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MODEL AIR SHOW
11. 6. 2016

10. ročník modelářského setkání na halenkovickém modelářském letišti na Vrchovici.
V pátek bude možný příjezd modelářů a také
seznamovací lety.

DĚTSKÝ KARNEVAL RODIČOVSKÝ PLES
SPORTOVNÍ PLES
BIATLON
KOŠT SLIVOVICE SLOVO STAROSTY
HALENKOVICKÉ SAFARI a další

DÁMSKÁ JÍZDA

aneb ZADÁNO NEJEN PRO ŽENY
PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA DALŠÍ Z ŘADY
ZÁBAVNÝCH VEČERŮ.
MŮŽETE SE TĚŠIT NA NOVINKY Z PÉČE O PLEŤ
A O VLASY. PROGRAM ZPESTŘÍ PŘEDVEDENÍ
ZAJÍMAVÝCH ODĚVNÍCH KOLEKCÍ A MÓDNÍ
PRODEJNÍ PŘEHLÍDKA „Z DRUHÉ RUKY“.
CHYBĚT NEBUDE ANI ZÁVĚREČNÁ PROMĚNA
A PROJDETE SI MALOU ŠKOLOU LÍČENÍ.
VSTUPNÉ 50 KČ BUDE SLOSOVATELNÉ A PRO
KAŽDÉHO Z VÁS BUDE PŘIPRAVEN MALÝ
DÁREČEK.
Výtěžek z akce bude věnován Cvičení pro děti
od 1 do 4 let a Klubu seniorů Halenkovice.
JAKO DOPLŇKOVÝ PROGRAM BUDE MOŽNÉ
SI PROHLÉDNOUT A PŘÍPADNĚ OBJEDNAT
UŽ ZNÁMÉ POMOCNÍKY DO DOMÁCNOSTI
A OBČERSTVIT SE V MALÉM CHUTNÉM
BUFETKU.

AKCE PROBĚHNE 22. dubna
2016 V SÁLE KULTURNÍHO DOMU
V HALENKOVICÍCH OD 18.30 HODIN.
ZA CELÝ TÝM SE NA VÁS TĚŠÍ
VĚNKA JADRNÍČKOVÁ

Divadlo žáků 8. ročníku
ZŠ Halenkovice
30. 4. 2016 v 19.30 hodin.
1. 5. 2016 v 15.00 hodin
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VÝLET DO POHÁDKY 2016

Milí přátelé, vášniví fanoušci široko daleko známé a pro Halenkovice již
tradiční

„Cesty do pohádky“.

Obracíme se na vás
s prosbou o jakoukoliv
pomoc, kterou tato velká
akce překračující hranice
obce a velmi organizačně
náročná vyžaduje.
Jistě mi dáte zapravdu,
že snad každému se nejednou přihodila situace, kdy zmínil své rodiště
(popř. bydliště) a dostalo
se mu odpovědi: „Halenkovice, to je tam jak jezdíme do POHÁDKY!!!“ To
jsme pyšní, ALE …
Za celou touhle krásnou
akcí se skrývá spousta
práce a energie (vysekání trávy kolem střelnice
i celé trasy, tvorba, rozvoz a svoz kulis po celé
trase, účinkování na jed-

notlivých
stanovištích,
zajištění bufetů, řízení dopravy při parkování návštěvníků a mnoho mnoho
dalšího)… a to nejen v aktuální den, ale mnoho dní
před i po akci.
Proto se snažíme touto
cestou oslovit především
vás nové občany Halenkovic. Prosíme, neostýchejte
se a přijďte mezi nás, kteří
se pohádky už léta účastníme. Vaše pomoc může
být různorodá od vlastního účinkování na pohádkových
stanovištích
přes organizaci dopravy, tvorbu kulis, výpomoc
v bufetech, při přípravě
pohádkové trasy, ale také
jejího nedělního a pondělního úklidu. Pro zachování budoucnosti naší
jedinečné akce, kterou halenkovická pohádka beze
sporu je, je nejdůležitější udržet předávání této
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tradice z generace na generaci.
Tradiční hodnoty jako
je vzájemná pomoc, úcta
a pochopení se v současné době z naší společnosti
vytrácí, proto když se můžeme podílet na zachování tradice, která v sobě tyto
hodnoty nese, je třeba si jí
nesmírně vážit a být na ni
hrdí. Pohádka nás a především naše děti těší již celých 27 let.
Výlet do pohádky potřebuje nové tváře, nové osobnosti, nové nápady a hlavně
energii nových pomocníků
a organizátorů. Vy, co jste
s námi ještě nebyli při organizaci pohádky, se především nebojte mezi nás
přijít a zapojit se. Uvidíte
sami, že na výsledek svého
konání budete hrdí. Velké
díky za váš čas.
Druhou stranou mince je také nemalý finanč-

ní výdělek, který celý
pomáhá uskutečnit mnoho projektů v halenkovické mateřské a základní
škole, na které bychom
z běžných prostředků nedosáhli. Informace o nich
získáváte průběžně prostřednictvím našeho zpravodaje.
Je vzácností naší obce,
že se zde stále ještě najdou lidé, kteří se ve svém
volném čase, mnohdy i za
cenu čerpání svých dovolených, umějí dát dohromady a vytvořit něco tak
výjimečného.
Pohádkový den „D“ letos vychází na 4. června
2016. Budeme se těšit na
spolupráci s vámi!!!
Kontakty – tel. 608 858
910, 777 954 531 nebo
v MŠ Halenkovice u paní
Marie Mihálové.
Za organizační tým:
Kateřina Březíková

Od Vánoc slouží dětem v MŠ nová interaktivní tabule, která výuku dětí pomáhá přibližovat potřebám moderní doby. V letošním roce byly z prostředků Výletu do pohádky například zakoupeny fotoaparáty pro oba
stupně naší školy včetně školky
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolím si začít sloupek „slovo
starosty“ představením rozpočtu
obce na rok 2016. Letošní rozpočet byl schválený v prosinci 2015
se schodkem v částce mírně přesahující 6 mil. korun. Schodek je
záležitost čistě finanční. Převádíme volné prostředky z roku 2015
a je potřeba je správně zaúčtovat
(musí být veden v záporných číslech). Takže v řeči lidské, máme
na letošní rok schválený rozpočet
v částce 27 926 800,-Kč. Již teď
víme, že bude rada obce v nejbližší době předkládat zastupitelstvu
obce návrh k projednání úvěru
v částce 12. mil. Kč, a to na základě dalších investičních akcí, které
jsou v letošním roce naplánované
anebo vyplynuly z pozdějších jednání. Co se za tuto vysokou částku
bude v obci realizovat, můžete
zjistit na straně 7. Některé zásadní
investice se vám pokusím přiblížit.
Částku 1,89 mil. Kč jsme vyčlenili na pozemní komunikace.
Z toho je na přímou opravu cest
určeno 0,8 mil. Kč. Dle naléhavosti a stavu komunikace pak budou
radou obce vybrány úseky, které
se budou opravovat. Zde vás žádám o shovívavost, cest je mnoho
a není v našich silách tento stav
změnit u všech a okamžitě. Snažíme se postupovat systematicky,
pravidelně a každý rok, nějakou tu
cestu dát do pořádku. Tato částka
se bude určitě opakovat i v příštích rozpočtech. V letošním roce
dojde také k označení cyklotras
vedoucích přes naši obec.
Další položkou v nutných výdajích je oprava kanalizace, a to
v části obce Katernice, kde je zničený úsek v délce 15 m o průměru 500 mm a v hloubce asi 5 m.
I v letošním roce dojde na rozšíření a opravy veřejného osvětlení
v obci. Rozšiřovat budeme letos
v části obce Dolina v Lipových.
Co se týká velkých investičních
akcí, v prvé řadě je to oprava střechy na budově obecního úřadu.
Už minulý rok jsme upozornili
zastupitelstvo na špatný stav
střechy. Projektová dokumentace
opravy havarijního stavu vychází
z celkové projektové dokumen-

