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ODHALENÍ PAMÌTNÍ DESKYODHALENÍ PAMÌTNÍ DESKY

Pozvánka na turnaj 
Halenkovských fotbalových 

amatérùù
Před 70-ti lety padli při osvobozo-

vání Halenkovic, tři rumunští vojáci.
Uctít památku položením květů na 

jejich hrob, přijel v neděli 3. května 
2015 rada rumunského velvyslanec-
tví v Praze, pan Marius Săvuică se 
svou manželkou.

Vážení spoluobčané, dámy a pánové, přá-
telé včelaření,

dovolte mně, abych vás dnes přivítal 
v tento slavnostní okamžik, zde před sta-
rou školou, kde si připomeneme odhalením 
pamětní desky zakladatele a prvního před-
sedu včelařského spolku Napajedla p. Jose-
fa Mannsfelda, zakladatele a průkopníka 
v oblasti chovu a šlechtění včel.   

Pan Mannsfeld byl po dobu 36 let také ří-
dícím na zdejší škole, a proto i tato pamětní 

deska je umístěna na budově, ve které za-
čátkem dvacátého století působil. 

Jméno Mannsfeld bylo ještě nedávno 
v naší obci velkou neznámou. Dovolte, 
abych poděkoval manželům Očadlíkovým, 
kteří se zasloužili o připomenutí, jaký vel-
ký a skromný člověk u nás žil a jak se za-
sloužil nejen o rozvoj v oblasti chovu včel, 
ale i o zviditelnění obce Halenkovice. Jeho 
největší přínos byl bezesporu ve šlechtění 
včelstev, uvádění nových poznatků do praxe 
a také výchova nových včelařů.  Již od roku 
1899 byla v Halenkovicích zřízena včelař-
ská pozorovací a plemenná stanice. Tyto 
stanice byly na Moravě pouze čtyři a jejím 
správcem u nás byl právě p. Mannsfeld. Více 
podrobností o včelařství a osobě p. Manns-
felda se můžete dozvědět v dalším příspěv-
ku, a také v článku publikovaném v posled-
ním Halenkovickém zpravodaji.

Závěrem dodávám, že osobnost pana 
Mannsfedla je významná a je nutné si tako-
véto činorodé občany připomínat a zacho-
vat jejich odkaz pro budoucí generace.

(Projev starosty Jaromíra Blažka) 

OBVAZY PRO  
MALOMOCNÉ Z AFRIKY

VELIKONOÈNÍ 
JARMARK

RECEPT NA 
HALENKOVICKÉ 

PATENTY
KOŠT SLIVOVICE

RADIOAMATÉR

ZPRÁVY 
ZE ŠKOLY A ŠKOLKY

a další...
SPORT

Pamětní desku společně odhalili předseda 
ČVS Napajedla p. Ladislav Žaludek a čest-
ný člen ČVS p. Rostislav Očadlík.
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70. 70. VÝROÈÍVÝROÈÍ  osvobození Halenkovicosvobození Halenkovic
V pátek 1. května 2015, 

v předvečer 70. výročí osvo-
bození Halenkovic, se pade-
sátka halenkovických obča-
nů sešla u pomníku padlých 
na Pláňavách, aby si zde 
připomněla oběti nejstraš-
nějšího kon liktu v dějinách 
lidstva - II. světové války.

Pietní obřad byl zahájen 
státní hymnou, za jejíchž 

tónů k pomníku položili 
věnec halenkovičtí hasiči. 
Následně starosta obce Ja-
romír Blažek a o. Bohumil 
Kundl ve svých projevech 
připomenuli události vzta-
hující se k tomuto význam-
nému výročí.

Všichni účastníci pietní 
akce se pak přesunuli na 
halenkovický hřbitov, kde 

společně položi-
li kytici na hrob 
rumunských vo-
jáků a tiše se 
poklonili jejich 
památce. Ale-
xandru Tom-
cescu Marin´n 
Joan a neznámý 
rumunský vojín 
padli při osvo-
bozování Halen-
kovic.

Čestnou stráž 
u pomníku pad-
lých i u vojen-
ského hrobu 
v dobových uni-
formách drželi 
otec a syn Kleč-
kovi ze Zádřino-
ví.

paja

Z projevu starostyZ projevu starosty
Vážení spoluobčané,
sešli jsme se dnes 

1. května v předvečer 
osvobození Halenkovic 
od fašistické okupace, 
zde u pomníku padlých, 
abychom si společně při-
pomněli 70 let od ukon-
čení jedné z nejhorších 
válek, které kdy lidstvo 
zažilo.

Zdá se nepochopitel-
né, že lidstvo v čele se 
svými volenými politiky 
dopustí po první světové 
válce ještě další a ničivěj-
ší pohromu. Genocidu, 
která měla dalekosáhlé 
dopady na celé národy 
a státy. Druhá světová 
válka svou hrůzou před-

čila vše, co doposud lidé na 
bojišti i okupovaném území 
zažili. Pogromy, které byly 
páchány na celých národech, 
masové zotročování a v ne-
poslední řadě i samotný fakt 
brutality s jakou se choval 
člověk k člověku, jsou věci, 
na které se nesmí zapome-
nout. Je to totiž varování. Va-
rování budoucím generacím.

Osvobození Halenkovic 
proběhlo v dopoledních 
hodinách 2. května 1945 
vojáky rumunské armády. 
Osvobození proběhlo po-
měrně rychle a hladce. Při 
osvobození naší obce padli 
tři rumunští vojáci desátník 
Alexandr Tomcesku, vojín 
Marin Joan a neznámý vojín.  

Jejich ostatky jsou uloženy 
do válečného hrobu, který 
je na hřbitově u kostelní zdi, 
a který jsme v roce 2012 po 
dlouhých letech znovu ob-
novili na věčnou vzpomínku 
a památku našim osvobodi-
telům. Také dnes vzpomeň-
me na všechny naše spo-
luobčany, kteří ztratili svůj 
život v této nesmyslné válce. 
Prosím všechny přítomné 
o uctění jejich památky mi-
nutou ticha.

Děkuji.
Vážení spoluobčané, pro-

sím, abychom se společně 
přesunuli na hřbitov a po-
ložili kytici na hrob padlých 
rumunských vojáků.

Jaromír Blažek
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Promluva k 70. výroèí konce Promluva k 70. výroèí konce 
II. svìtové válkyII. svìtové války

Rád bych na začátku 
upřímně poděkoval za uspo-
řádání setkání při příleži-
tosti 70. výročí ukončení 
II. světové války. I když se 
dnes můžeme setkat s tím, 
že pro mnoho mladých lidí 
je II. světová válka jen pou-
hou kapitolou v učebnicích 
dějepisu, její význam je pro 
naši budoucnost nemálo dů-
ležitý.

Dodnes se snažíme po-
chopit, jak se vůbec mohlo 
podařit ovlivnit a ovládnout 
tak kulturní národ, který 
dal světu myslitele a uměl-
ce, jako byl Kant, Goethe, 
Schiller, Bach či Beethoven, 
a způsobit nejhorší tragédii 
minulého století. 

Není snadné najít od-
pověď na tuto otázku, ale 
důležité je, abychom o ní 
přemýšleli, když uvažuje-
me o současné situaci. Švý-
carský myslitel Max Picard 
krátce po válce napsal: 
„Velmi rychle jsme zapo-
mněli na hrůzy a obrovské 
neštěstí první světové války. 
Jako bychom ztratili paměť, 
jako bychom si nedokázali 
uvědomit, že víra v základní 

hodnoty lidství a svobody 
má vždy vyšší význam, než 
touha po moci.“

Kladu si otázku: Jsme si 
dnes jisti, že už se nemůže-
me dostat do podobné situ-
ace, která před 75 lety vy-
ústila ve světovou tragédii? 
Nejsou i dnes mnohé extré-
mistické tendence ve světě 
velkou hrozbou? Není smut-
né, když se v naší společnos-
ti setkáváme s lhostejností 
vůči tradicím, z nichž vze-
šel tento stát? Jako bychom 
zapomínali, kolik utrpení 
a obětí je spojeno s obháje-
ním naší svobody, samostat-
nosti a demokracie.

Toto setkání při příleži-
tosti výročí konce II. světové 
války má být pro nás důle-
žitou připomínkou toho, že 
máme zodpovědnost vůči 
těm, kteří položili život za 
naši současnou svobodu, 
a že máme chránit a nezapo-
menout na to, proč miliony 
lidí ve válce zemřeli.

Rád bych svou řeč zakon-
čil modlitbou OSN:

Pane, naše Země je jen 
malá hvězdička ve velkém 
vesmíru. Je na nás, abychom 

z ní udělali 
planetu, která 
nebude ničena 
válkami, trá-
pena hladem 
a strachem, tr-
hána v nesmy-
slném rozdě-
lení podle ras, 
barvy, světové-
ho názoru. Dej 
nám odvahu 
a prozíravost, 
abychom už 
dnes začali pra-
covat na tom, 
aby naše děti 
a děti jejich 
jednou mohly 
s hrdostí nést 
jméno člověk.

o. Bohumil 
Kundl

Lidé, kteří válku prožili, o ní velmi neradi ho-
voří. Je ale třeba, abychom se my mladší gene-
race ptali a v zájmu udržení lidskosti v našem 
konání a žití jejich smutné vzpomínky předáva-
li dál. Je nutné si ze zkušeností našich babiček 
a dědečků brát obrovské ponaučení. 

Jak jsem prožíval osvobozeníJak jsem prožíval osvobození
Pro orientaci. Bylo mi 

tehdy 12 let. Bydlili jsme 
na Pláňavách. Chaloup-
ka byla naproti hospodě 
u Lhotských, kde je teď 
pošta. Tatínek měl klem-
pířskou živnost. Rodiče ve 
válku schovávali tatínkova 
bratra, který unikl kon-
centračnímu táboru. 

Jak válka končila. 
Podle ozývajících se vý-

střelů bylo poznat, že se 
fronta přibližovala. Asi 
týden před osvobozením 
přijel na Halenkovice že-
nijní útvar. Všichni muži 
museli budovat protitan-
kové překážky.  Někteří 
až na Kudlovskou dolinu, 
jiní jednu na nové silnici 
pod Kolečkářovým a ně-
kteří od kostela pod faru. 
Lidé, kteří neměli dobré 
sklepy, si budovali kryty. 
Moji rodiče se dohodli se 
sousedy Gabrhelovými, že 
budeme u nich ve sklepě. 
Den před osvobozením 
u nás v zahradě němečtí 
vojáci vybudovali kryt pro 
kulomet a nastěhovali se 
k nám. Odpoledne začali 
rumunští dělostřelci od-
střelovat Halenkovice. Ne-
bylo to nějaké masivní, ale 
jeden granát zasáhl chlév 
na Pláňavách u Kociánů 
a zabilo jim to krávu. Na 
noc jsme byli ve sklepě. 
Maminčin bratr se domlu-
vil s vojáky, aby v případě 
odchodu zamkli a dali klíč 
nade dveře. Když šel tatí-
nek ráno poklidit, tak už 
tam vojáci nebyli a bylo 
zamčené. Rumuni začali 
osvobozovat obec. Osvo-

bození probíhalo bez ně-
jakého velkého střílení. 
Němci se bránili až pozdě-
ji a válka se pozdržela až 
u Kvasic. Jak vojáci odešli, 
vytvořila se skupina mla-
dých, která využívala doby 
bez práva, aby se mstila. 
Přivedli ke Lhotským pana 
Ančince, který byl zaměst-
nancem obecního úřadu 
a pana Adolta, který byl 
starý důchodce a přísluš-
ník německé národnosti. 
Přestože tito páni, jak se 
později ukázalo, lidem po-
máhali, museli snést i ně-
jaké pohlavky a kopance. 
Paní Lhotská je potom 
„špajskovým“ oknem pus-
tila ven a tak je uchránila. 
Že pomáhali, to potom do-
kázal pošťák, pan Maňá-
sek. Horší bylo, když pak 
přišli partyzáni a popra-
vili Žáka. I jeho vina byla 
potom zpochybněna. Pro 
mne byl tento zážitek nej-
horší a nejraději bych ho 
vymazal z paměti. 

Pak už ale následova-
la velká radost a všech-
ny spolky se předháněly 
v činnosti. Jen bych chtěl 
všem mladým lidem při-
pomenout, aby si vážili 
toho, že žijí v míru, aby si 
vážili toho, že mají svoji 
vlast. Velice těžko sná-
ším, když vidím, jak se na 
různých shromážděních 
při hraní naší hymny lidé 
chovají. Když bylo po vál-
ce a někde i v rádiu lidé 
slyšeli hrát hymnu, tak se 
postavili do pozoru. Proč 
to tak není teď?

J. J.
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Konečně se přiblížil námi 
tak očekávaný máj. V letoš-
ním roce bude obzvlášť slav-
nostní. Připomeneme si 70 
let po 2. světové válce, kdy se 
nám začalo lépe dýchat, a byli 
jsme po 6-ti letech svobodní. 
Co vše tomu předcházelo, to 
je dlouhá historie a všichni to 
neví, obzvlášť ta mladší gene-
race. Mrzí mě, že se to málo 
připomíná. Když se před ně-
kým zmíním jenom v nějakém 
úryvku v mém vzpomínání, 
myslí si, že je to pohádka či ně-
jaká bajka. Bohužel i po tolika 
letech, v mé paměti je všechno 
živé. Obzvlášť v tom čase na 
školách bylo nejdůležitější, aby 
žáci věděli, že Německo válku 
vyhraje, a že nám bude dobře. 
V jedné chvíli se zdálo, že snad 
mohou Němci opravdu vy-
hrát. Na výkladních skříních, 
na vagonech vlaků, na všech 
poutačích bylo velké „V.“ To 
znamenalo, že vítězí na všech 
frontách. Také ve škole jsme 
museli velebit Hitlera, jako 
Boha. 

Museli jsme umět odříkat 
jeho životopis, který nosím 
v paměti už tolik let. 

Nuže: „Vůdce Adolf Hitler se 
narodil v Branau jako syn cel-
ního úředníka. Již v mládí pilně 
pracoval a postupně se vzdě-
lával. Při jedné bojové akci byl 
zraněn a pro statečnost byl vy-
znamenán železným křížem. 

Obvazy pro malomocné v Africe a v IndiiObvazy pro malomocné v Africe a v Indii
Z dopisu Občanského sdruže-

ní Omega plus, Kyjov Ing. Vladi-
míra Výlety:  

„Do pletení je zapojeno asi 
850 dobrovolných pletařek 
z ČR, v r. 2014 bylo odesláno 
celkem 93 balíků s obvazy, 
do 22 leprosálií v Africe (Bu-
rundi, Ghana, Etiopie, Libérie, 
Kamerun, Tanzánie, Zambie, 
Uganda, Nigérie a Sierra Le-
one) a do 11 leprosálií v růz-
ných částech Indie, poštovné 
činilo 137.898,- Kč, za přízi od 
výrobce jsme zaplatili 71.319,- 
Kč, celkem bylo odevzdáno 

Ohlédnutí za koncem válkyOhlédnutí za koncem války
Proto založil stranu N.S.D.A.P., 
která rostla rok od roku i přes 
velké překážky. Konečně 
30. ledna 1931 byl Adolf Hitler 
jmenován „Vůdcem a Říšským 
kancléřem.“

Vůdce zná český národ, jeho 
vyspělost a schopnosti. Čecho-
vé se hlásí k Vůdci Velkoně-
mecké říše a nové Evropě jím 
založené, neboť vědí, že to je 
jediná cesta, vedoucí k životu 
a rozkvětu.“ 

To jsme museli umět jak 
„Otčenáš“. Bohudík, po 6 le-
tech to skončilo jinak. Němci 
byli už v posledním tažení, tak 
se snažili zničit, co se dalo. 

Němci byli příliš jistí, že vál-
ku vyhrají. Já jsem byla ještě 
čtrnáctileté dítě, když u nás 
procházela fronta. Pamatuji 
si, že bylo velmi špatné poča-
sí, snad to bylo i dobře. Vojá-
ci nemohli jinak postupovat 
jen pěšky. Bylo tolik bláta na 
zoraných polích, že nemohli 
unést ani své boty. My jsme 
byli všichni ve sklepě, všech-
na okna v chalupě jsme měli 
otevřená, kvůli tlakové vlně. 
Maminka právě ve chlévě do-
jila krávy, když jsme slyšeli až 
do sklepa velké rány od gra-
nátů. Za domem rostly dvě 
velké hrušky, ze kterých nám 
ten den přes střechu létaly 
větve až do dvora. Bratr se 
šel podívat, jak to postupu-
je. Měl obrovské štěstí, kulka 

mu za ičela kolem hlavy… Víc 
už se nešel dívat. Na „revíře“ 
u nadlesních Procházků bylo 
plno Němců. Když už sami vi-
děli, že se blíží konec, skákali 
z okna asi tak z třímetrové 
výšky. Když utíkali přes náš 
dvůr, to byl takový rachot, jako 
když vypustí stádo koní. Když 
utíkali Němci, my jsme měli 
v domě už Rumuny. Rumuni 
chudáci asi daleko neutekli, 
protože se říkalo, že k Nové 
Dědině asi ani nedošli, že se 
tam hodně střílelo. Osvoboze-
ní bylo celkem mírné, nejspíš 
to bylo tím špatným počasím. 
Naše vesnice byla osvobozena 
2. května 1945 za času roz-
kvetlých šeříků. Nejhůře na to 
doplatili vězni v koncentrač-
ních táborech. Kdo to přežil, to 
byl zázrak. Němci, když viděli 
prohru, tak se snažili ještě co 
nejvíce lidí zlikvidovat. Také 
do Halenkovic se vrátil politic-
ký vězeň pan Rudolf Chochola-
tý. Pan Juřena a pan Navrátil se 
nevrátili.

