce, ZŠ 
a MŠ Halenkovice, nezaměst-
nanost v obci, sbírka na po-
vodně, spolková činnost, 
společenské akce v obci atd. 
kritéria (podmínky), které 

budou součástí výběrového ří-
zení – úvěr kanalizace a ČOV
podmínky pro výběr 

zaměstnance na ČOV: mini-
málně vyučen, řidičský prů-
kaz B, T, čistý trestní rejstřík 
- bezúhonnost, technický 
typ, manuálně zručný. Zařa-
zení do platové třídy podle 
tabulek zaměstnanců státní 
správy
obnovení válečného hro-

bu (rumunští vojáci) u stěny 
kostela v ceně cca 50 000 Kč 
(kamenické práce + mate-
riál, kovaný řetěz, kamenná 
drť, travnatá plocha - veli-
kost hrobu bude 2x2 m) 
uzavření smlouvy s ir-

mou Kovosteel Staré Město - 
na výkup kovového odpadu, 
dle cenové nabídky a pově-
řila starostu obce podpisem 
této smlouvy
rozdělení hospodářské-

ho výsledku za rok 2011 
u zřizované příspěvkové or-
ganizace (PO) ZŠ a MŠ Ha-
lenkovice - 10.088,60 převe-
deno do rezervního fondu 
program jednání zastu-

pitelstva obce konaného dne 
27. 2. 2012
bezplatnou reklamu pro 

i. Omnis Olomouc na slou-
py VO - výstava Stavíme, by-
dlíme (9. a 10. 3. 2012 v Uh. 
Hradišti)
sbírku použitého oša-

cení pro Diakonii Broumov, 
(3. a 4. 4. 2012 + 28. a 29. 8. 
2012 na OÚ)
smlouvu o smlouvě bu-

doucí o zřízení práva odpo-
vídajícímu věcnému břeme-

nu mezi Obcí Halenkovice 
a E. ON Distribuce a.s. - umís-
tění nového venkovního ve-
dení VN (vodiče, betonové 
sloupy a sloupové trafostani-
ce) – nová přípojka el. ener-
gie na budovu ČOV
rozdělení dotací a fi nanč-

ních příspěvků pro jednotlivé 
složky a zájmové činnosti, dle 
tabulky. Celkem bylo přidě-
leno 135.000 Kč, zbývajících 
15.000 Kč rezerva. 

členy komise pro oteví-
rání obálek - výběrové řízení 
k zajištění inancování úvěru - 
Kanalizace a ČOV: p. Trvajová, 
p. Blažek, p. Strašák. Náhrad-
níci: p. Kašpárková, p. Doleža-
líková, p. Tělupil. (13. 3. 2012 
v 10.30 v MCI Zlín) 
členy hodnotící komise 

- výběrové řízení k zajištění 
inancování úvěru - Kanali-

zace a ČOV: p. Strašák, p. Vo-
jáček, p. Kašpárková, p Bla-
žek, p. Trvajová. Náhradníci: 
p. Kořínková, p. Tělupil, p. Do-
ležalíková, p. Stratil, p. Gabr-
helík. (19. 3. 2012 v MCI Zlín)
smlouvu o zajištění pře-

ložky plynárenského zaříze-
ní a úhrady nákladů s ní sou-
visejících mezi Obcí Halen-
kovice a Jihomoravskou ply-

nárenskou a.s. v části obce 
Záhumení
přestavbu místnosti č. 

24 v budově OÚ Halenkovi-
ce k zajištění služeb kadeř-
nictví 
použití znaku naší obce 

do znaku modelářského klu-
bu Halenkovice
zhotovení kovového zá-

bradlí na most mezi rybní-
ky na Dolině a opravu dvou 
kontejnerů na odpad (cca 

30 000 Kč) – provede irma 
Rapant Halenkovice
poplatek za uložení ka-

nalizačního potrubí do po-
zemků v majetku ŘSZK 
U Svatých v celkové hodnotě 
cca 15.000 korun 
půjčku ve výši 15.000 Kč 

na řešení havarijního stavu 
vodovodu v šatnách TJ Ha-
lenkovice. Návratnost půjč-
ky je do 30. 11. 2012
zastupování Obce Halen-

kovice právníkem Mgr. Da-
leckou při řešení soudních 
sporů s věřiteli p. Miroslava 
Kníchala a dalších právních 
záležitostí v této věci. Obec 
zde vystupuje jako určený 
opatrovník
přechod na nového do-

davatele plynu (fa. Armex 

Energy, a. s.) - škola a obecní 
úřad 
návrh projektu na re-

konstrukci změny ve vytá-
pění na budově staré školy 
v hodnotě cca 26.000 Kč + 
DPH. Tato částka bude hra-
zena z rozpočtu příspěvkové 
organizace
výsledek výběrového ří-

zení na poskytnutí úvěru – 
zajištění inancování kana-
lizace a ČOV. Vybíráno ze tří 
subjektů: ČSOB, ČS a KB. Nej-
více bodů získala ČSOB, a to 
z důvodu nejlepší nabídky 
úroků (2,1%) 
úhradu za odvoz odpa-

du při likvidaci požáru rod. 
domu manž. Novákových, čp. 
268 do výše 30.000 Kč
program jednání ZO ko-

naného dne 24. 4. 2012
rozpočtové opatření 

rady obce č. 01/RO/2012
úpravu Směrnice o ve-

řejných zakázkách Obce Ha-
lenkovice. Dle novely zákona 
o veř. zakázkách ze dne 1. 4. 
2012, zák. č. 137/2006 Sb. 
splnění podmínek pro-

dloužení funkčního obdo-
bí (6 let) pro ředitele ZŠ 
a MŠ Halenkovice (dle no-
vely školského zákona, která 
se týká pravidel jmenování 
ředitelů škol, dále s výkla-
dem MŠMT tohoto zákona, 
a na základě výsledků hos-
podaření školy, výročních 
a inspekčních zpráv). RO 
rozhodla, že nevyhlásí kon-
kurz na ředitele. Ukládá sta-
rostovi obce doručit řediteli 
ZŠ a MŠ Halenkovice Potvr-
zení o splnění podmínek 
zaměření komunikace 

(U Svatých) s vypracováním 
kompletních geometrických 
plánů. Tři nabídky: Ing. Po-
slušná – 67.000 Kč, Ing. Vla-
dimír Soviš – 48.000 Kč, 
Ing. Jiří Dědek – 43.000 Kč. 
RO vybrala Ing. Jiřího Dědka
výpůjčku pozemku 

ve vlastnictví obce Halenko-
vice a to parcel. č. 3592/2 
KN, v k. ú. Halenkovice pro 

zbudování oplocení ke stav-
bě RD, umístěného na po-
zemku parcel. č. 189/3 v k. ú. 
Halenkovice pro paní Lucii 
Janákovou, bytem Halenko-
vice č. 450
nákup 20 ks knihy „Chři-

by záhadné a mýtické“ dle 
nabídky p. Jiřího Jilíka
provedení kamerové 

kontroly kanalizace - ve smě-
ru z Pláňav na Kopec a z Plá-
ňav na Kateřinice. Provede 
fa. VEGI Kroměříž 
oplocení pozemku na 

Dolině manž. Kubičíkovi - dle 
územního souhlasu č. 5
souhlas s využitím dat 

z projektu JDTM – ZK pro po-
třeby MěÚ Otrokovice
nabídku bezplatného 

měření koncentrace radonu 
v předškolních a školních za-
řízeních
vítěze výběrového říze-

ní na místo obsluhy ČOV. Ze 
tří postupujících uchazečů 
vybrala p. Pavla Gabryše, Ha-
lenkovice 571. Splnil všech-
ny požadované podmínky 
pro přijetí 
žádost nájemců Hospo-

dy u Lhotských na vybudo-
vání předzahrádky (dřevě-
né konstrukce se zábradlím 
velikost 5x6 m) na pozemku 
obce. RO stanovila roční pro-
nájem 500 Kč.
návrh manželů Fran-

tiška a Aleny Huťkových 
na odstoupení od smlouvy 
o Smlouvě o budoucí kupní 
smlouvě, týkající se pozemku 
parcel. č. 1535/3. Důvodem 
jsou nepředpokládané vel-
ké inanční náklady (cca 500 
tisíc korun) na vybudování 
mostku přes potok Vrbka. 
návrh kandidáta pro 

ocenění vedoucích volnoča-
sových aktivit – práce s dět-
mi v naší obci. Tuto soutěž 
vyhlašuje Krajský úřad Zlín. 
RO navrhla p. Františka Pallu 
za dlouholetou práci s dětmi 
(biatlon)
přijetí věcných darů 

od SRPŠ Halenkovice pro ZŠ 

a MŠ Halenkovice v hodnotě 
155.000 Kč - výtěžek z akce 
Výlet do pohádky – tyto pro-
středky budou použity pro 
nákup kláves, kopírky, vyba-
vení hracích center a vyba-
vení pro školní dvůr, zastře-
šení pískoviště atd.
výpůjčku části pozemku 

v majetku obce. Pozemek se 
nachází v části obce Dolina 
parcelní číslo 1752/5, ostat-
ní plocha, ostatní komunika-
ce pro zbudování příjezdové 
komunikace k pozemku par-
cel. č. 1752/6
zhodnocení budovy OÚ 

- pořízení klimatizace – ob-
řadní síň, knihovna, kancelář 
starosty. Z devíti oslovených 
irem podalo nabídku šest. 

RO vybrala irmu H-Cent-
rum Zlín – nejlepší cena cca 
105.000 Kč. Projedná ZO – 
rozpočtové opatření
zřízení elektronické-

ho podpisu pro referentku 
p. Bieberlovou
žádost příspěvkové orga-

nizace ZŠ a MŠ Halenkovice 
na použití inancí z fondu re-
produkce (1,724.312,45 Kč) 
na zbudování rozvodů ply-
nového vytápění a plynové 
kotelny v budově č. 164 (sta-

(Pokračování ze strany 7)

TJ HalenkoviceTT 45.000,-

Klub biatlonu 15.000,-

LMK Halenkovice 10.000,-

Cvičení s dětmi 5.000,-

Rybářský kroužek HalenkoviceHaleHale 5.000,-

Klub seniorů 6.000,-

Svaz invalidů 4.000,-

Šťastný úsměv 1.500,-

Myslivecké sdruženíružeruže 6.000,-

Včelaři 6.000,-

Radioamatérrr 1.500,-

SRPŠ Halenkovice - pohádkankovnkov 5.000,-

Folklorní kroužek Pláňata 10.000,-

ČČK Zlín – terénní pracovnice 2.000,-

Hokejový klub Halenkovice 1.500,-

Florbal Halenkovice 10.000,-

ro ženy a mládežCvičení pro ženy a mládežro ženy a mládež 1.500,-

Z jednání zastupitelstva a rady obce Z jednání zastupitelstva a rady obce
rá škola) a výměnu regulač-
ních ventilů v budově č. 550 
(nová škola)
Dodatek č. 1 k man-

dátní smlouvě s MCI Servis 
Mgr. Černá – rozšíření o vý-
běrové řízení na úvěr pro 
stavbu Kanalizace a ČOV. RO 
pověřila starostu podpisem 
tohoto dodatku
Dodatek ke smlouvě 

o dokončení stavby Kanali-
zace a ČOV do 30. 9. 2012. 
Rada obce projednala návrh 
irmy Javorník o prodloužení 

termínu dokončení díla z dů-
vodu nepříznivých klimatic-
kých podmínek (povodně - 
zaplavení výkopu) a nevhod-
ných geologických podmínek 
(posunutí biologické jímky)
smlouvu o převodu práv 

a povinností ze stavebního 
povolení – stavby kanalizace 
a ČOV – pro E.ON ČR

RO neschválila
žádost o umístění luna-

parku v době konání pouti 
pro p. Doležala a pro p. Ob-
držálka
žádost o prominutím po-

platku za odpad za rod. dům 
čp. 267, za chatu ev. č. 114 
v obci Halenkovice.

á k čá ti b

prosinec 2011 
až srpen 2012

á šk l ) ý ě l č

prosinec 2011 
až srpen 2012

Předměty se znakem obce Halenkovice
Pro zájemce, místní patri-

oty nebo ty, kteří by rádi ob-
darovali někoho originálním 
dárkem, nabízí obecní úřad 
k prodeji předměty se zna-
kem obce Halenkovice, dále 
nabízí knihy o Halenkovi-
cích a jejich okolí. Zboží mů-
žete zakoupit nebo objednat 
v kanceláři OÚ Halenkovice, 
tel. 577 945 736. Ceny jsou 
uvedeny včetně DPH.

Tmavě modrá polokošile
se znakem obce Halenkovice 
(velikost L, XL), cena 260 Kč.

Tmavě modrá kšiltovka
se znakem obce Halenkovi-
ce, cena 140 Kč.

Modrý deštník se zna-
kem obce Halenkovice prů-
měr 130 cm, cena 290 Kč.

Dárková sada skla se 
znakem obce Halenkovice, 
cena 300 Kč.

Kniha o Halenkovicích
(autorka Marie Kašíková), 
cena 150 Kč (navíc zdarma 
obdržíte knihu Halenkovice 
od p. Karla Zezuly).

Chřiby po hradských 
cestách (autoři Jiří Jilík, Bo-
řek Žižlavský), cena 170 Kč.

Knihy s mysliveckou té-
matikou (autor František 
Libosvár), cena 150 Kč.
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Rozpočet obce Halenkovice na rok 2012
Škola

elektřina  700 000

voda  50 000

plyn  500 000

služby  350 000

knihy, předpl.  12 000

režijní materiál  60 000

DDHM+DNM  400 000

poplatky  10 000

odpisy  193 000

údržba  151 000

celkem 3 426 000

Internet, noviny

DOPP  12 000

příspěvek na zřízení int.  2 000

tisk novin  100 000

služby pošt  4 000

celkem  118 000

Občanské záležitosti

obřady-odměny  3 000

věcné dary – jubilanti  30 000

celkem  33 000

Veřejné osvětlení

el. energie  250 000

oprava VO  300 000

celkem  550 000

Odpady

nebezpečný odpad  75 000

nákup popelnic  20 000

vývoz odpadu  848 000

plat obsluhy SD  66 000

nájem kontejnerů  25 000

vývoz PET a skla  90 000

celkem 1 124 000

Kronika

plat kronikáře  13 000

celkem  13 000

Sociální služby

příspěvky obědy – důchodci  50 000

celkem  50 000

Investice obce

projekty (hřiště, kanalizace) 3 500 000

rekonstrukce parky  100 000

kanalizace, ČOV  20 998 000

celkem  25 133 000

Zastupitelstvo

platy  800 000

celkem  800 000

Vnitro

DOPP  25 000

platy 1 148 000

sociál. pojištění  450 000

zdravotní pojištění  180 000

pojištění zaměstnavatele  10 000

knihy, časopisy, noviny  12 000

materiál  90 000

voda  28 000

plyn  180 000

elektřina  247 000

pohonné hmoty  95 000

služby pošt  15 000

telefony  45 000

školení  15 000

pojištění majetku  80 000

právní služby  29 000

zpracování mezd  38 000

ostraha, revize, služby  160 000

opravy majetku  120 000

softwarové vybavení  20 000

cestovné  3 000

pohoštění  15 000

náhrada mezd v době nemoci  8 000

hardware  20 000

celkem 3 033 000

Hasiči

vybavení  200 000

jiné  106 000

celkem  306 000

Knihovna

plat knihovnice  24 000

nákup nových knih  20 000

materiál spotřeba  2 000

celkem  38 000

Komunální služby

nákup DDHM  50 000

nákup ND, materiál  20 000

opravy majetku  25 000

celkem  95 000

Hřbitov

náklady na vodu  3 000

hrob rumunských vojáků  35 000

celkem  38 000

Poplatky, sdružení a dotace

SMO ČR  6 000

přestupkové řízení  5 000

Mikroregion Chřiby  12 000

Sdružení měst a obcí VM  1 000

úvěr  600 000

podpora aktivit v obci  150 000

vodní stavby  50 000

budova Svazarm  50 000

církev (sakrální stavby)  100 000

celkem  974 000

deratizace  25 000

výdaje celkem  39 253 000

MŠ – školní rok 2011/2012
• 1. září 2011 - Zahájení škol-

ního roku ve školce
• 11. 10. 2011 - Návštěva 

sadu u Hrbáčků na Dolině
• 14. 10. 2011 - Pečení jableč-

né buchty - třída Berušek
• 15. 10. 2011 - Drakiáda 

na Vrchovici (ve spolupráci 
s LMK Halenkovice) 

• 19. 10. 2011 - Návštěva Te-
tin z Brna - (Tetiny o podzi-
mu)

• 4. 11. 2011 - Návštěva u Hr-
báčků (kouzelné jablíčko) 
předškolní děti – tř. Skřítků 
a Berušek

• 7. 11. 2011 - Tvořivé odpo-
ledne rodičů s dětmi (tvo-
ření Podzimáčků), uspávání 
podzimní přírody s dědeč-
kem Mecháčkem

• 8. 11. 2011 - Fotografování 
dětí

• 24. 11. 2011 - Divadelní před- 
stavení v Napajedlích - Poví-
dání o pejskovi a kočičce.

• 27. 11. 2011 - Rozsvícení vá-
nočního stromu (vystoupe-
ní dětí MŠ s programem)

• 28. 11. 2011 - Vánoční poví-
dání s Tetinami

• 5. 12. 2011 - Mikuláš v pro-
dejně COOPu

• 6. 12. 2011 - Mikulášská na-
dílka v MŠ - Čertoviny

• 7. 12. 2011 - Pečení perníč-
ků v MŠ (s p. Očadlíkovou)

• 8. 12. 2011 - Vánoční po-
hádka v MŠ

• 13. 12. 2011 - Zdobení per-
níčků v MŠ (s p. Očadlíko-
vou)

• 14. 12. 2011 - Vánoční be-
sídka pro rodiče (ve třídě 
Sluníček)

• 19. 12. 2011 - Vánoční be-
sídka pro rodiče (ve třídě 
Berušek)

• 20. 12. 2011 - Vánoční be-
sídka pro rodiče (ve třídě 
Skřítků)

• 21. 12. 2011 - Zpívání koled 
u stromečku (návštěva dětí 
z 1. třídy ZŠ)

• 5. 1. 2012 - Prohlídka betlé-
ma v kostele sv. Josefa 

• 10.1. 2012 - Loutkové diva-
dlo v MŠ - pohádka „Tři 
malá prasátka“

• 8. 2. 2012 - Kouzelník v MŠ
• 11. 2. 2012 - Karneval pro 

děti v kulturním domě 
• 27. 2. 2012 - Karneval v MŠ
• 26. 3. 2012 - Kouzelník 

v MŠ 

• 28. 3. 2012 -Loutkové diva-
dlo v MŠ - pohádka – Polep-
šená vrána

• 31. 3. 2012- Velikonoční 
jarmark - spojený s vystou-
pením dětí MŠ 

Karneval

Pouť

Čertoviny

Besídka s prváky

• 18. 4. 2012 - Návštěva v MŠ 
Spytihněv - zhlédnutí pohád-
ky Kocourek Modroočko 

• 23. 4. 2012 -Návštěva Ko-
vosteelu ve Starém Městě 
(ekologický program - pro 
předškoláky)

• 27. 4. 2012 - Ekologický pro-
gram pro mladší děti v MŠ 
„Starosti lesní princezny“

• 11. 5. 2012 - Čučudejské 
pohádky - divadlo žáků ZŠ

• 14. 5. 2012 - Keramika 
předškoláci

• 15. 5. 2012 - Fotografování 
dětí 

• 19. 5. 2012 - Výlet do po-
hádky – akce pořádaná 
SRPŠ při MŠ a ZŠ

• 23. 5. 2012 - Návštěva ZUŠ 
R. Firkušného v Napajed-
lích – předškoláci

• 26. 4. 2012 - Pouť – koloto-
čování pro děti z MŠ

• 29. 5. 2012 - Výlet lodí 
po Moravě pro malé děti ze 
třídy Sluníček, Skřítků a Be-
rušek

• 19. 6. 2012 - Besídka dětí 
z kroužku angličtiny

• 22. 6. 2012 - Letecký den 
pro děti z MŠ na Vrchovici

• 25. 6. 2012 - Loutkové diva-
dlo v MŠ - pohádka „Noční 
víla“

• 26. 6. 2012 - Rozloučení 
s předškoláky

• 28. 6. 2012 - Svatojánská 
noc s předškoláky - nocová-
ní ve školce

Děkujeme rodičům 
za vstřícný přístup a podpo-
ru všech akcí připravovaných 
pro děti a za bohatou účast 
na akcích pro rodiče.

Kolektiv učitelek MŠ.

PŘÍJMY  v Kč

FO ze závislé činnosti 2 181 000

daň z příjmu FO ze sam. výděl. činn.  250 000

daň z příjmu FO z kap. výnosů  200 000

daň z příjmu PO 2 570 000

DPH 5 830 000

poplatek za odpady  760 000

poplatek ze psů  36 000

poplatek za veřejné prostranství  32 000

správní poplatky  40 000

daň z nemovitosti 1 024 000

dotace obci  691 000

pronájmy pozemků  11 000

příjmy z úhrad z dobýv. prostoru  180 000

poplatky za provoz kabelovky  450 000

fakturace za pronájem Avonet  75 000

pronájem budovy  30 000

pronájem bytu  13 000

pronájem hřbitovních míst  30 000

příjem za stočné  93 000

pronájem nebytových prostor  145 000

příjem z prodeje popelnic  20 000

příjmy za třídění odpadu EKO-KOM  65 000

příjem za drobný prodej knih  2 000

příjmy za služby  2 000

příjmy z úroků  25 000

převod rezerv 3 500 000

dotace ČOV Halenkovice  20 998 000

příjmy celkem  39 253 000

VÝDAJE

Kabelovka

platy-TKR  42 000 

provoz kabelovky  420 000

oprava kabelovky  50 000 

rozšíření TKR  60 000 

celkem  618 000

Komunikace

úroky z úvěru na komunikace  80 000

nákup materiálu (posyp)  160 000

zimní údržba+vysékání+příkopy  450 000

opravy MK  500 000

dopravní obslužnost ZK  126 000

výkup pozemků, zaměření  200 000

projektová dokumentace  100 000

celkem 1 616 000 

Kanalizace

rozbory odpadní vody  25 000

projekt na ČOV  650 000

zajištění dotace fa.Czech servis  480 000 

oprava kanalizace  100 000

celkem 1 255 000 



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ 12 13

w w w. h a l e n ko v i c e . c z

č. 67–68 / ZÁŘÍ 2012 HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJč. 67–68 / ZÁŘÍ 2012

 Zavírání přírody 
Tradičně na podzim pořá-

dáme v MŠ dílničky a uspá-
vání broučků, skřítků a sluní-
ček (v minulém školním roce 
7. 11. 2011). Na programu je 
tvoření „podzimáčků“ z růz-
ných přírodnin. Následně 
hledáme dědečka Mecháčka, 
aby zavřel před nastávající 
zimou naši přírodu a pořá-
dáme průvod s lucerničkami. 

 Projekt SIDUSÁČEK
Naše mateřská školka se 

rozhodla pomoci nemoc-
ným dětem, a proto se zapo-
jila do celostátního zábavně 
vzdělávacího projektu pro 
MŠ SIDUSÁČEK. Cílem pro-
jektu je pomoci dětským pa-
cientům v Pediatrické klinice 
UK 2. LF Fakultní nemocnice 
v Motole a Dětské klinice Fa-
kultní nemocnice Olomouc. 
Vybrané peníze jsou určeny 

na nákup potřebných pří-
strojů pro dětské pacienty. 

 Školní zralost, odklad 
školní docházky
30. 1. 2012 proběhla v naší 

MŠ odborná přednáška 
Bc. Evy Maňákové na téma 
„Školní zralost, odklad škol-
ní docházky.“ Přednáška byla 
určena především pro rodiče 
předškolních dětí.

 Plavání předškoláků 
2012
Ve čtvrtek 1. 3. 2012 popr-

vé vyjeli předškoláci autobu-
sem na plavání do Plavecké 
školy v Uherském Hradišti. 
Celkem tak absolvovali 13 
lekcí. Plavecký výcvik pro-
bíhal v krytém bazénu pod 
vedením instruktorů. Děti se 
naučily nebát se vody, splý-
vat, dýchání ve vodě, pohyby 
nohou a paží.

 Zápis dětí do MŠ 
Zápis dětí do MŠ Ha-

lenkovice pro školní rok 
2012/2013 se uskutečnil 
v rámci „Dne otevřených 
dveří v MŠ“ ve středu 4. 4. 
2012. Při této příležitosti 
se vydávaly žádosti o při-
jetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání v MŠ Halenkovi-
ce. Následně do předškolní-
ho vzdělávání v naší MŠ (dle 
stanovených kriterií) bylo 
přijato 17 dětí (maximální 
počet). Zápisu se zúčastnilo 
celkem 28 zájemců, z toho 
27 z naší obce.

 Letecký den v MŠ
Pánové z LMK Halenkovi-

ce ve spolupráci s p. Gala-
tíkem z otrokovického klu-
bu připravili 22. 6. 2012 
pro děti z MŠ nabitý letecký 
den. I přes ranní chlad po-
časí tentokrát přálo. Děti si 
tak mohly užít letové ukáz-
ky. Na památku pro letecký 
klub namalovaly obrázek 
a vyzdobily si vlastní házed-
lo, které pro ně připravili 
p. Vičánek a p. Vojtek z naše-
ho klubu. Radostné jiskřičky 
v očích dětí byly odměnou 
pořadatelům za krásné do-
poledne. 

 Rozloučení s předško-
láky 2012
Jak to vypadalo v úterý 

26. června na večírku pro 
předškoláky, můžete vi-
dět na webových stránkách 
www.zshalenkovice.cz (MŠ). 
Děti trávily jeden z posled-
ních dnů v MŠ a také si ho 

Některé akce v MŠ

pěkně užily při tradičním 
programu s dortem a jiný-
mi dobrotami. Rozloučit se 
s nimi přišel i ředitel ško-
ly p. Tělupil a starosta obce 
p. Blažek. A naopak, přivítaly 
se s budoucí učitelkou p. Tě-
lupilovou. Přejeme vám, milí 
budoucí prvňáčci, ať se vám 
ve škole líbí, zažijete spous-
tu báječných let, potkáte fan-
tastické kamarády a učitele 
a ať je pro vás škola užiteč-
ným průvodcem do velkého 
světa. 

