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Od září probíhají organizač-
ní přípravy, telefonuje se, 
shání a zajíždí se na všechna 
možná místa, aby se v před-
večer první adventní neděle 
mohla uskutečnit tak velká 
akce, jakou je naše halenko-
vické rozsvěcování vánoční-
ho stromu. Vždyť na skrom-

ném jevišti před budovou 
obecního úřadu se v sobotu 
30. listopadu vystřídala té-
měř stovka účinkujících dětí.  
Pozvání organizátorů přijali 
sólisté dechové hudby Topo-
lanka, kteří program zahájili 
a dojemnou hrou přilákali 
pozornost publika. Po vy-
stoupení muzikantů si slovo 
vzala paní PaedDr. Marie Ka-
šíková, která nás celým pod-
večerem provázela. Jako prv-
ní promluvil starosta obce 

pan Jaromír Blažek, který 
ve svém projevu poděkoval 
především dobrovolníkům, 
kteří se starají o kulturní 
a společenský život v obci 
a popřál všem štěstí do no-
vého roku. 
Poté se početnému publiku 
se svým čertíkovským pás-

mem předvedlo přibližně 
60 dětí z mateřské školky 
pod vedením učitelek p. Ja-
roslavy Válkové, Veroniky 
Horkové, Elišky Černochové, 
Marie Mihálové. Na klávesy 
školkáčky doprovázela p. uč. 
Dagmar Holásková. Převáž-
ná většina dětí stála na pódiu 
a před takovým množstvím 
lidí asi poprvé, ale vůbec to 
nedaly na sobě znát. Zpívaly 
s jiskřičkami v očích a celým 
svým srdíčkem. 

Děti z mateřské školky na 
podiu vystřídali mladí halen-
kovičtí hudebníci, kteří zís-
kávají zkušenosti a pilují své 
umění na ZUŠ R. Firkušného 
v Napajedlích. Pro letošní so-
botní večer si pod vedením 
p. uč. Lenky Slivkové připra-
vili pěvecké pásmo, které na 

klávesy doprovázela Katka 
Kociánová. Za základní umě-
leckou školu zpívali a hráli: 
Anetka Nádvorníková, Zu-
zanka Pavelková, Kryštof 
Trvaj, Katka Jelínková, Ven-
dulka Pavelková, Terezka Bie-
berlová, Marika Zapletalová, 
Barča Gabrhelíková, Kristýn-
ka Dobrozemská, Karolínka 
Večeřová, Honza Gabrhelík 
a Tomášek Černoch. Mladým 
zpěvákům se podařilo svým 
vystoupením přihlížející dav 

rozhoupat v rytmu hudby. 
V klidném tónu vystoupili 
žáci a žákyně 2. stupně ZŠ 
Halenkovice. Pod vedením 
p. uč. Pavlíny Němečkové 
a p. uč. Bohdany Ambrožové 
program obohatili pásmem 
zimních a vánočních básni-
ček. Recitovali pro nás: Vero-
nika Badalová, Kristýna Čer-
ná, Barbora Gabrhelíková, 
Kateřina Hrbáčková, Adriana 
Vojáčková – děvčata z 6. tř., 
Jakub Chaloupka a Martin 
Trvaj – hoši ze 7. tř., Kateřina 
Hanáková a Gabriela Mitáč-
ková z 8.tř. a Natálie Navráti-
lová z 9. tř.
Po vystoupení žáků ZŠ se na 
jevišti zcela nečekaně objevil 
čerstvý poslanec PS Parla-
mentu ČR pan Tomio Okamu-
ra, který krátce oslovil veřej-
nost a popřál k nastávajícím 
svátkům. K jeho slovům se 
připojili MUDr. Pavel Talaš 
a Ing. Jaroslav Holík, kteří 
pana Okamuru na Halenkovi-
ce doprovázeli.
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Rozruch způsobený na jevi-
šti stěhováním mikrofonů 
a hudebních nástrojů jasně 
naznačil, že se večer blíží do 
inále a nastoupí dnes už 36 

členný soubor - dětský folk-
lórní kroužek Pláňata, pod 

vedením p. Zuzany Mitáčko-
vé a Romany Liškové. Starší 
děvčata do noční tmy zazpí-
vala píseň „Byla cesta ušla-
paná.“  Pak nastoupily i další 
děti  v celé své kráse a v na-
žehlených krojích. Mezi „sta-
rými“ matadory se v sobotu 
poprvé objevila i skupinka 
nováčků, a to v řadách mlad-

ších dětí – byli to: Verunka 
Zdráhalová, Katuška Železní-
ková, Štěpánek Abrahám, Li-
duška Juřenová, Vojtíšek Ga-
brhelík, Amálka Hankusová. 
Vojta Gabrhelík a Štěpánek 
Abrahám si hned napopr-
vé vyzkoušeli pěvecké sólo. 
Soubor na housle doprová-
zely Katka Jelínková a Anetka 
Nádvorníková a na klávesy 
Terezka Bieberlová. Po vy-
dařeném pásmu vánočních 
koled, ke kterému nemusíte 
mít obavy se pro příště při-
pojit svým zpěvem, přišla na 

scénu paní Kašíková. Společ-
ně s dětmi přivolala svatého 
Mikuláše s jeho družinou. 
A jakže to bylo letos s vánoč-
ním stromem? Mikuláš s an-
děly a čerty, obklopen davem 
těch méně bojácných dětí, 
přistoupil k nazdobené bo-

rovici, pod níž stál malovaný 
Betlém, a kouzelnou berlou ji 
rozsvítil. 
Doufejme, že náš halenko-
vický strom, jenž je symbo-
lem Vánoc, klidu a přátelství, 
nám bude svítit nejen do Tří 
králů, kdy končí doba vá-
noční, ale že zůstane svítit 
po celý rok v našich srdcích 

a myslích, neboť se stal svěd-
kem setkání mnoha báječ-
ných lidí, kteří se v předvečer 
první adventní neděle u něj 
sešli.  Díky vám všem.
 Sobotní odpoledne nebylo 
jen ve znamení vynikajících 
vystoupení halenkovických 
dětí, na které můžeme být 
právem pyšní. Organizátoři 
připravili také doprovodné 
akce, které lahodili nejen 
oku, ale také mlsným ja-
zýčkům. V sále kulturního 
domu na hosty čekal vánoč-
ní jarmark, na kterém mohli 

zájemci zakoupit všechno 
od adventních věnečků, přes 
perníčky, obrázky, šperky, 
voskové svíčky, keramické 
hrnečky až po bylinky, které 
budou v nadcházejícím zim-
ním období tolik potřeba. 
Venku prokřehlá těla zahřála 
medovinka, svařáček a gri-
lovaná klobáska či bůček. 
Novinkou byl letos pro děti 

horký čaj, který se podával 
zdarma. A každé odvážné 
dítko dostalo od svaté rodi-

Pokračování ze strany 1 ny nebo dokonce od čertisek 
sladký perník. Po ukončení 
o iciálního programu k vá-
noční pohodě opět přispěli  
muzikanti z Topolanky.
Díky vám všem, kdo jste se 
jakýmkoliv způsobem po-
díleli na přípravě bohatého 
odpoledne. 
Krásné a šťastné Vánoce, 
nový rok 2014 prožitý ve 

zdraví a se spoustou dalších 
milých setkání.

Paja

Vážení spoluobčané, dámy 
a pánové, milé děti,
dovolte mi, abych vás dnes 
jménem zastupitelstva obce 
i jménem svým přivítal na  
slavnostním rozsvícení ha-
lenkovického vánočního 
stromu.
Od nepaměti byla blížící se 
zima a s ní přicházející Vá-
noce, symbolem uklidně-
ní a něčeho, co má uzavřít 
další rok života. Člověk se 
naučil tuto dobu vnímat 
jako čas, který mu byl dán 
k zastavení se a rozjímání v 
kruhu svých blízkých a přá-
tel. Také často v tuto dobu 
vzpomínáme na ty, kteří již 
nejsou mezi námi.
Dnes, v předvečer první 
adventní neděle, jsme se tu 
všichni sešli při naší malé 
předvánoční slavnosti, aby-
chom společně s našimi 
dětmi rozsvítili vánoční 
strom a tím zahájili přípra-
vu na nejkrásnější svátky 
v roce. Svátky, na které se 
nejvíce těší právě naše děti. 

Projev starostyProjev starosty
Svátky, které vyvolávají i u 
dospělých krásné vzpomín-
ky a příjemné mrazení v zá-
dech. 
Rád bych při této příleži-
tosti poděkoval spolkům, 
dobrovolníkům i jednotliv-
cům, kteří pracují nezištně 
pro jiné občany, pro seniory 
a především pro děti. 
Věřte, že každá sportovní či 
kulturní aktivita lidi v obci 
spojuje a obec Halenkovice 
zviditelňuje a je její chlou-
bou. Pevně věřím, že společ-
ně usilujeme o to, aby Halen-
kovice byly obcí, kde se bude 
spokojeně a dobře žít.
Do roku 2014 vám všem 
přeji hlavně pevné zdra-
ví, štěstí, mnoho osobních 
i pracovních úspěchů. Přeji 
vám hodně lásky, porozu-
mění a tolerance. Věřím, že 
nastávající rok bude rokem 
úspěšným.
Veselé Vánoce a šťastný 
nový rok. 

Jaromír Blažek 
starosta obce
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Zvýšená teplota, kašel, 
rýma u malých dětí v nás 
hned vyvolají obavy, lékař 
předepíše lék, týden kli-
du a my si vydechneme. 
Jen někdy následuje další 
vyšetření a čekání na vý-
sledky. Snad jedno z nej-
horších slov je leukemie, 
zvlášť když je to u malých 
dětí. Ze začátku se to bo-
jíte vyslovit, a  ak se s tím 
učíte žít. Po zkušenostech, 
které byly velmi bolesti-
vé, jsem ráda, že Sdružení 
Šance pomáhá překonávat 
toto těžké životní období. 
Prostředí  Onkohematolo-

gického oddělení v Olomou-
ci, na kterém se tyto děti léčí, 
už při vstupu nepřipomíná 
nemocnici, kde budou trávit 
dlouhou dobu: vesele vyma-
lované chodby a vkusně za-
řízené pokoje jsou důležité 
pro psychiku dětí i maminek, 
které se uzavřely a nechtě-
jí o své bolesti mluvit. Na 
oddělení docházejí nadací 
placené lektorky a vyrábí se 
tam různé věci z keramiky, 
korálků, pohlednice a další 
zajímavé věci. Děti najdou 
kamarády a hlavně maminky 
se zabaví, mají nové nápady 
a mezi ostatními maminkami 

se zklidní, když vědí, že jejich 
dítě mělo taky potíže a už je 
líp. Při této činnosti zapome-
nou na starosti, které jsou, 
a ne malé. Pokud jsou v rodi-
ně dvě děti, rodina se rozděli-
la, platí se pobyt v nemocnici. 
Nadace platí pobyt v nemoc-
nici po dobu 90 dní, velmi 
oblíbené jsou zimní a letní 
dětské tábory dětí, které po 
léčbě hradíme, děti se velmi 
těší na své kamarády, je zde 
lékař i sestra. Děti se tu učí 
znovu smát, třeba při oslavě 
narozenin a oslavě při vylé-
čení, což je z 92% případů. To 
jen krátce z toho, co pro děti 

děláme. Za to všechno 
patří dík vám všem, kteří 
vánoční růži prodáváte, 
vám všem, kteří si tuto 
květinu koupíte, za ka-
ždým kvítkem je dětský 
úsměv. V předvánočním 
čase až bude květina stát 
na vašem stole, ať přine-
se radost vám všem a ne-
mocným dětem víru, že 
se vrátí ke svým rodinám. 
Děkuji všem.

Zdena Wasserbauerová, 
Sdružení Šance

(převzato se souhlasem 
autorky z Otrokovických 

novin)

Vánoèní rùže potìší a pomohou i letos

Slavnostní otevøení Slavnostní otevøení 
halenkovické èistírny halenkovické èistírny 
odpadních vododpadních vod
V pátek 27. září 2013 od 
10:30 hod. proběhlo slav-
nostní otevření nové halen-
kovické čistírny odpadních 

vod. ČOV Halenkovice byla 
ve zkušebním provozu od 
1. října 2012.
Přestřižení pásky provedl 
vedoucí Odboru životní-
ho prostředí a zemědělství 
Zlínského kraje pan RNDr. 
Alan Urc, ředitel společnos-
ti Vodohospodářské stavby 
Javorník pan Ing. Jan Čech 
a starosta Halenkovic pan 

Jaromír Blažek. Tímto sym-
bolickým aktem byla ukon-
čena I. etapa odkanalizování 
naší obce.

V průběhu pátečního dopole-
dne probíhal den otevřených 
dveří, díky kterému bylo 
zájemcům umožněno pro-
hlédnout si provozy čistírny, 
seznámit se s technologií čiš-
tění odpadních vod a historií 
výstavby ČOV. Prohlídka byla 
doplněna komentářem za-
městnanců obce, kteří hos-
tům odpovídali na dotazy.

Příležitost k prohlídce si ne-
nechali ujít například členo-
vé halenkovického klubu se-
niorů, kteří si na tuto událost 
zorganizovali výlet. Čističku 
navštívili žáci II. stupně ZŠ 
Halenkovice, ale i další oby-
vatelé Halenkovic.              R.J.
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Již více jak tři desítky let se 
Obec Halenkovice a její zá-
stupci snažili zrealizovat 
centrální čištění odpadních 

vod. Pro tuto ne zrovna jed-
noduchou myšlenku - v  naší 
rozlehlé a členité obci - ne-
bylo snadné k likvidaci 
splaškových vod vymyslet 
vhodnou technologii. Bylo 
zpracováno několik stu-
dií, už předchůdci začali na 
dvou čističkách v Zádřinoví 
a U  Svatých, později se uva-
žovalo o kořenové čistírně 
a pak i o kombinaci obou 
s provázanými kanalizační-
mi řady.
 V roce 2007 jsme převzali 
jejich myšlenku a začali ji 
realizovat. Vycházeli jsme 
ale z nových ekonomic-
kých a technických studií. 
Přehodnotili jsme umístě-
ní a dostupnou technologii 
čištění. Vyšla z toho jedna 
čistírna s přečerpávací sta-
nicí a novou přívodní kana-
lizací. Stavbu čistírny od-
padních vod vyprojektovala 
společnost CS projekt v čele 
s p. Ing. Slavomírem Černým 
a p. Ivankou Bubeníčkovou. 
Cena byla stanovena na cca 
42 mil. Kč. Projekt byl nazván 

Z projevu starosty Halenkovic Z projevu starosty Halenkovic pøi pøíležitosti otevøení ÈOV Halenkovicepøi pøíležitosti otevøení ÈOV Halenkovice

První etapa odkanalizování 
obce. Prvořadým úkolem, 
bylo napojení hlavní páteřní 
kanalizace DN 1000 vedoucí 

přes nejvíce zastavěné čás-
ti obce Pláňavy, Katernice, 
Obecnice, Kopec s téměř 350 
domy. Zbývající části Dolina, 
Svaté a Zádřinové vyřeší 
Druhá etapa, která se v tuto 
dobu projekčně připravuje 
pro stavební povolení. V ko-
nečném výsledku by na tuto 
čistírnu mělo být přímo na-
pojeno 80% domů v Halen-
kovicích. Kapacitně je nová 
čistírna nachystána na 2100 
ekvivalentních obyvatel.
Před samotnou stavbou 
bylo zapotřebí koupit po-
zemky. Zde chci poděkovat 
všem, kteří nám vyšli vstříc 
a pozemky věnovali nebo 
prodali, zejména manželům 
Koníčkovým z Letovic, ha-
lenkovickým rodákům, kteří 
za pro obec příznivých pod-
mínek prodali pozemek pro 
budovu ČOV. Celkem jsme 
získali 1,5 h, na kterém bude 
v budoucnu řešeno celé od-
padové hospodářství včetně 
kompostárny a technické zá-
zemí obce, ale nebudu zatím 
předbíhat.

Pro kvalitní provedení 
celkové stavby je nutné 
v dnešní době velmi pečlivě 
vybrat i dodavatele. Výbě-
rové řízení provedla irma 
MCI servis ze Zlína v čele 
s p. Mgr. Martou Černou. 
Celkem jsme vybírali z osmi 
zájemců, kteří se přihlásili. 
Nejlepší bodové hodnoce-
ní získala irma Vodohos-
podářské stavby Javorník 
v čele s Ing. Janem Čechem 
a Ing. Josefem Tománkem 
s nabídnutou cenou díla 32 
305 000,- Kč včetně DPH 
a následně byla podepsána 
smlouva o dílo.
K zajištění inancování tak 
velikého projektu se muse-
la obec obrátit o pomoc na 
ministerstvo zemědělství, 
pod které toto odvětví spa-
dá. Ministerstvo rozhodlo 
o udělení dotace ve výši 
60% z ceny díla. Následně 
se obec obrátila o inanční 
pomoc také na Zlínský kraj, 
který rozhodl o udělení do-
tace ve výši 10% z celkové 
částky. Zbytek si Obec Ha-
lenkovice půjčila za zvýhod-
něných podmínek 
u ČSOB.
Samotné staveb-
ní práce započa-
ly na jaře 2012, 
hned zpočátku byly 
provázené extrém-
ními vedry. Při reali-
zaci největší stavby 
(biologické jímky) 
se však ukázaly problémy, 
které mohly ohrozit celou 
výstavbu. Nestabilní podlo-
ží v nejhlubších vrstvách 
nedovolovalo založit biolo-
gickou jímku dle PD. Muselo 
dojít k jejímu posunutí zhru-
ba o 8 m jižním směrem. 

Dalším velkým problémem 
byly přívalové deště v červ-
nu 2012, které prodlouži-
ly již tak napnutý termín 
ukončení celé stavby. Zde 
chci poděkovat našim hasi-
čům, kteří se aktivně zapo-
jili do odstraňování násled-
ků - hlavně čerpání vody ze 
zatopené stavební jámy.
Spuštění čistírny do zku-
šebního provozu započalo 
v září minulého roku a mělo 
odhalit slabá místa v celém 
systému čištění a přečer-
pávání. Dnes po roce před 
vámi stojím a mohu s klid-
ným svědomím říci, že celé 
dílo funguje tak jak má. 
Zkušební provoz ukázal 
ještě nějaké drobné nedo-
statky, ale ty byly okamžitě 
řešeny dodavatelem stavby. 
Nyní pouze legislativně do-
laďujeme ukončení stavby.
Dámy a pánové. Dovolte mi, 
abych dnes zde veřejně po-
děkoval:
Ministerstvu zemědělství 
za dotaci ve výši 21 mil. Kč, 
Zlínskému kraji za dotaci ve 
výši 3,23 mil. Kč a v nepo-

slední řadě Firmě Vodohos-
podářské stavby Javorník. 
Bez jejich pomoci a práce, 
by nemohlo toto potřebné 
dílo vzniknout.
Poděkování patří i p. Ivanu 
Blahovi staršímu za fotodo-
kumentaci celé stavby.

Jízdní øády na rok 2014
Dnem 15. 12. 2013 ve-
jdou v platnost nové jízdní 
řády dopravní společnosti 
ČSAD Vsetín.
Úprava jízdních řádů se 
dotkne i jednoho ranního 

spoje s odjezdem z Halen-
kovic, který se o pět minut 
uspíší. Ranní spoj do Zlína 
bude ze zastávky „Halen-
kovice - Kopec“ odjíždět ve 
4:25 hod.

Ostatní spoje jsou beze změ-
ny. V případě nejasností vě-
nujte zvýšenou pozornost 
jízdním řádům, informujte 
se u řidiče autobusu nebo 
v informacích AN ve Zlíně. 

Odkaz na nové jízdní řády 
budete mít k dispozici 
ihned po zveřejnění do-
pravcem  na webových 
stránkách:
 www.halenkovice.cz 
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Slovo starostySlovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní rok pomalu končí 

a je zapotřebí se poohléd-
nout zpět a seznámit vás i s 
plány na příští rok.

V letošním roce jsme za-
hájili zkušební provoz naší 
nové čistírny odpadních 
vod. Měl prověřit funkč-
nost, technickou stabilitu 
a v neposlední řadě i pro-
vozní náklady celého díla. 
Několik drobných závad, 
které se vyskytly v průběhu 
roku, jsme ihned odstranili, 
jinak je chod ČOV i přečer-
pávací stanice bezporucho-
vý. Formou pobídky (1000 
Kč) jsme se snažili o do-
sažení přímého napojení 
kanalizací od rodinných 
domů v naší obci, u většiny 
se nám to podařilo. Začát-
kem příštího roku budou 
všichni uživatelé kanalizač-
ní sítě, která je napojena 
na centrální ČOV vyzváni 
k podpisu nové smlouvy 
o odvádění a čištění odpad-
ních vod. V případě, že dům 
je v dosahu ČOV a není na-
pojený na kanalizaci (jímka 
na vyvážení), budou ma-
jitelé vyzváni, aby dodali 
na OÚ doklady o likvidaci 
a odvádění splaškových 
a dešťových vod, viz zákon 
o vodovodech a kanaliza-
cích. Největší otázkou je 
bezesporu částka, kterou 
budou noví uživatelé čistič-
ky platit za toto odvádění 
a čištění - stočné. Vychází 
ze spotřeby vody a je již sta-
novena, byla vypočítána na 
osobu a rok, nikoli za to, co 
proteče vodoměrem. Zastu-
pitelé obce vycházeli z běž-
né praxe v okolních obcích, 
kdy většina domů má své 
studny a nevyužívají celo-
ročně státní vodovod. Spo-
třebu určují tabulky státní-
ho regulačního úřadu, který 
uvádí spotřebu vody na jed-
noho člověka na jeden den 
100 l. V naší obci po ukon-
čení zkušebního provozu je 

vypočítaná spotřeba vody 
na jednoho obyvatele cca 
30 m3, což je 82,1 litrů na 
osobu a den. Cena stočného 
je podle nákladů na provoz 
a průtoku přes ČOV 30 Kč za 
1 m3. Pro čtyřčlennou rodi-
nu to např. bude znamenat 
roční platbu ve výši 3600 
Kč (30x30x4). Tuto částku 
včetně poplatků za odvoz 
odpadů (směsný komu-
nální odpad - popelnice), 
kabelovou televizi a psa, 
bude možné od příštího 
roku zaplatit ve čtvrtletních 
splátkách v kanceláři obec-
ního úřadu. Další možností 
bude tyto platby zadat přes 
bankovní účet, a to buď tr-
valým příkazem, či jednorá-
zovou platbou. V kanceláři 
OÚ vám budou na požádání 
sděleny variabilní symboly. 
Pokud dům není obydlen, či 
vlastníci bydlí mimo obec, 
je nutné požádat obecní 
úřad o zproštění poplatků 
za stočné. Zde budeme vy-
cházet z běžné praxe o od-
puštění poplatku, podobně 
jak je uvedeno v obecně zá-
vazné vyhlášce o odpadech. 
V případech opačných, kdy 
je nemovitost obývána ce-
loročně a je vedena jako 
rekreační dům, chata apod. 
bude vyměřena cena dle 
skutečného počtu zde byd-
lících osob. Věřte, že cent-
rální čištění odpadních vod 
není zlovůle, jak připravit 
občana o další peníze, ale 
nutná přirozenost, jak zajis-
tit našim potomkům v této 
moderní a dynamické době 
zdravé životní prostředí, 
zlepšit rozvoj naší obce 
a v neposlední řadě dostát 
platným zákonům a naří-
zením. Možná si z nedávné 
historie vzpomenete, jaká 
stoka protékala Pláňavami, 
Katernicemi až na Dolní Ko-
nec. Dnes se špinavá voda 
nedostává přímo do vod-
ního toku (Halenkovický 
potok), ale je kvalitně čiště-

ná moderní technologií. Je 
příznivé, že čistička včetně 
kanalizace je ve vlastnictví 
Obec Halenkovice, nikoli 
cizí společnosti, která by do 
cen stočného započítávala 
i zisk. Nejsme jen vlastní-
ci, jsme i správci, proto se 
v naší ceně odráží pouze 
náklady spojené s provo-
zem, tj. elektřina, mzda, 
odpisy a servis zařízení. 
Je nutné, aby v budoucnu 
nedošlo k odprodeji díla, 
neboť odpady, a to obecně, 
budou velmi lukrativní zá-
ležitostí s možností velkého 
inančního zisku. Věřím, že 

budoucnost ukáže, že naše 
rozhodnutí postavit čis-
tičku a centrálně čistit od-
padní vody nebylo špatným 
krokem. Případné dotazy 
k tomuto tématu rád zod-
povím.

Rád bych ještě jednou po-
děkoval organizátorům le-
tošní „pohádky“. Díky nim již 
25 let přetrvala tak krásná 
akce, která proslavila obec 
až za hranicemi našeho kra-
je. Dvacet pět let je dlouhá 
doba, pro člověka i pro spo-
lečnost. Je potřeba si připo-
menout, že počátky „pohád-
ky“ spadají do konce 80. let 
minulého století. Lidé, kteří 
se zapálením pro své děti 

udělali první halenkovickou 
pohádku ani netušili, že se 
stane tak populární a maso-
vou akcí. Děkuji všem, kteří 
mnoho let vydrželi, i těm 
kteří se nově zapojují. Není 
lehké zorganizovat a roky 
udržovat tak velký kolos, ja-
kým tato akce bezesporu je. 
Především děkuji p. Marii 
Mihálové za obětavost a tr-
pělivost s jakou každý roč-
ník „pohádky“ jako hlavní 
organizátorka připravuje. 

