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BUDOU VÁNOCE

Jsou určitá roční období,
jejichž vlivu neodolá snad
žádný člověk. Mezi ně patří
zcela jistě Vánoce. Kolik vzpomínek na mládí, kolik niterné
radosti, nadšení a štěstí, kolik
poezie je nerozlučně spojeno
s těmito svátky. A i když se někdy zdá, že reklamy na dárky
a předvánoční shon za nákupy
dělá z Vánoc do značné míry
komerční záležitost, přesto je
v nás něco, co se vzpírá nechat
si narušit tajemnost těchto
svátků, které překračují tento
viditelný svět. Vánoce opravdu přesahují vše pouze lidské,
jasně vysvětlitelné a logicky
dokazatelné. Mnoho lidí se
pokouší vyjádřit tuto „přesažnost“ Vánoc slovy: „atmosféra“, „kouzlo“ či „magie“. Kolik
uměleckých děl a vznešených
myšlenek se pojí k tomuto
ročnímu času! Kolik obyčejů,
zvyků, rituálů i pověr je spojeno s tajemnou a krásnou nocí,

kterou křesťané nazývají nocí
posvěcenou – Weihnachten
(české slovo „Vánoce“ je odvozeno z německého názvu).
Dotýká se nás tu něco mezi
nebem a zemí, na co je lidský
rozum krátký. A najednou cítíme, že toužíme i po jiných
hodnotách než těch, které
nám nabízí supermarket či
televize. Už přece dávno víme,
že jen peníze nestačí na to,
abychom mohli splnit všechno, co bychom si přáli. Naopak, to nejpodstatnější bychom stejně za žádné peníze
nedostali. Vděčnost za všechno, co jsme už prožili, za lásku
v současnosti, za pocit jistoty
a bezpečí do budoucnosti…
Přijďme se znovu zamyslet a žasnout nad zvěstí, že
se nám v chudičkém místě
a z chudičké matky narodilo
dítě, které nám bylo zvěstováno a na svět posláno.
Dětský folklórní soubor Pláňata spolu s folklórním souborem
Pozdní sběr z Napajedel a cimbálovou muzikou pod
vedením
Cyrila
Bureše nám v sobotu 13. prosince
v 16 hod. v kostele
sv. Josefa přiblíží
vánoční
příběh
v pásmu písní
a básní Nad Betlémem vyšla hvězda.
Na Štědrý den
v 16 hod. oslavíme narození Pána
Ježíše při vánoční
mši svaté pro rodiče s dětmi a ve
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od 14.00 hodin v sále KD Vánoční jarmark

v 16.00 hodin
Pláňavy parkoviště u OÚ
vystoupení sólistů dechové hudby Topolanka,
dětí z MŠ, žáků ZŠ Halenkovice, ZUŠ Napajedla
a dětského folklórního souboru Pláňata

0

Občerstvení:
svařené víno, medovina, klobásky a bůček na
grilu, koláčky
24 hod. se můžeme nechat
oslovit prastarými biblickými
texty a zazpívat si nebo i trochu dojatě poslouchat naše
koledy.
V neděli 28. prosince v 16
hod. jsme srdečně zváni do
halenkovického kostela na Vánoční koncert dětí ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla.
Zkusme ve vánočním čase
na chvíli opustit teplo a komfort svých domovů a usedněme do chladných a ne příliš
pohodlných kostelních lavic,
aby se nás mohlo dotknout
ono „posvátno“, které si opravdu nelze odmyslet od vánočních svátků, a bez něhož by
byl náš život mnohem chudší
a banálnější.
Bohumil Kundl

FOTOREPORTÁŽ:
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Z jednání zastupitelstva a rady obce èer venec 2014
RO schválila
 navýšení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ z 250
Kč na 350 Kč měsíčně za jedno
dítě a zavedení úplaty za pobyt
ve školní družině na 100 korun
měsíčně za jedno dítě.
 pronájem sálu kulturního
domu 19. a 20. 6. 2014 - výprodej Second hand textilu pro p.
Alenu Huťkovou za úplatu 500
Kč.
 jednotlivé žádosti na odpuštění poplatku za stočné na
rok 2014 pro osoby, které prokazatelně nebydlí v obci.
 poskytnutí inanční částky
Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ
Halenkovice ve výši 17.161 Kč,
která tvořila ztrátu za zrušenou
akci (deštivé počasí) Výlet do
pohádky, a to jako příspěvek na
činnost s vyúčtováním do 30.
11. 2014.
 zapůjčení 6 setů (2x lavička
+ stůl) k sezení pro FC Slovácko
Sparta Spytihněv – turnaj přípravek
 žádost p. Františka Kedry
na pronájem veřejného prostranství u RD čp. 16 v místní
části Kopec parcel. č. 233/2 za
účelem parkování osobního
auta - úplata bude dle vyhlášky
o užívání veřejného prostranství.
 uzavření smlouvy s irmou
DERATEX spol. s r.o. Zlín s účinností od r. 2015 – deratizace veřejných ploch v obci.
 Smlouvu o výpůjčce části
pozemku v majetku obce k uložení inženýrských sítí - parcelní
číslo 3527, ostatní plocha, komunikace v k.ú. Halenkovice,
pro vedení NN ke stávající stavbě č.e. 54 – p. Daniel Novák.
 Smlouvu o výpůjčce části
pozemku v majetku obce pro
uložení inženýrských sítí - parcel.č. 3530/1, ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Halenkovice, k umístění kanalizace a zbudování příjezdu pro
p. Josefa Sklenaříka, Halenkovice čp. 364,
 cenovou nabídku na projektovou dokumentaci, veřejné

sprchy a WC, ve výši 22.385 Kč
včetně DPH - Ing. Foltýn
 rozpočtové opatření rady
obce č. 3/RO/2014 a také se
seznámila s rozpočtovým opatřením č. 2/ZO/2014 a doporučila schválení v zastupitelstvu
 cenovou nabídku na projektovou dokumentaci stavby
„Úprava koryta potoku Vrbka
pomocí štětovnic“ pro irmu
Geostav spol. s r.o. Otrokovice.
 zaměření cest na Horních
Kržlích a Pod Kopcem – směr
stará pálenice – geodetická
kancelář Ing. Poslušná.
 opravu místní komunikace
na Horních Kržlích a Smlouvou
o dílo se Správou a údržbou silnic Zlín
 použití
inančních prostředků ve výši 50.000 Kč a
program oslav k výročí založení obce (380 let). V pátek
19. 9. 2014 v 17,30 – varhanní koncert v kostele sv. Josefa
v Halenkovicích. V sobotu 20.
9. 2014 – den otevřených dveří
na OÚ, ve škole, ve školce, na
faře, v kostele, prezentace jednotlivých složek v obci – myslivci, hasiči, sokoli, modeláři,
zahrádkáři, otevřena také čistírna odpadních vod. Pro veřejnost grilované sele v hospodě
na Kopci. Ukončením oslav –
ohňostroj.
 bezplatný pronájem sálu za
účelem výuky folklorních tanců pro dospělé
 zajištění výmazu stavební
plochy budovy starých šaten TJ
Halenkovice na Katastrálním
úřadě Zlín, včetně úhrady nákladů s tím spojených, v hodnotě cca 4.000 Kč
 nákup dvou kusů map Mikroregionu Chřiby. Jedna nahradí vandalem zničenou U Svatých a druhá bude umístěna na
Pláňavách.
 zajištění výroby a umístění
tabulek s názvem školy a školky a znakem obce a státu na
novou fasádu staré školy. Tabulky budou skleněné, náklady
cca 15.000 Kč uhradí obec. Dodavatel p. Kocián

smlouvu o spolupráci
mezi obcí Halenkovice a irmou Seznam.cz – prezentace
obce na webu
 žádost Mgr. Věry Gabrhelíkové o užívání prostor obecního úřadu k výuce francouzského jazyka pro děti. Bezplatný
nájem.
 provedení
veřejnoprávní
kontroly u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Halenkovice
dne 2. 10. 2014. RO kontrolou
pověřila účetní p. Trvajovou, p.
Rozsypalovou a předsedu in.
výboru p. Gabrhelíka.
 výpůjčku pozemku k umístění příjezdu a vedení kanalizace pro p. Romana Šubíka na
parcel.č. 2219/11 pro budoucí
výstavbu RD.
 žádost ZŠ a MŠ Halenkovice o přijetí věcného daru od
pana Libora Juračky ze Spytihněvi v hodnotě 7.800 Kč – jedná se o část nově zbudovaného
oplocení u budovy mateřské
školy.
 pronájem sálu kulturního
domu 30. 9. a 1. 10. 2014 - výprodej Second hand textilu pro
p. Alenu Huťkovou za úplatu
500 Kč.
 žádost ZŠ a MŠ Halenkovice o přijetí daru od Sdružení
rodičů školy ve výši 50.000 Kč.
RO projednala
 organizační opatření k charitativní cyklotour 2014 – Život
pro děti, jejíž jsme partnery
(12. 6. 2014 - 5. ročník). OÚ
zajistí občerstvení a folklorní
kroužek Pláňata kulturní program. Žáci ZŠ si připraví uvítání.


až øíjen 2
014

 žádost Ing. Rudolfa – vysvětlení principu přístupové a příjezdové komunikace
k chatě na Dolině. Pověřila starostu vyřízením.
 poděkování za inanční dar
– Dům sociálních služeb Návojná a Domov pro seniory Lukov
 aktualizaci
kanalizačního řádu 2013, schválil MěÚ
Otrokovice, ŽP – vypracovala
Ing. Kousalíková
 Protokol o výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Halenkovice za
rok 2013, kterou prováděly
externí pracovnice na základě
uzavřené dohody o provedení
práce. Protokol je v písemné
podobě založen v kanceláři
OÚ. Výsledkem kontroly nebylo zjištěno pochybení. Účetnictví příspěvkové organizace
podává věrný a poctivý obraz
hospodaření.
 návrh p. M. Palúchové na
obnovení tradice ochotnického divadla v obci – RO návrh
podpoří
 oznámení o stanovišti včelstev, parcel. č. 1794/2 – Richard Podlena
 návrh darovací smlouvy na pozemek – fotbalové
hřiště na Záhumení a to 50
% vlastnictví TJ a 50% Obec
Halenkovice důvodem jsou
plánované investice obce do
rekonstrukce hřiště a zázemí TJ Halenkovice (proběhlo
společné jednání zástupců TJ
a obce)
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Z jednání zastupitelstva a rady obce èer venec 2014
RO se seznámila
 s postupem prací na rekonstrukci fasády budovy staré
školy a malbě slunečních hodin.
 s postupem prací na Kopaninách – protipovodňová opatření, retenční nádrže – investorem této stavby je Pozemkový
fond ČR.
 se stanoviskem pořizovatele (MěÚ Otrokovice) o posouzení návrhu změny ÚP Halenkovice – rozhodne ZO
 s osvědčením o úspoře
emisí – vydal EKO-KOM Praha
– vytříděný odpad za rok 2013
v částce 87.393,50 Kč.
 s problémy při zpracování
projektové dokumentace na
II. etapu kanalizace s napojením do ČOV. Rada navrhne ZO
rozdělení II. etapy na dva samostatné celky – Dolinu+Svaté
a Zádřinové.
 s návrhy p. Kovandy na
vodní prvek, který by mohl být
umístěný v parčíku před OÚ
(v místě pumpy) a tvořil zajímavou dominantu středu obce.
 s upravenou projektovou
dokumentací na sportoviště u
školy. RO navrhuje zastupitelstvu pověřit výběrovým řízením na dodavatele stavby irmu
MCI servis Zlín, a to na základě
předloženého návrhu smlouvy.
Schválí ZO.
 s projekty na opěrné stěny
u RD čp. 102, 136 a 288 k zajištění stability místních komunikací ve výši cca 180 000 Kč
- Geostav spol. s r.o. – zakládání
hloubkových staveb. Schválí ZO.
 se zprávou starosty a policie o vandalismu U Svatých (17.
8. 2014) – ohněm poničená

mapa a vývěsní tabule, celková
škoda je vyšší než 15.000 Kč.
Zasahovali také hasiči. Událost
zveřejněna ve vysílání kabelové
televize a vypsána odměna za
poskytnuté informace vedoucí
k dopadení pachatele.
 s informací Pozemkového
fondu. Po kolaudaci díla „Protipovodňová opatření Kopaniny
– PC IIa ZN Halenkovice“ bude
obci předán majetek v hodnotě
2 mil. korun.
 s přípravami a zajištěním
komunálních voleb 2014 ve
dnech 10. a 11. 10. 2014. V obci
jeden volební okrsek se sídlem
v budově KD. Všechny úkoly
plněny v termínu podle harmonogramu Ministerstva vnitra.
Zodpovídá p. Blažková.
 s projektem „Vzdělávání
v regionech Zlínského a Jihomoravského kraje“ – bezplatné
vzdělávací kurzy Propagační
kampaň v obci zajistí knihovnice p. Bieberlová.
 s problémovým chováním
pana M. K. ze Záhumení a stížnostmi od občanů. Opatrovníkem uvedeného je v současné
době Město Zlín, které má větší
možnosti zastupovat před úřady takovéto občany. Starosta informoval Policii ČR a určeného
opatrovníka Město Zlín, aby pomohli sjednat nápravu – nařídit
ústavní léčbu.
 s výsledkem jednání obce
a TJ Halenkovice – k podpisu
připravená smlouva na polovinu plochy fotbalového hřiště.
Obec následně může použít
vlastní inanční prostředky pro
obnovu hřiště a zázemí. Obec
nechá vypracovat studie a ce-

nové nabídky ke stavebním
úpravám.
RO neschválila
 nabídku úplatného převodu pozemků v k.ú. Halenkovice
– 270/31,270/71,270/72,265
/4,265/7 od Úřadu pro zastupování státu. RO požadujeme
bezúplatný převod.
ZO vzalo na vědomí
 zprávu o plnění usnesení
z minulého zasedání ZO
 zprávu o činnosti rady obce
 rozpočtové opatření č. 3/
RO/2014
ZO schválilo:
 prodej obecního pozemku
parcel. č. 3606/12 a dílu a) dle
GP č. 1288-029/2014 za stanovenou cenu 100,- Kč za 1m2
 dohody ke smlouvám budoucím na pozemky parcel. č.
1535/3, 1752/6 dle předložené dokumentace
 dodatek ke smlouvě budoucí na pozemek parcel. č. 1752/4
dle předložené dokumentace
 smlouvu o smlouvě budoucí k uložení a vedení inženýrských sítí přes pozemky obce
parcel. č. 71/7, 3606/1 a st.
386 pro Telefónica Czech Republic, a.s. dle dodaného situačního výkresu
 rozpočtové opatření č. 2/
ZO/2014 v předloženém znění
příkazní
 předloženou
smlouvu s i. MCI SERVIS s.r.o.
k zajištění výběrového řízení
na akci „Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Halenkovice“
 předloženou cenovou nabídku č. 993CZ/14 na projekt
opěrných stěn
 rozdělení akce „II. etapa Kanalizace a ČOV Halenkovice“ na

až øíjen 2
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dvě samostatné stavební etapy
Svaté + Dolina a Zádřinové
 realizaci projektu – „Úprava
koryta potoka Vrbka pomocí
štětovnic“ – dle předložené nabídky
 vypracování studie ke stavebním úpravám hřiště TJ Halenkovice včetně budovy šaten
dle cenové nabídky
 podle § 6 odst. 5) písm.
B) a § 47 odst. 5) zákona č.
183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon),
pořízení změny č. 1 Územního
plánu Halenkovice u žádostí č.
1 – žadatel Jaroslav Krkoška,
č. 2 – žadatel Drahomír Plšek,
za podmínky úhrady všech nákladů spojených se změnou ÚP
jednotlivými žadateli.
ZO neschválilo:
 záměr prodeje obecního
pozemku parcel. č. 3606/32
 podle § 6 odst. 5) písm.
B) a § 47 odst. 5) zákona č.
183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon),
pořízení změny č. 1 Územního
plánu Halenkovice u žádostí č.
3 – žadatel Jiří Neradil a Miroslava Neradilová, č. 4 – žadatel
Jitka Černá a Tomáš Černý, č. 5
– žadatel Mgr. Milan Hampl, č.
6 – žadatel manželé Spisarovi,
č. 7 – žadatel obec Halenkovice.
ZO pověřilo:
 starostu obce podpisem
příkazní smlouvy s i. MCI
Servis, s.r.o. dle bodu 09/
XXI/2014

www.halenkovice.cz
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
největší událostí posledních dnů jsou určitě volby do
obecního zastupitelstva na
volební období 2014 -2018.
V tuto chvíli jsou již známa
nejen jména jednotlivých zastupitelů, které jste zvolili, ale
i užší střed vedení obce tzn.
starosta, místostarosta a další
3 členové rady obce. Jedinou
změnou je nově zvolený místostarosta obce pan František
Vojáček, který v radě nahradil
odstupující paní Mgr. Jarmilu
Tělupilovou. Předsedou inančního výboru byl zvolen
pan Petr Strašák a kontrolního
výboru pan Mgr. Ondřej Gabrhelík. Volební program stran,
které se zúčastnily voleb v naší
obci, nejevil velkých rozdílů.
Ve své podstatě ukázal další
směr vývoje v naší obci. Do
obecního zastupitelstva byli
zvoleni dva kandidáti z Komunistické strany Čech a Moravy,
čtyři ze sdružení nezávislých
kandidátů Za Halenkovice
krásnější a devět ze sdružení
nezávislých kandidátů Iniciativa občanů Halenkovic. Všem
zvoleným zastupitelům blahopřeji a přeji jim hodně úspěchů a elánu v příštích čtyřech
letech. Podrobnosti se dozvíte
na dalších stránkách zpravodaje.
V září proběhly oslavy u příležitosti založení naší obce.
Přesněji řečeno, uběhlo už 380
let od uveřejnění první písemné zmínky o Halenkovicích.
Malé oslavy se konaly v duchu
prezentací činnosti jednotlivých spolků fungujících v obci

a byly zpřístupněny různé
důležité budovy. Dovolte mně,
abych poděkoval všem, kteří
se do příprav aktivně zapojili.
Poděkování patří i irmě Lukrom, která potěšila nejednoho hosta v hospodě na Kopci,
a to tím, že mohl ochutnat kousek ze dvou grilovaných selat,
které obci pro tuto příležitost
věnovala. Dík také myslivcům
za zvěřinový guláš a zahrádkářům za výborný jablečný mošt.
V říjnu proběhla montáž
veřejného osvětlení na místní
komunikaci Kaménka, viz foto.
Je zvláštní tím, že si ho musí
každý příchozí sám zapnout.
Časové spínače jsou umístěny
na začátku a na konci, vždy na
prvním sloupu. Časový interval je nastaven na třicet minut.
Pro pomalé chodce je ještě
jeden spínač uprostřed cesty.
Montáží tohoto osvětlení si slibujeme zlepšení bezpečnosti
a lepší přístupnost této cesty,
spojující střed obce s Dolinou,
ve večerních hodinách. Určitě dojde i k opravě povrchu
a k osazení dopravních značek
zákazu vjezdu s výjimkou pro
majitele přilehlých pozemků.
Další cestou, u které bude rozšířeno veřejné osvětlení, by
měla být komunikace na Kátlinách.
V části obce Kopaniny, byly
během léta realizovány protipovodňové opatření, které
jsme již dříve avizovali. Jedná
se o čtyři retenční nádrže včetně přístupové cesty. Vše probíhalo v rámci komplexních pozemkových úprav z roku 2000.
Tyto stavby byly budovány
a inancovány Pozemkovým úřadem ČR s aktivní pomocí naší obce.
Dílo bude obci předáno
do vlastnictví, a to s povinností se o ně starat,
tak aby plnilo svou protipovodňovou ochranu.
Taktéž v měsíci říjnu
byla dokončena kompletní oprava „staronového“ hasičského auta
Tatra 815. Jedná se

o vozidlo, které obec dostala
darem od Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
Vozidlo mělo poškozenou
kabinu a nástavbu. Motorové
části byly v pořádku. Aktivních
členové halenkovických hasičů
si poradili s drobnými opravami podvozku. Od Zlínského
kraje jsme na novou nástavbu
obdrželi dotaci ve výši 400.000
Kč. Dále pomohla irma Fagus
a.s. Slušovice, která bezplatně
provedla nástřik podvozku
a dodala barvu. Bezplatné vybavení poskytla irma Lukrom,
jednalo se o motorovou rozbrušovací pilu a výsuvný hliníkový žebřík. Výběrové řízení
na opravu Tatry včetně dodávky nové moderní kompozitové
nástavby vyhrála f. WISS z Polska. Celkové náklady dosáhly
dvou miliónů korun. Peníze to
nejsou malé, ale v porovnání
s cenami nových aut se toto
jeví jako dobrá investice.
Nyní vlastníme moderní
a odolné vozidlo, které je připraveno vykonávat hasební
a záchranné práce. Osobně si
přeji, aby vyjíždělo co možná
nejméně. Dovolte mi, abych
poděkoval za vstřícnost irmě
Fagus a Lukrom a především
Zlínskému kraji za pomoc při
inancování rekonstrukce našeho hasičského auta.
Další zrealizovanou akcí
jsou opravy místních komunikací. V letošním
roce byla vyspravena kompletním asfaltovým kobercem
v délce cca 300 m
místní komunikace
na horních Kržlích,
opravou turbo postřikem cesta na Dolině
od koliby k lesu a na
spodních
Kržlích,
u Svatých byla místní
komunikace v horní
části rozšířena a byly
zde obnoveny příkopy. Taktéž komunikace Kaménka byla
rozšířena o zanesenou krajnici. Celkové

náklady činily téměř 750 tis.
korun. Stále probíhá další narovnávání vlastnických vztahů
u pozemků pod místními komunikacemi. I zde bych chtěl
poděkovat občanům za vstřícný přístup, hlavně těm, kteří
své pozemky obci darovali.
V letošním roce jsme začali řešit cestu od obchodu na Dolině
směrem na Hradskou.
Dále jste si mohli povšimnout nových turistických tabulí (map), které jsme osadili na
geogra icky významných místech u kapličky na Hradské, na
Dolině u Koliby a u Kucharice,
viz foto. Mrzí mne vandaly
spálená tabule u Svatých, která
musela být nahrazena. Částečně spálená inzertní (plakátovací plocha) byla opravena.
Celkové náklady byly vyčísleny
na 15.000 Kč. Zatím se nám nepodařilo vypátrat viníka. Je mi
líto, že jsou mezi námi takoví,
kteří si neváží práce a majetku
jiných. V tomto případě Rada
obce Halenkovice rozhodla, že
poskytne inanční odměnu za
pomoc při odhalení vandala.
Pro příští roky plánujeme
označit tabulemi části naší
obce. Chci vás požádat, abyste
byli nápomocni při správném
označování našich místních
částí a také pomohli upřesnit,
kde začínají a končí. Rádi bychom zachovali jejich názvy
Pokračování na straně 5
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Pokračování ze strany 4.
pro příští generace a pro lepší
orientaci v obci.
V současnosti se na úřadě
zapracovává nová účetní p.
Petra Rozsypalová (viz. foto),
která byla vybrána na základě výběrového řízení. Nyní
absolvuje jednoletý kurz
účetních pro územní samosprávné celky (ÚSC), který
bude zakončen závěrečnou
zkouškou. Dále ji čeká vstupní
vzdělávání úředníka ÚSC. Dostatečně zapracovaná účetní
znamená stabilní úřad bez inančních chyb, které by měly
pro obec dalekosáhlé důsledky.