 Svatojánská noc v MŠ
Ve čtvrtek 28. června 2012 

pomalu končil školní rok 
a jeho součástí byla i „Sva-
tojánská noc“ - přespání 
v budově mateřské školky 
s předškoláky. Děti přišly 
do školky znovu v 18:00 hod. 
a přinesly si sebou spacák. 
Opekly si špekáček, zahrá-
ly si společenské hry a pak 
chutě na kutě. Odvážné děti 
si pak rodiče vyzvedli násle-
dující den.

Besídka - Berušky

Letecký den

Podzimníčci

Rozloučení s předškoláky

Po přípravách, chystání, 
výrobě keramických medailí 
a jiných odměn konečně při-
šel dlouho očekávaný den. 
Děti z MŠ Beruška ze tříd 
Skřítků a Berušek v počtu 
20-ti vyráží na školu v pří-
rodě do Velkých Karlovic 
(3. 6.–7. 6. 2012). Po neděl-
ním rodinném obědě se děti 
v doprovodu rodičů scházejí 
před školkou. Některé plné 
očekávání, co všechno je tam 
čeká, na pár dětech je znát, 
že mají trošku strach a sem 
tam se objeví i malá slzička, 
přece jen budou několik dní 
bez maminky a tatínka. Paní 
učitelky Marie Mihálová, Jar-
ka Válková a Veronika Hor-
ková si od rodičů přebírají 
potřebné písemnosti a dů-
ležité informace. Tatínkové 
pomáhají naložit zavazadla, 
koloběžky, hračky, sportovní 
potřeby a spoustu potřebné-
ho materiálu. Ještě poslední 
pusa, společné foto, zamává-
me a vyjíždíme.

Cesta nám pěkně ubíhá, 
ani nám nevadí, že se sluníč-
ko schovalo za mraky. Kolem 
17. hodiny nás vítá personál 
hotelu Galík. Po ubytování 
a seznámení s prostředím 

Škola v přírodě - Velké Karlovice 
hotelu jdeme na večeři (vep-
řové maso na kmínu, rýže, 
kyselá okurka). Po večeři se 
děti s velkým elánem vyba-
lují a mohou navštívit své 
kamarády na pokojích. Před 
večerní hygienou probíhá 
hodnocení pokojů. Děti mají 
na dveřích kartičky se svým 
jménem a získávají razít-
ka. Následuje čtení na dob-
rou noc - pohádkový příběh: 
O Slávkovi, jak si přičaroval 
dubového mužíčka. Po pře-
čtení pohádky se jdeme ulo-
žit do postýlek, čeká nás prv-
ní noc bez maminky.

Druhý den - pondělí - sní-
daně (sýrový talíř, máslo, 
džem, pečivo). V noci byla 
bouřka a stále prší, ale nám 
to nevadí. Dopoledne si po-
vídáme, co všechno nás čeká. 
Tento rok se v našich hrách 
přeneseme do dějiště Olym-
pijských her. Proběhne ně-
kolik soutěží a disciplín a je 
tady oběd (polévka česne-
ková, pečené kuře, brambo-
ry, kompot). Po krátkém od-
počinku nás čeká společná 
práce na olympijské vlajce. 
Děti jsme seznámily se znaky 
Olympijských her. Po svačin-
ce jsme konečně venku, spor-

tujeme, soutěžíme, jezdíme 
na koloběžce a už na nás čeká 
večeře (dukátové buchtičky). 
Hrajeme si na pokojích, ná-
sleduje úklid, hodnocení po-
kojů, večerní hygiena, pohád-
ka na dobrou noc.

Třetí den - úterý - snídaně 
(jogurt, máslo, džem, lupínky, 
mléko, pečivo). Od rána nám 
prší a obloha je zamračená, 
program přizpůsobujeme po-
časí, soutěžíme i na chodbě, 
pracujeme každý na svém de-
níku, vyrábíme vlastní olym-
pijské vlajky. Oběd (polévka 
zeleninová, vepřový přírodní 
plátek, rýže). 

Krátký odpočinek na po-
kojích dále tvoříme, soutěží-
me, tancujeme ve společen-
ské místnosti. Večeře (bolo-
ňské špagety). 

Čtvrtý den - středa - sní-
daně (bábovka, kakao, más-
lo, džem, pečivo). Tento den 
se na nás sluníčko směje, 
připravujeme orientační zá-

vod, na jehož konci je ukryt 
poklad. Oběd (polévka hra-
chová, sekaná pečeně, bram-
borová kaše, okurek). Tro-
chu odpočinku a už jdeme 
do hotelu Lanterna do bazé-
nu. Svačinka na terase, poča-
sí nám dnes přeje a sluníčko 
hřeje. Před večeří si pohraje-
me na pokojích. Večeře (ma-
sové rizoto) a ještě dokončit 
soutěže, ať můžeme rozdá-
vat medaile. Diplomy, medai-
le, dětské šampaňské, disko-
téka a rychle do postýlek.

Pátý den - čtvrtek - snída-
ně (sýr, salám, máslo, džem, 
pečivo) a už jdeme balit věci. 
Vycházka před obědem, 
oběd (kuřecí řízek, bram-
bory, kompot). Odpočinek 
na terase, balíček na cestu 
a přijíždí autobus. Jedeme 
do Velkých Karlovic do Kar-
lovického muzea lidových 
tradic, po prohlídce za od-
měnu zmrzlina a domů 
za maminkami a tatínky.

Před školkou už čekal zá-
stup rodičů. Krásné úsměvy 
dětí a rodičů byly odměnou 
pro paní učitelky. 

Jarka Válková 
a Veronika Horková 
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Centrum pro děti
Centrum pro děti působí 

při MŠ Halenkovice od říj-
na 2008 a je určeno těm 
nejmladším, ale především 
budoucím školkáčkům, 

kteří se teprve těší na ná-
stup do školky. Pobyt a hry 
v prostředí mateřské škol-
ky jim zpravidla pomohou 
k jejich rychlejšímu zařaze-
ní do života ve školce, což 

Další aktivity dětí žek orientálních tanců se 
představil i na několika ak-
cích a naposledy 13. 6. 2012 
v Klubu kultury v zámeckém 
parku v Napajedlích Akce se 
jmenovala Matýskovo zvo-
nění, a byla to přehlídka čin-
nosti kroužků. Jednalo se 
také o rozloučení s uplynu-
lým školním rokem.

Kroužek angličtiny
Na podzim oslavili děti na-

vštěvující kroužek angličtiny 
svátek Halloween. Hodina 
byla pro všechny děti spo-
lečná. Děti, vybaveny straši-
delným kostýmem, si to pěk-
ně užily. V ostatních dnech 
probíhaly hodiny angličtiny 
dle rozvrhu, podle jednotli-
vých věkových skupin. Dále 
vypracovaly různé projekty, 
soutěžily ve zpěvu, spellingu, 
uspořádaly velikonoční tvo-
řivou soutěž a v úterý 19. 6. 
2012 se uskutečnila besídka 
dětí z kroužku anglického ja-
zyka. Děti zahrály pohádku 
a seznámily rodiče s tím, co 
se v uplynulém školním roce 
naučily. O prázdninách pak 
mohly některé z nich využít 
příměstský tábor. Vyučování 
vede a o děti pečuje Iva Jelín-
ková.

bylo hlavním motivem zří-
zení centra. Vstup do cent-
ra je zdarma. Děti doprová-
zí rodiče či příbuzní, kteří 
se aktivně zapojují do hra-
ní. V minulém školním roce 
bylo otevřeno celkem 17x. 
V případě zájmu o účast 
kontaktujte Veroniku Hor-
kovou na tel. 776 765 428 

nebo sledujte webové strán-
ky obce.

Orientální tanečky
Každé úterý od 15.00 hod. 

do 16.30 hod. pod vedením 
Martiny Řezaninové, probí-
haly v budově MŠ břišní ta-
nečky pro děti především 
holky z MŠ (předškoláci ze 
třídy Skřítků a Berušek) a ze 
ZŠ (děti z 1. a 2. třídy) Krou-

Důležité kontakty
mateřská škola – 577 945 797
stará škola – 577 945 753
ředitel školy - 577 945 756 
zást. ředitele - 577 102 602 
školní jídelna - 577 104 255 
školní družina - 577 104 254

Kroužek angličtiny

Orientální tanečky

Centrum pro děti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Akce základní školy 2011

26. 11. 2011 se v Želecho-
vicích nad Dřevnicí konal Mi-
kulášský turnaj ve lorbalu 
mladších žáků a žákyň. Naši 
svěřenci vybojovali 3. mís-
to. Florbalový kroužek při ZŠ 
Halenkovice je stále aktivní, 
a proto se dál hlásí na turnaje 
v našem kraji. Mladší žáci se 
takovéhoto turnaje zúčastni-
li poprvé. Mohli tak srovnat 
síly s jinými menšími školami 
a kroužky. Florbalisté z Ha-
lenkovic ukázali, že na to mají 
a skončili na krásném třetím 
místě. A jako jediný tým pora-
zili vítězného zlínského sou-

peře a tím je jejich umístění 
cennější. Je vidět, že lorbal je 
vyrovnaný a atraktivní sport 
pro mládež. Hráči: D. Vla-
chynský, L. Kocián, M. Blažek, 
A. Kylarová, K. Kociánová, D. 
Ptáček, D. Kocián, O. Hrbáček, 
M. Trvaj, O. Huťka, J. Chaloup-
ka, R. Trvaj, R. Šubík, J. Jurá-
sek, D. Trnavský, J. Horecký. 
Trenéři: J. Jurásek, J. Horecký.

Pořadí a body:
1. Zlín 6 bodů
2. Želechovice 5 bodů
3. Halenkovice 5 bodů
4. Traplice - kluci 4 body
5. Traplice - dívky 0 bodů

Strašidelný den
Žáci druhé třídy si ve středu 2. listopadu spolu s p. uč. Bar-

cuchovou báječně užívali. Tento den byl totiž celý strašidelný.

Mikulášský turnaj ve fl orbalu

Školní kolo Pythagoriá-
dy proběhlo 1. 12. 2011. 
Úspěšnými řešiteli, kteří 
postoupili do okresního 
kola matematické soutě-
že, byli za 8. ročník Šimon 
Přecechtěl a za 6. ročník 
Marika Zapletalová a Ka-
teřina Hanáková. Okres-
ní kolo se uskutečnilo 

ve středu 18. 1. 2012 na ZŠ 
T. G. Masaryka v Otroko-
vicích. Žákyně 6. třídy zís-
kaly pěkných 8 bodů z cel-
kových 15 bodů. Velkou 
pochvalu si zaslouží také 
Šimon Přecechtěl, který 
v okresní soutěži získal 
8.–13. místo. Žákům bla-
hopřejeme. 

Pythagoriáda 2012

Divadelní festiválek 

Školou chodil Mikuláš

Zpívání koled v MŠ

V listopadu se třídy první-
ho stupně zúčastnily diva-
delního festiválku Pohádko-
vá skládanka v Napajedlích. 
Žáci I. a II. třídy viděli po-
hádku Princezna husa, tře-
ťáci a čtvrťáci se zase poba-
vili pohádkou O Smolíčko-
vi. Každoročně je součástí 
festivalu i výtvarná soutěž, 

Stalo se tradicí, že žáci 9. 
ročníku pořádají pro své 
mladší spolužáky a pro učite-
le mikulášskou nadílku. Ban-
da neposedných čertů, tři an-

Děti z první třídy ZŠ na-
vštívily 21. prosince mateř-
skou školku. Zúčastnily se 
akce „Zpívání koled u stro-

ve které naše škola už ne-
jedenkrát získala nějakou 
cenu. A opět, cenu za kolek-
tivní dílo získala 1. i 3. tří-
da. Dále byla oceněna díl-
ka dvou žaček II. třídy, a to 
Gábiny Hradílkové a Nikoly 
Čevelové. Fotky z předávání 
cen si můžete prohlédnout 
na školním webu.

dělé a Mikuláš postupně pro-
šli jednotlivé třídy. Ty hodné 
odměnil anděl nebo Mikuláš 
nadílkou, a ti zlobivější se 
v mžiku ocitli u čertů v pytli. 

mečku“. Pod vedením p. uč. 
Grebíkové žáci předvedli dě-
tem svůj vánoční repertoár.
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Informační třídní schůzky
Informační třídní schůzky se konaly ve čtvrtek 

19. 1. 2012. Program: prospěch a chování za I. pololetí.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Akce základní školy 2011
Den otevřených laboratoří

8. 12. 2011 se deset žáků 
9. ročníku zúčastnilo akce 
„Den otevřených laborato-
ří“, kterou každý rok pořádá 
SPŠ v Otrokovicích v prosto-
rách laboratoří. Žáci moh-
li shlédnout pokusy, které 

není možné v běžných hodi-
nách chemie provádět a ně-
které si mohli i sami vy-
zkoušet. Žáci měli také mož-
nost prohlédnout si školu 
a jednotlivé třídy.



Prospěch a chování za 1. pololetí šk. roku 2011/2012
Vysvědčení za 1. pololetí 

šk. roku byla vydána v úterý 
31. 1. 2012 a v pátek 3. 2. 2012 
měli žáci jeden den volno.
 1. roč - tř. uč. Jiřina Grebíko-
vá, celkem 18 žáků.

Chování: bez vážnějších při-
pomínek

Prospěch: všichni žáci samé 
jedničky

Zameškané hodiny: celkem 
642, ø 35,67

Panel cti: Radim Štulíř, Tere-
za Slenaříková, Alexandra Pa-
velková
 2. roč. – tř. uč. Petra Barcu-
chová, celkem 18 žáků

Chování: bez připomínek
Samé jedničky: Tereza Bie-

berlová, Vendula Horková, Ga-
briela Hradílková, Jiří Ivan, 
Adam Kedruš, Matyáš Mužík, 
Aneta Nádvorníková, Aneta 
Platošová, Eliška Valentíková, 
Richard Vašíček, Alena Velecká.

Další vyznamenaní: Nikola 
Čevelová, Michal Kašpar, Lucie 
Sobková, Matěj Hastík, Aneta 
Machová, Radim Vycudilík, Fi-
lip Trlida

Zameškané hodiny: celkem 
564, ø 31,3

Panel cti: Tereza Bieberlová
 3. roč. – tř. uč. Eva Sattková, 
celkem 18 žáků

Chování: bez problémů
Samé jedničky: Kristýna 

Dobrozemská, Lenka Marcaní-
ková, František Palla, Ladislav 
Surý

Další vyznamenaní: Robin 
Platoš, Anna Vaculíková, Karo-
lína Donovalová, Sára Holásko-

vá, Michal Pavelka, Lukáš Koci-
án, David Nytra, František Tr-
vaj, Zdeněk Vojáček, Filip Kašík

Zameškané hodiny: celkem 
932, ø 51,77

Panel cti: Kristýna Dobro-
zemská
 4. roč. – tř. uč. Jarmila Tělu-
pilová, celkem 18 žáků

Chování: kázeňské přestup-
ky v normě

Samé jedničky: Lukáš Surý, 
Nikola Krátká

Další vyznamenaní: Roman 
Šubík, Viktorie Trvajová, Vero-
nika Badalová, Barbora Gabr-
helíková, Kateřina Hrbáčková, 
Daniel Vlk, Marie Gabrhelíko-
vá, David Hastík, David Trvaj

Zameškané hodiny: celkem 
368, ø 20,44

Panel cti: Lukáš Surý
 5. roč. – tř. uč. Jiří Veselý, cel-
kem 14 žáků

Chování: 1x napomenutí 
tř. učitele za časté zapomíná-
ní domácích úkolů a neukáz-
něné chování o přestávkách, 
2x důtka ředitele školy za ne-
svědomitý přístup ke škol-
ním povinnostem a nevhodné 
chování

Samé jedničky: Karolína 
Dundálková, Jakub Chaloup-
ka, Hana Chrenčíková, Barbora 
Koutná

Další vyznamenaní: Vít 
Dundálek, Adéla Kylarová, Moj-
mír Blažek, Martin Trvaj, Lukáš 
Sklenařík

Zameškané hodiny: celkem 
579, ø 41,36

Panel cti: Adéla Kylarová

 6. roč. – tř. uč. Olga Idesová, 
celkem 13 žáků

Chování: bez připomínek
Samé výborné: Terezie Bře-

zíková, Kateřina Hanáková, Do-
rota Varmužová 

Další vyznamenaní: Marika 
Zapletalová, Karolína Stuchlí-
ková, Dominik Trnavský, David 
Černoch

Zameškané hodiny: celkem 
616, ø 51,33

Panel cti: Marika Zapletalo-
vá
 7. roč. – tř. uč. Bohdana Am-
brožová, celkem 11 žáků

Chování: 3x napomenutí tř. 
učitele za nesvědomité plnění 
školních povinností

Vyznamenaní: Michal Gabr-
helík, Kateřina Kociánová

Zameškané hodiny: celkem 
580, ø 52,72

Panel cti: Ondřej Hrbáček
 8. roč. – tř. uč. Libor Lízal, 
celkem 21 žák

Chování: 1x napomenutí 
tř. učitele za vyrušování a za-

pomínání, 1x důtka tř. učitele 
za nekázeň ve vyučování a za-
pomínání, 1x důtka ředitele 
školy za nekázeň ve vyučování 
a neplnění školních povinností

Samé výborné: Šimon Pře-
cechtěl, Dagmar Kylarová

Další vyznamenaní: Jaro-
mír Blažek

Zameškané hodiny: celkem 
1037, ø 49,4

Panel cti: Jaromír Blažek
 9. roč. – tř. uč. Michal Palúch, 
celkem 21 žák

Chování: 1x důtka tř. učitele 
za nekázeň v hodinách

Samé výborné: Markéta 
Graclová

Další vyznamenaní: Denisa 
Hanáková, Hana Tišocká, Kate-
řina Králová, Monika Kadlčíko-
vá, Ondřej Švec, Michal Vykou-
kal

Zameškané hodiny: celkem 
1088, ø 51,81

Panel cti: Michal Vykoukal
Hana Huťková, 

zástupce ředitele ZŠ

LM kroužek slavil 
Ve školním roce 2011/ 

2012 uplynulo 10 let od za-
ložení Letecko modelářské-
ho kroužku při LMK Halen-
kovice. V současné době má 
kroužek 5 členů a působí 
v dílnách místní ZŠ. 

Od začátku jej úspěš-
ně vede p. Jaroslav Vičánek 
ve spolupráci s p. Františ-
kem Vojtkem. Za dobu exis-
tence jeho členové s pomocí 
řady dalších dobrovolníků 

překonali spousty překá-
žek, které mizí v množství 
dosažených úspěchů. Mla-
dí modeláři mají za sebou 
celou řadu soutěží, s vlast-
noručně vyrobenými mo-
dely, různých modelářských 
akcí a výletů. Hoši perfektně 
zvládají práci s nářadím, což 
se dnes tak často nevidí. Pro 
některé kluky se modelařina 
stala osudnou při výběru je-
jich budoucího povolání. 

Barevný týden
Ve dnech 19.–22. 12. 2011 

uspořádala 6. třída akci „Ba-
revný týden“. Žáci i učitelé se 
oblékali podle daných barev. 
Po – bílá+černá, Út – mod-
rá+ ialová, St – zelená+hně-
dá, Pá – červená+bílá. K akci 

se připojila většina učitelů 
i žáků z jiných tříd, ale jen 6. 
třída byla kompletní. Tím-
to způsobem si žáci zpestřili 
předvánoční týden ve škole. 

K. Hanáková, T. Březíková.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Akce základní školy 2012
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ 

Ředitelství Základní školy 
Halenkovice vyhlásilo zápis 
dětí do 1. ročníku ZŠ. Usku-
tečnil se ve středu 1. února 
od 14:00 do 17:00 hod. v bu-
dově mateřské školy ve třídě 
Sluníček. K zápisu se dosta-
vily děti, které k 31. 8. 2012 
dovršily 6 let a děti, kterým 
byl již udělen odklad škol-
ní docházky. K zápisu rodiče 
přinesli vyplněný dotazník, 
který obdrželi v MŠ a před-
ložili rodný list dítěte a ob-
čanský průkaz. Dostavilo se 
22 dětí a odklad mají 2 děti.

Rodičovský ples 2012
Letošní Rodičovský ples se uskutečnil v sobotu 4. úno-

ra v sále KD Halenkovice. Hosty plesu z pódia přivítal 
za Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Halenkovice pan 
Radek Kocián. Více na str. 27 

3. ročník fl orbalového turnaje
3. ročník lorbalového 

turnaje „O putovní pohár 
starosty obce Želechovice 
nad Dřevnicí“ se konal 11. 
2. 2012. Naši mladí lorba-
listé si chtěli po třetí odvést 
pohár starosty obce a tím 
navázat na dva předešlé 
ročníky. Ale hoši narazili 
na velmi dobře připravené 
domácí, kteří chtěli koneč-
ně získat pohár do svých ru-
kou. Nevzdali to a na žele-
chovickém turnaji nakonec 
vybojovali krásné druhé 
místo. Chtěl bych všem hrá-
čům poděkovat za repre-
zentaci naší školy a obce. 
Kluci tvrdě trénovali, aby 
těchto výsledků dosáhli. 
Halenkovice se díky nim 
zařadily mezi lorbalové 
velmoci. Děkuji. Váš trenér 
a kamarád Jaroslav Jurásek. 
Hráči: Grebeníček Dan, Vy-

koukal Bohuš, Kocián Jan, 
Kocián Radek, Kašpar Ra-
dek, Vykoukal Michal, Pře-
cechtěl Šimon, Jurásek Jiří, 
Běhůnek Roman, Kedra Jan, 
Kadlečík Tomáš, Jurásek 
Jan, Švec Ondra. 

Plavecký výcvik

Dětský karneval a Diskotéka ZŠ

Recitační soutěž

Letos v únoru jsme opět 
zahájili plavecký výcvik, kte-
rého se účastní žáci 1., 2. a 3. 
třídy. Někteří již plavou jako 
ryby ve vodě a bez pomůcek, 
jiní se s vodou teprve sezna-

Dne 11. 2. 2012 se sál 
KD Halenkovice proměnil 
ve velkou pirátskou loď. Ko-
nal se zde totiž Dětský kar-
neval s podtitulem „Piráti“. 
Po té, co se menší děti vysko-

Dne 13. 2. 2012 v naší ZŠ 
proběhlo školní kolo v reci-
taci. Do okrskového kola po-
stoupila Kateřina Hanáková 
6. tř., Gabriela Mitáčková 6. tř., 
Lukáš Surý 4. tř a Hana Tišoc-
ká 9. tř. V tomto kole, které 

mují. Někteří si vyzkoušeli 
i plavání ve velkém bazénu. 
V každém případě se hrátky 
s vodou dětem, jak ukazují 
fotky, líbí. Více na www.zsha-
lenkovice.cz.

tačily, přišla na řadu mládež, 
pro kterou byla připravena 
diskotéka, spojená s taneč-
ní soutěží pro žáky šesté až 
deváté třídy více informací 
na str. 23 a 28.

se konalo 7. 3. 2012 na 2. ZŠ 
v Napajedlích, se ve 3. katego-
rii na pěkném 2. místě umís-
tila Kateřina Hanáková z 6. tř. 
Naši ZŠ pak reprezentovala 
v okresním kole 12. 3. v DDM 
Matýsek v Napajedlích.

Valentýnská pošta
Na Valentýna se žáci 2. tří-

dy spolu s paní učitelkou roz-
hodli uspořádat Valentýn-
skou poštu. A tak se na chod-
bě školy objevila „dopisní 
schránka“, do které mohli 
žáci školy vhodit dopis pro 
svého oblíbeného kamará-
da. Dopisů se nakonec sešla 
asi stovka. Dokonce dostaly 
„valentýnku“ i paní učitelky. 
Ale to není vše. Na Valentýna 
jsme se také oblékli do čer-
vené a růžové barvy. Některé 
děti se ještě ozdobily srdíčky. 
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Halová kopaná
Dne 29. 2. 2012 se za účas-

ti družstva naší školy usku-
tečnilo v Otrokovicích okrs-
kové kolo halové kopané. Re-
prezentovali nás: Dominik 
Polášek, Pavel Kašpar, Tomáš 
Kadlečík, Michal Vykoukal, 
Dan Kocián, Jan Kedra, Jaro-
mír Blažek, Luďa Gabrhelík, 
Radim Cirok, Radek Trvaj, Ši-
mon Přecechtěl a Roman Bě-
hůnek. Po dvou remízách 0:0 
s Napajedly a 1:1 s Malenovi-
cemi v základní skupině jsme 

v semi inále podlehli 0:3 do-
mácím favoritům a čekal nás 
zápas o třetí místo znovu s 2. 
ZŠ Napajedla, vítězem naší 
základní skupiny. Po bojov-
ném, houževnatém výkonu 
jsme soupeře přehráli v po-
měru 4:0. Do okresního iná-
le to sice postup neznamena-
lo, i tak je třetí místo v kon-
kurenci šesti škol pěkným 
úspěchem. Chlapcům patří 
dík za vzornou reprezentaci 
školy.  L.L.

Zeměpisná olympiáda
Michal Gabrhelík a Šimon Přecechtěl nás reprezento-

vali v okresním kole zeměpisné olympiády 14. 3. 2012 
ve Zlíně. I když se v těžké konkurenci výrazněji neprosa-
dili, patří jim poděkování za velkou snahu.

Florbalový turnaj starších žáků
Dne 18. 3. se v tělocvičně 2. 

ZŠ Napajedla uskutečnil tur-
naj v amatérském lorbalu 
starších žáků. Turnaje se zú-
častnilo 7 týmů, které se sna-
žily prezentovat své herní 
dovednosti ve lorbalu. Naši 
hoši věděli, že každý turnaj 
je jiný, a proto do všech zá-
pasů šli naplno. Halenkovičtí 
lorbalisté stále dokazují, že 

umí hrát a dávají do toho vše. 
Děkujeme, hoši. 

1. místo Bojkovice, 2. mís-
to Halenkovice, 3. místo 
Traplice, 4. místo Velký Oře-
chov, 5. místo Luhačovice, 6. 
místo Otrokovice, 7. místo 
Napajedla. Hráči: Vykoukal 
B., Švec O., Blažek J., Kašpar 
P., Polášek D., Běhůnek R., 
Kadlečík T., Kocián J., Grebe-
níček D., Jurásek J., Horecký 
J., Jurásek J., Kedra J., Vykou-
kal M. Trenéři: Jurásek J., Ho-
recký J., Res M. 