Další akcí, kterou chci 
zmínit je letošní Barum 
Rally, která se mimořád-
ně nejela přes střed obce, 
jako v minulých letech, ale 
pouze okrajem. Rada obce 
a zastupitelstvo respekto-
valo anketu, ve které se naši 
občané většinově vyjádřili 
k zachování soutěže v Ha-
lenkovicích a povolení orga-
nizátorům pro průjezd obcí 
vydalo. Změnit trasu bylo 
rozhodnutí pořadatelů, kte-
ří zřejmě nezískali potřebné 
povolení od státního pod-
niku Lesy ČR pro průjezd 
přes Hradskou, tím se mu-
sela změnit i RZ. Je pravdou, 
že v některých otázkách to 
mezi obcí a pořadatelem 
zaskřípalo, ale to se týkalo 
nedostatečného zajištění 

Pokračování na straně 6
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bezpečnosti a majetku - po-
zemků přilehlých k závodní 
trati. V letošním roce byla 
obec pořadatelem Barum 
rally již oslovena, aby po-
volila rychlostní zkoušku 
přes Zemanové. Z důvodů 
špatného technického sta-
vu místní komunikace jsme 
dali jako podmínku souhla-
su provedení nového asfal-
tového krytí v této části na 
náklady pořadatele. Odpo-
věď jsme zatím neobdrželi.

Začátkem léta proběhly 

opravy komunikací v cel-
kové inanční částce cca 
500 tis. Kč. V problémových 
úsecích v části obce Břehy, 
Kržle, Zádřinové byla polo-
žena nová vrstva asfaltové-
ho betonu (koberec), která 
by měla zabránit další erozi 
stávajícího živičného povr-
chu. Ve zbývajících částech 
obce Katernice, Zemanové, 
Dolina, Kopec proběhla lo-
kální vysprávka tryskovou 
metodou (foukaný kamínek 
s lepidlem), nebo asfaltový-
mi záplatami. Dále probíha-
la generální rekonstrukce 
propustku v Lipových, včet-
ně odvodnění do potoku, 
zkapacitnění propustků na 
Zemanových, v části Břehy 
a Svaté. Všechny tyto opat-
ření vycházely z nutnosti 

zajistit dostatečný průchod 
vody při přívalových deští, 
a tím i zvýšit bezpečnost 
v dané oblasti. Taktéž se po-
dařilo ve spolupráci s Lesy 
ČR vybudovat kamennou 
přehrážku na Zemanových 
k ochraně před velkou vo-
dou. Na Pláňavách vznikl 
v parku před OÚ odpočin-
kový chodník, který bude 
v roce 2014 ještě opatřen 
lavičkami. Zde bychom 
chtěli dále pokračovat a vy-
budovat vodní prvek (fon-
tánu) na místě stávající 

nefunkční studny. Měla by 
se stát určitou dominan-
tou, která pomůže v par-
ných letních dnech a stane 
se i poznávacím symbolem 
Pláňav. V příštím roce bu-
deme dále pokračovat v ob-
měně starých nefunkčních 
vodních pump nahrazením 
za nové litinové.

Co se týká letošní zimní 
údržby, provedeme důle-
žité opatření. V důsledku 
neohleduplného chování 
některých našich řidičů, 
kteří nechávají svá vozidla 
zaparkovaná na veřejných 
komunikacích, dojde k zá-
sadnímu řešení ze strany 
obce. Přeneseme na ně 
právní zodpovědnost za 
znemožnění provedení 
zimní údržby. Každé vozi-

dlo, které zúží pro il komu-
nikace a zabrání průjezdu 
traktoru s radlicí, bude vy-
foceno a zaprotokolován 
čas a místo. Vozidlo bude 
označeno nálepkou na sklo. 
V případě, že dojde na ta-
kové komunikaci k úrazu, 
či dopravní nehodě, v ná-
vaznosti na nesjízdnost, 
bude vlastník vozidla volán 
k zodpovědnosti, a to i k 
inanční. Snad si takovíto 

řidiči uvědomí, že cesty ne-
slouží pouze jim.

V polovině prosince bude-
me předkládat 
zastupitelům 
ke schválení 
a posledním 
změnám roz-
počet obce 
na rok 2014. 
Předpokládaná 
celková částka 
na straně pří-
jmů a výdajů 
je cca 22, 342 
mil. Kč. Zatím 
se jedná o je-
den z větších 
rozpočtů obce. 
V příštím roce 
bychom rádi 
nechali zpra-
covat několik 
projektových 

dokumentací na: úpravu 
místního hřbitova, chod-
níky z Pláňav až na Dolní 
Konec přes Kopec, odpado-
vé hospodářství u Svatých, 
úpravu budovy OÚ a na 
opravu zvonice na Kopci. 
Tak jako v letošním roce bu-
deme ve stejné míře inves-
tovat do oprav komunikací, 
převážně lokální vysprávky, 
odvodnění a v neposlední 
řadě i do zaměření a výku-
pu cest. U veřejného osvět-
lení je nutné pokračovat ve 
snižování energetické ná-
ročnosti obměnou starých 
světelných lamp za nové 
a rozšířit veřejné osvětlení 
na spojovací komunikace 
Kaménka, panelka z Kater-
nic ke škole, a pokud to i-
nančně vyjde i na Kátliny. 

Na budově obecního úřadu 
plánujeme vyměnit střešní 
krytinu, provést zateplení, 
vybudovat výtah, zrekon-
struovat toalety. 

Dále opravit nové požární 
vozidlo Tatra 815 CAS 32, 
které jsme bezplatně v le-
tošním roce získali od Ha-
sičského záchranného sbo-
ru Zlínského kraje. 

Ze stavebních činností, 
které nakrátko ovlivní ži-
vot některých občanů, bude 
rozšíření vozovky na Záhu-
mení a stavba protieroz-
ního opatření v části obce 
Břehy. Projekt protierozní-
ho opatření byl podán na 
získání dotací z Operačního 
programu ŽP. 

Pro činnost spolků, které 
z převážné většiny pracu-
jí s dětmi, je na rok 2014 
navržena větší inanční 
podpora. Dále chceme ve 
spolupráci s Tělovýchov-
nou jednotou Halenkovice 
začít dlouhodobý projekt 
na kompletní rekonstrukci 
areálu hřiště u nové školy. 
V příštím roce dojde také 
k rekonstrukci obvodového 
pláště (fasády) staré ško-
ly, včetně nátěru a opravy 
střechy. Dalším projektem, 
který chceme zrealizovat, 
je úprava parku před novou 
školou a kolem pomníku 
padlých. Zde je projekt již 
vypracovaný a podaný na 
získání dotace k jeho reali-
zaci.   

Závěrem mně ještě dovol-
te, abych poděkoval všem, 
kteří darovali své pozemky 
pod místními komunikace-
mi Obci Halenkovice, i těm, 
kteří je prodali za podmí-
nek pro obec přijatelných. 
Velmi si vážíme všech, kte-
ří chápou, že komunikace 
slouží veřejnému zájmu. 
Majetek obce je majetkem 
nás, občanů Halenkovic. 
Není jednoduché vysvětlit 
všem, že obec může prová-
dět údržbu a opravy jen na 
svém majetku. 

Jaromír Blažek

Pokračování ze strany 5
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Z jednání zastupitelstva a rady obce duben 2013 až øíjen 2013ZO vzalo na vìdomí
zprávu o plnění usnesení 

z minulého zasedání ZO (bře-
zen a červen)

zprávu o činnosti rady 
obce a rozpočtové opatře-
ní č.02/RO/2013 a č.03/
RO/2013

zprávu o čerpání rozpoč-
tu Obce Halenkovice za ob-
dobí leden – srpen 2 013

ZO schválilo:
závěrečný účet Obce Ha-

lenkovice za rok 2012 a sou-
hlasí s celoročním hospoda-
řením, a to bez výhrad

účetní závěrku za rok 
2012

záměr prodeje části obec-
ního pozemku rozděleného 
na 6x100m2 z parc. č. 278/9 
v majetku Obce Halenkovice 

záměr směny části po-
zemků ve vlastnictví Obce 
Halenkovice par.č. 285/2, 
3602/1, 3605/1 s vlastní-
ky pozemku parc. č. 280/4, 
284/2, 280/1, 280/5 dle 
ceny pozemku

záměr směny části po-
zemků ve vlastnictví Obce 
Halenkovice par.č. 3592/2, 
3592/3 s vlastníky soused-
ních pozemků dle ceny po-
zemku

zpoplatnění žádosti 
o změnu územního plánu 
obce Halenkovice formou 
inanční zálohy – kauce 

(10 000,-Kč) s následným 
vyúčtováním vynaložených 
nákladů jednotlivým žada-
telům. Celková výše koneč-
ných nákladů vyúčtovaných 
jednotlivým žadatelům bude 
činit maximálně 10.000,- Kč

přijetí pozemků parcel-
ní číslo 2585/2, 3013/162, 
3013/163 vše v k.ú. Halen-
kovice dle předložené smlou-
vy formou daru 

zřízení práva odpovída-
jícího věcnému břemenu 
na pozemku par.č. 3539/3 
v majetku Obce Halenkovi-
ce pro E.ON Distribuce, a.s. 
k uložení a vedení vodičů 

a betonových sloupů za jed-
norázovou úplatu 2000,-Kč 
a dle předložené smlouvy

úpravu data v usnesení 
č. 12/XIII/2012 z 30.6.2013 
na 31.7.2013 z důvodu ne-
příznivých klimatických pod-
mínek

prodej pozemků par. 
č. 278/18, 278/17, 278/16, 
278/15, 278/14, 278/13 
a 270/80 za stanovenou cenu 
100,-Kč/1m2 dle  geome-
tr. plánu č.1262-139/2013 
a návrhu kupní smlouvy

rozpočtové opatření 
č.01/ZO/2013

smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému 
břemenu na pozemku par. 
č. 3606/6, 3606/5 a 72/2 
v k. ú. Halenkovice a v ma-
jetku Obce Halenkovice pro 
E. ON Distribuce, a.s. k ulože-
ní a vedení vodičů NN a  be-
tonových  sloupů  za jednorá-
zovou  úplatu  dle  smlouvy 
3600,- Kč

obecně závaznou vy-
hlášku obce Halenkovice 
č. 1/2013 a 2/2013, kterou 
se ruší Obecně závazná vy-
hláška obce Halenkovice 
č. 14/1998 o místním poplat-
ku za provozovaný výherní 
hrací přístroj a 16a/1998 
o místním poplatku za pro-
vozovaný výherní hrací pří-
stroj – sazba poplatku

smlouvu o zřízení prá-
va odpovídajícího věcnému 
břemenu na pozemcích par. 
č. 3606/8 a 233/2 v k. ú. Ha-
lenkovice, v majetku Obce 
Halenkovice pro JMP Net, 
s.r.o. k právu zřízení plyná-
renského zařízení a vstu-
pu za jednorázovou úplatu 
1000,- Kč a dále dle smlouvy.

ZO povìøilo:
radu obce Halenkovice 

dořešením předkupního prá-
va obce u kupní smlouvy dle 
bodu č. 4/XVII/2013

starostu obce Halenko-
vice podpisem smluv dle 

usnesení Zastupitelstva obce 
body č. 4/XVII/2013, 6/
XVII/2013, 8/XVII/2013

ZO neschválilo:
žádost p. Lacigy o posu-

nutí dopravního značení ur-
čující začátek a konec obce 
Halenkovice na Drahách

RO schválila:
výpůjčku části pozemku 

ve vlastnictví obce Halenko-
vice pro zbudování vedení 
kanalizace (cca 65 m) k stá-
vající stavbě RD na pozemku 
parcel. č. st. 173 v k.ú. Halen-
kovice – sl. Juřenová

výpůjčku části pozemku 
ve vlastnictví obce, parcelní 
číslo 3542 v k.ú. Halenkovi-
ce pro zbudování příjezdu 
(cca 11 m2) k budoucí stav-
bě skladu a dílny umístěné 
na pozemku parcel. č. 853/2 
v k.ú. Halenkovice – p. Wozar.

odpisový plán pro rok 
2013 pro ZŠ a MŠ Halenko-
vice příspěvkovou organizaci

inanční dotaci pro Cha-
ritu sv. Anežky Otrokovice 
ve výši 2.000 na služby, které 
využívají občané obce Halen-
kovice

přísnější podmínky pro 
pořádání diskoték a zábav 
v budově obecního úřadu. 
Budou schvalovány radou 
obce na žádost pořadatelů. 
V žádosti bude uveden čas 
produkce /od-do/, druh hu-
dební produkce a jmenný 
seznam pořadatelů, kteří 
budou v době konání zábavy 
viditelně označeni atd. 

provozování výherního 
hracího automatu – Hospoda 
na hřišti

pořádání koncertu v rám-
ci projektu Český varhanní 
festival 

rozpočtové opatření č. 2/
RO/2013

program jednání zastupi-
telstva obce dne 27. 6. 2013

příspěvek pro občanské 
sdružení Život pro děti – 
partnerství projektu – pří-

spěvek obce ve výši 1.000 
Kč. Průjezd cyklotour přes 
naši obec dne 6.6. - inanční 
prostředky pro onkologicky 
nemocné děti

úhradu nákladů na pořá-
dání akce Setkání seniorů ve 
výši cca 15.000 Kč

konání veřejné sbírky za 
účelem pomoci obcím po-
stižených povodní v červnu 
2013 na dobu určitou od 
1. července do 10. září 2013 
formou umístěných poklad-
niček v místních obchodech.

odpisový plán na myčku 
nádobí v ZŠ a MŠ Halenko-
vice

ukončení Dohody o pře-
nechání části nemovitosti 
k dočasnému užívání ze dne 
4. 12. 2012 uzavřenou se 
sl. Koplíkovou na pronájem 
místnosti v budově OÚ – ka-
deřnictví k 17. 7. 2013

žádost paní Chmelařové, 
bytem Napajedla, na uzavře-
ní Dohody o přenechání části 
nemovitosti k dočasnému 
užívání na pronájem míst-
nosti v budově OÚ – kadeř-
nictví od 5. 8. 2013 za stej-
ných podmínek, které byly 
sjednány s předcházejícím 
nájemcem 

na základě výběrového 
řízení dodavatele stavby au-
tobusové zastávky i. TEOZ 
Otrokovice za cenu 117.600 
Kč bez DPH

příspěvek na rok 2013 
ve výši 2.000,- Kč pro Dům 
sociálních služeb Návojná, 
příspěvková org. Nedašov, 
umístěn náš občan

inanční příspěvek na rok 
2013 ve výši 2.000,- Kč pro 
Diakonii ČCE v Uherském 
Hradišti, umístěn náš občan

smlouvu o převodu ma-
jetku mezi HZSZLK a obcí, 
jejímž předmětem je nepo-
jízdný automobil speciální 
požární CAS 32, RZ ZL 82-74
Pokračování na straně 8
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výpověď uzavřené Smlou-
vy o dílo č. 1/2010 ze dne 
4. 10. 2010 na zpracování 
projektové dokumentace na 
akci „Rekonstrukce MK – Zá-
humení u řadovek“ s p. Ing. 
Josefem Šicem, Tlumačov

rozdělení zbytku inanč-
ních prostředků pro spolky 
v obci následovně:

TJ Halenkovice 30.000 
Kč, Klub biatlonu 10.000 Kč, 
Folklorní kroužek Pláňata 
3.000 Kč, Občanské sdružení 
Život pro děti 1.000 Kč, no-
hejbal 1.500 Kč a příspěvek 
pro ZŠ a MŠ Halenkovice na 
plavání žáků 24.647 Kč. Tím-
to bylo přiděleno 199.647 Kč 
a daná suma je pro rok 2013 
vyčerpána. ¨

provozní dobu kadeř-
nictví v budově obecního 
úřadu. Zahájení provozu od 
5.8.2013. Podmínky nájmu 
zůstávají nezměněny

zajištění věcného daru 
k životnímu výročí p. Ulici 
v částce 3.000 Kč

konání Dne otevřených 
dveří ČOV 

cenovou nabídku opravy 
na místních komunikacích 
u RD Smýkalovi v Zádřinoví, 
MK Kržle, u RD Kartuskovi 
Břehy a výtluky na místních 
komunikacích v obci. Celko-
vá hodnota je vyčíslena na 
cca 300.000 Kč

částku na opravu havaro-
vaného vozidla T 815. Hod-
nota díla je 94.380 Kč - celá 
oprava kabiny i vnitřních 
úprav v kabině bude prová-
děna u irmy Talosas Starý 
Jičín

nákup pozemku – oploce-
ná část hřbitova

Podání návrhu na získání 
dotačního titulu na akci „Re-
konstrukce sportovního are-
álu u školy“

cenovou nabídku na zpra-
cování žádosti o dotaci na 
Rekonstrukci sport. areálu u 
ZŠ s i. Czech-servis Praha

přijetí daru pro ZŠ a MŠ 

Halenkovice, příspěvkovou 
organizaci – šatního nábytku 
k tělocvičně a školní jídelně 
od SRPŠ v hodnotě 34.040 Kč

doložení k vybrané část-
ce z veřejné sbírky a to část-
ky 12.433,- Kč, aby celková 
hodnota byla 20.000,- Kč a je 
určena pro obec Křešice u Li-
toměřic v Ústeckém kraji

rozpočtové opatření 
č. 03/RO/2013

program jednání zastupi-
telstva obce 10. 10. 2013

pískování schodů před bu-
dovou OÚ dle cenové nabídky 
11.000 Kč bez DPH – irma 
Vacutec Moravia Kroměříž.

uspořádání varhanního 
koncertu dne 13.10.2013 
v 17 hodin v kostele sv. Jose-
fa v Halenkovicích a úhradou 
částky 10.000 Kč za koncert

přijetí daru pro ZŠ a MŠ 
Halenkovice od SRPŠ přehrá-
vač v hodnotě 1.500 Kč.

irmu Zdravotní ústav se 
sídlem v Ostravě pro zpra-
cování analýzy vzorků vody 
u odtoku odpadních vod 
z ČOV

(jako zřizovatel) nabídku 
na provedení kontroly hos-
podaření příspěvkové organi-
zace a to ZŠ a MŠ Halenkovi-
ce za rok 2013 v termínu do 
30.6.2014 

RO projednala:
písemné poděkování Po-

licie Napajedla za pomoc při 
pátrání po pohřešované oso-
bě – Daniel Sklenařík

cenovou nabídku irmy 
Satturn Holešov - služby TKR. 
Výše poplatku zůstává pro ob-
čany stejná

poděkování Diakonie 
Broumov za uspořádání cha-
ritativních sbírek šatstva 

inspekční zprávu příspěv-
kové organizace ZŠ a MŠ Ha-
lenkovice

výběr poplatku při pouti 
a navrhla k výběru následu-
jící pracovníky a zastupitele: 
manželé Trvajovi, p. Strašák 
a p. Kučera

informace velitele Policie 
ČR obvodního oddělení Na-
pajedla Davida Hoffa a Karla 
Platoše o trestné činnosti na 
území obce a seznámila se 
s průběhem vyšetřování

nástup pracovníků z Úřa-
du práce na VPP, kteří bu-
dou zaměstnáni v době od 
15.4.2013 do 31.10.2013. - 
p. Surý Frant., Hapala Josef, 
Duba Jan, Zábranová Věra 
a Ptáčková Ludmila

příspěvek obce na do-
pravní obslužnost na rok 
2013 – 127 540 Kč pro Zlín-
ský kraj

oznámení o umístění 
včelstva na parcel. č. 1865/2 
- Soňa Hejhalová

žádost o povolení průjez-
du okrajovou částí obce při 
soutěži Barum rally (změna 
trasy) – 2 rychlostní zkoušky 
Žlutava – Halenkovice (cesta 
Kopaniny) – Napajedla

přechodnou úpravu pro-
vozu na pozemních komuni-
kacích při konání Výletu do 
pohádky 18.5.2013 od 8 - 18 
hodin - dopravní značení 
NVB LINE 

zprávu č. 248/2012/KŘ 
Krajského úřadu Zlín o vý-
sledku přezkoumání hos-
podaření obce Halenkovice 
za rok 2012. V hospodaření 
obce nebyla shledána žádná 
pochybení

a doporučila zastupitel-
stvu obce schválit prodej čás-
ti pozemku (6x100m2) z par. 
č. 278/9 v majetku Obce Ha-
lenkovice v k. ú. Halenkovice 
šesti vlastníkům bytového 
domu čp. 617 

schválila navýšení ceny 
stravného pro cizí strávní-
ky v ZŠ a MŠ Halenkovice na 
částku 55 Kč

uzavření smlouvy s i. Ex-
téria Trade Ostrava – BOZP 
na pravidelné poskytování 
služeb v této oblasti. Roční 
poplatek 6.620 Kč a vstupní 
poplatek podkladů pro pod-
mínky OÚ Halenkovice cca 
27.000 Kč

a doporučila zastupi-
telstvu obce schválit nákup 
mulčovače za 78.000 Kč od i. 
REHOS

a doporučila zastupitel-
stvu obce schválit zrušovací 
vyhlášky na výherní hra-
cí přístroje a to OZV č. 14 
a 16a/1998

RO neschválila:
žádost paní Kokotíkové 

z Kvasic o provozování kadeř-
nictví v budově OÚ 

žádost pana Josefa Gajdo-
šíka na odkup pozemku

Z jednání zastupitelstva a rady obce 

d čil t it l

duben 2013 až øíjen 2013

Strana Platné hlasy
Pořadí

č. název celkem v % 

11 Česká str. sociálně demokrat.Česká str. sociálně demokrat. 119119 13,6313,63 4.4. 13 Suver. - Strana zdravého rozumu 3 0,34 13. - 14.

22 Strana svobodných občanůStrana svobodných občanů 1212 1,371,37 10.10. 15 Strana Práv Občanů Zemanovci 31 3,55 7.

33 Česká pirátská stranaČeská pirátská strana 2424 2,742,74 8. - 9.8. - 9. 17 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 170 19,47 2.

44 TOP 09TOP 09 6565 7,447,44 6.6. 18 Dělnic. str. sociální spravedl. 2 0,22 15. - 16.

55 Hlavu vzhůru - volební blokHlavu vzhůru - volební blok 33 0,340,34 13. - 14.13. - 14. 20 ANO 2011 199 22,79 1.

66 Občanská demokratická stranaObčanská demokratická strana 2424 2,742,74 8. - 9.8. - 9. 21 Komunistická str. Čech a Moravy 132 15,12 3.

99 politické hnutí Změnapolitické hnutí Změna 44 0,450,45 12.12. 22 LEV 21 - Národní socialisté 0 0,00 17. - 18.

1010 Strana soukromníků ČRStrana soukromníků ČR 00 0,000,00 17. - 18.17. - 18. 23 Strana zelených 10 1,14 11.

1111 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 7373 8,368,36 5.5. 24 Koruna Česká (monarch. strany) 2 0,22 15. - 16.

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydan
obálkcelkem zpr. v %

1 1 100,00 1 475 880

Pokračování ze strany 7
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MŠ Beruška MŠ Beruška Ohlédnutí za školním rokem 2012/2013Ohlédnutí za školním rokem 2012/2013
Školní rok opět uběhl 
velmi rychle a než si bu-
deme užívat prázdnin 
a dovolených společně 
vzpomeňme, jaký byl.
Po celý rok jsme se sna-
žili v těsné spolupráci 
s rodinou vytvořit v MŠ 
prostředí, které je napl-
něno láskou, tolerancí, 
porozuměním, prostře-
dí, které zajistí každému 
dítěti mnohostrannost 
a přiměřenost podně-
tů, do kterého se bude 
těšit, kde se bude dítě 
všestranně rozvíjet, kde 
získá v rozsahu svých 
předpokladů přiměře-
nou fyzickou, psychickou 
i sociální samostatnost a zá-
klady kompetencí, které jsou 
důležité pro jeho celkový 
rozvoj a základy celoživotní-
ho učení.
Pro zábavu a zpestření po-
bytu dětí v MŠ jsme uskuteč-
nili také celou řadu akcí.
V tomto školním roce na-
vštěvovalo MŠ 64 dětí. Děti 
docházely do MŠ pravidel-
ně, průměrná docházka byla 
velmi dobrá.
Rodičům jsme také pro děti 
nabídli kroužek anglického 
jazyka, keramiky, orient - 
břišní tanečky, cvičení pro 
malé děti, centrum pro děti 
maminek na MD, logopedic-

kou péči a kurz grafomoto-
riky.
Chodili jsme za kulturou 
a „kultura“ za námi - navště-
vovali loutková představení, 
zábavné pořady pro děti, 
výchovné programy v ZUŠ 
a další. Když bylo třeba, děti 
vystupovaly s programem 
při „Vítání malých občánků“ 
v naší obci.
Od 2. pololetí jsme jezdili 
s předškolními dětmi do pla-
vecké školy v Uh. Hradišti.
V dubnu proběhl zápis dětí 
do MŠ. Zájem o naši MŠ byl 
mnohem větší, než jsme 
mohli uspokojit. Od příštího 
školního roku se těšíme na 
18 nových dětí, které u nás 

budou hledat jistotu, radost 
a oporu. A dohromady nás 
bude opět 64 dětí.
V dubnu jsme připravili pro 
děti zábavně naučné dopole-
dne s policií ČR na téma „Po-
máháme a chráníme“.
Společně s dětmi 1. třídy 
jsme s předškoláky navští-
vili irmu Kovosteel ve St. 
Městě, která se zabývá zpra-
cováním odpadů a nabízí 
atraktivní doprovodný pro-
gram i pro mateřské školy. 
Jelikož jedním z cílů Školní-
ho vzdělávacího programu 
Mateřské školy v Halenko-
vicích je ekologická výcho-
va, na tento tematický výlet 
jsme byli moc zvědaví. Hned 
po příjezdu do areálu irmy 
se nás ujala příjemná 
paní průvodkyně, která 
nás zavedla do prostor-
ného sálu, ve kterém 
děti okamžitě zaujaly 
velké, barevné polš-
táře, na kterých jsme 
si vyslechli povídání 
o významu třídění od-
padu. Děti si hned tuto 
aktivitu mohly vyzkou-
šet. Třídily papír, plast 
a sklo do připravených 
nádob v maskách zví-
řátek při hře „Zvířátka 
čistí les“. Dále násle-
dovala pohádka „Kos-
tičky“ opět s tématem 
třídění odpadu, kterou 
děti se zájmem shlédly. Ven-
ku na nás pak už čekal vláček 
Steelinka, který nás povozil 
po celém areálu. Za příjem-
ného povídání pana řidiče 
jsme se dověděli, jak se ve 
irmě zpracovává odpad, vi-

děli jsme bagry třídící kov 
a železo, navštívili jsme halu, 
kde byl uložen nepotřebný 
elektromateriál, použité te-
levize, ledničky, pračky, mik-
rovlnné trouby. Naučili jsme 
se veselou písničku o ma-
šince Steelince a s dobrou 
náladou jsme si prohlédli 
Kovozoo – zvířátka složená 
z kovového odpadu. Proběh-

li jsme se na dětském hřišti, 
vyzkoušeli jsme dřevěné blu-
diště. S nedočkavostí jsme se 
vypravili na pirátskou loď 
a maják ŠROTÍK, který střeží 
celou irmu a ukazuje správ-
nou cestu v moři odpadů. 
Některé z odvážných dětí 
vystoupily s učitelkami až na 
poslední vyhlídkovou terasu 
majáku a pozorovaly okolí 
z výšky 27 metrů. Na lodi si 
zatočily kormidlem a pro-
zkoumaly palubu. Navštívili 
jsme kajutu kapitána Jacka 
a zanechali vzkaz ve 13 kg 
lodním deníku. Na rozlouče-
nou jsme dostali tašku plnou 
balonků, upomínkové před-
měty a upřímné pozvání 
k opětovné návštěvě, příště 

i s prohlídkou letadla. Všich-
ni jsme byli z výletu nadšení 
a určitě se do těchto míst ješ-
tě vrátíme.
Měsíc květen jsme nemohli 
zakončit jinak než tradičním 
Výletem do pohádky a školní 
Akademií.
Radost jsme udělali i našim 
babičkám a dědečkům při 
setkání seniorů nejen svými 
obrázky ale také tanečním 
vystoupením „Ferda“.
Ke Dni dětí jsme připravili 
společně s manželi Očadlí-
kovými sportovní dopole-
dne s opékáním špekáčků 

Pokračování na straně 10

Strana Platné hlasy
Pořadí

č. název celkem v %

1 Česká str. sociálně demokrat. 119 13,63 4. 1313 Suver. - Strana zdravého rozumuSuver. - Strana zdravého rozumu 33 0,340,34 13. - 14.13. - 14.

