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Jak je to u nás s Mikulášem
První Mikuláš s čerty a anděly se objevil už na rozsvěcování vánočního stromu
v sobotu 1. prosince. Ve středu 5. prosince si jako tradičně užili svého Mikuláše žáci
9. ročníku. Tlupa čertů dva
andělé a Mikuláš postupně prošli třídy v mateřské
škole a všechny ročníky základní školy. Nezapomněli
ani na kuchařky zdejší jídelny a navštívili i pracovníky
obecního úřadu. Další Mikuláš se objevil na Mikuláš-
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Vánoční strom
Besídka Pláňat

ské dětské mši, která se konala 5. prosince v v halenkovickém kostele sv. Josefa.
Také 6. prosince jste mohli
zahlédnout Mikuláše, čerta
a anděla v prodejně COOPu.
Mohli jsme ho vidět i při mikulášské nadílce v MŠ v pátek 7. prosince. Navštívil
i trénink fotbalové přípravky. Na konec na besídce Pláňat překvapil mladé tanečníky a zpěváky. Spolu s čety
a andělem probral jejich
dobré vlastnosti i prohřešky

a pak rozdával nadílku. Jestli v podvečer svého svátku,
či později, procházel domácnosti, ve kterých jsou děti, se
nám nepodařilo zjistit, ale
nevadí, děti si přesto užili
básniček, písniček i sladkostí. Je hezké, že tato tradice,
alespoň v této podobě, přetrvává až do dnešních dnů.
A kdo je vlastně Mikuláš? Svatý Mikuláš byl reálná historická postava. Na-

U fotbalistů

rodil se někdy kolem roku
270 v Řecku. Později se stal
biskupem a působil v Myře
na území dnešního Turecka.

Byl velmi štědrý a rád lidem
pomáhal.
Pokračování na straně 2
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Jak je to u nás s Mikulášem
Pokračování ze strany 1
V té době ale docházelo
k velkému pronásledování křesťanů, kteří byli zavíráni do žalářů a mučeni.
Tomuto osudu se nevyhnul
ani Mikuláš a 6. prosince
byl umučen k smrti. Právě
na toto datum proto připadá jeho svátek. Za všechny
své dobré skutky byl Mikuláš později prohlášen
za svatého.

Mikuláš u nás bývá oblečen v bílém - zlatem protkávaném či červeně zdobeném
plášti, na hlavě mívá biskupskou mitru a v ruce biskupskou berlu, celý kostým většinou doplňuje bílý plnovous. Mikuláše podle tradice doprovází éterický anděl
celý v bílém s bělostnými křídly, symbol dobra. Poslední
postavou v trojici je čert, kte-

rý děti straší svým hrozivým
vzhledem a je symbolem zla.
Čert většinou nosí řetěz, kterým hrozivě chrastí a pytel,
aby si v něm mohl zlobivé
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děti odnést do pekla. Mikuláš a jeho společníci přichází do domácností, ve kterých
jsou děti, pátého prosince
– zpravidla v podvečer. Nej-

dříve se Mikuláš zeptá rodičů či dítěte, zda bylo hodné, eventuelně čert přečte
jeho prohřešky z „pekelné“
knihy. Chlapeček či holčička
pak slíbí, že se polepší a řeknou „návštěvě“ básničku či
zazpívají písničku, kterou
si dopředu připravili. Poté
V kostele

Škoda, že Mikuláš nepodléhá autorským právům.
Za oceánem byl totiž podrobně přezkoumán a přestavěn v Santa Klause a nastěhován na severní pól.
Přeoděn do červeného, vyzbrojen saněmi a sobím
Mikuláš v MŠ

spřežením se u nás pustil
do křížku s tradicí Ježíška
a Mikuláše. S tím už nic nenaděláme, trestní oznámení
za padělání asi nepodáme,
a tak nezbývá než poctivě
dodržovat naše české tradice a svátky...
B.B

Pranostiky

děti Mikuláš s pomocí anděla obdaruje dárky. Oblíbené
jsou drobné sladkosti a ovoce. Zlobivým dětem naděluje
uhlí či brambory.

• Na svatého Mikuláše je
už zima celá naše.
• Svatá Barbora mosty
mostí, Sába hřeby ostří,
svatý Mikuláš je přibíjí.
• Když na Mikuláše prší,
zima lidi hodně zkruší.
• O svatém Mikuláši často snížek práší.

3

č. 69 / Prosinec 2012

halenkovický zpravodaj

Rozsvícení vánočního stromu
Vánoce jsou za dveřmi.
Opět se potvrdila slova písničky božského Káji, že: „Čas
letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy“. Ještě máme
v živé paměti Velikonoce
a vzpomeneme na to, kolik
jsou naše děti schopné „protočit“ o pouti nebo se nám
jasně vybaví, jak jsme si, více
či méně, odpočali při letní dovolené (jako by to bylo
včera) a zas je to tu. Pro někoho pohoda, klid, rozjímání, pro někoho bláznění s nakupováním dárků, úklidem,
pečením a vařením. Je tu čas
vánoční, čas Adventu.
V naší obci je tradicí o první adventní neděli rozsvítit
vánoční stromek. Ze zcela
praktických důvodů se letos
dohodlo, že se tato tradice
přesune na sobotu. Máme
za to, že příchozí si v sobotu
více užijí nakupování na vánočním jarmarku, vystou-

pení dětí a muzikantů Topolanky a hlavně déle postojí
a poklábosí se známými, kamarády, sousedy při dobrém
občerstvení, ať už koláčku,
klobásce, či skleničce lahodného moku, který zahřeje
a nezpůsobí potíže následující den. Také si v neděli zájemci v klidu zajdou na adventní koncert do kostela sv.
Josefa, aniž by museli volit
mezi dvěma aktivitami. Doufáme, že se naše úvahy potvrdí a malý časový posun
bude ku prospěchu věci a nikoho neurazí.
A jak to tedy všechno probíhalo. Přípravy na vystoupení dětí a výroba zboží
k prodeji už měsíce dopředu. Chystání jarmarku ně-

kolik týdnů. Přípravy stromku, pódia a osvětlení několik dnů. Všechno chce svůj
čas. Zapojili se děti, maminky, členové kulturní komise, učitelé, pracovníci obce
a další dobrovolníci. Všichni
dělali maximum, aby si diváci tento den, tedy sobotu
1. prosince, mohli náležitě
užít. Návštěvníky slavnostního rozsvícení vánočního
stromu hned po příchodu
ke kulturnímu domu upoutaly dvě nové věci. Byla to
absence vánočního stromu,
ale jen zdánlivá. Z úsporných
důvodů se vedení obce rozhodlo ozdobit borovici, která
již léta trvale roste v parčíku

cí. Dále vše probíhalo tradičně. Za pořadatele z kulturní komise všechny přivítala
p. Dr. Kašíková, která přítomné seznámila s programem
podvečera a průběžně uváděla jednotlivá vystoupení.
Následně předala slovo starostovi obce. Ten vzpomněl
dobu vánoční a také krátce
shrnul práci obce za celý rok
2012 a připojil i přání k nadcházejícím svátkům a k novému roku (viz níže). Pak
přišla na řadu jednotlivá vystoupení. Jako první se předvedly děti z mateřské školky.
Přednesly básničky, říkadla
a zazpívaly písničky s čertovskou tématikou. Své vystoupení si nazvaly Čertoviny.
Pak následovalo vystoupení
dětí ze základní školy, které bylo plné básniček a povídání o Vánocích a zimě.
Další vystoupily děti z lidové školy umění z Napajedel.
Ty se představily s hudebním nástrojem, který ovládají a předvedly svá nacvičená
hudební dílka v několika případech doplněná zpěvem.
Poslední přišly na řadu děti
z folklorního kroužku Pláňata. Ty nacvičily vánoční pásmo „Koledování“ sestavené

naproti obecního úřadu. Odpadlo tím shánění vhodného stromu a nákladná přeprava. Také je mile překvapil
malovaný betlém, sestavený
pod již zmiňovanou borovi-

z tradičních koled, básniček
a starodávných písniček i sólových zpěvů. Všichni účinkující byli výborní a sklidili za své výkony velký a zasloužený potlesk. Nutno vy-

zvednout výkon dvou mladých nadějných houslistek
Kačenky Jelínkové a Anetky
Nádvorníkové, které jak věříme, budou propříště hudební oporou Pláňat.

A pak to přišlo. Odkudsi
se zjevil Mikuláš s andělem
a čerty a pomalu se přibližoval ke stromku v parčíku.
Jediným dotykem berly pak

stromek rozsvítil. Čerti vběhli mezi děti a vyzpovídali
je, zda byly v průběhu roku
hodné a pomáhaly svým rodičům. Protože v Halenkovicích máme pouze hodné děti,
odměnil je Mikuláš nebo anděl medovým perníkem.
Již v průběhu vystoupení si
mohli diváci zakoupit něco
dobrého k zakousnutí. Někteří dali přednost grilované klobásce nebo bůčku, jiné
nalákala teplá „medovinka“
nebo voňavý „svařáček“, jiní
sáhli po sladkém koláči. Rozhodně bylo z čeho vybírat.
S přítomnými se rozloučila
Dr. Kašíková, která všem poděkovala za účast a popřála
k Vánocům a novému roku.
Vánoční melodie na počátku
Pokračování na straně 4
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Milovníci a milovnice klasických rukodělných vánoč-

ních dárků, ozdob a aranžmá už ve 14 hodin nakupovali na Vánočním jarmarku. Jarmark organizovaly
a s láskou ochotně připravovaly týdny dopředu, na úkor
vlastního volného času
a potřeb svých rodin, Zuzana Mitáčková s Romanou
Liškovou za vydatné pomoci Moniky Holáskové. Těsně před vyvrcholením akce
se do příprav zapojily další
maminky, kterým také patří
velké poděkování. Potěšující je, že výtěžek 4.000 Kč
bude použitý ve prospěch

Vážení spoluobčané,
zítřejším dnem vstoupíme do vánočního období - do období Adventu. Dovolte mi, abych Vás všechny, jménem zastupitelstva
obce i jménem svým přivítal na Slavnostním rozsvícení halenkovického vánočního stromu, které adventní
období v Halenkovicích jako
tradičně otevírá. Hlavně chci
přivítat děti, pro které jsou
blížící se Vánoce nejkouzelnějším svátkem v celém
roce. I vy, dospělí, jste jistě
zažili zvláštní kouzlo Vánoc,
roztomilé období dětské nevědomosti, touhy a splněných přání. Věřím, že všichni
rádi vzpomenete na své dětství, chvilky pohody strávené u vánočního stromečku.
Dopřejte si tuto pohodu
i dnes, v době tak uspěchané,
a znovu si ji v klidu vychutnejte. V době vánočních svátků využijte volný čas na obnovení svých sil a hlavně se
věnujte svým rodinám a dětem. Práce je důležitá součást života, ale není to jeho
součást jediná.
Vánoce jsou také příležitostí k upevnění rodinných
a přátelských svazků a mož-

ností vzpomenout na naše
blízké, kteří již nebudou
s námi sedět u štědrovečerního stolu. Ale tak to v životě
chodí, radost střídá smutek,
štěstí - neštěstí. Život pokračuje dál. Je na nás, abychom
to zlé dokázali zmírnit.
Rok 2012 se blíží ke svému konci. Začínáme bilancovat. Co se zdařilo, a co je
zapotřebí ještě dodělat. Pro
obec Halenkovice byl letošní
rok velmi náročný a hektický. Dokončili jsme výstavbu
části kanalizace a centrální čistírnu odpadních vod,
výstavbu spojky vodovodu
na Dolinu, zbudovali jsme
nový otopný systém na plyn
v budově staré školy a také
jsme se museli vypořádat
s přívalovou vodou při vytrvalých deštích v měsíci
červnu na celém toku potoku Vrbka. Nyní proto provádíme opravu koryta potoku pod jednotlivými mosty
a opravu centrální kanalizace na Pláňavách. Jedná se
pouze o hrubý výčet akcí,
které obec Halenkovice dokončila, nebo před koncem
roku dokončí. Přitom finance čerpáme převážně z dotací, ale i z vlastních zdrojů.

a na závěr programu zahráli
muzikanti z Topolanky, kteří
udělali za pestrým vystoupením pomyslnou tečku.

Předvánoční proslov

folklórního kroužku Pláňata, který Zuzka už téměř
pět let vede. Příchozí mohli nakupovat dárečky taky
u dalších prodejců, kteří se
prezentovali ve vestibulu
kulturního domu. Nabízeli: voňavá mýdla, keramiku, vánoční ozdoby Kusudama a jiné. Rozhodně bylo
z čeho vybírat. Ti, co nestihli nákupy před rozsvícením stromu, mohli pokračovat po skončení programu, to už bylo kolem 18
hodiny. Lidé se pomalu vytráceli, až prostor před kul-

V této souvislosti oceňuji
vstřícný přístup a toleranci
všech, kterých se stavební
práce dotkly, všech, kteří
se umí s tímto problémem
vyrovnat. Je to jistě proto,
že vědí, že je to pro dobrou
věc. Všudy přítomný prach
a bláto jsou bohužel nedílnou součástí každé stavby.
Dost již práce, svátky
pohody a odpočinku jsou
za dveřmi. Kdo má zájem,
dozví se o dění v obci více
v našich novinách nebo
na zasedání zastupitelstva.
Závěrem mi dovolte,
abych poděkoval všem, kteří pracují pro obec Halenkovice, zaměstnancům obce,
zastupitelům a dalším spolupracovníkům a firmám.
Děkuji našim obětavým
občanům, kteří se aktiv-
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Rozsvícení vánočního stromu
Pokračování ze strany 3
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turním domem zcela osiřel
a do klidu noci blikala jen
zářivá světýlka vánočního stromu. Za zmínku stojí,
že je obci Halenkovice spolu s hvězdou sponzorsky
věnovala společnost E.ON.
Všem, kteří se zasloužili
o příjemnou předvánoční
atmosféru, patří velké díky.
B. B.

ně zapojují do dění v naší
obci. Především těm, kteří
svůj volný čas věnují jiným,
hlavně dětem, a to bez nároku na odměnu. Poděkování patří i firmě E.ON, která
darovala vánoční výzdobu
v hodnotě téměř 43 tis. Kč
na osvětlení halenkovického vánočního stromu.
Do roku 2013 vám všem
přeji pevné zdraví, hodně
štěstí, dobré sousedy a kolegy. V partnerském životě lásku, porozumění a toleranci.
Ať vás těžká doba nezlomí
a v každém novém dni najdete alespoň trochu radosti.
Všem Vám přeji veselé Vánoce a šťastný nový rok. Hezký zbytek večera a děkuji
za pozornost.
Jaromír Blažek

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás krátce seznámil s děním v obci
za poslední období.
V září jsme finišovali na čističce a kanalizaci. Čistička
se připojila na nový transformátor, který bude napájet její zařízení. Dodělávala
se příjezdová komunikace
k ČOV s připojením na státní
silnici. Dokončovala se přečerpávací stanice na Dolním
Konci a propojení kanalizace
z Kopce na Dolinu a ke Svatým. V listopadu se spustil
zkušební provoz, který potrvá do podzimu roku 2013.
V tomto období by se měly
připojovat jednotlivé domácnosti, které jsou v dosahu
kanalizace. Už v říjnu jsme
všechny majitele těchto nemovitostí písemně pozvali
na schůzku, která se konala
v kulturním domě. Dle odhadu se dostavilo kolem tří set
osob. Kdo měl zájem, mohl
se dovědět jakým způsobem
se připojit a další informace
ohledně čištění (jde o připojení na přímo z WC do kanalizace bez použití septiku).

Popřípadě v diskuzi na to,
co ho v této souvislosti zajímalo. Bylo zde řečeno i to, že
zastupitelstvo obce schválilo
dotaci na připojení pro každou domácnost až do výše
1000 Kč na základě předloženého účtu např. na materiál
či práce. Podmínkou je pouze připojení do konce července 2013. Věřím, že větši-

na našich obyvatel pochopila
nutnost centrálního čištění.
Odvozuji to i z toho, že již následující týdny jsme propláceli několik účtenek. Každý

kdo bude připojený, předloží
obci čestné prohlášení, které bude sloužit jako doklad
o připojení. Stočné se v roce
2013 platit nebude, výpočet

provedeme až po zkušebním
provozu. I nadále platí, že kdo
má k této problematice nějaký dotaz, může se na mě bez
obav obrátit.
Samozřejmě jsme prováděli klasické podzimní práce, jako dosékání trávy, úklid
listí, úklid parčíků, úklid hřbitova před dušičkami, sběr
odpadků, kácení klestí a suchých stromů na obecních
pozemcích. To vše jen v rámci
našich sil, letos máme pouze
2 stálé pracovníky a další vypomáhá a zároveň se zapracovává na obsluhu ČOV. Brigádníky ani pracovníky VPP
jsme v tomto roce nezaměstnávali. Pracovníci také pomáhali s úpravou prostor nového
kadeřnictví v budově obecního úřadu, které je od začátku
prosince v provozu. Původní
kadeřnictví v budově u fary
je zrušeno, nejsme schopni
tuto službu v těchto prostorách dále dotovat. Náklady
na energie nepokryl vybraný nájem. V brzké době bude
v knihovně spuštěno elektronické půjčování (čárkové
kódy), nyní probíhá revize
knih. Do knihovny v prvním
patře je přemístěný i veřejný
internet.
Firma Javorník začala koncem léta výstavbu spojky vodovodu z Kopce ke Svatým.
K tomuto kroku jsme se odhodlali z důvodu stále většího nedostatku vody na Dolině a U Svatých. Akce je před
Pokračování na straně 6
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Slovo starosty
(Pokračování ze strany 5)
dokončením. Dodělaly se
nadzemní hydranty (některé
budou z estetického hlediska změněny na podzemní).
Cena díla je cca 3 mil. korun.
V této části obce zbývá vrátit
zpět demontované veřejné
osvětlení a rozhlas. Z důvodu sedání zeminy se dodělají zemní úpravy až na jaře
a pak osetí trávou.