Dne 30. 3. 2012 jsme se 
zúčastnili soutěže v anglic-
kém jazyce MINI FIRST CER-
TIFICATE ve Zlíně. Repre-
zentovala nás děvčata z de-

váté třídy a zejména 8. místo 
Hany Tišocké lze považovat 
za úspěch. Dalšími členkami 
týmu byly Denisa Hanáková 
a Monika Kadlčíková.

Soutěž MINI FIRST CERTIFICATE

Přátelský fl orbalový turnaj 
31. 3. se v tělocvičně na 2. 

ZŠ Napajedla uskutečnil přá-
telský turnaj mladších žáků 
a žákyň Napajedla 2012 
v amatérském lorbalu. Po-
chvalu a poděkování zaslouží 
naše děvčata za to, že ochot-
ně nastoupila za tým děvčat 
z Traplic. Naše hráčky ukáza-
ly, že umí proti klukům hrát 
vyrovnanou hru. Adélka Ky-
larová vstřelila gól do sítě Lu-
hačovic a tím děvčatům z Tra-
plic získala historicky první 
bod a jediný na turnaji. Další 
poděkování patří všem hrá-
čům z Halenkovic. Tento tur-
naj byl jiný než ostatní. Naši 
bojovali až do posledních 

sekund. A to se jim vyplati-
lo. Patnáct vteřin před kon-
cem zápasu vstřelili vítězný 
gól proti Luhačovicím. Tím 
bylo rozhodnuto. Naši hrá-
či dokázali, že mají stále více 
chuti vyhrávat. Hráči: Ptáček 
D., Blažek M., Trvaj R., Hrbá-
ček O., Šubík R., Kociánová K., 
Kylarová A., Jurásek J., Stuch-
líková A., Kocián D., Trvaj M., 
Palla F., Kedra J., Kocián D., 
Horecký J. Trenéři: Jurásek J., 
Horecký J., Res M. 

1. místo Halenkovice, 2. 
místo Otrokovice, 3. místo 
Traplice – kluci, 4. místo Lu-
hačovice, 5. místo Napajedla, 
6. místo Traplice – dívky

Vlastivědná exkurze
Ve čtvrtek 12. dubna jsme 

jeli na vlastivědnou exkur-
zi za Václavem III. do Olo-
mouce. Jeli jsme autobusem 
do Otrokovic a pak rychlí-
kem do Olomouce. Šli jsme 
k dómu sv. Václava a tam 
jsme čekali na pana průvod-
ce. V dómu to bylo hezké. 
Navštívili jsme starý přemy-
slovský palác, kde je dnes 
muzeum. Viděli jsme arcibis-
kupský kočár, obrazy, sochy 
madon s děťátkem, šperkov-
nici, vykopávky románských 
staveb. V těch místech byl 
někde zavražděn poslední 
Přemyslovec Václav III. Před 
muzeem jsme posvačili a pak 
šli k radnici s orlojem. Stihli 
jsme poledne. Také jsme byli 
u největšího morového slou-
pu v Evropě. Na hradě jsme 
si prohlédli kostel sv. Micha-

la. V jeho sklepení je místo 
s nejvyšší nadmořskou výš-
kou v Olomouci. Začalo sice 
pršet, ale při nakupování 
dárků nám to nevadilo. Ces-
tou na nádraží jsme si pro-
hlédli hradby města. Rych-
líkem jsme se vraceli domů. 
Moc se nám tam líbilo. 

Žáci IV. třídy. 

Třídní schůzky
Další třídní schůzky se konaly ve čtvrtek 19. 4. 2012. 

Program: prospěch a chování za III. čtvrtletí.

Minikopaná
V Napajedlích uspořáda-

li dne 19. 4. okrskové kolo 
v minikopané. Naše družstvo 
se utkalo v základní skupině 
se ZŠ Mánesova Otrokovice. 
Po matném výkonu a prohře 
0:5 nás do semi inále moh-
la posunout výhra nad I. ZŠ 
Napajedla. Dlouho to tak vy-
padalo, ale vyrovnání soupe-
ře v závěru na konečných 2:2 

Výsledky sběru papíru
Sběr odpadových surovin (papír) - ZŠ Halenkovice 19. 

a 20. 4. 2012. Výsledky tříd: 

třída celkem kg Ø na žáka kg nejlepší ze třídy počet kg

1. 1134 70,9 Trvajová Aneta 264
2. 2073 122,0 Bieberlová Tereza 399

3. 2409 172,1
Kocián Lukáš 316

Palla František 371
Trvaj František 383

4. 1707 94,8 Vlk Daniel 287
5. 1103 78,8 Hujíček Michal 255
6. 863 78,5 Zapletalová Marika 200
7. 697 99,6 Kociánová Kateřina 333
8. 1035 74,0 Gabrhelík Luděk 270
9. 749 53,5 Juračka Tomáš 185

Celkem bylo nasbíráno: 11  857

Pořadí tříd podle průměru: 1. místo 3. třída -172,1 kg, 
2. místo 2. třída - 122,0 kg, 3. místo 7. třída - 99,6 kg

znamenalo pouze zápas „útě-
chy“ o konečné 5. místo se ZŠ 
Tlumačov a těsnou výhru 3:2. 
Reprezentovali nás: Dominik 
Polášek, Pavel Kašpar, Tomáš 
Kadlečík, Michal Vykoukal, 
Dan Kocián, Jan Kocián, Jaro-
mír Blažek, Luďa Gabrhelík, 
Dan Grebeníček, Radek Trvaj, 
Šimon Přecechtěl a Roman 
Běhůnek.

Nabízíme Vám přehled nej-
lépe umístěných žáků Pouťo-
vého běhu 2012. Této spor-
tovní události se zúčastnili 
žáci 1. až 5. ročníku ZŠ Ha-
lenkovice a zástupci ZŠ z Na-
pajedel, Pohořelic, Spytihněvi 
a Žlutavy. Odměnou každému 
účastníkovi běhu byly volné 
jízdy na kolotočích. 

1. třída – chlapci
3. místo Radim Štulíř
1. třída – dívky
2. Eliška Donovalová
3. Nikola Vojáčková
2. třída – chlapci
1. Richard Vašíček
2. Matěj Hastík
3. třída – chlapci
2. Lukáš Kocián
3. třída – dívky
2. Karolína Donovalová
3. Anna Vaculíková
4. třída – chlapci
3. Tomáš Hučík
4. třída – dívky
1. Barbora Gabrhelíková

Pouťový běh 2012 

Výtvarné hrátky
Ve výtvarné výchově vy-

tváříme pěkné výtvarné 
projekty, plastiky i obráz-
ky a gra iky. Ale někdy si 
umíme i pořádně výtvar-
ně „zařádit a vyblbnout 
se“. Fotky, které můžete 
vidět na webových strán-
kách školy, dokumentují 
výtvarné akce 6. a 9. roč-
níku.

Soutěž mladých zdravotníků
6. května 2012 se zúčast-

nila naše hlídka oblastní 
soutěže Mladých zdravotní-
ků 2. stupně. Ve složení Hana 
Tišocká, Monika Kadlčíková, 
Kateřina Králová, Lucie Ku-
líšková, Ondřej Švec a Bo-
huslav Vykoukal obsadila 6. 
místo. Žáci a žákyně soutě-
žili v poskytování první po-
moci při bezvědomí, popále-
ninách, zlomeninách, krváci-

vých stavech. Předváděli oži-
vování KPR. Museli předvést 
praktické znalosti v přená-
šení zraněných a obvazové 
technice s obvazy i improvi-
zovaným materiálem. Před-
vedli velmi dobrý výkon. 
Z chybiček, kterých se do-
pustili, si vezmou ponaučení 
a v životě určitě nezklamou. 
O této soutěži i o nás psal 
i Zlínský deník.  J.T.

Divadelní představení
Žáci 8. třídy ZŠ v Halenkovicích sehráli v pátek 11. 

května pro děti z MŠ a žáky ZŠ i pro halenkovickou ve-
řejnost divadelní představení Čučudejské pohádky. Více 
na str. 34.
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Dětská policie
V rámci akce Dětská poli-

cie měly děti ze 4. třídy ZŠ 
Halenkovice možnost se-
známit se s policejním au-
tem, bylo jim předvedeno 
měření radarem, proved-
ly si dechovou zkoušku, se-
známily se s doklady, které 
řidiči při řízení vozidla ne-
smí chybět. Dnes už s pře-
hledem ví, jaká je povinná 
výbava motorového vozidla. 
Hlídka byla tvořena dvěma 
policisty z Obvodního od-
dělení PČR Napajedla a dále 
dvěma policisty z PČR, Kraj-
ského ředitelství policie 

Zlínského kraje, dopravní-
ho inspektorátu Zlín a tře-
mi dětmi. Na území Halen-
kovic působily dvě hlídky, 
které v průběhu dopoledne 
zastavily 16 řidičů. Z toho 1 
traktor a 3 dodávky menší-
ho typu. 13 řidičů bylo bez 
vroubku, a proto obdrželi 
dárek. Řidiči, kteří neměli 
úplně vše v pořádku, dostali 
výstražného plyšového čer-
veného medvídka. Byly zjiš-
těny 2 menší přestupky, tj. 
chybějící zelená karta a ná-
sledně 1 přestupek, tj. chy-
bějící řidičský průkaz.

Školní výlet 1., 2. a 3. třídy
Konec školního roku se při-

blížil a tak si naši nejmladší 
školáci vyjeli na školní výlet 
do Lednice. V Lednici jsme si 
prohlédli dětské pokojíčky, 

svezli se na lodičce, vystoupa-
li až na vrchol minaretu a na-
konec jsme se společně báli 
v jeskyni plné strašidel. Výlet 
se všem moc líbil. 

Školní výlet 4. třídy
My, žáci IV. ročníku, jsme 

jeli navštívit historické 
místo z doby Velké Mora-
vy - Mikulčice - Valy. Vy-
kopávky starého hradiště 
a kostelů nás zaujaly. Nej-
více nás potěšila prohlídka 
muzea, která byla vedena 
formou soutěže. Na jednot-
livých panelech jsme hleda-
li názvy starých věcí, které 

jsme doplňovali do tajenky. 
Po vyřešení jsme se šli po-
dívat na ilm. Ten nám uká-
zal v prostorové projekci, 
jak kostely vypadaly ve sku-
tečnosti. Následovala výuka 
hlaholice. Vyzkoušeli jsme 
si rytí písma do voskových 
tabulek. Počasí se nám vy-
dařilo a cesta vlakem se 
nám líbila.

Školní výlet 6., 7. a 8. třídy
Ve středu 30. 5. jsme se vy-

pravili na výlet do Beskyd. 
Pro cestu na Pustevny jsme 
použili lanovku, která byla 
pro mnohé dobrodružným 
zážitkem, abychom poté 
zdolali vrchol Radhoště. To 
se nakonec podařilo všem, 

i když už u sochy Radegasta 
toho měli někteří plné zuby. 
Po krátkém přesunu busem 
do Rožnova, jsme si prohléd-
li Valašské muzeum v příro-
dě. Příjemně unaveni jsme se 
vraceli do svých rodných Ha-
lenkovic.

Fotoalba šk. roku 2011–2012
Na adrese http://zshalenkovice2.rajce.idnes.cz/ mů-

žete listovat alby ze školních akcí. Jak jsme se rozloučili 
se školním rokem, tu najdete také.

EU – peníze školám
V nedávné době proběh-

la instalace nové počítačo-
vé techniky. Pět učeben je 
vybaveno interaktivními 
dataprojektory a do sed-
mi učeben byly instalová-
ny nové keramické tabule. 
Učitelům, kteří vytvářejí 

digitální učební materiály, 
byly přiděleny notebooky 
(11 ks). Počítačová učebna 
byla vybavena 15 kusy po-
čítačů. Celková částka po-
skytnuté dotace z EU činí 
955 000 Kč.



Ukončení školního roku
V závěru školního roku 

byla zahájena přestavba bý-
valé fotokomory a cvičné ku-
chyně na keramickou dílnu 
s učebnou. Dále proběhlo vý-
běrové řízení na plyno ikaci 
staré budovy ZŠ a MŠ. 

Slavnostní ukončení škol. 
roku se konalo v pátek 
26. 6. 2012 v parčíku u hři-
ště. Příjemné prožití prázd-
nin sem žákům přišli popřát, 
kromě učitelů a vedení ško-
ly, zástupce obce Spytihněv 
pan Mgr. Marek Tomaštík, 
Ph.D. a starosta obce Halen-
kovice pan Jaromír Blažek. 
Součástí bylo i ocenění nej-
lepších žáků jednotlivých 

tříd a také nejlepší žákyně 
školy, kterou se stala Mar-
kéta Graclová ze Spytihně-
vi. Zvláštní nádech nostalgie 
mělo toto ukončení školního 
roku pro deváťáky. Bylo pro 
ně de initivním loučením 
s naší školou, jelikož ukon-
čili povinnou školní docház-
ku a dále budou pokračovat 
ve studiu na různých střed-
ních školách a učilištích. 
Rozloučení proběhlo také 
v mateřské školce ve třídě 
předškoláků. Po prázdni-
nách se ze „školkáčků“ sta-
nou žáci první třídy a začnou 
jim opravdové školní povin-
nosti. 

Plynofi kace staré školy
Základní škola a Mateř-

ská škola Halenkovice, okres 
Zlín, příspěvková organizace 
zveřejnila „Výzvu k podání 
nabídky a k prokázání kvali-
ikace zakázky malého rozsa-

hu na dodavatele stavebních 
prací“ v souvislosti s projek-
tem „Přípojka plynu a vnitř-
ní plynoinstalace budovy č.p. 
164, Halenkovice“. Předmě-
tem zakázky byla plyno ika-
ce v budově č.p. 164 - stará 
škola. V rámci zakázky byla 

provedena nová plynovodní 
přípojka a nový rozvod plynu 
v objektu. Kompletní výzvu 
s popisem projektu, podmín-
kami a termíny měli možnost 
zájemci získat z webových 
stránek obce a školy. Do sou-
těže se přihlásilo 5 irem, nej-
lepší nabídku podala irma 
Plynosystém Napajedla, kte-
rá následně provedla potřeb-
né práce. Od září je možné 
budovu staré školy včetně MŠ 
vytápět plynem. 

Markéta Graclová – výborný pro-
spěch a příkladné chování v prů-
běhu celé školní docházky, vzorné 
plnění školních povinností, účast 
v předmětových soutěžích a olym-
piádách, vždy ochotná a spolehlivá, 
v třídním kolektivu velmi oblíbená.

Nejlepší žákyně školy
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Období školního vyučo-
vání ve školním roce 2012/ 
2013 začalo ve všech základ-
ních školách v pondělí 3. září 
2012. 

Vyučování bude v prvním 
pololetí ukončeno ve čtvrtek 
31. ledna 2013. 

Období školního vyučová-
ní ve druhém pololetí bude 
ukončeno v pátek 28. 6. 
2013. 

Podzimní prázdniny při-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Prospěch a chování za 2. pololetí 
šk. roku 2011/2012

1. roč - tř. uč. Jiřina Gre-
bíková, 18 žáků (11 dívek + 7 
chlapců). Chování: bez pro-
blémů. Prospěch: všichni 
žáci prospěli s vyznamená-
ním. Nejšikovnější: Lukáš 
Prokop, Kateřina Jelínko-
vá, Radim Štulíř, Tomáš Čer-
noch. Zameškané hodiny: 
celkem 710, ø 39,4. Panel 
cti: Lukáš Prokop. Odměně-
no: 8 žáků
 2. roč. – tř. uč. Petra 

Barcuchová, 18 žáků (10 dí-
vek + 8 chlapců). Chování: 
bez problémů. Prospěch: 16 
žáků prospělo s vyznamená-
ním. Samé jedničky: Tereza 
Bieberlová, Vendula Horko-
vá, Gabriela Hradílková, Jiří 
Ivan, Michal Kašpar, Adam 
Kedruš, Aneta Platošová, 
Eliška Valentíková, Richard 
Vašíček, Alena Velecká. Dal-
ší vyznamenaní: Nikola Če-
velová, Matyáš Mužík, Aneta 
Nádvorníková, Lucie Sobko-
vá, Radim Vycudilík, Matěj 
Hastík. Zameškané hodiny: 
celkem 420, ø 23,3. Panel 
cti: Eliška Valentíková. Od-
měněno: 5 žáků
3. roč. – tč. uč. Eva Satt-

ková, 17 žáků (6 dívek + 11 
chlapců). Chování: bez pro-
blémů. Prospěch: 10 žáků 
prospělo s vyznamenáním. 
Samé jedničky: Kristýna 
Dobrozemská, Lenka Marca-
níková, Ladislav Surý, Anna 
Vaculíková. Další vyzname-
naní: František Palla, Karo-
lína Donovalová, Sára Holás-
ková, Vanda Kaňovská, Ro-
bin Platoš, František Trvaj. 
Zameškané hodiny: celkem 
995, ø 58,5. Panel cti: Franti-
šek Palla. Odměněno: 6 žáků
4. roč. – tř. uč. Jarmila 

Tělupilová, 18 žáků (10 dí-
vek + 8 chlapců). Chování: 
bez problémů. Prospěch: 11 
žáků prospělo s vyznamená-
ním. Samé jedničky: Lukáš 

Surý, Barbora Gabrhelíková, 
Nikola Krátká. Další vyzna-
menaní: Viktorie Trvajová, 
Veronika Badalová, Roman 
Šubík, Marie Gabrhelíková, 
Kateřina Hrbáčková, David 
Hastík, Daniel Vlk, David Tr-
vaj. Zameškané hodiny: 
celkem 366, ø 20,3. Panel 
cti: Viktorie Trvajová. Od-
měněno: 6 žáků
5. roč. – tř. uč. Jiří Veselý, 

14 žáků (7 dívek + 7 chlapců). 
Chování: bez problémů. Pro-
spěch: 9 žáků prospělo s vy-
znamenáním. Samé jednič-
ky: Jakub Chaloupka, Hana 
Chrenčíková, Barbora Kout-
ná, Adéla Kylarová. Další vy-
znamenaní: Karolína Dun-
dálková, Mojmír Blažek, Mar-
tin Trvaj, Lukáš Sklenařík, Vít 
Dundálek. Zameškané hodi-
ny: celkem 900, ø 64,30. Pa-
nel cti: Karolína Dundálková. 
Odměněni: 3 žáci

6. roč. – tř. uč. Olga Ide-
sová, 13 žáků (7 dívek + 6 
chlapců). Chování: bez pro-
blémů. Prospěch: 7 žáků 
prospělo s vyznamenáním. 
Samé výborné: Kateřina 
Hanáková. Další vyzname-
naní: Terezie Březíková, Do-
rota Varmužová, David Čer-
noch, Karolína Stuchlíková, 
Marika Zapletalová, Dominik 
Trnavský. Zameškané hodi-
ny: celkem 1062, ø 88,5. Pa-
nel cti: Kateřina Hanáková 
– za výborný prospěch a pří-
kladné chování. Odměněni: 
3 žáci
7. roč. – tř. uč. Bohdana 

Ambrožová, 10 žáků (6 dívek 
+ 4 chlapci). Chování: bez 
problémů. Prospěch: 4 žáci 
prospěli s vyznamenáním. 
Vyznamenaní: Michal Ga-
brhelík, Kateřina Kociánová, 
Natálie Navrátilová, Michae-
la Polomíčková. Zameškané 
hodiny: celkem 513, ø 51,3. 
Panel cti: Radek Trvaj – ka-
marádský, ochotný, repre-
zentace ve sport. soutěžích. 
Odměněno: 4 žáci
8. roč. – tř. uč. Libor Lí-

zal, 19 žáků (7 dívek + 12 

chlapců). Chování: 2x dů-
tka ředitele školy za hru-
bé porušení školního řádu. 
Prospěch: 3 žáci prospěli 
s vyznamenáním. Samé vý-
borné: Šimon Přecechtěl, 
Dagmar Kylarová. Další vy-
znamenaní: Jaromír Bla-
žek. Zameškané hodiny: 
celkem 969, ø 51. Panel cti: 
Jan Kocián – za výrazné zlep-
šení prospěchu a přístupu 
ke školním povinnostem. 
Odměněni: 4 žáci
9. roč. – tř. uč. Michal 

Palúch, 21 žák (9 dívek + 
12 chlapců). Chování: 1x 
důtka ředitele školy za hru-
bé porušení školního řádu. 
Prospěch: 5 žáků prospě-
lo s vyznamenáním. Samé 
výborné: Kateřina Králová. 
Další vyznamenaní: Mar-
kéta Graclová, Denisa Haná-
ková, Hana Tišocká, Michal 
Vykoukal. Zameškané ho-
diny: celkem 1325, ø 63,1. 
Panel cti: Kateřina Králo-
vá – za výborný prospěch 
a práci pro kolektiv. Odmě-
něni: 3 žáci.

Hana Huťková, 
zástupce ředitele ZŠ

Foto 9. třída: 1. ř. sedící zleva: Kulíšková Lucie, Lišková Lucie, Rozumková Dominika, 
Tišocká Hana, Kašparová Kateřina, Králová Kateřina, Graclová Markéta. 2. ř. Juračka To-
máš, Kadlečík Tomáš, Polášek Dominik, Cirok Radim, Kadlčíková Monika, Hanáková Deni-
sa, Markovec Petr, tř. uč. Michal Palúch. 3. ř. Běhůnek Roman, Hruboš Petr, Vykoukal Bohu-
slav, Švec Ondřej, Kašpar Pavel, Berzedy Martin, Vykoukal Michal.

Po té, co se menší děti vy-
skotačily na dětském kar-
nevalu (11. 2. 2012), přišla 
na řadu mládež, pro kterou 
byla připravena diskotéka, 
spojená s taneční soutěží pro 
žáky šesté až deváté třídy. 
Hlavní cenou bylo 3 000 ko-
run, které vítězné třídě věno-
valo SRPŠ při ZŠ Halenkovice.

Ještě než své taneční umě-
ní předvedli účastníci soutě-
že, vystoupily pro zpestření 
nejprve halenkovické gym-
nastky pod vedením paní 
učitelky Huťkové a po nich 

ZÁKLADNÍ ŠKOLAVolba povolání
Běhůnek Roman Střední průmyslová škola polytechnická Zlín výuční list
Berzedy Martin Střední odborná škola Otrokovice maturita
Cirok Radim Střední škola obchodně technická Zlín maturita
Graclová Markéta Gymnázium Uherské Hradiště maturita
Hanáková Denisa Gymnázium Otrokovice maturita
Hruboš Petr Střední odborná škola Otrokovice výuční list
Juračka Tomáš Střední škola MESIT Uherské Hradiště výuční list
Kadlčíková Monika Střední zdravotnická škola a VOŠ Zlín maturita
Kadlečík Tomáš Střední odborná škola Otrokovice výuční list
Kašpar Pavel Střední odborná škola Otrokovice výuční list
Kašparová Kateřina Střední škola hotelová Uherské Hradiště výuční list
Králová Kateřina Obchodní akademie Uherské Hradiště maturita
Kulíšková Lucie Střední škola služeb Uherské Hradiště výuční list
Lišková Lucie Střední škola oděvní a služeb Vizovice výuční list
Markovec Petr Střední odborná škola Otrokovice výuční list
Polášek Dominik Soukr. gymnázium, SOŠ s právem st. jazyk. zkoušky Kunovice maturita
Rozumková Dominika Střední škola hotelová Uherské Hradiště výuční list
Švec Ondřej SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov maturita
Tišocká Hana Vyšší policejní škola a Stř. policejní škola MV Holešov maturita
Vykoukal Bohuslav Střední škola lesnická a rybářská Bzenec výuční list
Vykoukal Michal Vyšší policejní škola a Stř. policejní škola MV Holešov maturita

Organizace školního roku 2012/2013
padnou na čtvrtek 25. října 
a pátek 26. října 2012.

Vánoční prázdniny bu-
dou zahájeny v sobotu 22. 
prosince 2012 a skončí 
ve středu 2. ledna 2013. Vy-
učování začne ve čtvrtek 3. 
ledna 2013.

Jednodenní pololetní 
prázdniny připadnou na pá-
tek 1. února 2013.

Jarní prázdniny v délce 
jednoho týdne jsou podle 

sídla školy stanoveny takto: 
25. 2.–3. 3. 2013

Velikonoční prázdniny 
připadnou na čtvrtek 28. 
března a pátek 29. března 
2013.

Hlavní prázdniny budou 
trvat od soboty 29. června 
2013 do neděle 1. září 2013.

Období školního vy-
učování ve školním roce 
2013/2014 začne v pondělí 
2. září 2013.

Informace ze 
školní jídelny

Od poloviny srpna 2012 
se vaří pro děti v MŠ a další 
strávníky, od září pro děti 
ze ZŠ. Kdo má zájem o od-
běr obědů ze školní jídel-
ny může se přihlásit ve ŠJ 
Halenkovice nebo na tel. č. 
577 104 255. Cena strav-
ného zůstává prozatím ne-
změněna. Připomínáme, 
že obědy jsou vydávány 
pouze na čipy. Čipy jsou 
k zakoupení ve školní jí-
delně a záloha činí 100 Kč.

Cena stravného ve ŠJ:
• děti MŠ 3–6 let

přesnídávka 9 Kč
oběd 17 Kč
svačina 6 Kč
celodenní stravné 32 Kč

• děti MŠ 7 let
přesnídávka 9 Kč
oběd 20 Kč
celodenní stravné 35 Kč
svačina 6 Kč

• žáci ZŠ
7–10 let 23 Kč
11–14 let 24 Kč
15 let  25 Kč

• ostatní strávníci 52 Kč

napajedelská děvčata s ae-
robikem. Pak už přišla řada 
na soutěžící, kteří se, jak šlo 
vidět, pilně připravovali. 
Soutěže se zúčastnily cel-
kem 4 týmy - jeden ze 6. tří-
dy a zbylé tři z 9. a 8. třídy. 
Po odtancování všech čísel 
následovala volná zábava, při 
které mohli všichni hlasovat 
pro tým, který se jim nejvíc lí-
bil. Hlasy byly spočítány a ná-
sledovalo vyhlášení vítězů. 
Na krásném 3. místě skončili 
tanečníci z 9. třídy, na stříbr-
ném 2. místě potom žáci z 6. 

třídy a na 1. místě skupinka 
tanečníků z 9. a 8. třídy.