2 Strana svobodných občanů 12 1,37 10. 1515 Strana Práv Občanů ZemanovciStrana Práv Občanů Zemanovci 3131 3,553,55 7.7.

3 Česká pirátská strana 24 2,74 8. - 9. 1717 Úsvit přímé demokr. T. OkamuryÚsvit přímé demokr. T. Okamury 170170 19,4719,47 2.2.

4 TOP 09 65 7,44 6. 1818 Dělnic. str. sociální spravedl.Dělnic. str. sociální spravedl. 22 0,220,22 15. - 16.15. - 16.

5 Hlavu vzhůru - volební blok 3 0,34 13. - 14. 2020 ANO 2011ANO 2011 199199 22,7922,79 1.1.

6 Občanská demokratická strana 24 2,74 8. - 9. 2121 Komunistická str. Čech a MoravyKomunistická str. Čech a Moravy 132132 15,1215,12 3.3.

9 politické hnutí Změna 4 0,45 12. 2222 LEV 21 - Národní socialistéLEV 21 - Národní socialisté 00 0,000,00 17. - 18.17. - 18.

10 Strana soukromníků ČR 0 0,00 17. - 18. 2323 Strana zelenýchStrana zelených 1010 1,141,14 11.11.

11 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 73 8,36 5. 2424 Koruna Česká (monarch. strany)Koruna Česká (monarch. strany) 22 0,220,22 15. - 16.15. - 16.

ydané 
bálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných 
hlasů

880 59,66 879 873 99,32

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR konané ve dnech 25. 10. – 26. 10. 2013 ÈR konané ve dnech 25. 10. – 26. 10. 2013 
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Pokračování ze strany 9
v kolibě na Dolině.
Ti, kteří se nebáli odloučit 
od svých rodičů, jeli od 16. 
června na školu v přírodě 
do Velkých Karlovic.
Závěr roku byl slavnost-
ně zakončen rozloučením 
s předškoláky. Děti se lou-
čily se svými učitelkami 
a se všemi, kdo se po celá 
léta „školkáčské “ docház-
ky snažil o vytváření jejich 
prvního pohledu na svět 
v kolektivu. 17 budoucích 
prvňáčků za přítomnosti 
rodičů, ředitele školy p. Tě-
lupila, p. učitelky Sattkové, 
starosty obce p. Blažka bylo 
pasováno na „budoucí ško-
láky.“
Přejeme jim mnoho úspě-
chů a radosti ve škole. 
V tomto školním roce na-
vštívila naši mateřskou 
školu česká školní inspek-
ce, která ve dnech 7. - 8. 

března, provedla celkovou 
inspekci zaměřenou přede-
vším na průběh a výsledky 
výchovně vzdělávací práce 
v MŠ, které byly hodnoceny 
velmi kladně.

Co říci závěrem?
Děkujeme rodičům, za-
městnancům mateřské 
školy za vstřícný přístup 
a podporu všech akcí při-
pravovaných pro děti, také 

vedení školy, obecnímu 
úřadu, SRPŠ, ZO ČZS, man-
želům Hrbáčkovým a Očad-
líkovým za dobrou spolu-
práci. 

Marie Mihálová

Dìti z kroužku angliètinyDìti z kroužku angliètiny
V pondělí 24. června jsme se 
rozloučili v Mateřské škole.
Děti si připravily pro rodi-
če malou besídku. Zahrály 
divadlo o zvířátkách, které 
zachránili z hořícího lesa 
dva nebojácní hasiči. Zazpí-
valy pár anglických písniček 
a jednu z nich dokonce nau-
čily i své rodiče a sourozen-
ce.

Celou besídkou nás prová-
zeli šikovní žáci druhé tří-
dy: Saša Pavelková, Anetka 
Trvajová, Katka Jelínková, 
Tomášek Černoch a Luká-
šek Prokop, kteří četli při 
pohádce průvodní příběh 
a pomáhali dětem se zpě-
vem písní. Moc jim děkuji 
za pomoc!

Iva Jelínková

Škola v pøírodìŠkola v pøírodì
Je neděle 16. 6. a my jdeme 
do školky. Není to nic zvlášt-
ního, protože uběhl rok 
a my zase jedeme na školu 
v přírodě ve Velkých Karlo-
vicích.
A samozřejmě bez slziček, 
jen některým rodičům cuká 
brada. Tak žádné dlouhé 
loučení, pusu, zamávat a je-
dem.
Po příjezdu jsme se ubyto-
vali, čekala nás dobrá veče-
ře, pohádka a spát.
Přišlo pondělí: 
Před snídaní si děti vymy-
slely názvy svých pokojů. 
Byly to super hvězdy, super 
horolezci, vodník a vodnice, 
transformers a policajti. Po-
koje jsme každé ráno hod-
notily pomocí „smajlíků.“
Po svačince na terase šly 
děti na procházku k potoku, 
kde si stavěly hráze a čach-
taly se ve vodě. Odpoledne 
se psaly dopisy rodičům a 
probíhalo sportovní klání. 

Po večeři si děti trochu po-
hrály a pak už hygiena, po-
hádka a hajdy na kutě.
Úterý:
Ráno po snídani šly děti ke 
Vsetínské Bečvě, kde sbíra-
ly kamínky a oblázky, které 
si potom umyly a osušily 
na sluníčku. Nechybělo ani 
osvěžení vodou z hadice.
Odpoledne jsme jeli na vý-
let do Karlovského muzea, 
kde proběhla prohlídka ex-
pozice „Jak žili lidé v dáv-
ných dobách.“
Venku mohly děti shlédnout 
také různá řemesla: práce 
na hrnčířském kruhu, pa-
ličkování, řezbářství a ma-
lování na hedvábí. Nechybě-
la zmrzlina a už byl čas jet 
zpátky na hotel.
Středa:
Po snídani jsme se ihned 
vypravili ven, kde děti s uči-
telkami tvořily ze svých 
oblázků a kamínků různé 

Pokračování na straně 11
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prostorové obrázky. Bude 
to trvalá památka na školu 
v přírodě.
Po obědě byl nutný odpo-
činek, protože vedro bylo 
úmorné. Do večeře si děti 
ještě dotvářely své výrobky 
a hrály si venku.
A po večeři to vypuklo – 
karneval! 
Děti i paní učitelky se na-
strojily a byla velká disko-
téka – málem jsme zbourali 
hotel.
Děti se v maskách nejprve 
představily a každá skupin-
ka předvedla své krátké ta-
neční vystoupení. Pak jsme 
vyrazily ven – to se hosté 
divili!!!!!
A protože jsme si povída-
li o dědečkovi Mecháčkovi 
a vodníčku Galíkovi, šli jsme 
je pozdravit.
Třeba je někde potkáme! 
A opravdu – seděl tam 
u potoka v lese vodník, po-
kuřoval z faj ky a lákal děti 

k němu. Postupně našly od-
vahu všechny a za odměnu 
dostaly balíček bonbonů.
Pak jsme se plni neobvyklé-
ho zážitku za zpěvu písniček 
vrátili na pokojíčky a po ne-
zbytné hygieně usnuli jako 
„špalci“ v pozdních večer-
ních hodinách.
Čtvrtek:
Nejparnější den našeho po-

Pokračování ze strany 10 bytu – ale nám to nevadí, 
jdeme po snídani do bazénu 
na vedlejší hotel Lanterna. 
To byla paráda!!! Po vý-
borném obědě jsme sbalili 
kufry a už očekávali naše-
ho pana řidiče, který nás 
pak odvezl za našimi rodiči 
a sourozenci, kteří se nás už 
nemohli dočkat a u školky 
na nás netrpělivě čekali. 

UKONÈENÍ 
ŠKOLNÍHO ROKU 

V pátek 28. 6. 2013 proběh-
lo před budovou nové školy 
slavnostní ukončení škol-
ního roku 2012/2013 s vy-
hlášením nejlepších žáků 
jednotlivých tříd a také nej-
lepšího žáka celé školy. Své-
mu prvnímu školnímu roku 
zamávali letošní prvňáčci 
a s halenkovickou školou se 
rozloučili deváťáci.

A co dodat na závěr? Až na 
Vojtíška, který musel ze 
zdravotních důvodů od-
jet, jsme si školu v přírodě 
všichni užili, na stýskání 
nikomu nezbyl čas a počasí 
nám taky přálo! Ve Velkých 
Karlovicích na Galíku je moc 
dobře!!!

Vaše paní učitelky 
Dáša, Maruška a Eliška

  1. ročník: 20 žáků1. ročník: 20 žáků

Chování: bez připomínek
Prospěch: všichni žáci pro-

spěli s vyznamenáním:
Samé jedničky: Ondřej Du-

dešek, Adam Hruška, Daniel 
Juřena, Radka Kašpárko-
vá, Tereza Musilová, Šárka 
Očadlíková, Štěpán Palla, Zu-
zana Pavelková, Jolana Plis-
ková, Julie Šavarová, Tomáš 
Šubík, Karolína Večeřová.
Další: Vít Gabrhelík, Josef 

Hanák, Vojtěch Mihál, Martin 
Pacholský, Lukáš Rezek, Voj-
těch Stuchlík, Jaromír Trvaj, 
Nikola Zlámalová.
Panel cti: Tereza Musilová
Zameškané hodiny: ø 27,4

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Nejlepší žák školy
Šimon Přecechtěl

  2. ročník: 18 žáků2. ročník: 18 žáků
Chování: 1. žák obdržel 

důtku ředitele školy za ne-
poslušnost, nerespektování 
pokynů učitele a vulgární 
vyjadřování.
Prospěch: všichni žáci pro-

spěli s vyznamenáním:
Samé jedničky: Aneta Bo-

hunová, Tomáš Černoch, 
František Horka, Kateřina 
Jelínková, Kateřina Mitáčko-
vá, Tereza Sklenaříková, Ra-
dim Štulíř, Nikol Vojáčková.
Další: Zuzana Běhůnková, 

Radek Čevela, Eliška Dono-
valová, Matěj Pešl, Kristýna 
Prachařová, Kryštof Trvaj, 
Aneta Trvajová.

Panel cti: Aneta Trvajová
Zameškané hodiny: ø 39

Chování: bez připomínek
Prospěch: 16 žáků s vyzna-

menáním:
Samé jedničky: Tereza 

Bieberlová, Vendula Horko-
vá, Gabriela Hradílková, Jiří 
Ivan, Adam Kedruš, Aneta 
Platošová, Eliška Valentíko-
vá, Richard Vašíček, Alena 
Velecká
Další: Nikola Čevelová, Ma-

těj Hastík, Michal Kašpar, 
Matyáš Chytil, Aneta Ná-
dvorníková, Lucie Sobková, 
Radim Vycudilík

PROSPĚCH A CHOVÁNÍ ZA 2. POLOLETÍ

  3. ročník: 17 žáků3. ročník: 17 žáků
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Panel cti: Aneta Platošová
Zameškané hodiny: ø 56,9

Chování: bez připomínek
Prospěch: 10 žáků prospě-

lo s vyznamenáním:
Samé jedničky: Kristýna 

Dobrozemská, Lenka Marca-
níková, Ladislav Surý, Anna 
Vaculíková, Gabriela Pracha-
řová
Další: Karolína Donovalo-

vá, Sára Holásková, Vanda 
Kaňovská, František Palla, 
František Trvaj
Panel cti: Gabriela Pracha-

řová
Zameškané hodiny: ø 39,3

Chování: bez problémů
Prospěch: 10 žáků prospě-

lo s vyznamenáním:
Samé jedničky: Barbora 

Gabrhelíková, Nikola Krátká, 
Lukáš Surý
Další: Marie Gabrhelíková, 

David Hastík, Kateřina Hr-
báčková, Alice Stuchlíková, 
Roman Šubík, David Trvaj, 
Viktorie Trvajová
Panel cti: Barbora Gabrhe-

líková
Zameškané hodiny: ø 18,1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Chování: bez problémů
Prospěch: 8 žáků prospělo 

s  vyznamenáním:
Samé výborné: Adéla Kyla-

rová, Jakub Chaloupka
Další: Mojmír Blažek, Mar-

kéta Čevelová, Vít Dundálek, 
Karolína Dundálková, Bar-
bora Koutná, Lucie Pracha-
řová
Panel cti: Adéla Kylarová
Zameškané hodiny: ø 69,8

Chování: bez problémů
Prospěch: 7 žáků prospělo 

s vyznamenáním:
Samé výborné: Kateřina 

Hanáková
Panel cti: Tereza Musilová
Další: Terezie Březíková, 

David Černoch, Dorota Var-
mužová, Marika Zapletalová
Zameškané hodiny: ø 55,4

Chování: bez problémů
Prospěch: 5 žáků prospělo 

s vyznamenáním:
Samé výborné: Michal Ga-

brhelík

Další: Kateřina Kociánová, 
Natálie Navrátilová, Micha-
ela Polomíčková, Vít Skřivá-
nek
Panel cti: Michal Gabrhelík
Zameškané hodiny: ø 63,3

Chování: 1 žák obdržel 2. 
stupeň za hrubé poruše-
ní školního řádu (kouření 
v průběhu vyučování)
Prospěch: 6 žáků prospělo 

s vyznamenáním:
Samé výborné: Dagmar Ky-

larová, Šimon Přecechtěl
Další: Iveta Blahová, Jaro-

mír Blažek, Valerie Hučíko-
vá, Jan Kocián
Panel cti: Jaromír Blažek
Zameškané hodiny: ø 91,1

Nejlepší žák školy: Nejlepší žák školy: 
(Foto na straně 11)
Šimon Přecechtěl – vynika-

jící pospěch po celou dobu 
školní docházky, příkladné 
chování, milé a příjemné 
vystupování, kamarádský, 
vzorně vždy reprezento-

  4. ročník: 20 žáků4. ročník: 20 žáků

  5. ročník: 19 žáků5. ročník: 19 žáků

  6. ročník: 15 žáků 6. ročník: 15 žáků 
+ 1 žák externí+ 1 žák externí

  8. ročník: 12 žáků8. ročník: 12 žáků
+ 1 žák externí+ 1 žák externí

  7. ročník: 13 žáků7. ročník: 13 žáků
+ 1 žák externí+ 1 žák externí

 9. ročník: 20 žáků 9. ročník: 20 žáků
+ 1 žák externí+ 1 žák externí

val školu ve vědomostních 
i sportovních soutěžích.
Za pěkné výsledky a řádné 

plnění školních povinnos-
tí obdrželo 49 žáků knižní 
nebo jinou věcnou odměnu. 
V závěru roku si žáci pro své 

rodiče a veřejnost připravili 
program v tradiční Akade-
mii. (Fotoreportáž na stra-
ně 19.) Všechna vystoupení 
se velmi líbila, zvláště žáci 
9. ročníku překvapili svý-
mi provedenými čísly, která 
prezentovali s evidentním 
potěšením a důstojně se tak 
rozloučili se svým působe-
ním na ZŠ. Na dobrovolném 
vstupném se vybrala úcty-
hodná částka 8 224 Kč, která 
spolu s výtěžkem z Výletu 
do pohádky poslouží nejen 
na nákup školních potřeb – 
sešitů, pomůcek do výtvarné 
výchovy, ale také na 50% do-
taci na pracovní sešity pro 
2. – 9. ročník. Kromě toho 
byly z těchto peněz rekon-
struovány šatny v tělocvičně 
a před školní jídelnou. 

    Hana Huťková

Volba povolání žákù 9. tøídy
Iveta Blahová 
Střední zdravotní škola 
Uherské Hradiště – zdra-
votní asistent - maturita
Jaromír Blažek
Gymnázium Uherské 
Hradiště - maturita
Jiří Doležalík
Střední polytechnic-
ká škola Zlín – obráběč 
kovů - učební obor
Anna Fischerová
Střední polytechnická 
Zlín – maturita 
Luděk Gabrhelík 
Střední odborná škola 
Otrokovice – autome-
chanik- učební obor
Daniel Grebeníček 

Střední odborná škola Sta-
ré Město – strojní mechanik 
- učební obor
Jan Kedra 
Střední odborná škola Sta-
ré Město – strojní mechanik 
– učební obor
Valerie Hučíková 
Střední polytechnická škola 
Zlín – maturita 
Renata Jaroňková 
Střední odborné učiliště Ot-
rokovice – kuchař - číšník – 
učební obor
Jan Kocián 
Střední průmyslová škola 
stavební Zlín - maturita
Filip Kruťa 
Střední odborné učiliště 

Uherský Brod – opravář ze-
mědělských strojů – učební 
obor
Dagmar Kylarová 
Obchodní akademie Zlín – 
zahraniční obchod – matu-
rita
Remo Luppi 
Střední odborné učiliště Ot-
rokovice – kuchař - číšník– 
učební obor
Jaroslav Matuškovič 
Střední odborné učiliště 
Holešov – automechanik – 
učební obor
Tomáš Němec
Střední odborná škola Me-
sit Uherské Hradiště – ma-
turita

Šimon Přecechtěl 
Gymnázium Uherské 
Hradiště - maturita
Jiří Strašák 
Střední odborná škola 
Mesit Uherské Hradiš-
tě – elektrikář - učební 
obor
Šárka  Vávrová 
Umělecká škola Uher-
ské Hradiště – fotogra-
ie - maturita

Monika Vitásková 
Soukromá podnikatel-
ská škola Zlín – matu-
rita
Monika Trmalová 
Hotelová škola Uherské 
Hradiště – maturita
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9. třída 
Sedící zleva: 
Anna Fischerová, Monika 
Vitásková, Dagmar Kylaro-
vá, Šárka Vávrová, Valerie 
Hučíková, Monika Trmalo-
vá, Iveta Blahová. 

Druhá řada zleva: 
Jiří Strašák, Filip Kruťa, 
Jiří Doležalík, Šimon Pře-
cechtěl, Renata Jaroňková, 
Jan Kedra, tř. uč. Libor Lízal. 

Třetí řada zleva: 
Remo Luppi, Tomáš Němec, 
Jan Kocián, Daniel Grebení-
ček, Jaromír Blažek, Luděk 
Gabrhelík.

Pouťový Pouťový 
bìhbìh
18. 4. 2013 se v oblasti ko-

lem myslivecké chaty na 
Větřáku a dále po místní ko-
munikaci směr Žlutava konal 
pouťový běh o putovní po-
hár ředitele ZŠ Halenkovice. 
Účastníky závodu byli žáci 
prvního až pátého ročníku 
ZŠ Napajedla 2, ZŠ Spytihněv, 
ZŠ Žlutava a ZŠ Halenkovice - 
celkem 131 závodníků.
Žáci závodili v pěti kategori-

ích. Vítězové každé kategorie 
získali medaile a diplomy 
a všichni závodníci měli po 
skončení závodů jednu ho-
dinu zdarma kolotočování 
před halenkovickou poutí. 
Za první místo v kategorii 
škola získala 3 body, za dru-
hé 2 body a za 3 místo 1 bod. 
Škola, která dosáhla největ-
šího počtu bodů, získala do 
držení putovní pohár na celý 
rok 2013.
V letošním roce se stala ví-

tězem ZŠ Napajedla 2, která 
získala celkem 25 bodů.
ZŠ Halenkovice získala 22 

bodů, ZŠ Žlutava 10 bodů, ZŠ 
Spytihněv 3 body.

Jiří Veselý 

Přehled vítězů chlapci:
1. třída 
1. místo Palla Štěpán
2. třída 
2. místo Prokop Lukáš 
3. třída 
1. místo Vašíček Richard
2. místo Hastík Matěj

4. třída 
3. místo Kocián Lukáš 
5. třída 
3. místo Hastík David

Přehled vítězů dívky:
1. třída 
2. místo Musilová Tereza

3. místo Kašpárková Radka 
2. třída 
3. místo Mitáčková Katka
3. třída
1. místo Platošová Aneta 
5. třída 
1. místo. Gabrhelíková 
Barbora

Třída Celkem kg Průměr na žáka Nejlepší ze třídy kg

1. 1470 73,5 Pavelková Zuzana 181

2. 1274 70,8 Trvajová Aneta 197

3. 1669 92,8 Bieberlová Tereza 164

4. 2074 109,2 Vojáček Zdeněk
Dobrozemská Kristýna
Trvaj František

426
287
202

5. 2055 108,2 Vojáčková Adriana
Badalová Veronika

426
216

6. 1196 85,4 Trvaj Martin
Hujíček Michal

359
203

7. 876 62,6 Kocián Daniel 133

8. 491 37,8 Kociánová Kateřina 133

9. 631 33,2 Blahová Iveta 82

Sběr odpadových surovin – 
papíru v ZŠ Halenkovice se 
konal 25. - 26. 4. 2013

Celkem bylo nasbíráno 
11 736 kg. 
Pořadí tříd podle průměru:  

1.  místo 4. třída  109,2 kg
2.  místo 5. třída  108,2 kg 
3.  místo 3. třída     92,8 kg

Sbìr papíruSbìr papíru
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Divadlo žákù 8. roèníkuDivadlo žákù 8. roèníku

V minulém 
školním roce 
nacvičili žáci 8. 
ročníku diva-
delní předsta-
vení Třetí sud-
ba na motivy 
pohádky H. CH. 
Andersena Sla-
vík. Divadlo na 
žádost žáků 

nacvičil pan ředitel V. Tělupil. 
Žáci hráli v pátek 14. června 
dopoledne a večer a v nedě-
li odpoledne 16. června. Obě 
vystoupení se vydařila.
Osoby a obsazení:
Svorka – Michal Gabrhelík, 
Notík – Vít Skřivánek, Anelie 
– Barbora Nytrová,
Enela a královna – Nikola 

N av rá t i l ová , 
Černá paní – 
Michaela Polo-
míčková, 
Baronka - Ka-

teřina Kociá-
nová, Hraběn-
ka – Michaela 
Baránková, La-
cio – Ondřej 
Hrbáček, ko-
morná – Nikola 
Bilíčková, živý 
slavík – Radek 
Trvaj, umělý 

slavík – David Ptáček, nápo-
věda Marie Šarlota Hrušková.
Nacvičování nebylo zpočát-

ku nijak lehké. Kluci, kromě 
mluvení museli zvládnout 
i hraní na hudební nástro-
je a zpěv. Při nacvičování si 
všichni užili i legraci. Zjisti-
li také, jak je důležité držet 
partu a vzájemně si pomáhat. 

Někteří v sobě objevili kome-
diální talent a smysl pro nad-
sázku. Určitě na tuto školní 
aktivitu budou rádi vzpomí-
nat.
My ostatní jim za vydařené 

představení děkujeme a jsme 
rádi, že se tradice školních di-
vadel udržuje.