Zima se blíží, i když ta předchozí byla téměř bez sněhu,
musím opět apelovat na řidiče, aby neponechávali svá
vozidla stát na vozovce. Je
nutné zajistit průjezd techniky (šířka radlice cca 3 m).
Kde bude odstavené vozidlo,
neprovedeme technické ošetření vozovky. Přemýšlejte
prosím o možném dopadu.
Na neupraveném povrchu
může dojít k úrazu. Na škody
a úrazy zaviněné nedbalostí
druhých se nevztahuje obecní pojistka.
Začátkem prosince se bude
schvalovat rozpočet na rok
2015. Z volebních programů

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ
jsou patrné určité priority,
např. výstavba nového sportoviště u školy, dokončení
kanalizace, výstavba komunikace na Záhumení, obsáhlá
rekonstrukce budovy KD aj.
Zastupitelstvo je vždy veřejné, můžete se zúčastnit a vyjádřit svůj názor. Také vás
všechny zvu na slavnostní
Rozsvícení
Halenkovického vánočního stromu, které
se bude konat na Pláňavách
29. listopadu.
Všem vám v předstihu přeji
krásné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a pohodu.
Vše nejlepší do nového roku
2015.

Zastupitelé Obce Halenkovice v období 2014 - 2018

Sbírka
odìvù

Ve dnech 22. a 23. 9.
se uskutečnila v prostorách obecního úřadu tradiční podzimní
sbírka použitého ošacení. Diakonie Broumov rozdělí mezi potřebné celkem 39 pytlů
a 2 krabice s použitým
ošacením, botami, lůžkovinami a dalším materiálem. Poděkování
patří dárcům a paním
Anně Horkové, Ludmile Zapletalové a slečně
Vendulce Horkové za
organizaci sbírky v Halenkovicích.

Cvièení
pro ženy

Oøez døevin
E.ON Česká republika a. s.
žádá na základě § 25 odst.
4 h) zákona č. 458/2000 Sb.
vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo okleštění stromoví
a jiných porostů ohrožujících
bezpečný a spolehlivý provoz
elektrického distribučního
zařízení. Odstranění a okleštění dřevin, prosíme, proveďte do 31. prosince 2014.
Pokud vlastníci či uživatelé
nemovitostí (pozemků) neodstraní a neprovedou ořez
dřevin způsobem a v termínu jak je uvedeno, oznamujeme Vám, že zaměstnanci

První řada zleva:
Petr Strašák (předseda
inančního výboru), Anna
Kašpárková (členka rady
obce), Ing. Eliška Trvajová
(členka rady obce), Mgr. Radana Dundálková, Dagmar Kylarová, Věnceslava Jadrníčková,
MVDr. Iveta Stiksová, Jaromír
Blažek (starosta obce)
Druhá řada zleva:
František Palla, Mgr. Ondřej
Gabrhelík (předseda kontrolního výboru), Lukáš Juřena,
František Vojáček (místostarosta obce), Mgr. Vojtěch Tělupil, Antonín Stratil, Antonín
Holásek

E.ON Česká republika a. s.
nebo společností pověření
dodavatelé, vstoupí následně
na dotyčné pozemky a nezbytné zásahy provedou na
náklady E.ON ČR.

Cvièení s míèi
Cvičení s míči pro seniory pod heslem „Na
cvičení není nikdy pozdě“ začalo 2. 10. 2014
a probíhá každý čtvrtek
v 15:45 hod. v tělocvičně
ZŠ. Vítáni jsou noví zájemci nejen z řad seniorů.
Prosíme, vezměte si s sebou míče, cvičky a pitíčko.

Každé pondělí od 19:30
do 21:00 hod. probíhá v tělocvičně ZŠ Halenkovice cvičení s prvky zumby a protahovací cvičení.
Každou středu od 19:30
do 21:00 hod. probíhá v tělocvičně ZŠ Halenkovice cvičení s prvky zumby, doplněné protahovacími cvičeními
a cvičením s míči.
Cvičení jsou zaměřena na
zlepšení kondice, rytmiku,
pohyblivost a vytrvalost.
Přijďte si protáhnout
a rozpohybovat tělo, přijďte si
s námi zacvičit! Podrobné informace na tel. 776 193 777.

www.halenkovice.cz
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380. VÝROÈÍ ZALOŽENÍ OBCE
Oslavy 380. výročí založení obce Halenkovice byly
o iciálně zahájeny v pátek
19. září 2014 Varhanním koncertem v kostele sv. Josefa.
Sobotní část oslav mohli
obyvatelé Halenkovic pojmout
jako procházku se spoustou
zajímavých zastávek.
V rámci oslav byly v sobotu 20. 9. pro veřejnost otevřeny obě budovy základní školy,
mateřská školka, obecní úřad,
kostel, fara a čistička odpadních vod.
Příchozí se mohli podívat do běžně nepřístupných
prostor a na jejich otázky byli
připraveni odpovídat zaměstnanci nebo dobrovolníci. Otevřen byl také areál myslivecké
chaty na Větřáku, fotbalového
hřiště na Záhumení, modelářského letiště na Vrchovici
a pálenice u Svatých.
Hasiči prováděli hosty po
prostorách zbrojnice. Nejmenší hasiči před početným

publikem předvedli ukázku
požárního útoku na hořící
model školy - útok se zdařil,
ale škola shořela.
U myslivců byla pro hosty
připravena výstava mysliveckých reálií a výborný guláš.
Tělovýchovná jednota zorganizovala ukázkové zápasy
dětských mužstev a dovedností soutěž pro diváky.
Modeláři využili ideálního počasí k letovým ukázkám
modelů a zahrádkáři zájemcům ukázali pěstitelskou pálenici, moštárnu a varnu povidel.
Po celý den přes Halenkovice korzovaly skupinky lidí,
kteří si užívali krásného babího léta. K večeru bylo v hospodě na Kopci připraveno
posezení s opékáním masa. Po
setmění se na modelářském
letišti rozzářily překrásné
efekty velkého ohňostroje, jehož záře byla viditelná z dalekého okolí.

Příležitost aktivně prožít den si
nenechalo ujít velké množství nejen
H a l e n kov i č a n ů ,
ale i přespolních.
Poděkování patří všem, kteří se
podíleli na organizaci této krásné
akce.
RJ

Pøi slavnostním zahájení pronesl starosta obce následující slova:
Vážení hosté, dámy a pánové, spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás dnes
u příležitosti 380-ti let od založení naší obce přivítal zde
v kostele svatého Josefa na
varhanním koncertě, který je
zahájením malých oslav, které
jsme pro vás k této příležitosti
připravili.
Rád bych krátce zavzpomínal na tu dlouhou cestu, kterou
obec urazila od jejího založení
až do dnešních dnů.
Vesnice, nazvaná Allenkovice podle Rottalovy první manželky Aliny z Vrbna, se poprvé
připomíná v listině vydané Janem z Rottalu majitelem Napajedelského panství, a to v Olomouci dne 29. června 1634. Je
zde například psáno:
„V ty pominulý nešťastné
časy - a vpády nepřátelské - dědina nová již v slově Allenkovice k zpustošení dokonalému
přišla.“ Z tohoto textu vyplývá,
že již dříve zde byla nějaká

osada, ale válečnými událostmi
byla zcela zničena. Takže úplně přesné datum založení naší
obce není možné stanovit, jelikož se nedochovaly jiné, starší,
písemné zmínky.
Jan Rottal nechal osídlit
zdejší pahorky Valachy od Vsetína, které přesídlil násilím po
krvavém potlačení Valašského
druhého povstání. Má se za to,
že k osídlení byli také přivedeni
poddaní z horních Uher, dnešního Slovenska, z Thurzovského
panství, které dříve vlastnila
matka Jana z Rottalu. Podobně
vznikly také nové osady např.
Žlutava, Jankovice, Košíky. Noví
obyvatelé měli zúrodnit zalesněné stráně mezi Velehradským
a Napajedelským panstvím.
Po smrti Rottala, který
neměl mužského dědice, byla
správa nad Allenkovicemi předána synovci Vílémovi, který
rozšířil Alenkovice o Kateřinice,
Dřínovou a Eleonorovice. Během doby se tyto osady spojily

v jedinou obec Allinkovice později Alenkovice dnes Halenkovice. Koncem 17. Století měla
obec již 500 obyvatel.
Postupem doby postihly
obec nejedny útrapy. Neúnosné roboty na panském, odvody
dávek, válečné období pruské
války, která se přes naši obec
přehnala roku 1866 a pak velká válka od r. 1914 a od r. 1938
druhá světová válka. Každá
tato událost zanechala hluboké
jizvy v mnoha rodinách.
Ale obec se i tak, díky šikovnosti jejich obyvatel, stále
vyvíjela. Lidé se snažili o její
zvelebení a o zlepšení podmínek pro zdejší život. Poválečná
léta ukázala snahu společnosti, jakým směrem by se měla
ubírat, vše nakonec zbrzdil rok
1948. Rok 1989 byl dalším mezníkem ve vývoji společnosti. Zda
to byl správný krok? Určitě ano.
Získali jsme svobodu myšlení,
rozhodování a další principy
demokracie. A co budoucnost?

Určitě není ve hvězdách, ale
v našich rukách. Jen na nás záleží, co bude dál.
Nicméně, obec Halenkovice je malebnou obcí na úpatí
chřibských hor. Já říkám, že je
nejkrásnější v širokém okolí. Je
tu krásná příroda, klid - kopec
střídá údolí. A kdo se chce nachodit, může chodit třeba tři
měsíce a stejně na některá místa ani nedojde. Vždy je zde co
obdivovat. Lidé jsou zde pracovití, pohodoví, veselí a upřímní
ale i trochu tvrdohlaví. Ono to
není na škodu, ale nic se nemá
přehánět. V každém případě se
Halenkovice stávají obcí dynamickou, rozvíjející se, se zvyšujícím se počtem obyvatel.
Dovolte mně, abych zde
před vámi veřejně vyslovil poděkování všem občanům, kteří se kdy podíleli na zvelebení
naší obce, děkuji každému, kdo
přiložil ruku k dílu, aby se nám
v Halenkovicích mohlo dobře
žít. Děkuji.
Jaromír Blažek
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VARHANNÍ KONCERT 2014
V rámci koncertu, který
byl součástí VIII. ročníku
Českého varhanního festivalu, do Halenkovic opět po
roce zavítal varhaník pedagog a zakladatel festivalu,
pan Adam Viktora, letos
doprovázený sopranistkou
Lucií Rozsnyo.
Koncert se uskutečnil
v pátek 19. září 2014 v kostele sv. Josefa. Na programu
byly skladby Johanna Sebastiana Bacha, Johanese
Brahmse, Antonína Dvořáka, France Schuberta a Wolfganga Amadea Mozarta, které si přišlo vyslechnout na
sedm desítek posluchačů.
Tímto koncertem byly
také zahájeny oslavy 380.
výročí založení Halenkovic.
Na jeho začátku proto pronesl starosta obce, pan Jaromír Blažek, krátký projev, ve
kterém stručně shrnul historii naší obce.
Hudební díla, která zazněla, dala možnost vyniknout
nejen výborným interpretačním schopnostem obou
účinkujících, ale i možnostem, které v sobě skrývají halenkovické varhany.
Akustika prostoru kostela
podtrhla široký rejstřík
tónů varhan, který byl mimo
instrumentální
skladby
podtržen nádherným zpěvem mladé sopranistky.
Posluchači po skončení
koncertu ocenili hudebníky potleskem ve stoje. Věřme, že se koncert a jeho atmosféra líbil i účinkujícím
a tradice Českého varhanního festivalu v Halenkovicích
bude pokračovat i v následujících letech.

Adam Viktora
Varhaník, dirigent a hráč
na harmonium Adam Viktora vystupuje na hudebních
festivalech po celé Evropě,
přednáší a koncertuje na
mezinárodních varhanních
kongresech, působí jako poradce v odborných komisích

při restaurování významných historických varhan
a nahrává pro evropské rozhlasové a televizní stanice.
Velký zájem věnuje historickým varhanám a aktivitám
usilujících o jejich záchranu
a propagaci. Je zakladatelem a uměleckým ředitelem
ojedinělého projektu Český
varhanní festival. Vyučuje
varhanní hru na Konzervatoři v Plzni a hudební teorii na Konzervatoři v Praze.
Je uměleckým vedoucím
souborů Ensemble Inégal
a Pražští barokní sólisté,
s nimiž uskutečnil bezpočet
novodobých
koncertních
a nahrávacích premiér evropského barokního repertoáru a s nimiž se stal také
v posledních letech nejvýraznějším reprezentantem
procesu znovuobjevování
díla českého barokního génia, Jana Dismase Zelenky.
Ze stránek Českého varhanního festivalu

Lucie Rozsnyó
Vystudovala
klasický
zpěv na Janáčkově akademii
múzických umění v Brně
pod vedením Anny Barové.
Své další vzdělání získala na
studijní stáži na Universität
für Musik und darstellende Kunst ve Vídni ve třídě
Claudie Visci, na studijní
stáži na Anton-Bruckner-Privatuniversität v Linci
u Kateřiny Beranové a na pracovní
stáži na Zürcher
Hochschule
der
Künste v Curychu.
V září 2013 dokončila postgraduální
studijní program
Interpretace a teorie interpretace
na Janáčkově akademii múzických
umění v Brně pod
vedením Ivo Medka. Od roku 2013
se soukromě roz-

víjí u sopranistky Heleny
Kaupové.
Další pěvecké zkušenosti
získávala jako stipendistka
na mezinárodních pěveckých kurzech pod vedením
Leopolda Spitzera, Rotraud

Hanssmann, Piotra Olecha,
Patricie Rozario, Debbie
York, Julie Hassler, Caroline
Pelon, Marie Christina Kiehr
a Evelyn Tubb.
Ze stránek Lucie Rozsnyó
RJ

www.halenkovice.cz
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Volby do obecních zastupitelstev 10. – 11. 10. 2014
Obecní zastupitelstvo je
jedním z nejdůležitějších orgánů obce. V obcích České
republiky se v komunálních
volbách volí 5 až 55 členů zastupitelstva, konkrétní počet
zastupitelů je dán velikostí obce dle počtu obyvatel.
V naší obci má zastupitelstvo
15 členů (tzn. 15 mandátů).
Dalším orgánem obce je starosta, toho volí zastupitelstvo
ze svých řad, stejně jako místostarostu a členy rady obce.
Rada obce funguje pouze
tam, kde je počet obecních
zastupitelů vyšší než 15. Počet členů rady nesmí přesáhnout 1/3 počtu členů zastupitelstva. Dle těchto pravidel
má u nás rada obce 5 členů.
Starosta
a místostarosta jsou do
rady zvoleni automaticky,
další tři členy volí zastupitelstvo ze svých řad.
Komunální volby se všeobecně těší větší podpoře voličů, kteří přišli odevzdat svůj
hlas vybranému nezávislému
kandidátovi, nebo politické
straně, než jak tomu bývá
např. u voleb do Poslanecké
sněmovny. Toto nepsané pravidlo se u nás potvrdilo, volit
přišlo 849 voličů z celkového
počtu 1475 oprávněných voličů. Volební účast tedy přesáhla 57, 5%.
Dříve než se dostaneme ke
složení nového obecního zastupitelstva, představme si
jednotlivé kandidátky a program, se kterým vstupovali
do voleb. Číslo jedna bylo
přiděleno kandidátce Komunistické strany Čech a Moravy. Jejich kandidátku tvořili:
Antonín Stratil, Mgr. Radana
Dundálková, Josef Sklenařík,
Josef Juřena, Jaroslav Jaroněk,
Josef Hrbáček, Petr Markovec, Josef Knichal, Věroslava
Kašpárková, Pavel Musil, Alena Kašpárková, Václav Šubík,
Jarmila Rapantová, Václav
Kocián a Marta Zapletalová.
Na prvním místě jejich programu je snaha o spolupráci

všech zastupitelů a zájmových organizací obce, dále
podpora a rozvoj mateřské
a základní školy, pokračování
v budování kanalizace v obci,
snížení nákladů na provoz
obecního úřadu, opravy místních komunikací a zajištění
údržby státních komunikací,
pravidelnou informovanost
občanů (především v otázkách hospodaření obce), maximální dopravní obslužnost,
rozšíření sociálních služeb
pro sociálně potřebné, zdravotně znevýhodněné a seniory, rozvoj bytové výstavby
a vytvoření výhodných podmínek pro tuto bytovou výstavbu, dodržování zákonů
v oblasti životního prostředí,
vytvoření pravidel pro udržování obecních i soukromých
pozemků, třídění odpadů
a kompostování, důsledné
vedení výběrových řízení veřejných investičních zakázek
v obci a v neposlední řadě
udržení společensko-kulturních tradic, rozkvět zájmových organizací v oblasti kultury a sportu se zaměřením
na děti a mládež.
Pod číslem dva vystupovalo
sdružení nezávislých kandidátů Za Halenkovice krásnější
ve složení: Anna Kašpárková,
Mgr. Ondřej Gabrhelík, František Palla, Věnceslava Jadrníčková, Zuzana Mitáčková,
Ing. Radek Kedruš, Monika
Fürstová, Bc. Roman Kedruš, Jaroslav Musil, Stanislav
Kašpárek, Ing. Kamil Hanáček, Milena Košábková, Josef
Gabrhelík, Ing. Milan Koutný
a Miroslav Březík. Prioritami sdružení Za Halenkovice
krásnější je smysluplná práce v zájmu občanů a v zájmu
rozvoje obce a dále pak využití jejich schopností a vědomostí ke spokojenosti občanů
obce a pocitu hrdosti na to být
„halenkovjákem“. Oblastmi
zájmu jsou: aktivní podpora
služeb pro seniory s výhledem pečovatelského domu,
zbudování vodovodu a kanali-