Po válce se dávalo částečně 
vše do pořádku. Z pohraniční-
ho území byli odsunutí Němci 
a zabírali si to čeští obyvatelé. 
Ani Němci nebyli všichni stej-
ní. Některých mě bylo i líto. 
Museli opustit všechno, co za 
celý život zbudovali. Mohli 
si vzít jen to, co mohli unést. 
Když začali naši čeští lidé osi-
dlovat pohraničí, říkalo se jim 

zlatokopové. Vybírali si dom-
ky, kde co mohli tak vykradli. 
Jenom jednotlivci, kteří tam 
šli, aby měli kde bydlet s rodi-
nou, ti se tam udrželi. Za války 
a chvíli po válce, byli k sobě 
lidé více vstřícní. Protože se 
hodně budovalo, bylo dostatek 
práce. Za pár let se už lidé za-
čali dělit. Už se zapomínalo na 
tu hrůzu, jak nad námi létaly 
skupiny bombardovacích leta-
del. Byla jsem dítě, ale dodnes 
slyším ten zvuk. Až splnily svůj 
úkol, tak se vracely odlehčené 
a za sebou nechaly jenom tros-
ky a spousty mrtvých lidí. Že 
nastal mír, a že válka skončila, 
jsme byli rádi, protože už se 
nevraždili lidé a také měli co 
jíst. Zatím se v obchodech pro-
dávalo ještě na lístky, ale to se 
v pozdější době upravilo.

V dnešní době, kdy je už 70 
let po válce, je mnoho lidí ne-
spokojených. Už není mezi lid-
mi té soudržnosti, vesměs jde 
o peníze. Nám starší generaci 
to ani tak nepřijde, protože 
jsme poznali, co přinesla válka 
a co je mír. Když slyšíme o hrů-
zách války v dalekých zemích a 
navíc o živelných pohromách 
a katastrofách… Měli bychom 
být spokojenější. Už jenom 
v tom, jak vypadala naše vesni-
ce před 70-ti lety a jak vypadá 
dnes. Buďme rádi, že žijeme 
v míru a snažme si ho udržet. 

M. Riedlová

32.550 kusů obvazů. Je třeba 
upřímně poděkovat těm, kte-
ří inančně přispěli (občané, 
obce a menší organizace) 
částkami 500,- až 5.000,- Kč. 
Výrazněji nás podpořilo Mini-
sterstvo zahraničních věcí ČR, 
Diecézní charity Olomouc, Os-
trava, Brno a Hradec Králové 
a Město Kyjov. Děkovné dopi-
sy z Afriky a Indie jsou důka-
zem, že práce je smysluplná 
a bohulibá. 

Jejich domácí práce se nedá 
nahradit obvazy kupovanými 
ani strojně pletenými, protože 

musí být z čisté bavlny a bez 
jakýchkoliv umělých přímě-
sí, aby byly pružné a šetrné k 
otevřeným ranám nemocných. 
Neobsahují žádné chemické 
látky, nevedou statickou elek-
třinu, a proto kůži 
nijak nedráždí. Pou-
žívají se jako svrchní 
vrstva a jejich velkou 
výhodou je, že jsou 
pratelné. Spotřeba ob-
vazů je velká a pro ne-
mocné mají význam 
a nevyčíslitelnou hod-
notu i v tom, že vědí, 

že na ně kdosi v daleké Evropě 
myslí. Nejsou ve své bolesti tak 
sami a opuštěni. Není výjim-
kou, že ze vzdálených míst do 
Kyjova pak přicházejí vděčná 
psaní.“



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

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ  

 

5 JARO 2015č. 77

Lepra (též malomocen-
ství či Hansenova nemoc) 
je infekční onemocnění, 
způsobované bakterií My-
cobacterium leprae, která 
má sklon napadat perifer-
ní nervy a jiné chladnější 
oblasti těla – kůži a sliz-
nice. Původně řecké slovo 
„lepra“ označuje chorobu, 
při níž se loupe kůže. Tra-
diční český název „malo-
mocenství“ odkazuje zřej-
mě na poškození hmatu, 
které choroba způsobuje. 
Nejstarší zmínka o le-
pře pochází z období cca 
1 500 př. n. l., nejstarší 
tělesné pozůstatky vyka-
zující jasné známky to-
hoto onemocnění sahají 
až do 4 tisíciletí př. n. l. 
Lepra byla považována 
za boží trest, malomoc-
ní byli soustředěni v tzv. 

leprosáriích. Poslední 
leprosárium v Evropě je 
v rumunském Tichileşti 
v deltě Dunaje. Nemoc 
často probíhá bez pří-
znaků a není nijak zvlášť 
nakažlivá (vyjma kožní 
formy vytvářející vředy, 
která je velmi nakažli-
vá). Za určitých okolností 
může ale dojít k  rozvinu-
tí její destruktivní formy. 
Ničí lidský imunitní sys-
tém a způsobuje znetvo-
řeniny na končetinách 
a na obličeji. Odhaduje 
se, že leprou v současné 
době trpí 10-11 milionů 
lidí, zejména ve střední 
Africe a jihovýchodní Asii. 
K léčbě malomocenství se 
dnes používají speci ická 
antibiotika.

Zdroj: Wikipedia.cz, 
ČT Brno

V úterý 28. dubna 2015 
se v několika vstupech 
uskutečnilo živé vysílání 
na vlnách Českého rozhla-
su Brno. 

V rámci vysílání jsme 
mohli vyslechnout recept 
z tradiční kuchyně na ky-
sané patenty od paní Lud-
mily Jamborové, paní 
Marie Riedlová zavzpo-
mínala na konec 2. světové 
války a předala svůj recept 
na krásné stáří, velitel 
SDH pan Josef Gabrhelík 

pohovořil o úspěších na-
šeho sboru, paní Dr. Ma-
rie Kašíková posluchače 
provedla kulturním živo-
tem v obci a na závěr pan 
starosta Jaromír Blažek 
nechal zahrát halenkovic-
kou písničku nejen svým 
spoluobčanům, ale také 
nejstarší občance Halen-
kovic paní Anežce Navrá-
tilové .   

Všem účinkujícím patří 
velký dík za bohatou pre-
zentaci naší obce. 

Kysané patenty z Halenkovic 
Recept, který za-

zněl v pořadu Apetýt 
v brněnském rozhlase 
v úterý 28. dubna 2015

K přípravě těsta bude-
me potřebovat:
300 g brambor (den pře-
dem uvařených a jemně 
nastrouhaných)
500 g polohrubé mouky
2 žloutky
100 ml oleje
necelá kostka kvasnic
1 malá lžička soli
300 ml mléka
1 lžíce cukru krupice  

Na náplň:
500 g povidel  

Na závěrečné máčení:
150 g mletého máku
100 g mletého cukru
300 až 400 ml mléka
(dávka je na 50 kusů) 

Postup:
1. Napřed uděláme kvásek 
- smícháme kvasnice, lžíce 
cukru, vlažné mléko a lžíci 
polohrubé mouky.  
2. Do mísy dáme zbytek 
surovin na těsto. Smíchá-
me a přidáme nastrouhané 
brambory.  
3. Zpracujeme na tužší těsto 
a necháme kynout 30 minut 
(až bude mít těsto dvojná-
sobný objem).  
4. Dáme těsto na vál. Rozvá-
líme ho na necelý centimetr 
a nakrájíme čtverce 8 x 8 cm.  
5. Plníme povidly, zabalíme 
jako koláček a dáme na vy-
maštěný plech (dáváme od 
sebe, aby zůstal kulatý tvar).  
6. Pečeme 20 minut na 180 
stupních.  
7. Poté chvilku necháme 
vychladnout. Namáčíme 
v horkém mléce a obalujeme 
v mletém máku s cukrem.  

Èísla popisnáÈísla popisná
Z důvodu zkvalitnění slu-

žeb doručování poštovních 
zásilek, prosíme občany, aby 
si označili domy či chaty 
číslem popisným (evidenč-
ním). Označení musí být vi-
ditelné. Povinnost označit 
dům číslem popisným má 
majitel na základě vyhlášky 
č. 326/2000 Sb. o způsobu 

označování ulic a ostatních 
veřejných prostranství názvy, 
o způsobu použití a umístění 
čísel k označení budov, o ná-
ležitostech ohlášení o pře-
číslování budov a o postupu 
a oznamování přidělení čí-
sel a dokladech potřebných 
k přidělení čísel ve znění poz-
dějších předpisů.  

Od roku 2007 bylo z Ha-
lenkovic odesláno 1088 
ks obvazů.  Z původních 
16 pletařek, které s projek-
tem u nás začaly, zůstáva-
jí pletařky dvě.  Ženy tuto 
dobrovolnickou činnost 
opouští postupně ze zdra-
votních důvodů. Každopád-
ně i drobná pomoc je obrov-
ským přínosem pro trpící. 

Mezi naše největší ple-
tařky patří paní Ludmila 
Plšková, která již odevzdala 

Pletení obvazù v HalenkovicíchPletení obvazù v Halenkovicích
přes 300 ks obvazů a paní 
Františka Režná, obě pletař-
ky jsou z Katernic. 

Příze pro pletařky inanč-
ně zajišťují dobrovolnice 
z halenkovické farnosti. 
Poděkování patří všem, 
kdo se do projektu zapoji-
li. Případní noví zájemci se 
mohou o této činnosti blíže 
informovat u p. Anny Hor-
kové, která v Halenkovicích 
celý projekt zajišťuje, tel.: 
739 344 089. 

MORAVSKÁ RODINA MORAVSKÁ RODINA 
A HALENKOVICE A HALENKOVICE VYSÍLALY 
S ÈESKÝM ROZHLASEM BRNO
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RO se seznámila
s podanou žádostí o do-

taci na Ministerstvo škol-
ství a tělovýchovy na akci 
„Rekonstrukce sportoviště 
u ZŠ Halenkovice“.

s protokolem o kontro-
le výkonu přenesené pů-
sobnosti na úseku silnič-
ního hospodářství za rok 
2014. 

s provedenou závěreč-
nou kontrolní prohlídkou 
stavby vodních děl zá-
chytných nádrží Kopaniny 
a nové komunikace.

 s výsledky jednání na 
MěÚ Otrokovice ohledně 
průjezdu Barum Czech 
Rally Zlín katastrem obce 
Halenkovice, jednání se 
zúčastnili zástupci obcí, 
policie a pořadatele.

s cenovou nabídkou na 
montáž osvětlení v místní 
části Kopec  – Vrchovice

s protokolem z kamero-
vých zkoušek provedených 
firmou VEGI, s.r.o. Kro-
měříž. Byl zjištěn propad 
kanalizace na stoce „M“ 
Katernice před napojením 
kanalizace DN500 na hlav-
ní stoku DN1000 v délce 
cca 11m, kde bude nutná 
oprava výměnou potrubí.

únor 2015 až duben 2015


Z jednání zastupitelstva a rady obce Z jednání zastupitelstva a rady obce 
s podanými žádostmi do 

výběrového řízení na pracov-
ní pozici uklizečka. V termínu 
vyhlášeném pro podání bylo 
přijato 19 žádosti do výbě-
rového řízení. V prvním kole 
vybrána Eva Čapková, místo 
nepřijala – v průběhu řízení 
získala výhodnější pracovní 
nabídku.  V druhém kole vy-
brána paní Věra Zábranová 
- evidována na ÚP, obec získá 
podporu na její zaměstnání 
podobu 7 měsíců.

s oznámeními včelařů 
o stanovišti včelstev (p. Švec, 
p. Tomaštík, p. Brucháček, p. 
Trvaj, p. Hejhalová, p. Rajsigl.

s žádostí Klubu kultury 
Napajedla o patronát nad 
představením Divadelního 
festivalu. RO souhlasí – zajistí 
starosta.

s žádostmi na odpuštění 
poplatků na stočné a odpady 
za rok 2015. Z důvodu zvyšu-
jícího se počtu žádostí o od-
puštění poplatků, RO navrhla 
zpracování formuláře pro od-
puštění poplatků s doložením 
potvrzení o studiu, popř. pře-
chodném pobytu mimo obec. 
Předložené žádosti budou do-
plněny a poté se RO vyjádří. 

s pozvánkou na XII. setká-
ní Klubu důchodců v Otroko-

vicích – účast 
a dopravu za-
jistí starosta.

s výsled-
kem jednání 
s církví (Ar-
cibiskupské 
lesy a statky 
O l o m o u c , 
s.r.o.) o po-
zemcích, ko-
munikacích, 
lovu černé 
zvěře, těžbě 
dřeva a prů-
jezdu po cír-
kevních ko-
munikacích 
apod.

s výsled-
kem jednání 
na valné hro-

mady Sdružení Chřiby dne 
11.3.2015  

s výsledkem kontroly  
měÚ Otrokovice - vedení ma-
triky a matričních činností 
– nebyly zjištěny nedostatky.

RO schválila
zpracování projektové do-

kumentace na akci Cyklotrasy 
Halenkovice u fy ARVITA P 
s.r.o.

podané žádosti na odpuš-
tění poplatků za rok 2015

vypsání výběrového řízení 
na pozici uklizečka a pověřila 
starostu vyhlášením výběro-
vého řízení.

rozdělení inančních pro-
středků pro organizace a spol-
ky na rok 2015 dle přílohy. 

žádost Renault 5 klubu 
na zapůjčení letiště na sraz 
klubu v srpnu 2015. RO sou-
hlasí s pronájmem zpevněné 
plochy za podmínek, že bude 
ze strany organizátora zajiště-
no umístění WC a provedeny 
úklidové práce po skončení 
akce.

zveřejnění záměru přijetí 
pracovníků na veřejně pro-
spěšné práce (VPP) dle pod-
mínek Úřadu práce (ÚP) Otro-
kovice

podání žádosti na Pozem-
kový úřad na komplexní po-
zemkové úpravy na katastrál-
ním území Halenkovice

bezplatný pronájem KD 
pro paní Alenu Huťkovou za 
účelem prodeje second-hand 
textilu dne 17.-18. 2. 2015.

smlouvu na likvidaci ko-
munálního odpadu irmy 
Stavby RS mont s.r.o. za cenu 
1500,- Kč a pověřila starostu 
podpisem smlouvy.

zpracování projektové 
dokumentace na projekt „Za-
vedení separace a svozu bio-
odpadů v obci Halenkovice“ 
a projekt „Kompostéry pro 
občany obce Halenkovice“ 
a podání žádostí na dotaci ve 
výši 90%.

přijetí daru ZŠ a MŠ Ha-
lenkovice od SRPŠ Halenko-

vice, a to obložení 
radiátorů v budově NŠ v hod-
notě 45.000,- Kč.

návrh dohody o pro-
vedení práce - pořizování 
a zpracování video nahrá-
vek kulturních akcí v obci 
s p. Pavlem Trvajem, a to na 
období 24 měsíců 

návrh smlouvy podaný 
společnosti GIS-STAVINVEX 
a.s. zastupující na základě 
plné moci společnost RWE 
GasNet, s.r.o. na zřízení věc-
ných břemen plynárenských 
sítí na pozemcích obce Ha-
lenkovice. RO doporučuje ZO 
schválit návrh smlouvy o zří-
zení věcných břemen. 

žádost paní Šárka Kašpa-
rové na prominutí poplatku 
za pronájem sálu na nevýdě-
lečnou akci „Baby Bazárek“

stanovisko pořizovatele 
Územního plánu (ÚP) Halen-
kovice k rozhodnutí ZO k žá-
dosti na pořízení změny ÚP 
Halenkovice a nedoporučuje 
ZO tuto žádost ke schválení.

uspořádání pietní akce 
k 70. výročí osvobození obce 
u Pomníku padlých, dne 
1. května v 18:00 hod.

žádost paní Alžběty Uhlí-
řové, Zlín, o zřízení výpůjčky 
na část pozemků p.č. 3570 
pro zřízení přístupové komu-
nikace a část pozemků p.č. 
3570 a 3606/8 pro uložení 
vedení NN a napojení kanali-
zace k pozemku p.č. 81/2. 

rozpočtové opatření č. 1/
RO/2015 a schválila rozpoč-
tové opatření č. 1/ZO/2015 a 
doporučuje toto opatření ZO 
ke schválení.

žádost pana Bedřicha Za-
pletala, Halenkovice, o zříze-
ní výpůjčky na část pozemků 
p.č. 3548 pro přístupovou 
komunikaci k pozemku p.č. 
1620/6 a 1508/56 a  pro ulo-
žení inženýrských sítí.

roční účetní uzávěrku 
ZŠ a MŠ Halenkovice za rok 
2014.
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únor 2015 až duben 2015

Z jednání zastupitelstva a rady obce Z jednání zastupitelstva a rady obce 
dodatek smlouvy o po-

skytnutí příspěvku na do-
pravní obslužnost – Zlínský 
kraj

žádost Mgr. Martina Ho-
luba a Mgr. Blanky Holubové 
Závodné,  o zřízení výpůjčky 
na část pozemků p.č. 3581/1 
pro uložení vedení NN a na-
pojení kanalizace k RD Ha-
lenkovice  č.p. 244. 

žádost Aleše a Lucie 
Pechtorových, Zlín, o zřízení 
výpůjčky na část pozemků 
p.č. 2531/1, 2531/2, 2469/2 
a 3570 pro zřízení přístupo-
vé komunikace a pro uložení 
inženýrských sítí pro na-
pojení stavební parcely p.č. 
2530/3. 

pro knihovnu Halenkovi-
ce inanční příspěvek na rok 
2015 ve výši 5.000,- Kč.

program jednání na II. 
zasedání zastupitelstva obce 
Halenkovice dne 26. 3. 2015.

žádost p. Martina Kopeč-
ného, Zlín o zřízení výpůjčky 
na část pozemků p.č. 3530/1 
a 3530/2 pro zbudování a ve-
dení NN (cca 6 bm) k budoucí 
stavbě RD na p.č. 940/3. 

žádost p. Šárky Pavelko-
vé, Halenkovice, o zřízení 
výpůjčky na část pozemků 
p.č. 3606/24 pro připojení 
na místní komunikaci stavby 
trojgaráže na p.č. 329. 

výběr poplatků za pro-
nájem prodejních míst na 
pouti v Halenkovicích dne 
26.4.2015. RO pověřila p. Tr-
vajovou, p. Trvaje, p. Michalí-
ka a p. Stratila výběrem.

zpracování posudku na 
obecní pozemek p.č. 3571/1, 
který bude předmětem smě-
ny za vodovod v části Zláma-
nec ve vlastnictví Fagus Ha-
lenkovice.

na základě žádosti FA-
GUS Invest a.s. Halenkovice 
výpůjčku části pozemku p.č. 
3547/11 odstavné plochy.

smlouvu o umístění 
a provozování kontejnerů na 
textil s irmou TextilEco, a.s. 
Boskovice.

rozdělení hospodář-
ského výsledku ZŠ a MŠ 
Halenkovice za rok 2014 
dle návrhu, rezervní fond 
767.875,88,- Kč a fond od-
měn 100.000,-Kč.

cenovou nabídku Ing. 
Tomáše Foltýna na projekto-
vou dokumentaci „Nástavba 
budovy OÚ Halenkovice“

a vybrala nabídku fy RE-
PONT na opravu povrchu 
MK Kaménka v hodnotě cca 
550 000,-Kč

prodloužení termínu do-
končení díla Sanace Břehy 
do 31.3.2015.

inanční příspěvek na rok 
2015 pro divadelní spolek 
Haleny ve výši 13.000,- Kč.

nabídku na dodávku 
a montáž bezpečnostních 
dveří v hodnotě cca 30 000 
Kč do kanceláře OU od irmy 
Smolinka Kroměříž.

zaměstnání paní Zdeňky 
Kalasové na VPP a zamítla 
žádosti na zaměstnání na 
VPP p. Jana Duby a Jiřího Na-
vrátila.

půjčovné pro soukro-
mé osoby na skládací lavice 
a stoly, a to 100,- Kč/akce.