Pro osvěžení bylo v bufe-
tu po celou dobu diskotéky 

Diskotéka pro žáky 6.–9. třídy ZŠ Halenkovice
možno vybírat z velkého sor-
timentu havajských koktej-
lů, samozřejmě, nealkoholic-
kých… Paja
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Přehled kulturních a společenských akcí

V pátek 2. prosince proběh-
la pod záštitou OÚ již třetí 
sbírka hraček. V tomto roce 
byly hračky předány v sobo-
tu 10. prosince domovům pro 
matky s dětmi v Uherském 
Brodu a Kroměříži. V domo-
vech jsou umístěny maminky 
s dětmi od narození do 18 let, 
které se dostaly do obtížné ži-
votní situace.

Věnovali jste spoustu krás-
ných nových i použitých 
hraček pro kojence a bato-
lata, panenky, autíčka, spo-
lečenské hry, puzzle, knihy, 
omalovánky, stavebnice, ba-
tůžky a plyšová zvířátka. To 
vše potěšilo 39 dětí o Štěd-
rém večeru pod vánočním 
stromečkem. Děkuji vám 

Sbírka hraček

za ně. Udělali jste jim Váno-
ce o něco šťastnější. V těch-
to domovech si vaší pomoci 
velmi váží. Poděkování pat-
ří všem dětem, které doká-
zaly přemoci své vnitřní po-
city a vzdát se svých hraček 
ve prospěch dětí, které jsou 
ve velmi tíživé situaci, rodi-
čům za ochotu do této ne-
zvyklé sbírky přispět a hlav-
ně paní Ivě Jelínkové, která 
je její duší. Celou akci si bere 
na svá bedra od zajištění cí-

lových domovů, přes dočiš-
tění některých hraček až 
po převoz do míst určení.

Jako reakce na tuto sbír-
ku a její výsledek, přišlo 
na Obecní úřad v Halenkovi-

cích poděkování od vedoucí 
Azylového domu pro matky 
s dětmi v tísni v Uherském 
Brodě, paní Bc. Jany Jurásko-
vé DiS.  

Pája

Na předvánoční a vá-
noční čas byly v halenko-
vickém kostele sv. Josefa 
připraveny dva koncer-
ty. V pátek 23. 12. 2011 se 
od 17.30 hod. v halenkovic-
kém kostele uskutečnil ad-
ventní koncert Ex Antiquis 

Koncerty v kostele sv. Josefa
Fontibus (ze starých prame-
nů), pěveckého souboru Mag-
na mysteria (renesanční a go-
tická hudba).

V úterý 27. 12. 2011 
v 17.00 hod v kostele probě-
hl Vánoční koncert ženského 
pěveckého sboru z Otroko-

vic pod vedením sbormis-
tra p. Zimáka. 

Oba koncerty se setkaly 
s vděčným diváckým ohla-
sem. Věříme, že potěšení 
z krásných slavnostních 
chvil sdíleli i účinkující a je-
jich vystoupení jim přines-
lo stejnou radost jako po-
sluchačům.

Dobročinná akce Tříkrá-
lová sbírka, kterou pořádá 
Charita Česká republika, 
je největší dobrovolnickou 
akcí u nás a v roce 2012 se 
v celostátním měřítku usku-
tečnila již po dvanácté. 

Finanční prostředky zís-
kané během Tříkrálové 
sbírky pomohou zejména 
v regionech, kde se peníze 
vybraly
• 80 % výnosu sbírky je po-

užito v kraji
• 10 % je věnováno na hu-

manitární pomoc do za-
hraničí

• 5 % připadá na podporu 
projektů Charity ČR

• 5% je v souladu se záko-
nem určeno na režie sbírky
Největší část záměrů pro 

Tříkrálová sbírka 2012
rok 2012 se opět týká služeb 
pro seniory, nemocné a han-
dicapované, podpořeny bu-
dou hospice, dále služby pro 
lidi bez domova a v materiál-
ní nouzi, stejně jako aktivity 
pro děti.

V Otrokovicích a okolních 
obcích vykoledovalo 116 
skupinek celkem 598.986 Kč.

Otrokovice
258.266 Kč - 34 skupinek
Napajedla
144.272 Kč - 36 skupinek
Spytihněv
44.946 Kč - 9 skupinek
Tlumačov
46.060 Kč - 12 skupinek
Komárov
12.621 Kč - 2 skupinky
Halenkovice
42.718 Kč - 12 skupinek

Žlutava
26.867 Kč - 6 skupinek
Pohořelice
23.236 Kč - 5 skupinek
V sobotu 7. ledna 2012 

v rámci Tříkrálové sbírky 
prošlo halenkovickými uli-
cemi a poctivě zazpívalo 
celkem 36 koledníků s do-
provodem 12 dospělých. 
Všem patří obrovský dík 
za jejich krásný zodpověd-
ný přístup k této dobročin-
né akci. Do pokladniček se 
znakem charity se podaři-
lo sesbírat 42.718 Kč. Všem 
dárcům DĚKUJEME!

Tři králové chodili po Ha-
lenkovicích v následujícím 
složení: Adélka Kylarová, 
Dáša Kylarová, Hanka Ti-
šocká pod vedením Miro-
slavy Tišocké. Vašek Valen-
ta, Ota Valenta, Bohuš Vy-

koukal pod vedením Heleny 
Valentové. Katka Jelínko-
vá, Anička Jelínková, Terez-
ka Bieberlová pod vedením 
Ivy Jelínkové. Ivetka Blaho-
vá, Adélka Wozarová, Kája 
Dundálková pod vedením 
Pavly Wozarové. Víťa Dun-
dálek, Kuba Chaloupka, Mo-
jma Blažek pod vedením 
Ivana Blahy. Katka Hanáko-
vá, Markétka Večeřová, Kája 
Večeřová pod vedením Anny 
Horkové. Gabča Mitáčková, 
Matěj Hastík, Gabča Hra-
dílková pod vedením Anny 
Musilové. Adrianka Vojáčko-
vá, Áda Kedruš, Míša Kašpar 
pod vedením Milana Kašpa-
ra. Nikolka Krátká, Alička 
Stuchlíková, Kristýnka Čer-
ná pod vedením Marty Tr-
vajové. Katka Hrbáčková, 
Maruška a Barča Gabrhelí-
kovi pod vedením Barbory 
Gabrhelíkové. Lenička Fis-
cherová, Maruška Kulíško-
vá, Barborka Koutná pod ve-
dením Ludmily Zapletalové. 
Mira Březík, Terezka Bře-
zíková, Verča Badalová pod 
vedením Kateřiny Březíko-
vé. O vyhládlé a prochlad-
nuté koledníky se staraly 
paní Blanka Vojtková a Ma-
rie Maňásková. Poděkování 
patří také paní Anně Horko-
vé, která se stará o celou or-
ganizaci místní sbírky.

V úterý 6. března 2012 vy-
stoupili v sále KD Halenkovi-
ce Zdeněk Izer a Šárka Vaň-
ková v pořadu Ze dvou se to 
lépe táhne. Více než hodi-
nu a půl trvající program si 
nenechalo ujít 250 diváků. 
Program byl plný scének 
a pěveckých vystoupení, 
ve kterých byly parodová-
ny známé osobnosti. Došlo 
také na kouzla, při kterých 
asistovali i diváci.

Zdeněk Izer v Halenko-
vicích vystoupil už před 
třemi roky, letos byl ale 
nově doprovázen zpě-
vačkou Šárkou Vaňko-
vou, která jej doplňova-

la nejen v pěveckých číslech, 
ale zdatně mu sekundova-

la ve scénkách a skečích. 

Ze dvou se to lépe táhne

a Vaň-
u se to 

hodi-
am si
váků.
ének 
pení, 
ová-
ošlo 
ých 

ko-
ed

ale 
ě-

o-
a-

la ve scénkách a skečích. 

Publikum se dobře bavilo 
a vůbec nevadilo, že sálem 
poletovala slůvka, která by 
v televizním pořadu muse-

li vypípat. Tleskalo se v prů-
běhu vystoupení a dlouho 
i na jeho konci, takže přišlo 
i na přídavky... R.J.
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Hasičský ples je nedílnou 
součástí kulturního života 
v Halenkovicích. Tato udá-
lost obvykle zahajuje halen-
kovickou plesovou sezónu 
a nejinak tomu bylo i večer 
21. ledna 2012.

Plesoví hosté zaplnili sál 
kulturního domu téměř 
do posledního místečka, ná-
lada a atmosféra plesu byla 
vynikající. Hasiči připravili 
pro hosty příjemné prostře-
dí s usměvavou a přátelskou 
pořadatelskou službou, ob-

Hasičský ples 2012
sluhou bufetu a dobrou hud-
bou. I letos se na pódium 
vrátila osvědčená skupina 
Madusong, která umí zahrát 
snad všechno.

Součástí této akce bývá tra-
diční tombola, do které při-
spělo velké množství dárců 
a sponzorů i proto její vyhla-
šování trvalo téměř hodinu. 
Program plesu svým půso-
bivým vystoupením zpestřil 
i taneční pár Anna Gajdoší-
ková - Filip Wozar, kteří hos-
tům předvedli dvě série uká-

Dlouhé noci, mrazivo, 
kouřmo. Tento čas bychom 
měli rádi co nejdříve za se-
bou. Snažíme se ho ukrá-
tit jak jen to jde, návště-
vy přátel, televize, večery 
u krbu nebo v dílně a taky 
plesy. Plesová sezóna nám 
dává možnost zapomenout 
na nevlídnost zimních dní. 
V Halenkovicích je příleži-
tostí k návštěvě plesu hned 
několik.

V sobotu 28. 1. 2012 se 
na tradičním Perníkovém 
bále, konaném v sále KD Ha-
lenkovice, sešlo téměř dvěs-
tě hostí, kteří se těšili na to, 
co jim organizátoři na letos 
připravili. Kromě všeobec-
ně známých „atrakcí“, které 
byly k dostání v bufetu (per-
níky, kyselice a pití všeho 
druhu), už každý očekává 
nějaký ten bonus. Ani letos 
tomu nebylo jinak.

Předtančení obstaral 
v Halenkovicích dobře 
známý taneční pár Anna 
Gajdošíková - Filip Wo-
zar. Po krátké odmlce do-
šlo na řadu trochu nekon-
venčnější vystoupení - 
také předtančení v podání 
Sněhurky a patnácti trpas-
líků. Sněhurce to neoby-
čejně slušelo, i když měla 
knír. Trpaslíci se také činili 

a v závěru mezi sebe vytáh-
li mnoho diváků, kteří s nimi 
dokončili jejich trpasličí rej.

O hudbu se postarala, 
na Perníkovém bále dobře 
známá, skupina Kabrňáci, 
která letos měla od organi-
zátorů domácí úkol. Na ten 
však přišla řada až k půlnoci.

Po perníkové tombole 
a několika tanečních run-

dách se u sálu objevilo ko-
mando, oblečené jakoby prá-
vě přijelo z Fukušimy. Che-
mický ani radiační poplach 
ale nebyl vyhlášen a tak 
každý mohl jenom hádat, 
o co půjde. Sálem se roze-
zněla známá spartakiádní 
melodie Poupata. Jen ten text 
jaksi neseděl. (Těžký úděl 

máme dnes, kila navíc stále 
nést. Těžký úděl diety a půst, 
kráčet k zítřkům a do šíř-
ky růst…). Muzikanti zpívali 
něco úplně jiného a přidat se 
k nim mohl každý, kdo chtěl, 
protože lístečky s textem do-
stal každý na stůl. Píseň a ta-
neční kreace otylých, refero-
vala o těžkém a marném boji 
s obezitou poupat po sedma-
dvaceti letech. Kapela domá-
cí úkol zvládla dobře a svůj 

zek, ve kterých vyniklo jejich 
taneční umění. O tom, že se 
letošní ples hasičům povedl, 

svědčí spokojenost hostí, kte-
rým se domů příliš nechtělo.

R.J.

Perníkový bál repertoár si tak rozšířila 
o další zajímavou píseň.

Po vystoupení následo-
vala plesová zábava, kte-
rá by možná pokračovala 
dodnes, protože hostům 
se domů příliš nechtělo. 
Vždyť na konci bálu, když 
hudba odehrála svůj po-
slední kus, byl ještě pořád 
plný parket…

P.S. Vystoupení trpaslí-
ků a Sněhurky a také „pro-
tichemického komanda“ 
na skladbu Poupata bylo 
v režii organizátorů, tj. čle-
nů halenkovické kulturní 
komise. 

R.J.

Vstupenky na Rodičovský 
ples 2012 byly vyprodány už 
čtrnáct dní předem, tak vel-
ký zájem byl o tuto tradiční 
akci, kterou každoročně po-
řádá SRPŠ ve spolupráci se 
ZŠ Halenkovice.

Letošní Rodičovský ples se 
uskutečnil v sobotu 4. úno-
ra v sále KD Halenkovice. 
Hosty plesu z pódia přivítal 
za Sdružení rodičů a přátel 
školy při ZŠ Halenkovice pan 
Radek Kocián. Po krátkém 
úvodním slovu před hosty 
předstoupila slečna Šárka 
Vávrová, která přivítala hos-
ty, rodiče a učitele a poděko-
vala jim, jménem všech účin-
kujících, za roky příjemně 
strávené ve školních lavicích.

Úvod Rodičovského ple-
su bývá vždy ozdoben před-
tančením, které připravují 
žáci osmých a devátých tříd. 
Osmáci a deváťáci začali le-

tošní vystoupení nacvičo-
vat několik měsíců předem 
pod vedením Šárky Juře-
nové a Žanety Nádvorníko-
vé. Příjemnou plesovou at-
mosféru dotvářelo i klasic-
ké oblečení tanečních párů 
– u děvčat dlouhé bílé šaty 
a u hochů černá košile a kal-
hoty. Celé vystoupení sestá-
valo ze tří skladeb a trvalo 
téměř půl hodiny. Na závěr 
došlo i k tradičnímu tanci, 
při kterém si tanečníci došli 
pro učitele a rodiče. Mladí 
tanečníci vystoupení zvlád-
li na jedničku. Vystupovali 

v párech: Lucie Lišková a Da-
niel Grebeníček, Kateřina 
Králová a Ondřej Švec, Iveta 
Blahová a Radim Cirok, Mar-
kéta Graclová a Jaromír Bla-
žek, Hana Tišocká a Roman 
Běhůnek, Kateřina Kašparo-
vá a Bohuslav Vykoukal, Mo-
nika Kadlčíková a Petr Mar-
kovec, Valerie Hučíková a Pa-
vel Kašpar, Denisa Hanáková 

Rodičovský ples 2012

a Michal Vykoukal, Lucie Ku-
líšková a Dominik Polášek.

Za přípravu a úspěšné 
zvládnutí předtančení nako-
nec všem poděkoval ředitel 
ZŠ Halenkovice Mgr. Vojtěch 
Tělupil.

Na celém vystoupení bylo 
vidět úsilí, které bylo jeho 
přípravě věnováno. To, že 
o letošní předtančení byl vel-
ký zájem, svědčí i zaplněný 
sál během páteční generál-
ní zkoušky, která byla příle-
žitostí pro všechny, kteří se 
na ples nemohli dostavit.

Samotný plesový večer 
pak nabídl hudbu od skupi-
ny Aventis, tanec, občerst-
vení i tombolu. Kolem jede-
nácté hodiny byla pak znovu 
zopakována závěrečná část 
předtančení.  R.J.
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Dne 11. 2. 2012 se sál 
KD Halenkovice proměnil 
ve velkou pirátskou loď. Ko-
nal se zde totiž Dětský kar-
neval s podtitulem „piráti“.

Na děti čekal sál vyzdobe-
ný v pirátském duchu a plno 
různých soutěží - lovení ryb, 
přikládání do lodního kot-
le nebo vození ve vozících. 
Mezi soutěžemi se tančilo 
a představovaly se masky. 
Součástí programu bylo vy-
stoupení Terezie Březíko-
vé, která předvedla svůj ste-
pařský um, šikovná děvčata 
z Napajedel měla připravenu 
ukázku aerobiku. Vystoupily 
také krásné břišní tanečni-
ce z kroužku břišních tanců 
pod vedením Martiny Řeza-
ninové.

Po celé odpoledne si děti 
mohly v dílničkách navléct 
korále z těstovin, namalovat 
obličej, nebo nakreslit obrá-
zek, který byl hned vysta-

Dětský karneval

ven v galerii. V závěru kar-
nevalu se uskutečnila velká 
cesta za pokladem, a jelikož 
byli všichni pasažéři na lodi 
velmi šikovní, tak s pomocí 
map, které si sami posklá-
dali, našli velkou truhlu pl-
nou sladkostí. V průběhu ce-
lého karnevalu bylo možné 
vyhrát ceny v bohaté tom-
bole.

Dětský karneval pod tak-
tovkou SRPŠ při MŠ a ZŠ Ha-
lenkovice připravili:

Ivča Jelínková, Verča Hor-
ková, Pavča Pavelková, Len-
ka Hradílková, Jitka Pavel-
ková, Šája Juřenová, Žanka 
Nádvorníková, Pavča Bieber-
lová, Romča Janeček, Klárka 
Kubičíková, Katka Březíko-
vá, Evička Petrášová, v baru 
láskyplně obsluhovali piráti 
Vlasta Hrbáčková, Lada Do-
novalová, Lidka Trvajová, 
Peťa Pavelka, o svršky se sta-

ral Peťa Gabrhelík, ve vstu-
pu poctivě vítali piráti Ivan 
Blaha, František Vojáček, 
tombolu rozprodal Robert 
Černoch, v karnevalových 
dílnách povzbuzovaly Kat-
ka Hrušková, Magda Koci-
ánová, Libka Gabrhelíková, 
nové obličeje kreslili Romča 
Šavara a Evička Doležalová 
z DDM Sluníčko Otrokovice, 
na place pomáhali Verča Ja-
nečková, Terezka Březíková 
a Peťa Markovec, Marťa Ber-
zedy a Katka Králová z de-
vítky, perníčky napekly hol-
ky ze ZŠ pod vedením Han-
ky Huťkové, nejen morální 

podporu nám poskytovala 
Maruška Mihálová,aparatu-
ru zapůjčilo DDM Sluníčko 
Otrokovice.

K halenkovickým mam-
kám se přidali i někteří ha-
lenkovičtí taťkové a tak se 
děti mohly vozit na nových 
vozících. Neobešli bychom se 
bez pořádné dopravy, za což 
tatínkům patří také velký dík 
(především však za jejich tr-
pělivost).

Vodní výzdobu přidaly 
paní učitelky s dětmi z 1., 2., 
a 4. třídy a žáci z výtvarné vý-
chovy p. uč. Ambrožové. Vel-
ká loď připlula po Moravě ze 
ZUŠ Napajedla.

Všem, kdo s halenkovic-
kým dětským karnevalem 
pomáhali, patří obrovské 
díky a doufáme, že se v příš-
tím roce u této vydařené akce 
opět setkáme. Naléhavě pro-
síme všechny dobrovolníky 
o další organizační pomoc.

Paja

Masopustní průvod pro-
cházel Halenkovicemi v so-
botu 18. a v neděli 19. úno-
ra 2012. V sobotu šel průvod 
s medvědem po trase Svaté, 
Dolina, Obecnice, část Plá-
ňav. V neděli pak po trase 

V sobotu 25. února 2012 
byla za účasti velkého počtu 
smutečních hostů pocho-
vána basa. Sál kulturního 
domu byl svědkem obřadu, 
který zorganizovali členo-
vé a členky SDH Halenko-
vice ve spolupráci s děvčaty 
z ČČK Halenkovice.

Letos poprvé se na pří-
pravě této události, která 
ukončila plesovou sezónu 
2012, představily členky 

modelech (za Kat-
ku Hruškovou za-
skočil Michal Pal-
úch, za Věrku Ga-
brhelíkovou Honza 
Hanáček).

V průběhu minulého roku 
se členům SDH nevyhnuly 
zranění (Jožka Gabrhelík - 
motorová pila, Jenda Gajdo-
šík - cirkula). I toto bylo 
během večera vzpomenu-
to a na parketu se objevila 
dvojice šikovných kutilů Pat 
a Mat. Každý z výše jmeno-
vaných kutilů si s sebou nesl 
svůj osudný nástroj.

Když přišlo na řadu po-
chovávání basy, objevily se 

v sále máry nesené zá-
chranáři z Pobřežní hlíd-
ky. Samotný obřad a čtení 
velice zajímavých hříchů 
obstarala dvojice farář - 
Václav Kašpárek a kostel-
ník - Jindřich Juřena. Čten 
byl i hřích samotného 
pana faráře, který cestou 
z loňského pochovávání 
basy ztratil zuby.

Celým večerem prová-
zela výborná muzika, kte-
rou obstarala skupina Del-
ta Morava. Taneční parket 
byl pořád plný…



Vodění medvěda

Pochovávání basy

Katernice, Chobotov, Dolní 
konec, Zádřinoví, Kopec, Plá-
ňavy.

Projít celou dědinu není 
snadné, a když se navíc 
máte každou chvíli zasta-
vit, cesta se ještě protáh-

ne. Navíc se tancuje a zpí-
vá. Obyvatelé Halenkovic 
bývají naštěstí na průvod 
dobře připraveni. Koláčky, 
jednohubky, sem tam štam-
prlka a čaj na zahnání zimy 
vždycky přijde vhod. Roz-
nést pozvánky na pocho-
vávání basy je zodpovědná 
úloha...

nově vzniklého halenkovické-
ho hasičského družstva žen. 
Všechna děvčata vystoupila 
před hosty během 
módní přehlídky 
- každá byla před-
stavena. Hasičky, 
které se nemohly 
večera zúčastnit, 
byly zastoupeny 
řádně „vyvinutý-
mi“ hasiči v půso-
bivých módních 
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Degustace pálenek
Degustace proběhla v pří-

sálí KD Halenkovice v pátek 
9. 3. 2012. Hodnocení vzorků 
měli na starosti degustáto-
ři z řad místních zájmových 
organizací, úspěšní účastní-
ci minulých koštů a degustá-

toři oslovení organizátorem 
akce - Obcí Halenkovice.

Do šestého ročníku Halen-
kovické trnky, koštu ovoc-
ných pálenek, bylo pěstiteli 
přihlášeno 92 vzorků v kate-
gorii trnka, 15 vzorků v ka-
tegorii ovocná pecková a 12 

vzorků v kate-
gorii ovocná jádrová.

Před každým degustáto-
rem stál nelehký úkol - zod-
povědně posoudit 36 vzor-
ků. Zasedací pořádek a roz-
dělení očíslovaných vzorků 
bylo zajištěno losem. Vy-
hodnocení probíhalo během 
degustace, takže čísla ví-
tězných vzorků byla známa 
již v den degustace. Ovšem 

klíč byl až do vyhlášení taj-
ný a k dispozici jej měl pouze 
jeden člověk - starosta obce.

Vyhlášení výsledků
V sobotu 17. března 2012 

došlo na vyhlášení výsled-
ků Koštu slivovice - Halen-
kovická trnka. Vyhlašová-
ní výsledků a předávací ce-
remoniál si nenechalo ujít 
téměř sto hostí, pro které 
bylo připraveno občerstve-

Košt slivovice 2012

č. 67–68

vzorků v kate-

ní, cimbálová muzika Rado-
van v čele s primášem Cyri-
lem Burešem, zatančil a za-
zpíval soubor Pozdní sběr. 
Nechyběla ani malá tombo-
la a dražba nejúspěšnějších 
vzorků. Zájemci mohli také 
okoštovat ze soutěžních 
vzorků.

Pro soutěžící, kteří se umís-
tili na předních příčkách, byly 
připraveny ceny v podobě 
skla s logem koštu a pro vítě-
ze prestižní kategorie „trnka“ 
velká putovní cena, vyřezáva-
ná Halenkovická trnka. Pře-
dávání cen moderovali páno-
vé Jaromír Blažek a Jindřich 
Juřena, celou akci organizo-
vala Obec Halenkovice a kul-
turní komise.

 Výsledky koštu slivo-
vice a ovocných pále-
nek 2012
Kategorie TRNKA

1. Gabryš František
2. Obec Halenkovice
3. Baštinec Radim
4. Ulicová Jarmila
5. Němec Vladimír

Kategorie ovocná pecková 
1. Pavelková Marie
2. Kníchal Josef, Toufar Jaro-

slav
3. Gregorová Martina
4. Wozar Vladimír
5. Ulicová Jarmila

Kategorie ovocná jádrová 
1. Kurtin Josef
2. Blažek Jaromír
3. Chytil Jiří
4. Kodrla Vladimír
4. Stratil Antonín
5. Juřena Miroslav R.J.

Je za námi vánoční obdo-
bí, ale zima je ještě stále v pl-
ném proudu. Na zkouškách 
FK Pláňata však začínají znít 
první jarní písničky. Není 

se co divit. Připravit hudeb-
ní a taneční pásmo, které by 
každého potěšilo, zabere 
spoustu času a hlavně trpěli-
vosti jak vedoucích tak dětí.

Stejně tak i výrobky, kte-
ré na letošním Velikonočním 
jarmarku vytvořily úhledný 
celek plný svěžích nápadů, 
vídaly světlo světa od ledna 
na pravidelných tvořivých 
nedělních dílnách. Vedoucí 
FK Zuzka Mitáčková se tímto 
způsobem snažila vtáhnout 
ostatní rodiče do náročných 
příprav celé akce, jejímž smy-
slem je získat pro inančně 
náročný kroužek nějakou tu 
korunu navíc. Do společné-
ho tvoření se nakonec zapo-
jily: největší opora kroužku 
Romana Lišková a mamin-
ky Monika Holásková a Eva 

Petrášová. Sortiment jarmar-
ku byl doplněn o výrobky dětí 
z mateřské školy a spoustou 
šitých a háčkovaných doko-
nalých prací, které vyrobily 
halenkovické maminky.