tace na rekonstrukci budovy OÚ,
kterou si zastupitelstvo následně
zadalo.v letošním roce bude nákladem asi 6 mil. korun vystavěno
2. podlaží a kompletně vyměněna střešní konstrukce s krytinou.
Z hlediska architektonického bude
budova působit novým výrazem,
který bude umocněn výškou stěn
z čelního pohledu 10 a 13 m a samotnou novou konstrukcí střechy.
Cesta na Záhumení je další akcí,
na kterou byly letos vyčleněny nemalé finanční prostředky. V tuto
dobu jsou vyřizovány potřebné
doklady (dvě stavební povolení
včetně územního řízení) na patřičných úřadech a zahájeno výběrové
řízení na dodavatele stavby. Také
projektové dokumentace jsou
v plném proudu. Byla zpracována
studie opravy místní komunikace
včetně chodníku na Dolině před
areálem firmy Fagus z důvodu
zajištění bezpečnosti chodců, ale
i řidičů. Dále budeme vybírat firmu na zpracování studie chodníků
z Pláňav na Kopec a připravovat
projektovou dokumentaci na centrální sběrný dvůr včetně technického zázemí. V posledním případě
se jedná o přípravu areálu Lipová,
kde již s majiteli nemovitostí intenzivně jednáme o odprodeji. Plánujeme zde přemístit technické zázemí obce a centrální sběrný dvůr.
Další aktuální informace ohledně
navrhovaných změn v rozpočtu
obce budou zveřejňovány postupně, tak jak budou schvalovány.
Vážení spoluobčané, v minulých
číslech Halenkovického zpravodaje
jsem
vás informoval
o probíhající
digitalizaci naší
obce. Tento proces má sjednotit
několik mapových listů našeho katastru v jeden - digitální.
Papírová mapa
se převede do
systému digitálního obrazu
tzv. vektorizace
(počítač bude

umět nalézt a vyobrazit na monitoru jednotlivé pozemky). Systém, který zjednoduší hledání, ale
také zpřehlední vlastnické vztahy
a v neposlední řadě upraví naši
daňovou povinnost (platby za daň
z nemovitostí). V návrhu digitalizace však nebylo řešeno zpřesnění
mapových listů, které jsou v měřítku 1: 2880. To znamená, že 1 mm
na snímku z katastrální mapy je
ve skutečnosti vzdálenost 2,88 m.
Po posledním jednání, které jsme
měli s Katastrálním pracovištěm
Zlín, nám bylo nabídnuto zpřesnění daných map, ale za podmínky
komplexních pozemkových úprav
v nezastavěné části obce tzv. extravilánu. Tento proces však zahrnuje
mnoho práce pro zastupitele, pochopení ze strany majitelů pozemků a je časově náročný. Plánované
ukončení do konce roku 2020.
Proto jsme tento tak významný
postup, navrhli a projednali na
posledním zasedání zastupitelstva
obce. Byly zmíněny jak zápory,
tak i přednosti. Nespornou výhodou komplexních pozemkových
úprav jsou možnosti, které dávají
majitelům pozemků šanci na scelení jejich parcel, které jsou různě
rozmístěny v honech, zpřístupnění těchto pozemků a v neposlední
řadě také jejich přesné vyměření
v terénu s přesností do 15 cm, a to
vše na účet státu.
Pro obec je zde možnost zapracovat do těchto úprav protierozní
a protipovodňová opatření, která
jsou již v hrubé koncepci zpraco-

vána ve studii odtokových poměrů na potoku Vrbka a také vyřešit
za státní peníze majetkoprávní
vztahy pod místními komunikacemi. Tyto komplexní pozemkové
úpravy v extravilánu bude řešit
pozemkový úřad ČR. V zastavěné
části obce, tzv. intravilánu, bude
Katastrální úřad ČR snímkovat
nové mapy a tím zpřesní měřítko
zobrazení. Bohužel, zpřesněním
ale nedojde k vyřešení sousedských sporů. Jedná se o zastavěné
části obce, které svou povahou,
z pohledu majetku, jsou velmi citlivé, a ne vždy jasné. Pokud máte takový problém, nezbude nic jiného,
než požádat o soudní rozhodnutí
o určení vedení hranice.
Zpřesnit a upravit katastr Halenkovic nebude jednoduché.
Je možné, že některým budou
upraveny výměry dle skutečnosti.
Nejstarší mapy, na kterých máme
dnes vedený náš majetek, sahají
až do dob monarchie (Rakouska-Uherska), kdy neexistovala možnost přesného zaměření. Pozemky nebudou zmenšovány, pouze
se dají do souladu se skutečností.
Je více než pravděpodobné, že
i udávaná výměra Halenkovic tj.
2002 ha se bude upravovat, uvidíme. V každém případě vás budu
o všem včas informovat, a pokud
budete mít nějaký dotaz, velmi rád
vám na něj odpovím.
Vážení spoluobčané, přeji vám
pohodu a krásné a slunné jaro.
Děkuji.
Jaromír Blažek
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Rekonstrukce budovy Obecního úřadu Halenkovice

Dne 1. dubna 2016 byla zahájena rekonstrukce střechy
budovy OÚ. Z tohoto důvodu bude docházet k omezení
provozu v kulturním domě,
v kancelářích, včetně venkovních prostor - parkovišť před
i za budovou. K přístupu do
horního patra obecního úřadu bude nutné využívat bočního schodiště ze sálu. O případných změnách v provozu
kanceláře OÚ, místní knihovny a sálu, budete průběžně
informováni. Předpokládané
ukončení stavebních prací pro
letošní rok je na konci srpna
2016.
Rekonstrukce
budovy
Obecního úřadu Halenkovice byla zastupitelstvem obce

schválena v rozpočtu obce
Halenkovice 2016 v hodnotě cca 6 mil. Kč. Projektová
dokumentace opravy havarijního stavu střechy vychází
z celkové projektové dokumentace na rekonstrukci budovy OÚ, kde se předpokládá:
• kompletní rekonstrukce
sociálních zařízení v každém
podlaží a to včetně rozvodů
vody a odpadů
• stavba výtahu z přízemí (vchod do budovy, až do
2. podlaží)
• výstavba 2. podlaží, ve
kterém bude umístěna nová
knihovna včetně prostorů pro
setkávání (tzv. obývák obce)
• střecha s pálenou krytinou a novými vazníky, odpo-

vídající nové legislativě, která nařizuje odolnost jinému
zatížení střešních konstrukcí
v zimních měsících
• kompletní rekonstrukce
elektrorozvodů
• zateplení budovy včetně
fasády
Pro lepší financování bylo
rozhodnuto o rozdělení těchto investic. Vychází se z krizového stavu, kdy do budovy
zatéká. Pro rok 2016 bylo
rozhodnuto o opravě, resp.
stavbě nové střechy, sloučené
s výstavbou 2. podlaží v hrubé
stavbě.
Smlouva byla, po soutěži,
podepsána s firmou W Střechy z Halenkovic v celkovém
finančním nákladu 5,9 mil. Kč.

Výkresy hlavních pohledů na budovu OÚ po opravě

Z hlediska architektonického
bude budova působit novým
výrazem, který bude umocněn výškou stěn z čelního pohledu 10 a 13 m a samotnou
novou konstrukcí střechy.
Pokud budou probíhat
práce na střeše, bude docházet nárazově k částečným či
úplným uzavírkám veřejné
plochy před budovou i za ní.
Prosíme o respektování výstražných zařízení. Je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti.
Provoz obecního úřadu nebude přerušen, ale dojde k malým technickým úpravám,
které ovšem nebudou mít
vliv na funkci úřadu. Prosíme
o shovívavost a pochopení.
J. Blažek
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Z jednání zastupitelstva a rady obce
RO se seznámila
s technickou zprávou
o stavu požární nádrže
na Pláňavách vypracovanou Ing. Pišlem
 s výroční zprávou ZŠ
a MŠ Halenkovice za rok
2015
 se závěrem kontroly
kanalizace a ČOV České inspekce životního
prostředí konané dne
27.10.2015
 s návrhem finančního
výboru na úpravu rozpočtu na rok 2016. Návrh bude předložen ZO
ke schválení
 se zaměřením komunikace na Dolině (u Fagusu)
 s návrhem na přijetí
daru od manž. Schneiderových, Zlín a to pozemku p.č. 3211 o výměře
6951m2 a doporučuje
ZO dar přijmout
 s oznámením o konání Tříkrálové sbírky
2016 - Charita Otrokovice
 s
poděkováním za
spolupráci při konání
sbírky ošacení - Diakonie Broumov
 s nabídkou fy. Ibos na
fekální nástavbu pro vozidlo Volvo
 s požadavkem Mgr.
Lucie Hradilové na změnu ÚP a postoupila žádost dle zákona pořizovateli MěÚ Otrokovice
 se studií zastavitelnosti území lokalita
BI29 a schválila oslovení dotčených majitelů pozemků a svolání
schůzky s majiteli
 s nabídkou Regiozona na zpracování Programu rozvoje obce Halenkovice
 s povinností uzavírat
veřejnoprávní smlouvy
s obcí na poskytování
dotací pro spolky a další
žadatele