žádost p. Petra Juřeny, 
Halenkovice, o zřízení vý-
půjčky na část pozemků p.č. 
3562/1 za účelem přípojky 
vody k budoucí stavbě RD na 
pozemku p.č. 2613/9. 

změnu příjemce dáv-
ky důchodového pojištění 
z paní Trvajové na účetní 
paní Rosypalovou.

prodloužení zaměstnání 
paní Zdeny Kalasové na VPP 
o 5 měsíců.

 průjezd Barum rally obcí 
Halenkovice (cesta od Žluta-
vy ve směru na Napajedla) 
a nabídne pronájem letiště 
pořadateli.

změnu dodavatele el. 
energie a plynu pro Obec 
Halenkovice a ZŠ a MŠ Ha-
lenkovice na nejlevnější na-
bídku fy EP Energy Trading 
a pověřila starostu obce 
podpisem smlouvy.

provádění kontroly 
přijetí dětí do MŠ dle sta-
novených podmínek pro 
přijetí. Kontrolu provedou 
zastupitelé nominovaní do 
Rady školy.

žádost p. Radima Půla na 
prodej 15 ks železničních 
pražců za cenu nákladů na 
nákup 200 Kč/ks.

zaslání dopisu na Fagus 
a.s. k vyjádření na plánova-
né rozšíření areálu a prová-
děné zemní práce.

žádost p. Petra Redla, 
Halenkovice o zřízení vý-
půjčky na část pozemků p.č. 
3585 za účelem přípojky 
vody k RD č.p. 303.

RO neschválila
připojení se k akci Vlajka 

pro Tibet.
a nedoporučuje ZO ke 

schválení žádost na pořízení 
změny ÚP Halenkovice na 
základě žádosti p. Zdeňka 
Svobody a ztotožňuje se, se 
zamítavým stanoviskem po-
řizovatele MěÚ Otrokovice 
odboru rozvoje a územního 
plánování.

ZO vzalo na vědomí:
zprávu o plnění usnesení 

z minulého zasedání ZO
zprávu o činnosti rady 

obce
rozpočtové opatření 

č. 6/RO/2015 a 7/RO/2014, 
1/RO/2015

ZO schválilo:
rozpočtové opatření č.1/

ZO/2015
smlouvu o zřízení věcné-

ho břemene na pozemcích 
obce par. č. st.198, st.265/1, 
st.386, st.563, st.569, st.751, 
25, 39, 258, 3542, 3554, 
3560, 3604, 3622, 3811, 
3825, 232/3, 233/2, 233/3, 
233/4, 233/5, 263/2, 264/1, 
265/2, 2657/1, 2657/3, 
2657/8, 2657/9, 267/1, 
268/1, 269/1, 270/30, 
270/51, 270/52, 270/54, 
270/55, 270/7, 285/3, 

285/4, 340/42, 
3550/1, 3550/2, 3550/3, 
3561/1, 3567/1, 3601/1, 
3601/5, 3601/6, 3602/2, 
3603/1, 3603/2, 3605/1, 
3605/2, 3606/1, 3606/17, 
3606/20, 3606/22, 
3606/25, 3606/32, 3606/5, 
3606/6, 3606/8, 3777/12, 
3801/1, 384/2, 384/4, 
52/3, 55/2, 56/14, 56/2, 
697/1, 70/1, 71/9, 720/4, 
3606/3, 2657/6 pro RWE 
GasNet, s.r.o. se sídlem v Ústí 
nad Labem, Klíšská 940, 401 
17, IČ: 272 95 567 ve věci 
vedení a uložení plynáren-
ského zařízení za podmínky 
změny bodu č. III předlože-
né smlouvy částky úplaty 
z 500,-Kč  na 473 664,-Kč 
(1mb/100,-Kč) + DPH 21%.

směnu pozemků v ma-
jetku Obce Halenkovice 
par. č. 3609/15 a 3609/17 
za pozemek par. č. 3858/2 
v majetku p. Pokorného Ja-
roslava dle předloženého GP 
č. 1332-004/2015

přijetí pozemků par. 
č.1508/59, 1508/58, 
1508/57 a 1614/5 a to for-
mou daru či koupě za cenu 
15,-Kč/1m2 pod místní ko-
munikací Lipová

zřízení výboru pro vý-
běrové řízení - vytvoření 
webových stránek obce 
Halenkovice. Složení:  Mgr. 
Ondřej Gabrhelík, František 
Palla a Roman Janeček

ZO neschválilo:
žádost na pořízení 

změny Územního plá-
nu Halenkovice žadateli 
Ing. Svobodovi, Moravské 
Budějovice na pozemky par. 
č. 81/1, 83/2, 136/4, 136/5 
v k.ú. Halenkovice. 

ZO pověřilo:
starostu obce podpisem 

smlouvy s RWE GasNet s.r.o. 
dle schválené smlouvy, viz 
bod 05/II/2015
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Tisková zpráva MìÚ OtrokoviceTisková zpráva MìÚ Otrokovice

Kontrolu platnosti svých ři-
dičských průkazů doporučuje 
řidičům Městský úřad Otro-
kovice. Přestože se na některé 
majitele řidičského průkazu 
nevztahovala poslední eta-
pa povinné výměny, může je 
v nejbližší době čekat výmě-
na z důvodu končící platnosti 
řidičského průkazu, která je 
stanovena na 10 let.

Výměnu řidičského průka-
zu provádí obecní úřad obce 
s rozšířenou působností pří-
slušný podle místa trvalého 
pobytu držitele ŘP na území 
České republiky. Městský úřad 
Otrokovice vyřizuje řidičské 

Pan øídící uèitel Josef MannsfeldPan øídící uèitel Josef Mannsfeld

Zkontrolujte si platnost øidièských prùkazùZkontrolujte si platnost øidièských prùkazù
průkazy pro obyvatele těchto 
obcí: Otrokovice, Bělov, Ha-
lenkovice, Komárov, Napaje-
dla, Oldřichovice, Pohořelice, 
Spytihněv, Tlumačov a Žluta-
va.

Řidičský průkaz je vyroben 
z plastové polykarbonátové 
karty o velikosti 54 x 86 mm 
(velikost telefonních nebo 
bankovních karet) a má vy-
značenu platnost na 10 let. 
Datum platnosti je uvedeno 
na přední straně řidičského 
průkazu v položce 4b.

„Pro účely výměny je nut-
no předložit jednu barevnou 
nebo černobílou fotogra ii 

Pøílohy smluv Pøílohy smluv 
o stoènémo stoèném

Obec Halenkovice se při-
hlásila k platbě Daně z přida-
né hodnoty. Z tohoto důvodu 
dochází ke změnám všech 
smluv o stočném. V příloze 
těchto smluv jsou i dokumen-
ty „Všeobecné podmínky od-
vádění odpadních vod“ a „Li-
mity kanalizačního řádu“.
Tyto dokumenty jsou trvale 
zveřejněny na www.halenko-
vice.cz, na stránce „Vyhlášky.“

Divoèák na PláòaváchDivoèák na Pláòavách
Na konci března byl na 

hřbitově na Pláňavách v ob-
lasti pod urnovým hájem 
zjištěn pohyb divoké svině 
se selaty. V našich médiích 
byla uveřejněna výzva, aby 
se lidé vzhledem k zjištěným 
skutečnostem chovali klidně 
a obezřetně, protože bachy-
ně by mohla být při ochra-
ně selat agresivní. Její odlov 
v tomto období není možný. 

Bachyně pod hřbitovem si 
odvedla selata asi týden po 
uveřejnění této výstražné 
zprávy. Nyní se „v jamách“ 
pohybují asi 3 bachyně s po-
měrně odrostlými a dobře 
pohyblivými selaty, která 
však kvůli jejich mládí ne-
lze lovit. Jejich výskyt je ze-
jména v předních jamách 
pod hospodou u Lhotských, 
anebo za „kaménkou“ pod 

Je to již 110 let kdy pan Jo-
sef Mannsfeld se svými přáteli 
založili včelařský spolek pro 
Napajedla a okolí. K tomuto 
výročí byla od 2. do 26. dub-
na otevřena v napajedelském 
muzeu výstava, které se zú-
častnilo přes neuvěřitelných 
1000 návštěvníků. O tom, 
že o včelařskou tématiku je 
velký zájem, svědčí celkový 
počet hostů výstavy. Návštěv-
nost přesáhla celkový počet 
návštěvníků všech doposud 
uspořádaných výstav. 

Pan Josef Mannsfeld byl 
mezi prvními včelaři na Mo-
ravě, kteří se začali zabývat 
šlechtěním královen, jak se 
dříve říkalo matičkám.

Pokračování na straně 9.

průkazového formátu o roz-
měrech 3,5 x 4,5 cm, stávající 
řidičský průkaz a doklad to-
tožnosti. „Žádost není nut-
né dopředu vyplňovat, nově 
se tiskne přímo na oddělení 
evidence řidičů,“ upozornil 
vedoucí oddělení řidičských 
průkazů a dopravních pře-
stupků Martin Straka. Zákon-
ná lhůta pro vydání nového ři-
dičského průkazu je do 20 dnů 
od podání žádosti a výměna 
je bezplatná. Pokud bude po-
žadováno vydání řidičského 
průkazu ve lhůtě kratší, tedy 
do 5 pracovních dnů od podá-
ní žádosti, je pro tento úkon 

stanoven správní poplatek 
500 korun.

„Řidičské průkazy doporu-
čujeme vyměňovat dva až tři 
měsíce před koncem platnos-
ti,“ doplnil Martin Straka.

Zprávu zpracoval: Martin 
Straka, vedoucí oddělení řidič-
ských průkazů a dopravních 
přestupků.

Další informace:
Romana Stehlíková
tisková mluvčí 
města Otrokovice
+420 723 606 758, 
+420 577 680 449
stehlikova@muotrokovice.cz, 
www.otrokovice.cz

kašpárkovým vinohra-
dem. Od těchto divočáků 
nehrozí, že by napadli 
nějaké lidi. Divočáci jsou 
hodně plaší a při vyrušení 
utečou. Na těchto místech 
se nezdržují stále, vydrží 
tam nanejvýš týden a to 
jednou za 14 dní. Častěji 
se pohybují v polích, hlav-
ně v řepce.

František Tomaštík
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Pokračování ze strany 8.
Plemennou stanici měl 

umístěnou na Krásné hoře, 
což je poměrně daleko od 
halenkovické školy. „Zde byla 
plemenná stanice při včelíně 
správce chovu v Halenkovi-
cích, s níž byla spojena oplo-
zovací stanice poblíž hájovny 
v lesní pastvině revíru napa-
jedelského, vzdálena dobrou 
hodinu od Halenkovic a ob-
klíčená značně vysokými, les-
natými návršími, jimiž je od 
okolních včelínů dostatečně 
osamocena.“ Tuto vzdálenost 
musel překonávat několikrát 
za týden a to asi pěšky. Přesto, 
že byla stanice hodně vzdá-
lena od obydlí, ještě ji musel 
stěhovat. „Začátkem srpna, 
kdy chov na stanici nejlépe se 
dařil, pobodaly snad včely po-
blíže stanice oplozovací vozku 
se spřežením. Tato zdánlivě 
nepatrná okolnost byla příči-
nou velikých následků. Celá 
stanice oplozovací (30 ple-
menáčků) musila býti hodně 
daleko přemístěna. Vzdor této 
vzdálenosti (hodinové) blou-
dily včely i princezny (neoplo-
zené matičky) – létavky 
vracely se na původní 
stanoviště – čímž zavině-
na nenahraditelná ztráta 
téměř všech princezen 
a matiček.“

Chovu včel a zvláště 
chovu matiček věnoval 
všechen svůj volný čas. 
Chtěl nalézt a vycho-
vat čistou domácí včelu. 
„Podepsaný procesto-
val a prohledal letos 
o prázdninách – v měsí-
ci srpnu -  značnou část 
Moravy jakož i bratrské 
vévodství, aniž by se mu 
zdařilo něco vhodného 
naleznouti. A přece je 
pevně přesvědčen, že čis-
té domácí včely z Moravy 
dosud nevymizely. Mož-
no též, že dle známého 
přísloví – hledá po celém 
háji a ono na samém kra-
ji. Protož dovoluji sobě 
snažně žádati všechny 
pp. bratry včelaře – zvláš-

tě v severovýchodní a východ-
ní části Moravy, při hranicích 
slezských a uherských, aby 
nám laskavě pomohli. Na 
osamělých pasekách, obklo-
pených vysokými horami, 
kam ještě nikdy – jak se říká 
– nevstoupila noha včelaře, 
možno jedině najíti pravou 
domácí, černou včelu. Kéž by 
snažná žádost moje nevyzněla 
na plano – jako hlas volajícího 
na poušti! Odměnou dobrému 
rádci bude zajisté blahé vě-
domí, že dle možnosti přispěl 
též k dokonání díla dobrého – 
rozšíření naší domácí včely po 
všech krajích milé naší vlasti.“ 

Své vědomosti si nenechá-
val jen pro sebe. Pořádal kur-
zy, jezdil do spolků, využíval 
každou příležitost seznamo-
vat včelaře s novými poznat-
ky v chovu matiček. „Mimo 
činnost chovnou pořádal 
správce stanic při výstavě ve 
Slezské Ostravě v srpnu 1924 
velmi četně navštívený jed-
nodenní teoreticko-praktic-
ký kurs o plemenném chovu 
včel. Účastníků bylo ke stu. 
Zájem byl velmi živý, neboť 

byla záležitost tato novinkou 
v tom kraji.“   Jedno poděko-
vání – Podepsaní účastníci 
kursu o plemenném chovu 
včel, pořádaném Z.Ú.S.V. ve 
spolkovém domě v Brně ve 
dnech 8. a 9.  července roku 
1923, plní tímto jen milou 
povinnost, vyslovujíce nejsr-
dečnější díky p. správci ple-
menného chovu, řídícímu uči-
teli J. Mannsfeldovi, za vzácné 
všestranné poučení, kterého 
se účastníkům kursu neje-
nom ve všeobecném oboru 
včelařském, ale zvláště o ple-
menném chovu nejen dle běž-
ných, používaných, ale zvláště 
nejmodernějších, časových 
metod chovných od p. správ-
ce Mannsfelda dostalo, který 
s nevšední pílí a obětavostí 
v dvoudenní nepřetržité vy-
silující práci s tolika cennými 
poznatky z oboru chovu a vče-
lařství nás obeznámil. V Brně 
9. července 1923.

Ještě jedno poděkování od 
spokojeného včelaře.

Skvělou chválu Halenkovi-
cím a dlouholeté práci p.ř. Jo-
sefa Mannsfelda vzdal veřejně 

p. Alois Hrubý, říd. školy v Mě-
říně na sjezdu včelařů západní 
Moravy v Třebíči dne 4. září 
1924, řka, že halenkovské 
matky se po osm let nerojily, 
ač byly úle vždy plny plodu. 
Užitek - Halenek – vždy dale-
ko předčil ostatní včelstva, tak 
např. letos daly Hal. 2½ med-
níku, kdežto všecka ostatní 
včelstva dohromady 0. – Pře-
jeme p. Mannsfeldovi z plna 
srdce tohoto uznání a to tím 
spíše, že projev tento byl zcela 
spontánní, nepřipravený a ne-
očekávaný.

Každý měsíc posílal do Včely 
moravské zprávy z pozorovací 
stanice. Aktivně se zúčastňo-
val včelařských výstav, byl je-
jich organizátor a pro ústředí 
v Brně i hlavní aranžér.

Jsme velmi rádi, že 10. dub-
na byla odhalena jeho pamětní 
deska na staré škole a tak jeho 
jméno a práce v oblasti včelař-
ství nebudou zapomenuty.

Text označen uvozovkami 
jsou zprávy p. Josefa Manns-
felda. Čerpáno z časopisu Vče-
la moravská.

Jana a Rostislav Očadlíkovi

Mapa pozorovacích včelařských stanic z roku 1925
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HALENKOVICKÝ KOŠT SLIVOVICE 2015HALENKOVICKÝ KOŠT SLIVOVICE 2015

Vyhlášení výsledkù Halenkovického koštu slivovice 2015Vyhlášení výsledkù Halenkovického koštu slivovice 2015

V pátek 27. 2. 
2015 se v přísálí 
Kulturního domu 
Halenkovice sešly 
na čtyři desítky 
degustátorů a de-
gustátorek. Jejich 
úkol byl jasný - 
vybrat nejlepší 
pálenky devátého 
ročníku halenko-
vického koštu sli-
vovice, známého 
jako Halenkovic-
ká trnka.

Do soutěže bylo přihlá-
šeno celkem 96 vzorků.

48 vzorků v kategorii „trn-
ka“

26 vzorků v kategorii „já-
droviny“ (jablko, hruška)

22 vzorků v kategorii „pec-
koviny“ (meruňka, višeň)

Degustování bylo zahájeno 
s mírným zpožděním. Na ka-
ždého degustátora čekaly tři 
degustační kola, v rámci kte-
rých posuzoval mezi osmi 
až jedenácti vzorky. Každý 

vzorek byl označen číslem, 
které se podle druhu pálen-
ky (trnka, jádrová, pecková), 
lišilo barvou. Degustování 
bylo anonymní. Klíč, podle 
kterého byla čísla vzorkům 
přidělena, existoval pouze 
ve dvou exemplářích, v zale-
pených obálkách. Jeden byl 
uložen v trezoru na obec-
ním úřadu, druhý byl losem 
svěřen paní Ivetě Stiksové, 
která jej měla přinést na 
slavnostní vyhlášení, kona-
né o týden později.