zace v částech Dolina a Svaté,
řešení problémů nad rozšířením provozní doby mateřské
školy, se spoluprací základní
školy společně nabídnout občanům možnost studia cizích
jazyků a moderních technologií, realizace chodníků na
frekventovaných částech obce
pro zajištění bezpečnosti dětí
i dospělých, inanční i aktivní podpora zájmových spolků, klubů a sdružení, rozvoj,
rozšíření, dovybavení a revitalizace hřiště a sportovišť
základní školy, snaha o obnovení dopravního spojení směr
Kroměříž, řešení problémů
s neudržovanými nemovitostmi a pozemky, zkvalitnit
informovanost občanů prostřednictvím kabelové televize, pravidelného zpravodaje
a webových stránek.
Číslo tři patřilo Iniciativě
občanů Halenkovic, kterou
představovali: Jaromír Blažek, Ing. Eliška Trvajová, Petr
Strašák, František Vojáček,
Mgr. Vojtěch Tělupil, Antonín
Holásek, Dagmar Kylarová,
MVDr. Iveta Stiksová, Lukáš
Juřena, Bc. Karel Platoš, Petr
Gabrhelík, Jaroslav Vičánek,
Mgr. Marcela Palúchová, Luděk Trvaj a Marta Kadlčáková.
V programu Iniciativy občanů
Halenkovic je rozvoj a podpora: vzdělávání a školství
v obci spolu se zkvalitňováním vybavení školních zařízení a pomůcek, dokončení
odkanalizování dalších částí
obce a připojení těchto částí
na čistírnu odpadních vod,
sportovních aktivit občanů
výstavbou nového sportovního areálu u základní školy, kulturních, sportovních
a spolkových aktivit v obci
(hasičů, myslivců, fotbalistů,
zahrádkářů, včelařů, modelářů, biatlonistů, rybářů, folkloristů, divadelníků, aj.), výkupů pozemků pod místními
komunikacemi, rekonstrukce
budovy kulturního domu,
bezpečnosti na komunikacích
(opravy místních komunikací,

výstavba chodníků, odstavných ploch, parkovišť a doplnění dopravního značení),
ochrany životního prostředí,
úprav a regulace vodních toků
jako prevenci záplav, čistoty
a pořádku v obci, rekonstrukce areálu hřbitova, výstavbu
rodinných domů, důstojné
prezentaci obce v rámci kraje
a státu, udržování kulturních
památek a tradic, sociální
politiky (pečovatelské služby, klub seniorů, poradenství
pro seniory, tělesně postižené a nezaměstnané občany),
obnovy veřejného osvětlení a veřejného prostranství,
odpočinkových a parkových
zón v obci, získávání dotačních titulů nabízených krajem, státem a Evropskou unií,
zlepšení sousedských a mezilidských vztahů a také řešení
konkrétních problémů občanů ze všech oblastí života.
Ačkoliv se volební systém
do komunálních voleb zdá
být velmi jednoduchým, má
mnoho úskalí. Voliči mají trojí
možnost volby – buď individuální pro jednotlivé kandidáty, kdy má volič tolik hlasů,
kolik je členů zastupitelstva
a ty pak tzv. „křížkováním“
vybírá napříč všemi kandidátkami, dále pak stranickou,
kdy volič zaškrtne pouze jednu stranu, popř. celé sdružení
nezávislých kandidátů, nebo
kombinovanou – volič si vybere určitý počet kandidátů
a navíc zaškrtne i celou stranu. U prvních dvou možností
je počítání hlasů jasné, hlas
se přičte buď jednotlivému
kandidátovi, nebo všem kandidátům v případě zaškrtnutí
strany. Ve třetím případě se
při počítání hlasů postupuje tak, že se nejdříve rozdělí
hlasy dané jednotlivým kandidátům, kteří ale náleží k jiné
kandidátce, než je ta zaškrtnutá. Zbytek hlasů (tzn. celkový počet mandátů minus
již rozdané hlasy jednotlivým
kandidátům) se potom přidělí
Pokračování na straně 9.
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zvolené straně, a to tak, že počet zbývajících hlasů se rozdá
kandidátům, podle umístění
na kandidátní listině, tzn. od
shora dolů. Např. pokud volič
rozdělil pět hlasů kandidátům
na jiných kandidátních listinách a „zakřížkoval“ i kandidátní listinu strany, dostanou
zbylých deset hlasů kandidáti
umístění na prvním až desátém místě na kandidátce.

VÝSLEDKY
VOLEB
Pro zajímavost uveďme, jak
dopadly volby do obecních
zastupitelstev i v okolních
obcích. V Napajedlech, kde je
voleno 21 zastupitelů získala
nejvíce hlasů koalice Napajedelské fórum-ANO 2011 –
celkem 22, 91 % hlasů a tím
i 5 mandátů v zastupitelstvu,
které obsadili: Ing. Irena Brabcová, MUDr. Karel Pavelka,
Mgr. Robert Podlas, Ing. Michal Forst a Ing. Stanislav Fojtů. Po třech místech v zastupitelstvu získali kandidáti za
Úsvit přímé demokracie (s 15,
05 % hlasů) – Antonín Trňák,
Tomáš Čabla, PaedDr. Libuše
Pacholíková. Moravané získali
se 14, 44 % hlasů také 3 mandáty – Zbyněk Ohnoutek, Ing.
Arch. Kamil Koláček, Zbyněk
Tilšer. Také Česká strana sociálně demokratická získala
se 12, 4 % hlasů 3 mandáty – Mgr. Denisa Kalmárová,
Josef Fujcik, Pavla Stoklásková. Dva mandáty získali za
Komunistickou stranu Čech
a Moravy se 11, 45 % hlasů
Marie Hlochová a JUDr. Radek
Foral. Občanskou demokratickou stranu se ziskem 9, 58 %
hlasů zastupuje Ing. Pavel Ratiborský a Ing. Jaroslav Toufar.
Za Křesťanskou demokratickou unii – Československou
stranu lidovou s 9, 54 % hlasů
se do zastupitelstva dostali
Tomáš Harník a František Cívela. Zbývající mandát získala
Strana svobodných občanů (4,

V tomto systému spočívá jedno z oněch úskalí. Pokud totiž
volič v takovémto způsobu
hlasování udělí v již označené straně hlasy i jednotlivým
kandidátům, jsou tyto individuální hlasy anulovány a přihlíží se pouze k volbě strany
jako celku.
A nyní už k samotným výsledkům voleb. Na prvním
místě se umístilo sdružení
Iniciativa občanů Halenkovic
Kandidátní listina
KSČM
Za Halenkovice krásnější
Iniciativa občanů Halenkovic

62 % hlasů) a jejich kandidátka Lucie Lompejová.
Ve Spytihněvi získalo celkem 11 z 15 mandátů sdružení nezávislých kandidátů
Vize pro Spytihněv s celkem
67, 31 % hlasů. Do zastupitelstva tak byli zvoleni: Mgr. Vít
Tomaštík, Ing. Eva Polášková,
Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.,
Miloslav Zbožínek, Vítězslav
Valenta, Pavel Janík, Erika
Růžičková, Vladimír Jaša,
Josef Vojtěšek, Ing. Ondřej
Hrubý a Radek Maňásek. Na
druhém místě skončilo také
sdružení nezávislých kandidátů Impuls pro Spytihněv
s celkem 16, 63 % hlasů. Zastupiteli za toto sdružení se
stali Vilém Matěja a Bohdana
Kudlíková. I na třetím místě
skončilo sdružení nezávislých
kandidátů s názvem Pro rozvoj obce Spytihněv s 13, 54 %
hlasů, kdy v zastupitelstvu zasednou Ing. Libor Šolar a Ing.
Miroslav Kučera. Na čtvrtém
místě skončila Komunistická
strana Čech a Moravy se 2,

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ
s 58, 17 % hlasů, což znamenalo zisk 9 mandátů v zastupitelstvu obce. Oproti minulým volbám konaných v roce
2010 tak Iniciativa občanů
Halenkovic získala o jedno
místo v zastupitelstvu více.
Na druhém místě s 29, 76 %
hlasů skončilo sdružení Za
Halenkovice krásnější. Tento procentní podíl znamenal
přidělení 4 míst v zastupitelstvu. V porovnání s komunálHlasy
abs.
1 382
3 406
6 658

Hlasy
v%
12,07
29,76
58,17

Počet
mandátů
2
4
9

ními volbami v roce 2010 je
to o jeden mandát méně. A na
třetím místě skončili kandidáti za Komunistickou stranu
Čech a Moravy, kteří celkově
získali 12, 07 % hlasů, což
stačilo na dvě zbývající místa
v zastupitelstvu obce. V jejich
případě lze říci, že si udrželi
stejnou pozici jako po minulých volbách do zastupitelstev obcí, kdy získali také dva
mandáty.

Jméno

Hlasy abs.

Jaromír Blažek

672

Ing. Eliška Trvajová

569

František Vojáček

554

Petr Strašák

530

51% % hlasů, která ale
nedosáhla ani na jeden MVDr. Iveta Stiksová
526
mandát.
Antonín Holásek
487
Ve Žlutavě komunál- Mgr. Vojtěch Tělupil
422
ní volby vyhrála Česká
Dagmar Kylarová
419
strana sociálně demo407
kratická se 35, 11 % Lukáš Juřena
Anna
Kašpárková
440
hlasů
a získala tři mandáty, František Palla
350
které obsadili Ing. Stani- Věnceslava Jadrníčková
299
slav Kolář, Šárka Večer- Mgr. Ondřej Gabrhelík
297
ková a PhDr. Jarmila BiAntonín Stratil
274
líková. Na druhém místě
227
skončilo Sdružení nezá- Mgr. Radana Dundálková
Zdroj:
www.volby.cz
vislých kandidátů – Žlutava se 30, 83 % hlasů, které který získal Vladimír Mišurec.
získalo také tři mandáty – do
Na závěr pogratulujme
zastupitelstva tak byli zvole- nově zvoleným zastupitelům
ni Ing. Petr Mišurec, Kateřina k jejich úspěchům a popřejme
Kašpárková a Daniel Fuksa. jim mnoho zdaru v jejich činTřetí místo patří Občanské nosti pro rozvoj obce.
demokratické straně se 19,
I. Juřenová
2 % hlasů a ziskem
dvou mandátů pro
Karla Goiše a Marcela Čevoru. Poslední
zůstala Komunistická
strana Čech a Moravy s 14, 86 % hlasů
a jedním mandátem,

www.halenkovice.cz
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LETNÍ TÁBOROVÉ SOUSTØEDÌNÍ NA VÌTØÁKU
„Vítejte, jmenuji se Alenka a jsem neteří hraběte
z Větřáku...“ těmito slovy zahájila sličná komteska čtvrté
letní soustředění folklorního
souboru Pláňata. Vedoucí se
totiž tento rok inspirovali
pověstí o založení Halenkovic a vznikl tak název „Alenka a zbojníci“. V tomto duchu
děti prožily čtyři slunečné
i upršené dny, kdy se v čase
přesunuly o několik let dříve.
Do dob, kdy se to zbojnickými skupinami na našem území jen hemžilo a kdy nebylo
radno nechávat svůj měšec
s dukátky bez povšimnutí ...
Však ony vám o tom děti povypráví samy...

Na jídlo si každý vydělal
stavbou svého dočasného
obydlí. Teď skoro všichni po
obědě odpočívají, kreslí vlajky, a čekají na další rozkazy.
Naše vlajka je hotová, náš
symbol je na světě. Stvrzena
krvavým podpisem členů oddílu. HURÁÁÁ!!
Dorazily nové suroviny pro
výrobu věnců a praků, ale každý si musel vyrobit vlastní
– všichni uspěli i s menší pomocí, někteří ostřílení zbojníci i bez pomoci.
A poté jsme za to byli patřičně odměněni dukáty.
O chvíli později jsme hráli hru, která se jmenovala
„malá scéna“ strašně jsme se

„Zbojníci z Modřan“
Náš tým se skládal ze 6
členů:
Kapitán: Kuba Chaloupka
Zbytek týmu: Gabča Mitáčková, Terezka Bieberlová, Kačenka Jelínková, Nikolka Vojáčková, Alžbětka
Palúchová
Středník 2. 7. 2014
1. den
Náš první den na novém
tábořišti.
Den začal, všichni vstali
ve svém starém bydle a vyrazili na Větřák…
Sešla se tu početná skupina zbojníků, která se poté
rozdělila na oddíly. My jsme
jeden z nich, jmenujeme se
„Zbojníci z Modřan.“ Čas
plynul a poté nastal čas naplnit zbojnické žaludky jídlem.

nasmáli.
I když pršelo, užili jsme si
krásný den. Pokud nebude
pršet a bude pěkně, ještě nás

helíková, Terezka Jašová, Kačenka Mitáčková, Honza Gabrhelík, František Bieberle
Čtvrtek 3. 7. 2014
2. den
Když jsme se ráno vzbudili, zazněla „bubřela“ a šli
jsme na rozcvičku. Po rozcvičce jsme se šli nasnídat.
Při snídani přišla Alenka se
strýčkem a sdělila mu, že je
zamilovaná. Strýček jí odpověděl, že ji zavře do kláštera a pak Alenka utekla. Po
malém představení jsme se
donutili sbalit si věci na výlet, když jsme se dobalili, šli
jsme na oběd, kde jsme měli
řízek s bramborami a poté
jsme se rozdělili do 9-ti aut.
A odjeli jsme směr zřícenina hradu Cimburk. Dvě auta
jela jinou cestou, aby vedoucí mohli vydělat věci
na spaní, aby se s tím
děti nemusely tahat.
Když jsme dorazili,
na parkovišti jsme
jako družstva dostaly úkol najít cestu
k Alence. Přišli jsme
ke klášteru, kde jsme
potkali druhý tábor
a kde jsme museli
najít vzkaz od Alenky, který nás navedl
na stopu Alenky. Šli
jsme, šli jsme a šli
jsme
nevědomky

„Hoodovi“
večer čeká stezka odvahy…
Náš tým se skládal ze 6 členů:
Kapitán: Viktorka Trvajová
Zbytek týmu: Barča Gabr-

kam, až jsme došli ke Kazatelně = vyhlídka. A poté jsme
seběhli prudký kopec až ke
studánce jménem Paní mísa,

a tam jsme dostali další úkol.
Měli jsme vyjmenovat, co
jsme viděli z Kazatelny: Koryčanská přehrada, chřibské
vrchy, údolí Kyjovky, zřícenina hradu Cimburk, Osvětimany. A poté jsme šli hledat
Alenku, ale zbojníci nám vzali nejmladší děti jako rukojmí
a my jsme je museli vysvobodit. Samozřejmě se nám
to povedlo, „šak nás znáte,“
jsme šikulky. Podle našeho plánu, který nám zadal
Alenčin strýček, jsme museli
zjistit, kde se Alenka schovává. Zbojníci nám ale nechtěli
říct, kde Alenka je, a proto
strýček udělal kouzlo, které
nám ukázalo, kde Alenka je.
Nakonec jsme ji našli a dohodli jsme se s Jurášem, aby
nekradl atd. Opékali jsme si

„Cech zlodějů“
špekáčky a uložili se ke spaní.
Náš tým se skládal ze 6 členů:
Kapitán: Mojmír Blažek
Zbytek týmu: Adéla Kylarová, Sára Holásková, Aneta
Trvajová, Markétka Kubičíková, Štěpánek Abrahám,
Amálka Hankusová
Pátek - 4. 7. 2014
3. den
Dnešní den začal tak, že
děti, které spaly na Cimburku, se postupně vracely auty
do tábora. Děti v táboře šly
snídat. Měli jsme to, co každý
Pokračování na straně 11.

11

þ. 75 / LISTOPAD 2014

Pokračování ze strany 10.
jiný den až na to, že dneska
byly kuličky s mlékem. Po
snídani jsme se chystali na
polední výlet a Pahrbek. Tam
jsme se s policajty povozili na
člunech. Poté jsme odešli na
dětské hřiště, kde jsme čekali
na vedoucí. Pak jsme jeli do
hotelu Malina, poobědvali.
Potom jsme měli jít na Pahrbek dělat úkoly, ale změnil se
plán, a jeli jsme domů. Starší
děti se šly koupat k Liškům,
kde měly v plánu shodit Romču do vody, ale nepovedlo se
nám to. A mladší děti se šly
koupat k Bieberlům, kde chtěly shodit Evičku a povedlo se
jim to. Teď má Adélka narozeniny a my máme v plánu jí
udělat narozeninovou oslavu
s diskotékou, a její rodiče jí
přinesli dort. Áďa se i rozbrečela. Potom jsme měli 10 minut na to, abychom si uklidili
stany, vedoucí byly překvapeny. Teď si jdeme přečíst deníky. Máme slíbenou stezku
odvahy a diskotéku.

„7 zlodějů“
Náš tým se skládal ze 6 členů:
Kapitán: David Černoch
Zbytek týmu: Víťa Dundálek, Maruška Gabrhelíková,
Anetka Nádvorníková, Anička
Jelínková, Beátka Petrášová,
Meliska Holásková
Sobota 5. 7. 2014
4. den
Ráno jsme po prudkém
větru vstali. A poté jsme šli

na snídani, měli jsme párky
nebo kuličky s mlékem. Po
snídani jsme si hráli, dokud
nezačalo pršet. Až přestalo
pršet, šli jsme na oběd. Na
oběd jsme měli vepřo, knedlo,
zelo. Po obědě jsme šli zpátky
na Větřák. Jak jsme přišli tak
začalo pršet. Sedli jsme si do
chaty a dívali se na Ledové
království, které se nám moc
líbilo, hlavně Olav (sněhulák). A poté začaly historické
hry. Náš tým šel jako první na
bojování, poté jsme šli k Evičce, kde jsme házeli prakem
s bramborem – to nám moc
nešlo. Pak k tetě Pavlínce P.
na lovení jablek v lavoru – to
nám vcelku šlo. Pak jsme šli ke
strýcovi Vaškovi a Lucce střílet šípem a lukem do terče –
to nám šlo. Poté jsme šli k tetě
Romči, která se nás ptala na
různé otázky. To nám taky šlo.
Poté jsme šli k Marcelce, kde
jsme jedli brambory na čas. A
další předposlední stanoviště
bylo u Verči a Zuzky. Tam jsme
měli oči zavázané šátkem,
abychom na to
neviděli. Tam
jsme chodili po
3 různých předmětech (byly to
kameny, seno
a šišky). A poté
jsme
měli
opravdu konečné poslední stanoviště, které
bylo před chatou. Tam měli
vzít nejsilnější
z každého týmu
co nejvíce děcek
a unést je na co
nejdelší vzdálenost.
Všem
čtyřem týmům se to povedlo
stejně daleko. Poté jsme se
všichni sešli v chatě, kde jsme
dostali Adélčin dort. Byl móóóóóc dobrý. Po dortu jsme
mohli ochutnat i bramboráky mňam. V olympiádě jsme
získali jako tým bramborovou medaili a měli jsme 260
bodů. Jak říká David – snaha
se cení.

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Francouzština

pro dìti

Od letošního září můžete v Halenkovicích čím dál
více slýchat francouzštinu,
a to díky našim dětem. Již
druhý měsíc se 16 halenkovických školáků seznamuje
s tímto světovým jazykem,
učí se, jak se dorozumět
například na dovolené ve
Francii, a boří mýtus o tom,
že je těžké mluvit francouzsky.

CENTRUM
PRO DÌTI
Zveme děti v doprovodu
maminek, tatínků, dědečků či babiček do budovy
MŠ Halenkovice.
Setkání budou probíhat
ve čtvrtek od 16:00 do
17:30 hodin (nejbližší se
koná 20. 11.)
Centrum je určeno především dětem, které mají
v příštím školním roce nastoupit do mateřské školy.
Bližší informace poskytne paní Eliška Černochová na tel. 577 945 797

Nezamìstnanost
v Halenkovicích

Děti s nadšením a bez
zábran zvládají záludnosti
francouzské výslovnosti,
formou her se učí nová slovíčka, využívají učebnice,
ale i zvukové nahrávky rodilých mluvčích. Kurz probíhá v prostorách Obecního úřadu a práce probíhá
v menších skupinách každý týden celých šedesát
minut. Ve výuce jsou děti,
které již navštěvují základní školu a jsou schopné číst
a psát. Podle citátu „Cizí
jazyk nám nenabízí pouze
jiná slova, ale jiný svět“ se
v kurzu snaží nejen objevovat krásu jiného jazyka,
ale seznamují se i se zajímavostmi, které se týkají
Francie a její kultury.
V. Gabrhelíková

V měsíci září 2014 bylo
v rámci obce Halenkovice
evidováno 67 uchazečů
o zaměstnání. Nezaměstnanost v Halenkovicích
dosáhla 5,39%. Oproti
měsíci srpnu 2014, kdy
bylo evidováno 66 uchazečů o zaměstnání, se jedná
o nárůst nezaměstnanosti
o 0,08%.

Výkup
oøechù
Výkupna ovoce u Valentíků na Záhumení
oznamuje, že zahájila
výkup loupaných ořechů. Ořechy musí být
suché. Cena je 120,Kč/kg. Výkup je možný
kdykoliv po předchozí
domluvě.
Kontakt:
776 751 312.