RO vzala na vědomí
žádost o příspěvek
na rok 2016 pro Klub
seniorů, Svaz tělesně
postižených Halenkovice, TJ Halenkovice, Oblastní spolek Českého
červeného kříže, Klub
Pathfinder, Charita sv.
Anežky
České
 rozhodnutí
inspekce živ. prostředí
o ukončení povinnosti
platit poplatek za vypouštění odpadních vod
z ČOV
 upozornění na černou skládku Kopaniny
 vyúčtování dotace za
rok 2015 pro Charitu sv.
Anežky, Diakonii ČCE
– středisko Cesta, Červený kříž Halenkovice,
Centrum pro zdravotně postižené, Šťastný
úsměv, EDUCO Zlín, Český svaz včelařů Napajedla, Rybářský kroužek,
Myslivecké
sdružení
Halenkovice, Svaz tělesně postižených, Klub seniorů, Centrum pro děti,
FK Pláňata, Divadelní
spolek Haleny, Letecko modelářský klub
 předloženou
územní studii zastavitelnosti
území „Svaté“
 rozsudek Okresního
soudu ve Zlíně – vrácení
p. Kníchala do opatrovnictví Obce Halenkovice
 změnu cen fy ASEKOL za sběr elektrozařízení a fy EKOKOM za
sběr tříděných odpadních surovin – změny od
1.1.2016


RO projednala
žádost na redukci
rozhlasu IVVS u č.p. 707
a bude řešeno se servisní firmou
 rozpočtové opatření
č. 5/ZO/2015 a doporučuje ZO opatření přijmout


 stav okolo RD č. p.
325. Majitel při rekonstrukci ukládá odpad
na svah vedle RD a narušuje tak vzhled obce
(dochází k sesuvu, až na
krajnici vozovky). Po zaslané výzvě k vyjádření
a narovnání stavu, nebylo ze strany majitele reagováno. RO postupuje
k šetření přestupkovému úřadu v Napajedlech
a souhlasí se zasláním
žádosti o vyjádření k rekonstrukci na příslušný
stavební úřad.
 a
doporučuje
ZO
schválit použití volných
finančních prostředků
na investování do fondů
 záměr výpůjčky části pozemku p.č. 3547/7
pro p. Hofbauera z důvodu přístupu k pozemku p.č. 2534/2 o výměře
cca 60m 2
 nabídku fy Volvo Otrokovice na servis nákladního vozidla Volvo
 žádost o dotaci na rekonstrukci sportovního
areálu u ZŠ Halenkovice.
 studii zastavitelnosti území lokalita BI29
a schválila oslovení majitelů dotčených pozemků a svolání schůzky
 zpracování
návodu
na likvidaci kalů z ČOV
(p.Ing. Kousalíková)
 pořádání varhanního
koncertu - Český varhaní festival
 žádost
o výpůjčku
pozemku p.č. 3592/1
pro ČOV - p. Jelšík
 oznámení o zahájení
kontroly - OSSZ Zlín
 oznámení o zahájení
kontroly vedení matriční agendy

RO schválila
předloženou dohodu
s MěÚ Otrokovice, odbor dopravně správní
o pronájmu plochy bý

prosinec 2
015
až únor
2016
valého letiště
pro zkoušky – praktické
jízdy motorkářů.
 příspěvek
ve výši
10.000 Kč na pořádání vánočního koncertu
s kapelou Topolanka
dne 26. 12. 2015
 žádosti na odpuštění
poplatku za odpad 2015
pro: Františka Brázdila,
Marii Šavarovou, Vladimíra Čeleďu
 žádosti na odpuštění
poplatku za stočné 2015
– pro Nikolu Navrátilovou, Šárku Súkupovou,
Emily Súkupovou, Anettu Súkupovou, Veroniku Pospíšilovou, Aleše
Pospíšila, Tomáše Velecha, Karla Žáka, Jarmilu
Čeleďovou, Adélu Berzedyovou, Adama Grebeníčka, Marii Kalivodovou, Hanu Němcovou,
manž. Šimkovi a Radka
Šimka, Hanu Ščukovou,
Elišku a Kláru Valentíkovou, Lubomíra Macharáčka
 žádost
fy PERŽEL
s.r.o. o prodloužení termínu zateplení sportovního areálu (bývala střelnice), a to do
30. 9. 2016
 umístění sídla společnosti Sdružení rodičů
a přátel školy v Halenkovicích na adrese ZŠ
a MŠ Halenkovice, Halenkovice 550
 smlouvu s Moravskou
skládkovou společností na
ukládání odpadu na skládku v Kvítkovicích
 žádost p. Pokorného na
úpravu terénu na obecním
pozemku p. č. 3537 z důvodu nájezdu na pozemek p.
Pokorného p. č. 972, 970/2,
974 s podmínkou doložení
fotodokumentace před realizací a po realizaci.
Pokračování na straně 6.
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Z jednání zastupitelstva a rady obce
Pokračování ze strany 5.
 žádost ZŠ a MŠ Halenkovice o pokračování vedení účetnictví
od 1. 1. 2016 ve zjednodušeném rozsahu
 nákup odchytových
pomůcek pro odchyt
psů
plán ZŠ
 odpisový
a MŠ Halenkovice pro
rok 2016
 smlouvu o podmínkách a právu provést
stavbu
kanalizace
s Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje a pověřila starostu obce
podpisem smlouvy.
 nabídku Ing. Hudce
na
vypracování
pasportu
vodovodu
Zlámanec
Dolina
a schválila zpracování
pasportu vodovodu
 opravu
pomníku
Jana Valaštiaka dle
nabídky fy Gerhard za
cenu cca 49 tisíc Kč
 žádost ZŠ a MŠ Halenkovice na přijetí
věcného daru ve výši
37.000 Kč od SRPŠ Halenkovice
 pořízení
navijáku
na vozidlo TATRA 815
pro SDH a úpravu stožáru pro napojení na
centrálu u fy WISS Napajedla
 nákup SW TAGRA na
zálohování a evidenci
dat z karty tachografu
vozidla VOLVO
 nabídku firmy LERISON s.r.o. Brno na
úpravu
(kalibraci)
měrného žlabu na ČOV
za cenu 3500 Kč
 použití
investičního fondu ZŠ na opravu
sprch v tělocvičně ZŠ
a MŠ Halenkovice ve
výši 350.000Kč
 poskytnutí
sponzorského
příspěvku
pro SRPŠ na rodičovský ples

nákup
reklamních
předmětů
s
logem
obce, demižon 10ks,
kazety
sklo
10ks,
štamprle 100ks a kazety košt 7ks
žádost paní Z. Kala
sové na zaměstnání na
VPP
 přijetí věcného daru
od SRPŠ, mantinely na
florbal a 1 fotoaparátu
ve výši 30 000 Kč
fy Omnis
 žádost
na umístění plakátů
k propagaci výstavy
„Stavíme, bydlíme“
Svazu tě žádost
lesně postižených na
umístění sídla spolku
na adrese OÚ Halenkovice 76
 zápisy
do kroniky obce za rok 2013
a 2014, které představila kronikářka paní
Dr. Kašíková
 znění
smlouvy
o pronájmu reklamní
plochy s ČSAD Invest
a.s. a pověřila starostu
podpisem smlouvy
 bezplatný pronájem
sálu KD pro paní Marii
Huťkovou – výprodej
textilu
 zpracování výběrového řízení na poskytovatele úvěru pro financování investičních
projektů
 rozdělení
hospodářského výsledku ZŠ
a MŠ Halenkovice za
kal. rok 2015 dle předloženého znění
 příkazní
smlouvy
s firmou Investa UH
na půdní vestavbu OÚ
a opravu komunikace
Záhumení
 záměr
výpůjčky
části pozemku p. č.
3592/1 pro p. Miroslava Slávika k napojení
kanalizace stavby RD
na p. č. 1696/5 o výměře cca 5m 2


výrobu 10 ks polepů na nákl. auto
Volvo a kontejnery za
cenu 268 Kč/ks
komuni zaměření
kace na Záhumení na
p. č. 265/7
 záměr
výpůjčky
části pozemku p. č.
3602/1 pro pana Radka Skácela k napojení
kanalizace pro stavbu
RD na p. č. 3831 a 137
 provedení
výběru
zaměstnance na základě vypsaného výběrového řízení na zaměstnance OÚ Halenkovice
„řidič, strojník, údržba obce“. Bylo přijato 7 žádostí, 1 byla
stažena
uchazečem,
1 žádost byla vyloučena pro nesplnění podmínky držení řidičského oprávnění „T“.
RO byl vybrán p. Milan
Kašpar a jako náhradník p. deněk Drábek
 zaměření
komunikace na Záhumení na
p. č. 265/7
ZO vzalo na vědomí:
 zprávu
o
plnění
usnesení z minulého
zasedání ZO
 zprávu
o činnosti
rady obce