Slavnostní vyhlášení letoš-
ního, již devátého ročníku 
koštu slivovice, se uskutečni-
lo v sobotu 7. 3. 2015, v sále 
Kulturního domu v Halenko-
vicích. Pro návštěvníky byl 
připraven bohatý kulturní 
program, v rámci kterého 
vystoupila cimbálová mu-
zika Rováš, folklorní sou-
bor Pozdní sběr a mužský 
pěvecký sbor Chlapčiska. V 
bufetu byl k dispozici široký 
sortiment občerstvení, daly 
se také zakoupit vzorky 
pálenek k ochutnání. Vy-
staveny byly i podrobné 
výsledky koštu a nechybě-
la ani tombola. Organizaci 
celého večera perfektně 
zajistili členové místní 
organizace Českého za-
hrádkářského svazu Ha-
lenkovice ve spolupráci 
s obecním úřadem.

V úvodu byli vyhlášeni 
vítězové letošního roč-
níku. Vyhlašování vítězů, 
předávání cen a dražbu 
vítězných vzorků modero-
vali pánové Milan Bieber-
le a Jaromír Blažek. Zají-
mavostí letošního ročníku 
bylo to, že vítězové hlavní 
kategorie „Trnka“ byli 
hned dva. Na vyhlášení 
přišlo 99 platících hostí, 
prodalo se 674 lístků do 
tomboly a 719 kupónů na 
slivovičku.

Kategorie „trnka“:
1. místo Michal Palúch 

- Halenkovice 2014
1. místo Jaroslav Kylián 

- Otrokovice 2014
2. místo Jaromír Blažek 

- Halenkovice 2006
3. místo Vladimír Němec 

- Halenkovice 2014
3. místo Martin Valentík 

- Halenkovice 2011

Kategorie „peckoviny“:
1. místo Vladimír Wozar

- Halenkovice 
- Meruňka 2013

2. místo Jarmila Ulicová 
- Halenkovice 
- Višeň 2013

3. místo Michal Čapka
- Halenkovice 
- Meruňka 2014

Kategorie „jádroviny“:
1. místo Luděk Štěpáník 

- Halenkovice 
- Jablko 2014

2. místo Milan Bieberle 
- Halenkovice 
- Hruška 2012

3. místo Václav Kašpárek 
- Halenkovice 
- Jablko 2014

RJ

Vítězové jednotlivých kategorií: 

Vítězové kategorie „trnka“ 
p. Jaroslav Kylián a p. Michal Palúch

 Vítězové všech kategorií: p. Vladimír Wozar, 
p. Michal Palúch, p. Luděk Štěpáník
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VLÁÈKYVLÁÈKY
V sobotu 28. a v nedě-

li 29. března 2015 se po 
roce pro veřejnost opět 
otevřely pomyslné brány 
vlakového království, kte-
ré se nachází na Dolině, ve 

sklepě rodinného domu 
Šavarových. Pan Roman 
Šavara znovu umožnil 
dětem i dospělým pro-
hlédnout si jeho modelo-
vé kolejiště TT.

Zájem byl velký a bylo 
se na co dívat. Na kole-
jišti probíhal čilý ruch, 
který jeho stavitel do-
provázel odpovídáním 
na dotazy návštěvníků.

Pozorný host si pro-
ti loňským návštěvním 
dnům mohl všimnout ně-
kolika změn a novinek. Tou 
hlavní bylo osazení kole-
jiště modelovým osvětle-
ním, které umožňuje si-
mulaci vlakového provozu 
v nočních podmínkách. 

Noční vlaková krajinka má 
své kouzlo. V rohu míst-
nosti s kolejištěm je už 
připraven stůl, určený pro 
rozšíření kolejiště o další 
modul - zatím slouží jen na 
hraní pro děti.

Věřme, že nás pan Šava-
ra v budoucnu znovu nechá 
nahlédnout do tohoto světa. 
Zase se bude na co dívat, co 
obdivovat. Realizace dalších 
plánů a nápadů závisí na jeho 
čase a také inancích.          RJ

Diskotéka pro žáky ZŠ Halenkovice 2015Diskotéka pro žáky ZŠ Halenkovice 2015
V sobotu 31. ledna 2015 

se v sále KD Halenkovice po 
skončení karnevalu konala 
diskotéka pro žáky druhého 
stupně ZŠ Halenkovice, její 
součástí byla taneční soutěž 
tříd.

Na diskotéku, která začala 
v 18:30 hod. se žáci 5. – 9. 
ročníku ZŠ Halenkovice se-
šli v hojném počtu. Nejprve 
vystoupila děvčata z krouž-
ku aerobiku v Napajedlích 
a také Street Dance Otroko-
vice a děvčata se švihadly.

Poté už následovala taneč-
ní soutěž, které se zúčastni-
ly taneční skupiny 5., 7. a 8. 
třídy. Každé vystoupení bylo 
důkazem pilného trénování 
a skvělé skupinové spoluprá-
ce. Ale jak to v každé soutěži 
bývá, vyhrát může jen jeden.

O šťastném výherci roz-
hodlo tajné hlasování, které-
ho se mohl zúčastnit kdoko-
liv z přítomných bez žádné 
výjimky. Vítězem letošní ta-
neční soutěže 
se stala pátá 
třída se svou 
z a j í m a v o u 
a nápaditě vy-
tvořenou sesta-
vou. Děvčata 
vyhrála poukaz 
na 3000,- Kč 
pro svou třídu, 
který mohou 
se svými spolu-
žáky využít jak 
je libo. Ani dru-
há a třetí místa 
ale neodešla 
s prázdnou, ný-
brž se sladkou 

odměnou v podobě krásného 
a jistě i dobrého dortu.

Po soutěži a vyhlášení již 
následovala volná zábava, 
která trvala do 21:30 hodin. 

Po celou dobu diskotéky byl 
otevřen bufet, kde se prodá-
valy míchané nealko drinky 
a malé občerstvení.

V. Janečková

DÌTSKÝ KARNEVALDÌTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 31. ledna 2015 

se v KD Halenkovice konal 
dětský karneval, tentokrát 
v čarodějnickém duchu a to 
přímo s čarodějnicí Saxa-
nou.

Sál se ve 14 hodin začal 
plnit spoustou nejrůzněj-

ších masek, ale v převaze 
byly čarodějnice. Každý, kdo 
zná alespoň trochu ilm Dív-
ka na koštěti, který byl před-
lohou pro program karneva-
lu, určitě ví, jak to s mladou 
čarodějnicí Saxanou bylo. 
Děti byly svědky jejího útě-

ku z čarodějnického světa 
na svět normální, kde se 
seznámila s Honzou. Celé 
odpoledne měly možnost se 
zúčastnit různých tematic-
kých her nebo si zatancovat 
na nepřeberné množství ne-
jen pohádkových písniček. 

Program byl také proklá-
dán tanečními vystoupení-
mi aerobiček a gymnastek. 
A jak to už v každé pohád-
ce chodí, ani tady nechyběl 
šťastný konec. Čarodějni-
ce Saxana chtěla zůstat se 

Pokračování na straně 12.
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svým Honzou ve světě lidí, 
ale potřebovala k tomu od-
var z babského ucha. Děti 
na karnevale jí tento kouzel-
ný lektvar pomohly uvařit 
a díky tomu se Saxana stala 
normálním smrtelníkem.

V průběhu celého karne-
valu měly děti k dispozi-
ci v přísálí dílničky, kde si 
mohly vyrobit čarodějnická 
košťátka, pavouky, nebo si 
něco namalovat. Měly mož-
nost si také nechat nama-
lovat obličej. Nechyběla ani 
bohatá tombola, která čeka-
la na šťastné výherce. Rodiče 
s dětmi si také mohli vybrat 
něco ze širokého sortimentu 
tamějšího bufetu.

V. Janečková 

Pokračování ze strany 11.
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Třída celkem 
kg

průměr na 
žáka kg

nejlepší 
ze třídy počet kg

1. 1700 70,8 Holásková Melisa 324

2. 1169 68,8 Marcaník Lukáš 231

3. 1473 73,7 Trvaj Jaromír 205

4. 2060 114,4 Trvajová Aneta 350

5. 1853 102,9 Vycudilík Radim 293

6. 1617 80,9 Vojáček Zdeněk 397

7. 1819 101,1 Vojáčková Adriana 397

8. 742 46,7 Dundálek Vít 163

9. 554 42,6 Jurásek Jiří 146

Celkem bylo nasbíráno: 12 987 kg

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
1. ročník - 24 žáků 
(14 chlapců + 10 dívek)
Chování: vzhledem k pře-

važujícímu chlapeckému 
zastoupení v počtu žáků, je 
to třída živější, je třeba více 
usměrňovat projevy chování, 
posilovat přátelské vztahy 
bez kon liktů;
děti bohužel kopírují a na-

sávají to, co vidí kolem sebe 
- v rodinném prostředí, v te-
levizi, při počítačových hrách!
Prospěch: všichni žáci pro-

spěli s vyznamenáním
Panel cti: Beata Petrášová, 

Leona Prokopová, Michal Ku-
čera
Zameškané hodiny: 578 

(průměr na žáka 24,1)

2. ročník - 17 žáků 
(6 chlapců + 11 dívek) 
Chování: bez vážnějších při-

pomínek
Prospěch: všichni žáci pro-

spěli s vyznamenáním
Samé jedničky: Barbora 

Bařinková, Nikola Daňková, 
Vojtěch Gabrhelík, Anna Je-
línková, Markéta Kubičíková, 
Aneta Kučerová, Klára Valen-
tíková
Panel cti: Nikola Daňková
Zameškané hodiny: 490 

(průměr na žáka 28,8)

3. ročník - 21 žáků 
(13 chlapců + 8 dívek)
Chování: v souladu se škol-

ním řádem
Prospěch: 16 žáků vyzna-

menaných 
Samé jedničky: Tereza 

Musilová, Radka Kašpárková, 
Daniel Juřena, Šárka Očadlí-
ková, Julie Šavarová
Vyznamenání: Jolana Plis-

HODNOCENÍ 1. POLOLETÍ HODNOCENÍ 1. POLOLETÍ 
školní rok 2014/2015školní rok 2014/2015

ková, Tomáš Šubík, Karolína 
Večeřová, Josef Hanák, Adam 
Hruška, Štěpán Palla, Zuzana 
Pavelková, Vít Gabrhelík, Lu-
káš Rezek, Vojtěch Stuchlík    
Panel cti: Daniel Juřena
Zameškané hodiny:  563 

(průměr na žáka 26,8)

4. ročník - 18 žáků 
(7 chlapců + 11 dívek)
Chování: v pořádku
Prospěch: 14 žáků vyzna-

menaných 
Samé jedničky: Alexandra 

Pavelková, Tomáš Černoch, 
Lukáš Prokop, Kateřina Jelín-
ková, František Horka
Vyznamenání: Zuzana Bě-

hůnková, Aneta Bohunová, 
Eliška Donovalová, Kateřina 
Mitáčková, Vendula Pavelko-
vá, Tereza Sklenaříková, Ra-
dim Štulíř, Kryštof Trvaj, Ane-
ta Trvajová
Panel cti: Alexandra Pavel-

ková
Zameškané hodiny:  679 

(průměr na žáka 37,7)

5. ročník - 18 žáků 
(8 chlapců + 10 dívek)
Chování: bez vážnějších při-

pomínek
Prospěch: 11 žáků vyzna-

menaných
Samé jedničky: Tereza Bie-

berlová, Vendula Horková, 
Gabriela Hradílková, Adam 
Kedruš, Aneta Nádvorníková, 
Richard Vašíček, Alena Velec-
ká
Vyznamenání:  Aneta Plato-

šová, Jiří Ivan, Eliška Valentí-
ková, Lucie Sobková
Panel cti: Alena Velecká 
Zameškané hodiny: 425 

(průměr na žáka 23,6)

6. ročník - 19 žáků 
(12 chlapců + 7 dívek)
Chování: bez problémů
Prospěch: 6 žáků vyzname-

naných
Samé výborné: Kristýna 

Dobrozemská, Lenka Marca-
níková 
Vyznamenání: Gabriela Pra-

chařová, Ladislav Surý, Denisa 
Skřivánková, František Palla

Panel cti: Lenka Marcaníková
Zameškané hodiny: 672 

(průměr na žáka 35,4) 

7. ročník - 18 žáků 
(8 chlapců + 10 dívek)
Chování: v pořádku
Prospěch:  6 žáků vyzname-

naných 
Samé výborné: Barbora Ga-

brhelíková
Vyznamenání: Viktorie Tr-

vajová, Nikola Krátká, Lukáš 
Surý, Alice Stuchlíková, Marie 
Gabrhelíková
Panel cti: Alice Stuchlíková
Zameškané hodiny: 470 

(průměr na žáka 26,1)

8. ročník - 16 žáků 
(7 chlapců + 9 dívek)
Chování: v souladu se škol-

ním řádem 
Prospěch: 5 žáků vyzname-

naných
Samé výborné: Jakub Cha-

loupka
Vyznamenání: Lucie Pracha-

řová, Adéla Kylarová, Vít Dun-
dálek, Karolína Dundálková

Panel cti: Vít Dundálek
Zameškané hodiny: 845 

(průměr na žáka 52,8)

9. ročník 13 žáků 
(7 chlapců + 6 dívek)
Chování: bez připomínek
Prospěch: 6 žáků vyzname-

naných 
Samé výborné: 0
Vyznamenání: Kateřina Ha-

náková, Karolína Stuchlíková, 
Dorota Varmužová, David Čer-
noch, Terezie Březíková, Domi-
nik Trnavský 

Panel cti: Karolína Stuchlíková
Zameškané hodiny: 1045 

(průměr na žáka 80,4)

1. místo 4. třída 114,4 kg

2. místo 5. třída 102,9 kg

3. místo 7. třída 101,1 kg

Pořadí tříd podle průměru

VÝSLEDKY JARNÍHO SBÌRU PAPÍRU 
16. - 17. 4. 2015
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Cyklistika ve školeCyklistika ve škole
24. 4. 2015 se starší žáci 

naší školy zúčastnili Doprav-
ní soutěže mladých cyklistů. 
Soutěž probíhala na Dětském 
dopravním hřišti v Otrokovi-
cích a dělila se na dvě části. 
V teoretické části žáci ukázali 
své znalosti z pravidel provo-
zu na pozemních komunika-
cích pomocí zkušebních testů 
a v praktické části je čekala 
jízda zručnosti, jízda podle 
dopravních značek a pravi-
del na dopravním hřišti a na 
závěr předvedli své znalosti z 
poskytování první pomoci.

Z Halenkovic jela soutě-
žit dvě družstva. Obě byla 
úspěšná a do školní sbírky tak 
přibyly další dva poháry za 
krásné umístění. Družstvo ve 

složení Vlk Daniel, Kocián Da-
niel, Kylarová Adéla a Stuchlí-
ková Alice se umístilo na tře-
tím místě. 

Další družstvo ve složení 
Surý Lukáš, Trvaj David, Hr-
báčková Kateřina a Gabrhelí-
ková Barbora se umístilo na 1. 
místě a pojede dále soutěžit 
ve středu 6. 5. do okresního 
kola na Dětské dopravní hři-
ště v Malenovicích. 

Ze všech starších žáků (II. 
kategorie), kteří se závodů 
zúčastnili, byl ještě vyhodno-
cen jeden nejlepší soutěžící 
s nejmenším počtem trest-
ných bodů. Tím nejlepším 
soutěžícím ze všech byla naše 
žákyně Barbora Gabrhelíko-
vá.                           Eva Sattková

Dopravní soutìž Dopravní soutìž 
mladých cyklistùmladých cyklistù

Tým žáků VII. třídy naší 
školy se ve středu utkal v boji 
o postup do krajského kola 
„Dopravní soutěže mladých 
cyklistů“. Barbora Gabrhe-
líková, Kateřina Hrbáčková, 
Lukáš Surý a Daniel Vlk se 
umístili těsně pod stupni ví-
tězů na 4. místě. Soutěžilo se 
na dopravním hřišti v Male-
novicích, a to v několika dis-
ciplínách. Děti musely pro-
kázat jak teoretické znalosti 
v oblasti silničních pravidel, 
tak i praktické dovednosti 
v jízdě na kole. Soutěžícím 
blahopřejeme a p.uč. Sattko-
vé děkujeme za organizaci 
a přípravu družstva.

Libor Lízal

Recitaèní soutìž žákùRecitaèní soutìž žákù
Dne 26. 3. 2015 proběhl 

v ZŠ a MŠ Pohořelice již 17. 
ročník recitační soutěže žáků 
2. až 5. ročníku, za účasti škol 
z Napajedel, Halenkovic, Žlu-

tavy, Spytihněvi a Pohořelic. 
Žáci soutěžili ve dvou kate-
goriích:  

mladší - 2. a 3. ročník, cel-
kem 10 inalistů

starší - 4. a 5. ročník, cel-
kem 10 inalistů.

Naši školu ZŠ Halenkovi-
ce reprezentovali čtyři žáci. 
V kategorii mladších to byla 
děvčata: Klára Valentíková 
a Tereza Musilová, v kategorii 
starších to byli: Tomáš Čer-
noch a Vendula Horková.

Velmi pěkných výsledků 
dosáhla děvčata Tereza Musi-
lová, která obsadila výborné 
3. místo v kategorii mladších 
žáků a Vendula Horková v ka-
tegorii starších žáků -  obsadi-
la velmi pěkné 4. místo.

Všechny čtyři děti úspěšně 
a čestně bojovaly za naši školu 
a za to je jim potřeba vyjádřit 
velikou pochvalu a odměnit je 
pěknou známkou z recitace.

Jiří Veselý

Lyžaøský výcvik 2015Lyžaøský výcvik 2015

V letošním roce 
2015 se naše třída 
zúčastnila lyžařské-
ho výcviku, který se 
konal od pondělí 9. 2. 
do pátku 13. 2. Cel-
kem nás jelo 19 osob. 
17 žáků a 2 vyučující. 
Paní učitelka Jarmila 
Tělupilová a paní in-
struktorka Světlana. 
Byli jsme ubytovaní 
v hotelu Lúka ve Vel-
kých Karlovicích. Sjez-
dovka byla kousek od 

hotelu, takže jsme si 
lyže obouvali hned 
před hotelem a jenom 
jsme sjeli na sjezdov-
ku. Velice se nám tam 
líbilo a hned bychom 
jeli znova. Děkujeme 
paní učitelce Tělupi-
lové za dozor a trpě-
livost po celou dobu 
lyžařského výcviku 
a paní instruktorce za 
to, že nás všechny do-
kázala naučit lyžovat. 