Cvièení pro dìti od 1 do 4 let
Cvičení pro děti od 1 do
4 let začalo. Cvičí se v tělocvičně ZŠ Halenkovice v pátky od 15:30 hod.
S sebou si vezměte (pro
děti i rodiče) pohodlné

oblečení, vhodnou obuv
a nezapomeňte na pitíčko.
Pro další informace
kontaktujte paní Veroniku Horkovou na
tel. 776 765 428.

www.halenkovice.cz
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Školka je opìt zaplnìna do posledního místa
Také v naší mateřské škole bylo 1. září živo, přicházeli rodiče se svými dětmi. Ty
se těšily na hračky a nové
kamarády a trochu se bály,
co je ve školce vlastně čeká.
Ale i rodiče přicházeli s obavami, zda to ten jejich malý
kluk nebo holčička zvládne,
jestli se mu bude ve školce
líbit.
Zvlášť ve třídě Sluníčka,
kam přicházely ty nejmenší
děti, se odloučení od maminky neobešlo bez smutku
a slziček.
Ale paní učitelky byly vlídné, laskavé, rodiče ve třídě

chvíli zůstali a ujistili tak
své děti, že si pro ně odpoledne určitě přijdou. Děti
se pak seznamovaly se
svými značkami, prostředím MŠ, se zaměstnanci.
Velkými pomocníky jim
byly děti, kamarádi, kteří
již školku v minulém roce
navštěvovali.
Dnes už děti přicházejí
do své školičky bez obav,
těší se na kamarády, jsou
zvědavé, jakou novou hru,
písničku nebo jinou zajímavou činnost pro ně paní
učitelka připravila a někteří dokonce neradi odcházejí odpoledne domů.
Naše MŠ
je s kapacitou 64 dětí
naplněna do
posledního
místa. Ve tří-

dě Sluníčka je 25 dětí, ve
třídě Berušky je 23 dětí a ve
třídě Skřítci je 16 dětí.
Budeme se celý rok snažit,
aby se u nás všem dětem lí-

bilo, aby získaly co nejvíce
vědomostí a byly tak dobře
připraveny pro vstup do
ZŠ.
Marie Mihálová

Třída Beruška p. uč. Černochová a Mihálová - 23 dětí

Třída Skřítci p. uč. Holásková - 16 dětí

Třída Sluníčka p. uč. Horková a Válková - 25 dětí
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TAK A ZAÈALA NÁM ŠKOLA...
„Tak a máme doma školáka“, může si říci spousta
z nás v těchto dnech. Letní
atmosféra je už ta tam a nezvykle brzké ranní vstávání
je asi to první, co děti nyní
překvapuje. Tíha školní brašny (aktovky) je naopak překvapením pro mě a proto ji
tajně každé ráno odlehčuji
vylitím podstatné části pro
našeho školáka připraveného
nápoje. Tajně proto, aby mne
nikdo neviděl a nemusel jsem
zejména své pečlivé manželce složitě vysvětlovat, proč
nedbám na současné trendy.
Žízní ve škole synek určitě
nezhyne a nebude přece tahat přes litr vody na zádech
pro náš dobrý pocit, odůvodňuji si tento svůj každodenní
kulišácký počin.
Listuji krásnými novými
učebnicemi a vzpomínám na
ty ze svého dětství. Srovnání
je „nemožné“. Pak se rozesměji, když vzpomenu na to,
jak se na zadní stranu učebnic
uváděl její uživatel z té které
třídy a stav dané učebnice
na začátku a konci školního
roku. To bylo počtení! Humor
nebyl mnohým žákům opravdu cizí. Obzvlášť povedené
a velmi přiléhavé hodnocení
stavu jedné učebnice, kterou
jsem kdysi obdržel bylo, že je

„jako z ř..i vytažená“. No snad
taková jadrnost a pravdomluvnost autorovi oné věty
vydržela až dodnes...
A co paní učitelka? Ta naše
děti chválí pro jejich znalosti,
šikovnost, nadšení a ochotu
se učit, dokonce i pro poslušnost. Je z toho překvapena,
ačkoliv má svěřeno 27 dětí,
což je na dnešní poměry prý
hodně. Učitelé už odvykli od
tříd s nejméně třiceti žáky.
Ale přece jenom, kdo by to do
těch dnešních prcků řekl, že?

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

zdroj: www.farnosthalenkovice.eu
Člověk by nad vším „dnešním“ stále lámal hůl a volal jen
po starých dobrých časech.
Ale pozor přátelé, každý má
jen ty své vlastní staré dobré
časy, objektivně vzato jsou
totiž staré dobré časy pouze
ikcí. Tak jako já vzpomínám
na svá školní léta jako na staré dobré časy, budou tak činit
i naše děti ve vztahu ke svému
dětství. Dnešní děti a mládež
určitě nejsou v jádru o nic horší, než jsme byli my. Tak jim
tolik nezazlívejme to, co jsme

mnohdy sami dělali. Vždyť
jsme nebyli přece jenom
o moc lepší... Synova čerstvá
historka o spolužákovi, který
se ve školní družině zamknul
se spolužačkou na záchodě
a klíček pak spláchnul do záchodové mísy, mi připomněla
mé nové tenisky, vhozené již
skoro před třiceti lety mými
„přejícími“ spolužáky do totožného místa, bohatě zaplněného zlatavou lázní, tvořenou
malými stranami snad všech
žáků druhého stupně. Žáčka,

zamčeného se spolužačkou na
záchodě, vysvobodil k úlevě
zoufalé družinářky přivolaný
školník. Já své tenisky se slzami v očích vylovil z mísy rukama sám a po vyprání v nich
nadělal ještě spoustu parády.
Vidíte, konec dobrý, všechno
dobré.
A vězte, že je jedno, jestli děti
čtou „my máme maso, ó my se
máme“ nebo něco jiného, nového. Nejde přece o formu, ale
o podstatu věci. Aby se děti
prostě všechno potřebné naučily. Tak ať se jim to našim přičiněním, a také mně i vám všem
daří. Učíme se totiž všichni a po
celý život. Inu i klasik praví:
„Sovy Minerviny vylétají vždy
až za soumraku“.
(iš)

www.halenkovice.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zahájení školního roku
Slavnostní zahájení nového školního roku se
konalo v pondělí 1. září
v parčíku školy. Slavnostní
projev přednesl ředitel školy
– p. Vojtěch Tělupil. Přivítal
všechny přítomné a stručně
nastínil úkoly, které čekají
na své plnění. Zvlášť povzbudivá slova pronesl směrem
k žákům 1. třídy a jejich rodičům, popřál jim hodně úspěchů a trpělivosti. Žákům 9.
ročníku připomenul zvýšení
studijního úsilí s ohledem na
výběr žádoucího budoucího
povolání. Správním zaměstnancům poděkoval za přípravu školních prostor, žáky
upozornil na dodržování
školního řádu a bezpečnosti
tak, aby zbytečně nedocházelo k úrazům, přivítal nového žáka, seznámil přítomné
se změnami v pedagogickém
sboru.
Další zdravice přednesli
hosté: starosta obce – p. Blažek a předseda SRPŠ – p. Kocián. Poté se žáci se svými
třídními učiteli odebrali do
tříd, kde se připravili na další

běžné školní dny.
Přehled počtu žáků
a třídnictví
1. ročník
24 žáků 14 chlapců, 10 dívek
tř. uč. Jiřina Grebíková
2. ročník
17 žáků 6 chlapců, 11 dívek
tř. uč. Eva Sattková
3. ročník
21 žáků 13 chlapců, 8 dívek
tř. uč. Jarmila Tělupilová
4. ročník
18 žáků 7 chlapců, 11 dívek
tř. uč. Petra Barcuchová
5. ročník
18 žáků 8 chlapců, 10 dívek
tř. uč. Jiří Veselý
6. ročník
19 žáků 12 chlapců, 7 dívek
tř. uč. Pavlína Němečková
7. ročník
18 žáků 8 chlapců, 10 dívek
tř. uč. Libor Lízal
8. ročník
15 žáků + 1 externí, 7 chlapců, 8 dívek tř. uč. Michal Palúch
9. ročník
13 žáků + 1 externí, 7 chlapců
+ 6 dívek tř. uč. Olga Idesová
Bez třídnictví p. uč. Marta
Musilová (výtvarná výchova)
Školní družina:
p. Marta Skýpalová a sl. Michaela
Lysoňková
Současný stav
počtu žáků: 163
+ 2 externí, 1. stupeň 98 žáků,
2. stupeň 67 žáků
V
letošním
roce se učitelé
naší školy zapojili do projektu:
„Zvyšování kvality základního
vzdělávání“ neboli „doučování
žáků ohrožených
školním neúspěchem.“

Poslední výdaje SRPŠ
1) Startovné + doprava: „Trnavský běh“ a „Samopal“ 332,- Kč
2) Nástěnka do školní družiny
229,- Kč
3) Příspěvek na pracovní sešity
žáků 2. – 9. ročníku 26 115,- Kč
4) MŠ nábytek pro děti
31 680,- Kč

5) Finanční dar kojeneckému
ústavu ve Valašském Meziříčí
1 500,- Kč
6) Příspěvek na dopravu
400,- Kč
7) Dokoupení školních potřeb
do výtvarné výchovy
4 273,- Kč
Hana Huťková
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„SAMOPAL“
V pátek 10. října 2014 se
čtyřčlenné družstvo žáků
7. ročníku zúčastnilo přespolního závodu „Samopal“
v Ostrožské Lhotě. V tomto

krajském kole se naši žáci
umístili na 2. místě.
Velká chvála patří Barboře
Gabrhelíkové, Renátě Flašarové, Davidu Hastíkovi a Tomáši Hučíkovi.
Tento
pozoruhodný výsledek je
o to cennější, že hlídek bylo celkem 57.
Vedoucí p. uč. Veselý, děkuje žákům
za vzornou reprezentaci nejen školy,
ale i naší obce.
Hana Huťková

DÌTSKÁ POLICIE
HALENKOVICE 15. 10. 2014

Policejní asistenci nad podzimní částí projektu převzalo Krajské ředitelství policie
Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín.
Na stanoviště se v 8.45 hodin dostavila celá čtvrtá třída
ZŠ Halenkovice v doprovodu
paní učitelky. Přítomen byl
také pan starosta, který přišel
pozdravit všechny přítomné.
Za organizátora akce Městský
úřad Otrokovice děti přivítala Ing. Lenka Žemlová, která
předala slovo policistkám
z dopravního inspektorátu.
Od těch si děti vyslechly úvodní povídání zejména o náplni
práce policistů obecně a o zásadách bezpečného pohybu
na pozemních komunikacích.
Prohlédly si osobní doklady
řidičů i doklady vozidel, které
jsou vyžadovány při silniční
kontrole a seznámily se se systémem kontrol technického
stavu vozidel a měření emisí.
Dále si děti prohlédly zařízení na měření rychlosti projíždějících vozidel, všechny
absolvovaly dechovou zkoušku, zájemci si nechali nasadit
pouta na ruce nebo si oblékli
neprůstřelné vesty.
Jedna
žákyně byla ochotna demonstrovat ostatním dětem, jak
se provádí test na drogy. Děti
s nadšením využily možnost

nastoupit do policejního auta
a prohlédnout si jeho vybavení. Padla celá řada zajímavých
dotazů z různých oblastí práce příslušníků policie (např.
výcvik a práce služebních psů,
používání služebních zbraní
apod.)
Po ukončení tohoto povídání paní učitelka určila devět dětí, které zůstaly dále
přítomny a přichystaly se
k výkonu silničních kontrol.
Zbývající děti odešly zpět do
školy a účast na kontrolách
jim byla přislíbena na jaře
příštího roku. Poté se smíšené
hlídky dětských a skutečných
policistů pustily do práce. Celkem bylo zastaveno 13 vozidel a řidičům byl vždy vysvětlen důvod přítomnosti dětí při
kontrole. Děti si samy žádaly
doklady, kontrolovaly technický stav vozidel a asistovaly při
dechových zkouškách. U žádného z kontrolovaných řidičů
nebyl zjištěn přestupek a hlídky tak nebyly nuceny udělovat
žádné pokuty ani napomenutí. Každý zkontrolovaný řidič
byl odměněn drobným dárkem.
Děti prožily bezesporu
velmi zajímavé a poučné dopoledne. Zvláštní dík patří
policistkám dopravního inAnna Vaculíková
spektorátu, které byly k dě-
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Barbora Gabrhelíková
- prvenství na „Trnavì“
Poslední středa v září je
tradičním termínem konání okresního přeboru škol
v přespolním běhu, stejně
jako Trnava u Zlína bývá jeho
tradičním dějištěm. Naše letošní účast byla po loňských
úspěších opět korunována
medailovým úspěchem. Barbora Gabrhelíková zvítězila
v
kategorii
mladších dívek. Ve stejné kategorii
byla
šestá
Renáta Flašarová. Ostatní
naši závodníci na nejvyšší

příčky nedosáhli, přesto za
bojovnost a chuť závodit zaslouží uznání a pochvalu. Byli
to tito: Adriana Vojáčková, David Hastík, Tomáš Hučík, Roman Šubík, Lenka Fischerová,
Gabriela Mitáčková, Markéta
Polomíčková, Ondřej Huťka
a Martin Trvaj.
Libor Lízal

Ing. Lenka Žemlová Odbor dopravně-správní,
Městský úřad Otrokovice
tem velmi vstřícné a přátelské
a podařilo se jim tak vytvořit
uvolněnou a příjemnou atmosféru, která děti povzbudila
k aktivní spolupráci, kladení
zvídavých dotazů a zvýšila
jejich zájem o prezentovaná
témata.

Sponzoři akce:
Synot Auto, a.s. , Rally Zlín,
spol. s r.o., Continental Barum,
s.r.o., Teplárna Otrokovice a.s.,
BESIP – regionální pracoviště
Zlín, GIENGER spol. s r.o., Mitas a.s., TUFO, s.r.o., Toma,
a.s., AAA Auto, Praha

www.halenkovice.cz
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Informace týkající se školní družiny
Provoz odpolední družiny je od 6. 10. 2014 prodloužen do 16:00 hod.
V případě, že Vaše dítě
bude zůstávat ve ŠD déle, je
nutné tuto změnu uvést na
zápisovém lístku! Zájmové
útvary, které ve ŠD probíhají v době od 13:15 do
14:30 hod.
Pondělí - Zábavné vaření
a pečení, vedoucí kroužku:
M. Lysoňková

OHLÉDNUTÍ
Letošní prázdniny byly jedny z nejlepších, protože jsme
s rodinou jeli do Chorvatska,
do části, která se jmenovala
Promajna. Jeli jsme celý den
i večer, potom jsme zastavili
na benzince, kde jsme přespali. Ráno jsme posnídali a jeli
zase dál. Když jsme dojeli, tak
jsme se převlékli do plavek
a šli jsme plavat, potom jsme
poobědvali. Pak jsme šli do pokoje, kde jsme byli ubytovaní,
vybalili jsme si věci a šli jsme
se znovu koupat. Na druhý
den jsme se šli podívat s bráchou a mamkou do Neptun
klubu, kde jsme hráli spoustu
her a byla tam velká sranda,
potom jsme se šli naobědvat, a
když byl večer, tak jsme šli do
Neptun klubu. Tam jsme chodili každý den. Večer vyhlašovali vítěze z her, které jsme
hráli přes den. Já a moje mamka jsme vyhrály druhé místo
v ruských kuželkách. V životě
jsem ruské kuželky nehrála,
ale byla to velká zábava. Měla
jsem tam spoustu kamarádů.
Byla s nimi velká sranda a zábava, hráli jsme spolu spoustu her, některé hry jsem do
té doby neznala, ale alespoň
jsem se je naučila hrát. Na
tuhle dovolenou nezapomenu,
byla jednou z nejlepších.
Renáta Flašarová
O prázdninách jsme byli
s bratrem a rodiči v Krkonoších na sedm dní. Hned druhý
den jsme jeli ke Sněžce. Koupi-

Úterý - Výtvarně-keramický ateliér, vedoucí kroužku:
M. Skýpalová
Pátek - Dráček - Mráček, vedoucí kroužku: M. Skýpalová
Děti, které kroužek v daný
den nenavštěvují, zůstávají s druhou vychovatelkou.
Kroužek „Dramaťáček“, který
byl naplánován na čtvrtek, se
nebude konat z důvodu malého zájmu. Doporučujeme
náhradní oblečení pro žáka

k pobytu venku, k výtvarným
a pracovním činnostem. Děti
si je mohou nechat v pytlíku
či v tašce pověšené v šatně
u ŠD. ŠD jinak nezodpovídá
za ušpinění oděvu. V případě
nepříznivého počasí budeme
využívat i tělocvičnu (středa), žáci budou mít do tělocvičny vhodnou obuv a oblečení pro sportování. Vše si
opět mohou ponechat v šatně
u ŠD, popřípadě si tyto věci

mohou nosit s sebou ze staré
školy a pak zase zpět domů.
Každý sudý týden v úterý
budou děti ze školní družiny
navštěvovat Místní knihovnu
na Obecním úřadě (cca od
13:15 hod. do 14:30 hod.).
Děti, které v daný den mají
kroužek „Výtvarně-keramický ateliér“, zůstávají ve školní družině, popřípadě budou
využívat také keramickou
dílnu.
Marta Skýpalová

za nejzajímavìjšími zážitky z prázdnin
li jsme lístky na lanovku a vyrazili nahoru na Sněžku. Jak
jsme tam vyjeli, tak jsme vyšli
úplně na vrchol hory. Šlo odsud vidět až do Polska. Koupil
jsem si tam okrasný kámen.
Potom jsme Sněžku slezli dolů
a zašli jsme do restaurace
a pak na pokoj do hotelu.
David Hastík
O letošních prázdninách
jsme jeli do brněnské ZOO.
Jeli jsme autem. V ZOO to bylo
super. Byli tam zebry, žirafy,
sloni, bobři, lední medvědi,
papoušci, vlci, sobi, různé
rybky. Bylo tam i plno různých průlezek a houpaček pro
malé děti. Když už jsme pošli
celou zoologickou zahradu,
šli jsme na zastávku, ze které
jsme jeli „šalinou“ k přístavu.
Vysedli jsme a šli jsme rovnou
nasednout na loď. Seděli jsme
uvnitř lodě. Když jsme vysedli, čekala na nás cestička do
kopce na hrad Kokořín. Když
jsme vyšli nahoru na hrad,
bylo tam přecpáno, protože
se tam konal nějaký festival.
Rychle jsme se šli podívat
na hrad a poté seběhli kopec
k zastávce, kde jsme čekali na
loď. Když jsme čekali, začalo
strašně pršet. Naštěstí loď už
připlouvala. Nastoupili jsme
a pluli zase do přístavu. Tam
jsme utíkali na „šalinu“, která nám málem ujela. Nasedli
jsme do aut a jeli domů. Výlet
se mi líbil.
Mája Gabrhelíková

Když jsme byli na dovolené,
tak jsme jeli do města Králíky
a prohlédli si vojenské muzeum, pak jsme se dozvěděli, že
jsou v okolí bunkry. Zajeli jsme
na oběd a vydali se do toho
největšího. No to ani nebyl
bunkr, bylo to v zemi. Ale k věci
– šli jsme dovnitř, byla trošičku
tma, ale dalo se to. Pak jsme sešli dolů. S taťkou jsme chodili
jako poslední a dozvěděli jsme
se toho asi nejvíc. Zjistili jsme
například, že se vojáci koupali ve vodě, která měla asi 5°C,
pak jsme se dozvěděli, že kdyby byl kryt napaden a nepřítel
by se dostal dovnitř, takže by
se odpálil kousek zdi a zabarikádovala se jediná cesta pro
nepřítele, samozřejmě, že naši
by vylezli druhou stranou.
Poté jsme viděli výtahovou
šachtu a místo, kde Hitler, když
byla okupace, zkoušel tento
kryt. Nalevo od výtahové šachty byla místnost, kde dal Hitler
čtyři tehdejší nejsilnější výbušniny, a hádejte, co se stalo.
Téměř nic. Trochu popraskal
strop. To je všechno. Ale venku
se vyřádily, ale bunkr stále držel. Viděli jsme dokonalé děla,
kterých jsou na světě jen dva
kusy. Nejbližší je někde v Polsku, tohle jsme viděli na obrázku. Poté jsme viděli pumu, která proletěla bunkrem a potom
vybuchla. Byli jsme celkem
odolní. Moc se mi to líbilo. Kdyby se na nás ostatní nevykašlali, co myslíte? Vyhráli bychom
2. světovou válku? Daniel Vlk