Koncem října jsme získali dotace na povodňové škody, ze kterých se provedou
úpravy koryta potoku Vrbka
na Dolině (od obchodu směrem ke Svatým) pod jednotlivými mostky, které jsou
ve vlastnictví obce. Prostor
koryta se očistí od přebytečného stromoví a hlíny a bude
se zpevňovat kameny v délce
5 až 15 m vtok a 5 m výtok.
V prosinci se začalo s rekonstrukcí páteřní kanalizace na Pláňavách za obecním
úřadem ve směru ke sběrnému dvoru v délce cca 125 m.
Po provedených kamerových zkouškách, bylo zjištěno
značné poškození. Máme obavy ze zborcení, které by např.
při jarním tání způsobilo vyplavení domů. Ve výběrovém
řízení zvítězila firma Javorník
s cenou 1,9 mil. korun.
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Z jednání zastupitelstva a rady obce
ZO bere na vědomí

Rada a zastupitelé vypracovali návrh nové vyhlášky
o poplatku za likvidaci komunálního odpadu, která
s největší pravděpodobností vstoupí v platnost v lednu
2013, reagujeme na změnu
v legislativě. Jednou ze změn
bude taky navýšení poplatku za odpad o 100 Kč na poplatníka. Obec již loni doplácela za skládkovné a dopravu. K navýšení dalších po-

platků nedochází. Dále jsme
vypracovali rozpočet obce
na rok 2013, který počítá

7

Kontrolu plnění usnesení z minulého ZO
 Zprávu o činnosti RO
 Čerpání rozpočtu obce
leden až srpen 2012
 Rozpočtové
opatření
č.2/RO/2012
 Zprávu starosty obce
o průběhu výstavby ČOV Halenkovice


ZO schvaluje

s volnými prostředky na investice v částce cca 1 mil.
korun. S podrobným roz-

počtem se můžete seznámit na straně 10. Pracujeme na požárním řádu obce,
navýšili jsme počet hasicích
přístrojů v budovách obce
a vypracovali jsme evakuační plány budovy OÚ.
Za celoroční práci pro občany, především mládež,
a za udržení bohatého kulturního a sportovního dění
v obci děkuji všem složkám v obci i aktivním jedincům. Občanům děkuji za zájem o dění v obci a podporu
v naší práci.
Přeji vám příjemně prožité
Vánoce, dětem bohatého Ježíška. Do nového 2013 roku
všem hodně zdraví štěstí
a pohody.
Jaromír Blažek

 Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku Obce Halenkovice par. č.
3535/1 pro f. E ON, Distribuce a. s. dle geometrického plánu č. 1164-7-1/2012
a předloženého návrhu
smlouvy
 Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku Obce Halenkovice par.
č. 3542 pro f. JMP, Net s.r.o,
dle geometrického plánu č.
1134-100/2011 a předloženého návrhu smlouvy
 Záměr
bezúplatného
převodu zastavitelné části
pozemku dle územního plánu parc.č. 1620/2 ve zjednodušené evidenci v k.ú. Halenkovice od Pozemkového fondu ČR do majetku obce
 Bezúplatný převod požární techniky – 4 ks dýchacích přístrojů včetně tlakových lahví Obci Částkov
 Zřizování úplatných věcných břemen za jednotnou
částku 500 Kč do 5 m délkových a za každý další započatý metr 100 Kč navíc
 Rozpočtové opatření č. 3
/ZO/2012
 Částku do výše 1000 Kč
(oproti dokladu za náklady a čestnému prohlášení) na podporu domácností
za připojení kanalizace RD
do obecní kanalizace v termínu připojení do 30. 6. 2013
 Provedení opravy kanalizace ∅ 1000 v délce cca
120 m v části obce Pláňavy
na základě zjištěného havarijního stavu

ZO pověřuje

Starostu obce podpisem
smlouvy, viz bod usnesení č.
6/XIII/2012 a 7/XIII/2012


RO projednala

 program zasedání zastupitelstva obce Halenkovice
dne 12. 9. 2012 v 18 hodin
v budově OÚ. RO doporučila
zastupitelstvu schválit návrh
usnesení
 zatrubnění
příkopu
U Svatých od RD p. B. Kašíka po RD p. M. Čapka. Spoluúčast obce - výkopové práce.
 uspořádání ankety o konání soutěže Barum rally
v katastru obce Halenkovice. Datum konání ankety 12.
a 13. 10. 2012 v suterénu KD.
Důvod - neukázněné chování
diváků (cizinců) a tragická
nehoda při konání posledního ročníku
 žádost o bezúplatný převod movitého majetku – 4 ks
dýchacích přístrojů + láhve
z SDH Halenkovice na Obec
Částkov. Schválí ZO
 oznámení
Lesů
ČR
o zpracování studie odtokových poměrů potoku Vrbka.
Prevence při možných záplavách. Ukáže kde a jaká budovat protipovodňová opatření
 upozornění firmy E.ON
pro vlastníky či uživatele nemovitostí – pozemků
na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný
a spolehlivý provoz zařízení
distribuční soustavy. Oznámeno rozhlasem, na webu
a v kabelovce
 organizační
záležitosti
v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů
a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
- vol. obvod č. 80. Dle harmonogramu lhůt
 přeložku distribuční soustavy č. 1040003462 – rekonstrukce vedení NN parcel.č.
188 a 189 pro firmu E.ON
 návrh smlouvy firmy
E.ON – o sdružených službách dodávky elektřiny č.

95500198872 - ČOV a přečerpávačka
 nabídku hejtmana ZK –
pomoc ve věci připravovaného snížení stavu policistů
Zlín. kraje a zrušení služebny
v Napajedlích
 rozhodnutí Ministerstva
financí – povolení umístění
videoterminálu v hospodě
U Lhotských
 účast na II. celoslováckém koštu slivovice, 20. 9.
2012 - Slovácké muzeum
v Uh. Hradišti. Z důvodu prohibice zrušeno
 přípravu místnosti pro
provozovnu
kadeřnictví
v budově OÚ. Zbudováno
nové okno. Nutné předělat rozvody elektroinstalace a odpadu. Položit novou
podlahovinu a zakoupit základní nábytek pro kadeřnictví v ceně cca 50 000 Kč.
Elektrospotřebiče si zajistí
budoucí provozovatel. Nákupem nábytku pověřena
p. Kašpárková. Během měsíce října vypsáno výběrové řízení na obsazení provozovny
 oznámení
poptávky
na zpracování projektové
dokumentace a realizaci díla
– Oprava kanalizace Pláňavy
(úsek od čp. 285 po čp. 650).
Havarijní stav (kamerové
zkoušky) – oprava v co nejkratším termínu
 žádost o kontrolu stavu
lípy u Hospody na Kopci, čp.
11, prohlédne odborník (arborista) - vypracuje odborný
posudek
 nový metodický materiál z Ministerstva vnitra ČR –
reaguje na novelizaci zákona
o místních poplatcích – místní poplatek za odpad dle §
10 b). RO připraví novou vyhlášku o místním poplatku
za odpad. Schválí ZO
 závěry z jednání zástupců obcí ORP dne 4. 9. 2012
k pasportizaci na financování sociálních služeb ORP
v r. 2013 - Operační program

září 2012
až listopad 2012
 přípravu výběrového řízení na opravu kanalizace
Pláňavy
 dar
pozemku od p.
Stehlíčka z Brna a doporučila ke schválení ZO
 ocenění p. Františka Pally za práci s dětmi a mládeží, vybrán Zlínským krajem,
předání ocenění 4. 10. 2012
ve Vsetíně – zúčastní se společně se starostou obce
 záměr výpůjčky části
pozemku parcel.č. 3606/3
p. Ulica, ke zřízení dočasné
stavby. Zveřejněno na úřední desce
 mimořádné
opatření
z Ministerstva zdravotnictví
ČR – opatření provozovatelům potravinářských podniků – prodej lihovin
 přidělení
neinvestiční
účelové dotace ze státního
rozpočtu kap. 398 – všeobecná pokladní správa – volby 2012
 informace Ministerstva
vnitra ČR o problémech s implementací základních registrů – příručka + CD jak na základní registry
 upozornění
občanům
z MěÚ Otrokovice, odbor sociální – na výměnu označení
automobilů pro osoby ZTP
a ZTP/P do konce prosince
2012. Oznámeno na webu
a kabelovce
 návrh
neplatit stočné během zkušební doby tj.
do října 2013. Dále navrhuje schválit pobídku pro majitele nemovitosti ve výši
1.000 Kč k přímému napojení RD na kanalizaci. Platí
do 30. 6. 2013. Schválí ZO
 dohodu o ukončení pronájmu části budovy HOKA
ev. č. 020 – holičství kadeřnictví, p. Kamila Chrenčíková. Vysoké náklady na el.
energii.
 vrácení půjčky poskytnuté TJ Halenkovice za účelem
rekonstrukce šaten.

(Pokračování na straně 8)
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Z jednání zastupitelstva a rady obce
(Pokračování ze strany 7)
 zápis č. 248/2012/KŘ
o dílčím přezkoumání hospodaření obce za období
od 1. 1. do 30. 6. 2012 Krajským úřadem ZK. Nebyly
zjištěny žádné nedostatky.
Schválí ZO
 prodloužení spolupráce
s KÚ Zlín na projektu Jednotné digitální technické mapy
Zlínského kraje
 vyúčtování poskytnuté
dotace za rok 2012 pro Myslivecké sdružení Podlesí Halenkovice
 návrh vyúčtování urgentního servisního zásahu
ve výši 10.366,67 Kč + DPH –
oprava internetu fa. Avonet.
 možnost nabídnout bývalý prostor kadeřnictví pro
skladovací účely zájemcům
za stanovený nájem a úhradu spotřebované elektřiny
zveřejněním na webových
stránkách v kabelové televizi
a úřední desce.
 návrh OZV č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Navrhla: pro
fyzické osoby výši poplatku
500 Kč, (v částce zahrnuty
skutečné náklady na ukládání a vývoz odpadu). Stanovila podmínky pro osvobození
od poplatku. Splatnost jednorázově, a to do konce měsíce
května nebo na základě splátkového kalendáře. OZV bude
předložena
zastupitelstvu
obce. Platnost vyhlášky bude
od 1. 1. 2013
 návrh obecně závazné
vyhlášky - Požární řád obce.
Oba tyto návrhy budou odeslány na ministerstvo vnitra
ke konzultaci. Schválí ZO
 návrh
rozpočtu obce
na rok 2013 a doporučila ZO
ke schválení
 rozpočtový
výhled
na rok 2015 a doporučila ZO
ke schválení

 konání závěrečné kontrolní prohlídky příjezdová
komunikace - SO 024 ke stavbě ČOV a kanalizace Halenkovice. Provedl MěÚ Otrokovice, dopravně správní
 žádost o schválení částky 124.303 Kč - rozpočet pro
jednotku hasičů Halenkovice
na rok 2013. Projedná ZO
 žádost p. L. Kuchaře
o bezplatném užívání části pozemku (výpůjčku) parcel.č. 896/6, 300 m2 – rozšíření zahrady parcel.č. 193/2.
Po zveřejnění na úř. desce
schválí RO
 žádost
o
vyjádření
k územnímu řízení o povolení zvláštního užívání komunikace parcel. č. 3606/3 –
úprava vedení NN pro Elmo
a. s. Zlín
 žádost o podpis smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - ELMO
a. s. Zlín. Schválí ZO
 žádost TJ Halenkovice
o fin. dotaci na provoz a správu pro rok 2013. RO přijala
pozvání na výroční členskou
schůzi TJ 24. 11. 2012
 stanovy obč. sdružení Severní Chřiby a Pomoraví o.s.
 žádost o vyjádření p. J.
Frolíka na přípojku plynu,
kanalizace a ČOV k RD č. 161

RO se seznámila s

 odvoláním proti Rozhodnutí o stavebním povolení č. 61/2012 montovna nábytku (bývalý obchod Věra)
– podal p. Macharáček
 financováním
sociálních služeb v roce 2013,
nová
koncepce+pozvánka
na KPSS Otrokovicko
 upozorněním na situaci v kominických službách
od Společenstva kominíků
ČR – vzrostl počet neprofesionálních živnostníků a podvodníků v tomto oboru
 schválenou projektovou
dokumentací z MěÚ Otrokovice, SÚ – k plynofikaci ZŠ
a MŠ a Územním souhlasem

č. 15/2012 z MěÚ Napajedla, SÚ – souhlas s umístěním stavby „Přípojka plynu
ZŠ a MŠ Halenkovice“
 oznámením
KÚ Zlín.
kraje o provedení přezkoumání hospodaření obce
č. 248/2012 v říjnu 2012
 zápisy č. 10, 11, 12,
13 a 14 z kontrolních dnů
stavby kanalizace a ČOV ze
dne 11., 20. a 27. 9. 2012
a 18. 10. 2012 stavebního
dozoru ing. Z. Křivy
 žádostí o dotaci ve výši
10.000 Kč na rok 2013 +
vyúčtováním dotace za rok
2012 pro Florbalový kroužek při ZŠ Halenkovice
 výsledkem ankety o konání soutěže Barum rally
na katastru naší obce. Ankety se zúčastnilo 542 občanů
obce, tj. 37,6 %. Pro konání
soutěže 341 občanů, proti 177
občanů, 10 odevzdalo hlasovací lístek bez názoru, 13 občanům je to jedno a jeden občan chce, aby věc řešila obec
 s postupem prací na vodovodu Dolina – probíhají zemní práce - zahrnování.
Realizace na základě rozhodnutí ZO a výběrového řízení v roce 2011, práce provádí Vodohospodářské stavby Javorník
 plánovanou
opravou
břehových hran potoka Vrbka - finanční prostředky
1 700 000 Kč budou poskytnuty dotačně – povodňové
škody. Oprava vtoků a výtoků u mostků na Dolině
 zápisem z finanční kontroly v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Halenkovice. Provedl Zlínský kraj, odd. kontrolní. Nebylo shledáno žádné pochybení v hospodaření
příspěvkové organizace
 s problémem při financování nákladů na ČOV a kanalizaci z úvěru, který máme
u ČSOB. Podle smlouvy nebude banka hradit DPH.
Obec uhradí z vlastních prostředků

8

září 2012
až listopad 2012
 rozhodnutím č. 158, KÚ
Zlínského kraje, ŽP - Změna
povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu Obce Halenkovice
 zápisem z jednání valné hromady Severní Chřiby a Pomoraví o.s. ze dne
20. 11. 2012 v Košíkách
 vyúčtováním neinvestiční dotace poskytnuté TJ Halenkovice na rok 2012.
 s
návrhem rozpočtu na rok 2013 Svazu měst
a obcí Východní Moravy–
zveřejněno na úřední desce

RO schválila

 rozpočtové
opatření
rady obce č. 2/RO/2012
 pořízení
kontejneru
na papír a umístění ve sběrném dvoře na Pláňavách.
Zlepší se třídění odpadu
a zmenší se náklady na odpad. Ve výběrovém řízení na dodávku kontejneru
zvítězila firma Brasco Steel s. r. o. s cenovou nabídkou
38.900 Kč bez DPH
 nabídku firmy Geosense Praha na vytvoření webového geoportálu (mapy pro
obec Halenkovice). Již umístěn na webu obce. Bude obsahovat uzemní plán, komunikace, inžen. sítě, pasport veř.
osvětlení, katastrální mapy,
mapu budov – čp. a jiné
 žádost divadelního spolku Tyjátr Otrokovice o provedení div. představení Ženitba – 15. 12. 2012 v sále
KD. Nájem za sál odpuštěn
 žádost o povolení zvětšení stavební plochy ze
16 m² na 25 m² – p. Borský
Zlín
 nabídku firmy OMS WALTER spol. s r.o na zajištění
ročního zkušebního provozu ČOV v ceně 150.000 Kč
(v ceně odběry a chem. analýza vzorků, výměny olejů,
zaškolení pracovníka atd.)
 přílohu
č. 01/2012
ke smlouvě č. 048/07/TKR/
SP a pověřila starostu obce
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podpisem této přílohy –
servis a provozování TKR Satturn Holešov spol. s r. o.
 prodloužení termínu pro
dokončení realizace podmínek projektu stavby Kanalizace a ČOV Halenkovice
– starosta požádá Ministerstvo zemědělství o prodloužení termínu realizace projektu z 31. 10. 2012 na termín 31. 12. 2012
 vyplacení
částky
16.850 Kč (50 % nákladů) manž. Vlkovým čp. 71 – protipovodňová zídka (Halenkovický potok) Celkové náklady 33.698 Kč
 ing. Zuzanu Kousalíkovou do funkce odpovědného
zástupce provozovatele kanalizace a ČOV Halenkovice
za stanovených podmínek
 podmínky k pronájmu
provozovny kadeřnictví. Budou zveřejněny v kabelové
televizi a zájemci se mohou
hlásit do konce října 2012
na OÚ. Podmínky: přijatelná
provozní doba, poskytované služby (pánské, dámské
i dětské), poplatek 100 Kč/
den provozu. Provozovna
bude připravena do poloviny
listopadu 2012. Začátek provozu od prosince 2012
 evakuační plán budovy obecního úřadu, čp. 76
a označení únikových cest
včetně doplnění hasicích přístrojů v budově. RO připraví
novou vyhlášku – Požární
řád obce. Schválí ZO
 smlouvu o dílo s Ing. Poslušnou č. 01/11 – zaměření komunikace Svaté I. parcel. č. 3534/1, Svaté II. parcel. č. 3536 a Svaté III. parcel.
č. 3635/1
 vrácení pozemku parcel. č. 789/4 určený pro stavbu (v minulosti plánované)
druhé stavby ČOV v Zádřinoví Pozemkovému fondu ČR
na jiné použití
 dokončit opravu cesty
(výtluky z Kopce ke Svatým)
 žádost ZŠ a MŠ Halen-

kovice o použití finančních
prostředků ve výši 10.000 Kč
z fondu odměn příspěvkové
organizace na úhradu platu pro zástup za nemocnou
uklizečku v MŠ
 změnu pojišťovny pro
pojištění majetku obce – odpovědnost za škodu a přírodní katastrofy (budovy
ZŠ a MŠ Halenkovice, budova obecního úřadu, kovárny,
hasičské zbrojnice, hasičské
zbrojnice na Kopci, budovy
zahrádkářských potřeb, budovy HOKA, vedení rozhlasu a TKR, márnice, zvoničky na Kopci, autobusových
zastávek, místních komunikací a vybavení budov).
Zastupitel p. Petr Strašák
provedl novou poptávku. 4
pojišťovny podaly nabídku
(Česká podnikatelská pojišťovna, Generali pojišťovna, Kooperativa a ČSOB).
Nejvýhodnější je roční pojistka od ČSOB pojišťovny
ve výši 55.193 Kč. Pojistka
je uzavřena na základě nejvýhodnější nabídky k 1. 1.
2013. Ukončena bude pojistná smlouva s Generali pojišťovnou (z roku 2002)
 výpůjčku části pozemku
parcel. č. 3606/3 PK v k.ú.
Halenkovice pro pana J. Ulicu u RD 144 – dočasná stavba - stání pro osobní automobil, na dobu životnosti
stavby dle zákresu
 Dodatek č. 1 ke smlouvě
o provozování pečovatelské
služby Napajedla. Schválí ZO
 žádost paní Hadačové
z Uherského Hradiště o prominutí poplatku za pronájem sálu při předvánočním
prodeji ozdob
 výši poplatku za odpad
(zbytek roku 2012) - Milan
Křiva, Velehrad, Hospoda
u Lhotských ve výši 500 Kč
 žádost manž. Lukášových o zaměření obecního
pozemku sousedícího s jejich RD. Nevyjasněné vlastnické vztahy

 nabídku p. R. Kučery
na odborný redukční řez lípy
u nemovitosti čp. 11 na Kopci – cena cca 3.450 Kč
 smlouvu s agenturou
Domovem české hudby o pořádání adventního koncertu dne 9. 12. 2012 v kostele sv. Josefa v Halenkovicích
v částce 10.000 Kč. Vystoupí Vl. Třebíčský – zpěv a J.
Gottwald – varhany. Vstupné
dobrovolné
 smlouvu o dílo s OMS
Walter spol. s r. o. - na zajištění zkušebního provozu
ČOV Halenkovice
 žádost p. Kamily Chrenčíkové na odprodej 3 ks vyřazeného zařízení bývalého
kadeřnictví za symbolickou
cenu 200 Kč
 žádost sl. Jany Koplíkové
na pronájem místnosti - provozovna kadeřnictví a holičství v budově OÚ za podmínek dle nájemní smlouvy. Jediný přihlášený zájemce
 na základě výběrového
řízení ze dne 14. 11. 2012
dodavatele stavby na opravu kanalizace Pláňavy DN
1000, a to firmu Vodohospodářské stavby Javorník
CZ. Komise vybírala ze čtyř
uchazečů: 1. DIPS Zlín spol.
s. r. o., 2. Vodohospodářské
stavby Javorník-CZ s. r. o., 3.
SMO a. s., 4. Kartusek – Ekostav s. r. o.. Základním kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena. Cena
1,824.564 Kč vč. DPH, doba
realizace 25 dnů, splatnost
365 dní, záruku 72 měsíců. Bodového hodnocení 95,90% bodů
 rozpočtové
opatření
rady obce č. 3/RO/2012
 termín pro inventarizaci
majetku k 31. 12. 2012 a inventarizační komisi ve složení Ing. Trvajová, Mgr. Dundálková, p. Strašák, p. Stratil
a ústřední a likvidační komisi ve složení p. Vojáček jako
předseda a p. Blažek jako
člen

září 2012
až listopad 2012
 Dodatek č. 1 ke kupní
smlouvě uzavřené mezi obcí
a Klubem biatlonu a Klubem
vojáků v záloze na budovu
střelnice na Dolině. Schválí ZO
 finanční odměnu a dárkovou kazetu pro p. Marii
Dubovou, dlouholetou knihovnici, která k 31. 12. 2012
končí pracovní poměr u Obce
Halenkovice. Na její místo nastoupí p. Bieberlová
 finanční dar pro p. Františka Pallu za jeho dlouholetou práci s mládeží. RO blahopřeje k ocenění ze Zlínského kraje
 podporu výzvy „Zastavte dokončení II. fáze reformy
veřejné správy“. Prostřednictvím MěÚ Napajedla se
k této výzvě připojí. (Je proti
rušení stavebních a matričních úřadů)
 změnu půjčovní doby
v místní knihovně od r. 2013.
Nová otevírací doba: pondělí od 13 do 17 hodin, středa od 8 do 12 hodin a od 13
do 17 hodin a pátek od 8
do 12 hodin. Celková týdenní doba 15 hodin
 smlouvu o zřízení a provozu profilu zadavatele s firmou RTS, a. s., ke zveřejňování zakázek a výběrových řízení nad 500 tis. korun
 otevírací dobu kadeřnictví v budově OÚ dle návrhu
sl. Koplíkové (ÚT a ST od 10
do 17 hod.)
 žádost p. Rezka o použití znaku obce Halenkovice
na tabuli s čp.
 program 14. zasedání
zastupitelstva obce - 13. 12.
2012