Žáci 7. třídy

Zprava – Terezka Musilová, 3. místo
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ÈTENÍ DÌTEM ÈTENÍ DÌTEM aneb ètení a literární výchova trochu jinakaneb ètení a literární výchova trochu jinak
Akce Čtení dětem se uskuteč-

nila 16. dubna tohoto školního 
roku. Konala se v knihovně 
a také v ostatních místnostech 
OÚ Halenkovice. Sešli jsme 
se kolem 18. hodiny před OÚ. 
Potom jsme se přemístili do 
prostor místní knihovny. Ro-
diče a paní učitelka nám četla 
z knížky O raráškoch – Pohád-
ky a vyprávěnky z Valašska od 
Evy Eliášové. Potom jsme v pří-
sálí kreslili postavičky z pohád-
ky a skládali básničky. I když 
nebyli ještě všichni hotovi, do-
stali soutěžní osmisměrku. Kdo 
ji vyluštil, dostal křížovku a šel 

hledat pokyny. Ty byly napsá-
ny na lístečcích a rozmístěny 
po budově. Po vypršení času 
jsme šli na podium a recitovali 
své básničky a ukazovali svá 
výtvarná díla. Potom jsme si 
oblékli pyžama a skočili do spa-
cáků. Paní učitelka nám četla na 
dobrou noc Jonáše a velrybu. Ve 
23 hodin spali všichni kromě 
paní učitelky, paní knihovnice 
a asi pěti „nespáčů.“ Nakonec 
usnuli všichni. Ráno jsme se za-
balili a posnídali. Dostali jsme 
svačinu a malý dárek a jeli jsme 
na plavecký výcvik do Zlína.

Tereza Musilová, 3. ročník

Pøedtanèení na plesePøedtanèení na plese
Dne 14. 2. 2015 žáci 8. a 9. 
ročníku zahájili ples SRPŠ 
tradičním tanečním vystou-
pením. 

Vystoupení moderovali:
Marie Kulíšková a Jakub Cha-
loupka

Vystoupení s žáky nacvičily: 
Žaneta Nádvorníková a Šárka 
Kašparová 

Tancovali jsme na skladby: 
Fantom Opery (tango)
John Legend - All of me
Katy  Perry - Unconditionaly
Celeste Buckingham - Love in 
your soul
Christina Aguilera - Say so-
mething
Pharrell Wiliams - Happy

Taneční páry:
• Terezie Březíková 

a Ondřej Huťka 
• Kateřina Hanáková 

a David Černoch

• Marika Zapletalová 
a Dominik Trnavský

• Gabriela Mitáčková 
a Jiří Jurásek

• Karolína Stuchlíková 

a Daniel Kocián
• Adéla Kylarová 

a Jakub Švec
• Dorota Varmužová 

a Martin Kašík

Adéla Kylarová Adéla Kylarová 
a Jakub Švec a Jakub Švec 

Dorota Varmužová Dorota Varmužová 
a Martin Kašíka Martin Kašík

Gabriela Mitáčková Gabriela Mitáčková 
a Jiří Juráseka Jiří Jurásek

Karolína Stuchlíková Karolína Stuchlíková 
a Daniel Kocián a Daniel Kocián 

Kateřina Hanáková Kateřina Hanáková 
a David Černocha David Černoch

Marika ZapletalováMarika Zapletalová
a Dominik Trnavský a Dominik Trnavský 

Terezie Březíková Terezie Březíková 
a Ondřej Huťkaa Ondřej Huťka
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MAÒÁSKOVÉ DIVADLO V MŠMAÒÁSKOVÉ DIVADLO V MŠMATEØSKÁ ŠKOLA 28. ledna do naší mateř-
ské školy přijelo maňás-
kové divadlo s pohádkou 
Včelí královna. Děti již od 
rána čekali, kdy je maňásci 
navštíví. Po desáté hodi-
ně jsme se všichni usadili 
plní očekávání, o čem bude 
pohádka. Byli jsme všich-
ni mile překvapení. Hlav-
ně děti, které byly vtaženy 
do příběhu o Zlatovlásce, 

kouzelníkovi a zvířátkách. 
Některé děti i paní učitelky 
si přímo v pohádce zahrály. 
Vyzkoušely si jaké je to být 
hercem. Všem se předsta-
vení velmi líbilo, potlesk 
nebral konce. Všichni se už 
velmi těšíme na další ná-
vštěvu takto kreativního 
divadélka, u kterého se baví 
všechny děti z naší školky.

Válková J.

Karneval ve školceKarneval ve školce
Dne 20. 2. 2015 vítala děti 

vyzdobená školka a školkou 
zněly hezké písničky.  Vše 
bylo připravené a přichys-
tané pro karnevalové veselí. 
Děti měly možnost tancovat, 
soutěžit, kreslit…

Také měly přichystané 
potřebné věci k tvoření růz-
ných masek. Každé dítě čeka-
la odměna ve formě razítek, 

diplom za plnění úkolů a ne-
chyběla ani sladká odměna 
a malé karnevalové mlsání. 

Nedostatkem byla velká 
nemocnost dětí. Ale pokud 
bude zájem dětí, můžeme se 
těšit v některém týdnu na zo-
pakování akce. 

Děkujeme rodičům za při-
pravené masky pro své děti. 

Veronika Horková 
Povídání o zdravíPovídání o zdraví

19. 2. 2015 nás v MŠ na-
vštívila paní Fürstová, ma-
minka Pavlínky ze Sluníček 
a zdravotní sestřička, která 
dětem s pomocí obrázků vy-
právěla o nebezpečích, kte-
rá na děti čekají, jak se jim 
vyhnout a jak se mají starat 
o své zdraví. Děti si rov-
něž vyzkoušely obvazovat 
a odnesly si domů dárečky 
a omalovánky. Všem se nám 

to moc líbilo a děti budou 
určitě více myslet na svou 
bezpečnost. 

24. 2. 2015 do MŠ přijelo 
loutkové divadlo Šikulka se 
třemi krátkými poučnými 
pohádkami – o princezně, 
o prasátkách a o dětech na 
táboře. Dětem se pohádky 
moc líbily a odměnily diva-
délko dlouhým potleskem. 

Dagmar Holásková

MuzikoterapieMuzikoterapie
16. 2. 2015 proběhla v ma-

teřské škole netradiční akce 
– muzikoterapie pro děti 
předškolního věku. Pan Mar-
tin, který se touto aktivitou 
zabývá už řadu let, si s sebou 

mezi nás přivezl nesčetné 
množství netradičních hudeb-
ních nástrojů z celého světa, 
ale i nástroje nám všem dobře 
známé – zvonkohry, chrastít-
ka, píšťalky, a jiné, se kterými 

při hudebních 
činnostech také 
v MŠ pracuje-
me.

Muzikotera-
pie nás nadchla 
a určitě se líbi-
la všem našim 
dětem, o čemž 
svědčil bouřlivý 
potlesk na kon-
ci vystoupení.
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Skøítek VítekSkøítek Vítek
Dne 24. 4. 2015 k nám při-

jelo divadlo Hodonín s po-
hádkou „Skřítek Vítek.“ Toto 
divadlo k nám jezdí často. 
Tentokrát přijeli s pohád-
kou, která byla zaměřena na 
ekologii.

Poutavou a poučnou for-
mou skřítek dětem povyprá-
věl, jak se máme chovat 
k přírodě.

Jaroslava Válková

MATEØSKÁ ŠKOLAPovídání o jaruPovídání o jaru
7. dubna 2015 do naší ma-

teřské školy zavítalo dětmi 
velmi oblíbené divadlo Tetiny 
s pásmem písniček a povídání 
„O jaru.“ Děti se aktivně zapo-
jily do scének a bylo vidět, že 
je to velmi baví, protože mají 
velké znalosti o zvířátkách 
a jarních kytičkách. Za odmě-
nu si domů odnesly magnetky, 
samolepky a pěkný zážitek.

Holásková Dagmar

NÁVŠTÌVA KNIHOVNY NÁVŠTÌVA KNIHOVNY 
V HALENKOVICÍCHV HALENKOVICÍCH

Dne 12. 2. 2015 
jsme navštívili 
místní knihovnu na 
obecním úřadě. Zde 
nás čekala Pavlínka 
Bieberlová, která 
děti provedla kni-
hovnou, seznámila 
s knihami a také, 
jak se s nimi zachá-
zí. Ukázala nám, 
jak se knihy můžou 
půjčovat. Po pro-
hlídce a seznámení 
nám přečetla úry-
vek o blížícím se 
masopustu z kni-
hy „Chaloupka na 
vršku“, kterou děti 
znají ze školky.

Děti si domů od-
nesly krásné oma-
lovánky.

Eliška 
Černochová

Velikonoèní Velikonoèní 
jarmark jarmark 
v Otrokovicíchv Otrokovicích

Dne 27. 3. 2015 jsme na-
vštívili DDM Sluníčko v Ot-
rokovicích, kde jsme s dětmi 
vytvářeli 3 krásné výrobky. 
Děti chodily postupně po 
třídách, které byly rozděle-
ny na menší skupinky. Na 
pomoc jim byli k dispozi-
ci také studenti Gymnázia 
Otrokovice, kteří se dětem 
věnovali. Po tvoření jsme si 
ještě zacvičili v tělocvičně 
a pohráli v jejich hernách.

Eliška Černochová

Soutìž Soutìž 
„O nejkrásnìjší „O nejkrásnìjší 
velikonoèní velikonoèní 
vajíèko“vajíèko“

Zápis dětí do Mateřské 
školy Halenkovice pro 
školní rok 2015/2016 se 
uskutečnil v úterý 5. květ-
na 2015. Zápisu se účast-
nilo 34 dětí.

Věkové složení dětí:
Rok narození 2009: 

4 děti
Rok narození 2010: 

7 dětí
Rok narození 2011: 

7 dětí

V průběhu měsíce března 
byla v naší mateřské školce 
vyhlášena soutěž „O nejkrás-
nější velikonoční vajíčko.“ Ma-
lované, lepené a jinak zdobené 
kraslice děti přinášely v prů-
běhu posledního březnového 
dne do školky, kde malovaná 
vajíčka pak hodnotily paní 
učitelky. A jak soutěžní klání 
dopadlo?
BERUŠKY

1. místo 
Daneček Kašpárek
2. místo 
Adélka Gabrhelíková
3. místo 
Amálka Březíková

 SKŘÍTCI
1. místo 
Gábinka Vycudilíková
2. místo
 Adélka Trvajová
3. místo 
Šárinka Súkupová

 SLUNÍČKA
1. místo 
Hanička Machalová
2. místo 
Anetka Nekorancová
3. místo 
Terezka Kašíková
Všechny děti získaly sladkou 

odměnu ve formě čokoládo-
vých berušek, zajíčků, vajíček. 
Také dostaly zajíčky upečené 
z kynutého těsta, které doma 
upekla paní učitelka Maruška. 

E. Černochová, Paja

OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH 
ZÁPISU DO MŠ HALENKOVICEZÁPISU DO MŠ HALENKOVICE

Rok narození 2012: 
14 dětí

Rok narození 2013: 
2 děti 

Vzhledem k tomu, 
že pro školní rok 
2015/2016 bude v MŠ 
Halenkovice k dispozici 
27 míst, bude do mateř-
ské školy nepřijato cel-
kem 7 dětí.

M. Mihálová,
 vedoucí MŠ
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PLÁÒATA
VELIKONOÈNÍ JARMARKVELIKONOÈNÍ JARMARK

Jako každý rok, tak i letos 
v sobotu 28. března 2015 jste 
si mohli týden před Velikono-
cemi zpestřit návštěvou Veli-
konočního jarmarku. Prodej 
začal v 13:00 hodin v budo-
vě místního obecního úřadu. 
Prodejci si přivezli své vlastní 
velikonoční výrobky. Byly to: 
léčivé bylinky, šperky, výrob-
ky z chráněné dílny nadace 
Naděje Zlín, ozdoby z kůže, 
malovaná vajíčka, výrobky 
z papíru od paní Kalivodové 
a jiné krásné výrobky.

V 14:00 hodin byl zahájen 
program. V úvodním pro-

gramu se vám představily 
děti z mateřské školy. Tří-
da „Skřítci“ si pro hosty 

připravila pásmo s názvem 
„Včelí medvídci“ a třída „Be-
rušky,“ pásmo „Vařila my-
šička“. Program pokračoval 
hosty dětského folklorního 
souboru Fryštáček z Fryštá-
ku, kteří si pro halenkovické 
publikum připravili pásmo 
s výstižným názvem „Trn-
ka.“ A dále vystoupil náš 
místní dětský folklorní sou-
bor Pláňata, i s nejmladšími 
novými dětmi, pro které to 
bylo jejich první vystoupe-
ní. I když děti byly celkem 
nervózní, zvládly to na jed-
ničku. Nejmladší členové 

se předvedli s pásmem: „Na 
potoce“. Starší děti vystoupi-
ly se sólovým zpěvem Ane-
tky Nádvorníkové s písní 
„Vyletěl sokol“ a s pásmem 
„Čardáš“ a „Víte, víte věnce.“ 
Celý program zpestřily dvě 

cimbálové muziky a to: CM 
Andrýsek z Fryštáku a CM 
Převozníček. Po celou dobu 
programu vám byl k dispo-
zici bufet ve formě sladkých 
i slaných pochutin. 

Gabriela Mitáčková

p. E. Kalivodová

Mladší Pláňata

Hosté – Sakáčovifolklorní soubor Fryštáček

MŠ – Skřítci Starší Pláňata
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Proè slavíme pouť tøetí nedìliProè slavíme pouť tøetí nedìli
po Velikonocíchpo Velikonocích FARNOSTKostel v Halenkovicích byl 

posvěcen 29. března 1789 dě-
kanem Janem Papežem z Na-
pajedel. Za patrona kostela 
byl zvolen sv. Josef, snoubenec 
Panny Marie a ochránce Círk-
ve svaté. Podíváme-li se do 
starého kalendáře, zjistíme, 
že v průběhu roku se slavilo 
několik svátků sv. Josefa. Také 
naši předkové zvolili svátek 
sv. Josefa ochránce, který byl 
stanoven na třetí středu po 
Velikonocích. Pouť ke cti sv. 
Josefa byla potom přenesena 
na následující neděli, tj. na 
třetí neděli po Velikonocích.

Druhý Vatikánský koncil 
provedl řadu reforem, které 
mimo jiné zahrnovaly i zruše-
ní některých svátků. Mezi ně, 
patřil i svátek Ochrany sv. Jo-
sefa. Přestože byl svátek zru-
šený, pouť se tradičně konala 
vždy třetí neděli po Velikono-
cích.

70. léta minulého století 
tradicím moc nepřála a tak 

„z moci úřední“ byl ter-
mín pouti přenesen na první 
neděli po 1. květnu. Teprve 
v roce 1990 se termín pouti 
vrátil zpět na třetí neděli po 
Velikonocích. Jsem přesvěd-
čena, že pouť by se měla sla-
vit tak, jak je vžitá a neměl by 
její termín být různě měněn. 
Vždyť sv. Josef si zasloužil, 
abychom ho ctili a prosili 
o jeho ochranu neustále a ne-
jen ve dnech, kdy je jeho svá-
tek uveden v kalendáři.

Bohoslužba o halenkovic-
ké pouti:

Pouť je vždy velkou událostí 
a svátkem celé farnosti. Proto, 
když se vydáme na návštěvu 
pouti, měli bychom nejdříve 
v kostele prožít slavnostní bo-
hoslužbu a poté teprve „pou-
ťovat“. Přece bez kostela a sv. 
Josefa bychom žádnou pouť 
slavit nemohli. 

(ml)
(převzato z: 

www.farnosthalenkovice.eu)

VARHANNÍ KONCERTVARHANNÍ KONCERT
Přijměte srdečné pozvání 

na Varhanní koncert, 
který se uskuteční dne 22. července 2015 

v 19:15 hodin v kostele sv. Josefa. 
Představí se varhanice Zdeňka Semelová, 
kterou mnozí znáte z bohoslužeb v našem 
kostele, neboť je nepravidelně doprovází 

svou varhanní hrou. 

Jaro vítej k nám!Jaro vítej k nám!
Prázdniny se nám blíží. Jaro 

je už v plném proudu, žákov-
ské knížky plné známek, škol-
ní penály se už taky pomalu 
rozpadají a děti, aspoň ty naše, 
už dokonce ví, kolik je týdnů 
do prázdnin. Já sám nevím, 
prý jen osm. Trochu děti škád-
lím, jestli mají také spočítáno, 
že už za patnáct týdnů poťap-
kají zase zpátky do školy a do 
školky...

Ale znáte děti, ty si radost 
zkazit nenechají. Kéž bychom 
to také uměli! Stejně jako za-
pálit se pro věc. S neutucha-
jícím nadšením se vrhat do 
nových a nových věcí. Paní uči-
telka se zmíní o sběru papíru 
a my máme do půl roku garáž 
zaskládanou krabicemi, pro-
tože papír se prostě nevyha-
zuje, ale sbírá, jak nám doma 
káže syn. Sotva těch víc jak pět 
metráků papíru v potu tváře 
navozím na školní dvůr, dá se 
syn v příhodnou chvíli do pro-
hlídky našeho auta. Šmejdí po 

autolékárničce. „Paní učitelka 
říkala, že je máme přinést do 
školy, tam je rozebereme a po-
šleme do Afriky“, dozvídám se 
vzápětí. No tak to se rozumí, 
ptáme se pak každého na po-
tkání, jestli nemá starou auto-
lékárničku. Přiznám se... Potají 
mrknu i na internet, kolik stojí 
taková nová, kdybychom snad 
žádnou starou nesehnali… Ale 
nakonec se nám sejdou krásné 
tři a je důvod k radosti.

S radostí už o dost menší 
se pouštíme doma do jarního 
úklidu. Dvě v garáži nalezená 
stará rádia po krátkém pře-
mýšlení nasměruji k popelnici. 
Ale kdepak ty věci! „To je plné 
drahých kovů táto, to musíme 
vyhodit do speciálního kontej-
neru“, poučuje syn. No, když 
musíme, tak musíme a už si to 
vykračujeme ke kontejneru. 
Hold všechno se dá ještě k ně-
čemu využít.