Cesta do ZOO
S tetou, se strýcem a s bratrancem jsme si udělali výlet
do ZOO. Ze Starého Města až
k centru Zlína byla cesta v pohodě, ale u Centra byla zácpa,
protože se opravovala silnice.
Teta to chtěla vzít jinudy a to
byla chyba, protože jsme zabloudili. Asi dvě hodiny jsme
bloudili všemi možnými vesničkami až nás pán a paní navedli na Jižní Svahy, odtud už
jsme tre ili. Prošli jsme si ZOO
a jeli jsme domů. Řekli jsme si,
že jsme se alespoň projeli. Výlet byl vydařený.
V. Badalová
Poslední den prázdnin jsme
jeli do Olomouce do aqvaparku. Po obědě jsme nasedli
do auta a jeli. V aqvaparku
jsme se převlékli do plavek
a šli k bazénům. Já s bráchou
jsme šli na skluzavku a jezdili
pokaždé jinak – hlavou dolů,
pozadu, vleže… Potom jsme
šli na tobogán, na kterém se
mohlo jezdit i na kruhu, ale
kruhy jsme neměli, protože
tam bylo moc lidí. I když jsme
jeli bez kruhů, moc se nám to
líbilo. Potom jsme šli já a taťka na druhý tobogán, vypadal
jako trychtýř. První jel taťka a
potom já, bylo to super. Potom
jsme šli ven za mamkou a bráchou, ale dlouho jsme tam
nebyli, za chvilku už jsme byli
zase na tobogánech. Když
jsme ještě párkrát sjeli, zjistiPokračování na straně 17.
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Pokračování ze strany 16.
li jsme, že jsou volné kruhy na
tobogán, tak jsme je vzali a jeli
na nich. Ale za chvíli už jsme
museli jít, tak jsme po cestě do
sprch ještě vlezli do studené
vody a pak už jsme se šli osprchovat a převléct. Ještě jsme si
koupili hranolky a pak už jeli
domů. Moc se nám to líbilo.
Viktorie Trvajová

tam jsme navštívili Karnak,
chrám Hatšepsut a další památky. Předposlední den jsme
pluli lodí na ostrov Mahmya.
Tam jsme se opalovali, koupali a šnorchlovali. Ve večerních
hodinách jsme se vraceli na
hotel. Následující den jsme
se sbalili, rozloučili s mořem
a odjeli na letiště. V Egyptě se
mi líbilo.
Nikola Krátká

O prázdninách jsem navštívila Egypt. Byli jsme v Luxoru,

O prázdninách jsem jela
s rodiči do Chorvatska na

SENIOØI
LEDEN:
První setkání v lednu, tradičně se skupinou Návraty
z Tlumačova „Vzpomínky na
Vánoce.“
Historií zahrad ve světě
a Lednickým parkem nás provedla paní Vlasta Hrózová.
ÚNOR:
Velký úspěch měla přednáška „O lécích“ s Pharm. Dr.
Marcelou
Martinkovičovou
z lékárny v Napajedlech.
Pan Ing. Antonín Slaník
s námi zavzpomínal na Japonsko, kde pracoval a přiblížil
nám zvyky a mentalitu Japonců.
BŘEZEN:
Posezení u ka íčka a čajíčku
a oslava jubilantů.
Jak se bránit podvodníkům
nás poučil Nprap. Karel Platoš.
Spolu s Červeným křížem
jsme pořádali přednášku
o první pomoci. Přednášela
Mgr. Jarmila Tělupilová.
DUBEN:
Cestopisnou besedou jsme
se alespoň ve fotogra iích prošli po italských ulicích Říma,
Florencie a Benátek s Mgr. Jitkou Stuchlíkovou.
Amma Masáž – tradiční japonská masáž – praktickou
ukázku nám předvedla masérka Hanka.
KVĚTEN:
Děti z kroužku břišních tanečků v Halenkovicích nám
zatancovaly k svátku mami-

ostrov Igrané. První, co jsme
uviděli, bylo nádherné moře,
kde jsme se potápěli a plavali. Pláž byla z kamenů, ale to
nám vůbec nevadilo, protože
jsme jeli lodí na ostrov Hvar,
kde už byla písečná pláž. Dokonce jsme ochutnali místní
speciality a zakoukala jsem
se tam i do kluka. Každý večer jsme chodili na zmrzliny
a procházeli se při západu
slunce po pláži. Mamka tam
potkala spolužačku ze „zá-

kladky“ a já se seznámila
s jejími dcerami. Moc jsme
si rozuměly, tak jsme s nimi
zašly na poháry a ony nás
pozvaly do jejich apartmánů.
S mojí kamarádkou jsme si
povídaly a o půlnoci jsme šly
domů.
Poslední den je ten den,
kdy se loučíte s mořem a se
vším kolem sebe. Líbilo se
mi tam a příští rok vezmu na
cestu i své kamarádky.
Kristýna Černá

ZÁŘÍ:
Po prázdninách jsme se sešli a plánovali zájezd do Vizovic a další akce.
O kosmetice nám přednášela paní Věnka Jadrníčková.
Druhý letošní zájezd byl do
Vizovic, kde jsme si prohlédli
sklárnu, zámek a občerstvili
se v čokoládovně.
Pro velký zájem nám pan
Ing. Slaník ukázal „Ještě kousek Japonska.“

Kromě toho každý čtvrtek
cvičíme ve školní tělocvičně
na balonech. Přijďte se podívat a zařadit mezi nás.
Klub seniorů Halenkovice byl založen před sedmi
lety, pravidelně se setkáváme
každých 14 dní. Myslím, že
činnost klubu je pestrá a zajímavá. Svědčí o tom stále vyšší
počet seniorů navštěvujících
klub. Proto zveme i další seniory, přijďte se mezi nás podí-

Akce klubu seniorù v roce 2014

nek. K dobré náladě přispěla
i hudební skupina Návraty.
Pan Ing. Vratislav Zíka
ze Žlutavy nám přednášel
„O kouzlu slunečních hodin.“
Koncem května jsme se vydali na zájezd na hrad Buchlov,
motorestu Samota a navštívili
Bonsaj centrum ve Starém
Městě. Výlet se vydařil, všichni
byli velmi spokojeni.

Vlasta Hrózová
ČERVEN:
Hodnocení zájezdu a promítání fotogra ií z akcí klubu.
Před prázdninami jsme
se rozloučili v Hospůdce na
hřišti. K dobré pohodě nám
zahrál na harmoniku pan
Vašek Šubík.

Pharm. Dr. Marcela
Martinkovičová
Pro velkou oblibu nás letos
ještě jednou navštíví hudební
skupina „Návraty.“ Říkáme
jim – „naše holky.“
Do konce roku nás čeká ještě pár akcí např.: „Starosto, na
slovíčko,“ „Policie radí seniorům“ a v prosinci „Předvánoční posezení s hudbou.“

masérka Hanka
vat a snad se vám mezi námi
zalíbí.
Za klub seniorů vám všem
přeji hodně zdraví a štěstí
a v klidu prožité vánoční svátky.
Božena Chytilová

Ing. Antonín Slaník

www.halenkovice.cz
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Děvčata z břišních tanečků

Hudební skupina Návraty

VÝLET NA BUCHLOV

Bonsaj centrum

Vyhlídka na Buchlově
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Z èinnosti MS podlesí Halenkovice
V letošním roce doznalo
naše MS několik změn. Na
členské schůzi konané dne
16. 2. 2014 byl zvolen nový
výbor našeho spolku, který
nyní pracuje v tomto složení.
Předseda
– František Gajdošík st.
Hospodář
– Drahomír Plšek
Místopředseda
– Jaromír Pšenka
Finanční hospodář
– Stanislav Stránský
Jednatel
– František Tomaštík
Dále byli zvoleni noví členové revizní komise
– Stanislav Ježek, Karel
Kašpárek, Jiří Musil.
Celkem je v našem spolku
22 členů a 1 adept.
Na výroční členské schůzi
konané 29. 3. 2014 byl shrnut myslivecký rok a funkcí se ujal nový výbor, jehož

náplní bude mimo jiné
nadále rozvíjet spolupráci s obcí a jejími složkami,
podporovat zájmové kroužky a směřovat další činnost
k upevnění dobrého jména
halenkovické myslivosti jak
v obci, tak i na úrovni okresu. Jednou z prvních činností
nového výboru bylo vypracování nového provozního
řádu, který byl schválen dne
17. 8. 2014. Dále je nutné
zajistit dostatek kvalitního krmiva na zimní období
a provést nutné opravy mysliveckých zařízení v honitbě
a na myslivecké chatě.
12. 7. 2014 proběhla na
Větřáku brigáda za účelem
větších oprav na nové myslivecké chatě, byl zajištěn
svah nad chatou a vybetonován odtok přívalové vody.
Opraven odpad a zrenovována střecha.

2. 7. – 6. 7. 2014 byla
nová chata zapůjčena
folklornímu kroužku Pláňata a 12. 9. – 14. 9. 2014
tábořili na naší chatě fotbalisti z mladší přípravky. 20.
9. 2014 se na Větřáku uskutečnila malá výstava spojená
s posezením u guláše při příležitosti výročí 380 let založení obce.
Nyní nás čeká příprava
honů, kdy první tzv. Kateřinský se koná 22. 11. 2014
a závěrečný na Štěpána.
Odstřel zvěře probíhá v letošním roce podle plánu,
vyznačuje se zvýšeným odstřelem zvěře černé, kdy již
v polovině října je uloveno
23 kusů divokých prasat, což
je nárůst lovu proti letům minulým o víc jak 100%. Tímto zvýšeným lovem se také
snažíme do budoucna snížit
stavy černé zvěře a předchá-

MYSLIVCI
zet tak škodám na polních
kulturách, což je však časově
velmi náročné. Naším cílem
je také zachovat stávající
stavy zvěře srnčí a drobné.
Zajíce už delší dobu nelovíme, vzhledem k jejich nízkým stavům, u bažanta je situace poněkud lepší. Úbytek
srnčí zvěře je v posledních
letech enormní a k nejvyšším úhynům dochází v jarních měsících, ale to je těžko
ovlivnitelný celorepublikový
problém.
Závěrem bych chtěl poděkovat zastupitelstvu naší
obce za inanční podporu,
příspěvek byl použit na nákup krmiva a materiálu na
stavbu přikrmovacích zařízení.
Za MS podlesí Halenkovice
F. Tomaštík

RYBÁØSKÉ ZÁVODY Pahrbek Napajedla 5. 7. 2014
Rybářský kroužek Halenkovice, který pracuje již
od 27. října 2009, má své
zázemí v budově obecního
úřadu.
Schází se zde kluci i děvčata. Jeho vedoucími jsou
pánové Jiří Doležalík a Milan Vávra. Halenkovický
rybářský kroužek
spadá pod Rybářský spolek Napajedla, Spytihněv.
Na začátku letošního července
si mohli mladí rybáři vyzkoušet své
znalosti v praxi.
Vedoucí kroužku
pro své svěřence
připravili rybářské závody, které
proběhly na Pahrbku v Napajedlích. Mladí rybáři
si mohli vychutnat
atmosféru rybářského soupeření.

Umístění:
1. Josef Vitásek
2. Dominik Trnavský
3. Gabriela Hradílková
4. Richard Vašíček
5. Veronika Badalová
Jiří Doležalík

www.halenkovice.cz
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ZAHRÁDKÁŘI
ZAHRÁDKÁŘI

GRILOVÁNÍ SELETE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZAHRÁDKÁŘI

23

þ. 75 / LISTOPAD 2014

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

SLUNEÈNÍ HODINY V HALENKOVICÍCH
Sluneční hodiny slouží lidem k orientaci v čase už
nejméně 6000 let. Všechny
vyspělé civilizace starověku
je objevily a v nejrůznějších
podobách užívaly. Staly se
zdrojem mnoha významných
poznatků, hlavně v astronomii, matematice a geogra ii.
Dnes už víme, že denní pohyb Slunce po obloze od východu k západu je zdánlivý.
Je způsoben rotací Země kolem její osy ve směru opačném (od západu k východu).

URÈENÍ ÈASU
Sluneční hodiny ukazují pravý sluneční čas (zde
halenkovický). Pravý sluneční čas neplyne rovnoměrně,
a proto jej běžně neužíváme.
Pro určení středoevropskéMěsíc
Den
1.
11.
21.

Roční pohyb Země po elipse
kolem Slunce se projevuje
např. změnami v dobách východu a západu a změnami
polední výšky slunce. Všechny tyto pohyby se promítají
na číselník slunečních hodin.
Existuje mnoho typů slunečních hodin. Tyto sluneční
hodiny patří k nejběžnějšímu
typu – nazývají se vertikální
hodiny se šikmým ukazatelem. Ukazatel (stylus) je rovnoběžný se zemskou osou.
Na severní polokouli směřu-

je do blízkosti Polárky. Svislá rovina
procházející ukazatelem musí ležet
v Severo – Jižním
směru (bez ohledu
na natočení stěny)
a ukazatel svírá
s vodorovnou rovinou úhel, rovnající se zeměpisné
šířce místa. U tohoto typu
hodin se všechny hodinové přímky střetají v jednom
bodě – průsečíku šikmého

ukazatele se stěnou. Hodiny
na stěnu ZŠ podle návrhu
Ing. Zíky namalovala Pavlína
Rozsypalová.

ho středního času (SEČ) se
musí k halenkovickému času
připočíst korekce závislá na
datu dne v roce (viz tabulka
nebo graf korekcí).
V období platnosti letního času (SELČ) se musí ještě

připočíst jedna hodina. Je to
v období od posledního pondělí března do poslední neděle
října.
Ukazatelem času je poloha
stínu ukazatele (stylu), mezi
časovými přímkami. K takto

přečtenému časovému údaji
je potřeba připočíst korekci
(i se znaménkem).
Korekční tabulka pro převod
halenkovického času na středoevropský (SEČ) korekce
v minutách:

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

-7
-2
1

4
4
4

3
0
-3

-6
-9
-11

-13
-14
-13

Hodnoty v tabulce jsou zaokrouhleny na celé minuty
a jsou uvedeny s desetidenním krokem (mimo třetí dekády tj. od 22. do konce aktuálního měsíce). Přesnější
představu o průběhu změn
korekce v průběhu roku si
můžeme udělat z následujícího grafu:

Červen
Červenec
minuty
-12
-6
-10
-4
-8
-3

Korekce (minuty)

Určení data
Kulička (nodus) je umístěna
na konci ukazatele. Kalendářní
křivky jsou na číselníku vyznačeny křivkami (hyperbolami),
protínajícími se s časovými
přímkami. Zobrazují denní
dráhu stínu nodu ve dnech,
kdy Slunce vstupuje do znamení zvířetníku. Tak můžeme
na číselníku hodin
Časová korekce (připočíst k času, který ukáží hodiny)
během roku sledovat i zdánlivý roční
pohyb Slunce. Po
dolní hyperbole se
stín nodu pohybuje
o Letním slunovratu (když je slunce
na obloze nejvýše)
Datum
a po horní hyperboHodnotu korekce určíme le o Zimním slunovratu (slunce
z grafu tak, že na vodorov- je na obloze nejníže). Po ostatné stupnici najdeme 1. den ních hyperbolách (a přímce)
v měsíci a odhadneme polohu se stín nodu pohybuje dvakrát
aktuálního dne. Protáhneme do roka (pohybuje-li se po něsvislici nahoru, ke křivce, kde jaké hyperbole v měsíci M, tak
se protnou. K takto stanove- v měsíci 12-M).
Téměř vodorovná přímka,
nému průsečíku určíme na
svislé ose počet minut. Tuto je obrazem nebeského rovníku
hodnotu korekce použijeme a stín nodu po ní putuje o Jarstejně, jako bylo popsáno ní (resp. Podzimní) rovnodennosti, tj. ve dnech, kdy Slunce
výše.

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

-4
-5
-7

-10
-13
-17

-20
-23
-25

-26
-26
-24

-21
-17
-12

vstupuje do znamení Berana
(resp. Vah). Přibližná data
vstupů Slunce do jednotlivých
znamení můžeme zjistit z níže
uvedeného schématu. Od Jarní
rovnodennosti postupně Slunce
projde těmito znameními: Beran (Jarní rovnodennost), Býk,
Blíženci, Rak (Letní slunovrat),
Lev, Panna, Váhy (Podzimní
rovnodennost), Štír, Střelec,
Kozoroh (Zimní slunovrat),
Vodnář, Ryby.
Slunce vstupuje do jednotlivých znamení kolem 21. dne
měsíce. Třetina vzdálenosti
mezi dvěma datovými čarami
odpovídá tedy asi 10 dnům.
Deset dnů po vstupu do daného
znamení tedy končí aktuální
měsíc a začíná další. Druhá
třetina vzdálenosti tedy odpovídá zhruba 10. dni nového
měsíce.
Význam zvěrokruhu
Sledování oběhu Země
kolem Slunce se nám jeví ze
Země jako relativní roční pohyb Slunce kolem Země. Polohu slunce mezi hvězdami
však pro velký jas oblohy ve
dne nemůžeme vidět (a v noci

je slunce pod obzorem). Přesto
již starověké civilizace znaly
celou dráhu slunce po obloze
mezi hvězdami. Tuto dráhu nazývaly zodiak (neboli zvířetník
nebo též zvěrokruh), a rozdělily jej na 12 dílů po 30 stupních,
zvaných znamení. Znamení pojmenovaly a stejně pojmenovaly souhvězdí (časem se znamení posunula a tak nyní je např.
znamení Berana v souhvězdí
Vodnáře).
Dnes víme, že zvěrokruhem
probíhá oběžná rovina zemské
dráhy a astronomové ji nazývají Ekliptika. Na schématu
jsou data vstupů Slunce do znamení v průběhu roku 2014.

Ing. Vratislav Zíka
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FARNOST
K předávání informací
o dění ve farnosti a také
psaného slova, které slouží
k rozšíření vědomostí, zajímavostí a poznatků slouží
v naší farnosti a obci následující zdroje:
1. měsíčník HAFAN
Je název Halenkovických
Farních Novin, jedná se
o periodikum, které je vydáváno pravidelně každý
měsíc, pro potřeby farnosti
Halenkovice, letos již je to
šestnáctý ročník. Koncem
měsíce (zpravidla poslední
neděli) vychází měsíčník
na následující měsíc. Na
tvorbě periodika se podílí
manželé Jan a Eva Kalivodovi, úvodník zpravidla
píše O. Bohumil. Příspěvky
se podílí i další farníci např.
Maruška Kalivodová a Jožka Tomaštík. Připomínky
a náměty lze adresovat autorům osobně nebo přes
schránku v kostele. Měsíčník si lze v tištěné formě
vyzvednout v kostele nebo

MEDIALIZACE FARNOSTI
nechat zasílat prostřednictvím e-mailu.
Měsíční náklad činí 50 ks.
2. www.farnosthalenkovice.eu - webové stránky farnosti
Webové stránky farnosti
byly zprovozněny v srpnu
2013. Snahou je poskytnout informace o životě
farnosti prostřednictvím
krátkých článků či reportáží, ale také využitím fotogalerie, kde jsou dokumentovány jednotlivé události
ze života farnosti – Slavnost Božího těla, 1. sv. přijímání, výročí posvěcení
kostela sv. Josefa, svěcení
bylin apod.
Aktuality jsou věnovány
aktuálnímu dění, rubrika
„Zamyšlení“ přináší témata
a myšlenky. V rubrice Příspěvky nejen od našich farníků si lze přečíst zajímavé
postřehy z různých oblastí,
ale také lze do této rubriky
i přispět svým názorem či
postojem. V rubrice Bohoslužby lze najít pořad bohoslužeb ve farním kostele

sv. Josefa, dále také ve farnostech celého děkanátu.
Součástí je také pastorační
program, kde jsou uvedeny
důležité informace, týkající
se pastorace farnosti.
Z pravidelných statistik
vyplývá, že stránky jsou
sledovány nejen ve farnosti, ale také mimo ni. Patrně
nejvzdálenější návštěvník
stránek pobývá v Brazílii.
Návštěvnost stránek se
pohybuje od 75 – 120 návštěvníků za týden.
Poznámky, připomínky
a příspěvky lze zasílat na
adresu vl@farnosthalenkovice.eu nebo na email
správce stránek uvedený
v patičce stránek.
3. kabelová televize
a obecní zpravodaj
Život farnosti není pouze
uzavřeným životem několika obyvatel v ghettu, ale
odráží se na životě celé
obce. Informace o dění ve
farnosti jsou umístěny na
smyčku kabelové televize naší obce, která přináší
aktuální události. Kdo ne-

sleduje televizi, může se
o těchto událostech dočíst
na stránkách Halenkovického zpravodaje. Například v srpnu 2014 jsme
se dočetli o Vzpomínce na
I. světovou válku a dále
jsou zde věnovány životu
farnosti další dvě strany.
Díky dnešní době, kdy
informace k nám přichází
z různých stran si lze zvolit, který způsob si vybereme a tak sami načerpáme
dosti informací z uvedených možností. Domnívám
se ale, že pokud sami víme
o něčem, co by mohlo zajímat i druhé, nebuďme
skrblíci a podělme se o tyto
informace s druhými. Je na
každém z nás, kterou možnost si vybereme, které
„medium“ oslovíme. Určitě
nám vyjdou vstříc, bude-li
naše zpráva korektní a bude-li splňovat základní požadavky.
S přáním „podělme se, se
všemi o zajímavosti a pěkné slovo“, čímž můžeme
obohatit i sami sebe
Miriam Lukášová

Odvlhèení našeho kostela a jeho výmalba
Přestože
halenkovický
kostel sv. Josefa - největší
duchovní i kulturní památka naší obce, stojí na nevyšším místě Pláňav, léta se potýkal s vlhnutím zdiva.
Problémy s vlhkostí kostelního zdiva se řešily už
v minulosti aplikací sanačních omítek. Opatření sice
zabránilo prostupu vlhkosti v ošetřených místech, ta
však začala vystupovat nad
sanovanými místy.
Římskokatolická farnost
Halenkovice proto přistoupila k radikálnímu řešení
problému – k Mechanické
horizontální hydroizolaci
podřezáním zdiva diamantovým lanem a vložením
foliové izolace na bázi sklo-

laminátu o tloušťce 2 až
2,5mm, zaklínováním a zainjektováním
podřezané
spáry.
Z výběrového řízení, do
kterého se přihlásilo několik zájemců, byla vybrána
irma Ing. Josef Kolář PRINS z Přerova.
Během samotných prací
bylo zjištěno, že vlhkost zdiva, které má tloušťku až 1m
a je složeno z kamene a pálené cihly, dosahuje působením tlakové vody enormní
úrovně.
Dokončení hydroizolačních prací uvedenou technologií se zamezilo vnikání
tlakové vody ze základů
a zemních konstrukcí do
zdiva. V nasáklém zdivu

započal proces
samovolného
vysušování.
Současně byla
provedena opatření pro zlepšení
větrání samotného interiéru
kostela.
Realizační irmou celé akce po
sanaci průběžně
probíhalo povrchové a hloubkové mikrovlnné
měření zůstatkové vlhkosti zdiva
na referenčních
bodech po celém
obvodu kostela.
Pokračování na
straně 26.