RO neschválila

 přistoupení k rámcové
smlouvě Města Otrokovice
na pobytové služby v Senioru Otrokovice pro občany
Halenkovic. RO nesouhlasí
s výší příspěvku, který by
měla měsíčně obec hradit.
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Rozpočet obce Halenkovice pro rok 2013
příjmY
daň z příjmu FO ze závis. činnosti
daň z příj. FO ze sam. výděl. činn.
daň z příjmu FO z kap. výnosů
daň z příjmu PO
DPH

daň z nemovitosti

poplatek za odpady
poplatek ze psů

poplatek za veřejné prostranství
správní poplatky

v Kč
2 200 000
250 000
276 000

2 850 000
5 830 000
1 024 000
880 000
37 000
32 000
40 000

dotace obci

501 700

poplatky za provoz kabelovky

450 000

pronájmy pozemků

úhrada z dobývacího prostoru
pronájem sítě TKR AVONET

odvody z výh.hracích přístrojů
pronájem budovy
pronájem bytu

pronájem hřbitovních míst
příjem za stočné

pronájem nebytových prostor
příjem z prodeje popelnic

za třídění odpadu EKO-KOM

příjem za drobný prodej knih
příjmy za služby

příjmy z úroků + termín. vklad
termínovaný vklad

použití volných FP z roku 2012
příjmy celkem
Výdaje
Kabelovka
platy TKR

elektřina TKR

provoz kabelovky
oprava kabelovky
rozšíření TKR
Komunikace

11 000

200 000
75 000

100 000
45 000
13 000
50 000
93 000

145 000
20 000

120 000
2 000
2 000

60 000

1 000 000
3 000 000

19 306 700
v Kč
29 000
44 000

450 000
70 000
30 000

materiál – posyp

160 000

opravy MK

700 000

zimní údržba + vysékání
dopravní obslužnost ZK

výkup pozemků, zaměření
aut. zastávka Pod Kopcem
projektová dokumentace
Kanalizace

rozbory odpadní vody
ČOV provoz

450 000
129 000
200 000
120 000
100 000
20 000

800 000

oprava kanalizace

2 100 000

projekt kanalizace

400 000

vodovod
Škola

1 497 993

elektřina

520 000

plyn

650 000

voda

služby

knihy, předplatné
režijní materiál
DDHM+DNM
DHM

poplatky
odpisy

údržba

Internet, noviny, kronika
DOPP

70 000

350 000
10 000
80 000

130 000
110 000
10 000

1 232 707
200 000
12 000

Hal. zpravodaj

100 000

plat kronikáře

13 000

služby pošt

Občan. záležitosti
obřady – odměny

věcné dary – jubilantům
Veřejné osvětlení (VO)

3 000
3 000

30 000

elekt. energie

247 000

stavba nového VO

320 000

oprava VO
Odpady

nebezpečný odpad
vývoz odpadu

plat - obsluhu SD

nájem kontejnerů
vývoz PET a skla
Sociální služby

přísp. na oběd důchodci

250 000
75 000

848 000
66 000
25 000
70 000
50 000

příspěvek KPSS

100 000

platy ZO

800 000

Zastupitelstvo
Vnitro
DOOP
platy

sociální pojištění
zdravotní pojišť.

pojišt. zaměstnavatele

25 000

1 200 000
450 000
180 000
8 000

knihy, časopisy, noviny

12 000

materiál

90 000

DDHM – mobiliář

40 000

voda

28 000

200 000

pohonné hmoty

120 000

služby pošt
telefony

pojištění a služby bank
právní služby
školení

zpracování mezd

ostraha, revize, os. služby
opravy majetku

softwarové vybavení
cestovné

pohoštění

náhrada mezd – nemoc
Hasiči

vybavení jednotky
jiné

knihovna

plat knihovnice

nákup nových knih
spotřební materiál
Hřbitov

247 000
15 000
40 000
80 000
70 000
15 000
30 000

200 000
50 000
20 000
4 000

15 000
5 000

100 000
200 000

50 000

opravy majetku

50 000

SMO ČR

energetické sdružení JM
mikroregion Chřiby

sdružení měst a obcí VM
přestupkové řízení
splátka úvěru

podpora neziskovek

rezerva - živelné pohromy
církev (sakrální stavby)

splátky budova Svazarm
deratizace
Investice

6 000
1 000

12 000
1 000
7 000

1 100 000
200 000
50 000

100 000
50 000
27 000
200 000

parky, zeleň

100 000

zvonička –projekt
Výdaje Celkem

ské školy je navazovat na rodinnou výchovu a doplňovat
ji, vytvářet podmínky a podnětné prostředí pro fyzický,
psychický a emocionální vývoj každého dítěte a připravovat dětem dobré základy

60 000

projekt vodovod

projekt kompostárna

O děti pečuje pět pedagogických pracovnic – p. Marie
Mihálová, Dagmar Holásková, Jaroslava Válková, Veronika Horková a Eliška Černochová. O pořádek a čistotu
se stará školnice p. Františka Nekorancová, jídlo do MŠ
dováží p. Jarmila Gabrhelíková, kuchařka pro mateřskou
školu. Provoz mateřské školy
je od 6.00 do 15.45 hodin.
Mateřská škola má k dispozici tři plně vybavené třídy. Nový dětský nábytek je
uspořádaný tak, aby vytvořil jednotlivá dětská centra, ve kterých si děti mohou
hravou formou plně rozvíjet
a zdokonalovat nové poznatky a dovednosti při plnění úkolů podle tematických

Sluníčka

2 000

nákup DDHM

Sdružení, jiné platby

plánů třídního vzdělávacího
programu školy. Vybavení
hračkami a pomůckami k výchovně vzdělávací práci je
velmi dobré, děti mají k dispozici dostatečné množství
pomůcek sloužících k získávání nových znalostí a dovedností. Dále mají děti vedle moderního vybavení tříd
k dispozici školní zahradu
s dětskými herními prvky,
která plně slouží potřebám
dětí z mateřské školy.
Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího
programu, který je závazný
pro všechny organizace poskytující předškolní vzdělávání. Hlavním cílem mateř-

20 000
2 000

nákup ND, materiál

Školní rok 2012–2013 jsme
slavnostně zahájili v pondělí 3. září. Do kolektivu dětí
mateřské školy jsme přivítali 19 nových kamarádů. Jsme
trojtřídní MŠ s hygienickou
kapacitou 64 dětí. V tomto školním roce je k pravidelné docházce zapsáno 64
dětí ve věku 3–7 let. Do třídy
Sluníček je zapsáno 15 dětí
3–4letých, do třídy Skřítků
24 dětí 4–7letých a do třídy
Berušek 25 dětí 3–6letých.
Do tříd jsou děti rozdělovány na základě volby rodičů,
jsou zohledněny sourozenecké a kamarádské vztahy a to
tak, aby mohly být zařazeny
do jedné třídy se sourozenci
či dětmi, které se znají.

50 000

náklady voda

Komunální služby
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50 000
50 000

19 306 700

halenkovický zpravodaj
pro další vzdělávání a vstup
do základní školy. Dalším
důležitým cílem je přistupovat ke každému dítěti individuálně podle jeho potřeb
a neustále zkvalitňovat činnost školy a spolupráci s rodiči a ostatními institucemi
ve prospěch rozvíjení dětí.

svého specifického zaměření a talentu. Provádíme také
logopedickou péči pro děti
s vadami výslovnosti a řeči
a kurz grafomotoriky. Během
celého školního roku se budeme snažit dětem jejich každodenní program přeměnit
v prožitky, zábavu, zařazovat

Předškolní vzdělávání na
naší mateřské škole je uskutečňováno podle vlastního
školního vzdělávacího programu „Svět je velká skládačka“, který je zpracován
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program konkretizuje podmínky, pravidla a obsah předškolního
vzdělávání podle konkrétních podmínek mateřské
školy Beruška. Školní vzdělávací program je východiskem pro zpracování třídních
vzdělávacích programů, podle nichž probíhají činnosti
na jednotlivých třídách.
Děti mají možnost rozvíjet
se podle přání rodičů a podle

pestré a praktické činnosti, netradiční hry a pořádat
akce nejen pro děti ale i pro
jejich rodiče.
Nejrůznějšími akcemi během celého roku chceme
dosáhnout pocitu vzájemné sympatie a dobré spolupráce při výchově „našich
dětí“. Mezi tradiční a oblíbené akce patří: drakiáda,
uzavírání podzimní přírody, čertoviny v MŠ, vánoční
besídka, karneval, dny otevřených dveří v MŠ, škola
v přírodě, výlet do pohádky,
oslava Dne dětí a rozloučení
se školáky. Mezi další aktivity dětí této mateřské školy patří: exkurze u hasičů,
návštěva knihovny, 1x měsíčně maňáskové divadlo,
plavecký výcvik, koncerty
pro děti v ZUŠ Napajedla,
centrum pro děti, které ještě nenavštěvují mateřskou
školu.
Přály bychom si, aby se
u nás dětem nejen líbilo, ale
aby jim prostředí MŠ skýtalo
dostatečné množství podnětů k jejich hře, aby čas prožitý v MŠ byl pro každé dítě radostí, příjemnou zkušeností
a zdrojem dobrých základů
do života i vzdělávání.

Skřítci

Berušky

Marie Mihálová
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28. 11. Návštěva u Hrbáčků (Kouzelné jablíčko - Skřítci
a Berušky)
30. 11. Centrum pro děti
4. 12. Vánoční besídka pro rodiče (třída Skřítků)
6. 12. Mikuláš v prodejně COOPu
7. 12. Mikuláš v MŠ
10. 12. Vánoční besídka pro seniory (vystoupení s dětmi
na OÚ)
10. 12. Pečení perníčků MŠ (s p. Očadlíkovou)
14. 12. Centrum pro děti (maminek na MD)
18. 12. Vánoční besídka pro rodiče (třída Sluníčka)
19. 12. Vánoční besídka pro rodiče (třída Berušky)
19. 12. Zpívání koled u stromečku (návštěva dětí z 1. třídy ZŠ)
20. 12. Tři pohádky na Vánoce (loutkové div. Prostějov)

Informace o MŠ
Na webových stránkách
www.zshalenkovice.cz v části MŠ najdete vše potřebné
- např. Informace pro rodiče. V odkaze Potřeby pro pobyt v MŠ, najdete, co je třeba
vzít do školky s sebou. Nový
školní řád MŠ je k nahlédnutí taktéž na webových stránkách. Je zde i aktualizovaná
nabídka kroužků a volnočasových aktivit pro školní rok
2012/2013. Dále program
na každý měsíc, články a fotografie z akcí v MŠ, či odkazy na web, kde bývají ulože-

ny a další důležité a zajímavé
věci.

Zastřešení pískovišť

ně díky báječné akci Výlet
do pohádky. Z peněz SRPŠ
se nám podařilo pořídit také
nový nábytek do třídy Sluníček a Skřítků, kopírku, klávesy, hračky, křesla...

Pořízeno z příspěvku
SRPŠ:

• Zastřešení tří pískovišť –
84.000 Kč
• Nábytek třída Sluníčka
a Skřítci – 35.000 Kč
• Kopírka – 15.000 Kč
• Klávesy – 8.000 Kč
• Hračky – 6.000 Kč
• Křesla 2 ks na chodbu –
4.000 Kč
• Vánoční balíčky pro děti –
5.000 Kč

V září jsme moštovali

Jak si poradit v zahradě
a chutně využít velkou úrodu
jablíček nás naučil p. Hrbáček v moštárně halenkovických zahrádkářů. A jak nám
chutnalo, si můžete prohlédnout na: www.mshalenkovice.rajce.idnes.cz.

V říjnu jsme se vydali
opět za zahradníkem panem
Hrbáčkem, který pro nás

halenkovický zpravodaj

„opečovává“ naše kouzelné
jablíčko. V jablíčku se ukrývá
hvězdička, kterou na světlo
světa vypustíme o Vánocích.
Už se moc těšíme!!!

Kouzelné jablíčko

Centrum a cvičení pro děti
Moštování s ochutnávkou

Návštěva u Hrbáčků

Na výstavě ovoce

Podzimní tvoření

Zprávičky z MŠ

To se nám to báječně hraje - od začátku podzimu jsou
naše tři pískoviště na obou
zahradách nadstřešená. Díky
stříškám jsme chránění,
když svítí sluníčko a je úplně
jedno odkud. Neprší na nás,
a když odejdeme domů, paní
učitelky pískoviště zakryjí a díky tomu nás další den
nepřekvapí při bagrování
a stavění báboviček žádné
„poklady“ od zvířátek. Stříšky jsme mohli zakoupit díky
penězům ze SRPŠ a hlav-
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Kulturní a pracovní akce MŠ
14. 9. Exkurze do moštárny ČZS Halenkovice (Berušky
a Skřítci)
24. 9. Třídní schůzka s rodiči (pro všechny třídy)
5. 10. Kouzelník v MŠ
8. 10. Výstava ovoce a zeleniny v KD
13. 10. Drakiáda na Vrchovici (ve spolupráci s LMK Halenkovice)
11. 10. Návštěva u Hrbáčků (Kouzelné jablíčko - Sluníčka)
16. 10. Návštěva ve školní družině
19. 10. Divadlo Tetiny z Brna (Tetiny a lesní zvířátka)
30. 10. Loutkové divadlo v MŠ - Krtek a škola
30. 10. Den otevřených dveří v MŠ (Tvoření Podzimáčků,
uspávání přírody s dědečkem Macháčkem
2. 11. Centrum pro děti
16. 11. Centrum pro děti
19. 11. Fotografování dětí - Vánoční kolekce
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V letošním roce se budeme
scházet jak v centru pro děti
„předškolkáčkového“ věku,
tak i ve cvičení pro děti od 1
do 4 let vždy v pátek. Jeden
pátek se sejdeme v tělocvičně ZŠ v 15.00 hodin a následující pátek si budeme spolu hrát v centru v budově MŠ
od 15.30 hodin. Vezměte si
s sebou pohodlné oblečení,
přezůvky a pití. Děti mohou
doprovodit maminky, tatínkové a další rodinní příslušníci. Připomínáme, že centrum je určeno především
pro děti, které mají nastoupit do školky v následujícím
školním roce. Všechny zdraví a moc se těší teta Veronika
Horková, tel. 776 765 428.
Halloween

Zastřešené pískoviště

Drakiáda

Letecko modelářský klub
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Halenkovice uspořádal 13. října
2012 pro mnohé děti z MŠ
Drakiádu. Se svými dráčky se
mohly zapojit do velkého dračího rejdění, které proběhlo
od 13 hodin na modelářském

letišti Vrchovice. Hodnotil se:
nejkrásnější dráček, nejvýše
poletující drak a drak akrobat. Vše ohodnotila odborná
porota. Ti nejlepší byli odměněni.
Více na str. 18.
Pokračování na straně 13

Logopedický kroužek

Od konce října funguje
v MŠ logopedický kroužek
s p. uč. Andrýskovou a Holáskovou.

Informace z kroužku
angličtiny

I v tomto školním roce
v MŠ pracuje kroužek angličtiny. Informace naleznete
na nástěnce v MŠ a na webových stránkách MŠ. V listopadu jsme v rámci poznávání
kultury v anglicky mluvících
zemích oslavili s dětmi svátek Halloween. Více se dozvíte i na www.anglictinahalenkovice2.webnode.cz.
Iva Jelínková

Zavírání přírody
Příroda začala dávat najevo svým pomalu padajícím listím, že přichází
její čas ukládání k zimnímu spánku. 30. října
se nás sešlo ve školce
hned několik i s maminkami a tatínky, abychom
pomohli Dědečkovi Mecháčkovi přírodu na zimu
uzavřít. Nejprve jsme
vyzdobili prostory naší
školky nejrůznějšími Podzimáčky z přírodních materiálů (dýně, šišky, kaštany,
kukuřice, suché trávy, listy,
atd). Tvoření bylo fakt prima. Potom jsme se s lampionky a lucerničkami vydali ven. Jen na krátkou procházku, protože počasí nám
nepřálo. Dědeček Mecháček

Sběr vršků

Na konci školního roku
jsme Vás žádali o sběr vršků pro Klárinku. Protože
vršků bylo málo, prodloužila se akce až do 21. 11.
2012. Sběrná místa byla
u pí. uč. Petry Barcuchové
- učebna 3. třídy a ve vestibulu budovy OÚ, kde
byla připravena banánová krabice, krásně vyzdobená dětmi z kroužku AJ
ze 2. třídy. V odkaze www.
naseklarinka.webnode.
cz se o nemocné holčičce
dozvíte mnohem víc. Rodina Klárinky poprosila

vyslyšel naše volání a přišel mezi nás. Povídali jsme
si s ním o tom, co čeká zví-

řátka, která nebudou v zimě
spát. Pak se hodně zešeřilo
a bylo třeba se rozloučit. Šlo
to jen těžce, protože Dědeček Mecháček měl pro nás
spoustu milých slov a zvířátka všude kolem sebe.
...A příroda teď nerušeně
oddychuje.
Pája

o sběr víček od PET lahví.
Víčka od nich vykoupí firma, která tím přispěje nemocné holčičce tentokrát
na lázeňské pobyty, které
musí holčička vzhledem
ke svému ne příliš dobrému zdravotnímu stavu absolvovat. I nadále prosíme,
abyste víčka nevyhazovali,
ale schovávali - vždycky se
na něco hodí.
Iva Jelínková

Klárce jsme napsali:
Milá Klárinko, představ
si, že jsme pro Tebe na začátku října začali sbírat
vršky a minulý týden jsme
Ti jich poslali 5 velkých
pytlů. Sami jsme byli překvapeni, kolik jsme toho
nasbírali. Sbírali všichni děti ze školky a základní
školy, maminky, tatínkové, babičky i dědečkové.
Vršky sbíráme dál, takže
pokud budeš nějaké potřebovat, tak Ti je rádi
pošleme. Přejeme Tobě
i Tvým rodičům spoustu
krásných dnů.
Pozdrav posílají
obyvatelé Halenkovic.

w w w. h a l e n kov i c e . c z
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Zahájení školního roku v ZŠ

Zahájení školního roku
2012/2013 se konalo v pondělí 3. 9. 2012 v 8 hodin

v parčíku u školy za účasti žáků 1. až 9. postupného
ročníku, rodičů nejmladších
žáků, pedagogického sboru
a hosta našeho shromáždění
p. Jaromíra Blažka - starosty
obce. Po uvítacím projevu ředitele školy p. Vojtěcha Tělupila, pozdravil a popřál hodně úspěchů také p. Blažek.
Žáci se svými třídními učiteli se pak odebrali do svých
tříd, připomněli si regule
školního řádu, popovídali si
o prázdninových prožitcích
a tento den si ještě mohli užít
delšího volna a připravit se
na nadcházející již pracovní
školní dny.
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15 žáků
15 žáků
14 žáků
20 žáků

První stupeň navštěvuje
94 žáků. Druhý stupeň navštěvuje 64 žáků. Celkem
naši školu navštěvuje 158
žáků. Z toho máme 4 žáky
externí – vzdělávají se v zahraničí. Školní družinu využívá 30 žáků. Vychovatelkou je p. uč. Marta Skýpalová. Dalším členem našeho pedagogického sboru je

12 chlapců
7 chlapců
8 chlapců
10 chlapců
9 chlapců
8 chlapců
6 chlapců
5 chlapců
13 chlapců

18 dívek
11 dívek
10 dívek
9 dívek
10 dívek
7 dívek
9 dívek
9 dívek
7 dívek

p. uč. Pavlína Němečková.
Výuku náboženství zajišťuje Mgr. Bohumil Kundl. Web
školy aktualizuje p. uč. Lízal.
Žáci mohou navštěvovat
tyto kroužky: florbal, gymnastiku, folklórní, angličtinu – 1. stupeň, taneční, výtvarný (ZUŠ), hudební (ZUŠ),
modelářský, biatlon a keramický.