Jaro je nejen časem úkli-
dů, ale i probuzení přírody 

a krásných procházek. I my 
jdeme na procházku. Potů-
ček, ač je sucho, ještě trochu 
zurčí, kdesi zazpívá dokonce 
i skřivan, tu se ozve nesměle 
kukačka. Pole vůkol se žlutí 
samou řepkou a vzduch se 
plní pylem k nelibosti aler-
giků i nás, co máme čerstvě 
umytá okna. Jdeme a připa-
dám si jako ekologická hlíd-
ka.

Ve svém věku se už ani ne-
divím, že si někdo dá tu práci 
vyhodit starou televizi pod 
most do potoka, zavézt pytel 
se smetím do polí apod. Ale 
děti to ve své čistotě a pros-
totě pořád nedokáží pocho-
pit. Naštěstí. Proč si ti lidé 
dají takovou práci hodit ten 
odpad až do pole? Proč to ne-
zavezou do sběrného dvora? 
Táto, oni neví kde ten dvůr 
je? Proč tu televizi hodil ně-
kdo do potoka pod most, aby 
ji nikdo nenašel? No babo 
raď, co jim odpovědět. Nevíte 

třeba vy, proč to stále lidi těm 
dětem a krajině dělají? Ces-
tou domů ze žlutých lánů se 
s dcerkou elegantně vyhneme 
psímu hovínku na chodníku, 
aby do něj mohl šlápnout syn. 
Na koho se zlobit, na syna, na 
psa nebo na jeho pána? Měli 
bychom si vsadit, taková věc 
prý nosí štěstí, uvažuju raději 
při čištění zalíčené tenisky.

Doma už se nás nemůžou 
mimo manželky dočkat naši 
hlodavci, kterým neseme pu-
géty milovaných pampelišek. 
Div by se po nich neutloukli. 
Však se na ně také načekali...  
Jaro je prostě nádhera, kdo 
by ho neměl rád. Tak si ho 
sami nekazme, ať je na na-
šem pomyslném jarním nebi 
co nejméně obláčků a naopak 
o krapánek více jasu a lásky, 
horoucně planoucí ve svěžím 
májovém ovzduší.

(iš)
(zdroj:  http://www.far-

nosthalenkovice.eu)
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Radioamatérské vysíláníRadioamatérské vysílání
Pan František Hložek 

z Obecnic každoročně pro-
vede několik stovek ra-
dioamatérských spojení 
s nadšenci z celého světa. 
Do každého koutu na Zemi, 
se kterým se mu podaří 
navázat spojení, posílá od-
povědní lístek s motivem 
Halenkovic a radioamatér 
na druhé straně mu zasílá 
svůj QSL. Následující sním-
ky jsou z poslední doby 
a z míst nejzajímavějších. 

 1. QSL lístek švýcarské 
expedice na ostrov Rodrigu-
es 3B9SP. Ostrov se nachází 
v srdci Indického oceánu. 

2. QSL lístek německého 
amatéra Daniela DL5YWM, 

který vysílal z kolumbijské-
ho ostrova San Andres. 

3. QSL lístek venezuel-
ského amatéra Jose Anto-
nia Wildta YY5JAW, který 
vysílal od vodopádu zachy-
ceného na snímku. Vodo-
pád se jmenuje Salto Angel 
a je vysoký 979 m je 15krát 
vyšší než Niagarské vodo-
pády.  

4. QSL lístek francouz-
ského amatéra Vincenta 
F4BKV, který cestuje po 
celém světě a vysílá z růz-
ných zajímavých zemí. Byl 
na Nové Kaledonii a vysílal 
z ostrova Ouvea.

5. QSL lístek německé 
antarktické stanice DP-

0GVN, ze které vysílá ve 
volném čase Lars DL1LLL.

6. QSL lístek VK7ZX sku-
piny australských amatérů, 
kteří vysílali z Královského 
ostrova (King Island) u pří-
ležitosti celosvětové aktiva-
ce námořních majáků. Kaž-
dá stavba má své kouzlo. Je 
to skvělá akce. 

7. QSL lístek Rudolfa 
Bláhy, který žije trvale na 
Novém Zélandě. Odcestoval 
na Cookovy ostrovy a od-
tud vysílal pod značkou 
E51KBR

8. QSL lístek skupiny 
španělských amatérů, kteří 
vysílali z francouzského os-
trova Orelon pod značkou 

TM120 https://www.you-
tube.com/watch?v=zyOjI-
UPW-CQ

9. QSL lístek W6AFA Alex, 
který žije v Los Angeles. 
V pozadí se nachází Skalis-
té hory.

10. QSL lístek PB13Royal 
u příležitosti korunovace 
nového nizozemského krá-
le 

11. QSL lístek mezinárod-
ní expedice na jemenský 
ostrov Socotra. Expedice 
vysílala pod značkou 7O2A

12. QSL lístek japonské 
stanice 7J4AAL, která vy-
sílá v pásmu 80 m. Stanice 
vysílá pomocí pětiprvkové 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Pokračování na straně 21.
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směrové antény typ Yagi. 
Prvky jsou dlouhé zhruba 
40 m a jsou na ráhně, které 
má délku 42 m. Anténa je na 
stožáru vysokém 60 m a je 
samozřejmě otočná.

13. QSL lístek mezinárod-
ní expedice na ostrovech 
Spratly vysílající pod znač-
kou 9M4SLL. Spratlyovy os-
trovy, jsou souostroví v Jiho-
čínském moři. Tato skupina 
roztroušených útesů, ostro-
vů a atolů je jedním z fakto-

rů nejistoty v jihovýchodní 
Asii. (zdroj: Wikipedie)

14. Jižní Korea
15. QSL lístek vzácné ex-

pedice na ostrov Amster-
dam. Expedice byla mezi-
národní, zúčastnilo se jí 14 
členů a většinu nákladů si 
inancovali sami operátoři, 

zbytek sponzoři. Každý člen 
expedice složil na společný 
účet 16 000 dolarů. Nejvíce 
nákladů šlo na dopravu na 
ostrov. Vezla je loď, která vy-
plula z australského Perthu. 

Cesta trvala 14 dní. Ostrov 
není momentálně obydlený, 
ale je na něm meteorologic-
ká a výzkumná stanice. Dal-
ší informace o této zajímavé 
expedici naleznete na strán-
kách: http://www.amster-
damdx.org/

16. Vloni se mi podařilo na-
vázat spojení s radioama-
téry na ostrově Tromelin, 
který se nachází v Indickém 
oceánu asi 450 km východ-
ně od Madagaskaru 
http://www.tromelin2014.
com/en/                            Paja

13 14 16

Pokračování ze strany 20.

SVÌTOVÁ FAUNA A FLÓRASVÌTOVÁ FAUNA A FLÓRA
V letošním roce se po-

dařilo panu Hložkovi 
získat také certi ikáty za 
daný počet radioamatér-
ských spojení s národní-
mi parky a přírodními 
rezervacemi v různých 
koutech světa. Tyto ob-
lasti jsou zapojeny do 
celosvětového progra-
mu ochrany národ-
ních parků a přírod-
ních rezervací fondu 
světové Fauny a Flóry. 
Účelem je přilákat po-
zornost světové veřej-
nosti k problematice 
chráněných oblastí ce-
lého světa uvedených 
v programu WWFF, 
kde se nachází chrá-
něné bohatství přírod-
ní, vědecké, kulturní, 
estetické, rekreační 
či ozdravné, pro které 
byl zaveden ochranný 
režim.

Panu Hložkovi se po-
dařilo navázat 176 spo-
jení s těmito oblastmi 
a získal certi ikáty z Pol-
ska, Itálie, bronzový di-

plom za spojení s 10 chrá-
něnými oblastmi v České 
republice, bronzový di-
plom za potvrzená spojení 
s 10 národními parky v Ni-
zozemí, bronzový diplom 
z Austrálie a další. 

Kterého diplomu si pro-
zatím nejvíce cení?

„Nejtěžší bylo získat aus-
tralský diplom. Je za spo-
jení s 10 národními parky 
Austrálie. Na určené místo 
přijede nějaký radioamatér 
a odtud vysílá. 
Každý park má 
svůj rádiový 
kód -číslo. Ta-
kových parků 
je v Austrálii 
několik set. 
Získat diplom 
odsud je těž-
ké také proto, 
že se používa-
jí jednoduché 
antény a vysí-
lače s malými 
výkony. Je to 
s a m o z ř e j m ě 
dálka - zhruba 
15000 kilome-

trů. Já mám momentálně 
dokončená spojení se 17 
parky. Pomalu se blížím k 
20 a za ně bych měl získat 
stříbrný diplom. Program 
„Flora – Fauna“ probíhá po 
celém světě. U nás je to víc 
jak 1000 lokalit, které se 
počítají jak do světových 
tak místních diplomů. Já 
mám spojení s více jak se 
176 lokalitami po celém 
světě. V současné době 
mám trochu větší prostor 

se radioamatérství vě-
novat. Díky tomu jsem 
aktivoval pár lokalit 
v našem okolí. Aby moh-
la být lokalita započítá-
na do programu, musím 
navázat minimálně 44 
spojení.  Naštěstí to není 
problém, protože je o vy-
sílání velký zájem. Můj 
rekord je 76 radiospo-
jení za hodinu z toho 1x 
Amerika, 3x Afrika, 7x 
Asie, zbytek v Evropě.“

15
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BIATLON
II. kolo èeského poháru LetohradII. kolo èeského poháru Letohrad

II. kolo ČP v biatlonu žáků 
proběhlo 31. 1. - 1. 2. 2015 

v Letohradě. V sobotu byl na 
programu vytrvalostní zá-

vod a v neděli rychlostní.  Oba 
závody se běžely klasickou 

technikou. Z našeho klubu se 
závodů zúčastnil pouze Mar-
tin Palla, který se statečně vy-
pořádal jak s náročnými tra-

těmi, tak i s namazáním lyží, 
které jsme si mazali sami a bo-
hužel ani jeden den se nám je 
nepodařilo namazat ideálně.

Oblastní Oblastní 
závod závod 
LetohradLetohrad

15. 2. 2015 se v Letohra-
dě uskutečnil oblastní zá-
vod ČP, kde byl na pořadu 
rychlostní závod volnou 
technikou. Závodu se zú-
častnil Martin Palla. Závod 
byl poslední přípravou na 
nadcházející MČR.

Mistrovství Èeské republiky žákù Mistrovství Èeské republiky žákù Jablonec nad NisouJablonec nad Nisou
MČR v biatlonu žactva se 

uskutečnilo za krásného 
slunečného počasí v Jablon-
ci nad Nisou 21. 2. -  22. 2. 
2015. Na mistrovství náš 
klub reprezentoval Martin 
Palla, který se statečně po-
pral s těžkou konkurencí 
z větších oddílů. 

V sobotu dopoledne byl 
na programu rychlostní 
závod, ve kterém předvedl 

Martin velmi dobrý výkon 
a skončil na 17. místě. Od-
poledne se konal štafetový 
závod dvojic, kde Martin 
nastoupil společně s Jaku-
bem Ježkem z Jilemnice 
a po bojovném výkonu ob-
sadili 8. místo.

V neděli se jel závod 
s hromadným startem 
klasickou technikou. Jako 
celou sezónu, tak i tento 

IV. kolo èeského poháru Nová VesIV. kolo èeského poháru Nová Ves
IV. kolo Českého poháru 

v biatlonu se uskutečnilo 7. - 
8. března v Nové Vsi u Rýma-
řova.

Proběhly zde tři závody 
volnou technikou – rychlost-
ní závod, biatlonkross a stí-
hací závod. 

Při závodu volnou tech-
nikou všichni závodníci vy-
užívali společného mazání 
lyží, které zajistil biatlonový 
svaz. Pro biatlonisty z klubů 
s rozdílným inančním zajiš-

závod jsme se potýkali se 
správnou „mázou,“ která 
se nám opět nezdařila, což 
mělo výrazný podíl na prů-
běhu Martinova závodu. 

Za účinkování v celém 
průběhu MČR patří Marti-
novi velký dík. A přejeme 
hodně úspěchů v dalších 
závodech jak zimních tak 
i v nadcházející letní sezó-
ně. 

těním se tak na trati srovna-
ly běžecké podmínky. 

Byl to poslední závod le-
tošní zimní biatlonové se-
zóny, kterého se zúčastnilo 
174 dětí z celé republiky. 
Náš klub zastupovalo pět 
závodníků – František Palla, 
Barbora Gabrhelíková, Re-
nata Flašarová, Adriana Vo-
jáčková a Martin Palla. 

Pro většinu našich dětí 
tímto závodem skončila prv-
ní zimní biatlonová sezóna. 

S ohledem na naše klima-
tické podmínky a možnosti 
přípravy si naši sportovci 
vedli velmi dobře. Ze zúčast-
něných 25 klubů se v zimním 
Českém poháru halenkovičtí 
biatlonisté umístili na deva-
tenáctém místě i přes to, že 
jsme se nezúčastnili všech 
konaných závodů.

První seznámení s během 
na lyžích jsme absolvova-
li na místním fotbalovém 
hřišti. Sněhové podmínky 

v Halenkovicích letos byly 
lepší než v uplynulém roce. 
Bohužel, absence techni-
ky pro přípravu běžeckých 
tratí nám neumožnila vyu-
žít domácího prostředí ve 
větší míře. Proto po zvlád-
nutí běžeckého stylu násle-
dovalo zdolávání členitých 
upravených běžeckých tratí 
na Pustevnách, ve Velkých 
Karlovicích, Novém Městě 
a Nové Vsi. 

Pro naše sportovce to byla 
hlavně příprava na 
nadcházející letní biat-
lonovou sezónu. Přáli 
bychom si, aby tato 
zimní příprava přispěla 
k dobrým výsledkům, 
které naši závodníci 
dlouhodobě dosahují 
v závodech letního bi-
atlonu. 

 Pro další zimní sezó-
nu se podařilo navázat 
spolupráci s irmou 
Rossignol, která nám 
poskytla významnou 
slevu na běžecké ly-
žařské vybavení. I díky 
této podpoře se v příští 
zimní sezóně na start 
závodů může postavit 
více mladých halenko-
vických biatlonistů.

F. Palla
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MYSLIVCIVÝROÈNÍ SCHÙZEVÝROÈNÍ SCHÙZE
Výroční schůze naše-

ho spolku proběhla 14. 3. 
2015 za hojné účasti členů, 
hostů a přátel našeho spol-
ku. Cílem této schůze bylo 
zhodnotit uplynulý mys-
livecký rok 2014. Úvodní 
slovo si vzal předseda spol-
ku p. František Gajdošík, 
který schůzi zahájil, přiví-
tal hosty a přítomné členy 
poté ve své zprávě podrob-
ně rozebral činnosti v uply-
nulém roce, a to zejména 
spolkovou činnost, spole-
čenské akce, péči o zvěř, 
lov, a v neposlední řadě 
i brigádnickou činnost. 
Poté následovala zpráva 
mysliveckého hospodáře 
p. Plška, který zhodnotil 
chov a lov zvěře v uplynu-
lém roce - na základě sčí-
tání zvěře byl stanoven lov 

srnčí zvěře takto – 11ks 
srnců, 16ks srn, 13ks srn-
čat, celkem 40ks srnčí zvě-
ře. Tento plán jsme splnili 
přibližně ze 2/3, z jedné 
třetiny byl na vině vyso-
ký úhyn. Plán lovu zvěře 
drobné byl stanoven na 
30ks bažanta obecného – 
uloveno bylo 17ks. Zajíc se 
v naší honitbě neloví kvůli 
nízké populaci. Zvěře černé 
bylo uloveno 38 ks. Dále 21 
lišek, 12 kun, 1 jezevec, 13 
ks holuba hřivnáče a 9 ks 
kachny divoké. V únoru 
proběhlo léčení srnčí zvěře 
proti střečkovitosti antipa-
razitálním přípravkem. Pro 
přikrmování zvěře během 
zimy jsme vyčlenili ne-
malé inanční prostředky, 
zakoupili a rozvezli jsme 
celkem: 50q jadrného kr-

miva, z toho 10q ovsa, 
30q ječmene, 8q pše-
nice, zbytek tvoří kukuři-
ce a plevy. Tolik ze zprávy 
mysliveckého hospodáře. 
Následovala zpráva inanč-
ního hospodáře, který nás 
seznámil s vyrovnaným 
rozpočtem na rok 2015 
a po zprávě předsedy re-
vizní komise, která shleda-
la uplynulý rok bez závad 
v hospodaření, následovala 
diskuze, ve které si vzali 
hlavní slovo hosté, a sezná-
mili přítomné s činností 
spolků v našem sousedství, 
případně se zemědělským 
hospodařením na pozem-
cích v naší honitbě.  V zá-
věru diskuze byl schválen 
rozpočet na rok 2015. 
Závěrem celé schůze po-
děkoval pan předseda za 
dosavadní dlouholetou čin-
nost v našem spolku panu 
Dr. Ing. Libosvárovi a jeho 
ženě Dagmar, kteří ukon-
čili tímto dnem členství 
v našem spolku, a jménem 
všech členů předal věcný 
dar. Tímto však výroční 
schůze neskončila a v druž-
né debatě pokračovala do 
pozdních hodin.

Dne 22. března se usku-
tečnily na střelnici na Vr-
šavě v budově OMS Zlín 
zkoušky adeptů o první lo-
vecký lístek, kterých se zú-
častnil náš adept pan Mar-

tin Jančík, a nevedl si vůbec 
špatně, když tuto zkoušku 
složil úspěšně s vyzname-
náním. S tímto „vysvěd-
čením“ se může ucházet 
o členství v našem spolku.

Jaro a počátek léta je ve 
znamení kladení mláďat, 
a proto bych chtěl touto 
cestou požádat spoluob-
čany, aby se chovali v lese, 
na lukách i v polích ohle-
duplně ke zvěři, hlídali si 
při procházkách své psy 
a hlavně prosím „nezachra-
ňovat“ domněle opuště-
ná srnčata, zajíčky, mladé 
ptactvo (dravce a sovy) 
vypadlé z hnízd. Jejich ro-
diče jsou vždycky nablíz-
ku a rozhodně se o ně po-
starají lépe než kterákoliv 
záchranná stanice nebo 
domácí odchov. V případě 
že najdete např. poraněné 
srnče, nebo srnče, jehož 
matku prokazatelně srazi-
lo auto, případně zadávil 
pes, kontaktujte kterého-
koliv z myslivců nebo mys-
liveckého hospodáře na tel. 
608433283. Divoká prasa-
ta jsem neuvedl záměrně, 
bachyně se o svá selata do-
vede dobře postarat, vždy 
je jim nablízku, a případ-
ného „zachránce“ dokáže 
o tom rázně přesvědčit.