25

þ. 75 / LISTOPAD 2014

Pokračování ze strany 25.
Po poklesu naměřené vlhkosti pod 6 % (procentuální
hmotnostní vlhkost), bylo
možné aplikovat novou sanační omítku a následnou
výmalbu. Úplné vyschnutí
vlhkosti, která se do stěn dostávala více jak dvě stovky
let, pak bude otázkou několika dalších roků.
V technologických postupech byla dána důležitá podmínka na stálou propustnost jak omítek, tak i barev,
určených k inální výmalbě,
aby i nadále mohla zůstatková vlhkost ze zdiva odvětrávat. Opatření proti tlakové
vodě, působící vlhnutí zdiva
v celém jeho základovém
půdorysu, bylo dokončeno
ve druhé půli měsíce října
2013.
V průběhu července a srpna tohoto roku na základě
výsledných měření vlhkosti
a doporučení sanační irmy
bylo provedeno malování
vnitřních prostor celého
kostela. Pro výmalbu byla
vybrána irma pana Paseky
ze Žlutav.
Aby toto dílo mohlo být realizováno, bylo nutné zajistit
bezpečně postavené lešení.
Stavbu lešení a jeho přizpůsobování potřebám malířů
prováděl pan Pavel Krátký
z Halenkovic ve spolupráci
s irmou MK Stavební s.r.o.

Velmi důležitá byla příprava a kompletní barevný návrh interiéru kostela včetně
gra iky kolem sochy sv. Josefa za hlavním oltářem. Tohoto úkolu se s profesionálním
umem, trpělivostí a odborností ujala MgA.Bc. Hanka
Kalivodová (pozn. red. magistr umění). Gra iku kolem
sochy sv. Josefa nejen kompletně barevně navrhla, ale
i sama zrealizovala. Detaily
a propracovanost krásného
díla je nutno si prohlédnout
z blízka. V současnosti je
tato gra ika přizpůsobena
původnímu návrhu z roku
1973 akademického malíře
a gra ika pana Františka Peňáze.
Sl. Kalivodová měla dohled nad provedením a barevnou kombinací výmalby
celého kostela, aby vše bylo
v souladu s jejím návrhem,
který vybrala po pečlivém
zvažování farní rada. Její
práce nebyla jednoduchá,
poněvadž se v některých
detailech s malíři složitě
domlouvala o realizaci jejích představ a barevnosti.
Nakonec bylo dílo zdárně
dokončeno.
Během výmalby interiéru
byla provedena také celková rekonstrukce závěsných
svítidel. Tato jsou nově osazena úspornými žárovkami,
které nahradily původní

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ
300W žárovky. Součástí
rekonstrukce byla i úprava žárovkových patic,
které teď umožňují sundávání stínidel (což dříve
nebylo možné). V rámci
těchto úprav byla také nahrazována rozbitá stínidla
a tam, kde stínidla scházela,
byla doplněna náhradami.
Zrekonstruované osvětlení
přináší velkou úsporu elektrické energie.
Velký díl práce s manipulací s obrazy, sochami, s čistěním veškerého inventáře,
zařízení a úklidem odvedly uklízečky pod vedením
paní Anny Horkové. Přesun
těžkých předmětů ochotně
zajistili dobrovolníci z mužských řad farníků.
Financování těchto, již
několikaletých prací, bylo
prováděno z inančních prostředků farnosti, sbírek při
bohoslužbách, od štědrých
dárců a části rozpočtu obce
Halenkovice, určené pro
památky a sakrální stavby
obce.
Všem, co se na těchto
úpravách podíleli, ať jmenovaných či nejmenovaných,
patří velká úcta, obdiv a poděkování.
Na závěr si dovolím se
souhlasem autora použít
část z článku o. Bohumila
Kundla „Výmalba kostela“
uveřejněného na stránkách
naší farnosti 20.
září 2014.

FARNOST
„Měl jsem proto radost, že
se našla v domácím prostředí osoba, která nad celým
dílem výmalby hodně přemýšlela, diskutovala, dodávala návrhy řešení (tuším,
že to vkládala i do motlitby)
a nakonec i sama velkou část
malby zrealizovala. Za to jí
patří největší dík.
Sluší se ovšem poděkovat
i mnoha jiným ochotným
lidem, kteří stáli za realizací díla i v pozadí celé práce.
Od samotných malířů, přes
dobrovolníky, kteří pomáhali se stěhováním a úklidem,
přes ochotné ruce stavebníků lešení až po ty, kteří se
snažili dopátrat, jak původně vypadala čelní stěna kolem sochy sv. Josefa, a na počítači to gra icky zpracovali.
Současně s výmalbou byla
provedena i práce na lustrech kostela, což si zaslouží
rovněž nemalé ocenění.
Na našem kostele se udělal velký kus práce k oslavě
Boží a k dobru nás návštěvníků chrámu. Generace našich předků s láskou stavěly
a uchovávaly kostely.
Naše práce na kostele je
tak oceněním odkazu předchozích generací a uchováním důležitých hodnot pro
ty, kteří přijdou po nás.“
J. Janeček

www.halenkovice.cz
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V neděli 7. září 2014 jsme
již tradičně děkovali při slavnostní mši svaté za úrodu na
našich polích, zahradách a sa-

Volby do
farní rady
Během měsíce září
proběhly volby do
ekonomické a pastorační rady farnosti Halenkovice. Zvoleni byli
a členství v radě přijali
tito farníci: Miroslav
Březík, Anna Horková, Miriam Lukášová, Vladimír Jambor
a Pavel Kocián.
Všem, kteří se voleb
zúčastnili,
upřímně
děkuji. Novým členům
bych chtěl popřát, ať
mají z farnosti jenom
radost a farnost ať má
radost z farní rady.
o. Bohumil Kundl

Pozdrav o. Stephena Nesrsty
z Texasu
zdroj: www.farnosthalenkovice.eu

dech. Otec Bohumil zvolil
krásné přímluvy, které byly
zaměřeny k tomuto účelu
a dary, které byly přinášeny,

ke slavení eucharistie, byly
obohaceny o chléb a hrozny.
Mši svatou sloužil společně s otcem Bohumilem,
vzácný host P. Stephen Nesrsta z Texasu.
Otec Stephen Nesrsta se
narodil a žije v Texasu. Jeho
předkové pochází z Nového
Hrozenkova; v roce 1869
emigrovali do USA. Otec Stephen přijal roku 1995 kněžské svěcení a o rok později
se poprvé rozhodl navštívit
zemi, odkud pocházejí jeho
předkové.
Naše země ho od první
chvíle zaujala. Rozhodl se
navázat kontakt s Arcibiskupským kněžským seminářem v Olomouci a začal
každoročně zvát nově vysvěcené jáhny na prázdninový pobyt do Texasu, kde
měli možnost poznat život
místní církve a procvičit
angličtinu. S jáhny zůstává
stále v kontaktu a přijíždí jim na kněžská svěcení
a primiční mše svaté. Mezi
českými kněžími si získal

obrovskou popularitu a je
stále vítaným hostem. Po
týdnu přišel pozdrav z Texasu:
„I am always illed with great joy when I visit my friends
in the Czech Republic. My visit
with Fr. Bohumil Kundl and the
people of Halenkovice was very
enjoyable. All the people are
very kind and friendly. Hope to
be able to visit all of you again.
You are a great faith- illed community.
May the blessings of almighty God be upon all of you.“
„Jsem vždycky naplněn velkou radostí, když navštívím
své přátele v České republice.
Moje setkání s otcem Bohumilem Kundlem a lidmi z Halenkovic bylo velice milé. Všichni
byli velmi laskaví a přátelští.
Doufám, že budu mít možnost
navštívit vás znovu. Jste úžasným, vírou naplněným společenstvím.
Ať požehnání všemohoucího Boha spočine na každém
z vás.“
o. Stephen, V. Lukáš

POØAD VÁNOÈNÍCH BOHOSLUŽEB:

z zz
24. 12. Štědrý den
- v 16 hod. mše svatá pro rodiče s dětmi.
- ve 24 hod. půlnoční bohoslužba slova se zpěvem koled
25. 12. Slavnost Narození Páně
– mše sv. v 10.15 hod.
26. 12. Svátek sv. Štěpána
– mše sv. v 10.15 hod.

z

FARNOST

28. 12. Svátek sv. Rodiny
– mše sv. v 10.15 hod.

31. 12.
Mše sv. v 17.30 hod. na poděkování za uplynulý rok
1. 1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie
– mše sv. v 10. 15 hod.

27
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Tož to byla pomoc...
Války se i nám, čerstvým
důchodcům a důchodkyním, zdají hodně vzdálené
a nepředstavitelné, i když
jsme se narodili těsně po
válce a v našem raném
dětství v padesátých letech partyzánské bunkry a krátery po leteckých
bombách ještě nepohltily
lesy. Nejblíže padla letecká
bomba koncem války jen
asi 200 metrů od našeho
kržlického domu, spojenecká letadla si tehdy odlehčovala do lesů v okolí,
domy naštěstí zasaženy
nebyly. Stařenka ve vedlejším domku právě scházela
ze schůdků z horní komory, otřesem byla hned
dole, ale ošatku s moukou
neupustila, to bylo tehdy
příliš vzácné zboží. A na
příděl. Když příděl nestačil, ručním mlýnkem v noci
trochu obilí ještě tajně semlela.
Moje maminka prožila druhou světovou válku
s dvěma malými dětmi, její
manžel František byl na
nucených pracích poblíž
Berlína a starost o to, jak
děti uživit a ještě přilepšit manželovi balíkem, jí
velmi usnadnila možnost
pracovat u rodiny blízkého většího sedláka, která jí dávala za práci jídlo.
Doslova celá rodina jí pomáhala, včetně nejstarší
členky rodiny, obyčejná
námezdní práce dala díky
válečné solidaritě základ
pozdějšího dlouholetého
přátelství. To byla skutečná pomoc, jak maminka
často připomínala, když
jsme později jako děti zase
chodily pomáhat při žních
a z někdejšího velkého
sedláka se stal jen stárnoucí záhumenkář.
Konec druhé světové
války byl pro partyzánské
Kržle hodně dramatický,
těsně před osvobozením

byly v noci obstoupené
německými vojáky se psy,
takže ráno s rumuskými
vojáky ve dveřích patřilo
k nejšťastnějším okamžikům nejen mojí maminky
s malými dětmi, ale všech,
kteří s hrůzou pozorovali
větší skupinu německých
vojáků jen několik hodin
předtím a se strachem čekali, jestli po zátahu na
partyzány nechystají ještě pomstu na obyvatelích,
kteří jim pomáhali.
Dětství nás, poválečných
dětí, bylo v šedesátých letech ještě plné samostatných her v přírodě. Chodili
jsme „ven“ hrát si s balonem, běhat a zkoumat okolí jako chodí dnes děti do
tělocvičny nebo do zájmových kroužků, ale i pracovně – na kopřivy, na štrbák,
na pléšky (pampelišky)
pro králíky, do lesa na roští. Televize byla v 50. letech teprve v začátcích, ale
užili jsme si hodně besedování se sousedskými a rodinnými návštěvami, starší
vzpomínali nejen na právě
skončenou druhou světovou válku, ale i na tu první,
ještě vzdálenější.
Velká část mužů i synů
odešla do první světové
války hned v srpnu roku
1914 a kromě silných
mužských rukou se z domácností vytratili i milovaní koně, se kterými bylo
možné obdělávat pole.
Veškerá starost a tíha válečné situace zůstávala na
ženách. Moje stařenka zůstala sama s malými dětmi a bez koně, který by
pomohl obdělávat políčko
v kopci nad domem. Jak
by mohla sama hospodařit, během šesti let se jim
narodily čtyři děti! Protože měli pole, byly příděly menší než u těch, kteří
pozemky neměli, ale bez
tažného dobytka se pole

obdělávalo těžko, musel se
kůň najmout a protože peníze nebyly, tak práci koně
zase odpracovat. Ušetřit
se dalo zase jen na práci
koně, třeba nosit hnůj na
pole v koších.
Když muž ve válce padl,
žena byla o iciálně vdovou
a měla nárok alespoň na
minimální podporu. Kolik
ale bylo mužů nezvěstných
a ztracených na vzdálených frontách, o kterých
neměly rodiny žádné zprávy. Také stařenčin muž byl
již po dvou letech ve válce
nezvěstný, ale o iciálně
to bylo uznáno mnohem
později. Někteří vojáci dezertovali a skrývali se do
konce války, nebo přešli
k jiným jednotkám, mnozí
byli pochováni do hromadných hrobů. Ženy zůstávaly
dlouho v nejistotě, prakticky bez prostředků a ještě
i po válce rodiny trpěly
velkou bídou a hladem.

Nejbližší rodina si většinou pomáhala, ale stávalo
se, že se lidé osamělou ženu
ještě někdy pokusili při návštěvách o nějaký majetek
připravit, ve válce se hodilo
všechno. Taková to byla někdy „pomoc“. Jedna z halenkovských žen, o jejímž muži
se nic nevědělo, chodila do
lesa sbírat suché větve, některé z nich strhávala hákem ze stromů, a pak je vyměňovala třeba za mouku.
Muž se jí vrátil až za několik
let po válce z Ruska, kde už
měl novou rodinu, dřív neměl na cestu. Podobně se
protloukaly i jiné ženy vojáků, jejichž válečný osud byl
nejistý nebo zcela neznámý.
Muži chyběli i po válce,
ženy si pomáhaly navzájem
třeba kravami, ale nejvíc se
na polích pracovalo motykou, také děti si na ni musely brzo zvykat.
Svatava Navrátilová
(roč. 1949)

Rok 2014 - ROK RODINY
Letošní rok byl vyhlášen
rokem rodiny. Vždy platilo, že dva jsou na štěstí, na
lásku i na bolest. Rodina
je základním stavebním
kamenem lidské společnosti. Rodina tvoří zázemí
nejen dětem, ale i starším
dospělým. Kdo pomůže,
poradí, pohladí, když ne
rodina. V dnešní době to
vypadá, že se zastaral vzor
úplné rodiny. Zapomíná se
na její základní role i význam pro výchovu dětí,
život v celé společnosti.
Stačí malé nedorozumění mezi partnery a vše se
řeší rozchodem. Bez ohledu na děti a na následky
pro oba partnery. Mužský i ženský prvek je rovnocenný, stejně důležitý.
Vždyť vzorem pro dívku
je její matka a pro chlapce jeho otec. Nejsou navzájem zastupitelné. Naši

rodiče a prarodiče, i přes
drobné neshody, drželi rodinu pohromadě. Neměli
to lehké, ale vše společně
překonali a vydrželi spolu.
I proto jsme letos oslavili
v naší obci dvě zlaté a dvě
diamantové výročí svatby. Padesát let společného života oslavili manželé
Málkovi z Katernic a manželé Marholtovi z Kopce.
Šedesát let společného
života oslavili manželé Kašíkovi od Svatých
a manželé Gabrhelíkovi ze Zlámance. Takovou
dlouhou cestu ušli společně, že už si ani nedovedou představit život
jeden bez druhého. Popřejme našim oslavencům
hodně zdraví, radosti z dětí, vnoučat a pravnoučat,
vzájemnou lásku a porozumění.
JaTe

www.halenkovice.cz
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VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY
A KVÌTIN 2014

„Přírodu jsme nezdědili
po předcích, ale půjčili nám
ji naše děti!“
Dá se říct, že letošní pěstitelské úspěchy našich
zahrádkářů byly vcelku
uspokojivé, dokonce někdy
i velmi radostné. A tuto radost nám pěstitelé předali
prostřednictvím
nádherných přírodních produktů během letošní výstavy.
Každý aktivoval naše smyslové vjemy: paleta barev,
různorodost tvarů, ladnost
a vyváženost, přívětivé přijetí organizátorů a hlavně
povzbuzení chuťových a čichových buněk. Každý z nás
si ve spojení s určitým druhem ovoce či zeleniny okamžitě představí něco chutného a voňavého na stole:
štrúdl, povidlové buchty,
dýňový kompot, ořechové
rohlíčky, medové perníčky,
zeleninové saláty, osvěžující

malinovku, „čalamády“, sušené hrušky, švestky apod.
Tyto „delikatesy“ – bez
chemie, bez zdraví škodlivých příměsí, vyráběné dle
starých osvědčených receptur, nelze najít v žádném
sebevětším supermarketu
té nejvěhlasnější značky. Ať
tedy naše babičky a maminky mají stále chuť experimentovat a zdokonalovat
svá zpracovatelská úsilí
a ať je předávají a uchovávají mladším.
Halenkovická
výstava
byla opět znamenitě připravená:
- prvotřídní ovoce a zelenina
- včelařský koutek
- ukázky zpracování
- květinová výzdoba
Kdo tedy připravoval
a zajišťoval výstavu?
Pátek: 3. 10.
rod. Gabrhelíkova: František, Jarmila a syn Roman,

ZAHRÁDKÁØI

Josef Hrbáček, Dalibor Stuchlík,
Jana a Rostislav Očadlíkovi,
Marie Zapletalová, Jiřina
Černá, Jarmila Baránková,
rodina Zapletalova: Lenka,
Radek a dcera Marika, Josef
a Veronika Badalovi, Zdeněk Plšek, Miroslav Chaloupka, Václav Kocián
Sobota: 4. 10.
Miroslav Chaloupka, Josef
Badal, rod. Gabrhelíkova:
František, Jarmila a Roman,
Zapletalová Lenka s Marikou, Václav Kocián, Dalibor
Stuchlík s Alicí, Jana a Rostislav Očadlíkovi
Neděle: 5. 10.
Josef Hrbáček, Jana a Rostislav Očadlíkovi, Vlasta
Kociánová, Miroslav Chaloupka, Zdeněk Plšek, Václav Kocián, Dalibor Stuchlík
s Alicí, Lenka Zapletalová
s Marikou, František a Jarmila Gabrhelíkovi
Pondělí: 6. 10.
Marta a Zdeněk Trvajovi,
Josef Hrbáček, František
Gabrhelík, Rostislav a Milena Trvajovi, Marie Zapletalová, Eva Čapková, Vlasta
Kociánová, Jarmila Baránková, Jana a Rostislav Očadlíkovi, Dalibor Stuchlík
Jaké odrůdy byly vystaveny?
Jablka:
angold, karmína, golden,
kid orange, oranienské,
grovštínské, red deliciouse, zlatá parme-

na, zahrada čech, fantazie,
zvonkové, „čensgrív“, kids
red, hranáč, reneta zlatá,
malináč, kysnatka, gold
star, selena, apollo, opál, jonagored, gloster, jadrnička,
matčino, orion, panenské,
lorina, topaz, starking, jonathan, bohemie, sirius,
melrose, melodie, rubinola, rajka, jonagold, ontario,
spartan, rubín, šampion,
idared, starkinson
Hrušky:
dikolóz,
erika,
nashi
– japonská, konference,
grasdenance
Trnky:
jojo
Ořechy
Poděkování
za největší kolekci jablek
– p. Josefu Hrbáčkovi
za nejhezčí kolekci jablek
– p. Marii Horkové
za včelařskou expozici
– manž. Očadlíkovým
za přínosnou kolekci jablek
– ZO ČZS Spytihněv
za přínosnou kolekci jablek
– p. Marčíkovi: Sady Žlutava
za nejhezčí květinu
– p. Daně Němcové
za nejhezčí zeleninu
– p. Jarce Baránkové
za sbírku kaktusů
– p. Mileně a Rosťovi Trvajovým
Pokračování na straně 29.
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Pokračování ze strany 28.
Diplom za nejlepší jablko
spartan
– p. Josefu Hrbáčkovi
starking
– p. Václavu Marholtovi
rubinola
– p. Vladimíru Němcovi
idared
– p. Jaroslavu Grebeníčkovi
rubín
– p. Marii Zapletalové

šampion
– p. Anně Sklenaříkové
ontario
– p. Vladimíru Kašíkovi
jonagold
– p. Rosťovi Trvajovi
Souhrnný údaj:
celkem 133 vzorků:
- 120 určených, 13 neurčených
239 návštěvníků, děti z MŠ
a žáci ZŠ

Za celou nádherou je třeba vidět pořádný kus práce
– nejen v souvislosti se samotným uspořádáním této
tradiční a oblíbené akce, ale
hlavně a především v úsilí,
jehož výsledkem jsou výpěstky naší půdy – úroda našich polí a zahrádek. To znamená: obdělat, zorat, zrýt,
pokopat, okopat, pohnojit,
vyplet, šlechtit, prořezat,
sadit, vysévat, zalévat, likvi-

NOVÝ VÝBOR ÈZS HALENKOVICE

dovat škůdce, vypořádat se
s nemocemi, poté uskladnit,
zpracovat, zavařit, usušit,
konzervovat a opět začínat
znovu a dokola a to vše s láskou a trpělivostí!
Vážíme si pracovitosti našich občanů a přejeme hodně zdraví a pěstitelské úspěchy!
Na základě podkladů
od p. Hrbáčka zapsala
Hana Huťková

Pálení
podzimních
kvasù
Dne 14. 10. 2014 byla
zahájena sezona pálení
podzimních kvasů.
Objednávky a info. na
tel.: 602 527 592
Ing. Jiřina Černá
Člen ČZS Halenkovice:
cena za 1 litr 100 % alkoholu 190,- Kč
Ostatní:
cena za 1 litr 100 %
alkoholu 210,- Kč
Cena dřeva za vypálení
1 litru a. a. 25,- Kč
Dřevo platí pouze ten,
kdo nemá vlastní!