Sobota 31. březen 2012 
kulturní dům Halenkovice 
a Velikonoční jarmark 2012. 
Nastal čas předvést návštěv-
níkům několikaměsíční úsilí. 
Při příchodu vítaly hosty děti 
oděné do folklórního kroje. 
Ve vestibulu si mohli zájemci 
při nákupu keramických hr-
níčků, zkusit „uplácat“ vlastní 
jedinečné nádobí, připraven 
byl košíkář s výrobky z prou-
tí, na přísálí se malovala vajíč-
ka voskem, tvořily se panen-

ky z kukuřičného šustí. Per-
níčky a papírová KUSUDAMA 
- velmi originální dekorace 
(japonské květinové kou-
le), mizely jeden za druhým. 
V bufetu se činili členové kul-
turní komise a na hladové 
hosty čekaly sýrové a piško-
tovo-čokoládové jednohub-

ky. Největší gurmánský záži-
tek byl připraven na pódiu. 
Na tématickou píseň s ná-
zvem Čokoláda zatancovaly 
děti ze třídy Sluníček a Skřít-
ků. Zvládnout choreogra ii 30 
dětí ve věku od 3 do 7 let je 
neuvěřitelný výkon. A za to, 
že se dětem podařilo roztles-
kat sál, i přestože se někte-
ří tanečníci neubránili slzič-
kám, patří dík p. uč. Veroni-
ce Horkové a p. uč. Jaroslavě 

Válkové. Děti ze třídy Sluní-
ček pod vedením p. uč. Marie 
Mihálové a Elišky Černocho-
vé sehrály hudební pohádku 
O šípkové Růžence, se kterou 
slavily úspěch u svých spolu-
žáků už na půdě školky. Zlá 
sudička skutečně uspala Rů-

ženku a vypadalo to, že padne 
i obecenstvo na sále. Krásný 
princ však přijel včas a diváci 
si mohli užít hostující dětský 
folklorní kroužek Hrozének 
z Traplic, který do Halenko-
vic přijel s tanečním pásmem 
na téma „Voda“. Traplické děti 
potěšily krásným zpěvem 
a tancem. Samozřejmě se nej-
více pozornost upírala na po-
slední vystoupení, a to dětí 
z folklórního kroužku Plá-
ňata. I přestože náš folklórní 
kroužek nemá na Halenkovi-
cích historický a společenský 
základ, jeho úspěchy začínají 
být nepřehlédnutelné. S kaž-
dým novým pásmem se ve-
doucí Zuzce Mitáčkové daří 
děti vyburcovat k překvapi-
vému výkonu a posunout po-
myslnou laťku výš. Toto by 

ale nebylo možné bez vydat-
né pomoci p. Liškové a p. Pa-
lúchové. Halenkovičtí folklo-
risté vystupovali ve dvou sku-
pinách - mladší a starší. Oba 
soubory se výborně „popraly“ 

Velikonoční jarmark 2012

s tématem „ U potoka“. Na pře-
kvapivý úvod starších taneč-
níků, kdy se z ochozu ozvala 
„halekačka“ Gabča Mitáčková, 
navazoval skvělým doprovo-
dem celého vystoupení mladý 
houslista Jirka Grebík, žák 5. 
tř. z Jankovic (syn p. uč. Grebí-
kové, třídní našich prváčků). 
Smysl pro kolektiv a zodpo-
vědnost je třeba podtrhnout 
u dvou členů Pláňat - Adély 
Kylarové a Mojmíra Blažka. 
Dopoledne se zúčastnili tur-
naje ve velmi oblíbeném lor-
balu v Napajedlech. Pomohli 
týmu získat první místo a do-
kázali se vzdát slastného pře-
dávání cenných zlatých me-
dailí a předvést další báječný 

výkon na halenkovickém pó-
diu. Díky všem za skvělé od-
poledne.

I přes vysoké náklady jar-
marku byl čistý inanční vý-
dělek ve výši téměř 7000 Kč. 
Tento zisk byl rozdělen rov-
ným dílem pro děti v ma-
teřské škole na novou tram-
polínu a starším děvčatům 
z FK Pláňata budou pořízeny 
nové spodní a vrchní sukně 
ke kroji.

Paja
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Pouť 2012 se v Halenkovi-
cích uskutečnila v neděli 29. 
dubna. „Poutníky“ přivítalo 
slunečné, ale větrné počasí, 
které z bezpečnostních dů-
vodů částečně omezilo pro-
voz velkých atrakcí, umístě-
ných na prostranství před 
a vedle nové školy a na par-
kovišti u bytovky. Mnoho 
z atrakcí se letos na halen-
kovické pouti objevilo vůbec 
poprvé.

Sváteční den byl zahájen 
již v půl desáté v halenkovic-
kém kostele, kde se uskuteč-
nila pouťová mše. Po jejím 
skončení se, k velké radosti 

Letošní pouťová nedě-
le vyšla tak, že navazovala 
na úterní svátek 1. máje. 
Mnoho lidí si v pondě-
lí bralo dovolenou a pro-
dloužilo si tak víkend. Jed-
ním ze zpestření tohoto 
prodlouženého víkendu, 
se pro mnoho halenkovic-
kých stal slet čarodějnic, 
který připravili halenko-
vičtí hasiči.

V letošním roce se udá-
lost konala nově na mode-
lářském letišti na Vrchovi-
ci, jehož prostor a zázemí 
pro konání akce ochotně 

dětí, rozpohybovaly atrak-
ce. Stejně jako v předcháze-
jících letech se Pláňavy staly 

velkým tržištěm, na kterém 
bylo možné utratit za zboží 
nejen pouťové.

Pouťovou atmosféru bylo 
cítit už v pátek a sobotu, jed-
nak proto, že provozovate-

Halenkovická pouť 2012 lé atrakcí vozili nedočkavce 
a jednak proto, že se v halen-
kovických hospodách konaly 
„pouťové“ akce. 

V pátek se Hospodě 
na Kopci uskutečnila taneční 
zábava se skupinou VSP, vy-
znavači country se zase moh-
li pobavit v Hospodě u Lhot-
ských při produkci country 
skupiny „Kalíšci“. Zejména 
mládež pak měla příležitost 
pobavit se na pouťové disko-
téce, kterou v sále KD Halen-
kovice zorganizovali halen-
kovičtí hasiči. 

Po loňské „promáčené“ 
pouti, tak zase proběhla Ha-
lenkovická pouť, tak jak to 
má být...

R.J.

Pálení čarodějnic 2012
poskytli halenkovičtí mode-
láři. Volba tohoto letiště byla 
správná. K dispozici byla le-
tištní budova s kompletním 
vybavením, hranice s čaro-
dějnicí stála na okraji letištní 
plochy.

Samotný průvod čaro-
dějnic a čarodějů všech vě-
kových kategorií vyrazil 
na slavnost poslední dubno-
vé noci z Pláňav. V průběhu 
cesty se postupně přidávala 
další čarodějnická stvoření. 
Na místo konání nakonec do-
razilo na šest desítek bytos-
tí, které doprovázel zhruba 

stejný počet lidiček v „ci-
vilu“.

Na travnaté ploše byly, 
pro zkrácení času do sou-
mraku, připraveny sou-
těže. Létalo se na koště-
ti i na vysavači, házelo se 
na cíl, malovalo se, voli-
la se miss a missák čaro-
děj. Kdo měl hlad, mohl si 
opéct špekáček. V letištní 
budově bylo zase možné 
zakoupit nějaké to občer-
stvení, hasiči byli pozorní 
hostitelé.

V době vyhlášení výsled-
ků soutěží se začalo stmí-
vat. Byl nejvyšší čas zapálit 
třímetrovou hranici a pak 
se jen dívat a užívat si pří-
jemný večer… R.J.

s
v

p
m
tě
ti
n
la
d

Ve středu 2. 5. 2012 se při 
příležitosti 67. výročí osvo-
bození Halenkovic uskutečni-
la pietní vzpomínka u znovu 
obnoveného válečného hro-
bu rumunských vojáků, kteří 
padli při osvobozování naší 
obce v květnu 1945. Původ-
ní hrob, ve kterém byl uložen 
caporal Alexadru Tomcesku, 
vojín Marin N. Joan a nezná-
mý rumunský vojín, postu-
pem času chátral, až úplně 
zanikl. Nové pietní místo je 
důstojným připomenutím 
druhé světové války a její 
obětí. Doplňuje tak památní-
ky v blízkosti nové školy, je-
jichž podobu se dařilo v prů-
běhu desetiletí uchovat v pů-
vodním stavu.

Z proslovu starosty 
Vážení spoluobčané,
2. května si připomínáme 

dobu, na kterou by lidé ne-
měli zapomenout. Je to osvo-

Hrob rumunských vojáků
bození naší obce a v násle-
dujících dnech i naší země. 
Druhá světová válka, která 
této události předcházela, 
byla obdobím velmi těžkým 
a krutým. Tato doba ukázala 
pravé charaktery lidí – cha-
raktery v jejich neupravené 
podobě. Je důležité vzpo-
menout si dnes na všechny, 
kterých se válečné útrapy 
dotkly. Na rodiny, které ztra-

Čtvrtek 30. 5. 2012 09.52 
hodin. Na tísňovou linku 
operačního střediska zlín-
ských hasičů je nahlášen 
únik nebezpečné látky, ype-
ritu, v objektu základní ško-
ly v obci Halenkovice. Podle 
oznámení byly unikající ne-
bezpečnou látkou zasaženy 
dvě osoby.

Operační důstojník vyhla-
šuje poplach jednotce profe-
sionálních hasičů ze stanice 
Otrokovice, která do tří mi-
nut vyjíždí s jedním zásaho-
vým vozidlem. Současně je 
také vyslána jednotka z cen-
trální stanice Zlín s technic-
kým chemickým speciálem, 
který je předurčen pro zása-
hy tohoto typu.

Jako první přijíždí na mís-
to hlášené události jednotka 
z Otrokovic, a to sedm minut 
po výjezdu ze stanice. Před 
objektem jsou již všechny 

Taktické cvičení jednotek HZS Zlín

tily své blízké na bojištích, 
v koncentračních táborech, 
na nucených pracích, v od-
boji, ale také na lidi, bez je-
jichž pomoci a obětavosti by 
nebyl svět takový, jak jej zná-
me dnes. Můžeme být hrdí 
na to, že od této smutné udá-
losti žijeme v míru a s vědo-
mím vlastní identity českého 
národa.

Rumunští vojáci desátník 
Alexandr Tomcesku, vojín 
Marin Joan a neznámý vojín 
padli při osvobození Halen-

kovic dne 2. května 1945. 
Jejich ostatky byly uloženy 
do válečného hrobu, který 
je zde u kostelní zdi. Byli to 
také oni, vojáci – bojovníci, 
kteří se zasloužili o náš život 
v míru. Po nějakou dobu byl 
jejich hrob označen a spravo-
ván, ale bohužel zasáhl běh 
času a lidské zapomnění, kte-
ré zahladilo veškeré stopy. 

Po 67 letech si touto vzpo-
mínkou a znovuobnovením 
válečného hrobu připomeň-
me závazek, který máme 
k budoucím generacím, aby 
se takovéto dějiny už nikdy 
neopakovaly.

Prosím všechny přítomné, 
aby minutou ticha uctili pa-
mátku padlých vojáků a dal-
ších obětí války.

Dovolte mi poděkovat 
všem občanům, kteří se dnes 
této vzpomínkové akce zú-
častnili, všem kteří přispě-
li k obnovení hrobu a irmě 
Kamenictví Gerhard za jeho 
bezplatnou realizaci. Děkuji. 

Jaromír Blažek

děti a personál školy, který 
provedl úspěšnou evakua-
ci. Prvotní informace, které 
obdržel velitel zásahu od za-
městnanců školy, hovořily 
o úniku yperitu z pětilitrové 
přepravní nádoby v prosto-
ru učebny „dílen“. Velitel je 
také informován, že se v „díl-
nách“ nacházejí dvě osoby, 
které byly látkou zasaženy, 
a nepodařilo se je z objektu 
evakuovat.

Současně s vytýčením ne-
bezpečné zóny kolem ob-
jektu vydává velitel povely 
k přípravě protichemických 
oděvů, dýchací techniky a zá-
chraně osob z budovy. Určení 
hasiči se za zájmu dětí, kte-
ré postávají opodál, začínají 
oblékat do ochranných pro-
tichemických obleků, které 
jim mají zaručit bezpečný po-
hyb v zasažených prostorách 
při vyhledání a záchraně zra-

něných osob. Na místo také 
přijíždí jednotka stanice Zlín 
s „protichemickým“ speciá-
lem. Úkolem zlínských hasi-
čů bude příprava dekonta-
minačního stanoviště pro za-
sažené osoby. Je vidět, že vše 
zatím postupuje tak jak má.

Hasiči v protichemických 
oblecích a s nasazenou dý-
chací technikou pronikají 
do objektu školy a postupují 
k učebně „dílen“. Pohybovat 
se v těžkém, neforemném 
obleku, s dýchací technikou, 
která má omezenou zásobu 
vzduchu a to 
ještě v inte-
riéru objektu 
mezi lavicemi 
dalším škol-
ním zaříze-
ním je nároč-
né i pro zku-
šené hasiče. 
Ani teplé počasí 

není tím ideálním pro tento 
typ zásahu. Zkušenosti a vý-
cvik hasičů nakonec překoná 
všechny nástrahy a obě oso-
by jsou z objektu zachráně-
ny a je jim po nutné dekon-
taminaci poskytnuta prvotní 
předlékařská pomoc.

A závěr? Ten bude patřit 
velitelům HZS Zlínského kra-
je, kteří toto taktické cvičení, 
ve spolupráci s OÚ Halenko-
vice, personálem a žáky zá-
kladní školy připravili.

por. Bc. Libor Netopil, tiskový 
mluvčí HZS ZK 

mjr. Ing. Jiří Moskva, velitel 
stanice Zlín HZS ZK
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Žáci osmé třídy ZŠ Halen-
kovice každoročně připravují 
pro své mladší spolužáky, ro-
diče, známé a kamarády diva-
delní představení. Tato tradi-
ce trvá již několik desítek let. 
Příprava a realizace předsta-
vení je zajímavou zkušenos-
tí. Často úsměvné vzpomínky 
na divadelní zkoušky i na to, 
co se dělo během představení 
si pak každý odnáší do další-
ho života.

V letošním roce si „osmá-
ci“ se svou režisérkou p. Ra-
danou Dundálkovou, zvoli-
li představení podle scénáře 
Vlastimila Peška, nesoucí ná-
zev Čučudejské pohádky. In-
diánské pohádky byly každé-
mu, kdo zná pohádkovou kla-
siku jistě povědomé. Tři po-
hádkové příběhy byly velice 
vtipným způsobem přenese-
ny do doby, kdy rozlehlé ame-
rické prérie obývali indiáni. 
V pohádce „O lidožroutech, 
dětech a skunkovi“ bylo mož-
né najít inspiraci v pohád-
ce „O perníkové chaloupce“, 
příběh „Jak Pípsil spal a spal 
až se z toho…“ vycházel z po-
hádky „O šípkové růžence“ 
a konečně „Wahurka a Čuču-
dejové“ jakoby z oka vypadla 
„Sněhurce“.

Úplně první, kdo toto pře-
stavení mohl shlédnout, byly 
už tradičně děti z halenkovic-
ké MŠ a ZŠ. Pro veřejnost pak 
byla připravena představení 
na páteční podvečer 11.  5. 
2012 a nedělní odpoledne 
13. 5. 2012.

Představení byla připrave-
na velmi pečlivě. Mladí herci 
podali výborné výkony a pu-
blikum mělo možnost pořád-
ně se zasmát. Režie předsta-
vení, kulisy, kostýmy, to vše 
bylo na velmi vysoké úrov-
ni. Na jevišti se objevil pr-
vek, který při halenkovických 
představeních nebývá běž-
ný - loutkoherecké výstupy 
s plyšovými zvířátky. Také 
scénická hudba byla poja-
ta netradičně. Reproduko-

vaná hudba se používala jen 
ve chvílích mezi jednotlivými 
příběhy. Všechno ostatní si 
herci odbubnovali, odzpívali 
a odtančili sami.

Po skončení pátečního 
představení poděkoval ředi-
tel školy, pan Vojtěch Tělupil 
paní režisérce a všem, kteří 
se na přípravě podíleli. Ná-
sledně si paní Radana Dun-
dálková vzala slovo a poděko-
vala jménem všech bývalých 
dětských herců paní Dubové, 
dlouholeté režisérce školních 
představení, za její trpělivost, 
ochotu a péči, se kterou po-
hádky s generacemi osmáků 
připravovala, a která nechybí 
na žádném novém představe-
ní. Nedělní derniéra byla zase 
pro změnu zakončena po-
sezením s občerstvením, při 
kterém byl pro mladé herce 
připraven dort. R.J.

Slovo režisérky
Udržet dlouholetou tradici 

a nacvičit se žáky 8. třídy di-
vadelní představením je rok 
od roku složitější. Mezi teen-
agery upadá zájem o divadlo 
a pohádky vůbec. První moje 
snaha proto byla zaujmout 
vtipným scénářem, a tak jsem 
pro žáky vybrala divadelní 
představení Vlastimila Pešky - 
Čučudejské pohádky. Jedná se 
o parodie známých pohádek 
doplněné o zpěv, tance a práci 
s loutkou, jak je uvedeno výše. 
Zabralo to. První zkoušky do-
provázelo nadšení, to se však 
velmi rychle vytrácelo a do-
cházka začala být u mnohých 
nepravidelná, nešly nám tex-
ty. Při kolektivní práci jakou 
je divadlo, je to pohroma. Ně-
kteří to dokonce vzdali. Ještě 

Čučudejské pohádky

počátkem dubna se zdálo, že 
nebudeme schopni vystou-
pit, proto jsme začali zkoušet 
i o víkendech a zapojili rodiče. 
Nastalo období odříkání, tvr-
dé dřiny ba přímo drilu. Vše se 
nám nakonec vyplatilo a při-
neslo kýžené ovoce. Nervozi-
ta před prvním představením 
(pro žáky a učitele ZŠ) neměla 
hranice a vyburcovala mladé 
divadelníky k neočekávané-
mu výkonu, který překvapil 
všechny zúčastněné i samot-
né aktéry. Mladí herci (viz 
společné foto - stojící zleva: 
Iveta Blahová, Šimon Přece-
chtěl, Dominik Polášek jh, Da-
niel Grebeníček, Jan Kocián, 
Jiří Strašák, sedící zleva: Šár-
ka Vávrová, Valerie Hučíková, 
Anna Fischerová, Dagmar Ky-
larová, Monika Vitásková, Jiří 

Doležalík, „rejža“, Filip Kru-
ťa a Jaromír Blažek) dokázali 
vtáhnout do děje děti i dospě-
lé a sál kulturního domu byl 
naplněn indiánským zpěvem 
a tancem, veselím, smíchem 
a hlavně pro nás tak slast-

ným potleskem. Posilněni do-
poledním úspěchem sehráli 
žáci večerní představení pro 
rodiče s lehkostí a nadsázkou 
a opět bylo jejich snažení od-

měněno potleskem. Musím 
říci, že mě nakonec všechny 
děti velice překvapily a poda-
ly vyrovnaný, přímo výborný 
výkon. Jsem na ně velice pyš-
ná a doufám, že i rodiče uvidě-
li ve svých dítkách jejich skry-
té kvality. Myslím, že společná 
práce i samotné divadelní vy-
stoupení kolektiv osmé tří-
dy více stmelilo a přimělo je 
k větší zodpovědnosti. Věřím, 
že budou na vše rádi a v dob-
rém vzpomínat.

A nejen potlesk byl pro 
žáky odměnou. Byl to i hono-
rář za vstupné ve výši skvě-
lých 8.700 korun. Co za to? 
To už žáci vědí. Použijí inan-
ce na školní výlet v 9. třídě. 
Ráda bych také poděkova-
la SRPŠ za příspěvek ve výši 
2.000 Kč na rekvizity, kulisy, 
barvy a kostýmy. Díky.

Radana

24. ročník Výletu do po-
hádky proběhl v sobotu 19. 
května 2012. Pro návštěv-
níky byla připravena trasa, 
kterou znali už z předcho-
zích let.

Letos se mezi třiadvaceti 
pohádkovými stanovišti ob-

Výlet do pohádky 2012
jevila nově pohádka „Princo-
vé jsou na draka“, kde si děti 
mohly vyzkoušet společně 
s princeznou stavění zdi. Zá-
zemí pohádky bylo tradičně 
umístěno v areálu střelnice 
na Dolině. Hosté zde našli 
stánky s občerstvením, pro 
děti byly připraveny atrakce 
v podobě skákacího hradu 
a kolotoče.

Letos se do pohádky vy-
pravilo 4500 návštěvníků, 
které na jejich pouti mezi 
stanovišti provázelo příjem-
né slunečné počasí. Na sa-
mém začátku akce došlo 
ke zranění jedné z malých 
účinkujících, které si přivo-
dila po pádu z koloběžky. 
Její zlomená ruka si vyžáda-
la i zásah sanitního vozu. Až 
na tuto událost proběhla le-
tošní pohádka bez problémů 
a věříme, že k plné spokoje-
nosti návštěvníků.

Poděkování za přípravu 
pohádky patří všem dobro-
volníkům ze stanovišť, záze-
mí, všem, kteří připravovali 
trasu, rozváželi kulisy, orga-
nizovali dopravu, kuchař-

kám ZŠ a halenkovickým ha-
sičům, kteří zajišťovali po-
žární a zdravotnický dozor. 
Pohádkový les se také mohl 
opřít o podporu sponzorů. 
V neposlední řadě patří po-
děkování majitelům pozem-
ků, přes které prochází tra-
sa výletu, nebo jsou využity 
jako zázemí akce.

Finanční výtěžek akce 
(210.739 Kč) bude beze 
zbytku využit pro halenko-
vickou mateřskou školku 
a základní školu.

Již dnes se myšlenky or-
ganizátorů pomalu upína-
jí k příštímu ročníku, kdy 
halenkovický Výlet do po-
hádky oslaví čtvrtstoletí své 
existence. Velká pohádko-
vá rodina by při této příle-
žitosti mezi sebou ráda při-
vítala další dobrovolníky, 
kteří by byli ochotni přiložit 
ruku k dílu ať už při přípravě 
nebo přímo na pohádkových 
stanovištích.

Výtěžek výletu do po-
hádky 2012 (210.739 Kč) 
byl rozdělen následovně:

10.000 Kč si ponechala MŠ 
na běžné výdaje 8.000 Kč vě-
nováno na nákup dárků pro 
přátele v Německu, na účet 
SRPŠ bylo tedy vloženo 
192.739 Kč

Na poslední schůzi výboru 
SRPŠ bylo projednáno:

MŠ proinvestuje 150 tis. Kč
•  vybavení hracích center 

pro děti
• k zakoupení kláves
• zastínění obou pískovišť
• dokoupení hracích kon-

strukcí a her na školní za-
hradu a dětské hřiště

• příspěvky na školu v pří-
rodě, vánoční balíčky, 
dárky na ukončení školní-
ho roku.
ZŠ bude investovat:

• přebudování skladů v su-
terénu vedle 5. třídy na ke-
ramickou dílnu – pravdě-
podobně největší a prvo-
řadá investice

•  48.000 Kč na školní potře-
by (sešity, pomůcky do VV 
a školní potřeby pro 1. tří-
du)

•  3.000 Kč na hračky 
do školní družiny 

•  6.000 Kč na nádobí 
do cvičné kuchyně 

• 2.000 Kč hry pro trávení 
hlavní přestávky

• další požadavky – jako 
nové nástěnky, stojany 
na výkresy – dle důležitosti

• další výdaje souvisí s od-
měnami na konci školního 
roku, s proplácením ces-
tovného na soutěže žáků, 
s příspěvky na exkurze, 
účastnické poplatky, zápis 
do 1. třídy apod.
Podrobná rekapitulace 

příjmů a výdajů inancí SRPŠ 
je předkládána každoročně 
na plenární schůzi SRPŠ (lis-
topad).

R.J.
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Okamžitá pomoc
Krátce z obce a okolí

Již jsme vás informovali, že 
v sobotu 26. 11. 2011 ve ve-
černích hodinách zničil roz-
sáhlý požár rodinný dům 
v řadové zástavbě na Pláňa-
vách. V souvislosti s tímto 
neštěstím byly podniknu-
ty kroky k zajištění pomoci 
postiženým rodinám. Vede-
ní obce poskytlo uložení od-
padů. Zaměstnanci obce po-
máhali na místě samém. Při 
likvidaci požáru byl zasažen 
proudem vody také soused-
ní dům, který se nějaký čas 
potýkal s vlhkostí. Této rodi-
ně byl zajištěn vysoušeč vlh-
kosti. Oběma rodinám byla 
poskytnuta okamžitá inanč-
ní dávka - pomoc v hmotné 

nouzi, vyplacená Sociálním 
odborem Městského úřadu 
Napajedla. Následně pro-
běhly úklidové práce, při 
kterých pomohla nejbližší 
rodina, přátelé a sousedé.

Rodina Novákova je ne-
smírně vděčná a děkuje 
všem lidem, kteří se zapoji-
li do pomoci při boji s jejich 
neštěstím.

Také rodina Kašpárkova 
z Pláňav děkuje touto ces-
tou hasičským sborům, pra-
covníkům obce a všem, kdo 
se podíleli na odstraňová-
ní škod vzniklých na jejich 
domě při požáru v soused-
ství na podzim minulého 
roku.

Výzva k darování krve
Transfuzní oddělení 

Krajské nemocnice T. Bati 
ve Zlíně žádá o darová-
ní krve. Přijďte darovat 
krev na transfuzní od-
dělení Krajské nemoc-
nice T. Bati, a.s. ve Zlíně. 
Každý den, kromě úte-

rý, mezi 6:00 a 9:00 hod. 
Podrobnější informace 
najdete na: www.kntb.
cz (pro pacienty a veřej-
nost – dárci krve) Kontak-
ty: stavarova@bnzlin.cz;
m.vajdakova@bnzlin.cz,
tel.: 577552322, 734510687

Naši ocenění dárci
10 odběrů (bronzová plaketa)
8/2009 - Petr Suchánek, Halenkovice 612
8/2010 - Iveta Baštincová, Halenkovice 485
9/2010 - Michal Huťka, Halenkovice 205
1/2011 - Iveta Blahová, Halenkovice 394
50 odběrů 
4/2011 - Drahomír Hrbáček, Halenkovice 356
70 odběrů
12/2010 - Antonín Stratil, Halenkovice 440

Úspěchy halenkovických za humny
 
V sobotu 14. ledna 2012 

se v obci Březnice uskuteč-
nil první ročník koštu slivo-
vice a domácích klobás. Svůj 
0,5 litrový vzorek domácí 
trnky do soutěže poskytla 

také paní Lenka Zapletalová 
od Svatých. Rozhodnutí bylo 
správné – slivovice z Halen-
kovic zabodovala a vynesla 
její majitelce 1. místo. Blaho-
přejeme!