František Tomaštík
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HASIÈI
Pochovávání basyPochovávání basy

21. února 2015 se již 
tradičně v sále kultur-
ního domu „Pochováva-
la basa.“ Jako každý rok 
tuto akci pořádá Sbor 
dobrovolných hasičů 
v Halenkovicích. V le-
tošním roce hrála k tan-
ci i poslechu skupina 
z Valašska „Veselá pět-
ka,“ která doprovázela 
i při samotném vystou-
pení hasičů. Pochovává-
ní začalo tradičně ve 23 
hod. smutečním průvo-
dem, mezi „hříchy“ vy-
stoupili hasiči a hasičky 
se svou kulturní vlož-
kou v podobě cvičení 
s Míšou a Pomády. Po 
skončení programu po-
kračovala Veselá pětka 
a po 3 hodině zahrála 
poslední písničku. 

Hasiči děkují všem, 
kteří navštěvují naše 
akce a podporují tím 
SDH Halenkovice. 

PÁLENÍ ÈARODÌJNIC 2015PÁLENÍ ÈARODÌJNIC 2015
I letos se Halenkovicemi 

prohnal průvod čarodějnic, 
čarodějů, ježibab a ježiděd-
ků, který neomylně směřo-

val na místo svého 
setkání - samozřej-
mě na modelářské 
letiště na Vrcho-
vici. Kde jinde by 
měli tak skvělé 
podmínky pro své 
čarodějné rejdění, 
kde jinde by měli 
dostatek místa pro 
vzlety a přistání 
na svých košťatech 
a metlách. Ter-
mín je také pevný 
- 30. duben je pro-
stě Filipojakubská 
noc.

Organizátoři
a organizátorky 
z halenkovického 
SDH připravili pro 
příchozí tradičně 
pestrý program, 
který dokonale za-
bavil celé věkové 
spektrum návštěv-
níků. Čarodějnické 

ODBORNÁ POROTA VYHLÁSILA 
NÁSLEDUJÍCÍ VÍTĚZE:  

Miss čarodějnice

Mladší kategorie: 
1. místo Terezka Režná
2. místo Hanička Machalová
3. místo Alinka Freundová

Starší kategorie: 
1. místo Anetka Platošová
2. místo Markétka Kubičíková
3. místo Leonka Prokopová

Nejlepší tanečníci: 
Matýsek Kubičík
Klárinka Plšková

Missis čarodějnice: 
Eva Petrášová 
a Alena Huťková

Maminka - tanečnice: 
Klára Kubičíková 
a Michaela Kopcová

dovednosti byly prověřo-
vány na několika stanoviš-
tích, proběhla volba „miss 
čarodějnice“ a „missáka 
čaroděje.“

Velký prostor letiště 
umožňoval také neorgani-
zovanou zábavu, která byla 
omezena pouze fantazií 
dětí a případnými záka-
zy rodičů. Komu nestači-
la plocha letiště, využíval 
také přilehlé řepkové pole, 

ze kterého si šlo, kromě 
zajímavých schovkových 
zážitků, přinést i pěknou 
dávku alergenů.

Počasí, jehož předpověď 
byla všelijaká, naštěstí vy-
drželo a tak mohla být za 
soumraku zapálena vyso-
ká hranice, jejíž oheň pak 
dlouho osvětloval blízké 
okolí a vidět byl z veliké 
dálky.                             

RJ
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HASIÈISbìr železného šrotuSbìr železného šrotu
Členové Sboru dobro-

volných hasičů Halenko-
vice uspořádali v sobotu 
18. dubna 2015 sběr želez-

ného šrotu. Obyvatelé Ha-
lenkovic pro svoz přichystali 
železo, které zaplnilo jeden 
kontejner. 

Poděkování všem, kteří 
přispěli železem, Petrovi 
Kubínovi a Josefu Gabrhe-
líkovi za poskytnutí traktoru 

a starostovi obce za zapůjče-
ní vozíku na svoz železa.

UZLOVACÍ SOUTÌŽEUZLOVACÍ SOUTÌŽE
PohoøelicePohoøelice

V neděli 1. 2. 2015 se mla-
dí hasiči zúčastnili uzlovací 
soutěže v Pohořelicích „PO-
HOŘELSKÁ SMYČKA”.

V kategorii mladší žáci 
jednotlivci: (45 soutěží-
cích):

15. místo Radka 
Kašpárková

23. místo Marek Šidlo

MysloèoviceMysloèovice
V sobotu 21. 2. 2015 se 

v Mysločovicích v místní ha-
sičské zbrojnici uskutečnila 
další uzlovací soutěž.

Výsledky v kategorii 
mladší žáci jednotlivci (50 
soutěžících):

22. místo Radka 
Kašpárková

35. místo Marek Šidlo

OldøichoviceOldøichovice
Dne 28. 2. 2015 se 

v místním kulturním 
domě v Oldřichovicích 
konalo Velké okrskové 
uzlování, kterého se zú-
častnily sbory spadající 
pod napajedelský okrsek 
a pozvání přijaly sousední 
Kvítkovice.

Soutěžilo se v kategori-
ích PŘÍPRAVKA, MLADŠÍ, 
STARŠÍ A DOROST.

ŽlutavaŽlutava
Uzlovací soutěž proběhla 

v sobotu 7. 3. 2015 v soused-
ní obci Žlutava.

Výsledky v kategorii 
mladší žáci jednotlivci (57 
soutěžících):

21. místo Radka Kašpárková
49. místo Veronika 

Dobrozemská
50. místo Štěpán Abrahám
Družstvo mladších žáků se 

umístilo na 5. místě z 9 družstev.

BøezùvkyBøezùvky
V neděli 29. 3. 2015 pro-

běhlo Velké okresní uzlování 
v Březůvkách. Náš sbor re-
prezentovala Radka Kašpár-
ková a Veronika Dobrozem-
ská. Naše děvčata odvedla 
maximální výkon a dokonce 
vylepšila své osobní rekordy 
(BLAHOPŘEJEME). Odměnou 
našim děvčatům za předvede-
ný výkon byla společná foto-
gra ie s gólmanem PSG Libo-

rem Kašíkem.
Výsledky v katego-

rii mladší žáci jed-
notlivci (37 soutěží-
cích):
7. místo Radka

Kašpárková
30. místo Veronika 

Dobrozemská
V soutěži družstev 

se umístila na 10. mís-
tě z 13 družstev.

Děkujeme všem 
mladým hasičům za 
pěknou prezentaci 
našeho SDH a přejeme 
hodně úspěchů v dal-
ších soutěžích. 

Jana Kašpárková

35. místo Veronika 
Dobrozemská

39. místo Vít Gabrhelík

V kategorii mladší žáci:
družstva se ze 7 družstev 
naši žáci umístili na krás-
ném 3. místě – GRATULU-
JEME. Odměnou za úspěšné 
vystoupení byl pohár, me-
daile a něco malého na zub. 

36. místo Veronika 
Dobrozemská

45. místo Vít Gabrhelík

V kategorii starší žáci – 
jednotlivci nás reprezento-
vali: Jakub Chaloupka, Martin 
Trvaj a Mojmír Blažek.

Družstvo mladších žáků 
se umístilo na 5. místě ze 
7 družstev.

Výsledky v kategorii pří-
pravka (12 soutěžících):

5. místo Veronika 
Dobrozemská

7. místo Štěpán Abrahám
Výsledky v kategorii 

mladší žáci jednotlivci (42 
soutěžících):

10. místo Radka 
Kašpárková

24. místo Marek Šidlo
28. místo Adam Kedruš

120. LET OD ZALOŽENÍ SDH HALENKOVICE
27. června 2015 od 8.30 hod. Více informací na straně 30.

zleva: Verunka Dobrozemská, Radka Kašpárková, Víťa Gabrhelík a Marek Šidlo
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Letos jsme si zajeli na jih 
Moravy. Plánované zastávky 
pro poučení i zábavu: 

ARIMO spol. s.r.o. - Výro-
ba modrotisku-tradiční ře-
mesla našich předků

Arimo, navazuje na téměř 
stoletou tradici barvířské ro-
diny, založenou v roce 1906 
panem Cyrilem Jochem. Mod-
rotisk je tradiční lidová tkani-
na, která sloužila k ženskému 
odívání, později jako ženský 
krojový oděv. Řemeslná vý-
roba modrotisku je náročná. 
V českých zemích nyní pra-
cuje a vyrábí modrotisk pou-
ze irma Arimo, ve Strážnici 
a malá dílna rodiny Danzinge-
rů v Olešnici.

Bylinková zahrada Tiree 
Chmelar Valtice-pohlazení 
po duši

Jedinečná zahrada s více 
než 300 druhy bylin byla prv-
ní ukázkovou zahradu využí-
vající přírodní principy péče 
v České republice. V zahradě 
objevíte okrasné záhony, na 

ZÁJEZD ZO ÈZS HALENKOVICEZÁJEZD ZO ÈZS HALENKOVICE
13. 6. 201513. 6. 2015ZAHRÁDKÁØI

k te r ýc h 
jistě oce-

níte inspiraci pro vlastní 
zahrádku. Naučné záhony 
vám představí zejména léči-
vé rostliny, najdete zde také 
byliny afrodiziakální, bylin-
ky mýtů a legend, barvířské 
rostliny i ty, které můžete 
využít v aromaterapii či v ku-
chyni.

Muzeum vinařství, za-
hradnictví a životního pro-
středí Valtice

Muzeum vinařství, zahrad-
nictví a životního prostředí 
se nachází na valtickém ná-
městí. Je součástí komplexu 
budov zámecké hospodář-
ské správy lichtenštejnských 
statků z II. poloviny 17. sto-
letí. Koncem 19. století byla 
přestavěna do současného 
vzhledu.

EXPOZICE:
Vývoj zelinářství a ovoc-

nářství - Expozice představu-
je vývoj oborů od středověku 
až po moderní velkovýrobu.

Historické vinařské lisy 
a nářadí. Expozice se zabývá 

historií pěstování a zpracová-
ní vína a představuje mimo 
jiné i historické vinařské lisy 
a nástroje.

Život v krajině Lednicko-
-valtického areálu. Inter-
aktivní seznámení s faunou 
a lorou, obývající lednicko-
-valtický areál.

Muzejní miniarboretum, 
balkonové květiny a letnič-
ky. Expozici na nádvoří mu-
zea v sezóně doplňují letničky 
a balkonové květiny.

Pivovar Moravský Žižkov 
- exkurze s ochutnávkou 
a obědem

Pivo z Moravského Žižkova 
díky jednoduššímu způsobu 
výroby obsahuje daleko více 
chuťově výraznějších látek. 
„Je to pivo ne iltrované, neu-
pravované. Není tam žádný 
stabilizátor, není pasterova-
né. Pije se vlastně stále ve stá-
diu dokvašování, takže nemů-
že být nic zdravějšího,“ tak se 
vyjádřil sládek Mojmír Vali-
hrach. Pivovar Moravský Žiž-
kov má roční kapacitu jeden 
tisíc hektolitrů. Denně tedy 
dokáže uvařit až 
tři sta litrů piva.

Bylinkový ráj 
S O N N E N T O R 
- výroba čajů 
a koření - něco 
pro zdraví

Průvodci vás 
provedou pro-
voněnými skla-
dy i výrobními 
prostorami, kde 

můžete zhlédnout zrození ná-
levového čajového sáčku od 
výkupu bylinek až po samot-
nou výrobu. 

Ve iremním obchůdku 
máte možnost si vybrat ze ši-
rokého sortimentu, bio čajů, 
bio koření a dalších bio spe-
cialit. 

BYLINKOVÁ ZAHRADA SV. 
HILDEGARDY. Ve stylu stře-
dověkých klášterních zahrad. 
Zde si můžete vyzkoušet své 
znalosti základních bylinek, 
které znaly již naše babičky. 
Certi ikovaná přírodní zahra-
da je založená na respektu 
k přírodě a nabízí životní pro-
stor živočichům i rostlinám, 
kterým ubývá prostor v kra-
jině.

VYHLÍDKA NA VÝSLUNÍ. 
Potěšte se krásným výhledem 
na místní krajinu plnou vino-
hradů i na centrum Čejkovic 
s původní gotickou templář-
skou tvrzí. Vyhlídka je pří-
stupná zdarma v době ote-
vření prodejny. 

Jarmila Baránková

ARIMO spol. s.r.o.

Muzeum vinařství, zahradnictví 
a životního prostředí Valtice

Pivovar Moravský Žižkov 

Bylinkový ráj SONNENTOR
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Vzdìlávací kurzy v HalenkovicíchVzdìlávací kurzy v Halenkovicích KNIHOVNA
Obec Halenkovice se zapo-

jila do projektu Vzdělávání 
v regionech Zlínského a Ji-
homoravského kraje, který 
realizovalo Střední odborné 
učiliště Valašské Klobouky.

Cílem projektu bylo vzdě-
lávání obyvatel v obcích do 
2 tis. obyvatel v Zlínském a Ji-
homoravském kraji.

Občané Halenkovic absol-

vovali vzdělávání v oblasti 
základů počítačových doved-
ností a práva. Vzdělávání bylo 
pro ně zcela zdarma. Potřeb-
nou techniku zajistil realizá-
tor projektu a školení se ode-
hrávalo v prostorách místní 
knihovny.

Jsme rádi, že účastníci vzdě-
lávání, z nichž někteří byli 
úplní začátečníci různých vě-

kových katego-
riích, se nebáli, 
a s počítačem a novými zna-
lostmi se „poprali“.  Ne všichni 
mají odvahu si přiznat, že je 
stále co se učit a zdokonalovat 
a to v každém věku.

Věříme, že jim školení po-
skytlo řadu informací a do-
vedností, které využijí i ve 
svém každodenním životě, 

a že uskutečněná školení bu-
dou motivací i pro ostatní, aby 
se nebáli a přišli se vzdělávat 
zdarma, pokud bude obdobná 
šance i v budoucnu. 

 Ing. Marcela Kubíčková, 
hlavní koordinátor projektu

Eva Chmelařová, 
asistentka projektu

ŽÍTKOVSKÉ ÈAROVÁNÍŽÍTKOVSKÉ ÈAROVÁNÍ
V pondělí 30. března 2015 

se ve spolupráci s Klubem se-
niorů Halenkovice uskuteč-
nila beseda nad knihou „Žít-

Burza knihBurza knih
V neděli 22. 

března 2015 
v době od 11:30 
do 15:00 hod. 
proběhla v pro-
storách obecní-
ho úřadu burza 
starých knih. 
Dárci věnovali 
místní knihov-
ně na 300 ks 
starých knih, ze 
kterých stovka 
knížek našla své 
nové majitele. 
Akci budeme 
opakovat v břez-
nu 2016. 

PRVNÍ ČTENÍ O ZVÍŘÁT
KÁCH  S VELKÝMI PÍSMENY

Autor: 
Ute Haderlein 
Vydal:
Svojtka & Co., 
Praha 2014
Obsahuje čty-

ři pohádky: Dvě štěňátka na 
výletě, Dobrodružství v lese, 
Ťapka a Packa a Slavnost 
u rybníka. Kniha má velká pís-
menka pro začínající čtenáře.

KOMBAJNY, TRAKTORY 
A NAKLADAČE

Autor: 
Andrea Erne
Vydal: 
A l b a t r o s , 
Praha 2014
O B J E V U -

JEME SVĚT HROU! Naučná 
řada knih pro děti, ve které 

NOVINKY V NAŠÍ KNIHOVNÌNOVINKY V NAŠÍ KNIHOVNÌ

kovské čarování - Pravdivý 
příběh žítkovských bohyní”. 
O historii a vzniku knihy ho-
vořil její autor Mgr. Jiří Jilík. 

najdou malí čtenáři odpovědi 
na spoustu otázek, tentokrát 
o práci na statku, především 
o strojích, které pomáhají.
Co dělá traktor?
Jak probíhá setba?
Co na poli někdy tak zapáchá?
Jak roste a jak se sklízí obilí?
Jak a čím se krmí zvířata?
Další kniha z populární edice 

Už vím proč? zavede dětského 
čtenáře na venkov a do proble-
matiky zemědělské výroby. 

WIFINA: ZÁBAVNÁ ENCY
KLOPEDIE PRO ZVÍDAVÉ 
HOLKY A KLUKY

Autor: Martin 
Poláček
Vydala: 
Praha, Česká 
televize, 2014

WIFINA je pořad, který se na 
obrazovce České televize ob-

jevil spolu se startem jejího 
dětského kanálu Déčko v září 
2013. Dnes ho sledují již dese-
titisíce diváků a nejoblíbeněj-
ší je mezi dětmi ve věku 9 až 
10 let. Mnozí z nich by si také 
rádi zkusili, co na vlastní kůži 
zažívá pětice dětských repor-
térů – wi iňáků a co všechno 
se přitom dozví. KNIHA WIFI-
NA jim to také umožní. Nabízí 
inspiraci a návod, jak si k urči-
té základní informaci opatřit 
další, jak objevovat svět kolem 
nás, zpestřit si a rozšířit škol-
ní učivo. 

JOHNNY: JEN 
TY MŮŽEŠ 
ZACHRÁNIT 
LIDSTVO 
Autor: 
Terry Pratchett

Johnnymu Maxwellovi je te-
prve dvanáct, ale jeho starosti 

by mu možná nezáviděl lec-
který dospělý. Rodiče spolu 
v poslední době nevycházejí 
právě nejlépe, ve škole má 
práce až nad hlavu, a ke vše-
mu se ještě stane zvláštní věc, 
která mu zkomplikuje život. 
Johnny, jako většina dětí v jeho 
věku, rád hraje počítačové hry. 
Když se ve hře Jen ty můžeš 
zachránit lidstvo dostává do 
inále a má zničit poslední 

lodě zlých mimozemšťanů, 
objeví se na obrazovce jeho 
počítače nápis: „Nestřílejte, 
vzdáváme se“. Mimozemšťané 
požádají Johnnyho o pomoc 
proti krvežíznivým lidem, kte-
ří se je snaží vyhubit. Kniha je 
prvním dílem z volné trilogie 
o Johnnym. Další tituly se jme-
nují Johnny a mrtví a Johnny 
a bomba. 

Pokračování na straně 28.
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POZVÁNKA
10. 10. 2015  

Drakiáda

17. 10. 2015  
Pohár starosty „H“

24. 10. 2015  
Zavření nebe

OTEVØENÍ NEBE 2015OTEVØENÍ NEBE 2015

Snad každý nedočkavě oče-
kává příchod jara. Nejinak jsou 
na tom i modeláři, kteří jsou 
na pěkném počasí doslova zá-
vislí. I proto je otevření nebe 
nad modelářským letištěm 
příslibem, že už by jaro mohlo 
vydržet.