První řada zleva (sedící): Josef Badal, Ing. Jiřina Černá, Josef
Hrbáček, Miroslav Chaloupka

Horní řada (stojící): František Gabrhelík, Jarmila Gabrhelíková, Stanislav Plšek, Lu-

káš Kuchař, Dalibor Stuchlík,
Jarmila Baránková, Vladimír
Lukáš

www.zahradkari.cz/
zo/halenkovice/

www.halenkovice.cz
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HASIÈI

POŽÁR ZAHRADNÍHO DOMKU 5. 7. 2014
Jednalo se o hasičské cvičení, při
kterém byly prověřovány výjezdové a dojezdové
časy, komunikace
při události a postupy
hašení
nízké
budovy.
Jednotka vyjela
s technikou CAS
i DA.
Po příjezdu na
místo byl prove-

den průzkum, kde bylo zjištěno, že se jedná o požár
zahradního domku o velikosti cca 2x4 m. Na pokyn
velitele bylo rozvinuto vedení od CAS a za použití 2
útočných proudů započaly
hasební práce. Po uhašení
byla rozebrána střešní konstrukce a požářiště ještě
jednou prolito. Po ukončení prací se jednotka vrací
zpět na základnu a hlásí
návrat na KOPIS.

POUŤOVÉ CVIÈENÍ ŽLUTAVA - požár osobního automobilu
6. 7. 2014

Naše jednotka byla požádána členy sousedního
sboru dobrovolných hasičů
obce Žlutava o provedení
ukázky zásahu na požár

osobního automobilu. Tato
ukázka byla provedena při
tradičních pouťových oslavách v obci. Jako první provedli domácí hasiči ukázku

na odstranění stromu, který
spadl na osobní automobil.
Po té následovala ukázka
našeho sboru, kdy za použití
DT a proudnice se smáčed-

lem Pyrocool provedla uhašení hořícího automobilu.
Ukázku jsme předvedli v počtu čtyř členů s technikou
CAS 32.

VÝROÈÍ - 90 LET ZALOŽENÍ TECHNICKÁ POMOC - odstranìní
z vozovky
4. 8. 2014
SDH HALENKOV 26. 7. 2014 oleje
Starosta obce p. Jaromír rozježděný olej z rozbitého
Dne 26. 7. jsme byli pozváni členy našeho družebního SDH Halenkov na
oslavy založení Sboru dobrovolných hasičů v obci. Na
tyto oslavy bylo vysláno
6 členů. Po o iciálním programu přijelo ještě několik našich členů pozdravit
kamarády do Halenkova.
Oslavy provázel bohatý
program, který byl určen
jak pro hasiče, tak i pro
širokou veřejnost. V ranních hodinách probudila
obec hasičská dechovka,
po té byla v kostele sloužena mše a po přesunutí
do Lidového domu pro-

běhla slavnostní schůze se
slavnostním obědem. Po
ukončení schůze se všichni průvodem i s technikou odebrali za hasičskou
zbrojnici do obecního parku, kde program pokračoval s muzikou a ukázkou
činnosti jednotky SDH Halenkov JPO II. Při této příležitosti jsme našim kamarádům předali dar v podobě
sochy sv. Floriána, jejímž
autorem je p. Jaroslav Vičánek st. Přejeme našim kamarádů z Halenkova pevné
zdraví a mnoho úspěchů
v dalších letech a těšíme se
na další spolupráci.

Blažek požádal jednotku
o odstranění olejové skvrny z vozovky.
Čtyři členové jednotky
vyjeli s technikou DA. Jednalo se o rozlitý a částečně

kanistru o obsahu 10l. Hasiči použili sorbent, kterým místo zasypali a pak
vozovku očistili. Při tomto
zásahu bylo nutné řídit dopravu.
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Stavìní sochy
VÝROÈÍ - 120 LET
HASIÈI
sv. Floriána
ZALOŽENÍ SDH BORŠICE
A LETECKÝ DEN 9. 8. 2014 Halenkov 19. 8. 2014
Dne 19. 8. jsme se společně s p. Jaroslavem Vičánkem
vydali do obce Halenkov
sestavit darovanou sochu
sv. Floriána. Naši kamarádi
z Halenkova připravili pro
sochu místo a my jsme sochu
postupně skládali dohromady. Za několik okamžiků stála

Dne 9. 8. se v obci Boršice
konaly oslavy 120 let založení
SDH. Oslavy byly spojené s leteckým dnem a konaly se společně jako jedna velká akce.
Na pozvání hasičů se na místním letišti sjelo mnoho hasičské techniky. Mezi pozvanými
byl i náš sbor. Vydali jsme se
s naší technikou na tuto velmi vydařenou akci. Byla zde
vystavena jak historická, tak
i moderní technika z celého
kraje.

socha sv. Floriána na svém
místě. Pak jsme ještě probrali
další plánované akce a domů
jsme se vraceli v pozdních
večerních hodinách. Jsme
rádi, že jsme udělali našim
kamarádům velkou radost,
kterou si za svou obětavou
činnost jistě zaslouží.

Při těchto oslavách probíhal
zároveň letecký den, kdy druhou polovinu letiště lemovalo
několik kusů různých letadel.
V průběhu tohoto dne, byl několikrát proveden průlet L 410
z letiště Kunovice a celý bohatý program završil svou akrobatickou show jeden z nejlepších pilotů České republiky
pilot Red Bull Air Race Martin
Šonka. Děkujeme hasičům
z Boršic za pozvání a těšíme se
na další spolupráci.

DOTACE

POŽÁR U SVATÝCH
K místu požáru vyjela tří 19. 8. 2014
členná posádka s nákladním
automobilem CAS32 Tatra
138.
Na místě bylo zjištěno, že se
jednalo o malý požár stojanu
turistické mapy a sousední
plakátovací plochy. K případu
byla přivolána i Policie ČR OO
Napajedla. Jednotka proved-

la hasební zásah
a nasvítila prostor pro policejní
fotodokumentaci.
Po zajištění místa požáru a jeho
okolí se jednotka
vrátila zpět na základnu.

Obec Halenkovice získala dotaci
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0278/
Z11/14
Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně
poskytl obci Halenkovice účelovou investiční dotaci z rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 400.000,Kč
určenou na technické zhodnocení cisternové automobilové
stříkačky pro jednotku Sboru
dobrovolných hasičů obce Halenkovice.

www.halenkovice.cz
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HASIÈI
Oslavy - 120 let
založení SDH
Oldøichovice
23. 8. 2014
23. 8. se konaly v obci Oldřichovice oslavy založení
sboru dobrovolných hasičů.
Jakožto členové 1 okrsku
Napajedla jsme byli pozváni. Oslav se účastnili
4 členové našeho SDH a na
výstavu techniky jsme přivezli DA Opel Movano. Oslavy provázel bohatý program
a mnoho zajímavých ukázek
různého vybavení hasičů.
Po ukončení ukázek jsme se
odebrali zpět domů.

FILMOVÁNÍ

1. 9. 2014

PYROCAR - SRAZ HASIÈÙ Z CELÉ REPUBLIKY

29. - 31. 8. 2014

Již se stalo tradicí, že se
naše jednotka účastní největšího srazu požární techniky a hasičů v České republice s názvem PYROCAR.
V letošním roce jsme opět
vystavovali náš dopravní
automobil Opel Movano. Letošní sraz byl spojen s výročím 150 let založení prvního
hasičského sboru. Srazu se
zúčastnilo přes 330 hasičských automobilů různého
stáří a svou techniku zde vystavovalo i několik výrobců
požární techniky jako WISS,
THT, THZ a Komet Pečky.
Po celou dobu trvání provázel sraz různý program,
jak v podobě ukázek, tak
soutěží a jiných kulturních
vystoupení. Bohužel stejně
jako minule jsme byli nuceni Pyrocar v nočních hodinách kvůli nepřízni počasí
opustit.

Dne 1. 9. byla naše jednotka požádána o asistenci při
natáčení ilmu Domácí péče,
kde jednu z hlavních rolí
hraje Alena Mihulová, kterou všichni známe z českého
ilmu Sestřičky. Jedna scéna
nově vznikajícího ilmu byla
natáčena právě s touto herečkou na území naší obce
a jednotka SDH Halenkovice
byla požádána o vytvoření
iluze deště. Jelikož počasí
bylo k ilmařům vlídné a pršelo skutečně, zůstala naše
jednotka v záloze.

OSLAVY - 380 LET ZALOŽENÍ
OBCE HALENKOVICE
20. 9. 2014
Sbor dobrovolných hasičů se aktivně podílel při
konání oslav založení obce
Halenkovice. V čase od
10:00 do 12:00 hod byla
otevřena hasičská zbrojnice a vystavena technika pro veřejnost. Pro děti
byla přichystána závodní
trať soutěže TFA „nejtvrdší hasič přežije“, dále byly

provedeny ukázky z činnosti
sboru. Děti zasahovaly na hořící školu (z papíru). Členové
jednotky pak předvedli hašení hořícího oleje, kdy ukázali
několik způsobů, jak si s hořícím olejem poradit. Na hašení byl použit i hasící sprej
Pyrocool, který by se jistě
„uživil“ v každé domácnosti.
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SOUTÌŽE V TFA A JANA
KAŠPÁRKOVÁ

HASIÈI

19. 8. 2014

V letošním roce se naše
členka Jana Kašpárková
účastnila 6 soutěží, ve kterých 4x vystoupila na stupně
vítězů. Účast na soutěžích:
Růžďka 8. místo, Halenkov
2. místo, Vsetín 5. místo, Hranice 3. místo, Žlutava 2. místo
zde se účastnil i Filip Liška
12. místo a Petr Kubín 8. místo, Hrušky u Slavkova krásné
1. místo. Děkujeme soutěžícím a hlavně Janči za výborné
reprezentování našeho SDH
i obce Halenkovice. Přejeme
hodně úspěchů v dalších soutěžích.
J. Gabrhelík ml.

Naše jednotka obdržela
krásný sponzorský dar od
irmy LUKROM. Jedná se
motorovou
rozbrušovací
pilu Dolmar. Toto vybavení
bude jednotka využívat při
různých událostech. Za tento dar irmě Lukrom velmi
děkujeme a věříme, že budeme nadále spolupracovat.

KNIHOVNA
Vzdělávání v regionech Zlínského a Jihomoravského kraje
CZ.1.07/3.1.00/50.0026
a nabízí vzdělání zaměřené na PRAKTICKÉ VYUŽITÍ
V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ
Vzdělávací oblast

Finanční
gramotnost

PC dovednosti
a digitální
technologie

Právní
vzdělávání

MÍSTNÍ KNIHOVNA HALENKOVICE SI
VZALA POD PATRONÁT PROJEKT

přímo v obci
ZDARMA!!! Každé téma
trvá 4 vyučovací hodiny (3 klasické hodiny)
a zabývá se praktickými
informacemi z každodenního života. Pro občany je

vzdělávání zcela zdarma.
Vzdělávat vás budou zkušení lektoři.
Termíny budou přizpůsobeny přímo po dohodě
s vámi, v dopoledních
i odpoledních hodinách.

Téma

Více informací v místní
knihovně Halenkovice
Kontaktní osoba:
PAVLÍNA BIEBERLOVÁ,
tel.: 605 209 974,
e-mail:
mkhalenkovice@centrum.cz

2.

Změny v občanském právu – způsoby a druhy dědění

3.

Změny v občanském právu – pro zaměstnance a šéfy

4.

Změny v občanském právu v životě podnikatele

1.

Rodinný rozpočet a jeho úskalí

2.

Nakupování

3.

Finanční služby aneb jak se
zbytečně nezadlužit

5.

Změny v občanském právu ve vztahu, rodič,
manžel

4.

Finanční služby aneb jak nejlépe zhodnotit
své peníze

1.

Jak se neocitnout v dluhové pasti

5.

Osobní bankrot v praxi

2.

Cenové praktiky obchodních řetězců

3.

Cenové praktiky obchodních řetězců

4.

Nakupování mimo prodejnu – práva a povinnosti spotřebitele

Právní
vzdělávání

Spotřebitelská
gramotnost

1.

Základy práce s textovým editorem WORD

2.

Tvorba dokumentů v textovém editoru
WORD

3.

Základy práce s tabulkovým editorem Excel

5.

Spotřebitelské úvěry

4.

Internet, Email – běžné uživatelské operace

1.

Jak založit podnik

5.

Internet – praktické využití

2.

Jak podniky zviditelnit

6.

Zpracování digitální fotogra ie – základy

3.

Co je náklad a co výnos

4.

Jak vést účetnictví

Základy
podnikání

7.

Využití aplikací na mobilních telefonech

8.

Elektronická komunikace s úřady

5.

Pracovně – právní zajištění podniku

9.

Veřejné rejstříky – on-line a práce s nimi

6.

Druhy nejčastějších daní v podnikání

1.

Změny v občanském právu – nájem bytových
a nebytových prostor

7.

Sociální a zdravotní pojištění

Informace z místní knihovny
Od začátku srpna 2014 je možné v naší knihovně využít
bezplatně bezdrátové připojení k internetu.

www.halenkovice.cz
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BIATLON
Oblastní
závod
v letním
biatlonu
Nìmèice
nad Hanou
Další oblastní závod
v letním biatlonu proběhl 13. 9. 2014 v Němčicích
nad
Hanou.
Účastnilo se jej devět
našich sportovců. Uskutečnily se zde rychlostní závody.
- V kategorii přípravka hoši Štěpán Palla obsadil první místo.
- V kategorii přípravka hoši Roman Vašíček
obsadil sedmé místo.
- V kategorii přípravka hoši František
Bieberle obsadil osmé
místo.
- V kategorii přípravka dívky Anna Jelínková
obsadila třetí místo.
- V kategorii žáci A
Richard Vašíček obsadil
druhé místo.
- V kategorii žačky A
Kateřina Jelínková obsadila třetí místo.
- V kategorii žačky
B Barbora Gabrhelíková
obsadila druhé místo.
- V kategorii žačky B
Renata Flašarová obsadila třetí místo.
- V kategorii žáci B
Martin Palla obsadil
druhé místo.

III. kolo Èeského poháru probìhlo
23. – 24. 8. 2014
v Bystøici pod Hostýnem.
Účastnilo se ho osm našich sportovců. Uskutečnily se zde dva závody. Prvním sobotním závodem
byl závod s hromadným
startem. Druhým nedělním
závodem byl rychlostní závod.
- V kategorii žáci A Richard Vašíček obsadil třetí
a dvanácté místo.

- V kategorii žáci A František Palla obsadil třicáté
čtvrté a třicáté místo.
- V kategorii žačky A Kateřina Jelínková obsadila dvacáté páté místo.
- V kategorii žačky B Barbora Gabrhelíková obsadila
osmnácté a šestnácté místo.
- V kategorii žačky B Renata Flašarová obsadila tři-

MISTROVSTVÍ ÈESKÉ
REPUBLIKY ŽACTVA JÁCHYMOV

V sobotu 20. září
a v neděli 21. září 2014
se v biatlonovém areálu
v Jáchymově uskutečnilo Mistrovství České republiky žactva v letním
biatlonu. Do závodního
víkendu, který provázelo deštivé počasí, se
z halenkovického biatlonového klubu nominovalo sedm závodníků. Dva závodníci se ze
zdravotních důvodů neúčastnili.
V sobotu dopoledne
se běžel rychlostní závod, ve kterém se rozdávaly první tituly Mistra ČR.
Do našeho klubu putuje z tohoto dne jedna
stříbrná medaile.
V kategorii žáci A
obsadil Richard Vašíček 6. místo
V kategorii žákyně A
obsadila Kateřina Jelínková 15. místo.

V kategorii žákyně B
obsadila Barbora Gabrhelíková 11. místo
V kategorii žákyně B
obsadila Renata Flašarová 23. místo
V kategorii žáci B obsadil Martin Palla 2. místo
V sobotu odpoledne se
uskutečnily štafetové závody, které se běhají pouze
v rámci MČR. V kategorii
žáci B nastoupil Martin
Palla, Richard Vašíček
a Jan Lušovský z Rožnova
pod Radhoštěm. Takto složená štafeta si doběhla pro
bronzovou medaili.
V neděli byl na programu
závod s hromadným startem, který přinesl do Halenkovic další bronzovou
medaili.
V kategorii žáci A obsadil Richard Vašíček
8. místo.
V kategorii žákyně A
obsadila Kateřina Jelínková 28. místo.

MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY DOROSTU
27. a 28. 9. 2014 se v biatlonovém areálu v Letohradu uskutečnilo Mistrovství
České republiky dorostu
a dospělých v letním biatlonu.

cáté šesté a dvacáté čtvrté
místo.
- V kategorii žáci B Martin Palla obsadil třinácté
a sedmnácté místo.
- V kategorii žáci B Tomáš
Hučík obsadil dvakrát dvacáté deváté místo.
- V kategorii dorost A
Radek Trvaj obsadil páté
a čtvrté místo.

Proběhly zde dva závody jednotlivců a štafetový
závod dvojic. Náš klub měl
zde jednoho zástupce a to
Radka Trvaje v kategorii
dorost A.

V sobotním dopoledním
závodě, po nepříliš zdařené
střelbě, obsadil 14 příčku.
V odpoledním štafetovém závodě dvojic, spolu
s Janem Štelckem z klubu

V kategorii žákyně B
obsadila Barbora Gabrhelíková 6. místo
V kategorii žákyně B
obsadila Renata Flašarová 38. místo
V kategorii žáci B
obsadil Martin Palla
3. místo
Ocenění a poháry mladým nadějím českého
biatlonu při slavnostním ceremoniálu předával prezident Českého
svazu biatlonu, pan Jiří
Hamza.
Tímto závodem byla
zakončena letní Biatlonová sezóna 2014, ale
už dnes je možné hodnotit ji jako úspěšnou.
Mladým
sportovcům
je třeba pogratulovat
a poděkovat za výbornou reprezentaci nejen
svého klubu, ale i obce.
Obrovské poděkování
patří i rodičům.

LETOHRAD
biatlonu Třebíč, díky bezchybné střelbě obsadili
6. příčku.
V nedělním závodě s hromadným startem obsadil
12. příčku.
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KONEÈNÉ VÝSLEDKY ÈESKÉHO POHÁRU
V LETNÍM BIATLONU

BIATLON

Mistrovství české
republiky žáků v Jáchymově a dorostu
v Letohradu, ukončilo letošní letní biatlonovou sezónu.
Závodů
českého
poháru se účastnilo celkem 8 našich
sportovců a absolvovali celkem 8 republikových závodů.
V konečném žebříčku ve svých kategoriích dosáhli následujícího pořadí.
Radek Trvaj
3. místo z 28 startujících dorost A

Tøídìní odpadù se vyplácí

Martin Palla
4. místo z 66 startujících
žáci B

Společnost Eko-kom Praha informovala o množství
odpadu, který obyvatelé
naší obce vytřídili v roce
2013 a předali k dalšímu

Richard Vašíček
9. místo z 59 startujících
žáci A

využití. V přehledu je uveden také objem inančních
prostředků, které naše obec
získala za vytřízený odpad
od společnosti Eko-kom.