Páťáci - poprvé na Nové škole

Doby vyučování
Začátkem školního roku
došlo ke změně ve zvonění. Jednotlivé časy byly rozdílné na budově nové školy
a staré školy. Toto se však
neosvědčilo a proto od 1. 10.
2012 jsou oba časy jednotné. Pro žáky i rodiče prvního stupně je zásadní změnou velká přestávka, která
bude trvat 15 minut, díky

čemu se uspíší konec vyučování o 5 minut. Polední přestávka pro žáky, kteří mají
odpolední vyučování (7., 8.
hod.) je od 12.15–13.15 hod.
Všechny další důležité informace naleznete na webových stránkách školy www.
zshalenkovice.cz.
Nově
i rozvrhy hodin jednotlivých tříd.

Vyučovací hodiny a přestávky:

Slavnostní zahájení - Prvňáčci

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

Počty žáků, třídnictví
20 žáků
18 žáků
18 žáků
19 žáků
19 žáků

halenkovický zpravodaj
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Spojení

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

č. 69 / Prosinec 2012

p. uč. Tělupilová Jarmila
p. uč. Grebíková Jiřina
p. uč. Barcuchová Petra
p. uč. Sattková Eva
p. uč. Veselý Jiří

p. uč. Palúch Michal
p. uč. Idesová Olga
p. uč. Ambrožová Bohdana
p. uč. Lízal Libor

Během prázdnin (hlavních) byla plynofikována
budova staré školy včetně MŠ a vyměněny termostatické regulátory v budově nové školy, vše v hodnotě 1 300 000 Kč. V suterénu
nové školy se dokončuje keramická dílna s učebnou výtvarné výchovy.

Příspěvky se
SRPŠ
V září byl žákům 1.–5.
ročníku poskytnut příspěvek na pracovní sešity, a to 200 Kč na žáka.
Žákům druhého stupně
se běžně přispívá na exkurze, dopravu, časopisy, LVVZ, ceny – turnaje a jiné. Školní potřeby
a výtvarné pomůcky jsou
zajišťovány rovněž z peněz SRPŠ a obdrželi je
všichni žáci zdarma (celkem cca 42 000 Kč + „pastelkovné“ 4000 Kč). Opět
jsme se zapojili do projektu školní mléko a ovoce do škol. 4. a 5. 10. 2012
proběhl sběr papíru.
Hana Huťková

vyučování
7.45 – 8.30
8.40 – 9.25
9.40 – 10.25
10.35 – 11.20
11.30 – 12.15
12.20 – 13.05
13.15 – 14.00
14.05 – 14.50

přestávka
8.30 – 8.40
9.25 – 9.40
10.25 – 10.35
11.20 – 11.30
12.15 – 12.20
12.55 – 13.00
14.00 – 14.05

Ředitel školy................................................  577 945 756
Zástupce ředitele .....................................  577 102 602
Stará škola....................................................  577 945 753
Mateřská škola ..........................................  577 945 797
Školní družina ...........................................  577 104 254
Školní jídelna..............................................  577 104 255
Fax: . ...............................................................  577 945 756
e-mail: . ......................................................... zshal@centrum.cz

Akce základní školy
Pomoc při volbách
Žáci vyšších ročníků pod
pedagogickým
dozorem
p. uč. Huťkové v měsíci říjnu
ochotně vypomáhali s kompletováním volebních lístků
do obálek. Práce to byla náročná a odpovědná. Probíhala na obecním úřadě v obřadní síni. Postupně se vystřídali žáci 6., 8. a 9. třídy.
Za pomoc si vysloužili malou
sladkou odměnu a poděkování pracovníků obce.

Výsledky sběru
třída

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

celkem
kg
1455
1773
1868
1602
2646
848
1150
542
1192

průměr
na žáka kg
72,8
104,3
109,9
100,1
139,1
65,2
88,5
54,2
70,1

nejlepší ze třídy

Trvaj Jaromír
Trvajová Aneta
Hradílková Gabriela
Vojáček Zdeněk
Trvaj David
Trvaj Martin
Huťka Ondřej
Trvaj Radek
Gabrhelík Luděk

Pořadí tříd podle průměru:
1. místo - 5. tř., 2. místo - 3. tř. , 3. místo - 2. třída.

kg

205
557
194
358
557
234
249
215
188

Další pořadí: 4. místo - 4. tř., 5. místo - 7. tř., 6. místo - 1. tř.,
7. místo - 9. tř., 8. místo - 6 tř., 9. místo - 8. tř.

Nejlepší sběrači: Trvajová Aneta a Trvaj David 557 kg, Vojáček Zdeněk 358 kg, Vojáčková Adriana 357 kg, Holásková
Sára 298 kg, Huťka Ondřej 249 kg, Trvajová Viktorie 240 kg,
Trvaj Martin 234 kg, Vlk Daniel 225 kg, Marcaníková Lenka
a Trvaj Radek 215 kg, Trvaj Jaromír 205 kg, Dobrozemská
Kristýna 201 kg, Hradílková Gabriela 194 kg, Gabrhelík Luděk 188 kg. Celkem bylo nasbíráno 13 076 kg papíru.

Trnavský vrch 2012
Dne 3. 10. 2012 se družstvo
naší školy zúčastnilo okres-

Pomoc při volbách

ního přeboru v přespolním
běhu. Tradičním dějištěm byla
Trnava. Akci provázelo krásné
podzimní počasí, na výkonech
našich závodníků se to však
nijak neprojevilo. Bojovali, ale
nakonec nezbylo než konstatovat „Není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se“. A tak nejlepším umístěním bylo 16. místo
Honzy Kociána. Školu reprezentovali: Mitáčková Gabriela,
Fischerová Lenka, Kocián Daniel, Trvaj Martin, Chaloupka
Jakub, Fischerová Anna, Polomíčková Michaela, Jaroňková
Renáta, Kocián Jan, Blažek JaL.L.
romír a Luppi Remo.

w w w. h a l e n kov i c e . c z
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Hlídky dětské policie
kontrolovaly řidiče
Podzimního pokračování
tradiční akce obce Halenkovice s názvem „Dětská policie“
se účastnili žáci čtvrtého ročníku halenkovické základní
školy, kteří se pro páteční dopoledne 19. října stali součástí policejních hlídek.
Žáci dohlíželi ve tříčlenných
skupinách spolu s příslušníky
Policie ČR na dodržování pravidel silničního provozu. Při
kontrolách se hlídky soustředily především na technický
stav vozidel, povinnou výbavu, dodržování zákazu požití
alkoholu před či během jízdy, používání bezpečnostních
pásů a sedaček i povinnost
celoročního svícení motorových vozidel. Toho, kdo měl
vše v pořádku, odměnili žáci
drobnými předměty od partnerů akce. K hříšníkům byli
dětští policisté shovívaví. Jako
výstražný zdvižený prst předávali řidičům červeného plyšového medvídka a prohřešky řešili domluvou.
Policejní hlídka byla rozestavěna na místě, které bylo
až do poslední chvíle utajeno. Dětská policie hlídkovala
ve středu obce jednak v blízkosti obecního úřadu, jednak
v blízkosti kostela.
Dětská policie je dnes již
pravidelnou akcí, velmi důležitou pro dopravní výchovu
a prevenci nehod na cestách.
Děti mají příležitost seznámit

se s prací policistů. Mohou
se vžít do jejich role a uvědomit si zodpovědnost, kterou
jako ochránci pořádku mají.
Především jde ale o to, aby si
osvojily návyky pro bezpečné
chování v silničním provozu.
Děti si na této akci nejvíce cení možnosti pohybovat
se v blízkosti skutečných policistů, sledovat jejich práci i přístroje, které používají. Také uvolnění ze školních
povinností je pro ně vítaným zpestřením. Pozitivně
tuto akci hodnotí i pedagogové. Pro děti je to zajímavá
a dobrá zkušenost. Za odměnu jsou vždy vybíráni žáci,
kteří si to zaslouží. Zpočátku
mají ostych a je na nich vidět
i drobná nervozita. Celkově
se jim ale akce líbí a jsou velmi spokojení a nadšení. Také
se spolužákům ve škole chválí, co a jak dělali. Společně se
k tomuto tématu ještě vrací v rámci jiných předmětů.
Pro čtvrté třídy je to zvlášť
užitečné, jelikož v tomto roce
skládají zkoušky pro průkaz
cyklisty a při hlídkování si
mohou řadu věcí osvěžit.
V průběhu dopoledne
bylo zkontrolováno 17 vozidel, z čehož odměněno bylo
celkem 13 řidičů. Dechová
zkouška na přítomnost alkoholu byla provedena u většiny řidičů. Všichni bez alkoholu. Hlídky řešili pouze
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4 drobné prohřešky, kterými byla nerozsvícená světla,
propadlá technická kontrola a u dvou cyklistů chybějící
povinná výbava (odrazky).
Partnery akce byli: BESIP,
Policie ČR, Barum Continental, spol. s r. o, ČSAD Vsetín,
Teplárna Otrokovice a. s.,
Hamé s. r. o., PROFIRE s. r. o.,

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s. r. o., IMPROMAT
INT., spol. s r. o., Metalšrot Tlumačov a. s., TUFO Otrokovice,
SMO a. s., Eurovia CS, a. s., závod Zlín, TC servis Otrokovice,
Mitas, a. s., Samohýl Auto a. s.,
Synot Auto, a. s. (BMW), AAA
Auto a Synot Tip a. s.

Týmy mladších i starších
hochů naší školy bojovaly 30.
11. v Napajedlích o postup
do okresního kola Orion florbal cupu. Soupeřem našim
chlapcům byly dva týmy z Napajedel a Malenovice. Zatímco
mladší hoši po nevýrazných
výkonech a pouze jedním bodem za remízu skončili na posledním, čtvrtém místě, družstvo starších chlapců srdnatě

bojovalo o postup do poslední minuty. S Napajedly dlouho vedli, ve druhém poločase
však vedení ztratili a po prohře 1:2 se sice mohli radovat
z celkového druhého místa,
nikoliv z postupu. Dan Kocián si odnesl cenu za nejlepšího střelce mladších žáků. Obě
družstva připravoval trenér
Jarda Jurásek, za což mu patří
L.L.
dík.

Mgr. Renáta Krystyníková

Orion florbal cup

Deváťáci si užili Mikuláše

Na naší škole se stalo tradicí, že žáci 9. třídy uspořádají pro děti ze školky a školy
malou mikulášskou nadílku.
Na tuto akci se velmi těší. Přípravy jsou důkladné, masky
musí být dokonalé. Mikuláš,
andělé a čerti děti z nižších
ročníků vyzpovídají, a pokud
jim řeknou hezkou básničku
či zazpívají písničku, také je
odmění. Díky podpoře vedení
školy nadělují všem mikulášské perníky.

17

č. 69 / Prosinec 2012

halenkovický zpravodaj

Výstava ovoce, zeleniny a květin
V sobotu 6. a v neděli 7. října 2012 proběhla v budově
OÚ Halenkovice Výstava ovoce, zeleniny a květin, kterou
uspořádali členové ZO ČZS
Halenkovice. Součástí výstavy byla i expozice věnovaná
včelařství.
Při příchodu byl každý
návštěvník osobně přivítán
a požádán o zápis do knihy
hostů. Nechyběla ani štamprle kvalitní halenkovické ovocné pálenky. Příchod
hostů pozoroval sádrový trpaslík, který hlídal tajemnou
půllitrovou flašku.

Ve vestibulu kulturního domu mohli návštěvníci
shlédnout vkusně vyzdobený trakař a malý žebřiňák
a jiná květinová aranžmá.
Halenkovičtí zahrádkáři dokázali, že pozornost si zaslouží každá rostlina, i když
vyrůstá třeba v příkopu
u cesty. Všechna výzdoba
výstavy byla z takovýchto
rostlin vytvořena. O obrázky,
které prostor dozdobovaly,
se postarala Katka Hrbáčková se svými spolužáky ze 6.
třídy ZŠ Halenkovice a děti
z MŠ. Přívětivou atmosféru
podpořila i tombola, ve kte-

ré se snad nedalo nevyhrát
- pro návštěvníky, kterých
přišlo více než čtyři sta, bylo
připraveno celkem 330 cen.
Výdej cen probíhal ihned
po vytažení ruličky s číslem.

V expozici včelařství byly
vidět nástroje a pomůcky včelařů, včelí produkty
a medové cukroví. Kdo chtěl,
mohl si domácí med zakoupit. Na otázky týkající se tohoto oboru trpělivě a s erudicí odpovídali manželé
Očadlíkovi.
V rámci výstavy proběhla i soutěž o nejkrásnější jablko. Přehled výsledků soutěže máte k dispozici níže.

Dále byla rozdána 3 čestná
uznání za nejlepší zeleninu
a 3 čestná uznání za nejlepší
květinu. O největší kolekci se
postaral p. Josef Hrbáček, vystavil 16 druhů jablek.
Skladba exponátů jasně
ukázala, jakým že to plodinám se v tomto roce daří.
Obrovské množství vystavených jablek odráželo velkou
letošní úrodu. V halenkovické pěstitelské moštárně mají
rekordní ročník co do počtu
zájemců o moštování. Jablečný mošt bylo možné na výstavě i ochutnat. Trnky letos vystavoval pouhopouhý
jeden zahrádkář. Na výstavě bylo k vidění: 172 vzorků
jablek, 14 vzorků zeleniny,
12 vzorků květin, 7 vzorků
hrušek, 6 vzorků ořechů, 1
vzorek švestek, 1 vzorek mišpule.

Výstava byla zpestřena i exponáty netradičními
a exotickými. Bylo zde možné nalézt krásné bonsaje, obrovské dýně, dlouhou indickou okurku, mišpule, kdoule, jablka zvláštních tvarů,
meloun vypěstovaný v Ha-

lenkovicích a jako důkaz, že
rostou i pěkně naaranžované houbařské úlovky. Včelařskou expozici navíc ozdobilo
sršní hnízdo větší než kopací
míč, které vyrostlo na půdě
jednoho z halenkovických
domů během posledních
dvou měsíců.

V pondělí dopoledne byla
výstava ukončena návštěvou dětí z MŠ a ZŠ Halenkovice. Včelaři měli pro děti
připraveno medové cukroví.
Po skončení výstavy poskytli
zahrádkáři vystavené ovoce
školní jídelně - nejkrásnější
halenkovická jablka darovali
dětem.
R.J.

Ocenění:

• Rubín: Jaroslav Grebeníček, Martin Valentík
• Idaret: Ladislav Kodrla, Josef Juřena
• Ontário: Václav Kašpárek,
Rudolf Pospíšil
• Jonatán: Vratislav Skácel
• Sparťan: Josef Gajdošík
• Zvonkové: Josef Hrbáček
• Matčino: Jaromír Blažek
• Bohemia: František Němeček
• Jonagold: Vladimír Němec
• Malinové: Jana Trvajová
• Sirius: Jaroslav Frantík
• Melodie: Marie Zapletalová
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Drakiáda 2012
V sobotu 13. 10. 2012 se
od 13 hodin na halenkovickém modelářském letišti
uskutečnila Drakiáda. V tento den bylo krásné slunečné počasí. Vítr pofukoval jen
mírně, ale dětem to vůbec
nevadilo.
Sešlo se zhruba 50 dětí se
svými rodinnými příslušníky. Při tomto dovádění měly
děti k dispozici zdarma čaj
a zájemci si také mohli koupit klobásku z udírny nebo
nějakou sladkost.
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Čí sú hody?
Jen coby kamenem dohodil za hranicemi naší obce,
drží se odlišné lidové tradice. Nejvýznamnější událostí
podzimu v sousedním „Spytinově“ jsou bezesporu Slovácké hody s právem. Slavnost se
vyznačuje bohatým průvodem chasy v lidových krojích,
hudbou, tancem a zpěvem.

nejlepší v každé kategorii.
Hodnocení bylo rozděleno
ještě do kategorie dětí z MŠ
a dětí ze ZŠ. Všichni si nakonec odnesli domů diplom
s umístěním nebo za účast
na Drakiádě a sladkou odměnu. Některým rodičům
a dětem se domů moc nechtělo a tak se slunili nebo
dováděli ještě v podvečerních hodinách. Všem se drakiáda moc líbila a těší se
zase na příští rok.
Velké poděkování patří
všem organizátorům z modelářského kroužku při LMK
Halenkovice, kteří nám také
připravili úžasný povrch
na běhání. Také děkujeme
učitelkám a p. učiteli z MŠ
a ZŠ Halenkovice.
E. Černochová

Divadelní neděle
Všichni se snažili, aby jim
ten jejich krásný drak létal
co nejlépe a nejvýše. Odborná porota posuzovala jejich
výkony a to byly: drak akrobat, drak nejvýše poletující
a drak fešák. Toto hodnocení bylo pro porotu velmi
těžké, ale nakonec se podařilo vyhodnotit a vyhlásit ty

V neděli 21. 10. 2012
do Halenkovic zavítal Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka. Ochotníci z Napajedel před halenkovickým
publikem sehráli dvě představení. Divadelní neděli
pro halenkovické publikum
připravily Zuzana Mitáčková a Romana Lišková.
V 15.00 se na pódiu kulturního domu začala odehrávat pohádka nesoucí
název „Zvířátka a loupežnice“, která téměř stovku
diváků, malých i velkých,
přenesla do chaloupky
v lese. Zde se odehrál příběh Mařenky a jejího kohoutka, kteří byli přepadeni loupežnicemi. A protože se kohoutek málem
stal hostinou, rozhodl se
vydat do světa. Na svém
putování potkal prasátko,
kozu, pejska, kočku a kachnu. Ke zvířátkům se přidal
i Honza, který jim pomo-

hl vyhnat loupežnice z chaloupky…
Představení režírovali Miroslava Havalová a Tomáš
Stolařík.
V 19.00 se na halenkovických prknech, která znamenají svět J, představila pětice hereček a jeden herec
v divadelní hře z prostředí
plastické chirurgie. Komedii
„Uděláte mně to znova?“ napsal francouzský autor Lorent Requir.

Zvířátka a loupežnice

Situační komedie z prostředí kliniky plastické chirurgie nechává
nahlédnout do části ženského světa, ve které hraje významnou roli
vzhled. V divadelní hře, ve které
není nouze o nová ňadra, uprave-

halenkovický zpravodaj

Letos poprvé se naše obce
v rámci hodové tradice sestersky propojily, když nelehkou a velmi zodpovědnou
roli mladšího stárka přijal
Halenkovják, původem právě ze Spytihněvi – Jan Gajdošík. Role stárka ať už mladšího či staršího je velmi významná, neboť stárci mají
za úkol starat se o zábavu
a veselí nejen chasy, ale také
přihlížejících diváků a hostů
na hodové zábavě a především hlídat bohatě zdobené
hodové právo.
Hodový maraton, po několika měsíčních přípravách, začíná poslední den
před oficiálním vypuknutím hodů. Chasa zdobí obec,
a to hlavně kulturní dům
a žudra (vchody) domů stárek a stárků. Této přípravě se říká zapalování hodů.
Mnohdy je potřeba dům
stárků a stárek obléknout
do nového kabátu.
né rty a odsátý tuk, se rozehrává příběh sympatického
chirurga, který miluje svou
práci, a jen kvůli ní se nechá
téměř semlít náladami své
žárlivé manželky, skalní osmdesátileté zákaznice, závislé
na botoxu, celebrity, kterou
téměř nikdo nezná, zamindrákované slečny a zejména
sympatické sekretářky, která
je vlastně novinářkou, připravující článek na titulní stranu.
Na jevišti se odehrává akční
podívaná, ve které nechybí
ani rvačky, skandální smrt,
sex, intriky, ale hlavně kopa
vtipu…
Obě představení halenkovické diváky nadchla jak dramaturgií, tak profesionálními hereckými výkony. Věříme, že se hercům z Napajedel
na Halenkovicích líbilo a neviděli jsme je u nás naposled.
Více o Divadelním souboru
Zdeňka Štěpánka naleznete
na stránkách www.divadlonapajedla.cz.