ZO schválilo:
rozpočtové opatření
č. 4/ZO/2015
 rozpočtový
výhled
obce Halenkovice na
rok 2018 a 2019
 zprávu č. 221/2015
z dílčího přezkoumání
hospodaření Obce Halenkovice za období leden až červen 2015
 rozpočet
obce na
rok 2016 v předneseném znění
 záměr prodeje obecního pozemku dle GP
č 1363-98/2015 par.
č. 3606/39, 1143/2


prosinec 2
015
až únor
2016
a 3606/40 v k. ú.
Halenkovice a vypracování znaleckého posudku
 záměr prodeje části
obecního pozemku (asi
30m 2 ) z par. č. 278/9
v
k.ú.
Halenkovice
a vypracování znaleckého posudku vč. GP
směny po záměr
zemku
v
majetku
Obce Halenkovice p. č.
3597/2 v k. ú. Halenkovice za zřízení práva věcného břemene
(rozlivu) vyznačeného
v GP č. 1353-205/2015
 předloženou smlouvu o zřízení služebnosti
pro
Českou
telekomunikační
infrastrukturu a.s. dle
předloženého GP č.
1365-67/2015 k vedení a uložení kabelu za
jednorázovou
úplatu
1700 Kč.
 plán
financování
obnovy kanalizace ve
vlastnictví Obce Halenkovice
 smlouvu
č.:
1030010104/001
o smlouvě budoucí
o zřízení práva věcného břemene na pozemku Obce Halenkovice
p. č. 1752/4, 1752/5
a 1752/6 v k.ú. Halenkovice k vedení a uložení NN pro f. E ON
Česká republika, s.r.o.
 žádost SDH Halenkovice o předání hasičského vozidla Tatra
138 do správy sboru
s ročním příspěvkem
na pohonné hmoty
ZO neschválilo:
Předložený
návrh
na
změnu
Územního plánu Halenkovice
pro pozemek p. č. 743
v k.ú. Halenkovice
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ROZPOČET OBCE HALENKOVICE 2016

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016

Děti si nadílku v podobě přírodní ledové
skluzavky náležitě užívaly

V
sobotu
9. ledna 2016
vyrazilo do halenkovických
ulic celkem třináct skupinek
koledníků Tříkrálové sbírky.
I přes ledovku,
která dopoledne Halenkovice pokryla
a pěkně klouzala, se dětem
podařilo pro
dobročinné
účely vykoledovat celkem
51 027,- Kč.
Děkujeme
všem
štědrým dárcům,
ko l e d n í ků m ,
jejich doprovodu i organizátorům sbírky.
RJ

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

RODIČOVSKÝ PLES 2016

Naše zkoušky začaly nějak v září. Na první zkoušce
jsme se seznámili s našimi
učitelkami, což byla Šárka
Kašparová a Žaneta Nádvorníková. Na druhé zkoušce
jsme si vybírali svého partnera/partnerku na tančení.
Některé páry si nebyly ze
začátku moc jisté, jestli jim
to spolu půjde. A taky nám
to ze začátku moc nešlo,
ale postupem času jsme si
uvědomovali, že ples se blíží čím dál víc, proto jsme
zabrali a snažili se. Naše
nervozita se projevila v den
předtančení, jak pro školu,
tak večer pro lidi. Už ráno
jsme byli nervózní, když
jsme šli do školy před přípravou na obecním úřadě.
Čas utíkal jak voda a než
jsme se nadáli, stáli jsme
na schodech a spustila se
hudba. Byli jsme nervózní,
ale nakonec jsme to nějak
zvládli. Po tančení pro školu
jsme šli na oběd a pak domů
se nachystat. Večer to bylo
pro nás také těžké a byli
jsme nervózní, měli jsme

poprvé tančit se svatebními šaty. Mysleli jsme, že to
bude s těmi šaty o hodně
těžší vůči „zvedačkám“ atd.,
ale zjistili jsme po odtančení, že to zas tak těžké nebylo.
Další den byl už ten náš velký večer... Holky přišly večer
učesané a namalované a kluci upravení. Už zbývalo se
jen převléct. Po převlečení
a upravení jsme byli všichni už nervózní. Než jsme
se nadáli .... stáli jsme před
sálem, který byl plný našich
rodičů, příbuzných, kamarádů.... Jakmile písnička začala,
nervozita pořád neklesala...
až nějak v půlce písničky ta
nervozita z nás „opadla.“ Byl
to krásný večer. I když jsme
zažili pár slabých chvil za tu
dobu, co jsme to nacvičovali, byly tam i chvíle radostné. Všechno to nacvičování
i závěrečný ples nám upevnil kolektiv v naší třídě. Na
chvíle našeho nacvičování,
závěrečného odtančení nezapomeneme. Máme díky
tomu, hodně vzpomínek. :)
Barbora Koutná
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Zkoušky na předtančení
byly od začátku velmi náročné, jak pro nás, žáky 9.
třídy, tak pro naše učitelky,
Šárku Kašparovou a Žanetu Nádvorníkovou. Ty
s námi měly pevné nervy.
I když jsme na zkouškách
byli jako z divokých vajec, dokázali nás uklidnit.
Chtěli bychom jim ještě
jednou moc poděkovat,
že to s námi dotáhly až do
konce. Od září jsme nacvičovali a trápili se tím, že
to neumíme dobře, a že
jsme strašní, ale nevzdávali jsme to. Asi v prosinci
nebo lednu jsme si uvědomili, že ples a naše předtančení je za pár týdnů.
Začali jsme si uvědomovat,
že bychom měli začít se sebou něco dělat a „neflákat
to.“ Poslední měsíc jsme
se do zkoušek opřeli a nebrali je na lehkou váhu. No
a bylo to tady. Sobota 20.
února. Myslím, že můžu
mluvit za celou třídu, když
řeknu, že jsme byli nervózní jak nikdy před tím. Ob-

lékání do svatebních šatů,
dělání účesů apod. Nervozita byla čím dál větší.
Už jsme byli na schodech
připraveni sejít dolů na
sál a odtančit naši sestavu. Tento okamžik se udál
strašně rychle. Nervozita
se během první sestavy
ztratila a my jsme odtančili téměř bez chyb. Nacvičování sestav nás bavilo
a jsme rádi, že to dopadlo,
tak jak dopadlo.
Adéla Kylarová
Ples byl SUPÉR... hlavně
zkoušky na něj, protože
se Šárkou a Žankou byla
sranda, i když někdy nám
to moc nešlo a zamotali
jsme se, tak nás zase nakoply (ať to bylo hranolky
nebo slovně), a proto jsme
to tak dobře zvládli. Myslím, že by si ho zopakoval
každý z naší třídy, i když
už jsme říkali, jak nás to
nebaví. Bylo těžké tančit
na plese, když jsme věděli,
že je to naposled.
Karolína Dundálková
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8.

NA RODIČOVSKÉM PLESE 2016 TANČILI:
Markéta Polomíčková & Vít Dundálek
(foto 1)
Karolína Dundálková & Daniel Kocián
(foto 2)
Barbora Koutná & Michal Hujíček
(foto 3)
Markéta Čevelová & Mojmír Blažek
(foto 4)
Lenka Fischerová & Jakub Chaloupka
(foto 5)
Alice Stuchlíková & Tomáš Hučík
(foto 6)
Marie Kulíšková & Martin Trvaj
(foto 7)
Adéla Kylarová & Lukáš Sklenařík
(foto 8)
Předtančení uvedly žákyně 8. ročníku ZŠ
Halenkovice Barbora Gabrhelíková
a Adriana Vojáčková