Čísla popisná
Policie ČR žádá, aby majite-

lé opatřili rodinné domy čís-
lem popisným, a to na viditel-
ném místě. Tím, že neoznačí 
budovu číslem popisným, se 
občan dopouští přestupku 
podle přestupkového zákona 

č. 200/90 Sb., § 47b, odst. 1 
písm. c.). Za tento přestupek 
může být uložena pokuta až 
do výše 10.000 Kč. Označit 
nemovitost číslem popisným, 
popřípadě evidenčním uklá-
dá majitelům zákon o obcích.

Cestování dětí do zahraniční
Cestování dětí do zahra-

niční se od 27. června 2012 
zásadně změnilo. Děti již ne-
mohou vyjet do ciziny na ces-
tovní doklad rodiče, ve kte-
rém jsou zapsané. Po tomto 
datu mohou děti cestovat jen 
s vlastním cestovním dokla-
dem nebo občanským prů-

kazem, který se vydává od 1. 
ledna 2012 i dětem mladším 
15 let a lze jej využít k cesto-
vání v rámci Evropské unie. 
Další informace máte k dispo-
zici na webových stránkách 
obce nebo se obraťte přímo 
na MěÚ Otrokovice, který po-
třebné doklady vydává.

Internetové stránky zahrádkářů
Základní organizace Čes-

kého zahrádkářského sva-
zu Halenkovice spustila le-
tos své internetové stránky 

www.zahradkari.cz/zo/
halenkovice/.

Přejeme hodně příznivců 
a čtenářů.

Pracoviště internetu přemístěno
Pracoviště veřejného in-

ternetu v budově OÚ Ha-
lenkovice bylo přemístěno 
do prostor místní knihov-
ny. Provozní doba veřejného 

internetu je pondělí, úterý 
a čtvrtek od 08:00 do 11:00 
hod., středa od 8:00 do 17:00 
hod a pátek od 8 do 16:00 
hod.

Psí výkaly v centru obce
Psí výkaly děsí v centru 

obce. Především v prosto-
rách před oběma školami 
včetně zahrady MŠ, kde se 
hojně pohybují děti. Majitelé 
psů mohou být pokutováni 
na základě vyhlášky (OV26) 
o veřejném prostranství 

a volném pohybu psů. Po-
slední varování - vzhledem 
k velkému znečištění ve-
řejného prostranství upro-
střed obce, bude zahájeno 
pokutování neukázněných 
majitelů volně pobíhajících 
psů.

Změny v parkování u polikliniky
Od dubna 2012 do-

šlo ke změně dopravní-
ho značení na parkoviš-
ti u Městské polikliniky 
Otrokovice. Dosud vol-
ně využívané parkoviště 
bude změněno na parko-
viště s parkovacím ko-

toučem s maximální do-
bou stání 3 hodiny v pra-
covní dny od 7 do 15 ho-
din. Tato změna je reakcí 
na nedostatek volných 
parkovacích míst v pra-
covní dny v době ordi-
načních hodin.

Zazpívej slavíčku
Mladí halenkovičtí folklo-

risté se 11. března 2012 
v Babicích poprvé zúčastni-
li soutěže, a nevedli si vůbec 
špatně. Šest zástupců z naše-
ho folklórního kroužku Plá-
ňata se pod dozorem a s mo-
rální podporou své vedoucí 
Zuzky Mitáčkové zúčastni-
lo pěvecké soutěže Zazpívej 
slavíčku. Vystupovali před 
tříčlennou odbornou poro-
tou a početným publikem. 
Dětem patří velké poděko-
vání za jejich výborný a sku-
tečně zodpovědný přístup 
k této akci a za překonání ob-
rovské trémy, která je prová-

zela. Přesto, že soutěžící ze 
Slovenska nakonec pro ne-
moc nepřijeli, mohli ti, kteří 
v neděli přišli do kulturního 
domu v Babicích, prožít pěk-
né odpoledne. Soutěžících 
bylo 18 a porota neměla vů-
bec snadné rozhodování. 

Soutěžící byli rozděleni 
do dvou kategorií. V té prv-
ní soutěžily děti ve věku 4–7 
let, ve druhé děti ve věku 
8–12 let. 

A zde jsou výsledky:
I. kategorie:

1. Tereza Bieberlová – Halen-
kovice

2. Kristýna Hejdová - Kudlov-
ská Dolina

2. Zoe Tomaštíková – Traplice
3. Aneta Nádvorníková - Ha-

lenkovice
II. kategorie:

1. Eva Obdržálková – Babice
1. Barbora Gabrhelíková – 

Halenkovice
2. Michaela Budínová – Tra-

plice
3. Jan Gabrhelík – Halenkovice
3. Amálie Oulehlová – Sušice

Úspěchy Pláňat

 Pláňata vystoupila 
na festivalu
Děti z halenkovického folk-

lórního souboru Pláňata vy-
stoupily na XIX. ročníku dět-
ského mezinárodního folk-
lórního festivalu Kunovské 
léto. Festival se konal v Ku-
novicích ve dnech 11. - 17. 6. 
2012. Kromě souborů z České 
republiky (Polešovice, Buch-
lovice, Kunovice, Staré Měs-

to), se zde představily soubo-
ry z Maďarska, Turecka, Srb-
ska, Polska a Slovenska. Malé 
děti z Halenkovic vystoupily 
ve čtvrtek 14. 6. 2012 v Uher-
ském Hradišti na Masarykově 
náměstí po 16. hodině. Velké 
děti vystoupily v sobotu 16. 
6. 2012 na soutěžním pořa-
du „Šťastné dětství“ a v nedě-
li 17. 6. 2012 na závěrečném 
galaprogramu s vyhlášením 
výsledků v Kunovicích na so-

Kunovské léto 2012.
kolském hřišti. I přes úmor-
né horko, které v tyto dny pa-
novalo a rozpalovalo pódium 
do žhava, se jim vystoupe-
ní velmi vydařilo. Občanské 
sdružení „Kunovjan“ udělilo 
našemu souboru „Ocenění 
za snahu hledání vlastního 
regionu“. Pro děti to byla také 
první týmová soutěžní zkuše-
nost. 

Vytvořit tradici nebo na-
vázat na již dávno minulou 
je velice složité a zdlouhavé. 
Věřím, že se to Zuzce a dě-
tem podaří a folklór v naší 
obci přetrvá, děti si ho zami-
lují a budou pokračovat tře-
ba i v dospělosti. B.B.

Zazpívej slavíčku
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Z činnosti hasičů
 Výroční valná hromada 

Dne 17. 12. 2011 se kona-
la v sále obecního úřadu Vý-
roční valná hromada SDH 
Halenkovice. Program zahá-
jil starosta SDH p. Josef Ga-
brhelík st., který pozdravil 
přítomné a zároveň všem 
popřál vše nejlepší do na-
stávajícího roku. Přivítal sta-
rostu obce Jaromíra Blaž-
ka, zástupce spřátelené SDH 
Otrokovice a zástupce SDH 
Halenkov, se kterými, po do-
mluvě na srazu PYROCAR, 
navazujeme družební vztah. 
Následně byly předneseny 
zprávy o činnosti SDH - jed-
natel SDH p. Josef Juřena, 
zpráva o činnosti JSDH, - ve-
litel jednotky p. Josef Gabr-
helík ml., zpráva o činnosti 
mládeže - vedoucí mládeže 
p. Bronislav Režný a o sta-
vu pokladny - pokladník 
sl. Šárka Juřenová. Dále byl 
navržen plán činnosti SDH 
a JSDH na rok 2012, který 
přednesl Josef Gabrhelík ml. 
Po odsouhlasení plánu byla 
zahájena zdravice a pak ná-
sledovala slavnostní večeře 
a volná zábava. Následují-
cí víkend naši zástupci spo-
lu se starostou obce zavítali 
na Výroční valnou hromadu 
k spřátelenému SDH Halen-
kov. Velmi srdečně nás přiví-
tali a po vzájemné domluvě 
jsme se dohodli na další spo-
lupráci (SDH i JSDH). Jsme 
moc rádi, že družba mezi na-
šimi obcemi s téměř stejným 
názvem - Halenkovice a Ha-
lenkov, vznikla. 

Hasičský ples 2012
Hasičský ples 2012 pro-

běhl v sále kulturního domu 
večer 21. ledna 2012. Pro 
hosty, kterých přišlo asi 170, 
jsme připravili klasické ple-
sové menu sestávající z hud-
by, občerstvení, tomboly 
a dvou vystoupení taneční-
ho páru. Po celý večer hrála 
pro hosty osvědčená skupi-
na Madusong, jejíž reperto-

ár oslovuje široké spektrum 
posluchačů. Hrály se moder-
ní rockové skladby i klasické 
polky a valčíky. Taneční par-
ket byl i v druhé půli plesu 
stále zaplněn. Předtančení, 
stejně jako minulý rok, pro-
vedl mladý taneční pár Anna 
Gajdošíková a Filip Wozar. 
Během večera vystoupili 
dvakrát a předvedli klasic-
ké a latinskoamerické tance. 
Vystoupení moderoval Jen-
da Gajdošík. Díky štědrosti 
sponzorů byla i letos připra-
vena velká tombola. Vyhrát 
jste mohli velmi praktické 
ceny, ať už to byl metrák ce-
mentu, pytle obilí, nebo avi-
váž na prádlo… . Každý vý-
herce se ze své ceny upřímně 
radoval. Rádi bychom podě-
kovali všem, kteří se na pří-
pravě a zdárném průběhu 
letošního Hasičského plesu 
podíleli: tanečníkům, štěd-
rým sponzorům, obsluze 
v bufetu, šatnářkám a v ne-
poslední řadě všem hostům. 
Doufáme, že se ples líbil.

 Výroční valná 
hromada okrsku
Dne 21. 1. 2012 se pět zá-

stupců našeho SDH účast-
nilo Výroční valné hroma-
dy konané ve Spytihněvi. 
Kromě kolegů ze Spytihněvi 
a okolních SDH: Napajedla, 
Pohořelice, Komárov, Oldři-
chovice a Žlutavy se účastnili 
také hosté: Mgr. Vít Tomaštík 
- starosta obce Spytihněv, 
náměstkyně starosty OSH 
ve Zlíně Andrea Kattauero-
vá. Na schůzi byly přednese-
ny zprávy jednotlivých sbo-
rů a samotného okrsku, plán 
činnosti okrsku a dohodnut 
termín okrskové soutěže 
(12. 5. 2012 ve Spytihněvi). 

Údržba a oprava 
techniky
Začátkem roku 2012 bylo 

v rámci údržby a opravy 
techniky provedeno několik 
brigád na naší tatře. Nátěr 

podlahy nástavby a úložné-
ho prostoru. Dále byl vyro-
ben držák pro kanistry s pě-
nidlem a nově uložen ženijní 
materiál. Opraveny byly šrá-
my na laku a na kolech. Sou-
části byla i výměna serva. 
Děkujeme: Filipu Juřenovi, 
Jardovi Kašparovi, Tomáši 
Vičánkovi st. a Marku Blaho-
vi za dobře odvedenou práci.

 Přeškolení 
na motorové pily
Dne 11. 2. 2012 bylo pro-

vedeno přeškolení členů 
JSDH pro obsluhu motoro-
vých a rozbrušovacích pil. 
Přezkoušení provedl člen 
HZS ZLK z PS Zlín p. Václav 
Veselý. Všichni zúčastnění 
členové prošli a mohou tak 
i nadále pracovat s tímto ná-
řadím. 

Technická pomoc
Dne 3. 2. 2012 na žádost 

pracovníka zemědělské-
ho družstva vyjela jednotka 
k poruše vodovodního řadu 
v počtu 1 + 2 s technikou 
CAS 32 Tatra 138. Vlivem vel-
kých mrazů došlo k zamrznu-
tí řadu a přerušení dodávky 
vody pro chov prasat. Dopl-
něn byl rezervoár pro vodu.

 Masopust 2012
V sobotu 25. února 2012 

jsme v sále KD Halenkovice 
pochovali basu. (Pochovává-
ní předcházelo Vodění med-
věda v sobotu 18. a v neděli 
19. února 2012). Pro hosty 

večera byl připraven pro-
gram, během kterého se při 
módní přehlídce představily 
členky našeho družstva žen. 
Na parketu se také objevili 
kutilové Pat a Mat, jako vzpo-
mínka na zranění, která si 
způsobili členové sboru, Jož-
ka Gabrhelík a Jenda Gajdo-
šík při řezání dřeva. Pocho-
vávání basy měli v režii, stej-
ně jako v loňském roce, farář 
Václav Kašpárek a kostel-
ník Jindřich Juřena. Děvča-
ta z Červeného kříže Halen-
kovice působily jako plačky 
a roztleskávačky. Basu letos 
nesli „plavčíci z pobřežní 
hlídky“. Nezapomnělo se ani 
na hříchy spáchané obyva-
teli Halenkovic v uplynulém 
roce. O hudební doprovod se 
postarala Delta Morava, je-
jíž repertoár oslovil všechny 
přítomné. K dispozici bylo 
i občerstvení, a tak si každý 
mohl přijít na své. Děkujeme 
všem, kteří jste se na přípra-
vě letošního masopustu po-
díleli i hostům, kteří zaplnili 
sál. Věříme, že jste se bavi-
li stejně dobře jako my. Na-
shledanou na Pochovávání 
basy 2013.

Okrsková uzlovací 
soutěž
Dne 3. 3. 2012 se naši mla-

dí hasiči zúčastnili Velkého 
okrskového uzlování, kte-
ré se konalo v Napajedlích 
ve sportovním areálu TJ Na-
pajedla u 2. ZŠ. Zúčastnili se 
mladí hasiči z Halenkovic, 

Kvítkovic, Napajedel, Oldři-
chovic a Žlutavy. Toto kolo 
bylo přípravou na okresní 
inále v Březůvkách (1. dub-

na 2012). Z našich se nejlépe 
umístil Mojmír Blažek, a to 
na krásném 2. místě, v kate-
gorii mladší žáci. Další: Jakub 
Chaloupka - 7. místo, Adam 
Kedruš - 11. místo, Gabriela 
Hradílková - 12. místo, Mi-
chal Kašpar, Radim Vycudi-
lík, Martin Trvaj, Adriana Vo-
jáčková - 15. místo. V soutěži 
družstev skončili naši na 3. 
místě.

Požár na Zemanových
Dne 17. 3. 2012 v 11.00 

hod byl jednotce vyhlášen 
poplach. Jednalo se o po-
žár suchého porostu v části 
obce Zemanové. Požár se již 
dále nešířil, proto bylo požá-

řiště o rozloze cca 20x30 m 
důkladně prolito vodou, aby 
se zabránilo rozhoření skry-
tých ohnisek. Zasahovala 
technika CAS 32 Tatra 138 
a DA Opel Movano. Na mís-
to události zároveň dorazili 
i hasiči z Otrokovic.

 Školení strojníků 
a velitelů JSDH
Ve dnech 25.–26. 2. 2012 

a 3.–4. 3. 2012 se na PS v Ot-
rokovicích uskutečnila ško-
lení strojníků a velitelů JSDH 
obcí. Naše jednotka vyslala 5 
členů. Školení velitelů - Jan 

Gajdošík a Radek Vlachyn-
ský, kteří budou vykonávat 
funkci velitele družstva. Ško-
lení strojníků - Tomáš Vičá-
nek ml., pouze cyklická pří-
prava a Filip Juřena a Ma-
rek Bláha, kteří procházeli 
kurzem poprvé. Obě škole-

ní se skládala z teorie a pra-
xe a zakončena byla testem. 
Naše jednotka se rozšíři-
la o 2 strojníky a 2 velitele 
družstev.

 Oslava MDŽ
Stejně jako každý rok, 

jsme i letos oslavili svátek 
MDŽ. Náš sbor se oproti loň-
sku rozrostl o několik žen, 
a proto jsme si zapůjčili pro-
story v sále KD Halenkovi-
ce. Všechny přivítal starosta 
SDH a popřál všem ženám 
k jejich svátku. K přání se 
připojil i starosta obce. Oba 
předali ženám malou pozor-
nost. Pak následovala veče-
ře, po ní projekce starých fo-
togra ií z naší obce a video-
záznam z letošního pocho-
vávání basy. Ženám, které se 
oslavy nemohly zúčastnit, 
byly dárky a květiny předány 
dodatečně.

 Žáci navštívili 
hasičskou zbrojnici
Děti z místní základní 

školy pracovaly na projek-
tu „Požární ochrana očima 
dětí“a proto nás požádaly 
o umožnění návštěvy v naší 
zbrojnici. Děti přicházely 
po jednotlivých třídách. Při 
návštěvě jim byla předsta-
vena veškerá naše technika 
a vybavení. Některé vybave-
ní si děti mohly vyzkoušet 
samy na vlastní kůži, lépe si 
tak představily práci hasičů. 
Také jsme jim i učitelům zod-
pověděli mnoho různých do-
tazů. Doufáme, že se dětem 
u nás líbilo a že nás zase brzy 

navštíví. Přáli bychom si, aby 
se jim práce hasičů zalíbila 
natolik, že rozšíří naše řady.

 Návštěva v Dětřichově
Poslední březnový den se 

v obci Dětřichov (okr. Libe-
rec) konala velká událost. 
Po letech se otevírala nová 
hasičská zbrojnice. O tu pů-
vodní přišli hasiči během 
pár minut při ničivých po-
vodních před téměř dvěma 
lety. Díky sbírkám a pomoci 
lidí, hasičských sborů, irem 
a obcí z celé republiky, se 
podařilo vystavět hasičskou 
zbrojnici novou a získat pro 
jednotku také nové hasičské 
auto. Otevírání, snad sym-
bolicky, začalo deštěm, což 
však neubralo na slavnostní 
a radostné náladě všech zú-
častněných hostů a občanů. 
Dorazili také polští kolegové, 
se kterými dětřichovští hasi-
či již delší dobu úspěšně spo-
lupracují. Úvodní řeč patřila 
starostovi obce a starostovi 
SDH, kteří poděkovali za po-
skytnutou pomoc. Následo-
valo nezbytné a tradiční po-
žehnání hasičské zbrojnici 
a nové zásahové technice. 
Po slavnostním přestřižení 
pásky si všichni mohli pro-
hlédnout nové zázemí dětři-
chovských hasičů i veškerou 
techniku. Následně se kona-
la spanilá jízda hasičských 
aut po okolí, jako připomín-
ka na ničivou sílu vody. Ne-
chybělo ani pohoštění, u kte-
rého se probralo mnoho dů-
ležitých témat a problémů, 
které jsou napříč naší repub-

Okrsková uzlovací soutěž

Požár na Zemanových

Školení strojníků a velitelů

Návštěva v Dětřichově
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Z činnosti hasičů
likou „nečekaně“ podobné, 
ne-li stejné. Závěrem děkuje-
me dětřichovským hasičům 
za pozvání a přejeme jim 
do dalších let mnoho zdaru.

 Pálení čarodějnic
Dne 30. 4. 2012 vypu-

kl v naší obci (již po třetí) 
velký čarodějnický rej. Le-
tošní ročník se uskutečnil 
nově na modelářském letišti 
na Vrchovici. Už ve 12 hodin 
se hasiči sešli na zbrojnici, 
aby zahájili velké přípravy 
na tento večer. Navozit po-
třebné dřevo na velkou vat-
ru, vyplnit ji roštím a samo-
zřejmě se nesmí zapomenout 
na občerstvení a hry pro děti, 
to vše čekalo naše hasiče. Zá-
bavy pro děti se letos ujaly 
holky a na chlapy zbyla or-
ganizační činnost a bufet. Sa-
motný rej začal v 17.30, kdy 
se čarodějnice a čarodějové 
sešli před místním kultur-
ním domem a průvodem se 
odebrali na modelářské leti-
ště. Celý slet řídil hlavní ča-
roděj Jenda Gajdošík, který 
všechny dovedl až k samot-
né hranici. Zde byly pro děti 

přichystány již zmíněné hry. 
Za účast pak každému ná-
ležela nějaká sladká odmě-
na. Přichystáno bylo menší 
ohniště, kde si každý mohl 
opéct špekáček. Před 20 ho-
dinou byl vyhlášen výsledek 
soutěže nejkrásnějších čaro-
dějů - Miss, Missák a Missis. 
Po vyhlášení zapálil hlavní 
čaroděj vatru a započala vol-
ná zábava.

Děkujeme LMK Halenkovi-
ce za zapůjčení prostor a zá-
zemí letiště, obci Halenkovi-
ce za zapůjčení stolů, laviček 
a košů, p. Řehoříkovi za sklá-
dací papírové kamiony pro 
děti, Filipu Juřenovi a Petru 
Kubínovi za poskytnutí trak-
torů, všem ostatním za po-
moc a hlavně všem maskám 
za účast. Tak na sletěnou 
v roce 2013.

 Soutěž ve Žlutavě
8. 5. 2012 jsme se zúčast-

nili na soutěže ve Žlutavě. 
Letošní ročník se konal jako 
Memoriál Karla Pavlíka. 
Účastnili se jak naši muži, 
tak i ženy. Pořádajícímu SDH 
jsme, tak jako každý rok, vy-

pomohli s dodávkou vody 
naší Tatrou. Do soutěžního 
klání se přihlásilo 10 muž-
ských a 5 ženských druž-
stev. Jako první nastoupily 
na startovní čáru naše děv-
čata. Malá nervozita se po-
depsala na jejich výkonu. 
Obsadily 4. místo. Muži ob-
sadili ve „velké konkurenci 
a po malých chybách“ 7 mís-
to. Soutěž byla brána jako 
trénink na okrskovou soutěž 
ve Spytihněvi.

 Zalévání stromů
Na žádost starosty obce 

provedla naše jednotka 1. 
května 2012 zálivku nově 
vysázených stromků podél 

cesty směrem ke Kuchari-
ci, na Hradskou a na Dolinu. 
O přísun vody se postarali tři 
členové JSDH a Tatrovka se 
svými 6-ti kubíky vody.

 Soutěž ve Spytihněvi
V sobotu 12. května 2012 

se na hřišti ve Spytihněvi ko-
nala okrsková soutěž v po-
žárním sportu. Soutěže se 
zúčastnilo 6 družstev mužů 
a 4 družstva žen. Kvůli nepří-
znivému počasí a z důvodu 
nezpůsobilosti terénu byla 
zrušena disciplín v běhu jed-
notlivců na 100 m s překáž-
kami a štafety 4x100 m. Bylo 
také rozhodnuto o provede-
ní požárního útoku ve dvou 

pokusech (započítával se 
lepší čas). I přes nepřízeň 
počasí byly výkony soutěží-
cích na dobré úrovni. Naše 
ženy se umístily na 4. místě 
a muži skončili 5.

 Požární dozor
Naše jednotka SDH a její 

členové přispěla i letošní 
rok ke zdárnému průběhu 
Výletu do pohádky, který 
se uskutečnil 19. 5. 2012. 
Úkolem bylo zajistit požár-
ní a zdravotní dozor během 
celé akce. Letošní rok měla 
premiéru v roli zdravotni-
ce Jana Musilová. Úvod po-
hádky byl poznamenán úra-
zem jedné z účinkujících, 
pro kterou musela přijet zá-
chranka. Nakonec vše dob-
ře dopadlo, jednalo se jen 
o zlomeninu.Soutěž Žlutava - ženy

Sběr železa - 
poděkování
Sbor dobrovolných hasičů 

děkuje všem, kteří přispěli ja-
kýmkoliv množstvím železa 
při sběru šrotu, který se konal 
v sobotu 30. 6. 2012. Poděko-
vání patří také p. Kašpárko-
vi a obci Halenkovice za po-
skytnutí potřebné techniky 
na přepravu železného šrotu 
a samotným hasičům, kteří se 
na sběru podíleli. 

Povodně 2012
Jednotka vyjížděla k ně-

kolika technickým zásahům 
při přívalových deštích, kte-
ré postihly naši obec. První 
výjezd byl dne 12. 6. 2012 
ve 23:10. Na pokyn staros-
ty obce jsme vyjeli (9 členů 
s technikou CAS a DA) k mo-
nitorování potoka a čiště-
ní vpustí a roštů, které od-
vádí vodu z okolních polí. 
Na uvolnění zaplavených 
roštů byl povolán pan Jiří 
Pavelka s bagrem. Jednotka 
se vrátila zpět na základnu 
před druhou hodinou ranní. 
Dne 13. 6. 2012 vyjela jed-
notka v počtu 3 členů k čer-
pání vody ze stavby nové 
čističky odpadních vod (ka-
lové čerpadlo Heron). V od-
poledních hodinách, při ná-
vratu zpět, začalo silně pr-
šet a opět došlo k zanášení 
propustí a kanálových vpus-
tí a to vyžadovalo okamžitý 
výjezd. Byli povoláni ostatní 
členové jednotky a v počtu 
12 členů vyjeli k místu udá-
losti. Po komunikaci v části 

obce Svaté se již valily prou-
dy vody a postupně zaplavi-
ly přilehlé pozemky. Členové 
jednotky ihned začali čistit 
a uvolňovat rošty, které byly 
zaneseny nánosem větví, 

Zalévání stromů

bahna a dalších nečistot. Po-
stupně byly hlášeny další ka-
lamitní případy. V části obce 
Zemanové došlo k vylití po-
toka a soukromého rybníka. 
I v této části obce došlo k za-
topení několika soukromých 
pozemků. Při těchto deštích 
došlo k vylití potoka celkem 
na třech místech a zatope-
ní zahrádek u čtyř domů, 
kde byly přímo ohroženy tři 
domy a k protržení břehu 
potoka u staveniště ČOV, kde 
došlo k jejímu zatopení. Jed-

notka prováděla čištění roš-
tů a vpustí, ucpaného most-
ku přes potok v části obce 
Kržle. Dále provedla očištění 
silničních komunikací a od-
stranění překážek naplave-

Soutěž ve Spytihněvi

Družba s Halenkovem

Povodně 2012

ných na cestách za pomocí 
Tatry. Práce byly ukončeny 
ve 20:35. Na naši základnu 
se dostavil i starosta obce 
a po domluvě pokračovala 
část jednotky v odstraňová-
ní následků i následující den. 
Prováděla čerpání zatope-
ných a znečištěných sklepů 
a studní a dočištění silnič-
ních komunikací. Jednotka 
pracovala v 7 lidech s Ta-
trou a Opelem. Veškeré prá-
ce byly ukončeny 14. 6. 2012 
v 15:15.