JaTe

Inspekce v ZŠ a MŠ HalenkoviceInspekce v ZŠ a MŠ Halenkovice
Ve dnech 7. až 8. 3. 2013 

a 12. 3. 2013 byla prove-
dena ve smyslu § 174 odst. 
2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, inspekční činnost 
u právnické osoby vykoná-

Senioøi a poèítaèe si rozumíSenioøi a poèítaèe si rozumí
Nadační fond manželů Li-

vie a Václava Klausových 
vyhlašuje každoročně pro-
jekt „Senioři komunikují.“ 
Již třetím rokem jsme se za 
Klub seniorů Halenkovice 
snažili do tohoto pro-
jektu zařadit. 
V letošním roce se 

na nás usmálo štěs-
tí a byli jsme vybráni 
a zařazeni do kurzu 
počítačů. Účast v kur-
zu je bezplatná, může 
ji navštěvovat 10 se-
niorů. Pro uskutečně-
ní kurzu nám starosta 
obce dal zdarma k dis-
pozici místnost, kde se 
kurz konal. Společnost 
Lyrix nám zapůjčila 
pro všechny účastní-

ky počítače a vyučující paní 
Kovalíková mohla zahájit 
výuku. Pět dnů se s námi 
trápila, vysvětlovala a po-
máhala nám zvládnout boj 
s počítačem. Její úkol byl 

nelehký, ale její trpělivost 
a její pochopení s námi se-
niory byla vynikající. Byla 
k nám velmi milá, vstřícná 
a navázali jsme spolu pěkné 
přátelství. 

Myslím, že společným úsilím 
jsme zvládli základní postu-
py v ovládání komunikační 
techniky, na kterých můžeme 
do budoucna stavět. 

B. Chytilová

vající činnost Základní školy 
a Mateřské školy Halenkovi-
ce, okres Zlín, příspěvková 
organizace, jejímž zřizovate-
lem je obec Halenkovice. In-

spekční zprávu České školní 
inspekce, Zlínského inspek-
torátu, máte k dispozici na 
webových stránkách obce 
a školy. 
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014
Slavnostní zahájení škol-

ního roku 2013/2014 se 
konalo v pondělí 2. 9. 2013 
v parčíku u školy. Hostem 
shromáždění byl starosta 
obce p. Blažek, předseda 
SRPŠ p. Kocián se z pracov-
ních důvodů omluvil. Žáky 
1. ročníku doprovodili rodi-
če a babičky a dědečci. 
Ředitel školy pan Vojtěch 

Tělupil ve svém uvítacím 
projevu seznámil žáky i je-
jich učitele s úkoly, které je 
v tomto školním roce čekají, 
jak s těmi tradičními (sbě-
rová činnost, tělovýchovné 
a předmětové soutěže, akce 
SRPŠ atd.), tak s těmi no-
vými – projekty, přednášky, 
exkurze, zapojení do nových 
soutěží apod. Zdůraznil také 

zkvalitnění přípravy do vy-
učování směrem k žákům 
9. ročníku. 
1. den nastoupilo do ško-

ly 157 žáků s 2 novými žá-
kyněmi, ty se však během 
měsíce září opět odhlásily 
a v listopadu přišel do 5. tř. 
nový žák. Současný stav žac-
tva je tedy 156 žáků:
1. roč.: 18 žáků 7 chlapců 

+ 11 dívek p. uč. Sattková
2. roč.: 20 žáků 12 chlapců 

+ 8 dívek p. uč. Tělupilová
3. roč.: 18 žáků 7 chlapců 

+ 11 dívek p. uč. Grebíková
4. roč.: 17 žáků 7 chlapců 

+ 10 dívek p. uč. Barcuchová
5. roč.: 21 žáků 12 chlapců 

+ 9 dívek p. uč. Veselý
1. stupeň 94 žáci
6. roč.: 19 žáků 9 chlapců 

+ 10 dívek p. uč. Lízal
7. roč.: 16 žáků 8 chlapců 

+ 8 dívek p. uč. Palúch
8. roč.: 14 žáků 6 chlapců 

+ 8 dívek p. uč. Idesová
9. roč.: 13 žáků 5 chlapců 

+ 8 dívek p. uč. Ambrožová
2. stupeň 62 žáci
V 7., 8. a 9. ročníku máme 

vždy 1 žáka plnícího povin-
nou školní docházku v za-
hraničí.
Bez třídnictví je p. uč. Ně-

mečková (Jč+Dě). Ve školní 
družině je vychovatelkou p. 
Marta Skýpalová a přihlá-
silo se 47 žáků především 
z 1. – 3. třídy. 
Nepovinný předmět: 
náboženství
Kroužky:
míčové hry – p. Lízal

angličtina – pí. Jelínková
lorbal – p. Jurásek + p. Tě-

lupil 
modelářský – p. Vičánek 

+ p. Vojtek
keramický – p. Skýpalová 

+ p. Ambrožová
taneční – p. Nádvorníková 

+ p. Kašparová
dyslektický – p. Barcuchová
gymnastika – p. Huťková
ZUŠ – výtvarný, hudební
Přehled kroužků a zájmo-

vých organizací je na strán-
kách obce: 
www.halenkovice.cz 
a na stránkách školy: 
www.zshalenkovice.cz
 
Za podzimní sběr papíru 

v celkovém množství 11 tun 
jsme získali 15 392,- Kč.

Vánoční prázdniny budou 
zahájeny v sobotu 21. pro-
since 2013 a skončí v neděli 
5. ledna 2014. Vyučování za-
čne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní 

prázdniny připadnou na 
pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny v délce 

jednoho týdne jsou od 3. 3. 
do 9. 3. 2014

Velikonoční prázdni-
ny připadnou na čtvrtek 
17. dubna a pátek 18. dubna 
2014.
Hlavní prázdniny budou 

trvat od soboty 28. června 
2014 do neděle 31. srpna 
2014.
Období školního vyučování 

ve školním roce 2014/2015 
začne v pondělí 1. září 2014. 

VESLAØSKÝ VESLAØSKÝ 
KOPEÈEKKOPEÈEK
Přespolní běh v Otrokovi-

cích 24. 9. 2013 byl první 
ze soutěží atletického po-
háru škol našeho regionu. 
Lze konstatovat, že to byla 
účast docela úspěšná. Pře-
devším kategorie mladších 
dívek, kterou bezkonku-
renčně ovládla Barbora 
Gabrhelíková. Soupeřkám 
nedala nejmenší šanci 
a zvítězila s ohromným 
náskokem. Neztratily se 
ani Veronika Badalová (5.) 
a Alice Stuchlíková (10.). 
Velmi solidní výkon před-
vedli ve svých kategoriích 
Tomáš Hučík (7.), Radek 
Trvaj (8.) a Michaela Polo-
míčková (9.). Uznání však 

zaslouží i ostatní. Byli to: 
Lenka Fischerová, Martin 
Trvaj, David Hastík, Víťa 
Skřivánek, Dan Kocián, On-
dra Huťka, Michal Gabrhe-
lík, Gábina Mitáčková a Na-
tálie Navrátilová. 
Všem žákům a žákyním 

děkuji za reprezentaci ško-
ly a rovněž mé poděkování 
patří rodičům za ochotu 
pomoci s dopravou z Otro-
kovic. 

Libor Lízal

TRNAVSKÝ BÌHTRNAVSKÝ BÌH
První říjnová středa je tra-

dičním termínem konání 
okresního přeboru škol 
v přespolním běhu, stejně 
jako Trnava u Zlína bývá 
jeho tradičním dějištěm. 
Naše letošní účast byla po 
opravdu mnoha letech koru-
nována medailovým úspě-

chem. Barbora Gabrhelíko-
vá obsadila krásné druhé 
místo v kategorii mladších 
dívek. Ve stejné kategorii 
byla sedmá Renáta Flašaro-
vá a mile překvapil i Mar-
tin Trvaj 11. místem mezi 
mladšími chlapci. Ostatní 
naši závodníci na nejvyšší 

ATLETICKÝ ÈTYØBOJATLETICKÝ ÈTYØBOJ
Atletický čtyřboj v Otro-

kovicích 8. 10. byl poslední 
z podzimních atletických 
soutěží. Krásné počasí ba-
bího léta našim závodníkům 
mnoho nepomohlo. Přesto, 
že většinou podali výkony 
na hranici svých možností, 
v celkovém součtu to stačilo 
jen na předposlední (mlad-

ší žáci) respektive poslední 
(starší žáci) místo. Sestava: 
Alice Stuchlíková, Tomáš 
Hučík, Terezie Březíková,  
Michaela Polomíčková, Ra-
dek Trvaj, Vít Skřivánek, 
Natálie Navrátilová, Barbora 
Gabrhelíková, Renáta Fla-
šarová, Martin Trvaj, Ondra 
Huťka.

příčky nedosáhli, přesto za 
bojovnost a chuť závodit 
zaslouží uznání a  pochvalu. 
Byli to tito: Badalová Veroni-
ka, Stuchlíková Alice, Hučík 
Tomáš, Hastík David, Mitáč-
ková Gabriela, Polomíčková 
Michaela, Trvaj Radek, Skři-
vánek Vít, Kocián Daniel. 

PARTYZÁNSKÝ PARTYZÁNSKÝ 
SAMOPALSAMOPAL
V pátek 25.10.2013 se 

čtveřice žáků ve složení 
B. Gabrhelíková, R. Fla-
šarová, M. Gabrhelík 
a V. Skřivánek zúčastnila 
dnes už tradiční soutě-
že Partyzánský samopal 
v Ostrožské Lhotě. V kon-
kurenci více než 50 hlídek 
se ta naše umístila na pěk-
ném 9. místě. Gratulujeme.

Libor Lízal

ORGANIZAÈNÍ ZÁLEŽITOSTIORGANIZAÈNÍ ZÁLEŽITOSTI
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Třída Celkem 
kg

Průměr 
na žáka

Nejlepší ze třídy kg

1. 1453 90,8 Juřena Lukáš 311

2. 1507 75,4 Kašpárková Radka 189
3. 1820 101,1 Trvajová Aneta 282
4. 1935 113,8 Nádvorníková Aneta 292
5. 1560 91,8 Vojáček Zdeněk 268
6. 1735 91,3 Vlk Daniel 306
7. 739 52,8 Kylarová Adéla 144
8. 805 73,2 Varmužová Dorota 222
9. 335 41,9 Trvaj Radek 118

Celkem bylo nasbíráno: 11 889 

VÝSLEDKY SBÌRU PAPÍRUVÝSLEDKY SBÌRU PAPÍRU  
- podzim 2013- podzim 2013

Pořadí tříd podle průměruPořadí tříd podle průměru
1. místo 4.třída 113,8 kg
2. místo 3. třída 101,1 kg
3. místo 5. třída 91,8 kg

zpracoval:  Mgr. Veselý Jiří

Hliník nepatří do Humpolce, 
ale do Otrokovic na Charitu
Otrokovická Charita už po-

druhé spouští projekt Hli-
ník pro Charitu, který pod-
poří pomoc lidem v blízkém 
okolí a navíc pomůže šetřit 
životní prostředí díky roz-
šíření povědomí o možnosti 
třídit hliníkové obaly. Mi-
nulá akce měla velký ohlas, 
proto jsme se rozhodli ji 
zopakovat. Podařilo se nám 
také domluvit spolupráci 
se společností Metalšrot 
Tlumačov, která přislíbi-
la zdvojnásobení získané 
částky, za což jim moc dě-
kujeme. Do třídění se může 
zapojit každý, konkrétně se 
jedná o plechovky od nápo-
jů, alobal, víčka od jogurtů, 
staré hrnce, plechy, příbory, 
a podobně. Tyto věci jsou 
v domácnostech běžné, ale 
málo už se ví, že se mo-

hou třídit jako třeba papír 
a plasty. Při minulé akci se 
mezi plechovkami od nápo-
jů a sprejovými nádobkami 
objevila i hliníková koloběž-
ka. Sesbíraný hliník můžou 
děti nosit do ZŠ Halenko-
vice. Konec akce je na Den 
Země 22. dubna 2014 a vý-
sledky budou vyhlášeny týž 
den při společných oslavách 
Dne Země v parku vedle 
polikliniky v Otrokovicích. 
Na Charitě se začínají shro-
mažďovat pytle s hliníkem, 
při minulé akci se jich sešlo 
přes padesát a dohromady 
vážily přes 200 kg. 

Mgr. Jiří Vlček
zástupce ředitele

Charity sv. Anežky 
Otrokovice

(převzato: Otrokovické 
noviny, listopad 2013)

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V MŠZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V MŠ

Od 5. 8. 2013 je opět otevře-
na provozovna kadeřnictví 
v budově OÚ Halenkovice.
Kontakt:
Eva Chmelařová, 
tel.: 603 534 320.
Provozní doba na objednání:
Lichý týden:
pondělí, úterý, čtvrtek:
8:00 - 12:00 hod.
Pánské stříhání bez objed-
nání.

Kadeřnictví Kadeřnictví v budově OÚ v budově OÚ 
Sudý týden:
pondělí: 
13:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek: 
13:00 - 18:00 hod.
pondělí: 
17:00 - 18:30 hod. 
Pánské stříhání bez objed-
nání.
V nutných případech se 
lze, po domluvě, objednat 
i mimo pracovní dobu.

Skřítci Berušky

Sluníčka
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VÝLET DO POHÁDKY 2013 - 25 LETVÝLET DO POHÁDKY 2013 - 25 LET
Výlet do pohádky 2013, kte-

rý se uskutečnil v sobotu 18. 
5. 2013, provázelo proměn-
livé počasí, díky kterému si 
do Halenkovic našli cestu 
zejména skalní příznivci této 
akce z celé naší země i ze 
zahraničí. Podle počtu pro-
daných vstupenek si letošní 
Výlet do pohádky nenechalo 
ujít 2500 návštěvníků. Lou-
pežníci naloupili 7 700,- Kč 
a na cle v pohádkové celnici 
se vybralo 7 500,- Kč.
Celkové příjmy Výletu do 

pohádky činily 326.000,- 
Kč. Výdaje této velké akce 
jsou vysoké, protože kromě 
občerstvení pro účinkují-

cí, kterých je kolem dvou 
stovek, nákladů na kulisy, 
kostýmy, se peníze vrací do 
odměn, které děti získávají 
na jednotlivých stanovištích. 
Předpokládaný zisk pohád-

kového lesa bude zhruba 
90.000,- Kč. Tato částka se 
rozdělí rovným dílem mezi 
ZŠ a MŠ.
Výbor SRPŠ doporučil zís-

kané inanční prostředky 
investovat do rekonstruk-
ce šaten u školní tělocvičny 
a vestibulu před školní jídel-
nou. Děti v MŠ Halenkovice 
se mohou těšit na novou 
trampolínu, vybavení za-
hrady herními prvky a nový 
nábytek ve třídě Berušek. 
Dále se z účtu SRPŠ platí 
příspěvky na startovné dětí 
při různých mimoškolních 
soutěžích, přispívá se na pra-
covní sešity a školní potřeby, 

velkým dílem jsou hrazeny 
pomůcky pro družinu, hry, 
odměny za soutěže, poslední 
příspěvek se uplatnil na vy-
stoupení cimbálové muziky 
Réva, která pro děti připra-

vila hodinový koncert v tělo-
cvičně ZŠ.
Výbor SRPŠ při ZŠ a MŠ 

Halenkovice na své posled-
ní schůzce poděkoval 
paní Marii Mihálové, 
hlavní organizátorce 
Výletu do pohádky, za 
25 let úspěšné práce 
a předal jí věcný dar.
Protože bez velké pod-

pory sponzorů je tato 
akce již neuskutečni-
telná, patří jim obro-
vitánské poděkování. 
Mezi největší sponzory 
patří Teiko, Fagus, Ka-
menolom Žlutava, Obec 
Halenkovice, Generali 
a spousta dalších.
Akce by se nemohla 

uskutečnit bez ochoty a nad-
šení všech, kteří se dobrovol-
ně a bez nároku na odměnu 
podílí na přípravě stanovišť, 
zázemí, zásobování, prose-
kávání cest a úklidu lesa. 

Děkujeme také majitelům 
pozemků, přes které trasa 

Výletu do pohádky vede, 
a na kterých jsou umístěna 
pohádková stanoviště, bufe-
ty a parkoviště.
Velkou fotogalerii Výletu do 

pohádky 2013 máte k dispo-
zici na webových stránkách 
obce.

Paja

Příjmy:
Loňský rok 274 152
Rodič. přísp.  13 850
Pouťový běh – školy  1 800
Dar 80 000
Jarní sběr 14 184
Divadlo 8. r. 6 200
„Pohádka“ 91 000
Akademie – vstupné 8 224
„Ples + karn. + disko“  
 14 514
Kulturní komise  950 
Podzimní sběr 15 392

Vyúčtování SRPŠVyúčtování SRPŠ
Úroky  19
Celkem:  520 285,- Kč

Výdaje: 
Celkem: 279 574
ŠVZ 9. tř. (z divadla)  
 8 620
Keram. dílna 52 520
Šatní skříňky 34 040
Dar 1 000
Doprava, exkurze + účast.
poplatky
(LVVZ, pouť. běh, koncert,

Vorvaň 21 852
ŠD 2 136
Nádobí – cvič. kuch. 7 851
Koncert „Réva“ 3 300
Akvárium 1 056
Florbal 5 895
Florbal cestovné 1 087
Odměny 7 206
VV + školní potřeby 31 799
PS – příspěvek 23 608
Magnetofon do NJ 1 530
Hry   998
Mikuláš 1 643

MŠ 56 522
Ostatní 15 928
(Dar p. Mihálové, věšák 
- kostýmy, úraz, hudební 
odpoledne, košt slivovice, 
sněžné lopaty, OSA – popl. 
ples, zápis, panel cti, výzdo-
ba, noc s Andersenem.)
Stav inancí k 20. 11. 2013: 
240 711,- Kč
MŠ: 94 517,- Kč
ZŠ: 146 194,- Kč

Hana Huťková
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PÁLENÍ ÈARODÌJNICPÁLENÍ ÈARODÌJNIC
V úterý 30. dubna 2013 se 

na modelářském letišti na 
Vrchovici uskutečnilo „Pále-
ní čarodějnic“.
Ze setkání čarodějných sil 

se v Halenkovicích stala tra-
dice, hojně navštěvovaná 
zejména čarodějným potě-
rem v doprovodu čarodějnic 
a čarodějek.
Čarodějnice a čarodějové 

se slétli na Pláňavách, kde 
začínal jejich průvod. Ces-
tou se k nim přidávaly další 

a další bytosti. Místo sletu 
již bylo připraveno pro rej-
dění. Nepřehlédnutelná byla 
zejména obrovská vatra, ale 
přichystány byly také sou-
těže v čarodějných doved-
nostech. I v letošním roce 
byla volena miss čarodějnice 
a missák čaroděj.
Organizační výbor sletu 

asi musel opravdu použít 
kouzel a čar, jinak si nelze 
vysvětlit to, že počasí bylo 
vpravdě ideální - tak krás-

ných večerů bylo v letoš-
ním roce opravdu pramálo. 
Spokojení účastníci sletu 
se rozlétali do svých revírů 
až pozdě za tmy, která byla 
prozařována světlem ohně. 
Mnohým se domů vůbec ne-
chtělo...
Poděkování za přípravu 

akce patří halenkovickým 
hasičkám a hasičům a za po-
skytnutí letiště modelářům 
z LMK Halenkovice. 

R.J.

HUDEBNÍ ODPOLEDNEHUDEBNÍ ODPOLEDNE
V neděli 5. května 2013 se 

v sále KD Halenkovice kona-
lo 1. Halenkovické hudební 
odpoledne. Hudebníci, kteří 
měli zájem v programu vy-
stoupit, se mohli přihlásit 
do 6. dubna. I přesto, že věk 
nebyl nijak omezen, většinu 
účastníků tvořily děti z míst-
ní mateřské a základní ško-
ly. Publikem se stali rodiče, 
prarodiče, sourozenci a také 
mnoho těch, kteří chtěli pro-
žít příjemné kulturní odpole-
dne. Akci připravily maminky 
a SRPŠ při ZŠ Halenkovice. 
Bohatý program odstartoval 

v 16 hodin. Hudební a pěvec-
ké příspěvky téměř 20 účin-
kujících naplnily více než dvě 
hodiny. Nabídka žánrů a stylů 
hudby byla opravdu pestrá. 
Důstojný úvod koncertu ob-
starala paní Naďa Hanáčková 
se svým violoncellem, mo-
derní písně zazpívala Zuzana 
Kříčková, zaznělo i mnoho li-
dových písní, jak ve zpívané, 
tak v hrané podobě. Každý 
vystupující se snažil a každý 
byl také oceněn potleskem. 
Hudební odpoledne slovem 
provázel Roman Janeček ml.

O přestávce měly děti mož-
nost zúčastnit se soutěží, 
samozřejmě týkajících se 
hudby nebo vyplnit kvíz, je-
hož vylosovaní výherci byli 
patřičně odměněni. Po celou 
dobu byl v bufetu k dispozici 
široký výběr pochutin, kolá-
čů a buchet k ještě příjemněj-
šímu prožitku z celé akce.
Na závěr koncertu vystoupil 

halenkovický kněz, Otec Bo-
humil, který na svou trubku 
zahrál výběr klasických skla-
deb. Následně v jeho podání 
zaznělo mnoho pohádkových 
písní, které měly děti za úkol 
poznávat - poznány byly 
všechny. 
Vyvrcholením odpoledne 

pak byla společná písnička 
všech účinkujících, které na 
kytaru doprovodil opět Otec 
Bohumil. Všichni hudebníci, 
kteří se zapojili do programu, 
získali diplom a medaili jako 
vzpomínku na tento den.
Díky pozitivnímu ohlasu ze 

strany diváků i účinkujících 
je možné, že se tato akce i v 
příštích letech stane součástí 
kulturního života naší obce.

Veronika Janečková

Aneta Nádvorníková Aneta Nádvorníková 
houslehousle

Anna Jelínková Anna Jelínková 
houslehousle

Dagmar Kylarová  Dagmar Kylarová  
kytarakytara

Kateřina Jelínková Kateřina Jelínková 
houslehousle

Kryštof Trvaj Kryštof Trvaj 
 flétna flétna

Naďa Hanáčková Naďa Hanáčková 
violoncellovioloncello

o. Bohumil Kundlo. Bohumil Kundl
Petra VavrušováPetra Vavrušová

 flétna flétna
Radka KašpárkováRadka Kašpárková

zpěvzpěv

Tomáš Černoch Tomáš Černoch 
klávesyklávesy

Vendula PavelkováVendula Pavelková
houslehousle

Zuzana PavelkováZuzana Pavelková
zpěvzpěv



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

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJč. –72 / 71 PROSINEC 201319

BESEDA SE SENÁTOREMBESEDA SE SENÁTOREM
V neděli 26. května 2013 

se v sále KD Halenkovice od 
15:00 hod. uskutečnila bese-
da se senátorem Parlamentu 
ČR za obvod 80 (Zlínský), 
panem Tomiem Okamurou. 
Besedu, které se zúčastnil 
pan senátor a jeho asistent, 
navštívilo kolem padesáti 
obyvatel naší obce.
Na úvod setkání pan Okamu-

ra seznámil přítomné se svý-
mi plány v senátorské funkci, 
s návrhy jím nebo společně 

navrhovaných a pozměňova-
ných zákonů a také s tím, že 
pořádání podobných besed 
není jen nahodilou událostí, 
ale nedílnou součástí jeho 
senátorské činnosti. Sám si 
předsevzal, že během trvání 
mandátu navštíví všechny 
obce svého volebního obvo-
du a to dokonce několikrát
V další části besedy sezná-

mil přítomné se svým plá-
nem prosadit svůj politický 
program. Avizoval, že se 

v případných parlamentních 
volbách pokusí získat dosta-
tek hlasů, které by zajistily 
jeho vstup do Poslanecké 
sněmovny ČR, protože pouze 
touto cestou, podle jeho mí-
nění, může získat možnost 
plnit svá předsevzetí a poli-
tické cíle. V této souvislosti 
představil Hnutí Úsvit pří-
mé demokracie, jehož pro-
gramem je prosazení změny 
ústavy s posílením přímé 
demokracie většinou Parla-

mentu ČR s tím, že při pod-
poře vlády hnutí bude dále 
usilovat o prosazování svých 
principů.
V průběhu setkání senátor 

Okamura odpověděl také na 
dotazy hostů. Přestože bylo 
trvání besedy časově ome-
zeno z důvodu konání násle-
dujícího setkání ve Žlutavě, 
program se díky zájmu ob-
čanů o několik desítek minut 
protáhl.