A je tu neděle 14. října hodový průvod prochází
vesnicí. Zapojuje se do něj
téměř stovka krojovaných.
Aby se lidová tradice udržela, je třeba ji pěstovat již
od útlého mládí. My jsme
na naší hodové pouti potkali průvod právě v době, kdy
si šel mladší stárek vyzvednout mladší stárku Kristinu Vavřínkovou. Kristinu

mnozí Halenkovjáci znají
ze školních let, protože byla
žákyní naší základní školy.
Po příchodu chasy je prostor předzahrádky domu
stárků zaplaven davem tanečníků, zpěváků, diváků,
ale také se zde sejde spousta kamer a fotoaparátů.
Mezi mnoha tvářemi jsme
před domem hledali právě
ty halenkovické. Mezi stovkami krajek a výšivek krojů
jsme objevili usmívající se
Aničku Gajdošíkovou a pana
Arnošta Fischera, který je
nepřehlédnutelným členem
souboru „Chlapčiska ze Spytinova.“
V této chvíli jsme jako pozorovatelé hodový průvod
opustili, ale role stárků byla
teprve na počátku – ještě
stále zbývá noc a den hodového veselí a následující týden čekali chasu tzv. „hodové dozvuky“.

Pája

Uděláte mně to znova

R.J.

w w w. h a l e n kov i c e . c z
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Akce Klubu seniorů v roce 2012
 9. 1. - První setkání v novém roce – posezení a oslava
našich jubilantů
 23. 1. - Přednáška Mgr.
Radany Dundálkové – změny
v sociální problematice seniorů.
 6. 2. - Přednáška o pěstování rostlin p. Mileny
Košábkové – Jaro klepe
na dveře
 20. 2. - Policie radí seniorům, jak žít v pohodě a beze
strachu- přednášela poručík
Bc. Jitka Lysáčková ze Zlína.
 5. 3. - Senioři nebojte
se internetu. Že internet má
své kouzlo i pro seniory, tak
o tom nás přesvědčil p. Roman Janeček.
 19. 3. - Oslavu MDŽ nám
zpestřily děti z kroužku břišních tanců a hudební skupina Návraty z Tlumačova.
 29. 3. - Jsme navštívili
kamenickou výstavu ve firmě Gerhard v Halenkovicích
na Lipových

 V dubnu a v květnu se
uskutečnil „Počítačový kurz
seniorů“ pod obětavým vedením p. ředitele ZŠ Mgr. Vojtěcha Tělupila.
 2. 4. - Beseda s p. Františkem Hložkem s názvem
„Spojení s celým světem“ se
konala 2x pro velký zájem
a také jsme navštívili jeho radioamatérskou stanici u něj
doma.
 16. 4. - Cukrovka nás
ohrožuje – toto téma nám vysvětlila p. Monika Fürstová
a zajistila vyšetření na cukr
pro všechny občany Halenkovic.
 14. 5. - Na četná přání seniorů se opakovala přednáška PaedDr. Marie Kašíkové
– kronikářky obce „O historii
Halenkovic“.
 V květnu jsme uskutečnili bezvadný výlet do Zlína
– Viděli jsme nové Kongresové centrum (s výkladem
příjemného pana průvodce),

Muzeum obuvi, 21. budovu –
sídlo Zlínského kraje a hrad
Malenovice.
 Po prázdninách jsme se
vydali na další příjemný výlet do Kroměříže do zámku,
podzámecké zahrady, arcibiskupských sklepů a Květné zahrady.
 17. 9. Spolu s ČČK jsme
pořádali přednášku „Poskytování první pomoci“ – přednášela Mgr. Jarmila Tělupilová.
 15. 10. Nás opět potěšilo vystoupení oblíbené skupiny Návraty z Tlumačova –
účast byla obrovská a „Písničky z babiččiny krabičky“ nás
vzaly za srdce.
 29. 10.- „Povídání o myslivosti“ s p. Františkem
Gajdošíkem členem mysliveckého sdružení Podlesí Halenkovice a předsedou
honební společnosti v Halenkovicích.

Gratulace jubilantům

Skupina Návraty z Tlumačova

Obuvnické muzeum Zlín
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 12. 11. - Léčivé prostředky na přír. bázi – přednáška.
 26. 11. - „Dotazy na tělo“
- aneb co nás zajímá o dění
v obci. Senioři si připravili
otázky na starostu obce Jaromíra Blažka.
 10. 12. - Předvánoční posezení s hudbou - příjemné
posezení u kafíčka a něčeho
sladkého zpestřené vystoupením dětí s MŠ. Naladění
do vánoční atmosféry a příprava na rozloučení se starým rokem 2012.

Zveme Vás

 7. 1. 2013 - Vzpomínky na Vánoce s hudební skupinou Návraty z Tlumačova
– vystoupení v halenkovickém kostele sv. Josefa
 Každý týden ve čtvrtek
od 15.30 cvičíme ve školní tělocvičně na balonech. Zveme
mezi nás další seniory. Přijďte si procvičit svá těla!
Myslím, že činnost Klubu
seniorů je pestrá a zajímavá.
Podle hodnocení seniorů, kteří se každých čtrnáct dní scházejí, se jim v klubu líbí, a proto zveme i další seniory mezi
nás. Pěkné Vánoce a hodně
štěstí a zdraví v novém roce
všem přeje za KS
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Akce Klubu seniorů v roce 2012
Návštěva kamenictví Gerhard

Na výletě v Malenovicích

Kongresové centrum

Posezení U Lhotských

Božena Chytilová.

Práce na PC v ZŠ

Vystoupení dětí - břišní tanečky
Výlet do Zlína

Před kongresovým centrem

Oslava MDŽ

O cukrovce s p. Fürstovou

Práce s internetem

Hrad Malenovice

Beseda o myslivosti s p. Gajdošíkem

U radioamatéra p. Hložka

w w w. h a l e n kov i c e . c z
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Zadáno nejen pro ženy aneb Prima jízda
V pátek 16. 11. 2012 proběhla v sále KD Halenkovice akce příznačně pojmenovaná Zadáno nejen pro ženy
aneb Prima jízda. Pořad pod
vedením paní Věnky Jadrníčkové připravila halenkovická kulturní komise ve spolupráci se studentkami odborného učiliště ve Vizovicích.
Odborné informace a průvodní slovo patřilo právě
Věnce Jadrníčkové, kterou
vtipnými glosami doplňoval
pan Jindřich Juřena.

Na úvod programu na pódiu sólově vystoupila Kačenka Hrbáčková s dynamickou sestavou aerobiku.
Dětské oblečení pro denní
nošení předvedlo několik
roztomilých malých děvčátek a chlapců, jejichž modely
doplňovalo umělecky pojaté
malování na obličeji vytvořené p. Šavarou.

Halenkovické slečny, dámy
a dva mladí muži, v rolích
modelek a modelů, předvedli
několik módních kolekcí. Během prvního předvádění to
byly šaty pro volný čas a denní nošení (golfová móda).
Ve druhé části přehlídky byly
předvedeny podzimní a zimní kabáty, pod nimiž měly
modelky připraveno malé
překvapení především pro
přítomné pány - nádherné
spodní prádlo. Třetí vystoupení patřilo reprezentativním společenským šatům.
Všechny výtvory vychází
z dílen mladých kreativních
lidí a stálo by za to, mít některý z modelů ve svém šatníku. Přehlídkové molo vedlo
z pódia do zaplněného hlediště - akce se setkala s velkým
diváckým zájmem.

V průběhu večera modelky
postoupily prostor jeviště tanečnímu páru Aničce Gajdošíkové a Filipu Wozarovi,
kteří každým dalším vystoupením dokazují, že se z nich
stávají profesionálové. Diváky potěšili svým společenským tancem, šaty rozvlnili
při waltzu, tangu a energickém quickstepu. Po romantických tancích diváky v myšlenkách přenesl šanson
přímo do největšího centra
módního průmyslu - do Paříže. Myslí v Paříži, si mohli
vychutnat modely ve stylu
Coco Chanel.

Jindřich Juřena si pro přítomné připravil vtipně pojatou přednášku o zdravé výživě, jejíž součástí byla velká
ochutnávka zdravých pomazánek (mrkvové a celerové)
podávaných s domácím chlebem.

Diváci mohli během pořadu konzumovat nápoje a pochutiny zakoupené v bufetu.
Během přestávky bylo možné zakoupit kosmetické přípravky, překrásné vánoční
ozdoby, bižuterii a úklidové
předměty.
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Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 12.–13. 10. 2012
Výsledky hlasování I. a II. kolo - Obvod: 80 – Zlín, Obec: Halenkovice
č. kola

Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané obálky

Platné hlasy

% platných hlasů

2.

1 447

386

26,68

386

384

98,48

1.

povedla na výbornou, za což
byla oceněna potleskem.
Vyvrcholením celého programu byla fascinující ukázka modelu květinová smršť.
Tento model byl oceněn i porotou na soutěži Mladý módní tvůrce Jihlava, kde získal
zlatou medaili. Předvedení
šatů proběhlo v potemnělém sále, kdy na jednotlivé
detaily róby bodovými světly upozorňovali osvětlovači
z kulturní komise p. Blaha
a p. Trvaj.

1 446

Kandidát
č.

591

2

Hovorka Ludvík,Ing.

3

Počty hlasů

% hlasů

1. kolo

2. kolo

1. kolo

2. kolo

NK

NK

KDU-ČSL
BEZPP

205

272

39,72

70,83

Mišák Stanislav MVDr.

ČSSD

ČSSD

ČSSD

140

112

27,13

29,16

4

Ransdorf Václav, Ing.

KSČM

KSČM

BEZPP

50

X

9,68

X

6

Juřenčáková Jana, Ing.

STAN

50

X

9,68

X

Okamura Tomio

5

Spáčil Ivo, Ing.

7

NÁR. SOC.

NÁR. SOC.

NÁR. SOC.

ODS

ODS

ODS

STAN+ ZHN

Hubáček František PhDr.

STAN

49

4

X

X

18

X

9,49

X

0,77

X

3,48

X

Postupující kandidáti z 1. kola: Tomio Okamura, MVDr. Stanislav Mišák. Vítězný kandidát: Tomio Okamura

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 12.–13. 10. 2012
Výsledky hlasování za územní celek – Obec Halenkovice, Kraj: Zlínský kraj
Vydané obálky
593

Volební účast v %

Výsledky hlasování za územní dle počtu hlasů
Kandidátní listina
číslo název
60

Dáša Janečková

87,90

KDU-ČSL

Voliči v seznamu

Více než dvouhodinový
program letošní Prima jízdy se vydařil, o čemž svědčí
kladné ohlasy diváků a spokojenost organizátorů.

516

KDU-ČSL

1 447

Součástí programu byla
také ukázková modeláž nehtů a laserové čištění pleti,
které bylo v detailu přenášeno na velkoplošné plátno.
Jedna z divaček také podstoupila celkovou proměnu, která spočívala v úpravě
vlasů a make-upu. Proměnu
prováděly studentky z odborného učiliště ve Vizovicích. Děvčatům se proměna

587

Volební strana Navrhuj. strana Politická přísluš.

příjmení, jméno, tituly

1

40,87

Česká str. sociálně demokrat.

40,98

Platné hlasy

Odevzdané obálky
579

celkem
132

25,48

120

v%

23,16

Pořadí

84

Křesťan. demokrat. Unie - Čes. str. lidová

57

11,00

3.

8

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

42

8,10

4.

34

ZVUK 2012

17

3,28

41

58

20

26

93
6

51
46
77
5
7

53
56
22
65

STAN a TOP 09 pro Zl. kraj

Občanská demokratická strana

Lékaři a odbor. za ozdravení kraje
za Morální Očistu Regionu
Moravané

NEZÁVISLÍ

Česká pirátská strana

SUVERENITA - Blok JB pro ZlK
Strana zelených

HNUTÍ ODBORNÍKŮ ZA ZLÍN. KRAJ
Strana svobodných občanů

Koruna Česká (monarch. strana)
Volte Pr. Blok www.cibulka.net

DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
ZDRAVÝ KRAJ

Nár. socialisté - levice 21. stol.

REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ.

40

25

14

14

13

11
7
5
5
3
3
2
2
2
2
1
1

7,72

4,82

5.

6.

7.

2,70

8. – 9.

2,12

11.

2,70

2,50

1,35

8. – 9.
10.

12.

0,96

13. – 14.

0,57

15. – 16.

0,96
0,57
0,38
0,38
0,38
0,38
0,19
0,19

89,46

2.

Komunistická str. Čech a Moravy

70

518

% platnýchhlasů

1.

43

76

Platnéhlasy

13. – 14.
15. – 16.
17. – 20.
17. – 20.
17. – 20.
17. – 20.
21. – 22.
21. – 22.
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František Chála

Zprávy z farnosti
Hydroizolace kostela 2012
V roce 2011, z důvodu velké
vlhkosti, proběhla hydroizolace zdiva v kostele sv. Josefa,
se kterou se farnost potýká
již několik desítek let. Sanace proběhla v západní a jižní
části budovy. Následná měření vlhkosti prokázala výrazné snížení vlhkosti v ošetřené části kostela. Na základě
doporučení odborníků bylo
provedeno v průběhu měsíců srpna a září letošního roku
vodorovné zaizolování zdiva
proti zemní vlhkosti na východní a jižní straně kostela.
Práce prováděla stejně jako

24

v loňském roce fa. PRINS
z Přerova, která využívá technologie podřezání lanovou
pilou s následným vkládáním
izolačních ploten.
Větší část akce byla financována z prostředků farníků a dárců. Obec Halenkovice přispěla Římskokatolické
farnosti Halenkovice – jako
zadavateli, v rámci programu obnovy sakrálních staveb, částkou 100 000 Kč.
V současné době je budova
kostela v celé části obvodového zdiva proti zemní vlhkosti ošetřena.

3. září 2012 uplynulo padesát let od úmrtí faráře
Františka Chály (*1909 Kroměříž - +1962 Halenkovice), jehož duchovní správa
v Halenkovicích začala 1. 8.
1938 a trvala celkem 24 let.
Pro svou obětavost, dobrotu srdce až přílišnou, zapsal
se zlatým písmem do srdcí farníků v Halenkovicích
i ve Spytihněvi, kde navíc
působil jako administrátor
od října 1961.
Duchovní správa dvou farností jej velmi vyčerpávala
a podlamovala jeho zdraví,
až 3. září 1962 zemřel na infarkt na faře v Halenkovicích.
Je pochován na halenkovickém hřbitově, v první řadě
hrobů, za hlavním křížem
a na jeho pomníku si můžeme přečíst jeho duchovní od-
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kaz, který zanechal svým farníkům.
Poslední vůle:

Přijal jsem od vás křestní slib,
nezrušte jej.
Ve vašich srdcích jsem
pěstoval víru,
neztraťte ji.
Požehnal jsem vaše manželství,
neubližujte si.
Miloval jsem vaše děti,
nezanedbávejte je.
Požehnal jsem hroby vašich zemřelých,
nezapomeňte na ně.
Nyní i já ležím v hrobě,
nezapomínejte na mne.

I. adventní koncert
V neděli, 2. prosince 2012
od 16.00 hod. proběhl v kostele sv. Josefa koncert souboru Magna Mysteria, nesoucí
název „Psáno husím brkem
aneb advent v gotice a renesanci“. Koncert uspořádala
halenkovická farnost.
Průvodním slovem provázel umělecký vedoucí Petr
Novotný, který uváděl písně
a doplňoval je komentářem.
Posluchači se také dozvěděli, něco o životě v období
gotiky a renesance. Zajímavá byla, například, krátká

přednáška o nošení spodního prádla v tomto období.
Vokální soubor z Otrokovic
přednesl písně úzce související s obdobím, které v těchto
dnech začíná. Adventní nálada umocněná koncertem
v prostředí halenkovického
kostela se přenesla na několik desítek posluchačů, kteří
si vystoupení nenechali ujít.
Jistě nelitovali.
Podrobné
informace
o souboru Magna Mysteria naleznete na stránkách
www.magnamysteria.cz

J. Tomaštík, RJ

halenkovický zpravodaj

Potřebuji zařídit:


Křest dítěte

V naší farnosti se křtí
při nebo po nedělní mši sv.
v 10.15 hod. ve farním kostele sv. Josefa. O křest dítěte
žádají rodiče kněze v místě
svého bydliště. Křtu dítěte



předchází příprava rodičů.
Rodiče si volí jednoho nebo
dva kmotry. Kmotrem může
být katolík, nejlépe biřmovaný, který žije dobrým křesťanským životem.

Svátost manželství

Svátost manželství se
v naší farnosti uděluje
ve farním kostele sv. Josefa.
Před svatbou se oba snoubenci účastní přípravy, která obsahuje několik setkání s knězem (popř. setkání s manžely). Plánovanou
svatbu oznamte minimálně
3 měsíce předem. Aspoň je-

den ze snoubenců má být
katolík, který má bydliště ve farnosti. K uzavření
církevního sňatku je zapotřebí předložit Osvědčení
o církevním sňatku, které
snoubenci získají na příslušné matrice, v našem
případě na OÚ v Halenkovicích.



Pro sjednání smutečního
obřadu ve farním kostele sv.
Josefa využijte osobní domluvu nebo některý z níže
uvedených kontaktů. Taktéž

informuje správce hřbitova,
což je Obec Halenkovice.
Kontakt: P. Bohumil Kundl
e-mail: bkundl@email.cz
Farnost Halenkovice
Halenkovice 236, 763 63
tel.: 732 983 208

Od 31. 10. 2012 začínají v halenkovickém kos-

tele středeční a páteční
mše svaté v 16.30 hod.

Pohřeb

Změna začátku mší

II. adventní koncert

Mše po dobu rekonstrukce
Z důvodu stavebních úprav
v místním kostele byla mše
svatá v neděli 2. září 2012
v 10.15 hod. sloužena v sále
obecního úřadu na Pláňavách. Po dobu rekonstrukce

se mše svaté v týdnu (středa
a pátek v 18.30 hod.) konaly
v horním sále na faře na Pláňavách (od 9. 9. 2012 opět
v kostele).
Pája

V neděli 9. prosince 2012
v 16.00 hod. se v kostele sv.
Josefa v Halenkovicích uskuteční II. adventní koncert.
V programu vystoupil operní pěvec Vladimír Třebický,
sólista Moravského divadla
v Olomouci, na varhany jej
doprovodil arcidiecézní organolog arcibiskupství olomouckého Jan Gottwald.
Koncert si nenechalo ujít asi
80 milovníků vážné hudby. Ti
se prostřednictvím účinkujících ještě o něco více naladili na vánoční strunu. Koncert
připravila Obec Halenkovice.

Mše o vánočních svátcích

• Po - 24. 12. Štědrý den
Vánoční mše svatá pro rodiče s dětmi v 16.00 hod.
Vánoční „půlnoční“ bohoslužba slova - se zpěvem
koled ve 24.00 hod.
• Út - 25. 12. Hod Boží vánoční v 10.15 hod.
• St - 26. 12. Slavnost sv.
Štěpána v 10.15 hod.
• Pá - 28. 12. Svátek Mláďátek betlémských v 16.30 h.
• Ne - 30. 12. Svaté rodiny
v 10.15 hod.
• Út - 1. 1. Slavnost Matky
Boží, Panny Marie v 10.15
hod.
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Z činnosti hasičů
Družba s Halenkovem

Jak jsme Vás již informovali, započala úspěšná spolupráce s obcí Halenkov. První
akcí, na kterou jsme dostali
pozvání, byly Halenkovské
slavnosti s kácením máje.
Celou akci provázel bohatý kulturní program, který
byl zakončen ohňovou show
a velikým ohňostrojem. Halenkovští hasiči patřili mezi
hlavní organizátory a do kulturního programu přispěli
scénkou a již zmiňovaným
kácením máje.
Další akcí byl letní fotbalový turnaj. Toho se účastnilo celkem 6 týmů. Po vyrovnaných zápasech jsme
se umístnili na 4 místě. Nad
touto akcí držel patronát poslanec p. Novosad. Na turnaji se představily i naše holky, a to jako roztleskávačky.
Na naše sportovní výkony se
dojel podívat i starosta Jaromír Blažek.

doucí dostavili s technikou,
abychom dětem ukázali
něco zajímavého z naší práce. Po domluvě, jsme dětem
předvedli evakuaci z objektu hájovny za použití dýchací techniky. Pro ty nejmenší
to bylo opravdu velké překvapení. Po skončení ukázky byl dětem natažen nízkotlaký naviják a děti se patřičně ovlažily. Na závěr si
pro nás připravily krásnou
básničku, kterou nám společně přednesly.