 Přehlídka dechových 
hudeb
SDH uspořádal zájezd 

na přehlídku dechových hu-
deb do Dřevohostic. Zájezd 
se konal v neděli 29. 7. 2012.
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Dne 12. února 2012 se 
uskutečnila výroční schů-
ze místních zahrádkářů, kde 
byla panem Františkem Ga-
bryšem zhodnocena čin-
nost právě uplynulého roku. 
Z jeho zprávy pro Halen-
kovický zpravodaj vybírám 
tyto informace:

Organizace má již del-
ší dobu ustálenou členskou 
základnu ve výši 119 členů. 
Výbor se schází pravidelně 
každé první úterý v měsíci 
a účast na schůzích výboru 
je 90,9 %.

V roce 2011 byly splněny 
tyto úkoly:

V dubnu byla vyměněna 
nádrž na vodu na zásobová-
ní chladičů.

Zahrádkáři pravidelně pe-
čovali o švestkový sad – vlá-
čení, přihnojování, prořezáv-
ka, sečení trávy s ukládáním 
na kompost.

Největším úspěchem orga-
nizace je odkoupení pozem-

ků v celém oploceném areá-
lu i pod samotnou pálenicí. 
Tento úkol se podařilo reali-
zovat přes mnohé překážky 
po téměř čtyřiceti letech.

Návštěva jubilantů a vy-
hodnocení soutěže o nejlep-
ší předzahrádku. Za rok 2011 
byly vyhodnoceny nejlepší 
předzahrádky těchto majite-
lů: Zdeněk Plšek, Katernice 
119, Vladimír Kašík, Kopec 
647 a Jana Očadlíková, Doli-
na 582.

Nejlepším sadařem roku 
se stal p. Břetislav Kašík, 
Svaté 442.

Zhotovení a zabudování 
nových okapů a svodů na bu-
dově pálenice.

Oprava fasády pálenice 
a kulturního zařízení.

Plánovaná výstava ovoce 
byla pro neúrodu jádrovin 
zrušena.

Organizace uspořádala 2 
přednášky s odborným výkla-
dem p. Františka Němečka.

Povidla se vařila pro 34 zá-
jemců. Pro 7 pěstitelů se vy-
lisovalo 1175 litrů moštu.

Páleničářská sezóna trvala 
od 6. 9. 2011 a protáhla se až 
do 28. 1. 2012. Pro 691 zákaz-
níků bylo napáleno 25 709 li-
trů padesátiprocentní slivo-
vice, což je 13 906 litrů ab-
solutního alkoholu. Do stát-
ní pokladny byla na daních 
za pálení odvedena částka 
1 988 627 Kč. Pro porovnání: 
v roce 2010 se pro 169 pěsti-
telů napálilo 5 072 litrů abso-
lutního alkoholu.

Neúroda jablek se projevila 
i při výkupu ovoce. Nová sběr-
na u p. Valentíkové na Kopci 
vykoupila 75 q jablek a 32 kg 
šípků a sběrna u Valentů vy-
koupila 69,5 q jablek.

V roce 2011 bylo odpra-
cováno celkem 387 brigád-
nických hodin. Před koncem 
roku navštívil halenkovic-
ké zahrádkáře člen Republi-

kové rady a předseda reviz-
ní komise Ing. Josef Valenta 
s redaktorem časopisu Za-
hrádkář. Zajímali se o zpra-
cování ovoce, prohlédli si pá-
lenici, povidlárnu i moštár-
nu. Byli příjemně překvapeni 
čistotou a pořádkem v celém 
areálu.

Na výroční schůzi byla 
za obětavou práci oceně-
na Ing. Jiřina Černá bronzo-
vým odznakem, který jí udě-
lil Český zahrádkářský svaz 
Praha. 

Pan Gabryš ve svém pro-
jevu také informoval pří-
tomné zahrádkáře o výkupu 
pozemků nad Perničkovým 
a Dobrovolným novými ma-
jiteli, kteří pozemky vyčistili 
a vysázeli 1 600 kusů šves-
tek a 1 000 kusů meruněk. 
Všechny stromky patří k rezi-
stentním odrůdám z Rakous-
ka v hodnotě 140 Kč/kus. Dle 
dalších informací má výsad-
ba v letošním roce po žních 
pokračovat na Hradské.

PaedDr. Marie Kašíková

V poslední době stále 
narůstají škody způso-
bené divokými prasaty. 
Naštvaní občané, kte-
rým prasata zničila úro-
du anebo louku se obra-
cí mnohdy až nevybíra-
vě na myslivce, aby jim 
škodu uhradili. Myslivce 
považují za viníky, kte-
ří si prasata na jejich po-
zemcích chovají a loví pro 
svoji potřebu a lovecké 
potěšení.

Mohu občanům odpo-
vědně za myslivce sdělit, 
že divoká prasata děla-
jí škodu především mys-
livcům a je jejich zájmem 
z polí je úplně vytla-
čit do lesů a zredukovat 
na minimum.

Prasata jsou příčinou 
vyhubení zajíců a bažan-

Výroční schůze zahrádkářů

Škody způsobené divokými prasaty
tů, včetně dalších vzácných 
živočišných druhů hnízdí-
cích na zemi.

Prasata jsou ideální zvěří 
v lese, tam škody nepácha-
jí a jsou dokonce užitečné. 
V lesích však nachází čím 
dál méně klidu a potravy, 
(v důsledku lidské činnos-
ti). Díky své přizpůsobivos-
ti nacházejí lepší potrav-
ní nabídku a klid ve vel-
koplošných zemědělských 
kulturách a dokonce v za-
hradách kolem lidských 
obydlí. Toto jsou hlavní dů-
vody přemnožení divokých 
prasat a následných škod 
hospodářských i ekologic-
kých.

Občané, mnohdy neuvá-
ženým vyvážením jableč-
ných výlisků, shnilých oko-
panin a podobného domá-

cího odpadu, je přímo lákají 
ke svým obydlím.

Divoká prasata stejně jako 
ostatní zvěř jsou přírodní 
bohatství patřící státu a ne 
myslivcům. Myslivci ze zá-
kona mohou zvěř dle plánů 
státní správy lovit a to v pří-
padě divočáků velmi usilov-
ně činí.

Nároky na odškodně-
ní řeší zákon s příslušnými 
vyhláškami, dohodou ane-
bo soudní cestou, která je 
u nižších částek škod téměř 
bezpředmětná.

Nejracionálnější řešení 
škod je dohodou a vzájem-
nou pomocí při redukci sta-
vů prasat, (divoká prasata 
na rozdíl od jiných druhů 
nechováme, ale redukuje-
me). To chce i toleranci ma-
jitelů pozemků při stavbě 

posedů, odpuzovat pra-
sata chemicky, nevábit je 
potravními odpady, inten-
zivně je plašit a podobně.

Případy škod bude My-
slivecké sdružení s kaž-
dým poškozeným řešit 
vstřícně a individuálně 
podle situace v terénu.

Dr. Ing. František Libosvár - 
myslivecký hospodář 

MS Halenkovice 

Již několik let funguje 
v Halenkovicích amatér-
ský hokejový klub. Muži 
a mládež se zúčastňují 

ských na Pláňavách. 
Zde proběhlo slav-
nostní vyhlášení ví-
tězů a předání cen, 
včetně putovní tro-

feje, která postupem času 
získává na váze a její vybo-
jování působí nepopsatelnou 
radost... V průběhu večera 
nechybělo ani pohoštění for-
mou rautu, hudba a tanec.

V letošním ročníku padlo 
celkem 425 gólů, do tabul-
ky střelců se zapsalo 41 hrá-
čů, z nichž nejlepším byl s 28 
góly Jiří Sudolský.

Amatérský hokejový klub v roce 2012

na zimním stadionu v Kro-
měříži společných utkání, 
které probíhají každý týden, 
po celou hokejovou sezonu.

Letošní rok byl náš hokej 
zpestřen čtrnácti vzájem-
nými zápasy s týmem se-
staveným z hráčů Otrokovic 

a Napajedel. Byla to vel-
mi kvalitní utkání, kte-
rá nepostrádala kvalitu 
a náboj. Je pozitivní, že se 
v naší obci najde tolik hrá-
čů, kteří tomuto sportu 
věnují svůj volný čas

Radek Kylar

Bruslení rodičů s dětmi
Halenkovický hokejový 

klub uspořádal v sobotu 
10. 3. 2012 bruslení rodičů 
s dětmi na zimním stadio-
nu v Kroměříži. Bruslení 
se zúčastnilo asi 50 brusla-
řů, kterým se tato akce lí-
bila. Děkujeme všem, kteří 
si přišli zabruslit. Velký dík 
patří brankáři p. Liboru 
Skácelovi, který se postavil 
do brány a po celou dobu 
chytal „rychlé“ střely dětí 
a Radku Kylarovi za orga-
nizaci akce.

HA-LA LIGA - ročník 2012
Během zimních měsíců se 

fotbalové aktivity přesouva-
jí do tělocvičny halenkovické 
ZŠ. Jednou z těchto aktivit je 
i každoročně pořádaná sou-
těž v sálové kopané, nesoucí 
název Ha-La liga. Ta letošní 
byla sehrána v termínech 6., 
14., 20. a 27. ledna 2012.

Do letošního ročníku se 
přihlásilo pouze šest muž-
stev, proto bylo možné 
zkrátit trvání ligy na čty-
ři hrací dny, během kte-
rých každé mužstvo sehrá-
lo pět zápasů. Hrálo se tři-
krát v pátek (každé mužstvo 
po jednom zápasu) a jednou 
v sobotu (každé mužstvo 
odehrálo dva zápasy).

Pravidla soutěže se opro-
ti předchozím letům nemě-
nila. Na jejich dodržování 
a průběh zápasů nejčastěji 
dohlížel pan Zbyněk Horka. 
Velkou část starostí s orga-
nizací samotného turnaje, 
zápis výsledků, vedení tabu-
lek a přípravu závěrečného 
předání cen na svých bed-

rech nesl pan Radek Kedruš. 
I letos byl turnaj uskutečněn 
pod záštitou TJ Halenkovice.

Téměř všechny zápasy 
přinesly atraktivní kopa-
nou. Nedošlo k žádným zra-
něním a o vítězi celé ligy se 

rozhodovalo až v po-
sledním utkání. V něm se 
střetla dosud neporažená 
mužstva 1. FC Haleny a Ďáb-
lovi soustružníci. Z tohoto 
zápasu vyšlo vítězně druhé 
ze jmenovaných mužstev.

Závěrečný ceremoniál byl 
pro fotbalisty tentokrát při-
praven v Hospodě U Lhot-

Poděkování za zdárný prů-
běh letošního ročníku soutě-
že patří všem hráčům, divá-
kům a v neposlední řadě ve-
dení ZŠ Halenkovice za po-
skytnutí tělocvičny.

Konečné pořadí týmů 
v ročníku 2012:
1. místo - Ďáblovi soustružníci
2. místo - 1. FC Haleny
3. místo - Za zenitem
4. místo – Rangers
5. místo - FC Rychlá rota
6. místo - Gabroši
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1. května 2012 se halen-
kovická fotbalová přípravka 
zúčastnila fotbalového tur-
naje „Nadějí“ v Topolné.

Turnaj byl určen pro hrá-
če ročníku narození 2000 
a mladší. Turnaje se zúčast-
nily týmy z Březolup, Jaro-
šova, Lhoty u Malenovic, Ha-
lenkovic a domácí Topolné. 
Svou účast přislíbilo také 
mužstvo Spytihněvi, které 
ale nakonec nedojelo. Díky li-
chému počtu mužstev šly zá-
pasy rychle za sebou, proto-
že se hrálo zároveň na obou 
půlkách hřiště. Zápasy byly 
sehrány na celé šířce hřiště - 
na to naši kluci nejsou zvyk-
lí, protože na Zlínsku se hra-
je podle nových regulí FAČR, 
tedy na menších rozměrech 
hrací plochy.

Turnaj se halenkovickému 
mužstvu výsledkově vydařil. 
Po dvou remízách, jednom 
vítězství a jedné porážce na-
konec kluci obsadili velmi 

Fotbalové okamžiky
Fotbalový turnaj „Nadějí“ v Topolné

pěkné 3. místo. Všechny naše 
góly dal Lukáš Kocián. Lukáš 
si vystřílel tak i cenu pro nej-
lepšího kanonýra turnaje.

Za celý turnaj bych chtěl 
pochválit všechny kluky, kte-
ří nastoupili, protože jsme 
většinou hráli proti hráčům, 
kteří jsou ještě o 2 až 3 roky 
starší. Jmenovitě bych po-
chválil výkon Romana Šubí-
ka a samozřejmě nejlepšího 
střelce turnaje Lukáše Koci-
ána.

Úspěch na turnaji druž-
stvo oslavilo až v Halenkovi-
cích v Hospodě na hřišti, kde 
si kluci bouchli dětské šam-
páňo a doplnili vyběhané ka-
lorie pizzou a zmrzlinou.

Výsledky jednotlivých zá-
pasů:

Halenkovice - Jarošov 0:0, 
Březolupy - Halenkovice 2:2, 
Halenkovice - Lhota u Male-
novic 1:2, Topolná - Halenko-
vice 0:2

Richard Vašíček

Halenkovická fotbalová 
přípravka 10. června 2012 
ukončila úspěšnou sezónu 
2011–2012, ve které ode-
hrála krásné a většinou ví-
tězné zápasy.

Zakončení sezóny pro-
běhlo letním soustředě-
ním našich mladých fot-
balistů v příjemném pro-
středí Lednicko-Valtické-
ho areálu ve dnech 15.–17. 
června. Základna našeho 
týmu byla v autokempu 
Apollo, kde hned první čin-
ností mladých fotbalistů 
bylo smontování dovezené 
fotbalové brány a následné 
pilování střelby.

Předem domluvené přá-
telské zápasy v prostředí 
velmi dobře vybaveného 
sportovního areálu v Rak-
vicích se uskutečnily v so-
botu i v neděli proti míst-
ním mladým fotbalistům. 
Starší přípravka své sou-
peře opakovaně porazila 
s jednoznačným výsled-
kem 18:2. Mladší příprav-
ka po sobotní prohře 4:8 
složila v neděli úspěšný 
reparát s výsledkem 6:5. 
Za krásného, horkého let-
ního počasí si výkony ma-
lých sportovců užívali tre-
néři i všichni dospělí, kteří 
zajišťovali zázemí celého 
soustředění.

Sobotní večer s opéká-
ním špekáčků a fanděním 

české reprezentaci při ví-
tězném zápasu s Polskem 
byl krásným završením 
aktivně stráveného dne. 
Mimo sportovní aktivity se 
naši mladí fotbalisté také 
seznamovali s krásami 
Lednicko-Valtického are-
álu. Okolní krajinu si pro-
hlédli z vrcholu Apollóno-
va chrámu, krátkým pěším 
výletem kolem Myslivny 
přes Janův hrad došli k pří-
stavišti u Janova hradu, od-
kud se na lodi přeplavi-
li do přístavu v Břeclavi, 
kde byla v sobotu ve W-
-Bistru zajištěna chutná 
večeře. Nedělní návštěva 
překrásného vinařského 
areálu u Zaječí, který si ob-
líbili i ilmaři při natáčení 
známé české komedie „Bo-
bule“, potěšila především 
dospělou část expedice. 
Pohled z místní rozhled-
ny všechny ujistil, že jižní 
Morava je opravdu krásná 
zem posázená vinohrady. 
Po nedělním přátelském 
zápase, dobré italské pizze 
a točené zmrzlině v Břec-
lavi se všechny posádky 
vozů dostaly bez újmy zpět 
do našich Halenkovic.

Vedení TJ Halenkovi-
ce děkuje všem, kteří se 
na uspořádání této úspěš-
né akce pro naše malé fot-
balisty podíleli.

Radek Kedruš

Soustředění fotbalové přípravky v Lednici

Fotbalový turnaj „Nadějí“ v Topolné.

I. oblastní závod 
Prostějov - Zdětín
Zahajovací závod letošní 

letní biatlonové sezóny pro-
běhl v Prostějově v sobotu 
28. dubna 2012. Z halenko-
vického klubu biatlonu se jej 
zúčastnilo 6 sportovců a dva 
rozhodčí.

V kategorii přípravka ob-
sadil Richard Vašíček druhé 
místo. V kategorii žáci A ob-
sadil Martin Palla první mís-
to a Tomáš Hučík čtvrté mís-
to, v kategorii žačky A obsa-
dila Barbora Gabrhelíková 
druhé místo, v kategorii žáci 
C obsadil Radek Trvaj čtvrté 
místo. V kategorii muži obsa-
dil Radek Huťka šesté místo.

II. oblastní závod 
Břidličná
Druhý závod letošní letní 

biatlonové sezóny proběhl 
v Břidličné. Zúčastnilo se jej 
sedm halenkovických biatlo-
nistů, kteří si ze závodu od-
vezli dvě vítězství ve svých 
kategoriích.

V kategorii přípravka ob-
sadil Richard Vašíček první 
místo a František Palla čtvrté 
místo. V kategorii žáci A ob-
sadil Martin Palla první mís-
to a Tomáš Hučík páté místo, 
v kategorii žačky A obsadila 
Barbora Gabrhelíková třetí 
místo, v kategorii žáci C ob-
sadil Radek Trvaj páté místo. 
V kategorii junioři obsadil 
Milan Jurčík sedmé místo.

III. oblastní 
závod Nové Město 
na Moravě 
Třetí závod letošní letní 

biatlonové sezóny proběhl 
v Novém M. n. M 20. 5. 2012. 
Účastnilo se ho 7 našich 
sportovců. V kategorii pří-
pravka obsadil Richard Va-
šíček třetí místo a František 
Palla sedmé místo. V katego-
rii žáci A obsadil Martin Palla 
druhé místo a Tomáš Hučík 
šesté místo, v kategorii žač-
ky A obsadila Barbora Gabr-
helíková čtvrté místo. V ka-
tegorii junioři obsadil Milan 
Jurčík první místo. V katego-
rii Muži obsadil Radek Huť-
ka čtvrté místo.

I. republikový závod 
Staré Město pod 
Landštejnem
První republikový závod 

letošní letní biatlonové se-
zóny proběhl v Starém Měs-
tě pod Landštejnem 2.–3. 6. 
2012. V rámci celorepubliko-
vého srovnání se mladí biat-
lonisté z Halenkovic neztra-
tili a přivezli si dvě vítězství 
a jedno třetí místo.

Na tento závod se probo-
jovali čtyři halenkovičtí bi-
atlonisté. V sobotu proběhl 
vytrvalostní závod a v ne-
děli rychlostní závod. V ka-
tegorii žáci A obsadil Martin 
Palla ve vytrvalostním zá-
vodě první místo a v rych-
lostním třetí místo. Tomáš 

Hučík obsadil ve vytrva-
lostním závodě čtrnácté 
místo, a v rychlostním závo-
dě deváté místo. V tomto zá-
vodě startovalo 27 sportov-
ců. V kategorii žačky A ob-
sadila Barbora Gabrhelíko-
vá ve vytrvalostním závodě 
první místo a v rychlostním 
páté místo z jednadvaceti 
startujících. V kategorii žáci 
C obsadil Radek Trvaj ve vy-
trvalostním závodě třinácté 
místo a v rychlostním osm-
nácté místo - startovalo 24 
biatlonistů.

II. republikový 
závod Bystřice pod 
Hostýnem 
Druhý republikový závod 

letošní letní biatlonové sezó-
ny proběhl ve dnech 23.–24. 
6. 2012 v Bystřici pod Hos-
týnem. Účastnili se jej čty-
ři naši sportovci. V sobotu 
proběhl závod s hromadným 
startem a v neděli rychlostní 
závod. 

V kategorii žáci A v závo-
dě s hromadným startem 
obsadil Martin Palla šesté 
místo a v rychlostním zá-
vodě druhé místo. Tomáš 
Hučík v závodě s hromad-
ným startem obsadil sedmé 
místo a v rychlostním závo-
dě desáté místo. V katego-
rii žačky A v závodě s hro-
madným startem obsadila 
Barbora Gabrhelíková šesté 
místo a v rychlostním závo-
dě druhé místo. V kategorii 
žáci C v závodě s hromad-
ným startem obsadil Radek 

Úspěchy biatlonistů

Trvaj deváté místo a v rych-
lostním závodě čtrnácté 
místo.

III. republikový závod 
Jáchymov
Třetí republikový závod 

letošní letní biatlonové se-
zóny proběhl v Jáchymově 
ve dnech 25.–26. 8. 2012. 
Účastnili se jej dva halenko-
vičtí závodníci.

V sobotu proběhl zá-
vod s hromadným startem 
a v neděli rychlostní závod. 
V kategorii žáci A v závodě 
s hromadným startem obsa-
dil Martin Palla první místo. 
Následující den v rychlost-
ním závodě své prvenství 
zopakoval. V kategorii žač-
ky A v závodě s hromadným 
startem obsadila Barbora 
Gabrhelíková, po nepříliš 
povedené střelbě, sedmé 
místo. V rychlostním závo-
dě se Barboře zadařilo lépe 
a obsadila třetí místo.

František Palla
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Tělovýchovná jednota Ha-
lenkovice každoročně pořádá 
v průběhu prázdnin Letní fot-
balový turnaj. Již 14. ročník 
se na halenkovickém hřišti 
uskutečnil v sobotu 21. čer-
vence 2012. Pozvání organi-
zátorů přijala mužstva Poho-
řelic, Žlutavy a Napajedel B.

Zápasy byly hrány na 2x 
30 minut a trenéři mužstev 
mohli libovolně střídat. Zápa-
sy tak mohli využít k přípravě 
svých týmů na nastávající fot-
balovou sezónu 2012/2013.

Řízení všech zápasů se, 
stejně jako v loňském roce, 
zodpovědně ujali rozhodčí 
Václav Mitáček, Roman Da-
něk a Václav Družbík. Během 
turnaje nedošlo k žádným 
velkým problémům.

Turnaj bylo možné usku-
tečnit také díky podpoře 
sponzorů. Základní škola po-
skytla prostory šaten a sprch 
u tělocvičny, které využila 
dvě mužstva. Všem, kteří tur-
naj podpořili, organizátoři 
děkují.

Los, který proběhl ve 12:30 
hod., proti sobě určil pro 
úvodní zápas mužstva Halen-
kovic a Žlutavy a pro druhé 
utkání Pohořelice proti Napa-
jedlům. Poražení z úvodních 
zápasů se pak utkali v souboji 
o třetí místo, vítězové sehrá-
li inálový zápas o vítězství 
v turnaji. Nejlepší střelec tur-
naje: Sedlář Jan - Napajedla B 

- 4 branky. Nejlepší hráči tur-
naje: Napajedla B - Sedlář Jan, 
Halenkovice - Liška Filip, Žlu-
tava - Antoš Miroslav, Poho-
řelice - Švejčara Patrik

Zápasy proběhly násle-
dovně:

1. zápas: Halenkovice - 
Žlutava 2:1, branky: Marholt, 
Kašpar – Stoklásek

2. zápas: Pohořelice - Na-
pajedla B 1:5, Švejčara - Sed-
lář 4x, Matoušek 

O 3. místo: Žlutava - Poho-
řelice 4:2, Goiš, Stoklásek 2x, 
Husár - Kašný, Švejčara

V sobotu 23. 6. 2012 byl 
na halenkovickém fotbalo-
vém hřišti sehrán přátelský 
zápas mezi mužstvem Ha-
lenkovic a mužstvem fotba-
lových příznivců. Tento zá-
pas o iciálně ukončil fotbalo-
vou sezónu 2011/2012, kte-
rá se našemu týmu výsledko-
vě příliš nevyvedla.

Utkání si nenechalo ujít 
mnoho ze současných ale 
i bývalých fotbalistů. Na zá-
pas se přišlo podívat také 
několik desítek diváků. Po-
časí přálo a hráčů na střídání 
bylo na obou stranách dost. 
Hrálo se v přátelské atmo-
sféře - potřeba nebyl ani roz-
hodčí. Střídalo se podle sil 
a na lavičce byl čas, kromě 
občerstvení a chycení dru-
hého dechu, trochu si „poke-
cat“. Na usmířenou  fotba-
listé pro fanoušky zakoupili 
bečku piva.

Na začátku utkání mělo pře-
vahu halenkovické A-muž-
stvo, postupem času se hra 
vyrovnala. Zápas nakonec 
skončil nerozhodně 5:5. Ná-
sledovaly proto pokutové 
kopy. Kopnout penaltu si vy-
zkoušel každý hráč a nako-
nec i brankáři. Zde je třeba 
vyzdvihnout výkon brankáře 
fanoušků Radka Čecha Koci-
ána, který do brány nastou-
pil ve své brankářské kukle. 
Ani pokutové kopy neroz-
hodly a zápas tak skončil 
spravedlivou remízou.

Fotbalová sezóna je tedy 
u konce. A - mužstvo se udr-
želo v III. A třídě, když nako-
nec obsadilo dělené předpo-
slední místo tabulky. Konec 
sezóny příliš radosti s výko-
ny halenkovického mužstva 
nepřinesl.

Jiná situace je u mužstva 
přípravky, která má za se-
bou úspěšný rok. Klukům 
se v průběhu sezóny dařilo 
o hodně lépe než v předcho-

zích ročnících. Potěšitelný je 
také zájem o fotbal. Příprav-
ka byla při většině zápasů 
schopna postavit dvě muž-
stva - mladší a starší. Zájem 
o fotbal neupadá a na trénin-
cích i utkáních se stále schá-
zí kolem dvaceti dětí. Podě-
kování patří rodičům, kte-
ří mladé fotbalisty v jejich 
sportovní aktivitě podporu-
jí nejen inančně, ale i svým 
časem. Velký dík směřuje 
i k trenérům Richardu Vašíč-
kovi a Oldřichu Prokopovi.