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ
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SPORTOVNÍ PLES 2015
V sobotu 12. prosince 2015 úspěšně otevřel
halenkovickou plesovou
sezónu 2015/2016 Sportovní ples. Pro hosty bylo
připraveno příjemné prostředí, oblíbená hudební
skupina, rozmanitý sortiment občerstvení, více
než bohatá tombola a pestrý doprovodný program,
který do klasické plesové
zábavy vstoupil celkem
čtyřikrát.
Organizátoři z TJ Halenkovice v letošním ročníku
zúročili zkušenosti z minulých let a pro všechny
návštěvníky
připravili
pestrou paletu plesové zábavy.
Předtančení se neslo
v režii „tanečního matadora“ Filipa Wozara, jehož
umění je roky ozdobou

halenkovických společenských akcí. Možná by se
zdálo, že už nejde přijít
s něčím novým, ale to by
byl velký omyl. Sportovní
ples byl svědkem dvou zajímavých tanečních vstupů. Nesluší se při hovorech o dámě zmiňovat její
věk, ale zde udělejme malou výjimku. Filip si jako
taneční partnerku přivedl
paní Danielu Gregarovou, která všem přítomným předvedla, že krásně
a s temperamentem se dá
tančit i v pokročilejším
věku. Taneční pár si po
každém ze svých dvou vystoupení vyslechl uznalý
a zasloužený potlesk celého sálu.
Další vstup měl punc
světovosti, když se na parketu sálu představil pan

Ondřej Kadlčák – Fotbalista roku spolu
s Radkem Vlachynským (2. místo)

Petr Zapletal, dvojnásobný vítěz českého poháru
a třetí z mistrovství světa ve freestyle fotbalu

Petr Zapletal, dvojnásobný
vítěz českého poháru a třetí
z mistrovství světa ve freestyle fotbalu, s jeho kouzelným míčem. Během svého
vystoupení, plného úžasných triků, všem přítomným předvedl, jakou zábavu
lze s kopačákem zažít.
Mezi jednotlivými kulturně - sportovními vstupy bylo dost prostoru pro
klasickou plesovou zábavu,
kterou všech stodvacet hostí plesu využívalo měrou
vrchovatou. Tanec za doprovodu osvědčené kapely
Madusong, návštěva bufetu
s příjemnou a usměvavou
obsluhou v jednotné fotbalové ústroji nebo možnost
nechat se zruinovat nákupem ruliček v tombole, díky
kterým se dalo, při trošce
štěstí, dostat k atraktivním
cenám.

Již od svých počátků je
Sportovní ples místem
vyhlášení halenkovického
fotbalisty roku. Letos byl
nejlepším fotbalistou roku
vyhlášen Ondra Kadlčák,
kterého těsně následoval Radek Vlachynský, na
třetím místě se umístil
Pavel Drábek. Vyhlášení
nejlepších fotbalistů bylo
posledním vstupem, po
kterém již probíhala zábava neorganizovaně, ale
přitom velmi zajímavě:-).
Plesové veselí končilo až
nad ránem.
Předvánoční čas bývá
v současné době, bohužel,
dost hektický a vzdaluje se původním ideálům
klidných Vánoc. Sportovní
ples snad nechal na chvíli
zapomenout na tento zbytečný shon a stres.
RJ
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NÁVŠTĚVA ČLENEK ČČK

V průběhu prosince
2015 a ledna 2016 navští-

vily členky halenkovické skupiny ČČK nejstarší
členku
paní
Boženu Gabrhelíkovou. Ta
je naší členkou
od
vytvoření
místní skupiny
v roce 1952.
Paní Anně Horkové a paní
Ludmile
Zapletalové patří poděkování
za dlouhodobé
členství a práci pro spolek
od roku 1957.
S našimi členkami jsme zavzpomínaly
nejen na jejich
Na
Anna Horková a Ludmila Zapletalová začátky.
práci v místní

Božena Gabrhelíková
ošetřovně, práci s dětmi,
získávání
dobrovolných
dárců krve a spolupráci
se spolkem hasičů, služby
při sportovních utkáních,
automobilové soutěži Ba-

rum rallye. Pomáhaly při
pořádání zábav a dalších
kulturních akcí. Odměnily
jsme je symbolicky diplomem a malou sladkostí.
Jarmila Tělupilová

květinový koutek a také
jsme krátce pohovořili
s manžely Annou a Lubomírem Vojtáškovými (77 a 78
let), s paní Boženou Režnou
(80 let), Martou Trvajovou
(92 let), Helenou Režnou
(80 let), Marií Sklenaříkovou (90 let), Ludmilou Jablonickou (86 let) a Ludmilou
Čeleďovou (61 let), čekala
na nás paní Mária Botková
(88 let). A nakonec jsme zajeli do pečovatelského domu

Pod Kalvárii nahlédnou na
pana Stanislava Čevoru (94
let).
Za našimi bývalými občany jezdíme pravidelně vždy
před Vánocemi a také velice
rádi. Dozvíme se spoustu
zajímavostí z dob dávno
minulých a vyslechneme
mnoho různých životních
příběhů, které naše generace vzhledem k měnící se
době už nezažijí.
Bohdana Blažková

Návštěva v domovech pro seniory
V polovině měsíce prosince jsme opět
navštívili naše bývalé
občany v domovech důchodců, charitativních
domovech a penzionech.
Nejprve jsme zajeli do
Lukova, kde dlouhá léta
žije paní Josefa Mihálová. V tu dobu právě
oslavila 95-té narozeniny. Jen pro zajímavost,
Lukov je velké zařízení
se spoustou chodeb, poschodí a pokojů. Pracují zde ochotné, milé
a obětavé ošetřovatelky
a zdravotní sestry. Na
první pohled poznáte, že
o paní Mihálovou vzorně
pečují, i když už je dlouhá léta trvale připoutaná
na lůžko. Je neuvěřitelné,
jak paní Mihálová, i přes
svůj vysoký věk a vážnou
nemoc, ožila, když jsme
jí připomněli rodné Halenkovice. Neodmítla ani
sladkost a na dobrotách
si náležitě pochutnávala. Svolila, abychom se
s ní vyfotografovali a po-

zdravili prostřednictvím
zpravodaje všechny, kteří ji
znali. Ona sama už číst nezvládá, ale jak bylo řečeno,
jsou zde ochotné ošetřovatelky, které se o čtení postarají a snad jí přečtou i něco
z našeho zpravodaje.
Z Lukova jsme odjeli pozdravit paní Marii Trvajovou
(69 let) do Pohořelic. A pak
paní Jiřinu Marčíkovou (92
let) a Jiřinu Bezlojovou (92
let), které jsou v Otrokovicích. Paní Bezlojová
nás velice srdečně
přivítala a také pohostila. Dobře se s ní
povídalo a rádi bychom zůstali déle,
ale to nás čekaly ještě
Napajedla, kde je nejvíce našich milých seniorů. V Napajedlích
jsme pozdravili vždy
usměvavou p. Annu
Mikoškovou (92 let)
a optimisticky naladěnou p. Marii Vojáčkovou (88 let). Paní
Marie Režná (81 let)
nám předvedla svůj

Josefa Mihálová

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ
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Halenkovické Safari

Když si přečtete nadpis, tak
si možná řeknete, kdo či kde
zas někoho napadlo vytvořit
něco tak šíleného, jako je volné pobíhání zvěře po polích či
kopcích naší krásné obce? Přece zvěře máme u našich domů
a zahrad plno, proč tedy nějaké Safari?
Ale nebojte. Tento článek
je takovým ohlédnutím a pozvánkou zároveň. A to na akci
pro děti, kterou organizuje
občanské sdružení Pathfinder
- odkaz - www.Pathfinder.cz.
Tato dětská organizace je obdobou Skautu či českého Junáka a nejbližší oddíl má ve Zlíně
- Malenovicích.
Jednou z akcí, kterou tento oddíl pořádá je akce zvaná
„Safari.“ Mnoho let byl pro tuto
akci využíván ZOO park Lešná
a děti tak mohly poznat nejen
krásu této ZOO, ale také využít ke hře a soutěžení místní
faunu i flóru. Poslední dva
ročníky pořadatelé nechali
děti více vydovádět a zdivočit
v lesním porostu nad zlínskou
Lesní čtvrtí. Ale protože změna je život a skutečné safari se
nemusí nacházet jen v lesích
a hájích, tak pro rok 2015 pořadatelé využili prostředí nedaleké obce Halenkovice.
A protože jedním z vůdců
tohoto oddílu je i místní Halenkovjan Vítek Skřivánek,
byla volba místa jasná.
Obyvatelé části Zemanové,
přidali ruku k dílu a poskytli
svou pomoc.
Chceme vzpomenout a tím
poděkovat:
- panu Žídkovi za propůjčení
louky
- rodině Chytilové, že nám
posekali a upravili místní louku k této hře
- manželům Dědkovým za
propůjčení vjezdu a parkování
- manželům Strnkovým za
poskytnutí materiálu k přípravě cen.
Ještě jednou děkujeme.
V neděli 17. května 2015
se v části Zemanové sjelo více
než 40 soutěžících dětí k lovu