Folklorní tábor

V měsíci červenci 2012
se na Větřáku opět konal
folklorní tábor. Tak jako
loni jsme se na žádost ve-

Oslavy Vesnice roku

V rámci oslav vyhlášení
soutěže Vesnice roku, ve které Žlutava vyhrála krajské
kolo, jsme na žádost velitele
hasičů ze sousední obce přijeli pomoci s doprovodným
programem. Ten proběhl
v pátek 17. srpna 2012. Pro
děti jsme vytvořili lehkou
pěnu, ve které mohly skotačit. Pro bezpečné koupání
byla pěna vytvořena z tekutého mýdla.

Pohárová soutěž

18. srpna 2012 se naše
děvčata účastnila pohárové soutěže družstev o Pohár starosty obce Bělova.
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účastnilo soutěže O pohár
starosty obce Kostelany.
Družstvo mužů se po opakovaném pokusu, kvůli pozdnímu dopouštění
vody -tedy vinou pořadatele, umístnilo na 4. místě z 9

Po malých nezdarech se
umístnila na konečném 4.
pořadí. Anička G. vypomá-

hala i družstvu ze Žlutavy
jako košařka, to v soutěži
skončilo na 3. příčce.

byl zahájen slavnostní schůzí, které se účastnilo mnoho
hostů z řad hasičů a zástupců
města. Na nádvoří byla připravena malá výstavka techniky Napajedelských hasičů. V odpoledních hodinách
byla na cvičišti před Fatrou
uspořádána soutěž O pohár
starostky Napajedel, na které byla vystavena i technika okolních sborů i Renault
Midlum z PS Otrokovice.
Naše jednotka vystavovala DA Opel Movano i CAS 32
Tatra138. Soutěž se skládala ze dvou disciplín: přenos
raněného po vytyčené trati a samotného útoku, který
byl prodlužován na jednom
proudu ještě o jednu hadici.
V soutěži obsadili naši muži
krásné 2. místo a ženy skončily na 3. místě.

Dne 1. 9. 2012 oslavilo
SDH Napajedla 130. výročí svého založení. Program

7 členů jednotky se dne
26. 8. 2012 účastnilo výcviku
NDT (nositel dýchací techni-

Výročí okolních sborů

Náš sbor se letos účastnil
dvou výročí založení SDH.
Jako první to bylo založení
SDH Žlutava. Na slavnostní
schůzi byli vysláni 3 členové
výboru a na odpolední cvičení vyjela jednotka s technikou CAS a DA. Jednotka provedla útočné vedení z CAS
na fiktivní cíl a dále byla cisterna doplňována vedením
z dálkové dopravy vody.
Druhým, které naši hasiči
navštívili, bylo výročí založení SDH Nová Dědina. Slavnostní schůze se zúčastnil
starosta našeho SDH s jedním členem a na odpolední cvičení dorazila jednotka
s technikou CAS, která předvedla hašení hořícího domečku.
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Výročí SDH Napajedla

Výcvik ve Zlíně

ky) v Baťově domku ve Zlíně.
Po hodinové teorii, která se
konala na centrální PS ve Zlíně, jsme se odebrali na samotný domek, který je upraven právě pro tento výcvik.
V domku bylo přichystáno
několik nástrah. Cílem tohoto cvičení bylo nalézt figurínu
a vytáhnout ji ven. Výcvik byl
ztížen tím, že adepti NDT měli
překryté zorníky na maskách
a dělali cvičení zcela po slepu.
Tento výcvik plánujeme i pro
zbytek členů NDT.

halenkovický zpravodaj
Závody na chatě Kohůtka

22. 9. 2012 se 5 členů naší
jednotky zúčastnilo závodů
TFA na horské chatě Kohůtka. Soutěž pořádalo družební SDH Halenkov. Takovéto
soutěže jsme se účastnili poprvé. Neměli jsme s ní žádné zkušenosti. Po prohlídce a seznámením se s tratí,
nám bylo jasné, že závod nebude nijak lehký. Na závodníky čekaly nesnadné úkoly, které museli hasiči splnit v co nejkratším čase a to

družstev. Děvčata po vydařeném útoku zaslouženě
zvítězila a odvezla si pohár
za 1. místo.

Soutěž v Kostelanech

Dne 8. 9. 2012 se halenkovické družstvo mužů i žen

v plné výzbroji s dýchacím
přístrojem. Po startu závodníci přenášeli dva 20 l
kanistry, následně vybíhali
schody na lanovku, vytahovali 20 kg závaží na podestu
lanovky, proběhli 10 pneumatik, 40 krát udeřili do hamerboxu, uběhli asi 250 m,
smotali hadice „C“ a přetáhli 80 kg pneumatiky z traktoru. Po splnění těchto disciplín následoval cíl. Naším
nejlepším závodníkem byl
Ondřej Daubner, který se

umístnil na 13. místě z 39
závodníků.

Výcvikový den

28. 9. 2012 pořádalo naše
JSDH, společně s družebními JSDH Halenkov, JSDH Otrokovice a spřáteleným JSDH
Oldřichovice, výcvikový den.
Výcvik byl směřován na práci v zakouřeném prostředí
za použití dýchací techniky,
záchranu osob + první pomoc, vynesení a chlazení tlakových láhví + taktiku zása-

hu. Cvičení se uskutečnilo
na myslivecké chatě Větřák.
K zakouření byl použit zadymovák používaný běžně
např. na diskotékách. Jako figuranti byli nasazeni členové našeho SDH + děti (i vlastní) a 2 naše kamarádky. Figuranti měli namaskovaná zranění a byli umístněni po celé
myslivně, někteří i důmyslně
schováni. V prostoru se také
nacházelo několik tlakových
láhví. Samotný výcvik začal na naší hasičské zbrojnici, kde byli hasiči seznámeni
s tématem cvičení. Bylo řečeno pouze, že se v objektu nachází lidé, bez udání počtu,
věku a pohlaví, a že je objekt
zakouřen a jsou v něm tlakové láhve. Pak se jednotky
odebraly k myslivecké chatě.
Rozdělily se do dvou týmů
a to Halenkovice - Halenkov
a Otrokovice - Oldřichovice.
Při těchto cvičeních jde hlavPokračování na straně 28
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K 101 + přetakový ventilátor, zdravotnický materiál.
• JSDH Otrokovice: CAS32
Tatra 815, CAS8 Avia75,
OA Land Rower.
• JSDH Oldřichovice: CAS24
Škoda 706 RTHP

29
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Modeláři
Soutěž o putovní pohár

Odstranění stromu

ní a posezení na hasičárně.
S výcvikem byli všichni velmi spokojeni. Poděkování
patří mysliveckému sdružení za zapůjčení prostorů,
JSDH Otrokovice za zapůjčení zadymovacího zařízení,
starostovi obce za schválení
a podporu tohoto projektu
a všem JSDH za účast.

Dne 28. 10. 2012 vyjížděla naše jednotka v počtu
8 členů na odstranění nebezpečně nakloněného stromu. Událost nahlásil starosta
obce. Nad hlavní cestou směřující na Dolinu se nacházel nakloněný strom, který
hrozil pádem. Jednotka byla
svolána pomocí SMS zpráv.
Velitel rozhodl, že vyjedou
obě vozidla, která poslouží
k uzavření cesty. Na skácení
stromu byla použita motorová pila Stihl MS 361. Na mís-

který skončil třetí a Josefu Vitáskovi (103,09 bodů),
který ve své kategorii zvítězil. Další umístění: 7. Ondřej Dudešek 35.18 bodů, 8.
Matyáš Mužík 34.76 bodů,
9. Vojtěch Mihál 29.36 bodů,
10. Daniel Trnavský 27.94
body, 11. Aneta Bohunová
24.95 bodů, 12. Lukáš Rezek
23.06 bodů.
Ve starších žácích se z halenkovických modelářů nejvýše umístil Dominik Trnavský, jemuž 156,45 bodů vy-

Zavírání nebe a akce v roce 2013

(Pokračování ze strany 27)
ně o to, jak dovedou jednotky spolupracovat v různých
situacích. Jako první zasahovaly Otrokovice a Oldřichovice. Společně evakuovaly
raněné, tlakové láhve a provedly předlékařskou pomoc.
Zásah prováděly za plného zakouření prostoru. Jako
druhé zasahovaly jednotky

V sobotu 20. října 2012
se na modelářském letišti
na Vrchovici uskutečnila žákovská soutěž o putovní pohár starosty obce Halenkovice v kategorii házedla. Soutěže se zúčastnilo 19 soutěžících z Pohořelic, Otrokovic
a domácích Halenkovic. Soutěžilo se v kategoriích mladší
a starší žáci.
Závod se konal v dopoledních hodinách a přes pokročilé říjnové datum přálo organizátorům a mladým modelá-

řům krásné počasí. Bodování
měli na starosti pánové Duda
a Gregor. Ceny do soutěže
věnoval LMK Halenkovice
a Obec Halenkovice.
V kategorii mladších žáků
se dařilo halenkovickým Davidu Hastíkovi (59,93 body),

halenkovický zpravodaj

z Halenkovic a Halenkova.
Objekt byl znova zakouřen
a vše se opakovalo. Následně proběhlo vyhodnocení
a po té společné občerstve-

Použitá technika při výcviku:
• JSDH Halenkovice: CAS32
Tatra 138, DA Opel Movano
+ zdravotnický materiál.
• JSDH Halenkov: CAS24 Liaz

tě bylo zjištěno, že se vedle
nachází ještě jeden strom,
který je naprasklý a pod tíhou sněhu by se mohl zlomit.
Proto i tento strom byl pokácen. Po uklizení místa byla
silnice opět otevřena a nahlášeno ukončení zásahu
na KOPIS. Po dojezdu na základnu byla použitá technika
dána do pořádku a nahlášen
návrat na základnu.

Fotografie z akcí hasičů

Na serveru rajce.net byla
zřízena fotogalerie „hasicihalenkovice“, ve které jsou
zveřejňovány
fotografie
z akcí SDH Halenkovice. Pro
přímý odkaz na fotogalerii
klikněte na - http://hasicihalenkovice.rajce.idnes.cz

Oproti loňskému roku, kdy
silný vítr nedovolil vzlétnout
žádnému modelu, mohli si
letošní „Zavírání nebe“ v Halenkovicích užít i modeláři
s lehkými modely. Nad letištěm vládlo krásné, ale chladné počasí, vítr podél dráhy
7 m/s – letové podmínky
byly dobré.
Na akci, která se uskutečnila v sobotu 3. listopadu
2012, vládl komorní duch.
Podívat se a zalétat si přijeli
i hosté ze spřátelených klubů
Otrokovice, Holešov, Kroměříž, Pohořelice, Hluk. V rámci programu proběhlo krátké zhodnocení letové sezóny,
která na modelářském letišti
Vrchovice začala již na jaře
Otevřením nebe. Kromě tradičních akcí jako byla Model air show 2012, Drakiáda
2012 a Soutěž o putovní pohár starosty obce Halenkovice, využili letos prostory le-

tiště i halenkovičtí hasiči pro
uspořádání Pálení čarodějnic 2012.
Uzavřením nebe nad Halenkovicemi, ale letová sezóna zdaleka nekončí. Mladé modeláře čeká žákovská
soutěž „Mikulášské házedlo“
mezi kroužky Halenkovic,
Pohořelic a Otrokovic, která se odlétá v městské hale
v Otrokovících 8. 12. 2012
a v únoru 2013 soutěž O pohár starosty Otrokovic.

Sezóna 2012 se však neodehrávala jen na letišti Vrchovice, ale zajeli jsme také
na akce mimo náš region.
Některé jsou prezentová-

ny ve fotogalerii na www.
lmkhalenkovice.cz.
Akce, na které jsme zavítali, a také i předvedli naše modely: Otevření nebe Otrokovice, Lodičky v Otrokovicích,
Mega cup Budkovice, Ampér
fest Benešov, Obři ve Frýdku
Místku, Letecký den Moravský Beroun, Holešov Čmelák
model show, Jeti model meeting Budkovice, Modelářský
den Pohořelice, Letecký den
Kyjov, Zavření nebe Otrokovice, Podzimní lodičky v Otrokovicích, Zavření nebe Pohořelice.
Sezona 2013 je za dveřmi,
LMK Halenkovice má v kalendáři SMČR zaregistrované
tyto akce: 13. 4. 2013 Otevření nebe, 8. 6. 2013 Model air
show, 12. 10. 2013, halenkovická Drakiáda, 19. 10. 2013
Pohár starosty Halenkovic, 2.
11. 2013 Zavření nebe.
Jaroslav Vičánek

neslo celkově třetí místo.
V soutěži družstev obsadili halenkovičtí modeláři druhé místo za družstvem Pohořelic, třetí byly Otrokovice.
Kompletní výsledky soutěže
naleznete na stránkách LMK
Halenkovice.
R.J.

Vandalismus

Ve čtvrtek 25. 10. 2012
bylo členem Leteckomodelářského klubu Halenkovice zjištěno poškození suchého WC na letišti
Vrchovice. Neznámí vandalové se také pokoušeli
rozbít vstupní dveře klubovny. Upozorňujeme, že
objekt klubovny na modelářském letišti Vrchovice je elektronicky zabezpečen! Prosíme občany,
pokud by byli svědky podezřelého pohybu osob
nebo vozidel kolem letiště
Vrchovice, ať to neprodleně hlásí starostovi obce
na tel. 724 179 299 nebo
přímo policii na č. 158.
Fotografie z místa máte
k dispozici na stránkách
LMK Halenkovice.

Modelářský kroužek
2012/13

Modelářský kroužek při
LMK Halenkovice zahájil
svou činnost koncem září.
Kroužek se schází každý
pátek od 15.30 do 17.30
hod. Modely letadel, někdy i lodí, stavíme ve školních dílnách (vstup do dílen je od školní jídelny).
Do dílen s sebou: přezůvky
a pracovní oblečení, starší žáci také nářadí. Noví
žáci jsou přijímáni od 7 let
věku. Seznam pracovních
pomůcek a nářadí dostanou při prvním setkání.
Cena kroužku na celý školní rok je 350 Kč. Kroužek
se nekoná ve dnech prázdnin, státních svátků a předem nahlášených termínů.
Po dohodě se může konat
i v jiný den.
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TJ Halenkovice - fotbal

Mistrovství ČR žactva
Vyvrcholení letní biatlonové sezóny proběhlo ve dnech
8.– 9. 9. 2012 v Jílovém u Děčína, kde se konaly dvoudenní závody Mistrovství ČR
žactva. Na toto mistrovství
se z halenkovického biatlonového klubu kvalifikovali
tři závodníci.
V sobotu proběhl rychlostní závod. V kategorii
žáci A v tomto závodě obsadil Martin Palla druhé místo,
v kategorii žačky A obsadila
Barbora Gabrhelíková třetí místo. V kategorii žáci C
obsadil Radek Trvaj deváté
místo.
V nedělním závodě s hromadným startem obsadil
Martin Palla první místo
a vybojoval tak titul mistra
ČR. Barbora Gabrhelíková
obsadila 13. místo a Radek
Trvaj místo deváté.
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V celkovém hodnocení Českého poháru obsadil
Martin Palla první místo,
Barbora Gabrhelíková páté
místo a Radek Trvaj místo
dvanácté.
Letošní sezóna letního biatlonu skončila pro halenkovické biatlonisty úspěšně.
Martinu Pallovi se podařilo
obhájit loňský titul mistra
ČR v závodě s hromadným
startem. Asi největším překvapením a příslibem do budoucna je výborné, celkové
páté místo Barbory Gabrhelíkové, která s biatlonem
začala teprve před několika
měsíci. Všem závodníkům
patří poděkování za skvělou
reprezentaci klubu. Děkujeme také rodičům a všem,
kteří Klub biatlonu Halenkovice podporují.

Výroční členská schůze

F. Palla

Ocenění Františka Pally
Představitelé
Zlínského
kraje se letos již po deváté
rozhodli ocenit dobrovolníky věnující se dlouhodobě
ve svém volném čase práci
s dětmi a mládeží.
Rada obce Halenkovice,
na základě zveřejněných kritérií, na toto prestižní ocenění nominovala pana Františka Pallu, za jeho mnohaleté
úsilí při práci s dětmi a jejich
nepřehlédnutelné úspěchy
v závodech letního biatlonu.
Z nominovaných kandidátů v různých oborech vybírala komise tvořená odborníky z úřadu Zlínského kraje. František Palla byl vybrán a za svou činnost oceněn dne 4. října 2012 v sále
vsetínského zámku. Oceněným poděkovali a hodně
elánu do jejich další zásluž-

né činnosti popřáli hejtman
Stanislav Mišák, krajský
radní pro oblast školství,
mládeže a sportu Josef Slovák a krajská radní Milena
Kovaříková.
Gratulujeme.

P. Bieberlová

V sobotu 24. 11. 2012 se
v sále Hospody u Lhotských
uskutečnila Výroční členská
schůze TJ Halenkovice. Pozváni byli především registrovaní členové, ale i rodiče
hráčů přípravky a všichni
další, které zajímá dění v TJ.
V rámci programu byly
předneseny referáty o hospodaření jednoty, sportovních výsledcích halenkovických mužstev a plánech pro
další období. Součástí schůze byly i doplňovací volby
do vedení TJ.
Tělovýchovná jednota Halenkovice sestává z několika
odborů: Oddílu kopané, oddílu nohejbalu a oddílu stolního tenisu. Pod hlavičkou TJ
navíc probíhá v tělocvičně
ZŠ Halenkovice kondiční cvičení žen.
Na úvod schůze přednesl
referát o hospodaření a stavu majetku hospodář TJ,
pan Radek Kedruš. Z ekonomického hlediska má jednota za sebou náročný rok,
na kterém se podepsala zejména havárie vodovodního potrubí v budově šaten,
způsobená velkými mrazy
na sklonku zimy 2012. Z důvodu této havárie byla provedena neplnánovaná rekonstrukce
vodovodních

rozvodů i následná změna
dispozice vnitřních prostor
budovy. S řešením této situace pomohla sportovcům
obec, která poskytla půjčku
na dofinancování této rekonstrukce. Do úprav se zapojili
také členové TJ, firmy a podnikatelé z naší obce.
Od začátku roku bude prostory Hospody na hřišti využívat nový nájemce, který zajistí provoz hospody i v době
zimních měsíců. V následujících dnech bude podepsána
nová smlouva s panem Milanem Křivou, který vyhověl
všem požadavkům pronajímatele. V roce 2012 došlo
ke změně na místě správy
budovy, kterou nyní zajišťují
manželé Sudolští.
Výsledky sportovních aktivit fotbalového mužstva
mužů zhodnotil pan Zbyněk
Horka. Přednesl statistické
údaje o účinkování mužstva
během podzimní části sezóny, která se zejména na svém
začátku nevyvíjela pro halenkovický fotbal příznivě.
Velkým problémem mužstva
je zejména brankářský post,
na kterém se v průběhu podzimu muselo improvizovat.
Paradoxně až nasazení Davida Marholta, který je původně hráčem z pole, situaci

halenkovický zpravodaj
stabilizovalo, za což si David
zaslouží velký dík. Problémem bývá i slabá účast hráčů na venkovních zápasech.
Cílem pro zbytek sezóny je
udržení se ve středu tabulky.
Pan Oldřich Prokop stručně zhodnotil činnost fotbalové přípravky, která dělá halenkovickému fotbalu radost
a dobré jméno. Malé i velké
přípravce se daří nejen výsledkově, ale i v celkovém
udržení zájmu chlapců o tento sport. Tréninky i zápasy
navštěvuje 18 až 20 malých
hráčů, kteří na podzim ovládli
většinu svých utkání. Zlepšilo
se také zázemí malých fotbalistů instalací obytného kontejneru, který pro přípravku slouží jako sklad a šatna.
V létě bylo pro chlapce zorganizováno fotbalové soustředění v Lednici, kterého se
zúčastnili téměř všichni malí
halenkovičtí hráči. Úspěšná
činnost této sekce TJ se odráží i v zájmu rodičů z okolních
obcí o umístění svých ratolestí právě do halenkovické
přípravky. Do budoucna bude
potřeba vyřešit další směřování přípravky s ohledem
na postupné odrůstání fotbalistů z přípravkového věku.