Uplynulá sezóna přines-
la i změny v zázemí halen-
kovického fotbalu. Po mra-
zem způsobené havárii vody 
v prostoru šaten, byly zre-
konstruovány sprchy - vel-
kou část investic do opravy 
přinesla obec Halenkovi-
ce. Ve spolupráci a s podpo-
rou irmy Fagus s.r.o. přibyl 
na prostranství vedle klu-
bové budovy obytný kontej-
ner, který slouží jako šatna 
a sklad materiálu pro fotba-
lovou přípravku. Společnost 
MK stavební s.r.o. zakoupi-
la pro halenkovické fotba-
listy sadu dresů a podílela 
se na stavebních úpravách 
v budově šaten a při pří-
pravě základny pro uložení 
obytného kontejneru.

Během letních měsíců se 
A mužstvo Halenkovic zú-
častnilo turnajů ve Žlutavě 
14. 7. 2012 a v Pohořelicích 
28. 7. 2012. V sobotu 21. čer-

Především mrazivý závěr 
letošní zimy a určitá techno-
logická nedůslednost při bu-
dování objektu šaten před 
více než 30 lety způsobily le-
tošní havarijní situaci v roz-
vodech vody v prostorách bu-
dovy šaten TJ Halenkovice.

Rekonstrukce byla nezbyt-
ná a výkonný výbor se roz-
hodl současně s tím provést 
přestavbu celého prosto-
ru sprch a umývárny, neboť 
umístění praček v prostoru 
umývárny neodpovídalo bez-
pečnostním kritériím. Tato 
akce se musela provést ne-
odkladně a rychle a to přede-
vším s ohledem na blížící se 
začátek nové fotbalové sezó-
ny. Při oslovení jak zástupců 
naší obce, tak i místních pod-
nikatelů a řemeslníků se vý-
konný výbor setkal s ochotou 
podílet se na řešení vzniklé-
ho problému.

O stav rekonstrukce se in-
tenzivně zajímalo vedení naší 
obce a jeho aktivní přístup 
k vyřešení daného problému 
i z hlediska inančního ve vel-
ké míře přispěl ke zdárné-
mu výsledku celé akce. Pře-

devším velmi rychle vyřešil 
havárii vody a její násled-
nou rekonstrukci pan Břeti-
slav Přecechtěl. Nezbytnou 
novou elektroinstalaci, včet-
ně nových bezpečnostních 
a chránících prvků provedl 
pan Josef Janeček ml. Staveb-
ní práce byly svěřeny irmě 
MK-stavební pana Martina 
Kašpárka a závěrečných ma-
lířských prácí se zhostil pan 
Richard Vašíček. V průbě-
hu celé akce a v rámci svých 
možností se různých prací 
zúčastnili i ostatní členové 
a přátelé naší TJ. Těmto všem, 
kteří přispěli ke zprovoznění 
této rekonstrukce před prv-
ním domácím zápasem nové-
ho ročníku fotbalové soutěže, 

Fotbalové okamžikyFotbalové okamžiky
Letní fotbalový turnaj 2012Fotbalová sezóna 2011/2012

Rozlosování podzimní soutěže 2012/2013
Přípravka - skupina A

Halenkovice - Žlutava neděle 26.08.2012 14.30 hod.  1. kolo

Halenkovice - Tečovice neděle 02.09.2012 14.30 hod.  2. kolo

Mladcová - Halenkovice čtvrtek 06.09.2012 16.00 hod.  3. kolo

Halenkovice – Mysločovice neděle 16.09.2012 14.00 hod.  4. kolo

Tlumačov – Halenkovice neděle 23.09.2012 10.00 hod.  5. kolo

Halenkovice - Malenovice neděle 30.09.2012 13.30 hod.  6. kolo

Napajedla - Halenkovice čtvrtek 04.10.2012 16.00 hod.  7. kolo

Halenkovice - Fryšták neděle 14.10.2012 12.30 hod.  8. kolo

Jaroslavice - Halenkovice pátek 19.10.2012 16.30 hod.  9. kolo

vence 2012 se na halenko-
vickém fotbalovém hřišti ko-
nal tradiční Letní fotbalový 
turnaj. 

Radek Kedruš

Tabulka výsledků sezóny 2011/12 - muži
1. Lípa 16 4 6 72 : 33 52
2. Pohořelice 14 2 10 76 : 59 44
3. Hvozdná 13 4 9 63 : 55 43
4. Březová 13 3 10 65 : 57 42
5. Březůvky 12 5 9 52 : 52 41
6. Paseky 13 1 12 70 : 73 40
7. Fryšták B 12 3 11 66 : 64 39
8. Komárov 12 2 12 43 : 55 38
9. Tečovice B 10 4 12 55 : 67 34
10. Lhota 10 4 12 60 : 60 34
11. Mysločovice 8 6 12 50 : 61 30
12. Halenkovice 9 3 14 62 : 71 30
13. Příluky B 9 3 14 57 : 58 30
14. Lukov B 7 4 15 43 : 69 25

Rozlosování podzimní soutěže 2012/2013
Muži - III. třída - skupina A

Mladcová B – Halenkovice sobota 11.08.2012 16.30 hod.  1. kolo

Halenkovice – Pohořelice neděle 19.08.2012 16.30 hod.  2. kolo

Příluky B – Halenkovice sobota 25.08.2012 16.30 hod.  3. kolo

Halenkovice – Březová neděle 02.09.2012 16.30 hod.  4. kolo

Tečovice B – Halenkovice neděle 09.09.2012 16.00 hod.  5. kolo

Halenkovice – Březůvky neděle 16.09.2012 16.00 hod.  6. kolo

Hvozdná – Halenkovice sobota 22.09.2012 13.00 hod.  7. kolo

Halenkovice – Všemina neděle 30.09.2012 15.30 hod.  8. kolo

Mysločovice – Halenkovice neděle 07.10.2012 15.00 hod.  9. kolo

Halenkovice – Štípa neděle 14.10.2012 14.30 hod. 10. kolo

Lhota – Halenkovice neděle 21.10.2012 14.00 hod. 11. kolo

Halenkovice – Komárov neděle 28.10.2012 14.00 hod. 12. kolo

Fryšták B – Halenkovice sobota 03.11.2012 13.30 hod. 13. kolo

Halenkovice - Mladcová B neděle 11.11.2012 13.30 hod. 14. kolo

patří naše velké poděkování.
Jak již bylo řečeno, záze-

mí členů fotbalových oddílů 
mužů a v současné době pří-
pravky má za sebou více jak 
30 let existence, v jejímž prů-
běhu nebyly realizovány žád-
né větší investice. Členové vý-
boru jsou si této skutečnosti 
vědomi a v současné době 
pracují na dlouhodobější vizi 
investičních akcí, které by 
měly zajistit technické zhod-
nocení majetku TJ Halenkovi-
ce. Už kvůli nastupující mla-
dé generaci sportovců chce 
vedení TJ prostředí a zázemí 
jejich sportovních aktivit zve-
lebit a alespoň přiblížit sou-
časným standardům.

Radek Kedruš

Rekonstrukce šaten TJ Halenkovice

Finále: Halenkovice - Na-
pajedla B 1:2, Kadlčák Ond-
řej - Nguyen, Gabrhelík

Konečné pořadí turnaje:
1. Napajedla B
2. Halenkovice
3. Žlutava
4. Pohořelice

RJ+Zbyněk Horka
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6.–7. října 2012 - VÝSTAVA OVOCE

Výstava ovoce proběhne na sále KD ve dnech 6. a 7. října od 9:00 do 16:00 hodin. 
Pořádá ČZS Halenkovice. Vystavovat se kromě ovoce (zejména jablek) budou i různé 
druhy zeleniny, květin a včelařských produktů. Malé občerstvení a zahrádkářská 
tombola zajištěna. Výběr vzorků v kanceláři OÚ 4. a 5. října od 8:00 do 18:00.

12. a 13. října 2012 - VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A SENÁTU 
Volby do Zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR se konají ve dnech 12. a 13. 

října 2012. Volební místností v Halenkovicích je přísálí KD. V pátek 12. října se volí 
od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 13. října od 8:00 do 14:00 hodin. Na žádost lze 
volit i do přenosné urny. Volební lísky obdržíte do svých schránek, případně budou 
k dispozici ve volební místnosti. Druhé kolo senátních voleb pravděpodobně pro-
běhne 19. a 20. října 2012. S sebou platný doklad totožnosti (OP, pas).

13. října 2012 - DRAKIÁDA

Letecko modelářský klub ve spolupráci s MŠ a ZŠ Halenkovice pořádá v sobo-
tu 13. 10. 2012 Drakiádu. Sraz je ve 14 hodin na modelářském letišti na Vrchovici. 
Drobné občerstvení zajištěno.

20. října 2012 - SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY

Letecko modelářský klub ve spolupráci z LMK Otrokovice pořádá v sobotu 
20. 10. 2012 žákovskou soutěž O pohár starosty obce Halenkovice. Sraz je ve 14 ho-
din na modelářském letišti na Vrchovici.

21. října 2012 - DIVADELNÍ NEDĚLE

21. října pro vás obecní úřad uspořádá divadelní neděli. Odpoledne v 15:00 hodin 
mohou diváci, zejména děti vidět pohádku „Zvířátka a loupežnice“ a v 19:00 hodin 
mohou dospělí shlédnout divadelní komedii „Uděláte mně to znova?“ Hraje divadel-
ní soubor Zdeňka Štěpánka z Napajedel. Vstupné 30 Kč děti a 60 Kč dospělí.

3. listopadu 2012 - ZAVÍRÁNÍ NEBE

LMK Halenkovice pořádá v sobotu 3. 11. 2012 tradiční zavírání nebe. Sraz zájemců 
o létání i diváků je ve 14:00 hod. na modelářském letišti na Vrchovici.

16. listopadu 2012 - ZADÁNO NEJEN PRO ŽENY ANEB PRIMA JÍZDA

V pátek 16. 11. 2012 v 18:00 hodin se uskuteční akce Zadáno nejen pro ženy aneb 
Prima jízda. Pořádá KK Halenkovice. Uvidíte novinky z kosmetické a kadeřnické 
tvorby žáků Střední školy oděvní a služeb Vizovice s módní přehlídkou. A mnoho 
dalšího.

18. listopadu 2012 - VÝSTAVA VÁNOČNÍCH OZDOB

V neděli 18. listopadu se v sále KD od 10:00 do 15:00 hodin koná prodejní výsta-
va vánočních ozdob (baňky, dekorace, aranžmá, slaměné ozdoby, ubrusy). Pořádá 
p. Hadačová z Uherského Hradiště.

1. prosince 2012 - VÁNOČNÍ JARMARK

V sobotu 1. prosince se v Klubu seniorů v budově KD koná Vánoční jarmark - pro-
dej výrobků maminek dětí z folklorního kroužku Pláňata a z MŠ. Prodávat se budou 
vánoční dekorace (svícny, aranžmá, ozdoby aj.). Pořádá Folklórní kroužek Pláňata. 

1. prosince 2012 - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Tradiční Rozsvícení halenkovického vánočního stromu se uskuteční 1. 12. 2012 
před budovou KD od 16:00 hodin. Součástí bude vystoupení děti z MŠ, ZŠ, LŠU Napa-
jedla a Folklórního souboru Pláňata, muzikantů Topolanky a Pozdního sběru. Mož-
ná přijde i Mikuláš s andělem a čerty. Občerstvení zajištěno (čaj, svařák, medovina, 
klobásky).

15. prosince 2012 - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Na sobotu 15. prosince si pro vás divadelní spolek Tyjátr z Otrokovic připravil ob-
líbenou hru N. V. Gogola - Ženitba. Hraje se v KD Halenkovice a začátek představení 
je v 19:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

Připravované kulturní a společenské akce

(změna termínů vyhrazena)

 Vítáme naše nejmenší
Nikolas Ceroni   29. 11. 2010 Záhumení
Zuzana Surá  6. 1. 2011 Kržle
Silvie Abrahámová  15. 1. 2011 Pláňavy
Filip Štulíř  21. 1. 2011 Dolina
Justýna Šavarová  1. 2. 2011 Dolina
Amálie Sudková  21. 2. 2011 Hradská
Veronika Vičánková  7. 3. 2011 Obecnice
Jakub Machala  16. 3. 2011 Dolina
Klára Plšková  20.  3.  2011 Katernice
Jakub Kašpárek   31. 3. 2011 Nová Silnice
Klára Dudešková  2. 4. 2011 Katernice
Martin Maňák  13. 4. 2011 Pláňavy
Šimon Trvaj  11. 5. 2011 Dolina
Jakub Kuchař  16. 5. 2011 Dolina
Matěj Vičánek  26. 5. 2011 Katernice
Roman Sattek  4. 6. 2011 Záhumení
Hubert Baťka  8. 6. 2011 Dědina
Ondřej Spáčil  24. 6. 2011 Katernice
Petr Gabrhelík  27. 6. 2011 U Svatých
Jiří Janeček  23. 7. 2011 Záhumení
Anežka Gajdošíková  21. 8. 2011 Nová Silnice
Adéla Marie Růžička  20. 9. 2011 Břehy
Maxmilián Pokladník   23. 9. 2011 U Svatých

 Loučíme se se zemřelými
Nikola Zapletalová   10. 1. 2011 16 let
Josef Vojtík   30. 1. 2011 76 let
Františka Mišurcová  3. 3. 2011 84 let
Pavel Ščevík   17. 3. 2011 58 let
Josef Hanák   22. 3. 2011 66 let
Marie Kubičíková   26. 4. 2011 73 let
Josef Juřena   10. 6. 2011 52 let
František Tomaštík   15. 6. 2011 74 let
Libor Juřena   4. 7. 2011 56 let
Vojtěch Sklenařík   10. 7. 2011 87 let
Oldřich Zapletal   14. 9. 2011 74 let
Josef Švejčara   5. 10. 2011 85 let
Josefa Pešlová 19. 10. 2011 82 let
Roman Smýkal  16. 10. 2011 59 let
Anna Janečková  26. 10. 2011 86 let
Filomena Horňáková   8. 11. 2011 72 let
Jiřina Huťková  11. 11. 2011 83 let
Vlastimila Rapantová  8. 12. 2011 84 let
Ignác Juřena  17. 12. 2011 92 let

Pohyb obyvatel v roce 2011
Obec Halenkovice měla k 31. 

12. 2011 1827 obyvatel, což je 
o 7 méně než v roce 2010. Při-
stěhovalo se 29 osob, narodi-
lo se 23 dětí, odstěhovalo se 
40 osob a zemřelo 19 občanů. 
V rámci obce se přestěhova-
lo 35 občanů. Z tohoto počtu 
je v Halenkovicích přihlášeno 
7 cizinců s různým typem po-
bytu. 66 občanů má evidovaný 
trvalý pobyt na úřední adrese, 
což je adresa obecního úřadu 
(Halenkovice 76). 

Celkem 13 občanů Halen-
kovic uzavřelo sňatek. Konalo 

se 9 obřadů (1 v Napajedlích, 
1 ve Zlíně - Lešné, 1 v Borši-
cích, 1 v Trnavě ,1 ve Fryštáku, 
4 v Halenkovicích – na zahra-
dě, doma, v kostele a na OÚ). 
Rozvedlo se 10 občanů.

V Halenkovicích je nyní 6 
občanů starších 90 let: Anež-
ka Navrátilová z Kžlí (94 let), 
Alžběta Bačíková z Doliny (92 
let), Vlastimila Hrabalová ze 
Zadřínoví (91 let) a František 
Kašpárek z Pláňav (91 let), 
Marie Almášiová z Doliny (91 
let) a Karel Žák z Chobotova 
(90 let).

Pro příchozí byl už tra-
dičně skvěle připraven 
areál modelářského letiště 
na Vrchovici. Tato akce už 
má v řadách modelářů své 
renomé a také díky němu 
se i přes nepřízeň počasí 
v sobotu 9. června 2012 
na Halenkovicích objevilo 
hodně modelů.

Komentovaná část 
programu byla zaháje-
na ve 13:00 hod., slovem, 
po dobu celého odpoledne, 
akci doprovázeli pan Gala-
tík a Hadač. Na letošní rok 
byly připraveny průlety 
skutečných letadel L60 Bri-
gadýr, Z142 a SW 13 Vivat. 
Nepříznivé povětrnostní 
podmínky způsobily, že se 
nad Halenkovicemi s něko-
lika nízkými průlety objevil 
jen stroj Zlin 142 z Kromě-
říže, který zde zajišťuje po-
žární hlídkování.

Pro děti byla i letos při-
pravena soutěž s házed-
ly, kterých bylo přichystá-
no padesát. Jen pět z nich 
si nenašlo svého nového 
malého majitele. I to svěd-
čí o tom, že se našlo dost 
těch, které počasí neod-
radilo. Program byl něko-
likrát přerušen silnějším 
deštěm, ale ke cti modelá-
řů slouží to, že po většinu 
času se na zamračené ob-
loze proháněly atraktivní 
modely a bylo se na co dí-
vat.

Závěrečné vyhodnoce-
ní letošní Model air show 
proběhlo pod střechou le-
tištní budovy, kde orga-
nizátoři poděkovali všem 
modelářům a vyhlásili vý-
sledky jednotlivých anket 
a soutěží.

R.J.

Akce  halenkovských modelářů

Otevírání nebe 2012
Po celou zimu bylo nebe nad 

halenkovickým modelářským le-
tištěm pomyslně uzavřené. Změ-
nila to až sobota 14. 4. 2012. Čle-
nové LMK Halenkovice uspořá-
dali tradiční Otevření nebe.

Provoz modelů je extrémně zá-
vislý na počasí a to letos bohužel 
nevyšlo. Problémem se stal silný 
vítr, který odradil téměř všechny 
modeláře od létání. Zničit model 
na začátku sezóny se nikomu ne-
chtělo. Přesto, že se do Halenko-
vic ráno sjelo hodně letuchtivých 
modelářů, nakonec to dopadlo 
tak, že letadla zůstala v autech 
a jejich majitelé se po nějakém 
čase rozhodli k odjezdu.

Příchozí se alespoň mohli se-
známit s tím, co je na Vrchovi-
ci nového. Během brigád, kte-
ré předcházely „Otevírání“ byl 
opraven a vymalován interiér 
letištní budovy, přibyl v ní malý 
sklad. Na budově jsou umístěny 
nové informační cedule, které 
klubu jako sponzorský dar věno-
vala irma Zeroz s.r.o. Ve spolu-
práci s touto irmou vznikl i nový 
znak LMK Halenkovice.

Během odpoledne se toho moc 
nenalétalo, ale byli odvážlivci, 
kteří to zkusili. Až na jednoho 

se podařilo svůj stroj dostat bez-
pečně na zem všem. O to větší byla 
možnost poklábosit. Pro účastní-
ky bylo připraveno občerstvení 
- pivo, nealko a výborná dršťko-
vá polévka. Prostorná budova po-
skytla vítané závětří.

I přes problémy s počasím bylo 
nebe na Vrchovici otevřeno. Také 
letos bylo letiště dějištěm několi-
ka akcí pro veřejnost, z nichž prv-
ní bylo „Pálení čarodějnic“, po-
řádané halenkovickými hasiči. 
Největší akcí byla tradiční Model 
air show, která proběhla v červ-
nu, na podzim pak bude Drakiá-
da. V první řadě však bude letiště 
sloužit k létání pro radost...

Model air show 2012
I druhá letošní akce halenko-

vických modelářů byla pozname-
nána nepřízní počasí. Při Oteví-
rání nebe to byl silný vítr, Model 
air show zase provázely dešťové 
přeháňky. Přesto se organizáto-
rům z LMK Halenkovice podaři-
lo připravit příjemné odpoledne, 
na které si cestu našlo i dost di-
váků.
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V sobotu 26 května 2012 jsme 
na obecním úřadě v Halenkovicích 
do života přivítali naše nejmenší děti. 
Pozvaní na tento slavnostní akt přijali: 
Naďa a Kamil Hanáčkovi se synem Sa-
muelem (foto č. 1), Monika Kašíková 
a František Pokladník se synem Max-
miliánem (foto č. 2), Alena a Jan Mészá-
rosovi s dcerou Janou (foto č. 3), Mar-
ta a Petr Suchánkovi se synem Petrem 
(foto č. 4), Michaela Petrová a Andreas 
Theisinger se synem Timonem (foto 
č. 5), Eva a Jaroslav Petrášovi s dcerou 
Samantou (foto č. 6), Jana a Zdeněk Že-
lezníkovi s dcerou Zuzanou (foto č. 7) 

a Petra a Radek Sakáčovi s dcerou Lucií 
(foto č. 8). Krátký program plný básni-
ček, písniček a tanečků předvedli děti 
z mateřské školy a žáci základní ško-
ly. Vystoupení připravili pod vedením 
p. učitelky Holáskové a p. Tělupilové. 
Děti na klávesy doprovodila Zuzana 
Kříčková.

Přejeme dětem i rodičům pevné zdra-
ví, hodně štěstí a spokojenosti.

P.S. Děkuji žákům 9. třídy Denise Ha-
nákové a Dominikovi Poláškovi za účin-
kování při slavnostních obřadech.

Bohdana Blažková, 
matrikářka

Vítání občánků
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První občánek roku 2012
Prvním mimin-

kem s trvalým po-
bytem v Halenko-
vicích, narozeným 
v roce 2012 je Jana 
Mészárosová ze Zá-
dřinoví. Narodila se 
Aleně a Janu Mészá-
rosovým v úterý 17. 
ledna 2012 ve zlín-
ské porodnici. Váži-
la 3,00 kg a měřila 
51 cm. Přejeme celé 
rodince hodně zdra-
ví, štěstí a spokoje-
nosti.

Svatba 
27. dubna 2012 uzavřeli v římskokatolic-

kém kostele sv. Josefa v Halenkovicích své 
manželství Eva Hlaváčová a Michal Čapka. 

Zlatá svatba
30. prosince 2011 oslavili zlatou 

svatbu – padesát let společného ži-
vota manželé Marie a Antonín Hu-
číkovi z Katernic. Sňatek uzavřeli 
30. 12. 1961 v Halenkovicích

Zlatá svatba
28. července 2012 oslavili zlatou 

svatbu – padesát let společného ži-
vota manželé Jaroslava a František 
Gabryšovi ze Záhumení. Sňatek uza-
vřeli 28. 7. 1962 v Halenkovicích

Diamantová svatba
20. září 2012 oslavili diamantovou 

svatbu – šedesát let společného života 
manželé Marie a Antonín Kopčilovi
od Svatých. Sňatek uzavřeli 20. 9. 1952 
v Halenkovicích
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Leden
60 let

 Ludmila Dohnalová Zádřinoví 200
 Jarmila Rapantová Záhumení 455

65 let
 Vladimír Jambor Díly 46
 Jan Běhůnek Dolina 193
 Josef Očadlík Dolina 223
 Marie Šavarová Dolina 524

75 let
 Vlastimil Horka Katernice 113
 Adolf Vávra Hradská 448

80 let
 Božena Čapková Zlámanec 232

90 let
 Karel Žák Chobotov 133

Únor
50 let

 Pavel Sudolský U Svatých 556

55 let
 Hana Huťková Záhumení 624

60 let
 Jana Musilová Dědina 5

70 let 
 Věra Vojtášková Nová Silnice 414
 Jan Vičánek Kržle 270

80 let
 Břetislav Kašík U Svatých 442

Březen
50 let

 Marie Stratilová Záhumení 290
 Marta Hložková Obecnice 641

60 let 
 Ing. František Kocián Záhumení 599

65 let
 Vladimír Tomaštík Zádřinoví 68

70 let
 Rostislav Trvaj Dolina 506

Duben
55 let

 Jarmila Snopková Záhumení 326

60 let
 Danuše Němcová Dolina 301
 Milena Trvajová Dolina 506

65 let
 Ludmila Horková Katernice 279
 Anna Musilová Záhumení 573

75 let
 Františka Vlková Zádřinoví 314

80 let
 Zdenka Súkupová Pláňavy 245

Květen
55 let

 Miroslav Čevora Zemanové 353

60 let
 Ing. Jiřina Černá Dědina 1

65 let
 Arnošt Fischer Pláňavy 184
 Vladimír Maňásek  Pláňavy 102

80 let
 Ladislav Klapal Katernice 141

Červen
50 let

 František Stratil Záhumení 290
 Alena Velechová  Kopec 633
 Irena Přikrylová Pláňavy 351

60 let
 Ladislav Smetana Dolina 426
 Františka Juřenová Dolina 590
 Pavel Musil  Dolina 190

65 let
 František Brázdil Dolina 542

85 let
 Mária Botková Pláňavy 372

Červenec
55 let

 Mgr. Eva Sattková Záhumení 617
 Jana Baštincová Dolina 485

60 let
 Zdeněk Železník Katernice 110
 Štefan Berzedy Záhumení 605
 Stanislava Žáková Pláňavy 183
 Jiřina Spáčilová  Járky 210

Srpen
50 let

 Richard Stočes Obecnice 642
 Pavla Režná Dolní Konec 588

55 let 
 Vlasta Sklenaříková Járky 357

60 let
 Věra Hromadová Kržle 37 E
 Ing. Eva Kalivodová Záhumení 617

65 let
 Zdeněk Kaška Katernice 123
 Jana Očadlíková Dolina 582

70 let
 Anna Horková Katernice 113
 Hana Přecechtělová Kopec 553
 Josef Ulica  Katernice 144

Září
50 let

 Dagmar Stratilová Obecnice 440

55 let 
 Marie Lipnerová Katernice 121
 Pavla Čevorová Kopec 552

60 let
 Vlastimil Čevora Kopec 552

65 let
 Eva Slezáčková Obecnice 438
 Václav Kocián Záhumení 578

70 let
 Miroslav Kedra Zádřinoví 42
 Miloslav Přecechtěl Kopec 553

80 let
 Božena Tatárková Pláňavy 488

85 let
 Marie Trvajová Dolina 199

Říjen
60 let

 Ludmila Karbowiaková Záhumení 604

65 let 
 Marie Zapletalová Zádřinoví 467
 Jaroslav Skopal Pláňavy 350

70 let
 Jaroslava Gabryšová Záhumení 571

75 let
 Marie Gajdošíková Zemanové 218

80 let
 Anežka Valentová U Svatých 75
 Marie Marholtová Obecnice 96
 Marie Kopčilová U Svatých 358

85 let
 Marie Vojáčková Zádřinoví 39
 Oldřiška Šenkyříková U Svatých 507

Všem našim milým jubilantům do další řád-
ky let přejeme pevné zdraví, stálou pohodu 

a dobrou náladu.
 

 Bohdana Blažková, matrikářka