R. J.

CHARITATIVNÍ JÍZDA NA KOLE CHARITATIVNÍ JÍZDA NA KOLE 
„ŽIVOT PRO DÌTI“„ŽIVOT PRO DÌTI“
Ve čtvrtek 6. června 2013 

projel Halenkovicemi pelo-
ton charitativní jízdy napříč 
Českem a Slovenskem, která 
si dala za cíl pomáhat onko-
logicky nemocným dětem 
a to buď morálně - krátkou 
jízdou s pelotonem nebo 
koupí náramku, trička a tře-
ba přispěním inanční část-
ky pro tyto děti. Televizní 
reportáž s příběhem nemoc-
ného chlapce a s průjezdem 
pelotonu přes Halenkovice 
natočilo zpravodajství TV 
Nova a odvysílalo ve hlavní 
zpravodajské relaci. 
Členové pelotonu předali 

na OÚ Partnerský list zá-
stupcům naší obce. Peloton 
přivítali žáci ZŠ a doprovo-
dili jej na kolech.
Občanské sdružení Život 

pro děti a OZ Děťom pre 

život organizuje rekondič-
ně regenerační pobyty pro 
děti z Moravy a Slovenska 
s onkologickým onemoc-
něním po náročné léčbě. 
Cílem a posláním sdružení 
je, aby celé rodiny mohly 
strávit zcela zdarma rekon-
dičně rehabilitační pobyt 
s jinými rodinami (které si 
tuto zákeřnou nemoc také 
prožily), pár dnů v krásném 
prostředí hotelů, kde zapo-
menou alespoň na chvíli na 
všechnu bolest, kterou si po 
dobu léčby prožily. Po celý 
pobyt je pro ně připraven 
zábavný a sportovní pro-
gram, doprovází je lékař 
onkolog.
Informace o všech etapách 

najdete na stránkách www.
zivotprodeti.cz

Žaneta Nádvorníková

KABELOVÁ TELEVIZEKABELOVÁ TELEVIZE
Program Spektrum
Z technických důvodů 

musel být v Kabelové te-
levizi Halenkovice přela-
děn program Spektrum. 
Nově jej naleznete na ka-
nále 28

Program ČT :D/art
v Kabelové televizi 
V analogové nabídce Ka-

belové televize Halenko-

vice byl na kanále S 22 
nahrazen program „Regi-
onální televize“ progra-
mem České televize „ČT 
:D/art“.
Regionální vysílání mů-

žete denně sledovat na 
stanici Infokanál:
v 10:00 a ve 20:00 – tele-

vize Slovácko
v 17:00 a ve 04:00 – tele-

vize NTV – Napajedla
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ŠKOLNÍ AKADEMIE 2013ŠKOLNÍ AKA

t ída Berušky

t ída Sluní ka

t ída Sk ítci mladší gymnastky

2. t ída
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ŠKOLNÍ AKADEMIE 2013ADEMIE 2013

1. t ída

3. t ída

4. t ída

mažoretky

5. t ída

6. t ída
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starší gymnastky

7. třída

8. třída

9. třída

9. třída
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REKONDIÈNÌ REGENERAÈNÍ POBYT PO NÁROÈNÉ LÉÈBÌ REKONDIÈNÌ REGENERAÈNÍ POBYT PO NÁROÈNÉ LÉÈBÌ 
          - BUCHLOV 2013          - BUCHLOV 20135. června jsme zahájili 
čtvrtý ročník charitativní 
tour na kole 2013, na které 
jsme po trase Morava – Slo-
vensko navštěvovali města, 
obce a školy. Ujeli jsme 926 
km a díky těmto našlapa-
ným kilometrům a celému 
peletonu jsme mohli vysbí-
rat nemalé částky od dárců, 
krajů, měst a sponzorů „ kdy 
jim nejsou lhostejné osudy 
dětí“, za které jsme zorgani-
zovali velký REKONDIČNĚ 
REGENERAČNÍ POBYT PO 
NÁROČNÉ LÉČBĚ - BUCH-
LOV 2013, kterého se zú-

častnilo více jak 100 osob. 
Na tomto pěti denním poby-
tu byl pro rodiny připraven 
pestrý program. 
Chtěli bychom touto cestou 

moc poděkovat všem, kteří 
nám inančně přispěli a tím-
to se podíleli na krásných 
zážitcích dětí po náročné 
onkologické léčbě a jejich 
rodin. Našim přáním bylo, 
aby tyto rodiny mohly být 
spolu a snažili jsme se, aby 
alespoň na chvíli zapomně-
ly na všechnu bolest, kterou 
si po dobu léčby prožily. 
Tímto bychom rádi podě-

kovali za podporu a nemalé 
inanční dary. 

Zlínský kraj
Záštitu nad pobytem pře-
vzal náměstek Zlínského 
kraje MUDr. Lubomír Nečas
Město Kunovice
Město Zlín
Záštitu nad Charitativní 
tour převzal Primátor Zlína 
MUDr. Adámek
Město Uherský Brod
Napajedla, Halenkovice, 
Žlutava, Boršice u Buchlovic
Policie Zlínského kraje, HZS 
Zlínského kraje,

Hasiči UH – sportovní klub, 
BESIP,
Mikroregion Bojkovsko,
ZŠ Kunovice U Pálenice, ZŠ 
Kudlovice, ZŠ Halenkovice,
AQUAPARK a plavecká ško-
la Uherské Hradiště, Ho-
tel Buchlov, Hrad Buchlov, 
Farma na Haldě, Delta FIT 
STUDIO, rádio KISS PUBLI-
KUM, EON-rodinný fotbálek, 
Ekofarma Sádky, restaurace 
Pánský dvůr Kunovice, DI-
TIPO, Lima, restaurace La-
pač

www.zivotprodeti.cz

SETKÁNÍ SENIORÙ SETKÁNÍ SENIORÙ 
STARŠÍCH 70 LET  STARŠÍCH 70 LET  
Účastníci Setkání seniorů 

nad 70 let děkují pracov-
níkům OÚ, kulturní komisi 
za přípravu a uskutečnění 
pěkného sobotního odpo-
ledne, krojovaným dětem 
za milé uvítání. Za dáreček 
žákům ZŠ, FK Pláňata a děv-

čatům cvičícím se stuhami 
za jejich vystoupení. Dále 
kuchařkám ze školní kuchy-
ně za výborný oběd a bez-
vadné obsluze za snahu co 
nejlépe zpříjemnit pěkné 
odpoledne. 

Účastníci setkání

v sobotu odpoledne 8. 6. t. 
r. jsme se poprvé zúčastni-
li setkání halenkovických 
seniorů. Bylo to odpoledne 
plné překvapení. Byla to 
překvapení radostná. 
Když jsme ve dvě hodiny 

odpoledne vešli do plné-
ho sálu našeho kulturního 

domu, překvapilo nás, ko-
lik žije v Halenkovicích lidí 
„bohatých“ věkem, tedy se-
niorů 70 ti letých a starších. 
A to, jak bylo řečeno, ještě 
ne všichni vaše pozvání při-
jali. 
A pak následovalo jedno 

milé překvapení za druhým, 

za které patří poděkování 
jistě mnoha lidem. Radost-
né a dojemné bylo vystou-
pení dětí z MŠ, které roz-
radostnilo a potěšilo srdce 
mnohých babiček (i dědeč-
ků). Takové vystoupení těch 
nejmenších je vždy působi-

Vážený pane starosto, 

Pokračování na straně 24
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Pokračování ze strany 23
vé, a přitom jeho nacvičení 
je jedno z nejnáročnějších. 
Za pozornost stála také vý-
stava žáků ZŠ, na které uka-
zovali, co za školní rok vy-
tvořili v hodinách výtvarné 
výchovy, ve školní družině 
či v rukodělných kroužcích. 
Ovšem největší naši po-

klonu a obdiv zaslouží vy-
stoupení „Pláňat“ - malých 
i velkých - pod vedením 
paní Zuzany Mitáčkové. 
I my jsme celý život praco-
vali s dětmi, tak víme, kolik 
úsilí, námahy, nacvičování 
dá takové radostné a sr-
dečné vystoupení. Naučit 
je krásně mluvit, zpívat, 
pohybovat se s úsměvem 
a nepředstíranou radostí 
na jevišti a k tomu ušít ješ-
tě vkusné oblečení, to dalo 
jistě mnoho a mnoho práce. 
Vážíme si takových zapále-
ných a obětavých lidí. 
Poděkování patří také vám, 

pane starosto, a vašim spo-
lupracovníkům. Zejména 

nás potěšilo vaše upřímné 
poděkování nám seniorům 
za celoživotní práci. Z vás 
by si mohli vzít příklad 
mnozí naši vrcholní politici 
a všechna „masmédia“, kte-
rá téměř denně vtloukají do 
hlavy lidem naší země, kolik 
stát vynakládá na důcho-
dy, kolik nás stojí důchodci, 
zdravotní péče o ně, různé 
sociální služby a sociální za-
řízení, a jak na nich všichni 
proděláváme, jakoby to vše 
dostávali neprávem, neza-
slouženě. 
Naše poděkování by nebylo 

úplné, kdybychom nepodě-
kovali kulturní komisi v čele 
s paní Marií Mihálovou. 
I ona si našla dobré a spo-
lehlivé spolupracovníky. Na 
celém tom odpoledni bylo 
znát, že je to práce sehrané-
ho dobrého kolektivu. 
My dva, a jistě i ostatní ná-

vštěvníci tohoto radostného 
odpoledne, jsme pookřáli 
nejen na duši, ale pochut-
návali jsme si i na bohatém 

občerstvení. Velmi chutný 
a vkusně upravený oběd, 
jako z interhotelu od ku-
chařek ze školní kuchyně 
jistě chutnal všem - kdo zná 
práci kuchařek halenkovic-
ké školní jídelny, ani ho to 
nepřekvapilo. 
Po celé odpoledne z mnoha 

míst zaznívala na všechno 
slova chvály a často i slova, 
že máme dobrého starostu. 
I my s tím souhlasíme a ří-
káme, že máme výborného 
starostu, který se dokázal 
obklopit týmem dobrých 
spolupracovníků, kteří do-
káží nejen zvelebovat naši 
obec, ale dokáží ocenit prá-
ci starší generace i takovým 
milým a příjemným odpole-
dnem, jako bylo to 8. června 
t. r., je potěšit.
My žijeme šťastně v Ha-

lenkovicích celou polovinu 
našeho dosavadního živo-
ta - 35 let. Při listování vy-
stavenou starší školní foto 
kronikou a při pohledu do 
našich mladých tváří a tváří 

našich kolegů, spolupracov-
níků i žáků na fotogra iích, 
nám vyvstávala v paměti 
řada krásných vzpomínek 
i radostně prožitých chvil. 
I když se do nich vloudila 
trocha nostalgie, přesto, 
zachová-li nám Bůh v dal-
ších letech zdraví, už teď 
se těšíme na setkání halen-
kovických seniorů, o které 
se mladší generace, kterou 
jsme i my před časem učili 
a vychovávali, dovede tak 
pěkně starat, vyjádřit jim 
dík za jejich práci a zpří-
jemnit jim jejich mnohdy už 
jednotvárné dny tak krás-
ným odpolednem, jako bylo 
to 8. června tohoto roku. 
Vážený pane starosto, milý 

Jarku, tlumočte prosím naše 
upřímné poděkování za-
stupitelům obce, kulturní 
komisi a všem, kteří se na 
tomto příjemném a milém 
odpoledni podíleli. 
S upřímným pozdravem 

manželé 
Květuše a Václav Kalivodovi 

ÈINNOST TTOM HALENKOVICEÈINNOST TTOM HALENKOVICE
Tábor
19. července 2013 přistavil 

u obecního úřadu Halenko-
vice autobus, jehož koneč-
ná zastávka byly Kateřini-
ce u Vsetína. Tam se totiž 
konal již druhý letní tábor 
Turistického a tábornické-
ho oddílu Halenkovice. Přes 
30 dětí, od předškoláků, po 
absolventy 6. třídy, se těšilo 
na následujících 10 dní, kdy 
si opět vyzkouší, jaký je ži-
vot opravdového táborníka. 
Letos se mládež vypravila 
do tajuplné země Ivbomasi-
very, kterou po celou dobu 
tábora poznávala a stala se 
jejími obyvateli. Původně 
však mezi sebou válčily tři 
kmeny, a to ‚Bosi‘, ‚Ivmánci‘ 
a ‚Verani‘. Obsazovaly si svá 
území a bránily si je. Vše 
se změnilo, když navštívil 
Ivbomasiveru její praotec. 
Kmeny se spřátelily a pečo-
valy o svou zemi společně. 

Program na celých 10 dní 
byl nabitý, a proto všem 
tábor ubíhal opravdu rych-
le. Děti se už také těší na 
Potáborovku, která je čeká 
o podzimních prázdninách.
Týden po příjezdu starších 

členů oddílu se dostalo také 
na ty mladší, kteří se tento 
rok na velký tábor ještě ne-
cítili, a tak se účastnili Pří-
městského tábora. Ten se 
konal od pondělí 5. srpna 
do pátku 9. srpna. Mladší 

děti ale měly také napilno, 
čekala je totiž dlouhá cesta 
za záchranou dráčka Jableč-
ňáka, na které je čekalo plno 
soutěží a důležitých úkolů. 
Ve čtvrtek navštívily město 
Kroměříž, kde se podíva-
ly do podzámecké zahrady 
a muzea. Tyto moc šikovné 
děti byly na konci Příměst-
ského tábora pasovány do 
role ‚táborníků 2014‘ a pří-
ští rok již určitě pojedou na 
velký tábor do Kateřinic.

Potáborovka
Přesně 3 měsíce po návra-

tu z letního tábora, tedy 
28. října,  se děti z TTOM 
Halenkovice vydaly na svou 
další výpravu a to opět do 
Kateřinic. Všichni už jsou 
zkušení táborníci, a tak 
si samozřejmě do svých 
batohů nabalili jen to, co 
bylo nejdůležitější a nejpo-
třebnější. Čekala nás totiž 
dlouhá cesta. Hned po tom, 
co děti dorazily na místo, 
ubytovaly se, posilnily obě-
dem a vyrazily jako správní 
turisté na odpolední túru 
po krásném okolí chaty. 
Pondělní večerní program 
měli ve svých rukou chlap-
ci a přichystali ostatním 
výbornou módní přehlíd-
ku, kde seznámili publi-
kum s nejnovějšími trendy 
a módními výstřelky. Poté 
následoval vědomostní 

Pokračování na straně 25



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

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJč. –72 / 71 PROSINEC 201325

kvíz, který obohatil vědo-
mosti všech přítomných.
Druhý den se výletníci vy-

dali na ranní procházku 
podzimní krajinou. Odpo-
lední program zahrnoval již 
tradiční ‚Orientační běh‘, ve 
kterém byli závodníci roz-
děleni na dvojičky a podle 
barevných značek prochá-
zeli určitou trasu, na které 
bylo umístěno plno úkolů 
a záludných otázek. Děti si 
také vydlabaly dýně. Pro 
tento večer měli aktivi-
ty přichystané dívky, kte-
ré zahrnuly do programu 
i chlapce, kteří měli mož-
nost se zúčastnit promená-
dy se svými plyšáky, nechy-
běl ani malý kvíz a oblíbené 
‚živé pexeso‘. Úterní večer 

Pokračování ze strany 24 byl však dlouhý a všechny 
děti se dočkaly tolik očeká-
vané diskotéky, která byla 
doprovázena různými hra-
mi.
Ve středu, poslední den po-

táborovky, už nám počasí 
nepřálo tolik, co dny před-
tím, a proto jsme museli 
zůstat v chatě. Děti měly za 
úkol vymyslet si a nakreslit 
nejstrašnější příšeru, z ob-
rázků se poté vytvořila ob-
sáhlá galerie plná zajíma-
vých výtvarně povedených 
děl. Odpoledne jsme hráli 
různé stolní hry a poté jsme 
si balili věci, a společně 
uklízeli celou chatu. 
Celé tři dny byly opravdu 

nabité a všichni si je užili 
tak, jak se patří.

Veronika Janečková

MYSLIVECKÝ DEN 2013MYSLIVECKÝ DEN 2013
I přes měnící se termíny oblí-

beného setkání na myslivecké 
chatě, jsme nepřestávali dou-
fat, že Myslivecký den 2013 
přece jen bude. Datum bylo 
s konečnou platností stano-
veno na sobotu 5. října 2013 
- také letos měli halenkovičtí 
myslivci s výběrem termínu 
šťastnou ruku.
Ještě před vypuknutím akce 

bylo třeba vykonat spoustu 
mravenčí práce. Vpředvečer 
se zdobily prostory myslivec-
ké chaty, chystalo se poseze-
ní, připravoval se proviant do 
bufetu, instalovala se oblíbe-
ná výstavka trofejí, kterou 
letos podstatně obohatil pan 
Plšek vycpaninami divokých 
zvířat. Kromě trofejí byla 
mezi exponáty k vidění také 
ručně vyrobená zbraň z díl-
ny mladého puškaře Zdeňka 
Trvaje.
V sobotu v časných ranních 

hodinách se začalo s dokon-
čovacími pracemi a na řadu 
přišel tolik očekávaný zvě-
řinový guláš. Vynikající po-
choutku z kuchyně paní Li-
bosvárové mohli odpoledne 
okusit všichni. Kolem mysli-
vecké chaty zalité sluncem se 

proháněl studený vítr, který 
mohl mnohé návštěvníky od-
radit, protože s sebou přiná-
šel už první známky blížící se 
zimy. Ale ti, kdo doma nezů-
stali, určitě nelitovali - během 
celého odpoledne se jich na 
Větřáku vystřídalo mnoho.
Po druhé hodině odpolední 

se začala sjíždět auta, mys-
livecká chata Větřák se sta-
la cílovou destinací mnoha 
podzimních procházek a při-
cházelo mnoho dětí, které 
okamžitě věnovaly pozornost 
koním Michalovi a Bobovi, 
kteří už netrpělivě čekali, 
zapřažení do vozu „západo-
německé“ výroby. Koníci se 
s vozem, pořád plným ma-
lých cestujících, proháněli po 
okolních polích, a řádit vydr-
želi téměř do setmění.
V areálu chaty na zájem-

ce čekali hoši se zbraněmi. 
Mladí střelci stříleli do terčů 
ve tvaru divokého prasete. 
Před vchodem do chaty pak 
bylo stanoviště s větvička-
mi a rostlinkami rostoucími 
v našich lesích a úkolem bylo 
je správně pojmenovat. Jako 
velmi zajímavé se ukázalo 
stanoviště s houbami, pro-

tože mezi exempláři se obje-
vila například muchomůrka 
tygrovaná. Uvnitř chaty se 
mohli realizovat i výtvarníci. 
Bylo zde připraveno stano-
viště s malířskými potřeba-
mi a děti kreslily obrázky 
na téma lesní zvířátka. Na 
každém stanovišti byl dětem 
zaznamenáván do kartiček 
počet bodů za splnění úkolů. 
V závěru krásného dne byla 
všem malým účastníkům roz-
dělena sladká odměna.

Kromě vynikajícího guláše 
si mohli návštěvníci také na 
ohni opékat špekáčky, nechy-
bělo, pochopitelně, ani pivo 
a další drobné občerstvení. 
Pohodová atmosféra dopro-
vázela Myslivecký den 2013 
až do večera, kdy se poslední 
spokojení hosté rozešli k do-
movům.
Všem pořadatelům patří vel-

ké poděkování za báječné od-
poledne.

Paja

S HUMOREM NA DIVOÈÁKYS HUMOREM NA DIVOÈÁKY
V každém mysliveckém 

sdružení se najde někdo, 
kdo si rád ztropí žert z ně-
koho jiného. Pak je z toho 
zábava pro všechny, až na 
dotyčného, kterého se to 
bezprostředně týká. A i ten 
to pro krátkém čase bere 
s humorem sobě vlastním.
Lov divočáků se stal pro 

několik členů myslivecké-
ho sdružení doslova vášní 
a této jejich zálibě věnova-
li všechen svůj volný čas. 
Těžko by se dalo spočítat, 
kolik zimních nocí, a to i za 
silných mrazů, proseděli 
u přichystaných hromad 
krmiva a různého odpadu. 
Takto připravená místa čer-
ná zvěř ráda navštěvovala a 
odlov černé, ale i lišek, se 
celkem dobře dařil. 
Jeden člen obzvlášť lovu 

divočáků propadl a každým 
rokem byl schopen zajistit 
na vlastní náklady několik 
metráků kukuřičného od-
padu a taky čisté kukuřice 

či ječmene. Je třeba ovšem 
podotknout, že toto krmivo 
mohli využít i ostatní čle-
nové sdružení. Místo, kam 
chodil  dotyčný myslivec 
lovit, bylo vždy, co se týká 
krmiva, dobře zásobeno 
a doplňováno. Postupně si 
vybudoval s pomocí několi-
ka kolegů v těchto místech 
krytý posed a pár let tam 
velmi úspěšně lovil. Velmi 
nervózní byl jenom tehdy, 
když zjistil, že se někomu 
dalšímu daří lov lépe. Ne 
ze závisti, ale z principu. 
Sám totiž zvěřinu již delší 
dobu nekonzumoval nebo 
jen velmi málo, a tak ulove-
nou zvěřinou dělil vesměs 
další členy sdružení, kteří 
v lovu černé neměli tolik 
úspěchů a nebo se tomu-
to na čas náročnému lovu 
nevěnovali. Ve sdružení, o 
kterém je řeč, lovili taky 
dva kamarádi, kteří byli 
dokonce někdy co do počtu 

Pokračování na straně 26
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SLOVÁCKÉ HODY VE SPYTINOVÌ PODRUHÉ SLOVÁCKÉ HODY VE SPYTINOVÌ PODRUHÉ 
Podruhé se obce Halenkovi-

ce a Spytihněv v rámci hodo-
vé tradice sestersky propoji-
ly. Letos se role mladší stárky 
ujala Anička Gajdošíková 
z Halenkovic. Její bratr Jan 
tentokrát přijal roli staršího 
stárka. 
Role stárků ať už mladšího 

či staršího jsou velmi vý-
znamné, neboť mají za úkol 
starat se o zábavu a veselí 
nejen chasy, ale také přihlí-
žejících diváků a hostů na 
hodové zábavě a především 
hlídat bohatě zdobené hodo-
vé právo. A v říjnu tento úkol 
připadl rodině Gajdošíkové 
hned dvojnásob. Anička s Je-
níkem skvěle reprezentovali 

obě obce. Určitě přispěli ke 
sblížení, i když to zpočátku 
neměli jednoduché. Umož-
nili mnoha halenkovjákům 
nahlédnout do hodo-
vého dění a seznámit 
se s ním, protože v Ha-
lenkovicích se hody 
neslaví. Bylo velmi 
příjemné zúčastnit se 
hodové zábavy a vi-
dět chasu, která se do 
brzkých ranních hodin 
baví pohodovým tan-
cem a společenskými 
hrami. 
I přestože se jako pa-

trioti obou obcí čas od 
času škádlíme – jako 
sousedé se máme rádi 

ulovené zvěře úspěšnější. 
Díky nim byl dotyčný mys-
livec schopný prosedět na 
posedu i několik nocí za 
sebou. Když zase jednou je-
den z těch dvou kamarádů  
ulovil asi 40 kilového divo-
čáka, tak při jeho stahování 
přišli tito dva výtečníci na 
nápad, jak si z uvedeného 
lovce udělat srandu. Divo-
čáka opatrně stáhli a pak 
se půl dne zabývali tím, že 
ho postupně plnili senem 
a zašívali. Když bylo dílo 
dokonáno, vypadal divočák 
z dálky jako živý. Teď už 
bylo jenom třeba zjistit, kdy 
a jak ho co nejvhodněji na-
aranžovat před posed. Brzy 
zjistili, že dotyčný myslivec 
si chodí skoro každý den  
odpoledne kontrolovat, zda 
divočáci předložené krmivo 
navštívili či nikoliv.  Příhod-
ná chvíle se jim naskytla 
v jedno nedělní odpoledne. 
A tak se stalo, že vycpaný 
divočák stál u hromady kr-
miva, jako by tam právě při-
šel.  Oba byli se svou prací 
spokojení. Z větší dálky od 
cesty, po které musí přijít 
i dotyčný člen, zjistili, že 
divočák  vypadá jako živý, 
proto dobře naladěni od-

jeli domů v očekávání věcí 
příštích. Ani dlouho čekat 
nebylo třeba, protože již ko-
lem poledne tloukl na dve-
ře jednoho z nich dotyčný 
s tím, že si byl kontrolovat 
hromadu a v ní, že se krmí 
divočák. On, že nemá puš-
ku, tak ať si honem vezme 
svoji a odjede hned s ním 
nazpět a toho divočáka se 
pokusí ulovit. Ten ovšem 
neměl samozřejmě pražád-
ný  zájem se na tomto lovu 
nějak podílet, a tak se rych-
le vymluvil pro nějakou 
neodkladnou záležitost. 
O to rychleji mu podal svou 
pušku a náboje s tím, ať se 
nezdržuje a jde si ho ulovit 
sám, pokud tam ještě bude. 
Myslivec vzal pušku a nábo-
je a co nejrychleji se vracel 
zpět. Ve stejném okamžiku 
už drnčel mobil u druhého 
výtečníka a teď jenom oba 
čekali, kdy a kolik padne 
ran. Toho se však ke svému 
velkému zklamání nedo-
čkali, protože dotyčný člen 
po příjezdu zpět do lesa, 
spatřil divočáka na stejném 
místě a ve stejné poloze 
a už mu pomalu začalo do-
cházet, že s tímto prasetem 
není něco v pořádku. Dal-
ším přiblížením už začal 

tušit čertovinu a na podvod 
přišel. Jeho slova při předá-
vání zapůjčené zbraně není 
třeba komentovat a nebylo 
by je zde možné ani uvá-
dět. Podezření padlo z jeho 
strany na úplně jiného a sa-
mozřejmě nevinného člena 
sdružení, a tak z toho bylo 
trochu hašteření. Následně 
na chatě už bylo vše bráno 
jako zábavný žert. Všich-
ni nakonec litovali jenom 
toho, že to nebylo splněno 
až do konce, a že nedošlo 
ke střelbě do této vycpani-
ny. Vycpaný divočák přeci 
jenom  splnil částečně účel, 
když v zahradě irmy dotyč-
ného člena, kde stál u plotu, 
lákal k nahlédnutí a focení 
okolo procházející občany. 
Přišla se dokonce podívat 
i paní učitelka z mateřské 
školky se svými dětmi. Až 
asi po dvou měsících vyšlo 
nějak najevo, kdože byli ak-
téři tohoto špásu a tehdy 
konečně pochopil, proč  mu 
byla tak rychle a bezelstně 
nabídnuta zbraň jednoho 
ze dvou výtečníků. 
Jeho trápení ovšem ještě 

neskončilo. Jednou v noci, 
když jako obvykle přišel ke 
svému oblíbenému posedu, 
do něčeho narazil. Při svět-

le baterky ke svému pře-
kvapení zjistil, že celý jeho 
oblíbený posed je odborně 
dokola ohrazený drátěným 
pletivem. Toho, kdo provedl 
i tento další žert jeho osobě 
se nepodařilo dodnes zjis-
tit. A to i přesto, že z jeho 
strany snaha vypátrat pa-
chatele byla velká, ale pro-
zatím marná. 
Lov černé zvěře je pro ka-

ždého správného myslivce 
vrcholem. Lov je hodně ča-
sově náročný, a protože se 
provádí převážně v nočních 
hodinách je v mnoha pří-
padech nebezpečný. A jak 
je vidět z celého příběhu, 
i přes časovou náročnost 
myslivecké práce, najdou se 
ještě členové, kteří si doká-
ží jeden ze druhého „vystře-
lit,“ a pak je z toho zábava 
pro všechny. Až na dotyčné-
ho jedince. Ten to po krátké 
době bere taky jako vyda-
řený špás a je jenom dobře, 
že i v dnešní nepříliš přející 
společnosti jsou ještě tako-
vé žerty možné, aniž by byly 
brány jako nějaká urážka. 
Všichni se tomu následně 
nakonec zasmějí a na mys-
liveckých chatách je zase po 
nějakou dobu veselo. 