Za úspěšnou práci s mládeží je třeba poděkovat pánům
Oldřichu Prokopovi a Richardu Vašíčkovi. V neposlední
řadě patří dík rodičům, kteří
v rámci svých možností přípravce pomáhají.
Předsednictvo TJ v minulém období na vlastní žádost opustili pánové Jindřich
Kašpar a Pavel Tomaštík.
V rámci schůze byly proto
uspořádány doplňující volby ze kterých vzešli dva noví
členové vedení TJ. Stali se
jimi Martin Kašpárek a Ondřej Gabrhelík.
V rámci diskuze byly zodpovězeny dotazy směřující
k provozu jednoty. Vystoupil zde také host – starosta obce, pan Jaromír Blažek,
který deklaroval zájem obce
na bezproblémovém působení tělovýchovné jednoty
s akcentem na práci s mládeží. Vedení obce má i nadále
zájem na tom, aby se fotbalové hřiště v centru obce využívalo jako volně přístupný
prostor pro sportovní aktivity halenkovických obyvatel.
Vedení TJ nabídl také další
jednání o možné užší spolupráci obce a TJ.

1. kolo, 26. 8. 2012
Halenkovice – Žlutava
přípravka 21:0
V prvním podzimním zápase nastoupili naši kluci proti nováčkovi soutěže,
mužstvu Žlutavy. Zápas měl
jednoznačný průběh, který
poukázal na to, že halenkovická přípravka trénuje už
4tý rok a kluci ve Žlutavě teprve začínají. Góly: 8x Lukáš
Kocián, 3x Ríša Vašíček, 3x
Matěj Hastík, 2x Franta Palla,
2x David Trvaj, 1x Štěpánek
Palla, 1x Robin Platoš, 1x Radim Štulíř.
2. kolo, 31. 8. 2012
Halenkovice – Tečovice
starší 4:11, mladší 5:4
V zápasech, které byly
z neděle přesunuty na pá-

tek, se utkaly starší i mladší
přípravky obou týmů. Halenkovickým fotbalistům se dařilo střídavě, když starší přípravka svému soupeři jednoznačně podlehla a mladší zvítězila rozdílem jedné
branky. Góly starší: 2x Kocián Lukáš, 1x Trvaj David, 1x
Vašíček Richard. Góly mladší: 2x Štěpán Palla, 2x Štulíř
Radim, 1x Prokop Lukáš.

RJ

Výsledky zápasů přípravky

Pokračování na straně 32
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(Pokračování ze strany 31)
3. kolo, 6. 9. 2012
Mladcová – Halenkovice
starší 3:3, mladší 4:8
První venkovní zápas této
sezóny odehrála halenkovická přípravka na hřišti
na Mladcové. Obě mužstva
přípravky předvedla super
výkon, za který si všichni
kluci a jedna holka zaslouží
velkou pochvalu. Góly starší: 1x Matěj Hastík, 1x Lukáš Kocián, 1x Ríša Vašíček.
Góly mladší: 4x Štěpán Palla,
2x Radim Štulíř, 2x Lukáš
Prokop.
4. kolo, 16. 9. 2012
Halenkovice – Mysločovice
starší 5:3, mladší 4:0,
Starší i mladší přípravka
se na domácím hřišti utkala s týmy Mysločovic. Mladší
přípravka odehrála svůj zápas pouze na malé branky,
protože mysločovických malých fotbalistů přijelo málo.
Obě halenkovická mužstva
své zápasy vyhrála. Góly starší: 2x Ríša Vašíček, 1x Lukáš
Kocián, 1x Matěj Hastík, 1x
Fratišek Palla. Góly mladší:
2x Lukáš Prokop, 1x Štěpán
Palla, 1x Tomáš Šubík.
5. kolo, 23. 9. 2012
Tlumačov – Halenkovice
starší 4:4, mladší 1:7
Starší sehráli vyrovnaný
zápas, kterému odpovídá
i konečný výsledek. Dobrým

výkon podal brankář Robin Platoš, který se zasloužil o konečnou remizu. Góly
starší: 3x Franta Palla, 1x Lukáš Kocián. Malí fotbalisté
opět vítězně. Góly mladší: 5x
Štěpán Palla, 2x Radim Štulíř
6. kolo, 30. 9. 2012
Halenkovice – Malenovice
starší 3:8, mladší 10:3
Zápas dvou různých poločasů odehrála starší přípravka proti Malenovicím.
Po dobrém výkonu kluci
po prvním poločase vedli
3:1. Ve druhém poločase, ale
domácím hráčům došly síly,
čehož hostující mužstvo využilo a sedmi góly obrátilo
průběh zápasu ve svůj prospěch. Soupeř byl věkově
starší, a na rozdíl od halenkovického týmu měl hodně
hráčů na střídání. Góly starší: 2x Lukáš Kocián, 1x David Trvaj. Mladší přípravka
předvedla perfektní výkon
a své soupeře „rozstřílela“
deseti góly. Góly mladší: 5x
Štěpán Palla, 2x Jaromír Trvaj, 2x Lukáš Prokop, 1x Radim Štulíř.
7. kolo, 4. 10. 2012
Napajedla – Halenkovice
starší 2:11, mladší 3:15
Starší i mladší přípravka Halenkovic své soupeře z Napajedel jednoznačně
přehrála. Zejména v zápase
mladší přípravky šlo doslova
o kanonádu, kterou vedl Štěpán Palla s devíti góly. Góly
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starší: 4x Lukáš Kocián, 2x
Richard Vašíček, 2x František Palla, 2x Matěj Hastík, 1x
David Trvaj. Góly mladší: 9x
Štěpán Palla, 2x Roman Vašíček, 2x Radim Štulíř 1x Tomáš Šubík, 1x Jaromír Trvaj.
8. kolo, 14. 10. 2012
Halenkovice – Fryšták
starší 10:2, mladší 6:6
V posledním domácím zápasu podzimní části fotbalové sezóny 2012/2013 nastoupila obě mužstva halenkovické přípravky proti
přípravce z Fryštáku. Starší
přípravka svůj zápas ovládla a jednoznačně zvítězila.
Góly starší: 4x Lukáš Kocián, 2x Ríša Vašíček, 2x Matěj Hastík, 1x Franta Palla, 1x
František Trvaj. Mladší pří-

pravka se utkala s nejkvalitnějším týmem, se kterým se
dosud potkala a po vyrovnaném zápase se s ním rozešla
s nerozhodným výsledkem.
Góly mladší: 3x Štepán Palla,
2x Lukáš Prokop, 1x Radim
Štulíř.
9. kolo, 19. 10. 2012
Jaroslavice – Halenkovice
přípravka 2:10
Poslední zápas podzimní části sezóny 2012/13 vyhráli kluci na hřišti v Jaroslavicích 10:2. Hrála mladší
i starší fotbalová přípravka dohromady. Dobrým výkonem nás podržel gólman
Robin Platoš. Góly: 5x Lukáš
Kocián, 4x Ríša Vašíček, 1x
Matěj Hastík.

1. kolo - 12. 8. 2012
Mladcová – Halenkovice
4:2
2x Sudolský J. Domácí vedli v poločase 3:0. Po přestávce přidali další gól a výsledek si již do konce utkání pohlídali. Hostům se podařilo
jen snížit.
2. kolo - 19. 8. 2012
Halenkovice – Pohořelice 1:4
1x Kocián P. Oba celky nastoupily do zápasu aktivně
a od prvních minut si vytvářely slibné šance. Do poločasu byl průběh zápasu vyrovnaný. Během zápasu byly
na domácí odpískány dva
pokutové kopy, které hosté proměnili. Smolný zápas
skončil zklamáním domácích hráčů i velkého počtu
diváků nejenom z konečného výsledku, ale i z nepřesvědčivého výkonu hlavního rozhodčího.
3. kolo - 26. 8. 2012
Příluky - Halenkovice 2:4
1x Kadlčák O., Stuchlík
M., Režný T., Sudolský J. Zasloužené vítězství hostujícího mužstva, které bylo lepší
v proměňování brankových
příležitostí

4. kolo - 2. 9. 2012
Halenkovice - Březová 1:6
1x Stuchlík M. Domácí byli
v utkání prvních 20 minut
lepším mužstvem, ale hosté vstřelili šťastný první gól
a pak už jen skóre hrozivě narůstalo až na konečných 6:1.
5. kolo - 9. 9. 2012
Tečovice - Halenkovice 3:1
1x Marholt D. Utkání bylo
vyrovnané, ale hosté opět
doplatili na neproměněné
gólové příležitosti. Domácí
své šance dokázali využít.
6. kolo - 16. 9. 2012
Halenkovice - Březůvky
5:0
1x Stuchlík M., 2x, Fojtík
R., 2x, Režný T. Domácím se
podařilo skórovat již ve druhé minutě zápasu. Po půlhodině vyrovnané hry vstřelili domácí další dvě branky.
Bezchybná obrana a aktivní
hra v útoku přinesla po poločasu Halenkovicím ještě dva
góly. Díky důležitým třem
bodům se náš tým odpoutal
ze dna tabulky.
7. kolo - 23. 9. 2012
Hvozdná – Halenkovice
5:0
Hosté byli „fotbalovější“,
ale opět doplatili na nepro-

trenéři a členové vedení TJ

Výsledky zápasů – Muži
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měňování brankových příležitostí. Domácím bohužel vycházelo téměř vše, do čeho
se pustili. Výsledek je, vzhledem k vývoji utkání, pro hosty krutý.
8. kolo - 30. 9. 2012
Halenkovice - Všemina
3:2
2x Sudolský J., 1x Kníchal
M. Zasloužené vítězství domácího mužstva, které ještě
spoustu gólových šancí nevyužilo. Závěr utkání zdramatizoval proměněný pokutový
kop hostujícího mužstva.
9. kolo - 7. 10. 2012
Mysločovice - Halenkovice 4:1
1x Sudolský J. Hosté doplatili v utkání na mnoho neproměněných gólových příležitostí. Domácí své šance
dokázali využít a tak v utkání zvítězili.
10. kolo - 14. 10. 2012
Halenkovice - Štípa 3:2

1x Sudolský J., Stuchlík
M., Kadlčák O. Domácí vedli v utkání už 3:0. Zbytečně
si ale utkání zdramatizovali
tím, že dovolili hostům snížit na rozdíl jediného gólu.
Toto drama pokračovalo až
do konce zápasu. Nutno dodat, že vítězství domácích je
zcela zasloužené.
11. kolo - 21. 10. 2012
Lhota - Halenkovice 3:6
3x Režný T., 1x Sudolský J.,
Kašpar J., Stuchlík M. V utkání bohatém na branky byli
hosté lepším mužstvem. Své
brankové příležitosti dokázali stoprocentně využít
a po zásluze zvítězili.
13. kolo - 4. 11. 2012
Fryšták - Halenkovice 2:1
1x Fojtík R. Domácí byli
v utkání šťastnějším týmem, když o svém vítězství
rozhodli v poslední minutě
utkání. Hosté si vypracovali
spoustu gólových šancí, bo-
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hužel je nedokázali využít.
12. kolo - 11. 11. 2012
Halenkovice - Komárov
5:1
2x Stuchlík M., 1x Sudolský J., Kadlčák O., Režný T.
Posledním zápasem podzimní části fotbalové sezóny 2012/13 byla dohrávka
odloženého utkání 12. kola.
(Utkání bylo odloženo pro

Tabulka výsledků

nezpůsobilý terén) Halenkovický tým byl v zápase lepším mužstvem a zaslouženě
zvítězil
členové ved. TJ a Zbyněk Horka

Příští kolo: zimní přestávka. Rozlosování jarní sezóny v příštím čísle
zpravodaje.

Muži III. třída, skupina A - podzim
1. Mladcová B
2. Hvozdná
3. Pohořelice
4. Fryšták B
5. Březová
6. Komárov
7. Všemina

8. Halenkovice
9. Příluky B
10. Mysločovice
11. Březůvky
12. Tečovice B
13. Lhota
14. Štípa

13
13
13
13
13
13
13

13
13
13
13
13
13
13

10
9
8
7
7
7
6
6
5
5
3
2
2
2

2
2
1
2
2
2
2

0
1
1
4
2
2
1

1
2
4
4
4
4
5

7
7
7
6
9
9
10

39:14
49:22
43:26
34:22
30:26
26:27
35:30

33:38
31:38
28:42
23:33
15:32
23:41
23:41

32
29
25
23
23
23
20

18
16
16
13
8
8
7

Nohejbalový turnaj
8. září 2012 oddíl Nohejbalu Tělovýchovné jednoty
v Halenkovicích uspořádal
již 8. ročník oblíbené sportovní akce „Letní turnaj v nohejbalu“.
V sobotu ráno se sešlo 8
nohejbalových týmů, aby
za krásného počasí změřily
síly a zjistily, který z nich se

na další rok stane halenkovickým nohejbalovým králem. Jmenovitě Bembeci, Katernice, Jažako, Jamy, Fido,
Pytle, Marholti a Abstinenti
předvedli, za početné divácké podpory, obětavé zákroky a vypilovanou techniku
při zpracování míče. Ve finálovém zápase se ukázalo,
že nejvíce sil do závěru zbylo hráčům z týmu Fido, když
po urputném boji porazili
Bembeky. Zápas o třetí místo
pro sebe získaly Pytle i díky
již evidentní únavě Abstinentů.
Závěr celé akce s vyhodnocením výsledků a předáním cen proběhl v „Hospodě
na Pláňavách“. Kromě pohárů pro nejlepší týmy se vel-

kému zájmu těšil především
pečený sumec, kterého pan
Doležalík opět přichystal
k velké spokojenosti každého, kdo ochutnal.
Organizátoři děkují všem
zúčastněným, divácké podpoře i personálu „Hospody
na Pláňavách“ za vytvoření
krásné sportovní a přátelské
předprohibiční atmosféry.
R. Kedruš
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Barum Czech Rally 2012
Ve dnech 31. srpna - 2.
září 2012 se ve Zlíně a okolí uskutečnil 42. ročník automobilové soutěže Barum
Czech Rally.
Program soutěže byl složen z několika souběžně pořádaných akcí, jejichž těžiště probíhalo v ulicích krajského města a na sobotních
rychlostních zkouškách.
Pro diváky byla připravena
rally veteránů, jízda legendárních vozů Bugatti, v napajedelském zámku byly historické vozy vystaveny.
Velkou novinkou byly hodinové televizní přenosy
z rychlostních zkoušek Slušovice a Maják. Tyto přenosy byly vysílány na sportovních programech Eurosport a ČT4 Sport. Vysílání
České televize bylo navíc
doplněno o přímé vstupy ze
servisní zóny a ze zázemí
soutěže. V plánu byly celkově čtyři hodiny přímých
přenosů a další sestřihy,
které se vysílají po skončení soutěže.
Přes Halenkovice procházely dvě nedělní rychlostní
zkoušky (RZ 10 a 13). Letos se startovalo na Bělově
a vozy projížděly tradiční
trať přes Žlutavu a Halenkovice do Kostelan.
Program soutěže přilákal velké množství soutěžících i diváků z celé Evropy.
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Zprávy z obce ...

Na tratích bylo možné vidět
tři mistry světa (J. Hanninen,
T. Arai, A. Aigner) a celou
plejádu jezdců se zkušenostmi ze světových rally. V soutěži se neztratili ani čeští
jezdci. I z hlediska rozmanitosti techniky byla soutěž
pestrá, ale na špici se pohybovaly zejména vozy Škoda
Fabia S2000.
Celou soutěž provázelo
proměnlivé počasí s občas-

ným deštěm, na některých
sobotních RZ se objevila
i mlha.
Halenkovické
rychlostní zkoušky přišly na řadu
v neděli. Trať byla uzavřena
od brzkého rána. V letošním
roce se na Halenkovicích neočekávalo velké množství
diváků. Ti byli, v porovnání
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Napojování domácností na ČOV

s minulými ročníky, z bezpečnostních důvodů dál
od trati. Divácký zájem zejména v centru obce byl ale
velký. První halenkovická
RZ proběhla bez problémů,
za zmínku stojí odstoupení
Václava Pecha pro technickou závadu na jeho atraktivním voze Mini. V průběhu
této RZ sprchlo.
Druhá halenkovická rychlostní zkouška přinesla dramata. To sportovní, v podobě odstoupení Jana Kopeckého, bylo ve srovnání s tím, co
se odehrálo mezi výjezdem
z lesa od Žlutav a Rektorovým žlebem, malicherné.
Vůz Subaru Impreza STi st. č.
32, posádky Kopáček-Singer,
nezvladatelně vlétl do skupiny diváků, z nichž jeden nehodu nepřežil a druhý byl
převezen do nemocnice. Jedná se o obrovskou tragédii.
Diváci nestáli v zakázaném

prostoru. Tato událost byla
v médiích dostatečně komentována.
V reakci na tuto zprávu byla halenkovická RZ13
zrušena. Následně ředitelství předčasně ukončilo celou soutěž, včetně přímého
přenosu poslední rychlostní zkoušky. Závěrečný ceremoniál před Velkým kinem
ve Zlíně proběhl v tichosti,
bez oslav. Vítězné posádky
i diváci uctili památku čtyřiapadesátiletého muže ze
Semilska minutou ticha. Policejní vyšetřování tragédie
na místě probíhalo do odpoledních hodin.

Anketa o Barum Rally

Na základě posledních
událostí, které se staly při
závodech Barum rally 2012
v katastru obce Halenkovice (smrtelné zranění a neukázněné chování diváků zejména cizinců), se rada obce
rozhodla vypsat anketu o konání závodů v příštích letech
v naší obci. Anketa probíhala
ve dnech 12. a 13. října 2012
v přízemí KD.

Výsledky ankety

Celkem bylo odevzdáno
542 anketních lístků s následujícím výsledkem:
Pro konání soutěže - 341
Proti konání soutěže - 177
Bez vyjádření - 10
Je mi to jedno - 13
Nechat rozhodnout obec - 1
R.J

V pondělí 29. října 2012
se v sále KD uskutečnila
veřejná informativní schůze na téma odkanalizování a čištění odpadních vod
z rodinných domů. Na jednání se dostavilo přibližně 300 obyvatel. Dle pasportu kanalizací je možné
okamžité přímé napojení
na kanalizaci až u 270 domácností. Všechny dotčené
domácnosti byly písemně
pozvány. Podrobné informace směřovaly ke stávajícím uživatelům obecní kanalizační sítě, která je napojena na nově zbudovanou
čistírnu odpadních vod.

Dotace obce

Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu stavby „Kanalizace
a ČOV Halenkovice I. etapa“ činí 32 305 000 Kč.
Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem
zemědělství ČR v rámci
programu „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“
ve výši 20 998 000 Kč.
Na realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Halenkovice 1. etapa“ získala Obec Halenkovice také

Čistírna U Svatých včetně
přečerpávací stanice v Zádřinoví je od 1. října 2012
ve zkušebním provozu. Starosta obce seznámil přítomné s nutností přímého
napojení splaškových a odpadních vod bez předčištění (septiky, žumpy, jímky
apod.) do stávající kanalizace. Pro případ konkrétního posouzení přímého
napojení RD do kanalizace,
kontaktujte starostu obce
na tel. 724 179 299.
Vedení obce děkuje všem,
kteří projevili zájem a ochotu změnit systém nakládání
s odpadními vodami.