a honu divé zvěře.
Ale aby nebylo ohroženo
nejen zdraví, ale i životy dětí,
byla zvolena ta mírnější forma
safari.
Děti lovily zvěř, kterou představovali vedoucí oddílů. Na
zádech měli přilepeny obrázky
zvířat.
Děti měly za úkol chytit co
nejvíce zvěře. „Ulovené zvíře“
jim předalo kartičku s určitou
hodnotou. A aby jim kartička
nebyla ukradena pytláky, chodily si ji směňovat do banky
za finanční hotovost dle právě
aktuální výkupní ceny. V případě chycení pytlákem byli
lovci „oškubáni“ a museli lovit
znova.
Při hře platilo ještě jedno
pravidlo. Hráč si musel koupit
licenci k 10 minutovému lovu.
Kontrolu nad dodržováním
hráčských pravidel zajišťovali všudy přítomní Rangers
– ochránci Safari. Tvořili je
fyzicky zdatní muži – otcové
některých zúčastněných dětí.
Lovci, kteří přetáhli čas povolený licencí, byli nemilosrdně
posláni do místního vězení.
A věřte, téměř každý lovec si
odseděl trestné minuty ve vězení.
Místní louky byly svědky
drsné štvanice, kdy lovná zvěř
padala vysílením. To se nedalo
říci o lovcích a pytlácích, ti byli
vskutku k neutahání. Leckdy se
strhla i bitva o ulovenou zvěř,
když se třeba
u jednoho zvířátka sešlo více
lovců a pytláků.
Nikdo nechtěl
dát nic zadarmo.
Ale potěšující
je, že nakonec
se nikomu nic
nestalo, a nikdo
neutrpěl žádnou
zdravotní újmu.
Při lovu také
vyhládlo, a proto
měl pořadatelský tým nachystáno drobné zasycení.

Na konci této nedělní akce se
sečetly utržené zisky, seřadily
se a nakonec byly vyhlášeny
výsledky.
Asi se ptáte, proč o této akci
na Halenkovicích píšeme, až téměř rok po jejím
konání. Jak bylo psáno již
v úvodu, celé povídání je
takovou pozvánkou na
letošní Safari. Bude opět
na našich halenkovických kopcích a opět je
otevřeno všem dětem ve
věku 8 -15 let pro hru samotnou.
Termín letošního Safari je stanoveno na neděli
12. června 2016. Oficiální pozvánku s detaily se
budeme snažit včas zveřejnit ve škole a na webových stránkách naší obce.

Těšíme se na všechny soutěživé děti. Přijďte prožít dobrodružství, které vás pobaví,
unaví …. a třeba i něco navíc.
Vít a Vilma Skřivánkovi
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MIKULÁŠ VE ŠKOLCE

V pátek 4. prosince 2015
naši školku navštívil Mikuláš se svou svatou družinou. Děti od samého rána
netrpělivě čekaly na jeho

příchod. Někteří měli ovšem strach z čerta. Nakonec všechno dobře dopadlo
a všichni dostali svůj balíček, za který Mikulášovi

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

MATEŘSKÁ ŠKOLA
a Andělíčkovi řekli básničku nebo zazpívali písničku.
Čertovi všichni slíbili, že už

opravdu budou hodní a budou poslouchat.
Jaroslava Válková

Návštěva Slováckého divadla
v Uherském Hradišti
V předvánočním čase dne
7. prosince 2015 jsme všichni z Mateřské školy Halenkovice zavítali do Slováckého divadla na představení
pro děti s názvem NEZBEDNÁ POHÁDKA.
V pohádce se objevily klasické postavy, které se ale až
tak klasicky neprojevovaly:
Honza nebyl hloupý, ale
líný…

drak nebyl strašlivý, ale
ustrašený…
a princezna nebyla žádná
křehotinka, ale statečná holka.
Celou pohádkou provázel
děti Kašpárek a ledaco pomohl vyřešit…
Děti si užily pohodovou atmosféru v krásném prostředí Slováckého divadla.
Veronika Horková

VÁNOCE SE SLUNÍČKEM
Jeden předvánoční pátek, přesně tedy 11. prosince 2015, jsme navštívili
jako každoročně Domov
dětí a mládeže Sluníčko
v Otrokovicích, kde na nás
již čekali studenti 2. ročníku zdejšího gymnázia. Studenti s dětmi tvořili vánoční dekorace – andělíčka,
stromeček a baňku. Měli
připravený veškerý materiál a svým příjemným
jednáním s dětmi navodili
milou předvánoční atmosféru. Všechny děti se vy-

střídaly v dílničkách, poté
si zacvičily v tělocvičně
a pohrály v herně. Na závěr
jsme studentům zazpívali,
rozloučili se a pospíchali
domů na oběd. Sluníčko –
děkujeme!!!
Dagmar Holásková

Vánoční dílničky
16. prosince 2015 bylo
v naší školce připraveno
vánoční tvoření pro rodiče
a děti. Středeční odpoledne bylo plné vánoční nálady. Rodiče si s dětmi ve
třídách vyráběli dárečky.
Jako každý i tento rok nás
navštívili milí hosté. Paní
Jana Očadlíková přišla
zdobit vánoční perníčky.
Za jejího dohledu si každý
mohl zkusit dotvořit svůj
vlastní perníček. Pozvání
přijali manželé Hrbáčkovi.
Společně s dětmi rozkroji-

li kouzelné jablíčko, které
vyrostlo na jejich zahradě,
a sledovali, zdali ukrývá
hvězdičku. Otec Bohumil
doprovodil děti hrou na
trumpetu při zpívání vánočních koled. Sváteční
atmosféru nám všem zpříjemnila i naše kavárnička
plná vánočního cukroví
a jiných dobrot. Provoněné
odpoledne jsme si všichni
moc užili a na chvíli zapomněli na starosti a předvánoční shon.
Jaroslava Válková

v
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NÁVŠTĚVA KOSTELA

Po Novém roce se v kalendáři objevili Tři Králové. To
pro děti z naší školky znamená, že v tomto období vždy
navštěvujeme halenkovický
kostel. S otcem Bohumilem
si děti popovídají o vánočním čase a společně zpíváme
koledy, které otec doplňuje
hrou na kytaru. Děti nezapomenou také andělíčkovi hodit
korunku, aby se jim poklonil.
Příjemně naladěni jsme poté
odešli zpět do školky.
Eliška Černochová

KARNEVAL ve školce

V mateřské škole Beruška se
v průběhu února chystalo na
KARNEVAL. Až bylo vše připravené, začalo karnevalové veselí. Přivítání masek proběhlo ve
třídě Berušek a bylo spojené
i se společným fotografováním.
Děti měly možnost tancovat,
soutěžit, kreslit…
Také měly přichystané potřebné věci k tvoření různých
masek.
Každé dítě čekala odměna
ve formě razítek, samolepek za
plnění úkolů a nechyběla ani
sladká odměna.
Malé karnevalové mlsání
nám připravily děti s paní učitelkou Maruškou a s paní učitelkou Jarkou v podobě indiánků (piškot a banán namočený
v čokoládě). Všechny děti si
pochutnaly a taky zařádily.
Děkujeme rodičům za připravené masky pro své děti.
Veronika Horková

MICHAL NESVADBA
Dne 19. února 2016 se
všechny děti z naší školky vypravily objednaným
autobusem do Napajedel
na představení Michala
Nesvadby. Děti se velmi
těšily. Michal je střídavě
vybíral ke spolupráci na
pódiu, kde spolu tvořili
pomocí barevných lepicích pásek různé předměty, jako např. párek

v rohlíku, medaili, atd….
Výtvory si pak odnesly
domů. Michal vytvářel
různé kytičky, se kterými
se vydal mezi děti, aby
se na ně mohly podívat
zblízka. Představení, které trvalo téměř 1 hodinu,
se dětem velmi líbilo. Myslím si, že by určitě jely
hned znovu.
Eliška Černochová
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PROSPĚCH A CHOVÁNÍ

v 1. pol. školního roku 2015 – 2016
1.A třída:

tř. uč.: Hana Čechová
asistentka: Iva Janíková
13 žáků: 9 chlapců, 4 dívky
Chování: bez připomínek
Prospěch: všichni žáci prospěli s vyznamenáním
Panel cti: Ludmila Juřenová,
Ondřej Musil, Šimon Veselský
Zameškané hodiny: 342
(průměr na žáka 26,3)

1.B třída:

tř. uč.: Jarmila Tělupilová
14 žáků: 10 chlapců, 4 dívky
Chování: bez připomínek
Prospěch: všichni žáci prospěli s vyznamenáním
Panel cti: Jana Baránková,
Vít Holejšovský, Tobiáš Pliska
Zameškané hodiny: 357
(průměr na žáka 25,5)