Tuny

Částka (Kč)

81,079

87 393,50

1. kvartál 2013

9,184

15 915,00

2. kvartál 2013

26,616

24 712,00

3. kvartál 2013

19,482

19 656,50

4. kvartál 2013

25, 797

27 110,00

Rok 2013 celkem

Společnost
Eko-kom
děkuje všem občanům za
dlouholetou věrnou spolupráci.

Vybráno ze zprávy RNDr.
Martiny Vrbové, PhD., ředitelky oddělený využití
odpadů, Eko-kom, a.s.

Barbora Gabrhelíková
11. místo z 61 startujících
žákyně B
Renata Flašarová
25. místo z 61 startujících
žákyně B
Kateřina Jelínková
19. místo z 44 startujících
žákyně A
František Palla
29. místo z 59 startujících
žáci A
Tomáš Hučík
30. místo z 66 startujících
žáci B
V celkovém hodnocení klubů naše družstvo žáků obsadilo 13. místo z 30 startujících klubů.
Dále jsme se účastnili celkem devíti oblastních závodů, na kterých startovalo celkem osmnáct našich
sportovců. František Palla

www.halenkovice.cz
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FOTBAL
Již 16. ročník tradičního
Letního fotbalového turnaje
se na halenkovickém hřišti
uskutečnil v sobotu 19. 7.
2014. Výkop prvního utkání
proběhl ve 13:00 hod. O putovní pohár se utkala mužstva Halenkovic, Žlutavy,
Pohořelic a Částkova.
Výheň, kterou rozpoutalo
červencové slunce, ubírala
sil hráčům i rozhodčím. Diváci si pro sledování turnaje vybírali stinná místa pod
lipami na západní straně
hřiště, nebo pod slunečníky

LETNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ 2014
Oproti
předcházejícím ročníkům se
letos nedařilo domácímu
mužstvu, které prohrálo
oba své zápasy. Do finále
se probojovala mužstva
Žlutavy a Částkova, jejichž
vzájemné - finálové utkání rozhodlo o letošním vítězství Žlutavy. Zápasy se
odehrály korektně, s bohatými gólovými zápisy.
Nejvíce vytížení byli rozhodčí, pánové Roman Daněk a Václav Mitáček, kteří
letos odřídili všechna čtyři
utkání ve dvou, přičemž se
střídali jako hlavní a po-

Žlutava

Pohořelice

Částkov

Rozhodčí Roman Daněk, Václav Mitáček
Halenkovice
a přístřeškem Hospody na
hřišti. Nikdo nepodceňoval
pitný režim. Rozhodčí kvůli
občerstvení a ochlazení studenou vodou přerušovali
hru v polovinách poločasů.
Kbelíků s vodou se spotřebovalo nepočítaně.
I letos byly zápasy využity
pro přípravu na novou sezónu. Mohlo se libovolně střídat, čehož trenéři a vedoucí
mužstev hojně využívali.

mezní – respektování hodný výkon.
Turnaj bylo možné uskutečnit také díky podpoře
sponzorů. Základní škola
poskytla prostory šaten
a sprch u tělocvičny, které využila dvě mužstva.
Všem, kteří turnaj podpořili, organizátoři děkují.
Los, který proběhl ve
12:30 hod., proti sobě určil pro úvodní zápas muž-

stva Halenkovic a Částkova
a pro druhé utkání Pohořelice proti Žlutavě. Poražení z úvodních zápasů se
pak utkali v souboji o třetí
místo, vítězové sehráli finálový zápas o vítězství v
turnaji.
Zápasy proběhly následovně:
1. zápas
Halenkovice - Částkov 2 : 4
2. zápas
Pohořelice - Žlutava 1 : 2
O 3. místo
Halenkovice - Pohořelice 2 : 3

Finále
Částkov - Žlutava 0 : 3
Konečné pořadí turnaje:
1. Žlutava
2. Částkov
3. Pohořelice
4. Halenkovice
Nejlepší střelci turnaje:
Trčka Pavel
- Pohořelice - 2 branky
Ruzselák Miroslav
- Pohořelice - 2 branky
Kulenda Jan
- Halenkovice - 2 branky
RJ
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Semináø na podporu mládežnického fotbalu
Ve středu 20. 8. 2014 se
v areálu fotbalového klubu
SK Baťov 1930 uskutečnil seminář na podporu mládežnického fotbalu. Akci zaštítila
Fotbalová asociace České republiky (FAČR) a zúčastnil
se jí trenér reprezentace Pavel Vrba. Vše proběhlo při
příležitosti oslav turnaje Václava Ježka. Pro tento mezinárodní turnaj mládeže do 19

let byly vybrány některé stadiony zlínského kraje, kde
se jednotlivé zápasy odehrály. A proto se uskutečnila tato akce na podporu mládeže.
Šlo také o výběr talentů ročníku 2003 a 2004 - tedy deseti
a jedenáctiletých kluků.
Jednalo se o modelový trénink. Hřiště bylo rozděleno na
čtyři na sobě nezávislé tréninkové jednotky.

Vše probíhalo pod dohledem dvou trenérů
z FC Slovácko, dvou z FC Zlín
a trenéra brankářů Zlína Oty
Nováka. Za Halenkovice k modelovému tréninku nastoupil
Franta Palla, Ríša Vašíček a Lukáš Prokop. Kluci si mohli zkusit, jak vypadá profesionální
tréninková jednotka. Vždyť trenéři jsou nositeli profesionálních licencí FIFA.

FOTBAL
Počasí i tréninková jednotka vyšly na jedničku. Na
dění na hřišti dohlíželi reprezentační trenér Pavel Vrba
a trenér reprezentační devatenáctky Pavel Hoftych. Nakonec
se uskutečnila malá autogramiáda a focení s našimi VIP trenéry.
O. Prokop

TURNAJ FOTBALOVÝCH PØÍPRAVEK 2014
Poslední prázdninovou sobotu se halenkovické fotbalové hřiště zaplnilo více než
stovkou malých fotbalistů
a fotbalistek. TJ Halenkovice
uspořádala turnaj přípravek,
na který přijaly pozvání týmy
Rakvic, Babic, Spytihněvi, Zlína, Tečovic, Napajedel a domácích Halenkovic.
V rámci turnaje proběhly
zápasy v kategoriích starších
a mladších přípravek. Hřiště
bylo rozděleno na čtyři hrací plochy. Premiérově se hrálo
na nové páskové branky. Jednu sadu vlastní halenkovický
klub, druhá byla zapůjčena.
K vidění byla i další halenkovická novinka - nová sada
větších branek – vyrobených
z hliníkových pro ilů, které
se vyznačují zejména nízkou
hmotností a lepší stabilitou,
což přispívá k jejich lepším
bezpečnostním vlastnostem.
Jedno z hřišť bylo osazeno původními ocelovými bránami.
Samotný turnaj byl zahájen
v devět ráno a hrálo se téměř
do patnácté hodiny. Podmínky
pro fotbal byly ideální – ani vedro ani zima, pod mrakem. Každý z týmů měl s sebou, kromě
trenérů, i doprovod v podobě
maminek, tatínků a rodinných
příslušníků. Ti vytvářeli výbornou fotbalovou atmosféru,
fandili - když se dařilo, chválili, když se nedařilo, chlácholili.
Tolik nefalšované radosti, ale
i smutku a slziček, které zápasy přinesly, se hned tak nevi-

dí. Kluci a také několik děvčat
dávali do hry úplně vše, co na
tom, že taktické plány trenérů
nebyly častokrát ani pochopeny.
Organizaci turnaje nesli na
svých bedrech členové TJ Halenkovice, kteří měli na starosti kromě řízení průběhu
turnaje a statistik také rozhodování zápasů. Dlužno podotknout, že během celého
hracího dne nedošlo k žádným
výjimečným událostem nebo zraněním. Po celý den bylo
možné využít zázemí Hospody na hřišti. Účastníci turnaje
měli samozřejmě k dispozici
poukázky na jídlo a pití. Občerstvit se šlo i u stánku na
asfaltovém hřišti před novou
školou, kde byl pro děti zdarma k dispozici skákací hrad.
Mezi zápasy využívali malí fotbalisté také trampolínu
a tu a tam byli vidět i v pískovišti. Pro převlékání takového
množství dětí do dresů by kapacity fotbalových šaten rozhodně nestačily,
proto byly využity
i šatny v tělocvičně ZŠ Halenkovice,
za což patří vedení
školy poděkování.
Po sehrání všech
zápasů proběhlo
nezbytné slavnostní vyhodnocení, ve
kterém byli oceněni nejlepší hráči
jednotlivých týmů,
nejmladší
hráč

turnaje, zvlášť oceněna byla i děvčata, která v turnaji
nastoupila. Došlo k vyhlášení nejlepších střelců a hlavně
nejúspěšnějších mužstev. Děti byly kromě sladkostí oceněny i míči a trofejemi, které
jistě budou ozdobami klubových místností nebo dětských
pokojíčků. Dělení „kořisti“ měli na starosti trenéři.
Velký turnaj fotbalových
přípravek byl příjemnou akcí, která měla výbornou organizační i sportovní úroveň.
Uvidíme, jestli se stane novou
tradicí. Každopádně za první
ročník si Tělovýchovná jedno-

ta Halenkovice zaslouží velkou poklonu.
Konečné pořadí mladších
přípravek:
1. FC Fastav Zlín
2. TJ FS Napajedla
3. TJ Sokol Tečovice
4. FC Slovácká Sparta Spytihněv
5. Babice
6. Rakvice
7. TJ Halenkovice
Konečné pořadí starších
přípravek
1. TJ Halenkovice
2. Rakvice
3. TJ FS Napajedla
4. Babice
5. FC Slovácká Sparta Spytihněv
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FOTBAL
Už v průběhu letošního jara se měla halenkovická fotbalová přípravka představit
na stadionu v Uherském Hradišti, kde měla před zápasem
doprovázet prvoligové fotbalisty. Na jaře však fotbalový
klub 1. FC Slovácko z organizačních důvodů tuto akci odvolal.
Nakonec se vše v dobré obrátilo a zástupci uherskohradišťského klubu pozvali
halenkovické malé fotbalisty
na první zápas fotbalové sezony 2014/2015, ve kterém
1. FC Slovácko na svém trávníku přivítalo atraktivního
soupeře – mužstvo SK Slavia
Praha.
Trenéři přípravky obdrželi propozice celé akce, ve
kterých byl uveden stručný
časový rozvrh působení našich malých fotbalistů během
zápasu. Tato výjimečná akce
slibovala nevšední zážitky jak
dětem, tak jejich doprovodu.
Kluci však museli přesně dodržovat pokyny pořadatelů.
V sobotu 26. 7. 2014 se
před stadionem kromě fanoušků domácích a hostí sešli také halenkovičtí malí
fotbalisté se svým doprovodem. Zde si kluky vyzvedl zástupce klubu, který měl na
starosti organizaci dětského
doprovodu hráčů a přestávkový ukázkový zápas přípravek. Rodiče a kluci byli
u orientačního plánu stadionu seznámeni s úkoly, které
budou muset v následujících

Halenkovická pøípravka se pøedstavila
na prvoligovém trávníku
téměř dvou hodinách
splnit. Po instruktáži se rodiče, kteří obdrželi volné vstupenky, přesunuli na svá místa
na tribuně a kluci odešli do
šatny, kde pro ně byly připraveny dresy pražské Slavie. Po převlečení a kontrole
ustrojení se celé malé červenobílé mužstvo přesunulo
do tunelu, zde čekalo na hráče 1. FC Slovácka, které mělo
doprovodit. Kamery byly na
svých místech, televizní komentátoři vedli předzápasové rozhovory. Nastal okamžik
nástupu mužstev, kterého se
halenkovičtí kluci zhostili na
jedničku. Kdo sledoval přímý
přenos na ČT Sport, si jich určitě všimnul. Chvilka ve slávistickém dresu utekla jako
voda a kluci se před objektivy kamer a fotoaparátů rozběhli opět směrem k tunelu.
Odtud pak odešli do své šatny, kde se museli převléknout
do halenkovických dresů. Po
ustrojení pak jako jeden muž
přešli na tribunu za svým dospělým doprovodem, aby zde
sledovali prvoligový zápas.
První poločas se ale nemohli
dodívat do konce, protože na
ně čekal další úkol.
Ukázkovému utkání s přípravkou FC Slovácko předcházely další instrukce. Kluci
měli za úkol ihned po skončení prvního poločasu ligového
zápasu nastoupit před hlavní
tribunu.
V zákulisí byli trenéři přípravky seznámeni se zajímavou informací. Při příležitosti

prvního soutěžního zápasu,
přiletěl z Monaka pan Ivo Valenta, majitel klubu a holdingu Synot. Součástí nástupu
před ukázkovým utkáním bylo předání míčů přímo z rukou pana Valenty každému
z malých fotbalistů. Kluci si
domů tak kromě zážitků přivezli i cenný dárek.
Utkání přípravek se hrálo na
zmenšeném hřišti, kde proti
sobě nastupovaly pětice hráčů s brankářem. Pětky se pravidelně prostřídávaly. Před
nástupem se někteří z halenkovických fotbalistů obávali o výsledek zápasu – jen aby
to nebyl „klepec“ a ostuda. To
se však nesplnilo.
Hlasatel diváky na stadionu
informoval o historii halenkovické přípravky a všechny
nastoupivší hráče vyjmenoval. Asi nikdo z chlapců dosud nehrál před tolika diváky.
Domácí přípravka dokonale využila vlastního prostředí a toho, že naši kluci čekali
na pokyn ke hře, který však
nepřišel jednoznačně. Proto
téměř od začátku prohrávali
o gól. Po dalších několika minutách se domácím podařilo
se štěstím skórovat podruhé.
Od této chvíle však převzali iniciativu hosté, kterým se

podařilo snížit a nebýt konce
utkání, zřejmě by i vyrovnali.
Ostuda to tedy v žádném případě nebyla.
Po skončení zápasu přišel
na řadu závěrečný úkol. Obě
přípravková mužstva se měla
seřadit na půlicí čáře, rozběhnout se proti vlajkonošům
domácích a sklouznout se po
nakropeném trávníku. Domácí fanoušci to ocenili potleskem a připraveným choreem.
Následoval přesun do šatny
a poslední převlékání – tentokrát už do „civilu“. Po převlečení se pak kluci vypravili
zpět za rodiči, dosledovat prvoligový zápas. Škoda jen, že
Slovácko prohrálo.
Nabitý večer kluci zvládli perfektně a vzorně reprezentovali nejen sebe a svůj
klub, ale i obec Halenkovice. Všechny úkoly splnili na
jedničku - nevyskytl se sebemenší problém. Byli prostě
skvělí.
Poděkování za umožnění
této akce patří funkcionářům
1. FC Slovácko. Velký dík patří trenérům přípravky TJ Halenkovice, zejména pak panu
Richardu Vašíčkovi, který
tento nezapomenutelný zážitek klukům zařídil.
RJ
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VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ
V sobotu 11. října 2014 jsme na
obecním úřadě v Halenkovicích do
života přivítali naše nejmenší děti. Pozvání na tento slavnostní akt
přijali: Lenka a Jiří Zuzaňákovi se
synem Tomášem (foto č. 1), Alena
Holásková a František Kedra s dcerou Lucií (foto č. 2), Bronislava
a Bronislav Chytilovi se synem Bronislavem Timonem (foto č. 3), Eliška
a Rostislav Trvajovi s dcerou Zlatou
(foto č. 4), Anežka a Ladislav Horkovi s dcerou Sárou (foto č. 5), Soňa
Huťková a Luboš Hamerník s dcerou
So ií (foto č. 6) a Hana a Tomáš Čevorovi s dcerou Eliškou (foto č. 7).

Krátký program plný básniček, písniček a tanečků
předvedly děti z mateřské
školy a žákyně základní
školy, který nacvičily pod
vedením p. učitelky Černochové a p. učitelky Tělupilové. O hudební doprovod
se postarala Zuzana Kříčková.
Přejeme malým občánkům i rodičům pevné
zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Bohdana Blažková,
matrikářka
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PØEHLED POØÁDANÝCH AKCÍ
1. - 27. 11. 2014
Sdružení šance ve spolupráci s Červeným křížem pořádá dobročinnou akci
„Vánoční hvězda“ - prodej stejnojmenné květiny. Zakoupením hvězdy pomůžete těžce nemocným dětem v Dětském
hemato-onkologickém oddělení v Olomouci.
Květinu v hodnotě 100,- Kč si můžete objednat ve všech halenkovických
obchodech nejpozději do 27. 11. 2014,
nebo na tel. 728 410 799
Děkujeme Vám za podporu a vstřícnost.
15. 11. 2014
Výroční členská schůze TJ Halenkovice s volbou nového výboru, v 15:00 hodin v Hospodě u Lhotských.
16. 11. 2014
„Naše ulička“ - muzikál
V 18:00 hod. v sále KD Halenkovice.
Autorem muzikálu je mladý herec, zpěvák a hudební skladatel Matěj Tauš, rodák ze Žlutavy.
29. 11. 2014
Vánoční jarmark od 14:00 hod. budova KD Halenkovice Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v 16:00
hod. Pláňavy vystoupí děti z MŠ, žáci ZUŠ R. Firkušného Napajedla, žáci ZŠ
Halenkovice, FS Pláňata Halenkovice
a sólisté dechové hudby Topolanka.
6. 12. 2014
Mikulášská dětská mše - v 17:00
hodin, kostel sv. Josefa. A možná přijde
i Mikuláš.
13. 12. 2014
Nad Betlémem vyšla hvězda v 16:00
hod. kostel sv. Josefa Halenkovice – vánoční koledování s Pláňaty, folklórním souborem Pozdní sběr z Napajedel
a cimbálovou muzikou pod vedením Cyrila Bureše.
13. 12. 2014
Ples sportovců – od 20:00 hodin.
Hudba Madusong. Předprodej vstupenek v místní knihovně od 1. 12. 2014.
24. 12. 2014
Štědrý den - v 16 hod. mše svatá pro
rodiče s dětmi.
- ve 24 hod. půlnoční bohoslužba slova se zpěvem koled
10. 1. 2015
Tříkrálová sbírka - po halenkovických ulicích se roznese zpěv skupinek

Tříkrálových koledníků. Skupinu
tvoří 3 koledníci se zapečetěnou
pokladničkou se znakem charity
a 1 dospělý s průkazkou charity.
17. 1. 2015
Hasičský ples – pořádá SDH Halenkovice, hraje: Delta Moravy
31. 1. 2015
Dětský karneval pro děti od
0 do 10 let – proběhne v čarodějnickém duchu. Kostýmy čarodějnic
a podobných stvoření jsou vítány,
ale nejsou podmínkou. Diskotéka
pouze pro žáky II. stupně ZŠ Halenkovice
8. 2. 2015
Výroční schůze zahrádkářů
14. a 15. 2. 2015
Vodění medvěda – po halenkovický ulicích
14. 2. 2015
Rodičovský ples – pořádá SRPŠ
Halenkovice, hraje Aventis, předtančení žáků ZŠ Halenkovice
21. 2. 2015
Pochovávání basy
27. 2. 2015
Košt slivovice – degust
7. 3. 2015
„Halenkovická trnka“ – slavnostní vyhlášení koštu slivovice
21. 3. 2015
Baby bazárek
28. 3. 2015
Velikonoční jarmark
11. 4. 2015
Otevření nebe – LMK Halenkovice
26. 4. 2015
Pouť
30. 4. 2015
Pálení čarodějnic – SDH Halenkovice
13. 6. 2015
Model air show – letiště Vrchovice
27. 6. 2015
Oslava 120. výročí založení SDH
Halenkovice
ČERVEN 2015
VÝLET DO POHÁDKY
– 27. ročník výletu pohádkovým
lesem
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Říjen
55 let
Milan Holásek
Božena Juřenová
60 let
Miroslav Suchánek
Petr Prachař
Jaroslav Žůrek
70 let
Jana Kašíková
Vojtěška Vlachynská
75 let
Marie Skácelová
80 let
Danuše Švecová

Obecnice 407
Dědina 369
Záhumení 612
Járky 264
Zádřinové 657
Pláňavy 504
Dolina 513
Kopec 15
Záhumení 478

Listopad
55 let
Josef Vičánek Pláňavy 256
65 let
František Gajdošík Záhumení 617

Prosinec
50 let
Květoslava Možnarová
55 let
Jaroslava Grebeníčková
Josef Možnar
70 let
Marie Maňásková
Marie Holásková
Stanislav Ondra
Rostislav Soural
75 let
František Stratil
85 let
Eugenie Chlapková

Dolní konec 134
Pláňavy 162
Dolní konec 134
Záhumení 575
Dolina 284
Dolina 483
Dolina 72
Kopec 290
Dolina 557

K významnému životnímu jubileu Vám
upřímně blahopřejeme. Do dalších let
přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu
a mnoho spokojenosti ve Vašem
osobním životě.
Bohdana Blažková, matrikářka.
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Upozorňujeme čtenáře, že v kulturním a společenském přehledu
může docházet ke změnám!
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