Letos halenkovičtí modeláři 
otevřeli nebe nad svým letiš-
těm na Vrchovici v sobotu 11. 
dubna. Otevírání nebe je pro 
modeláře svátkem a příleži-
tostí k setkání po nekoneč-
ných zimních měsících, během 
kterých se dá venku létat jen 

MODELÁØI s obtížemi. I proto je 
otevírání nebe pojato 

spíše jako zahradní slavnost 
než akce svázaná přísnou or-
ganizací a řádem. Za celý den 
(začínalo se kolem desáté ho-
diny dopoledne a končilo až 
za tmy) se na letišti vystřídalo 
opravdu velké množství mo-
delářů ale i hostí, kteří si na 
kraj obce udělali příjemnou 
sobotní vycházku. Jedni při-
jížděli, další odjížděli, auty, na 
kolech nebo pěšky. Staří, mla-
dí, děti, všichni si užívali krás-
ného počasí, které nepřekazil 
tu a tam se vyskytnuvší závan 
větru. Létalo se pořád, bylo se 

na co dívat. Nad plochou se 
proháněly staré známé stroje, 
ale také modely, které ještě 
voněly novotou. Diskutovalo 
se, vyprávělo, konzultovalo 
a tváře se nastavovaly jarní-
mu sluníčku. Pro ty, na které 
přišla žízeň nebo hlad, bylo 
připraveno občerstvení - něco 
k pití, něco z udírny a komu by 
ani toto nestačilo, mohl si po-
chutnat na výborné dršťkové 
polévce.

Letištní plocha byla opět 
perfektní. Už týden před akcí 
proběhla brigáda, během níž se 
pobránovala, zapískovala a po-
válcovala vzletová dráha. Za-

praveny byly díry 
po zimním rejdě-
ní myší. Proběhl 
úklid budovy, 
umyla se okna.

Každým rokem, po zimní 
přestávce, přibývá na letišti 
nějaká novinka. Letos si mohl 
bystrý pozorovatel všimnout 
nového solárního panelu, nain-
stalovaného na střeše budovy. 
Slunce se od teď bude podílet 
na napájení baterií modelů, za-
bezpečovacího zařízení a nou-
zového 12V osvětlení letištní 
budovy. Co vidět nejde, je nová 
podlaha ve skladu budovy.

Tímto směrem budou smě-
řovat aktivity modelářů v nej-
bližší budoucnosti. V plánu 
je totiž pokládka podlahovin 
v klubovní místnosti. LMK 
Halenkovice přes zimu posílil 
i personálně. Do jeho řad se 
přihlásili dva noví, letecky ak-
tivní, členové (ze Zlína a Uher-
ského Brodu). Kromě zvele-
bování areálu je také již teď 

v přípravě hlavní 
událost roku pro 
veřejnost - tra-
diční Model air 
show, která pro-
běhne 13. června. 
Nejdůležitější ale 
je, že se letiště vy-
užívá pro poho-
dové každodenní 
modelářské létá-
ní, to je totiž jeho 
hlavní účelem.

RJ

VAŘÍME PODLE HERBÁ
ŘE/KATEŘINA WINTERO
VÁ, LINDA RYBOVÁ 

Autor: Ka-
teřina Win-
terová
Vydala:
Česká tele-

vize ve spo-
lupráci s Virtue CS, Praha, 
2014
Ve druhém dílu knihy se 

autorky opět zaměřují na 
kvalitní, ale přitom dostup-
né přírodní suroviny a vy-
hledávají dávné, pozapome-
nuté receptury, aby z nich 
poskládaly celoroční jídel-
níček, přímo nabitý zdravou 

přírodní energií. Nápadité 
recepty, sladěné kombina-
ce ingrediencí a mnohdy až 
překvapivě snadná přípra-
va. 

BEZBARVÝ CUKURU TA
ZAKI A JEHO LÉTA PUTO
VÁNÍ

 Autor: Ha-
ruki Mura-
kami
Vydal: Ode-

on, Praha 
2015
Cukuru Taza-

ki byl na střední škole jed-
ním z pěti členů party, která 
ho ze dne na den vyloučila 
ze svého středu, aniž mu 

někdo z jeho kamarádů řekl 
proč. Tazaki utrpěl ztrátou 
přátel duševní otřes a zabý-
val se dokonce i myšlenkou 
na sebevraždu. Řadu let poté 
ho přiměje přítelkyně Sára, 
aby vyhledal své bývalé ka-
marády a získal odpověď na 
otázku: PROČ? 

CHATRČ
Kde se tragé-

die střetává 
s věčností
Autor: Willi-

am P. Young
Vydal: Knižní 

klub, Praha 2014
Missy, nejmladší dcera Ma-

ckenzieho Allena Phillipse, 

je unesena během rodinné-
ho výletu a důkazy o tom, že 
byla pravděpodobně zavraž-
děna, se najdou v opuštěné 
chatrči uprostřed oregonské 
divočiny. O několik let poz-
ději obdrží Mack, utápějící se 
v nejhlubší beznaději, podiv-
ný vzkaz, který vypadá, jako 
by byl od Boha, a ve kterém 
ho pisatel zve na víkend do 
chatrče. Přestože Mackovi 
jeho vlastní počínání připa-
dá nanejvýš pošetilé, vrací 
se jednoho zimního odpole-
dne na toto místo, aby znovu 
vkročil do samého středu 
svých nejtemnějších nočních 
můr. To, co tam najde, na-
vždy změní jeho život. 

Pokračování ze strany 27.
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FOTBALLetní fotbalový turnaj 2015Letní fotbalový turnaj 2015
Vzhledem k relativně 

krátké letní přestávce 
mezi jednotlivými soutěž-
ními ročníky se TJ Halen-
kovice rozhodla omezit 
počet přípravných fotbalo-
vých turnajů pro mužstvo 
mužů. Po dohodě s tra-
dičním účastníkem těchto 
turnajů FC Žlutava se oba 
oddíly dohodly na pravi-
delném střídání v pořádá-
ní tohoto letního turnaje. 
V roce 2014 se fotbalový 

turnaj odehrál na hřišti TJ 
Halenkovice, pro rok 2015 
se konání tohoto tradič-
ního turnaje přesouvá na 
hřiště FC Žlutava. Přes-
ný termín konání turnaje 
ještě není znám (předpo-
kládaný termín: červenec 
2015), nicméně již teď 
zveme všechny příznivce 
kvalitní kopané k podpoře 
našeho týmu. 

TJ Halenkovice
Zbyněk Horka

Nábor Nábor 
malých malých 

fotbalistùfotbalistù
S příchodem jara se 

opět rozjel nábor ma-
lých fotbalistů a fot-
balistek do oddílu ko-
pané TJ Halenkovice.
Kluci a holky, pojďte si 
s námi zasportovat a za-
hrát fotbálek. Určitě se 
vám mezi námi bude lí-
bit. Zažijete kopec sran-
dy a určitě si najdete 
nové přátele a kamarády. 

Začínáme vždy v pondě-
lí a čtvrtek v 16:00 hod. 
Těšíme se na vás.

Tým trenérů mládeže 
TJ Halenkovice

FOTBALOVÁ PØÍPRAVKAFOTBALOVÁ PØÍPRAVKA
Na jaře se již odehrálo 

několik zápasů fotbalové 
přípravky. Zde máme dílčí 
výsledky:

Tečovice - Halenkovice 
3:8

Branky: 
Trvaj Jaromír 5, Palla 

Štěpán, Vašíček Richard, 
Hastík Matěj,

Z naší strany zodpovědný 
a velmi kvalitní výkon pod-
pořený dobrou střelbou.

H a l e n k o v i c e - P ř í l u k y 
10:3

Branky:
Štulíř Radim 3, Vašíček 

Richard, Hastík Matěj 2, 
Palla Štěpán 2, Vašíček Ro-
man, Prokop Lukáš

Opět velmi zodpovědný 
výkon s mnoha brankový-
mi příležitostmi. 

Štípa-Halenkovice 6:1
Branky: Dudešek Ondra
V tomto utkání nám chy-

běli někteří klíčoví hrá-
či. A tak dostali možnost 
hrát ostatní kluci. Ještě 
to chce trochu potrénovat 

a budeme opět štikou sou-
těže.

Situace zde není vůbec 
jednoduchá. Někteří budou 
po této sezoně končit.  Pro-
to je musíme nahradit no-
vými tvářemi. Určitě bude 
chvíli trvat, než se do kádru 
začlení. Snad se vše podaří 
a opět se na Halenkovicích 
bude hrát pohledný fotbal.

Mladší žáciMladší žáci
Racková - Halenkovice 
1:2

Branky: 
Platoš Robin, 
Štulíř Radim
Byl to náš první mistrov-

ský zápas v jarní části. Na 
hřišti se kluci hledali, ale 
nakonec se podařilo zápas 
dotáhnout do vítězného 
konce.

Halenkovice - Mysločovice
0:2

Jednalo se o velmi vy-
rovnaný zápas se šťastněj-
ším koncem pro hosty.

Provodov - Halenkovice
1:7 

Branky: 
Kocián Lukáš 2, 
Platoš Robin 2, 
Palla Franta, Hastík Ma-

těj, Vitásek Pepa
Jednoznačné utkání, kde 

hosté kontrolovali hru.

Halenkovice - Tlumačov
1:7 
Branky: 

Vašíček Richard
Halenkovice nastoupili 

proti jednomu z nejlepších 
týmů soutěže. Jak výškový 
tak i váhový rozdíl byl na 
straně hostů. Kluci se sna-
žili, ale proti většímu a lépe 
vybavenému soupeři ne-
měli žádnou šanci. Věkový 
rozdíl mezi mužstvem Ha-
lenkovic a Tlumačova  byl 
většinou dva a v některých 
případech i tři roky. 

Závěrem chci poděkovat 
jak rodičům, tak především 
hráčům za aktivní přístup.

Několik mladších fotbalis-
tů z přípravky nastupuje jak 
za přípravku, tak za mladší 
žáky. Se dvěma tréninky za 
týden a dvěma zápasy toho 
mají někdy opravdu dost. 

Proto ještě jednou dík.
Tým trenérů

Z důvodu nepříznivého počasí byl „Turnaj halen-
kovických fotbalových amatérů“ v sobotu 

23. 5. 2015 zrušen. 
Náhradní termín byl stanoven na sobotu 

27. června 2015.

POZVÁNKAPOZVÁNKA
TURNAJ HALENKOVICKÝCH 
FOTBALOVÝCH AMATÉRŮ

„Turnaj halenkovic-
kých fotbalových ama-
térů“, známý také jako 
Sud Cup proběhne na 
hřišti TJ Halenkovice. 
Hrát se bude na zmen-
šeném hřišti, počet 
hráčů 5 + 1 brankář. 
Hráči nesmí být aktiv-
ními fotbalisty a musí 
dnes nebo v minulosti 

bydlet v Halenkovicích. 
Sraz mužstev před tur-
najem v 9:00 hod., vý-
kop prvního zápasu 
v 9:30 hod.

Systém turnaje - kaž-
dý s každým (vítězství 
3 body, remíza 1 bod). 
Startovné (cca 150 Kč/
osobu) bude vybráno 
v den konání turnaje.



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ   JARO 2015 30č. 77

KULTURNÍ A SPOLEÈENSKÉ AKCEKULTURNÍ A SPOLEÈENSKÉ AKCE
27. 6. 2015 

Výročí založení SDH Ha-
lenkovice

Oslava 120. výročí založe-
ní Sboru dobrovolných hasi-
čů Halenkovice.
1. 7. – 31. 8. 2015 

Letní prázdniny
28. – 30. 8. 2015 

Barum rally 
– automobilová soutěž, 

naplánovány jsou celkem 2 
průjezdy katastrem naší ob-
ce v neděli 30. 8. 2015 
1. 9. 2015 (úterý) 

Zahájení školního roku
5. 9. 2015 Zájezd do Prahy

– toulky Prahou a návště-
va divadelního představe-

„Nezapřeš ženy své!“ I tak 
by se mohla jmenovat nej-
hranější Šamberkova kome-
die o zapřisáhlých starých 
mládencích. Právě zapření 
vlastní manželky jednoho 
ze čtyř přátel, který se bojí 
ostatním přiznat, že porušil 
sázku a oženil se, je základ-
ní zápletkou hry. K odhalení 
pravdy přispěje ženskou lstí 
a intrikami samozřejmě ona 

„Jedenácté pøikázání“„Jedenácté pøikázání“
zapřená manželka. Staromlá-
denecký spolek je rozpuštěn. 
A zdá se, že v pravý čas, proto-
že po staromládenectví už ni-
kdo z nich netouží.

Jedenácté přikázání se ob-
jevuje na repertoáru činohry 
Národního divadla po rovných 
osmdesáti letech. Inscenace 
obsahuje monolog na vulgární 
téma. Délka představení 2 ho-
diny 15 minut, 1 přestávka

ní ve Stavovském divadle 
- „Jedenácté přikázání“ – 
Režie: David Drábek, bližší 
informace kancelář OÚ, tel.: 
737 230 573 a místní knihov-
na, tel.: 605 209 974
10. 10. 2015 Drakiáda 

– pořádá LMK Halenkovice 
17. 10. 2015

Pohár starosty „H“ 
– pořádá LMK Halenkovice 

24. 10. 2015 Zavření nebe 
– pořádá LMK Halenkovice 

29. – 30. 10. 2015 
Podzimní prázdniny

8. 11. 2015 (neděle) 
Hudební odpoledne 
– přehlídka pro všechny, 

kdo milují hudbu všeho dru-
ZÁJEZDZÁJEZD 5. 9. 2015 5. 9. 2015
STAVOVSKÉSTAVOVSKÉ  DIVADLODIVADLO  

Jiří Voborský 
Saša Rašilov

Emma 
Martina Preissová

Jičínský 
David Matásek 

Františka 
Pavla Beretová 

Beránek 
Martin Pechlát

Emanuel Střela 
Jan Bidlas 

Moucha 
David Prachař 

hu. Scéna je otevřena pro 
odvážlivce, rodinná či přá-
telská seskupení bez rozdílu 
věku. Další informace po-
skytneme v místní knihovně 
Halenkovice.
21. 11. 2015

Posezení u cimbálu se 
svatomartinskou kačenou
28. 11. 2015

Slavnostní rozsvícení vá-
nočního stromu a tradiční 
„Vánoční jarmark“
5. 12. 2015 Vystoupení FS 
Pláňata a FS Pozdní sběr 
v areálu hradu v Maleno-
vicích
12. 12. 2015 
Ples sportovců

23. 12. 2015 – 3. 1. 2015 
Vánoční prázdniny

16. 1. 2016 
Hasičský ples

29. 1. 2016 
Pololetní prázdniny

30. 1. 2016 
Dětský karneval 
– pro děti od 0 do 10 let na 

téma – Lotrando a Zubejda
Diskotéka pro žáky 5. – 

9. ročníku
1. – 7. 2. 2016 

Jarní prázdniny
13. 2. 2016 

Rodičovský ples
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1.

3.



4.

V sobotu 21. března 2015 jsme na 
obecním úřadě v Halenkovicích do života 
přivítali naše nejmenší děti. Pozvání 
na tento slavnostní akt přijali: Marie 
Blažková a Zbyněk Mišurec se synem 
Matějem (foto č. 1), Alena a Jiří Pavelkovi 
s dcerou Mariannou (foto č. 2), Markéta 
a Jiří Sudolští se synem Jiřím (foto č. 3), 
Helena a Michal Holáskovi s dcerou So ií 
(foto č. 4), Jana Kubičíková a Jan Šte ke 
s dcerou Nicol (foto č. 5). 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 spokoje-
nosti.  

Bohdana Blažková, matrikářka

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙVÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ

2.

5.

ZLATÁ SVATBAZLATÁ SVATBA
50 let společného 

života oslavili Josef 
a Karla Kašpárkovi 
z Obecnic.

Sňatek uzavřeli 
27. února 1965 v Ha-
lenkovicích. Slavnost-
ní obřad se uskutečnil 
11. dubna 2015 na 
Obecním úřadě v Ha-
lenkovicích.
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Prvním občánkem letošního roku se v obci Ha-
lenkovice stala Nicolka Štefke. 

Narodila se 18. ledna 2015, s mírami 3070 g 
a 49 cm rodičům Janě Kubičíkové z Doliny a Janu 
Štefke. 

Nicolce, mamince a tatínkovi přejeme krásný, 
pohodový život, prožitý ve zdraví a spokojenosti.

Obecní úřad Halenkovice

BLAHOPŘEJEME

PRVNÍ MIMINKO PRVNÍ MIMINKO 
ROKU 2015ROKU 2015

Duben
55 let

 Stanislav Beránek Dolina 499
 Jarmila Kubičíková Dolina 344

60 let
 František Krkoška Záhumení 560

65 let
 Jiří Kalas Kržle 287
 Jiřina Gajdošíková Dědina 4
 Jiří Stuchlík Záhumení 608
 Jiří Dundálek Lipové 740
 Jaroslav Pešl Kopec 649

70 let
 Blanka Vojtková Obecnice 522

80 let
 Anna Kašíková U Svatých 442

85 let
 Jiřina Polášková Záhumení 564

Květen
50 let

 Ivan Blaha Dolina 394
 Lenka Svačinová Pláňavy 180

55 let 
 Břetislav Botek Pláňavy 372
 Stanislav Kolečkář U Svatých 442

60 let
 Ivana Kadlčíková Dolina 408
 Ludmila Železníková Katernice 110
 Alena Pešlová Kopec 649
 Libuše Vajďáková Dolina 417
 Miloslava Hubáčková Katernice 278

65 let
 Marie Dundálková Lipové 740
 Danuše Dundálková Dolina 589
 Petr Navrátil Kržle 46 e

75 let
 František Kedruš Katernice 502

Červen
60 let

 Ludmila Essenderová Záhumení 606 
65 let

 Pavla Ondrová Dolina 491
 Jaroslav Vičánek Pláňavy 257

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.

70 let
 Jaroslava Gabrhelíková U Svatých 252

75 let
 Jarmila Surá Záhumení 617

80 let
 Libuše Čevelová Pláňavy 276
 Zdeňka Rapantová Záhumení 567

90 let
 Ludmila Kubičíková  Dědina 369