účelovou investiční dotaci
z rozpočtu Zlínského kraje
ve výši 3 230 000 Kč
Na potoce Vrbka započala úprava koryta vodního toku. Jedná se o rekonstrukci v části jednotlivých mostů v místě
nátoku a výtoku. Akce je
financována z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Poskytnutá účelová
dotace na akci „Poškození břehových hran po povodních 2010“ činí 1,7 mil.
Kč. Předpokládané celkové náklady akce jsou
ve výši 1,9 mil. Kč.


halenkovický zpravodaj

Kontejner na papír
Ve sběrném dvoře na Pláňavách je nově umístěn kontejner na netříděný papír
(lepenka, noviny, časopisy, letáky apod.) Mohou jej
využívat všichni obyvatelé

obce. Kontejner je přístupný v provozní době sběrného dvora:
Úterý 15.00–17.00 hod.
Čtvrtek 15.00–17.00 hod.
Sobota 10.00–14.00 hod.

Mimořádná sbírka oděvů
pro Diakonii Broumov, proběhla ve dnech 4. a 5. prosince 2012 a dopadla opět
výborně. Místnost klubu
seniorů se naplnila téměř
po strop. Sesbíráno bylo 40

pytlů a 7 krabic pěkného použitelného oblečení. Poděkování patří jak dárcům, tak
paní Anně Horkové a Ludmile Zapletalové za organizaci
sbírky.


Mimořádná sbírka

Revize knih

Knihovnice paní Dubová,
prosí čtenáře, aby co nejdříve vrátili knihy s dobou výpůjčky delší jak dva měsíce,
z důvodu probíhající revize
knih. Děkujeme všem čtenářům, kteří okamžitě reagovali na naši poslední výzvu a vrátili požadované
knihy do výměnného systému. V současné době jsou
k dispozici nové knihy z výměnného souboru krajské
knihovny FB Zlín a další zakoupené knihy, které jsou
pořizovány v průběhu celé-

ho roku za částku 20 000 Kč
z rozpočtu obce.


Veřejný internet v knihovně

Mapový portál obce Halenkovice
2. 10. 2012 byl zpřístupněn nový mapový portál,
pomocí něhož lze prohlížet mapu obce, katastrální
mapu, přistupovat do systému katastru nemovitostí a získat informace například o číslech popisných
a evidenčních halenkovických budov. Mapový portál
je přístupný na webu obce

ze stránky „Mapový portál“.
Odkaz na tuto stránku trvale naleznete také v rubrice
„Územní plán obce“ na pravé
straně hlavní stránky nebo
i na www.geosense.cz.
16. 11. 2012 byl Mapový
portál obce Halenkovice doplněn o další bloky (komunikace, inženýrské sítě atd.).


Vánoční hvězdy
Do 26. listopadu 2012 bylo
možné ve všech halenkovických obchodech nebo na tel.
č. 728 410 799 u p. Kašpárkové objednat vánoční hvězdy. Cena květiny byla 100 Kč.
Výtěžek z prodeje je věnován

na podporu těžce nemocných
dětí na hemato-onkologickém oddělení FN v Olomouci. Celkem se do dobročinné
akce zapojilo a nemocné děti
podpořilo 43 halenkovjáků,
kteří si květinu zakoupili. 
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Zprávy z obce ...
Nová provozovna kadeřnictví
Od 4. prosince 2012 je otevřena nová provozovna kadeřnictví v budově OÚ. Předběžná otevírací doba: úterý

a středa od 10.00 do 17.00
hod. (dle objednávek) Kadeřnice sl. Jana Koplíková.
Tel.: 776 656 046.
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Policie žádá, informuje
Noční vloupání
Policie ČR žádá občany
o pomoc při pátrání. V noci
ze středy 10. 10. na čtvrtek
11. 10. došlo v části obce
Zádřinová ke vloupání
do rodinného domu. Pokud jste si všimli pohybu
neznámých osob s dvou-

kolovým ručním vozíkem
(velká kola, dřevěná výplň tmavé barvy) neprodleně informujte Policii ČR
na lince: 158 popř. starostu
obce, tel. č.: 724 179 299.
Prosíme o zvýšenou pozornost – všímejte si svého
okolí.		


Kauza metanol

Dopravní nehoda
V pátek 12. 10. 2012 došlo kolem šestnácté hodiny
na silnici č. III/36747 mezi
Halenkovicemi a Napajedly
k dopravní nehodě, při níž se

střetl motorkář s protijedoucím vozidlem. K vážnějším
zraněním nedošlo. Po dobu
vyšetřování nehody byla silnice uzavřena.


Po dohodě se zástupci Policie ČR OO Napajedla Vás
žádáme o další spolupráci.
Uvidíte-li nákladní vůz s nezajištěným – uvolňujícím
se nákladem (kamenivem,
stavební sutí apod.) na silnici III. třídy 36747 Halenkovice – Napajedla nahlaste

tuto skutečnost neprodleně na linku 158 nebo na tel.
725 292 344 - PČR OO Napajedla. Pro rychlejší a přesnější identifikaci uveďte přesnou SPZ, popř. typ auta a další podrobnosti. Děkujeme
za spolupráci.


Na konci června jsme Vás
požádali pomoc při obnovení pořádku na silnici III.
třídy 36747 Napajedla - Halenkovice z důvodu ohrožení života a majetku občanů
při nebezpečných sportovních aktivitách na uvedené
silnici (motorkáři, cyklisti, bruslaři na kolečkových
bruslích,
skateboardisti).
Zástupci PČR OO Napajedla
hodnotí bezpečnostní akci
jako úspěšnou. V daném ob-

dobí na podnět z řady občanů hlídka policie vyjížděla
5x sjednat pořádek. Spolupráce stále trvá, stanete-li se
přímými účastníky – svědky
nebezpečné dopravní situace, která vás přímo ohrožovala, nahlaste tuto skutečnost okamžitě na linku
Policie ČR 158 nebo na tel.
725 292 344 - OO PČR Napajedla Prosíme, nezapomeňte
událost specifikovat.


Nezajištěný náklad

Vyhodnocení akce

V souvislosti s případy
otravy metylalkoholem zasedal počátkem září ve Zlíně krizový štáb. Jelikož i zde
se objevily případy otrav
metylalkoholem. Bylo vyhlášeno, že konzumovat
za této situace rozlévaný
alkohol nebo alkohol nejasného původu v lahvích,
zejména vodku a tuzemák,
je hazardem se životem
a zdravím. Policie ČR i v Halenkovicích (prostřednictvím TKR a úřední desky)
nabádala ke zdrženlivosti
v konzumaci takovéhoto alkoholu. V případě podezření na závadný alkohol mohli občané kontaktovat linku
112 či 158.
V pátek 14. 9. 2012, kdy
vstoupilo v platnost nařízení vlády ČR o úplném zákazu nabízení a prodeje alkoholických nápojů s objemem alkoholu nad 20%
(včetně míchaných nápojů).
Policie ČR a hygienici velmi
pečlivě dbali o dodržování
tohoto nařízení. Hlídky policie několikrát denně kontrolovaly i místní obchody
a pohostinství. Vláda České republiky tak reagovala
na situaci vzniklou prodejem pančovaného alkoholu
s obsahem metylalkoholu,
který si vyžádal v té době již
několik desítek obětí.
Ke zmírnění prohibice došlo 27. září 2012, kdy
byl povolen prodej liho-

vin, vyrobených nejpozději
do 31. prosince 2011. Tvrdý alkohol vyprodukovaný po tomto datu může být
prodáván pouze v případě,
že pro něj jeho dodavatel
zajistil doklad o původu použitého lihu. Policie České
republiky do 11. listopadu
v souvislosti s kauzou pančovaného alkoholu obvinila už 61 osob. Otravy metanolem se běžně léčí užitím
etanolu. Norský toxikolog
přivezl do Česka jako dar
30 balení (150 dávek) fomepizolu, který se snáze
aplikuje, účinkuje rychleji
a s méně vedlejšími účinky
a také seznámil české lékaře s novou metodou rozboru krve, která odhalí otravu
během půl hodiny.
Přesto do 5. prosince
na otravu metanolem zemřelo již 38 osob na různých místech republiky
a desítky dalších byly hospitalizovány, mnozí utrpěli trvalé poškození zraku.
Vláda má před Vánoci
a oslavou Nového roku opět
strach o zdraví lidu. Lidé
mohou v tomto období více
konzumovat lihoviny zakoupené již v minulosti, a i ty
by mohly obsahovat smrtící
metanol. Ministerstvo zdravotnictví opět nabádá k obezřetnosti. Nekonzumujte alkohol, který není prověřený
nebo o kterém nejste přesvědčeni, že je nezávadný!
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Informace z okolí ...
Soutěž o nejlepší školní oběd 2012
Kuchařky ze školní jídelny
ZŠ Mánesova Otrokovice ocenila porota v celorepublikovém srovnání druhým místem za uvařené menu v soutěži školních jídelen O nejlepší
školní oběd. Tým školní jídelny v soutěži reprezentovaly
také kuchařka Lenka Hastíková a vedoucí této jídelny Anna

Vičánková obě z Halenkovic.
Tématem letošního ročníku
bylo „Nejoblíbenější jídlo vaší
školní jídelny se zaměřením
na zdravý životní styl“. Do finále vybrala odborná porota
deset školních jídelen z celé
České republiky z rekordního
počtu 78 přihlášených. Gratulujeme k jejich úspěchu.

Občané, kteří jsou držiteli průkazu mimořádných výhod II. nebo III. stupně pro
osoby se zdravotním postižením a používají označení pro vozidla pro parkování
O1 AA mají lhůtu nejpozději

do 31. 12. 2012 u MěÚ Otrokovice vyměnit stávající označení za nový Parkovací průkaz
označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (nové označení O7
šestimístné číslo).

Město Otrokovice aktualizovalo informativní brožuru
„Pomoc v nepříznivých životních situacích pro občany
Otrokovicka“. V brožuře naleznete informace o službách

pro konkrétní životní situace.
Brožuru ve formátu pdf máte
k dispozici na našich webových stránkách www.halenkovice.cz nebo na stránkách
města Otrokovice.

Ministerstvo dopravy upozorňuje na nutnost výměny řidičských průkazů (ŘP).
Zákonem č. 119/2012 Sb.
byla upravena probíhající poslední etapa výměny řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydávané v rozmezí
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004
jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do
31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.
Výměny ŘP provádí obecní
úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) příslušný podle místa trvalého pobytu držitele ŘP na území ČR.
Pro účely této výměny „si přineste“ jednu barevnou nebo
černobílou fotografii průkazového formátu o rozměrech

3,5x4,5 cm, stávající ŘP, doklad totožnosti a vyplněnou
„Žádost o vydání ŘP“, která
je k dispozici na pracovištích
ORP. Zákonná lhůta pro vydání nového ŘP je do 20 dnů
od podání žádosti, a výměna není zpoplatněna. Pokud
bude požadováno vydání ŘP
(v rámci povinné výměny)
ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů, zaplatíte správní poplatek 500 Kč. Doporučujeme
Vám výměnu ŘP neodkládat.
V případě dotazů se můžete
obrátit na oddělení evidence
řidičů Městského úřadu Otrokovice (tel: 577 680 238, 557
680 239). Podrobné informace
o výměně řidičských průkazů
naleznete na stránkách www.
vymentesiridicak.cz a stránkách Ministerstva dopravy
www.mdcr.cz.

Výměna označení vozidel

halenkovický zpravodaj

Návštěvy v domovech
V úterý 4. prosince navštívil starosta obce spolu s místostarostkou naše bývalé
spoluobčany, kteří nyní žijí
v domovech důchodců nebo
v pečovatelských domech pro
seniory. Všem předali malý
vánoční balíček a pozdrav
od známých z Halenkovic.
S těmi, kterým to zdravotní
stav dovolil, pohovořili o tom,
co nového se u nás děje a zavzpomínali na doby nedávné
i minulé. Navštívili p. Josefu
Mihálovou a jejího syna p. Jo-

sefa Mihála, kteří žijí na Lukově. V Napajedlích v pečovatelském domě p. Stanislava Čevoru, v domově pro seniory
p. Máriu Botkovou, Ludmilu
Jablonickou, Boženu Bilíkovou, Adolfínu Stratilovou, Boženu Režnou, Marii Sklenaříkovou, Alžbětu Bačíkovou
a manžele Annu a Lubomíra Vojtáškovi. Ve Spytihněvi
pak p. Františku Stuchlíkovou. Všem také popřáli k nastávajícím vánočním svátkům
a k novému roku.

Nepříznivé životní situace

Výměna řidičských průkazů

Kalendář akcí 2013
5. 1. 2013 - Tříkrálová sbírka
7. 1. 2013 - Vzpomínka na vánoce
Návraty z Tlumačova v kostele sv. Josefa
11.–12. 1. 2013 - Volba prezidenta ČR
I. kolo voleb (pátek, sobota), Klub seniorů v budově KD
12. 1. 2013 - Hasičský ples
Hraje skupina DELTA MORAVA
13. 1. 2013 - Koncert pěveckého sboru Dvořák
Halenkovický kostel sv. Josefa. Začátek je v 15 hod.
25.–26. 1. 2013 - Volba prezidenta ČR
II. kolo voleb (pátek, sobota), Klub seniorů v budově KD
26. 1. 2013 - Perníkový bál
Hraje skupina ORION
2. 2. 2013 - Rodičovský ples,
s předtančením žáků. Hraje skupina AVENTIS
9. 2. 2013 - Dětský karneval, Diskotéka ZŠ
16.–17. 2. 2013 - Vodění medvěda
23. 2. 2013 - Pochovávání basy
Hraje skupina MADUSONG
3. 3. 2013 - Výroční schůze MO ČZS
Schůze zahrádkářů začíná ve 14:00 hod. v sále KD.
16. 3. 2013 - Košt slivovice
Slavnostní vyhlášení koštu s posezením u cimbálu.
23. 3. 2013 - Velikonoční jarmark
Vystoupení folklorního kroužku Pláňata a dětí z MŠ

w w w. h a l e n kov i c e . c z

halenkovický zpravodaj

č. 69 / Prosinec 2012

38

Sraz ročníku

39

č. 69 / Prosinec 2012

Vítání občánků
V sobotu 10. listopadu
2012 jsme na obecním úřadě v Halenkovicích do života přivítali naše nejmenší
děti. Pozvání na tento slavnostní akt přijali: Lucia Pechová a Michal Himmer se
synem Michaelem (foto č. 1),
Naděžda Vojáčková a Karel
Kašpárek s dcerou Karolínou (foto č. 2), Lenka Martinčeková a Rostislav Jančí se synem Sebastiánem

1

V sobotu 8. září 2012 se konal v budově KD sraz ročníku1941–42. Setkání se zúčastnili: 1. řada zleva: Stanislav Bartoněk, Josef Zapletal, Josef Bezloja, Jan Šácha, Miroslav Kedra, Vojtěch Klofáč (návštěva z Pohořelic), František Ančinec. 2.
řada zleva: Marie Horková, roz. Juřenová, Rostislav Trvaj, Anna Horková, roz. Riedlová, Jan Vičánek, František Gabrhelík,
Jana Vojtková, roz. Mišurcová, Světla Babištová, roz. Brňáková, Svatava Gajdošíková, roz. Vlachynská. 3. řada zleva: Františka Kozelková, roz. Štěpjáková, Věra Vojtášková, roz. Hradová, Hana Přecechtělová, roz. Kociánová, Vojtěška Hrabicová,
roz. Vlachynská, Marie Kurtinová, roz. Janišová.

(foto č. 3), Lucie a Aleš Macků se synem Jakubem (foto
č. 4), Jitka a Jozef Jánošíkovi s dcerou Anetou (foto č.
5), Veronika a Jakub Frolíkovi s dcerou Noemi (foto
č. 6) a Anetta a Jan Súkupovi s dcerou Emily (foto
č. 7). Krátký program plný
básniček, písniček a tanečků předvedli děti z mateřské školy a žákyně základní
školy. Vystoupení připravili

pod vedením p. učitelky Holáskové a p. učitelky Tělupilové. Děti na klávesy doprovodila Zuzana Kříčková.
Přejeme malým občánkům
i rodičům pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Bohdana Blažková, matrikářka

5
6

7

2

3

V sobotu 13 října 2012 se konal v budově KD sraz ročníku1946–47. Setkání se zúčastnili: Sedící zleva: Jiřina Švábová,
roz. Žádníková, Anna Musilová, roz. Kubičíková, Ludmila Horková, roz. Hrabalová, p. uč. Wallová, p. uč. Rapantová, p. uč.
Kučerová, Františka Hánová, roz. Holásková, Helena Kubínová, roz. Radová. Stojící zleva: Marie Juřenová, roz. Ducháčková,
Zdenka Žůrková, roz. Čevorová, Iva Špičková, roz Tataříková, Drahomíra Hrbáčková, roz. Kníchalová, Ladislav Trvaj,
Vladimír Maňásek, Růžena Březinová, roz. Baštincová, Stanislav Stránský, Josefa Lidincová, roz. Kedrušová, Věra
Kaláčová, roz. Švejčarová, Jarmila Michálková, roz. Vlachynská, František Brázdil, Jindřiška Skácelová, roz. Horková,
Vladimír Tomaštík.

halenkovický zpravodaj

4

Svatba
29. 9. 2012 uzavřeli v římskokatolickém kos-

tele sv. Josefa v Halenkovicích své manželství
Pavlína Doleželová a Tomáš Kosztyu.
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Blahopřejeme

Listopad
50 let
Bronislav Langer Pláňavy 352
55 let
Jitka Krkošková Záhumení 560
Jiří Čevela Nová Silnice 471
60 let
Karel Dohnal Zádřinoví 200
70 let
Marie Horková Dědina 376
Zdeněk Málek Katernice 648
80 let
Antonín Kopčil U Svatých 358
85 let
Růžena Švejčarová Zlámanec 549

Prosinec
50 let
Jaroslav Režný Katernice 650
55let
Eva Kopčilová Záhumení 621
65 let
Marie Gabryšová Dolina 591
Milouš Janiš Kržle 355
70 let
Marie Kurtinová Zádřinoví 299
80 let
František Zapletal Katernice 158

Leden 2013
50 let
Josef Valenta U Svatých 75
Irena Juřenová Záhumení 444
55 let
Dana Ančincová Dolina 569
60 let
Ludmila Očadlíková Dolina 223
70 let
Karla Graclová Obecnice 79
75 let
Jindřich Trvaj U Svatých 238
Anna Bilíková Pláňavy 94
Marie Skácelová Pláňavy 90
90 let
Josef Kubíček Obecnice 427

				

Únor 2013
55 let
Josef Tomaštík Katernice 146
Jan Duba Pláňavy 409
65 let
Marie Tomaštíková Zádřinoví 68
Jarmila Tomaštíková Kopec 18
Antonie Přivřelová Kržle 391
70 let
Marie Hučíková Katernice 153
Josef Kocián Dolina 224
Dana Gabrhelíková Dolina 517

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

Přání k Vánocům
Ať je hodně dárečků i u Vašeho stromečku, v každém ať je zabalen jeden
Šťastný všední den. Všechno nejlepší
k Vánocům a k novému roku
Vám přejí
děti a učitelky z MŠ Halenkovice.

Radostné prožití vánočních svátků
a do nového roku hodně sil, pohody
a dobrých lidí kolem sebe Vám ze srdce přejí
děti a zaměstnanci ZŠ Halenkovice.

Zastavit čas v tuto vánoční chvíli.
Slyšet, jak andělé mávají křídly.
Vidět štěstí všude kolem sebe.
Cítit jak sněhová vločka zebe.
Kéž nejen o Vánocích,
ale i po celé další roky,
nacházíme cestu k sobě
radostnými kroky.

Vážení čtenáři,
přejeme Vám Vánoce
plné radosti a štěstí.
Ať je příští rok pro Vás
rokem úspěšným, rokem
splněných přání.

Redakce Halenkovického zpravodaje a zaměstnanci obecního
úřadu.
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