2. třída:

tř. uč.: Eva Horňáková
24 žáků: 13 chlapců, 11 dívek
Chování: 1 žákovi uděleno
napomenutí třídního učitele
Prospěch: všichni žáci prospěli s vyznamenáním
Samé jedničky: Veronika
Dobrozemská, Jan Gajdošík,
Melisa Holásková, Amálie
Hradílková, Jiří Chrenčík,
Martin Jančík, Ondřej Karbowiak, Milan Koutný, Michal Kučera, Sandra Kulíšková, Beáta Petrášová, Leona
Prokopová, Denisa Spáčilová,
Roman Vašíček, Adam Zdráhal, Kateřina Železníková
Panel cti: Milan Koutný
Zameškané hodiny: 912
(průměr na žáka 38)

3. třída:

tř. uč. Eva Sattková
16 žáků: 5 chlapců, 11 dívek
Chování: bez vážnějších problémů
Prospěch: s vyznamenáním
prospělo 11 žáků
Samé jedničky: Nikola Daňková, Klára Valentíková, Vojtěch Gabrhelík

Panel cti: Kateřina Linhartová
Zameškané hodiny: 613
(průměr na žáka 38,3)

4. třída:

tř. uč.: Marta Skýpalová
20 žáků: 12 chlapců, 8 dívek
Chování: v normě
Prospěch: s vyznamenáním
prospělo 12 žáků
Samé jedničky: Tereza Musilová, Radka Kašpárková, Šárka
Očadlíková, Štěpán Palla, Jolana Plisková, Karolína Večeřová, Kateřina Mrázková
Panel cti: Kateřina Mrázková
Zameškané hodiny: 539
(průměr na žáka 26,9)

5. třída:

tř. uč.: Jiří Veselý
18 žáků: 7 chlapců, 11 dívek
Chování: bez problémů
Prospěch: s vyznamenáním
prospělo 16 žáků
Samé jedničky: Aneta Bohunová, Tomáš Černoch, Kateřina Jelínková, Lukáš Prokop,
Tereza Sklenaříková, Radim
Štulíř, Alexandra Pavelková
Panel cti: Alexandra Pavelková
Zameškané hodiny: 624
(průměr na žáka 34,6)

6. třída:

tř. uč.: Olga Idesová
15 žáků: 7 chlapců, 8 dívek
Chování: bez problémů
Samé výborné: Alena Velecká, Gabriela Hradílková
Prospěch: s vyznamenáním
prospělo 7 žáků – Vendula
Horková, Adam Kedruš, Aneta
Nádvorníková, Aneta Platošová, Eliška Valentíková
Panel cti: Vendula Horková
Zameškané hodiny: 332
(průměr na žáka 22,1)

7. třída:

tř. uč.: Pavlína Němečková
21 žáků: 13 chlapců, 8 dívek
Chování: 2 žáci dostali napomenutí tř. učitele, 3. stupeň
z chování byl udělen jednomu

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ
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žákovi za hrubé vyjadřování,
neplnění školních povinností,
porušování školního řádu (používal mobilní telefon během
vyučování), neomluvené hodiny
Prospěch: žádný z žáků nemá
samé výborné, s vyznamenáním prospělo 5 žáků – Gabriela
Prachařová, Ladislav Surý, Kristýna Dobrozemská, Lenka Marcaníková, Denisa Skřivánková
Panel cti: Kristýna Dobrozemská
Zameškané hodiny: 906
(průměr na žáka 43,14)

8. třída:

tř. uč.: Libor Lízal
19 žáků: 8 chlapců, 11 dívek
Chování: bez problémů
Prospěch: žádný z žáků nemá
samé výborné, s vyznamenáním prospělo 7 žáků – Barbora

Gabrhelíková, David Hastík, Nikola Krátká, Alice Stuchlíková,
Roman Šubík, Lukáš Surý, Viktorie Trvajová
Panel cti: David Hastík – výrazné zlepšení prospěchu
i chování
Zameškané hodiny: 487
(průměr na žáka 25,6)

9. třída:

tř. uč.: Michal Palúch
15 žáků: 7 chlapců, 8 dívek
Chování: bez kázeňských problémů
Prospěch: žádný z žáků nemá
samé výborné, s vyznamenáním prospěli 4 žáci – Jakub
Chaloupka, Adéla Kylarová,
Karolína Dundálková, Lucie
Prachařová
Panel cti: Lucie Prachařová
Zameškané hodiny: 878
(průměr na žáka 58,5)

Změny v rodičovském sdružení

Dne 1. prosince 2015 se
konala výborová schůze
SRPŠ, na které se uskutečnila volba nového předsedy. Pan Radek Kocián ve
své funkci skončil, a tak
se zvažoval nástupce. Nominováni byli p. Roman
Šavara a p. Michal Kubičík.
Za účasti 16 členů výboru
zvítězil s 11 hlasy p. Šavara. Přejeme mu hodně sil
a elánu při zvládání náročných
akcí, které rodičovské sdružení
stále
udržuje
v tradici. Věříme, že bude stejně dobrým tmelícím
prvkem
mezi rodičovskou veřejností
a školou tak, jak
jimi byli např.
p. Josef Juřena,
p. Petr Pavelka
a právě odstupující p. Radek
Kocián,
který

v této funkci pracoval od
r. 2006.
Panu Kociánovi děkujeme
za výborné organizátorské
schopnosti a obětavý přístup
ke všem akcím. Přejeme dobré zdraví, ale neloučíme se
s ním, neboť zůstává čestným
členem SRPŠ, jak dlouho jej
bude práce s námi bavit.
Ještě jednou díky!
Hana Huťková

Radek Kocián
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Dne 15. února 2016 začal
náš pětidenní lyžařský kurz.
Ráno v 7:45 jsme před školou počkali na ostatní spolužáky, naložili jsme si zavazadla, rozloučili s rodiči a paní
učitelkou a vyrazili jsme.

LYŽAŘSKÝ KURZ

Když jsme přijeli na místo,
ubytovali jsme se a po dobrém obědě jsme vyrazili lyžovat. Pan učitel si nás prozkoušel a rozdělil do dvou
týmů. První tým učil pan
učitel Lízal a druhý paní uči-

telka Janíková. Všichni jsme
se za pár dní naučili lyžovat
a pak jsme se jen zdokonalovali. Nebyli jsme jen na chatě nebo na svahu, ve středu
jsme se byli projít na Soláň.
Každý den v osm večer jsme
měli program, kde jsme hráli hry např.: Belgie, štafety,

chechtací hlavy. Dokonce ve
čtvrtek za námi přijela paní
učitelka Němečková a pan
učitel Palúch :) Lyžák se
nám moc líbil, děkujeme za
příjemný pobyt a panu učiteli a paní učitelce za pevné
nervy.
Sára Holásková

nost při stříhání papíru
nůžkami, a jak si počínaly při obkreslování předmětů. V hudební výchově
zkoušely poznávat známé
písničky podle obrázků,
některé písničky nám také
zazpívaly, pokoušely se
o krátkou rytmizaci a ukázaly nám, že umí poznat
i hudební nástroje.

Děti se moc snažily, i když
se některé v cizím prostředí
z počátku trochu styděly, úkoly ale plnily většinou úspěšně.
A za svou snahu a statečnost
dostaly odměnu a od paní učitelek velikánskou pochvalu.
Snad se jim u nás líbilo a doufáme, že se po prázdninách do
školy budou těšit.
Eva Sattková