F. G.

a rádi se setkáváme na kul-
turních akcích ať už na Ha-
lenkovicích či ve Spytihněvi. 
Anička s Jeníkem si zaslouží 

obdiv, protože velmi přispěli 
ke vzájemné spolupráci obou 
sousedů. 

Paja

Pokračování ze strany 25



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

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJč. –72 / 71 PROSINEC 201327

HLÍDKY DÌTSKÉ POLICIE HLÍDKY DÌTSKÉ POLICIE 
OPÌT V AKCIOPÌT V AKCI
Podzimního pokračování 

tradiční akce obce Halenko-
vice ve spolupráci s Měst-
ským úřadem Otrokovice, 
odborem dopravně-správ-
ním, Policií ČR s názvem 
„Dětská policie“ se účastnili 
žáci čtvrtého ročníku zá-
kladní školy Halenkovice, 
kteří se pro čtvrteční dopo-
ledne stali součástí policej-
ních hlídek.
Žáci dohlíželi ve tříčlen-

ných skupinách spolu s pří-
slušníky Policie ČR na do-
držování pravidel silničního 
provozu. Při kontrolách se 
hlídky soustředily přede-
vším na doklady nezbytné 
pro provoz a řízení motoro-
vého vozidla, technický stav 
vozidel, povinnou výbavu, 
dodržování zákazu požití al-
koholu před či během jízdy, 
používání bezpečnostních 
pásů a sedaček i povinnost 
celoročního svícení moto-
rových vozidel. Toho, kdo 
měl vše v pořádku, odměnili 
žáci drobnými předměty od 
partnerů akce. K hříšníkům 
byli dětští policisté shovíva-
ví. Jako výstražný zdvižený 
prst předávali řidičům re-
lexního medvídka a pro-

hřešky řešili domluvou. 
Policejní hlídka byla roze-

stavěna na místě, které bylo 
až do poslední chvíle utaje-
no. Dětská policie hlídkova-
la v centru obce Halenkovi-

ce poblíž obecního úřadu. 
Dětská policie je dnes již 

pravidelnou akcí, velmi 
důležitou pro dopravní vý-
chovu 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 pořád-
ku mají. Především jde ale 
o to, aby si osvojily návyky 
pro bezpečné chování v sil-
ničním provozu, a to nejen 
jako řidiči motorových vo-
zidel. 
Děti si na této akci nejvíce 

cení možnosti pohybovat se 
v blízkosti skutečných po-
licistů, 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 tato akce velmi 
přínosná a poučná. Nasbí-
rají při ní soustu zážitků, 
jak po stránce emocionál-
ní, tak myšlenkové. Když se 
pak vrátí do školy, jsou plní 
dojmů a neustále je sdělují. 
Předávají je spolužákům, 
mnohdy si o tom povídají 
i ve družině a potom referují 
doma. Vzhledem k dětskému 
věku, lze předpokládat, že 
to také upevní vztah občan - 
policista. Děti nemají takový 
strach, když se k policistovi 

Pokračování na straně 28

PÍSNÌ ŽENCÙ TRÁVYPÍSNÌ ŽENCÙ TRÁVY
Písně ženců trávy zní ka-

ždoročně po Buchlovicích, 
Horňácku, Dolňácku, Kopa-
nicích. Několik roků za se-
bou se zúčastňujeme těchto 
akcí a reprezentujeme obec 
Halenkovice.
V sobotu 15. června 2013 

jsme se na pozvání jeli podí-
vat na kosení spojené se zpí-
váním. Jedno bylo už brzy 
ráno v Malé Vrbce na Hor-
ňácku a druhé v podvečer 
v Ostrožské Lhotě. Obě akce 
se velmi vydařily a ukázaly, 
že tradice kosení a zpívání 
má jistě svůj smysl.
Kosení trávy se tady stává 

jakousi „záminkou“ pro se-
tkávání lidí, kteří se právě 
tady v přírodě a krojích stá-
vají jakoby lepší, uvolněněj-
ší, přátelštější.

Nejdříve vystoupení pě-
veckých sborů, potom 
soutěž v kosení - takový 
je program Antoníčkové-
ho kosení na Horňácku. 
Ke zpěvu a sečení nám vy-
hrávala cimbálová muzika 
„Hara ica“.
O to víc nás potěšil fakt, 

že jsme dovezli pro Halen-
kovice dvě ocenění - To-
mášek Nedoma se stal ve 
svých dvou a půl letech 
nejmladším koscem Hor-
ňácka, dovezli jsme také 
první místo za sečení ko-
sou.
Přáli bychom vám atmo-

sféru takových setkání za-
žít.

Manželé 
Leona a Pavel 

Nedomovi

Slovácké hody ve Spytinově Slovácké hody ve Spytinově 
podruhépodruhé
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dostanou blíže a vzbuzuje 
to v nich důvěru. Navíc se 
blíže seznámí s jeho prací 
i s ním jako s člověkem. Za 
odměnu jsou vždy vybírá-
ni žáci, kteří si to zaslouží. 
Zpočátku mají ostych a je 

na nich vidět i drobná ner-
vozita. Celkově se jim ale 
akce líbí a jsou velmi spo-
kojení a nadšení. Také se 

Pokračování ze strany 27

Testr zjišťující přítomnost drog v těle

spolužákům ve škole chválí, 
co a jak dělali. Společně se 
k tomuto tématu ještě vra-
cí v rámci jiných předmětů. 
Pro čtvrté třídy je to zvlášť 
užitečné, jelikož v tomto 
roce skládají zkoušky pro 
průkaz cyklisty a při hlíd-
kování si mohou řadu věcí 
osvěžit. 
Děti měly možnost podí-

vat se do služebního vozi-
dla Policie ČR, vyzkoušet si 
práci s radarem, představen 
jim byl také přístroj na zjiš-
tění alkoholu v dechu řidiče 
a analyzátor na zjišťování 

přítomnosti drog. U řidiče 
staršího 65-ti let měly mož-
nost zkontrolovat lékařský 
posudek, který musí takový 
řidič-senior vozit s sebou. 
V průběhu dopoledne bylo 

zkontrolováno 16 vozidel, 
z čehož odměněno bylo 

celkem 12 řidičů. Decho-
vá zkouška na přítomnost 
alkoholu byla v průběhu 
akce provedena u náhodně 

vybraných řidičů. U dvou 
řidičů byl proveden test na 
přítomnost drog. Všichni 
bez alkoholu či jiných návy-
kových látek. Hlídky řešili 
4 prohřešky, kterými byly 
chybějící či neplatný doklad 
o pojištění a chybějící re-
lexní vesta.
S materiálním přispěním 

sponzorů se zvyšuje atrak-
tivita celé akce.  Velké díky 
tedy patří všem, kteří se na 
akci dne podíleli.
S vyhodnocením akce z po-

hledu dětí se můžete sezná-
mit na nástěnce v přízemí 

2. budovy Městského úřadu 
Otrokovice od konce září t.r. 
do jara roku 2014.
Partnery akce byli: BESIP, 

Policie ČR, Continental Ba-
rum, spol. s r.o., Teplárna 
Otrokovice a.s., STAVYMA 
spol. s r.o., DURA-LINE CT, 

s.r.o., LAPP KABEL s.r.o., 
STŘECHY 92, s.r.o., Toma 
a.s., Hamé s.r.o., Rallye Zlín, 
spol. s r.o, Allianz pojišťov-
na, a.s., STAR ZLÍN a.s., GI-
ENGER spol. s r.o.
 Mgr. Renáta 

Krystyníková

Kontrola ojetých pneumatik

DIVADELNÍ PØEDSTAVENÍDIVADELNÍ PØEDSTAVENÍ

V sobotu 13. dubna 2013 
se v sále KD v Halenkovi-
cích od 19:00 hodin konalo 
představení Divadelního 
spolku J. K. Tyla z Buchlovic. 
Ochotníci sehráli hru Zdeň-
ka Hovorky „Darmošlapky 
aneb repete hoši…“. Před-
stavení navštívila asi pade-
sátka halenkovických diva-
delních nadšenců.
V programu se dočítáme:
Hra je pokusem o návrat 

hravých prvků commedie 
dell’arte na současné jeviš-
tě. Vypráví příběh zanedba-
ného sedláka Pam illa a jeho 
stejně zanedbaných kum-

pánů, jejichž bezstarostný 
život je narušen návštěvou 
příbuzných rezolutních 
a vdavekchtivých žen, kte-
ré mají zálusk mimo jiné 
i na jeho jmění. Pam ilo 
málem podlehne, jejich ná-
tlaku, aby se oženil se svou 
mladičkou neteří, ta je ale 
zamilovaná do mladého 
básníka, který mluví jen ve 
verších. Nakonec vše dobře 
dopadne, Pam ilo je přive-
den k rozumu a mladí do-
jdou svého štěstí. Živé, bar-
vitě psané postavy a vtipné 
dialogy strhávají diváka do 
víru komických situací. 

DarmošlapkyDarmošlapky

Divadlo TyjátrDivadlo Tyjátr

Klubová scéna 
Tyjátr Otrokovi-
ce uvedla v neděli 
3. listopadu 2013 
v sále KD Halenko-
vice komedii o tom, 
jak neopatrné za-
cházení s mobilním 

telefonem odhalí, co 
si o vás vaši nejlepší 
přátelé opravdu myslí. 
Začátek divadelního 
představení s názvem 
„To je pěkné, co dě-
láte“ byl v 18:00 hod. 
a kdo přišel, nelitoval. 
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Divadelní nedìleDivadelní nedìle
V loňském roce v Halenko-

vicích úspěšně vystoupil na-
pajedelský Divadelní soubor 
Zdeňka Štěpánka s odpoled-
ním představením pro děti 
a večerním představením 
pro dospělé „Uděláte mně to 
znova“.
Napajedelští divadelníci do 

halenkovického kulturního 

domu se dvěma vystoupení-
mi zavítali i letos.
V neděli 15. 9. 2013 od 15:00 

hod. si nejen pro děti připra-
vili pohádku „O princezně 
Čárypíše“. Od 18:00 hod. pak 
sehráli téměř detektivní ko-
medii o čtyřech povídkách 
Roberta Thomase, nesoucí 
název „Mandarínkový pokoj“.

Varhanní koncertVarhanní koncert
V neděli 13. října 2013 v 17 

hodin se uskutečnil v koste-
le sv. Josefa koncert VII. roč-
níku Českého varhanního 
festivalu. 
Prostřednictvím tohoto 

festivalu pořadatelé vyhle-
dávají historické varhany 
v nejrůznějších místech naší 
země. České historické var-
hany patří ke kulturnímu 
dědictví. I varhany v našem 
kostele sv. Josefa k takovým 
náleží. Byly zhotoveny Fran-
tiškem Šindlerem v roce 
1793. Jsou ve výborném 
stavu, jak nás upozornil var-
haník a dirigent pan Adam 
Viktora, který koncertuje 

po celé Evropě a působí jako 
poradce při restaurování 
významných historických 
varhan.
 Adam Viktora doprovázel 

sopranistku Gabrielu Eibe-
novou, která nás okouzli-
la svým zpěvem. Zejména 
v písni Ave Maria od France 
Schuberta. Dále jsme si 
vyposlechli skladby od Jo-
hanna Sebastiana Bacha, 
Claudia Monteverdiho, Wolf-
ganga Amadea Mozarta, An-
tonína Dvořáka, Ludviga Er-
nesta Gebhardiho a Georga 
Muffata. Hudební zážitek to 
byl mimořádný. Po koncertě 
uspořádal pan Viktora ještě 

u varhan malou před-
nášku. Odpověděl 
i na všechny všetečné 
dotazy návštěvníků.
Myslím si, že toto ne-

dělní odpoledne bylo 
pěkným hudebním 
zážitkem. Také jsme 
si mohli uvědomit, 
že na naše varhany 
můžeme být právem 
pyšní. 

   JaTe

POMÁHÁME…POMÁHÁME…

Sbìr vrškùSbìr vrškù

Jarní sbírkaJarní sbírka

Mimoøádná sbírkaMimoøádná sbírka

Sbírka odìvùSbírka odìvù

Finanèní Finanèní 
sbírkasbírka  
pro obce pro obce 
postižené postižené 
povodnìmipovodnìmi

Stále sbíráme plastové 
vršky. Mohou být od všech 
plastových lahví, rozlič-
ných rozměrů a barev 
(včetně víček od saponátů, 
aviváží, kanystrů apod.). 
V současné době je sbírka 

vršků určena na pomoc Mi-
lánkovi z naší školy, který 
je vážně nemocný. 
Sběrná místa jsou v bu-

dově MŠ a ZŠ Halenkovice 
a ve vestibulu budovy OÚ, 
kde je připravena banáno-
vá krabice, krásně vyzdo-
bená dětmi ze školní dru-
žiny. 
Prosíme, víčka nevyhazuj-

te do kontejneru. V Halen-

V pondělí 22. 4. a v úterý 
23. 4. 2013 proběhla další 
z tradičních humanitárních 
sbírek. I tato sbírka nezů-
stala ze strany obyvatel 
Halenkovic nepovšimnuta. 
Díky jejich štědrosti bylo 
nashromážděno množství 
materiálních darů, které 
pomohou potřebným.  Ob-
čanské sdružení Diakonie 
Broumov v souvislosti se 
sbírkou zaslalo na Obecní 
úřad Halenkovice děkovný 
dopis, který máte k dispozi-
ci webu obce.

Občanské sdružení Diako-
nie Broumov ve spolupráci 
s OÚ Halenkovice vyhlásilo 
mimořádnou humanitární 
sbírku na pomoc postiže-
ným povodněmi 2013. Sbír-
ka se uskutečnila v budově 
OÚ Halenkovice v klubu 
seniorů 11. a 12.6.2013. Vy-
bráno bylo 60 pytlů s oble-
čením, 6 pytlů bot, 7 pytlů 
hraček, asi 20 krabic nádobí, 
1x dětský kočárek, 1x auto-
matická pračka.

Do podzimní sbírky odě-
vů konané 5. a 6. 11. věno-
vali obyvatelé Halenkovic 
oblečení, obuv, polštáře, 
přikrývky a další potřebný 
materiál, který zaplnil 62 
pytlů a 26 krabic. O sbírku 
se neúnavně starají paní 

Finanční sbírka pro obce 
postižené povodněmi, 
která probíhala v průbě-
hu léta a při které dár-
ci přispívali do kasiček 
rozmístěných v halen-
kovických obchodech, 
byla ukončena v úterý 
10. 9. 2013. Sbírka vy-
nesla 7.567,- Kč. Všem 
dárcům děkujeme. Daro-
vanou částku Rada obce 
Halenkovice dorovnala 
na 20.000,- Kč a odeslala 
do vybrané obce Křešice 
u Litoměřic.

Anna Horková a paní Lud-
mila Zapletalová. Díky patří 
i všem dárcům.

kovicích probíhá již třetí 
sběr vršků a bohužel, stále 
přibývá dětí, kterým může 
taková sbírka alespoň troš-
ku pomoci v jejich velmi 
obtížné životní situaci.  
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Nové kontejnery na textilNové kontejnery na textil

U sběrných dvorů na Plá-
ňavách a na Dolině jsou 
nově umístěny kontejnery 
na textil, přístupné 24 ho-
din denně.

Co do kontejnerů PATŘÍ:
čistý a suchý textil (veš-

keré oděvy, bytový textil 
– záclony, závěsy, povleče-
ní, potahy, ubrusy a deky) 
zabalený v zavázaných 

pytlích/taškách, dále také 
spárované (svázané) boty, 
hračky plastové, elektronic-
ké a plyšové.

Co do kontejnerů NEPA-
TŘÍ:
znečištěný nebo mokrý 

textil, matrace, molitan, ko-
berce, tašky, netextilní ma-
teriály, komunální odpad, 
elektrospotřebiče.

BiømováníBiømování
V sobotu 15. června 2013 

v kostele sv. Josefa v Halen-
kovicích udělil pěti halen-
kovickým farníkům  svátost 
biřmování Mons. Josef Hrd-
lička. Mši svatou doprovodila 
zpěvy naše schola za dopro-
vodu paní Zdenky Kvasnico-
vé, varhanice z Otrokovic.
Tato významná křesťanská 

událost se na Halenkovicích 
konala naposledy v roce 
1995. 

Finanèní sbírka Finanèní sbírka 
na postižené na postižené 
povodnìmipovodnìmi
Finanční sbírka, která pro-

běhla v neděli 16. června 
2013 v kostele sv. Josefa v Ha-
lenkovicích vynesla 23.242,- 
Kč. Všem dárcům patří ob-
rovské díky. Vybrané peníze 
poputují do povodní zničené 
obce Křešice u Litoměřic. 

Internetové Internetové 
stránky stránky 
farnostifarnosti
V pondělí 5. srpna 2013 byl 

spuštěn provoz nových in-
ternetových stránek halen-
kovické farnosti. 

www.farnosthalenkovice.eu

V neděli 20. října se naše 
farnost, tak jako v každém 
roce zapojila do myšlenky 
misijní neděle. Tento ce-
losvětový den modliteb je 
spojen s inanční sbírkou na 
podporu misijních oblastí 
a v celé církvi se začal popr-
vé slavit v roce 1926, kdy jej 
vyhlásil Sv. otec Pius XI.
  V tomto roce bylo krásnou 

novinkou zapojení dětí, kte-
ré při mši svaté přinášely 
nejen dary chleba a vína k 
proměňování, ale postupně 
byly předávány i další dary, 
jako barevné svíce a plodi-
ny symbolizující Evropu, 
Asii, Afriku, Ameriku a Aus-
trálii. 
  Přinášeny byly také před-

měty našeho každodenního 
života s poděkováním za 
možnost chodit do školy, 
rozvíjet své zájmy, za dar 
zdraví a života s prosbou, 
aby tyto pro nás někdy, 
tak samozřejmé věci byly 
umožněny i dětem žijícím 
v misiích po celém světě. 

  Po mši svaté si mohli všich-
ni zúčastnění prohlédnout 
v  ostele nástěnky předsta-
vující jednotlivé světadíly 
a před kostelem koupit vý-
robky a koláče, které děti spo-
lu s rodiči vytvořili a upekli. 
 Nechť jsou pro nás naše děti 

příkladem svým zapálením 
pro nezištnou pomoc dru-
hým.
 Díky všem štědrým dárcům 

bylo v tomto roce podpořeno 
Papežské misijní dílo částkou 
13376,-Kč. 

I. J.

Svìtová misijní Svìtová misijní 
nedìlenedìle

FARNOST
HALENKOVICE
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HASIÈI
Technická pomocTechnická pomoc

Školení jednotky Školení jednotky 

Odstraòování stromùOdstraòování stromù
Požár trávyPožár trávy

Cvièný poplachCvièný poplach

DiskotékaDiskotéka

Motokros ŽlutavaMotokros Žlutava

Pálení Pálení 
èarodìjnicèarodìjnic

Práce pro obecPráce pro obec

Požární dozorPožární dozor

Sbìr železného šrotuSbìr železného šrotu

Dne 31. 3. 2013 vyjíždě-
la jednotka hned ke dvěma 

Dne 15. 4. 2013 byl jednot-
ce hlášen poplach. Jednalo-
se o požár trávy. Jednotka 

18. 4. 2013 byl v ZŠ Halen-
kovice vyhlášen požární po-
plach. Jednalo se akci orga-
nizovanou Základní školou 
Halenkovice.
Na požádání ředitele ško-

ly provedla naše jednotka 
ukázky pro děti z prvního 
i druhého stupně.
Po vyhlášení poplachu do-

razila jednotka na místo 
a provedla průzkum s útoč-
ným vedením s cílem najít 
pohřešovanou osobu. Místo 
bylo vždy zakouřeno a čle-
nové jednotky pracovali 
v dýchací technice.

V sobotu 20. dubna 2013 
pořádal SDH Halenkovice 
v sále KD Halenkovice Pou-
ťovou diskotéku. Hrál DJ 
QBass. Začátek byl ve 20:00 
hod.

Ve dnech 13. 3. a 30. 3. 
2013 proběhlo na hasičské 
zbrojnici školení jednotky 
v první pomoci, evakuaci 
osob a raněných a použití 
zdravotnického materiálu.
Členové jednotky si vy-

zkoušeli masáž srdce 
a umělé dýchání, ukázali si 
různé polohy při první po-
moci. Ukázali a vyzkoušeli 
si různé způsoby přenosu 
raněných, jak dospělých 
tak i dětí a batolat. Škole-
ní provedl velitel jednotky 
a zdravotníci jednotky - Mi-
chal Palúch a Jana Musilo-
vá.

Dne 9. 3. 2013 vyjela jed-
notka na pokyn starosty 
obce k technické pomoci při 
poruše přečerpávací stani-
ce v části obce Dolní Konec. 
Na místě již byl přítomen 
starosta obce s jedním pra-
covníkem obce, který má 
stanici na starosti. Při tání 
došlo k naplavení posypové-
ho kamínku do kanalizace a k 
následnému ucpání potrubí 
vedoucímu k čerpadlům, což 
zapříčinilo odlomení toho-
to potrubí. Kalová voda byla 
přečerpána dál do kanalizace 
a celé potrubí bylo proplách-
nuto vodou z části obce Ko-
pec pomocí CAS. Na opravu 
poruchy byla povolána ir-
ma, která zařízení vyrobila. 
Jednotka vyjela v počtu 1+2 
s technikou DA a 1+2 s tech-
nikou CAS. Jelikož se jednalo 
o práci pro obec, nebyla tato 
pomoc brána jako událost. 
Po ukončení prací se jednot-
ka vrátila zpět na základnu 
a nahlásila návrat na KOPIS

Dne 27. a 28. 4. byla naše 
jednotka požádána o vý-
pomoc při kropení na mo-
tokrosových závodech ko-
naných v obci Žlutava. Na 
místo byla vyslána technika 
CAS s posádkou 1+1.

Tak jako každý rok uspořá-
dal dne 30.4. sbor dobrovol-
ných hasičů tradiční pálení 
čarodějnic. Pro děti byly 
přichystány různé soutěže 
a úkoly. Nezapomněli jsme 
zvolit miss, missis a missáka 
čaroděje. Každé dítě dostalo 
kartičku a po každém splně-

Dne 1.5. byla jednotka po-
žádána starostou obce o po-
moc. Po vysokých teplotách 
docházelo k usychání nově 
vysázeného lesního poros-
tu. Členové jednotky pomocí 
CAS osázené místo několi-
krát zalili.

Tak jako každý rok, byla 
naše jednotka dne 18. 5. po-
žádána organizátory jedné 
z největších akcí v obci „Vý-
let do pohádky“ o požární 
a zdravotní dozor. Letošní-
mu výletu moc nepřálo po-
časí, ale i tak tuto akci na-
vštívilo 2300 návštěvníků. 
Letošní pohádka se obešla 
bez jakýchkoliv problémů 
a zranění.

Dne 25.5. se uskutečnil 
v naší obci sběr železného 
šrotu. Brigády se účastnilo 
celkem 9 členů a to Josef 
Gabrhelík st. i ml., Bronislav 
Režný, Radek Vlachynský, 
Filip Juřena, Pavel Kašpar, 
Pavel Kocián, Michal Palúch 
a Ondřej Daubner. Všem 
těmto členům patří podě-
kování za ochotu, Filipovi 
a Josefu Gabrhelíkovi st. 
za poskytnutí techniky na 
svoz a v neposlední řadě 
všem, kteří přispěli jakým-
koliv množstvím železného 
šrotu.

Technická kontrolaTechnická kontrola
Dne 31. 5. prošla obě naše 

vozidla technickou kontro-
lou bez závad.

událostem způsobeným těž-
kým sněhem.
První výjezd byl ohlášen 

starostou obce do části 
obce Zemanové k odstraně-
ní ohnutých a popadaných 
stromů přes silniční komu-
nikaci. Jednotka vyjela s DA 
Opel Movano v počtu 7 čle-
nů. Po příjezdu na místo 
bylo zjištěno, že se jedná o 
úsek asi 250m, na kterém 
jsou přes cestu stromy, kte-
ré znemožňují průjezd vo-
zidel. Na pokyn velitele byly 
polámané stromy rozřezány 
a odklizeny a menší strom-
ky byly otřepány od těžkého 
sněhu. Na místo události se 
dostavil i starosta obce p. Ja-
romír Blažek. Po ukončení 
se jednotka vracela zpět na 
základnu. Jelikož stále padal 
sníh, narazila při cestě zpět 
na nebezpečně nakloněné 
stromy na hlavní komuni-
kaci v části Dolina. Situace 
byla nahlášena na KOPIS, 
zastavena doprava a stromy 
pokáceny. Po odstranění po-
kračovala jednotka v cestě 
na základnu.
V čase 17:45 byl nahlá-

šen další padnutý strom na 
hlavní komunikaci z Pláňav 
směrem na Dolinu. Jednot-
ka vyjela opět s DA v počtu 
8 členů. Po příjezdu bylo 
zjištěno, že se jedná o sta-
rou trnku, která zasahuje do 
cesty. Na odstranění stromu 
byla použita MP STIHL. Na 
pokyn velitele byly odstra-
něny další staré stromy, kte-
ré byly nakloněné do komu-
nikace. Po odstranění bylo 
rozhodnuto, že se projede 
a zkontroluje stav na celé 
cestě.

vyjela s technikou CAS i DA 
v počtu 9 členů. Po příjezdu 
na místo bylo zjištěno, že se 
jedná o nenahlášené pálení 
trávy a výjezd byl brán jako 
planý poplach. Na místo se 
dostavila i jednotka HZS 
ZLK PS Otrokovice. Po na-
hlášení události na KOPIS 
se jednotky vrátily zpět na 
své základny.

ném úkolu dostalo razítko. 
Po nasbírání všech razítek 
dostalo odměnu v podobě 
sladkosti. Po ukončení sou-
těží a vyhodnocení miss byla 
konečně zapálena vatra, 
u které pak pokračovala vol-
ná zábava. Poděkování patří 
všem členůma a členkám, 
kteří se podíleli na této akci 
a členům LMK Halenkovice 
za půjčení prostor. 
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Technická Technická 
pomocpomoc

Dne 31. 5. vyjela jednotka 
s technikou DA Opel Mova-
no v počtu 1+3 k odstranění 
překážky ze silniční komu-
nikace. Událost byla nahlá-
šena přímo veliteli jednotky 
telefonicky řidičem autobu-
su. Po příjezdu na místo bylo 
zjištěno, že po vytrvalých 
deštích jsou mladé výhonky 
akátů svěšeny až na silnici 
a znemožňují průjezd jed-
ním směrem. Na odstranění 
byla použita motorová pila 
Stihl. Po ukončení zásahu se 
jednotka vrátila zpět na zá-
kladnu a návrat nahlásila na 
KOPIS.

PátráníPátrání
Dne 5. 6. bylo jednotce 

vyhlášeno pátrání po po-
hřešované osobě. Akci or-
ganizovala Policie České 
republiky. Naše jednotka se 
pátrání účastnila v počtu 11 
členů. Na pomoc při pátrá-
ní přijeli i kolegové ze sou-
sední obce Žlutava. Pátrání 
bylo dvoudení a po prohle-
dání několika vytipovaných 
míst skončilo negativním 
výsledkem.

Model Model 
air showair show
Dne 8. 6. pořádal LMK Ha-

lenkovice tradiční Model air 
show.
Tato akce se stává již tradič-

ní i pro hasiče. Členové jed-
notky zde vykonávají požár-
ní dozor po dobu veřejného 
létání. Při této akci předvádí 
letečtí modeláři své modely 
poháněné jak elektromoto-
ry, tak i motory spalovacími. 
Právě u těchto typů motoru 
je zvýšené riziko vzniku po-
žáru. Jednotka zde byla pří-
tomna s technikou CAS i DA. 
Nutno dodat, že tato akce se 
stává oblíbenou u veřejnosti 
a navštěvuje ji stále více di-
váků.

Hasièská svatbaHasièská svatba
Dne 22. 6. uzavřeli manžel-

ský svazek Jarda Kašpar 
a Šárka Juřenová.
Oba jmenovaní jsou členy 

Sboru dobrovolných hasi-
čů v Halenkovicích. Pro no-
vomanžele bylo přichystáno 
několik překvapení a úko-
lů, které museli společnými 
silami splnit. Přejeme jim 
mnoho lásky, štěstí a poro-
zumění na jejich společné 
cestě životem.

Výcvik Výcvik 
jednotek jednotek 

Dne 12. 10. 2013 proběhl 
v naší obci výcvik jedno-
tek dobrovolných hasičů na 
téma požár lesního porostu 
a první pomoc zraněným 
osobám v těžce přístupném 
terénu. 
Výcviku se zúčastnili jed-

notky SDH obcí Halenkovice, 
Halenkov, Otrokovice a Žlu-
tava. Výcvik byl směřován 
na vzájemnou spolupráci 
jednotek při různých situa-
cích. Při tomto výcviku byla 
použita nejrůznější hasičská 

Rozsáhlý Rozsáhlý 
požár požár 
V neděli 28. 7. 2013 v čase 

18:40 hod. byl vyhlášen po-
plach z důvodu požáru bu-
dovy v místní části Dolina. 
Jednotka SDH Halenkovice 
vyjela do pěti minut od vy-
hlášení poplachu v počtu 
13-ti členů. 
Po příjezdu na místo bylo 

zjištěno, že se jedná o roz-
sáhlý požár střechy a sto-
doly. Na místo se postupně 
dostavily také jednotky HZS 
ZLK - PS Otrokovice, JSDH 
Babice a Napajedla. Hasiči 
zasahovali v dýchacích pří-
strojích a kvůli horku se čas-
těji střídali. Ve 20:30 hod. 
bylo nahlášeno zvládnutí 
požáru. Z důvodu dlouhotr-
vajícího sucha drželi halen-

technika. Hasiči z Halenkova 
se připojili také čtyřkolkou 
a svozovým vozíkem pro ra-
něné. 
Poděkování patří paní Anně 

Kuřinové a Obci Halenkovice 
za poskytnutí prostor, Pavlo-
vi Novákovi, Lucce Liškové 
za výborné iguranty, oby-
vatelům dotčené a uzavřené 
oblasti za trpělivost a všem, 
kteří se jakýmkoliv způso-
bem podíleli na organizaci 
a provedení výcviku. 

Sbor dobrovolných hasičů 
Halenkovice zve holky a klu-
ky, kteří mají zájem vědět 
více o hasičích a jejich práci, 
aby rozšířili řady mladých 
halenkovických hasičů. 
Mladí hasiči se schází kaž-

dou středu na hasičské zbroj-
nici na Pláňavách. 
Začátek vždy v 16:00 hod. 

Vedoucím kroužku je Broňa 
Režný. 
Kontakt na tel: 737 170 890.

Josef Gabrhelík ml.

Nábor Nábor 
mladých mladých 
hasièùhasièù

kovičtí hasiči požární 
hlídku do pondělí 29. 
7. 2013 do sedmé ho-
diny ranní.
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LMK MODELÁØI 
2013

Otevøení nebeOtevøení nebe

V sobotu 13. dubna 2013 
členové LMK Halenkovice 
uspořádali pro kamarády, 
modeláře, piloty modelů, 
modýlků či jiných létajících 
aparátů „Otevření nebe“. 
Akce se konala na mode-

lářském letišti Vrchovice 
v Halenkovicích. Atmosféru 
akce si můžete přiblížit ve 
velké fotogalerii a na něko-
lika videích na stránkách 
LMK: www.lmkhalenkovice.
estranky.cz

Model Model 
air show 2013air show 2013
Areál modelářského leti-

ště na Vrchovici se během 
každého roku stává místem 
konání několika kulturních 
a společenských akcí. Asi 
nejvýznamnější z nich je 
Model air show, která si za 
dobu svého sedmiletého tr-
vání získala velkou oblibu u 
diváků i modelářů. Rok co 
rok se na sympatické a per-
fektně připravené halenko-
vické letišťátko sjíždí nejen 
modeláři z okolí, pravidel-
nými návštěvníky jsou zde 
také modeláři ze všech kou-
tů naší země i Slovenska. 
Letos byl termín této akce 
stanoven na sobotu 8. červ-
na 2013.
I letos se na jihovýchodní 

straně letiště už od páteč-
ních večerních hodin začaly 
objevovat auta, stany a ka-
ravany účastníků. V sobotu 
ráno zde stálo opravdové 
stanové městečko, ve kte-
rém vládla příjemná a po-
hodová atmosféra.
Organizátoři akce z LMK 

Halenkovice, kterým opět 
na pomoc přišli modeláři 
z Otrokovic, na sobotní od-
poledne připravili komen-
tovaný program. Říká se, 
když něco funguje, neměň 
to. Toto rčení si halenko-
vičtí modeláři vzali k srdci. 
Proto se v odpoledním o i-
ciálním programu objevily 
z minulých let známé body 
- divácká soutěž o nejkrás-
nější model, soutěž o neja-
traktivnější letovou ukázku, 
dětská soutěž s házedly 
a samozřejmě výborné ko-
mentované letové ukázky.
Přestože body programu 

byly známé z let minulých, 

jejich obsah se i tentokrát 
lišil. Modeláři přivezli nové 
modely, k vidění byly akč-
ní hudbou a dramatickým 
komentářem doprováze-
né scény obřích modelů. 
Nad Halenkovicemi se také 
objevil velký létající host. 
Tentokrát z kroměřížského 
letiště přiletěl akrobatický 
speciál Z 526 AFS Akrobat. 
Tento letoun je vyvrcho-
lením celé vývojové řady 
letounů Zlin 26 Trener, kte-
rá byla svého času nejlepší 
technikou na světovém ak-
robatickém nebi.
Akce přilákala velké množ-

ství návštěvníků, kteří 
mohli využít rok co rok se 
zlepšující zázemí letiště. 
K dispozici bylo stíněné po-
sezení s výhledem na sto-
jánku modelů a vzletovou 
a přistávací dráhu. K ob-
čerstvení byly připraveny 
nápoje, dobroty z udírny 
a výborný guláš.
Pestrý program, který byl 

nabitý letovými ukázkami 
modelů miniaturních 
i obřích, mohlo poka-
zit jenom počasí. Na-
štěstí se tak nestalo. 
Z vyvýšeného letiště 
byly vidět bouřky 
prohánějící se za ře-
kou Moravou, žádná 
se však nad Halen-
kovice nedostavila. 
I proto se létalo až 
dlouho do večera...
Všem, kteří se na 

přípravě nádherné 
Model air show 2013 
podíleli, děkujeme 
a už dnes se těšíme 
na další 8. ročník.

R. J.

DrakiádaDrakiáda
Budeme pouštět draky - vě-

ta, která předcházela hodi-
nám snažení, na jejichž konci 
se na podzimní obloze vzná-
šel papírový drak. Pouštění 
draka - to byla v dřívějších 
dobách spousta příprav, tr-
pělivosti a dovedností. Ideál-
ní bylo, když pomohl tatínek 
nebo dědeček - prostě někdo 
zkušenější. Už sehnat mate-
riál vyžadovalo umění. Po-
třeba byly špejle, ale nějaké 
větší - na kostru, lehký pa-
pír na potah, provázek a ba-
revné papíry na ocas, dlouhá 
šňůra na dřívku, lepidlo 
a barvy…
Když byl materiál, začalo se 

stavět. Klasických dráčků bý-
valo nejvíc, ale do vzduchu 
se podívaly i krabice a dal-
ší vzory, u nichž bylo k neví-
ře, že překonají přitažlivost 
zemskou. Stavba probíha-
la s dychtivým očekáváním 
leteckých zážitků, očekává-
ním, které stavitelům svazo-
valo ruce. Lepidlo zdržovalo, 
schlo tak strašně pomalu 

a na vybarvení draka se čas-
to ani nedostalo, vždyť na 
létání nemělo žádný vliv. 
Stavba byla hotová a v tom 
začalo pršet. Drak i jeho pi-
lot byli připraveni, ale to po-
časí…

Pak to přišlo. Nad barev-
nou krajinou se proháněl ví-
tr a louky a pole oschly tak, 
že se dalo létat. Zkušení si 
s sebou brali nářadí v podo-
bě křiváku, izolepa byla ta-
ky důležitá - naučit draka 
létat nebylo jen tak. Vyváže-
ní a délka ocasu se musela 
v rámci zkušebních letů do-
ladit. A pak se létalo a posí-
lala se psaníčka, skoro do 
tmy. Když foukalo, šlo to sa-
mo, když vítr zeslábl, muselo 
se běhat. I pohyb byl potře-
ba, člověk se aspoň zahřál. 
Pouštění draků bylo, jak se 
dneska s módou říká, kom-
plexní činností rozvíjející 
představivost, jemnou moto-
riku, fyzickou kondici a bůh-
ví co ještě - to se tehdy fakt 
nevědělo a vůbec na tom ne-
záleželo, důležité, že to byla 
zábava...

Pokračování na straně 34
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Halenkovická Drakiáda, ak-
ce, kterou na modelářském 
letišti každoročně připravují 

modeláři z LMK Halenkovi-
ce ve spolupráci s učitelkami 
z MŠ a ZŠ i letos, v sobotu 12. 

Pokračování ze strany 33 října 2013, přilákala spous-
tu dětí s dospělým doprovo-
dem. Mnozí z nich si přinesli 
draky, které sami vyrobili, ti 

byli nejkrásnější.
Bohužel, vítr ne-

měl v tuto sobotu sí-
lu a nelétalo se jim 
snadno. Obloha se 
i přesto zaplnila. No-
vá doba, nové ma-
teriály a tisícileté 
zkušenosti výrobců 
draků ze Země Draka 
přinesly letové zážit-
ky alespoň majitelům 
kupovaných dráčků. 
Všichni dohromady 
si ale užili příjemné 
odpoledne, na jehož 
konci se snad v hla-
vičkách těch nejmen-
ších pevně usadila 
vzpomínka na to, jaké 

to bylo, když jsme tehdy pou-
štěli draky…

R. J.

O putovní pohár starosty obceO putovní pohár starosty obce

Letošního ročníku soutěže 
žáků v kategorii Házedla – 
„O putovní pohár starosty 
obce Halenkovic“, který se 
konal 19. 10. 2013, se zú-
častnilo 15 žáků ze tří krouž-
ků, a to: Pohořelice, DDM 
Sluníčko Otrokovice a Halen-
kovice. Počasí bylo „letové“ 
a tak nic nebránilo odlétat 
10 kol na jednom startovišti. 
Bodovači, pánové Vičánek a 
Vojtek po odlétání 5 kol vy-
hlásili přestávku, protože 
pro soutěžící bylo připrave-
no občerstvení. Po posilnění 
se pokračovalo, někteří své 

modely poslali tak vysoko a 
tak daleko, že než se vrátili, 
tak byly odlétány další dvě 
kola. Jako obvykle i lepidla 
teklo dost, ale to k tomu 
patří. Putovní pohár předal 
starosta obce p. Jaromír Bla-
žek družstvu DDM Sluníčko 
Otrokovice, na druhém mís-
tě se umístilo družstvo LMK 
Halenkovice a na třetím mís-
tě skončilo družstvo MDK 
Pohořelice. O pořadí druž-
stev rozhodoval součet bodů 
prvních tří z každého krouž-
ku. Ceny do soutěže věnova-
ly LMK a obec Halenkovice.

Výsledky soutěže našich dětí 
Kategorie mladší žáci:
4. Ondra Dudešek   52,67 b.
5. Aneta Bohunová  49,83 b.
6. Daniel Trnavský   48,21 b.
7. Tomáš Černoch   47,93 b.
Kategorie starší žáci:
1. Dominik Trnavský  167,8 b.
5. David Hastík   66,67 b.
Kategorie družstva:
Otrokovice    321,07 b.
Halenkovice    286,42 b.
Pohořelice    253,85 b. 

Zavírání nebeZavírání nebe
V sobotu 26. října 2013 byla 

o iciálně ukončena letová 
sezóna na halenkovickém 
modelářském letišti na Vr-
chovici. Zavírání nebe do 
Halenkovic přilákalo staré 
známé modeláře i několik 
nových tváří a zajímavých 
modelů. 
Tradiční „Zavírání nebe“ na-

bídlo poklidnou a přátelskou 
atmosféru. Podmínky k létá-
ní byly na pokročilé datum 
příznivé. Slunce se sice uka-
zovalo přes mlžný opar spo-
radicky, ale viditelnost byla 
dostačující natolik, že se po 
nebi mohly prohánět dokon-
ce dva modely s proudovými 
motory. Jejich lety byly pod-
barveny charakteristickou 
zvukovou kulisou. Zalétal si 
každý, kdo chtěl.
V průběhu víkendového 

dne byla, kromě poletování, 
možnost také si popovídat 
o uplynulém modelářském 
roku i plánech do budoucna.
Letošní rok byl pro halen-

kovický modelářský klub 
úspěšný. Kromě akcí, které 

se staly stálicemi kulturního 
a společenského dění v Ha-
lenkovicích, a které si našly 
nejen v obci, ale i v širokém 
okolí oblibu, pracovali členo-
vé klubu na zdokonalování 
areálu letiště. Návštěvníci 
tak mohou využívat nové 
sociální zařízení, na letištní 
budově přibyl přístřešek, 
který zamezuje zatékání 
přes vchodové dveře. Ne-
ustálou péči vyžaduje také 
trávník vzletové a přistávací 
dráhy a další travnaté plochy 
letiště. Když se k tomu připo-
čítá činnost modelářského 
kroužku, reprezentace klu-
bu i obce na modelářských 
akcích a v neposlední řadě 
údržba a stavba nových leta-
del, času není nazbyt.
Sezóna 2013 skončila. Poča-

sí možná ještě pár dní vhod-
ných k protažení modelu po 
obloze nabídne, ale všechno 
už se upírá k roku 2014. Už 
teď to vypadá, že na Vrcho-
vici bude opět rušno. Máme 
se na co těšit...

R. J.

Florbalový kroužek 
hledá asistenta trenéra

Florbalový kroužek při ZŠ 
Halenkovice hledá, na ob-
časné zastupování, dobro-
volníka trenéra – trenérku 
pro mladé lorbalisty. 
Tréninky v tělocvičně ZŠ 
probíhají:

v úterý a ve čtvrtek 
14:00 – 16:00 hodin
Bližší informace získáte 
u pana Jaroslava Juráska, 
tel: 608 859 712
e-mail: jurasek.jaroslav@
seznam.cz

Zápasy hokejového týmuZápasy hokejového týmu
V sezoně 2012/2013 sehrál 

hokejový tým Halenkovic 
celkem 22 zápasů na zim-
ním stadionu v Kroměříži. 
V rámci utkání poměřovali 
síly jak čistě halenkovičtí ho-
kejoví nadšenci proti sobě, 
tak i proti napajedelskému 
týmu Westland. Zápasy byly 

nabity sportovním adrena-
linem, ale do kabin se vždy 
odcházelo v přátelském du-
chu a s úsměvem na tváři. 
Držíme se hesla - není důle-
žité zvítězit, ale zasportovat 
si, uvolnit se a být platným 
členem týmu. 

S. Kašpárek ml. 
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BIATLON 
Oblastní závody Oblastní závody 
      Prostìjov – ZdìtínProstìjov – Zdìtín
Zahajovací závod letošní let-

ní biatlonové sezóny probě-
hl v sobotu 27. dubna 2013 
ve Zdětíně u Prostějova. 
Účastnilo se jej devět halen-
kovických závodníků a dva 
rozhodčí. Mladí biatlonis-
té absolvovali dva rychlost-
ní závody. Úspěšný vstup do 
sezony halenkovickým bi-
atlonistům zajistila zejmé-
na povedená střelba, kterou 
doplnily solidní běžecké vý-
kony.
V kategorii přípravka hoši 

Richard Vašíček obsadil dru-
hé a první místo. 
V kategorii přípravka dívky 

Kateřina Jelínková obsadila 
první a druhé místo. 
V závodě dětí do šesti let bez 

střelby se společným star-

tem obsadila Anna Jelínková 
první místo.
V kategorii žáci A František 

Palla obsadil druhé a třetí 
místo a Tomáš Hučík obsadil 
třetí a druhé místo.
V kategorii žačky A Barbo-

ra Gabrhelíková obsadila 
v obou závodech první mís-
to.
V kategorii žačky A Rena-

ta Flašarová obsadila čtvrté 
a sedmé místo.
V kategorii žáci B Martin 

Palla obsadil v obou závo-
dech druhé místo.
V kategorii žačky B Veroni-

ka Badalová obsadila čtvrté 
a třetí místo.
V kategorii žáci C Radek Tr-

vaj obsadil první a druhé 
místo.

 Nové Mìsto na Moravì Nové Mìsto na Moravì
Další oblastní závod v let-

ním biatlonu proběhl 11. 
5. 2013 v biatlonovém are-
álu v Novém Městě na Mo-
ravě. Účastnilo se jej osm 
našich sportovců. Uskuteč-
nily se zde dva rychlost-
ní závody. Prvním závodem 
byl rychlostní závod jednot-
livců. Druhý byl pak starto-
ván podle pořadí z prvního 

závodu s pětisekundovými 
intervaly. Halenkovickým 
biatlonistům se v průběhu 
závodu nevydařila střelba 
tak jako v předcházejícím 
závodě v Prostějově. Proto 
si stupně vítězů, na kterých 
v zimě stáli biatlonoví mis-
tři světa, mohli vychutnat 
jenom Ríša Vašíček a Rena-
ta Flašarová.

 Bystøice pod Hostýnem Bystøice pod Hostýnem
Další oblastní závod v let-

ním biatlonu proběhl v so-
botu 18. 5. 2013 v Bystřici 
pod Hostýnem. Účastnilo 
se jej osm našich sportov-
ců. Uskutečnily se zde rych-
lostní závody se štafetovou 
střelbou (střelba na pět ter-
čů s osmi náboji k dispozici 
- časová ztráta je způsobe-
na dobíjením). Díky využití 
dobíjení se našim biatlonis-
tům vyhnula nutnost běžet 
trestné kolo, což se pozitiv-

ně projevilo na výsledcích 
závodu.
V kategorii přípravka ho-

ši Richard Vašíček obsadil 
první místo.
V kategorii žáci A Tomáš 

Hučík obsadil první místo.
V kategorii žačky A Barbo-

ra Gabrhelíková obsadila 
první místo.
V kategorii žáci B Martin 

Palla obsadil druhé místo.
V kategorii žáci C Radek 

Trvaj obsadil třetí místo.

 Bøidlièná Bøidlièná
Další oblastní závod v let-

ním biatlonu proběhl 25. 5. 
2013 v Břidličné. Účastnilo 
se jej devět našich sportov-
ců. Uskutečnil se zde rych-
lostní závod se štafetovou 
střelbou (střelba na pět ter-

čů s osmi náboji k dispozici 
- časová ztráta je způsobena 
dobíjením). Početně sluš-
ně obsazený závod byl pro-
vázen slabým deštěm, který 
však na výsledky našich bi-
atlonistů neměl vliv

 Nìmèice nad Hanou Nìmèice nad Hanou
Další oblastní závod v let-

ním biatlonu proběhl 15. 6. 
2013 v Němčicích nad Ha-
nou. Účastnilo se jej devět 
našich sportovců. Na nepří-
liš náročné trati se uskuteč-
nily dva závody. Rychlostní 
závod a rychlostní závod se 
štafetovou střelbou (střel-
ba na pět terčů s osmi náboji 
k dispozici - časová ztráta je 
způsobena dobíjením). Ten-
to závod byl početně málo 
obsazený. Za dobrými vý-
sledky našich biatlonistů 
stála zejména dobrá střelba
V kategorii přípravka hoši 

Štěpán Palla obsadil druhé 
místo a třetí místo.

V kategorii přípravka dívky 
Kateřina Jelínková obsadila 
2x třetí místo.
V kategorii žáci A František 

Palla obsadil 2x třetí mís-
to a Tomáš Hučík obsadil 2x 
druhé místo.
V kategorii žačky A Barbo-

ra Gabrhelíková obsadila 2x 
první místo a Renata Flaša-
rová druhé a čtvrté místo.
V kategorii žáci B Martin 

Palla obsadil 2x první místo.
V kategorii žačky B Veroni-

ka Badalová obsadila čtvrté 
a třetí místo.
V kategorii žáci C Radek 

Trvaj obsadil třetí a čtvrté 
místo.

První závod ètyødílného seriálu První závod ètyødílného seriálu 
Èeského poháruÈeského poháru

První závod čtyřdílného se-
riálu Českého poháru v let-
ním biatlonu proběhl 1. - 2. 
června 2013 v Letohradě. 
Účastnilo se jej šest našich 
sportovců. Uskutečnily se 
zde dva závody. V sobotu 
se běžel vytrvalostní závod, 
v neděli pak rychlostní zá-
vod. Soutěžního víkendu se 
účastnilo celkem 208 spor-
tovců z celé republiky. V so-
botu celý závod provázel 
déšť, se kterým se někte-

ří naši sportovci při střel-
bě nevypořádali. I přes to, 
že v neděli nepršelo, trať 
byla podmáčená a náročná. 
Medaile vítězům předával 
nejlepší český biatlonista 
letošní sezóny Ondřej Mo-
ravec.
V kategorii žačky A Barbo-

ra Gabrhelíková obsadila 
první a druhé místo.
V kategorii žáci A Tomáš 

Hučík obsadil čtvrté a dru-
hé místo.

Závod Èeského poháru v JáchymovìZávod Èeského poháru v Jáchymovì
Třetí kolo Českého pohá-

ru v letním biatlonu proběh-
lo ve dnech 24. - 25. srpna 
2013 v Jáchymově. Účastnilo 
se jej sedm biatlonistů z Ha-
lenkovic. Uskutečnily se zde 
dva závody. V sobotu se běžel 
závod s hromadným startem, 
v neděli pak rychlostní zá-
vod. Soutěžního víkendu se 
účastnilo celkem 160 spor-

tovců z celé republiky. Závod 
v Jáchymově byl poslední 
prověrkou před nadcházejí-
cím mistrovství republiky.
V kategorii žačky A Barbo-

ra Gabrhelíková obsadila 
v obou závodech první mís-
to.
V kategorii žáci B Martin 

Palla obsadil páté a druhé 
místo.
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Mistrovství Èeské republiky žactva v letním biatlonu 2013Mistrovství Èeské republiky žactva v letním biatlonu 2013
V sobotu 7. a v neděli 8. zá-

ři 2013 se v perfektně při-
praveném areálu ve Starém 
Městě pod Landštejnem 
uskutečnilo Mistrovství 
České republiky žactva 
v letním biatlonu. Do zá-

vodního víkendu, který pro-
vázelo příjemné počasí, se 
z halenkovického biatlono-
vého klubu nominovalo šest 
závodníků. Svými výkony 
v oblastních a pohárových 
závodech si někteří z ha-
lenkovických vybudovali 
výbornou pověst a Barbora 
Gabrhelíková byla biatlono-
vými odborníky pasována 
na jednu z velkých favoritek 
ve své kategorii.
Závod MČR byl oproti před-

cházejícím závodům letoš-
ní sezóny odlišný ve vyšších 
počtech startujících a ta-
ké v tom, že vidina mistrov-
ského titulu mohla mnohým 
svázat ruce a nohy. Ke klidu 
nepřidalo ani to, že závody 
byly komentovány a biatlo-
nisté mohli alespoň částeč-
ně sledovat svou průběžnou 
pozici. Jinými slovy, ten-
to závodní víkend byl pro 
všechny mladé biatlonisty 
velkou sportovní zkušenos-
tí.
V sobotu dopoledne se bě-

žel rychlostní závod, ve 
kterém se rozdávaly prv-
ní tituly Mistra ČR. Tento 
závod z pohledu halenko-

vických soutěžících přinesl 
nervózní výkon zejména na 
střelnici. Barboře Gabrhelí-
kové unikl titul o pouhé 4s.
V kategorii žákyně A obsa-

dila Barbora Gabrhelíková 2. 
místo.

V sobotu odpoledne se 
uskutečnily štafetové zá-
vody, které se běhají pou-
ze v rámci MČR. Výborné 
halenkovické biatlonist-
ky Barboru Gabrhelíkovou 
a Renatu Flašarovou v tom-
to závodě doplnila skvělá 
Karin Janošková z Rožno-
va pod Radhoštěm. Silné 
štafetě se podařilo zvítězit 
a pro Halenkovice vybojo-
vat první mistrovský titul.
Štafetového závodu se zú-

častnili i halenkovičtí kluci 
Tomáš Hučík a Fanda Palla, 

které doplnil Viktor Marek 
ze Starého Města pod Land-
štejnem. Takto sestavená 
štafeta získala pěkné 7. mís-
to.
V neděli byly na programu 

závody s hromadným star-
tem, které i díky nabytým 
zkušenostem z předcházejí-
cího dne do Halenkovic při-
nesly další mistrovský titul 
Barbory Gabrhelíkové.
Výprava z Halenkovic se na-

konec neztratila ani v cel-
kovém hodnocení Českého 
poháru, když se tři z mla-
dých biatlonistů dostali do 
první desítky hodnocení 
a Barbora Gabrhelíková po-
hár s přehledem vyhrála.
Konečné umístění v Čes-

kém poháru:
V kategorii žáci A obsadil 

Tomáš Hučík 11. místo z 56 
zúčastněných

V kategorii žáci A 
obsadil Fanda Palla 
23. místo z 56 zúčast-
něných
V kategorii žákyně A 

obsadila Barbora Ga-
brhelíková 1. místo 
z 39 zúčastněných
V kategorii žákyně A 

obsadila Renata Fla-
šarová 7. místo z 39 
zúčastněných.
V kategorii žáci B 

obsadil Martin Palla 
6. místo z 57 zúčast-
něných.
V kategorii žáci C ob-

sadil Radek Trvaj 12. místo 
z 51 zúčastněných.
Ocenění a poháry mladým 

nadějím českého biatlonu 
při slavnostním ceremoni-
álu předával prezident Čes-
kého svazu biatlonu, pan 
V. Fiřtík a starosta Staré-
ho Města pod Landštejnem, 
pan M. Khandl.
Biatlonová sezóna 2013 si-

ce pokračovala několika 
menšími závody, ale i tak 
je možné hodnotit ji jako 
úspěšnou. Mladým sportov-
cům je třeba pogratulovat 
a poděkovat za výbornou 
reprezentaci nejen svého 
klubu, ale i obce. Obrovské 
poděkování patří i rodičům 
a zejména trenérům, jejichž 
dobrovolná práce přiná-
ší výborné výsledky. Vždyť 
díky biatlonu máme v Ha-
lenkovicích už druhý rok po 

sobě mistra/mistryni České 
republiky.
Klub biatlonu Halenkovi-

ce má nové stránky
Začátkem listopadu byly 

uvedeny do provozu nové 
internetové stránky Klubu 
biatlonu Halenkovice. Na 
stránkách budete mít k dis-
pozici aktuální informace 
o dění v klubu, fotogalerie 
ze závodů, výsledkové lis-
tiny a další zprávy. Adre-
sa internetových stránek je 
http://biatlonhalenkovice.
webnode.cz/.

František Palla
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FOTBAL 
Turnaj ve SpytihnìviTurnaj ve Spytihnìvi
Na Den dětí 1. června 2013, 

jsme byli pozváni na tur-
naj do Spytihněvi. Turna-
je se zúčastnila 4 mužstva: 

Tupesy, Babice, Spytih-
něv a Halenkovice. Hráli 
jsme zápasy každý s kaž-
dým, v rozdělení na starší 
a mladší přípravku.
I když nám počasí zrov-

na nepřálo, po fotbalové 
stránce se nám dařilo veli-
ce dobře. Důkazem toho je 
i ocenění za nejlepší střelce 
turnaje. Za starší příprav-
ku Lukáš Kocián a za mlad-
ší přípravku Lukáš Prokop. 
Všichni hráči dostali drob-
nou pozornost od spon-
zora vč. občerstvení. Moc 
děkujeme i všem rodičům 
za pomoc a podporu při 
turnaji. Do naší sbírky při-
byly dva nové poháry, kte-
ré si vystavíme v kabině 
a budeme se těšit na další. 
Starší přípravka nakonec 
hrála s Tupesy o 1. místo, 
ale po prohře 2:1 skonči-
la na místě druhém. Mladší 
přípravka v turnaji zvítězi-
la a získala pohár za první 
místo.

O. Prokop, trenér

Výsledky:
Starší přípravka:
Tupesy x Halenkovice 
  2:1
Babice x Halenkovice 
  2:4
Spytihněv x Halenkovice 
  2:4
Mladší přípravka:
Tupesy x Halenkovice 
  1:1
Babice x Halenkovice 
  1:7
Spytihněv x Halenkovice 
  0:11
Střelci gólů:
Palla Š. 3x, Šubík R. 1x, 
Kocián L. 4x, Hastík M. 
2x, Prokop L. 8x, Stulíř 
R. 2x, Vašíček Richard 
1x, Trvaj J. 2x.

Ukonèení soutìžní sezónyUkonèení soutìžní sezóny
Fotbalisté halenkovické pří-

pravky vítězným zápasem 
na Žlutavě ukončili soutěžní 
fotbalovou sezónu 2012/13. 
Během celé sezóny star-
ší i mladší kluci sehráli 39 
soutěžních a turnajových 
zápasů, z nichž 25 vyhráli, 
4 remizovali a jen 10 prohrá-

li. Za výbornou reprezentaci 
Tělovýchovné jednoty Ha-
lenkovice i obce jim patří ob-
rovský dík. Velké poděkování 
směřuje také k rodičům, kte-
ří kluky během celého roku 
podporovali. Komentáře ke 
všem zápasům máte k dispo-
zici na www.halenkovice.cz.

Letní soustøedìníLetní soustøedìní
Již druhý rok se oddíl fot-

balové přípravky Tělový-
chovné jednoty Halenkovice 
zúčastnil jarně-letního sou-
středění v Lednici.
Akce proběhla po ukonče-

ní vydařené fotbalové se-
zóny 2012/2013 ve dnech 
14. - 16. června 2013. Zá-
kladnu opět vytvořilo pří-
jemné prostředí autokempu 
Apollo v Lednici.
Pod vedením svých trené-

rů a dozorem fandících ro-
dičů v rámci soustředění 
proběhly fotbalové zápasy 
proti vrstevníkům v neda-
lekých Rakvicích. Nejstarší 
hráči si v neděli vyzkouše-
li i zápas proti místním 
mladším žákům. Přesto-
že výsledky zápasů neby-
ly důležité je třeba říci, že 
především starší příprav-

ka byla ve svých zápasech 
velmi úspěšná. Důležité by-
lo, že všichni hráči se svých 
sportovních utkání zhosti-
li s nadšením a podali ma-
ximální výkony i za horkého 
letního počasí.
Zpestřením pro všechny 

byla sobotní vycházka po 
stezkách krásného lednic-
kého areálu završená plav-
bou výletní lodí po Dyji od 
Janohradu do Břeclavi, kde 
byl denní plán zakončen 
společnou večeří s výbor-
nou svíčkovou.
Výkonný výbor TJ Halen-

kovice děkuje jak trenérům, 
tak rodičům, s jejichž pomo-
cí se daná akce opět mohla 
uskutečnit. Věříme, že ak-
ce proběhla ke spokojenos-
ti všech zúčastněných.

Radek Kedruš
Rodièe versus Rodièe versus 
dìtidìti
V pátek 8. 11. 2013 se usku-

tečnila „závěrečná“ fotbalové 
přípravky Halenkovice. Se-
šli jsme se na domácím hři-
šti a tentokrát se děti utkaly 
s rodiči. Účast rodičů i dětí 
byla hojná a počasí nám přá-
lo. Děti zabojovaly a nakonec 
rodiče porazily s výsledkem 
16:14.
Po úspěšném zápase na děti 

čekalo občerstvení, tentokrát 
se šampaňským a pizzou.
Věřím, že zakončení úspěšné 

podzimní sezóny se dětem lí-
bilo a ve stejně hojném počtu 
nastoupí na jarní zápasy.
Tréninky se teď přesunuly 

do haly a scházíme se každé 
úterý a pátek od 17 hod.

Tým trenérů

Letní fotbalový turnajLetní fotbalový turnaj
V sobotu 20. července 2013 

se na halenkovickém fotba-
lovém hřišti uskutečnil tra-
diční Letní fotbalový turnaj.
Organizátoři z TJ Sokol Ha-

lenkovice na turnaj pozvali 
mužstva Pohořelic, Žlutavy 
a Napajedel B, které mělo 
obhajovat vítězství z minu-
lého ročníku. Napajedelské B 
mužstvo se však na posled-
ní chvíli z turnaje odhlásilo, 
a tak nezbývalo, než zaim-
provizovat. Z řad nově vznik-
lého halenkovického týmu 
dorostu a několika zkuše-
ných hráčů A mužstva bylo 
provizorně vytvořeno muž-
stvo Halenkovice B. Doros-

tenci si tak mohli vyzkoušet 
opravdové fotbalové zápasy.
Výkop úvodního zápasu 

proběhl ve 13:00 hod. Po 
rozlosování se hrálo sys-
témem 1-4, 2-3, poražená 
mužstva hrála o 3. místo, ví-
tězové se utkali ve inále.
Halenkovice A, jakožto na-

sazený tým číslo 1, hrály 
první zápas s Pohořelicemi, 
které porazily 2:0. Ve dru-
hém utkání se představily 
týmy Žlutavy a Halenkovic B. 
Zápas skončil se skóre 7:0 ve 
prospěch žlutavského muž-
stva.
V zápase o třetí místo 

podlehlo nezkušené ha-

lenkovické B mužstvo Po-
hořelicím v poměru 1:7. 
Finále pak spolu sehrá-
ly Halenkovice A a Žlutava. 
Domácí zvítězili 3:1 a získa-
li tak na rok do svého drže-
ní putovní pohár.
Zápasy byly odehrány 

v pohodě a dosahovaly dob-
ré fotbalové kvality. Byly 
okořeněny množstvím po-
hledných akcí a gólových 
zakončení. Příjemná byla 
i atmosféra mimo hřiště.
Turnaj by se nemohl usku-

tečnit bez podpory sponzo-
rů, kterým patří od vedení 
TJ Halenkovice velké podě-
kování.                               R. J.
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1. zápas
Halenkovice A - Pohořelice 
2:0 (poločas 1:0)
2. zápas 
Žlutava - Halenkovice B 
7:0 (poločas 4:0)

Výsledky Letního fotbalového 
turnaje Halenkovice 2013

Pøátelské utkání Pøátelské utkání 
fanouškù s áèkemfanouškù s áèkem

První zápas První zápas 
nového mužstva nového mužstva 
dorostudorostu
V neděli 25. srp-

na 2013 nastou-
pilo k první-
mu soutěžnímu 
utkání nově slo-
žené mužstvo 
dorostu TJ Sokol 
Halenkovice.
 Proti sehra-

nějšímu soupeři 
z Hvozdné před-
vedli dorůsta-
jící fotbalové 
naděje halen-

3. zápas 
Halenkovice B - Pohořelice 
1:7 (poločas 1:4)
4. zápas 
Halenkovice A - Žlutava 
3:1 (poločas 2:1)

Konečné pořadí:
1. místo Halenkovice A
2. místo Žlutava
3. místo Pohořelice
4. místo Halenkovice B

Výsledky zápasù Výsledky zápasù 
v sezónì 2013 – 2014 v sezónì 2013 – 2014   – podzimní èást– podzimní èást
Okresní přebor - skupina A - dorost

1. Slušovice B 9 8 0 1 53:10 24 (9)

2. Fryšták 9 7 0 2 41:12 21 (6)

3. Jaroslavice 9 6 1 2 26:17  19 (7)

4. SK Vizovice 9 5 2 2 37:13 17 (5)

5. Štípa 9 4 1 4 32:27 13 (-2)

6. Spytihněv 9 3 2 4 27:33 11 (-4)

7. Hvozdná 9 3 0 6 10:31 9 (-3)

8. Příluky 9 2 2 5 13:34 8 (-4)

9. Všemina 9 1 1 7 20:48 4 (-8)

10. Halenkovice 9 0 3 6 10:44 3 (-12)

III. třída - skupina A - muži

1. Fryšták B 14 11 1 2 46:15 34

2. Všemina 13 8 1 4 25:21 25

3. Paseky 14 6 6 2 45:25 24

4. Halenkovice 14 6 5 3 30:26 23

5. Pohořelice 14 7 1 6 42:38 22

6. Komárov 14 7 1 6 32:30 22

7. Tečovice B 14 6 3 5 30:26 21

8. Březůvky 14 6 2 6 26:19 20

9. Březová 13 5 1 7 20:24 16

10. Kostelec 14 4 3 7 30:42 15

11. Štípa 14 4 3 7 23:43 15

12. Hvozdná 14 5  0 9 22:43 15

13. Mysločovice 14 4 2 8 33:37 14

14. Žlutava 14 2 3 9 15:30 9

V pátek 28. června 2013 se 
při příležitosti ukončení fot-
balové sezony 2012/2013 
utkali v přátelském zápase 
věrní fanoušci halenko-
vického fotbalu s týmem 
halenkovického A mužstva. 
Hra nabídla množství 
krásných fotbalových akcí 
a gólových šancí, které byly 
celkem 17x proměněny.
V prvním poločase bylo 

úspěšnějším mužstvo A 
Halenkovic, které skóro-
valo hned pětkrát, avšak 
fanoušci jim byli v patách se 

Nejlepší střelci:
Stoklásek Michal 4x 
(Žlutava)  
Ruzselák Miroslav 4x 
(Pohořelice)

svými třemi 
b r a n k a m i . 
Druhá část hry 
už byla vyrov-
nanější a tým 
f a n o u š k ů 
dokonce vy-
rovnal na prů-
běžných 5 : 5. 
Halenkovičtí 
fotbalisté se 
ale nenechali 
z a h a n b i t 
a přidali další 
čtyři góly.
   Ani třináct 

hráčů v poli 
ani neskrýva-

ná pomoc rozhodčího však 
k vyrovnání skóre nevedla 
a zápas skončil 9 : 8 ve pro-
spěch halenkovického áčka.
Celý zápas proběhl bez 

problémů a v přátelském 
duchu. Překvapením byl 
obrovský zájem nejen z řad 
fanoušků ale také diváků, 
kterých na atraktivní 
podívanou přišlo opravdu 
mnoho.
Po utkání měli fotbalisté 

pro své příznivce připra-
veno překvapení v podobě 
občerstvení. Příjemný 
slavnostní den proto pokra-
čoval až do pozdních hodin. 
A oslavovat bylo co, vždyť 
právě skončená sezóna byla 
pro halenkovický fotbal 
úspěšná.
Góly:
Halenkovické A: 
M. Stuchlík 2x, J. Kulenda 

2x, R. Vlachynský 2x, F. Liš-
ka, O. Gabrhelík, S. Kašpá-
rek.
Fanoušci: 
R. Jelínek 2x, B. Přecechtěl, 

D. Polášek, P. Chochul, 
Z. Horka, Z. Holásek, R. Va-
šíček.

V. Janečková

kovského klubu srdnatý vý-
kon, který bohužel zůstal 
bez bodového zisku. Koneč-
ný stav zápasu byl 1 : 3. Prv-
ní soutěžní gól obnoveného 
halenkovického mužstva 
dorostu vsítil Dominik Po-
lášek.
Na první zápas dorostenec-

kého mužstva dorazilo té-
měř 100 diváků, kteří jistě 
ocenili bojovný výkon stále 
se zlepšujícího týmu.

Trenér: O. Gabrhelík 
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Štědrý den 
Kostel sv. Josefa
16:00 hod. Dětská mše, 
inanční sbírka bude vě-

nována na pomoc rodině 
velmi vážně nemocného 
chlapečka
24:00 hod. Půlnoční po-
božnost se zpěvem vánoč-
ních koled. 

10. – 11. 1.  2014 
Volby do Senátu Par-
lamentu ČR, budova OÚ 
– I. kolo

17. – 18. 1. 2014 
Případné II. kolo vo-
leb, budova OÚ

18. 1. 2014 
Hasičský ples 
- Sál KD Halenkovice. 

25. 1. 2014 
Perníkový bál 
Sál KD Halenkovice. 

8. 2. 2014 
Rodičovský ples

S předtančením žáků 
8. a 9. ročníku ZŠ Halenko-
vice. Sál KD Halenkovice. 

15. 2. 2014 
Dětský karneval 
Téma Divoký západ. Sál 
KD Halenkovice. 

23. 2. 2014 
Výroční schůze ČZS 
Halenkovice – sál KD

1. - 2. 3. 2014 
Vodění medvěda halenko-
vickými ulicemi.

8. 3. 2014 
Pochovávání basy 
Sál KD Halenkovice. 

15. 3. 2014 
5. výročí založení Dět-
ského folklórního krouž-
ku Pláňata Halenkovice, 
Sál KD Halenkovice. 

21. 3. 2014 
Degust slivovice 
Přísálí KD Halenkovice. 

29. 3. 2014 
Halenkovická trnka 
Vyhlášení výsledků koštu 
slivovice. Sál KD Halenko-
vice. 

12. 4. 2014 
Velikonoční jarmark 
Sál KD Halenkovice. 

12. 4. 2014 
Otevření nebe 
LMK Halenkovice sym-
bolicky otevře nebe nad 
modelářským letištěm 
na Vrchovici. 

4. 5. 2014 
Hudební odpoledne 
- Sál KD Halenkovice. 

11. 5. 2014 
Halenkovická pouť

24.5.2014
Výlet do pohádky

30. 5. 2014 
Den s MŠ 
LMK Halenkovice při-
vítá návštěvu dětí z MŠ 
Halenkovice na mode-
lářském letišti na Vrcho-
vici. 

7. 6. 2014 
Model air show 
Sraz modelářů z celé re-
publiky i zahraničí na 
modelářském letišti na 
Vrchovici. Odpoledne 
pro celou rodinu s ukáz-
kami modelů, soutěží 
pro děti, komentovaným 
leteckým dnem. Pořádá 
LMK Halenkovice. 

11. 10. 2014 
Drakiáda 2014 
Další ročník podzimního 
dračího létání na mode-
lářském letišti na Vrcho-
vici. 

18. 10. 2014 
Soutěž „O Pohár sta-
rosty“ 
Soutěž házedel o Pohár 
starosty obce Halenko-
vice pro žákovské kate-
gorie modelářů. Pořádá 
LMK Halenkovice

 25. 10. 2014 
Zavření nebe 
LMK Halenkovice sym-
bolicky zavře nebe nad 
modelářským letištěm 
na Vrchovici.

Blahopøejeme
V letošním roce oslavil vý-

znamné životní jubileum 
70 let pan Jaroslav Ulica. 
Dovolte mi, abych zde na 
stránkách Halenkovické-
ho zpravodaje vyjádřil pa-
nu Ulicovi poděkování za 
práci, kterou pro naši obec 
odvedl. Od mládí praco-
val v různých zájmových 
složkách obce (divadel-
ní spolek, SVAZARM) a dá-
le pak ve funkci tajemníka 
MNV. 16 let obětavě zastá-
val funkci starosty. Práce 
ve veřejné funkci není jed-
noduchá a obnáší velkou 
zodpovědnost, která mu 
nikdy nechyběla. Pan Uli-
ca se velkou měrou zaslou-
žil o rozvoj obce, výstavbu, 
projektování staveb, územ-
ní plánování a v neposlední 
řadě i o společenský ži-
vot v Halenkovicích. Přeji 

mu jménem zastupitelstva 
a pracovníků obce hodně 
štěstí, pevné zdraví a pře-
devším brzké uzdravení. 

Jaromír Blažek, starosta

V sobotu 15. června a 9. lis-
topadu 2013 jsme na obec-
ním úřadě v Halenkovicích 
do života přivítali naše nej-
menší děti. Pozvání na tento 
slavnostní akt přijali: Lucia 
Minaříková a Martin Talaš 
s dcerou Anetou (foto č. 1), 
Eva a Michal Čapkovi se sy-
nem Michalem (foto č. 2), 
Ilona a Oldřich Pliskovi se 
synem Šimonem (foto č. 3), 
Dana Kotrbová a Jakub Ky-
lar s dcerou Nelou Magdalé-
nou (foto č. 4), Adéla a Libor 
Machalovi se synem Markem 
(foto č. 5), Jana a Jiří Hubáč-

Vítání obèánkùVítání obèánkù
kovi se synem Vojtěchem (fo-
to č. 6) a Tereza Kulendová 
a Michael Vachuta se synem 
Alexem (foto č. 7). Krátký 
program plný básniček, písni-
ček a tanečků předvedly děti 
z mateřské školy a žákyně zá-
kladní školy. Nacvičily jej pod 
vedením p. učitelky Holás-
kové a p. učitelky Tělupilové. 
O hudební doprovod se po-
starala Zuzana Kříčková.
Přejeme malým občánkům 

i rodičům pevné zdraví, hod-
ně štěstí a spokojenosti.

Bohdana Blažková, 
matrikářka

1. 2.

b
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Červenec
50 let

 Rostislav Kubín Pláňavy 274
60 let

 Anna Sukupová Pláňavy 266
 Mgr. Jiří Veselý Katernice 118

65 let
 Václav Šubík Dolina 583
 Petr Dubovský Zádřinová 41

70 let
 Marie Gregorová Dolina 386
 Milan Benko Zádřinová 348
 Květuše Kalivodová Záhumení 617

80 let
 Růžena Kolečkářová Dolina 462
 Josef Michalík U Svatých 568
 Jarmila Čeleďová Pláňavy 547

85 let
 Zdeněk Strašák Zemanové 217

Srpen
60 let

 Jaroslav Lahola Dolina 651
65 let

 Ivana Stránská Katernice 432
 Jiří Chudárek Dolina 492

70 let
 Jaroslav Ulica Katrnice 144

90 let
 Marie Holásková Pláňavy 384
 Anna Mikošková Dolní Konec 36

Září
50 let

 Ing. Miriam Lukášová Dolní Konec 28
60 let

 Josef Hapala U Svatých 291
 Václav Kašpárek Pláňavy 80

65 let
 Marie Pavelková Zádřinová 640
 Marie Maňásková Pláňavy 102

70 let
 Václav Kalivoda Záhumení 617

85 let
 Mária Vičánková Pláňavy 403

BLAHOPŘEJEME
Říjen
60 let

 Jana Vičánková Pláňavy 257
65 let

 Vojtěch Dundálek Dolina 589
70 let

 Jaroslava Marholtová Záhumení 565
75 let

 Marie Sýkorová Hradská 346
80 let

 Antonín Gajdošík Zemanové 218
 Stanislav Kašpárek Záhumení 617

85 let
 Františka Jurčíková Dolina 408

90 let
 Jiřina Bezlojová Kopec 654

Listopad
60 let

 Josef Gabrhelík Pláňavy 242
 Anna Horková Dolina 304

65 let
 Vlasta Kociánová Kopec 572

Prosinec
50 let

 Jana Suchánková Záhumení 612
55 let

 Ilonka Beránková Dolina 499
 Ilona Horková Dolina 531
 Antonín Rapant Záhumení 455

60 let
 Václav Kartusek Břehy 494

65 let
 Jan Vlk Pláňavy 168
 Františka Dubovská Zádřinová 41
 Stanislav Hučík Záhumení 447
 Vladislav Jelšík Záhumení 625

75 let
 Marie Zapletalová Pláňavy 351

85 let
 Marie Rozmahelová U Svatých 486

K významnému životnímu jubileu Vám upřímně blahopřejeme a přejeme Vám do 
dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho spokojenosti ve Vašem osobním životě.

Bohdana Blažková, matrikářka.

Vydal: OÚ Halenkovice PROSINEC 2013. Redakce: OÚ Halenkovice, tel. č. 577 945 736, e-mail: obec@halenkovice.
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