Zápis dětí do první třídy 2016
Den 21. leden 2016 byl
pro předškolní děti významným dnem. Všechny
děti, co dovrší k poslednímu srpnu 2016 šest let, se
dostavily k zápisu do první
třídy, aby ukázaly, jak jsou
šikovné a co všechno již
umí.
Ve všech třídách školní
budovy 1. stupně na ně
čekaly paní učitelky, které
měly pro děti připraveny
zajímavé úkoly z různých
oblastí.
V matematických představách budoucí prvňáčci
předvedli, zda umí poznat
některé číslice a správně
je seřadit, porovnat množství předmětů, jestli znají
geometrické tvary a barvy.
V jazykové výchově jsme
zjišťovaly výslovnost a vyjadřování dětí, v literární
výchově souvislý jazykový
projev a bohatost slovní zásoby. Děti nám také
ukázaly, zda umí uvolněnou rukou správně držet

tužku nebo pastelku, což
je pro nácvik psaní velmi
důležité. Ve výtvarné výchově předvedly své umělecké schopnosti při kreslení postavy. Všímaly jsme
si mimo jiné i velikosti
kresby, barevné bohatosti,
zachycení detailů, a zda
je dítě pravák nebo levák.
Sledovaly jsme také zruč-
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DĚTSKÝ KARNEVAL 2016
V sobotu 30. ledna 2016
odstartoval jarní prázdniny
Dětský karneval, který byl už
tradičně spojen s diskotékou
pro žáky druhého stupně ŽS
Halenkovice.
Stejně jako v minulých
letech, i letos byl karneval
tématický. Děti s rodiči se
pomyslně přenesli do království mocného sultána, jehož
dcera, krásná princezna trpí
nemocí, kterou zatím nikdo
nedokázal vyléčit. Přesunuli
jsme se ale zároveň také do
úplně odlišného světa - do
světa loupežníků, kde se mladý loupežník učí, jak správně

loupit a hlavně nepracovat.
Karnevalové odpolehdne bylo plné masek, spousty her a tance na skladby oblíbené
z dřívějších ročníků.
V přísálí probíhaly, jako
každý rok, dílničky, kde
mohly děti využít svoji
kreativitu, nebo třeba
ochutnat chléb s tvarohem. Za zmínku určitě
stojí také několik vystoupení v režii šikovných děvčat se stuhami, zumbičky, švihadly
a nebo z aerobiku.

Celý loupežnicko
- princeznovský příběh, stejně jako v pohádce, dopadl dobře.
Dětem se prostřednictvím her, společně
se sympatickým loupežníkem, podařilo
nemocnou princeznu,
pomocí slunce a poctivé práce, vyléčit.

Po celou dobu trvání
karnevalu byla k dispozici
bohatá tombola s nejrůznějšími cenami a bufet s občerstvením a nápoji.
Velké poděkování patří
všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a organizaci této náročné, ale krásné
akce.
V. Janečková

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Zumbička

Děti z halenkovické školky tancují Zumbu od října
2015 a moc si lekce vždy
užívají. Po celou dobu si
zpívají, usmívají se a radují se s oblíbených písniček
a choreografií.
Trénují vždy každou
středu v mateřské školce
v Halenkovicích od 15 do
15.45 hodin.
Také se již zúčastnily
v listopadu 2015 taneční

soutěže Děti fitness
jednotlivců v Zumbě, která se konala
v Otrokovicích.
16. dubna 2016 se
zúčastní naši „Little
Dancers“ skupinových choreografií
na semifinále taneční soutěže Mia Laegue v Otrokovicích.
Tak jim budeme držet pěsti.

Po skončení dětského
karnevalu byl připraven
sál na vystoupení, která

si pro taneční soutěž připravily šestá a osmá třída
ZŠ Halenkovice. Ještě před
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DISKOTÉKA PRO ŽÁKY ZŠ HALENKOVICE

Linda a Sára MARTINCOVY

Děvčata se tanci věnují
šestým rokem a mají za sebou nespočet úspěchů.
Pravidelně se účastní
mezinárodních tanečních
soutěží s taneční skupinou
Rytmus Zlín, pod vedením
své maminky a trenérky
v jednom, odkud si odvážejí
především zlatá umístění.
Trénují 3x týdně ve Zlíně na 5. ZŠ a to především
taneční styly Street Dance, Zumba a muzikálový
tanec. Součástí výuky je
také gymnastická průprava

a základy všech
ostatních tanečních stylů.
Na dětském karnevale v Halenkovicích předvedly
street dance choreografii s názvem
Two Minutes, se
kterou skončily
první v semifinále
a třetí v mezinárodním finále Mia
league 2015.
Kateřina Benischko
Martincová

tím ale místo na parketu
zaujala děvčata z aerobiku
a následně skupina Rope

Skipping se švihadly. Pak
už přišla na řadu již zmíněná taneční soutěž. Obě
soutěžní čísla byla
velmi
povedená
a byly za nimi vidět
hodiny pilné práce. Bohužel, vyhrát
může jen jeden.
Hlasování nakonec
rozhodlo tak, že
se vítězem poukazu na 3000,- Kč od
SRPŠ stala osmá
třída.
Po předání cen
na sále pokračovala
volná diskotéková
zábava. Po celou
dobu jejího trvání byla možnost si
v bufetu koupit
svěží nealkoholické
drinky. Ty také dostali účastníci soutěže zdarma.
Novinkou letošní diskotéky byly hry, které si pro
ostatní připravili žáci ze
tříd, které se neúčastnily taneční soutěže. Velký
úspěch měla například hra
Jogurtovaná, při které sedí
naproti sobě dva hráči se
zavázanýma očima a navzájem se krmí jogurtem.
Velké poděkování patří všem, kteří se jakkoliv
podíleli na přípravě a organizaci obou akcí.
V. Janečková
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Vánoční turnaj
Účast tříd – celkem 6 VE VYBÍJENÉ

družstev:
4. třída – 1 družstvo
5. třída – 2 družstva (5
A, 5 B)
6. třída – 2 družstva (6
A, 6 B)
7. třída – 1 družstvo
dívky + 2 chlapci
Turnaj
se
konal
16. rosince 2015 od
11:30 hodin v tělocvičně naší školy. Všechna
družstva se skládala ze
smíšených týmů. Hrálo celkem 10 žáků +
kapitán. Jeden poločas
trval 8 minut, celý zápas 18 minut, 16 minut
čistý čas, 2 minuty na
přestávku. Vítězem vánočního turnaje se stalo
družstvo 5 A.
Pořadí:
1. místo –
5 A družstvo
2. místo –
7. třída
3. místo –
6 A družstvo

4. místo – 5 B družstvo
5. místo – 6 B družstvo
6. místo – 4. třída

Hlavní rozhodčí turnaje - Mgr. Jiří Veselý,
pomocní rozhodčí –
Mgr. Libor Lízal, Mgr.
Marta Musilová.
Vítězové obdrželi diplomy a jako vánoční
překvapení – sladkosti.
Turnaj zahájil a všem
třídám popřál hodně
úspěchů pan ředitel
Mgr. Vojtěch Tělupil.
Vítězné družstvo 5 A
postoupilo do okrskového kola, které se bude
konat 28. dubna 2016
v tělocvičně
II. ZŠ Napajedla za účasti
6
okolních
škol.
Mgr. Jiří
Veselý

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN
OSTROV
V pondělí 21. 12. 2015 se

naše třída (společně s žáky
3. a 5. tř.) dostala do míst,
kam lidská noha takřka
nemá možnost vkročit. Na
místo, které v roce 1982 vyhlásila organizace UNESCO
světovým přírodním dědictvím. Nevíte kam? Na druhý největší korálový atol na
světě. Na atol zvaný Aldabra
v západní části Indického
oceánu. Na cestě nás doprovázel želvák Elvi, krab
Buster, kareta Tori, pobřežní
hlídka žraloků černocípých
i gauner Špicl. A že nevíte,
jak jsme se tam dostali? Pomocí úžasné a nejmodernější „3D technologie“.
Film plný dobrodružství,
příběhů podivuhodných živočichů, kteří se zde rodí, žijí
a musí také samozřejmě bojovat o své přežití. Unikátní
záběry, fascinující příroda,
mimořádný zážitek ... to vše
ve filmu známého režiséra
Steva Lichtaga. Film, který
nás i rozesmál a „pohladil“
v předvánočním shonu.
Marta Skýpalová
třídní učitelka

„Je to 3D film, perfektní.
Moc se mi to líbilo. Opuštěný ostrov, strašidelné ryby
a hlavně, jak se mění příroda.
O tom to bylo.“
Kateřina Mrázková
„V kině na Aldabře se mi
líbil hodně ten ostrov a jak
vznikl.“
Daniel Juřena.
„Je to dobrý přírodovědný
film. Líbilo se mi to.“
Štěpán Palla
„Líbilo se mi, že to bylo ve
3D. A bylo tam hodně zvířat,
která neznám.“
Pepa Hanák

„Kino bylo SUPER. Nejvíc
se mi líbila muréna a ještě
želva.“
Vít Gabrhelík
„Bylo to místo přírodovědy.
Jupí! Do kina jsme jeli autobusem. Po kině, které bylo
boží, jsme šli na zmrzlinu
a potom jsme jeli domů.“
Radka Kašpárková

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

FARNOST
Jmění, domy, peníze
a všecky pozemské statky
jsou samy o sobě dobré,
jsou to Boží dary. Záleží ovšem na tom, k jakému účelu
se jich užívá. Jsou určeny
k tomu, abychom mohli žít
lidsky a křesťansky a upevňovat vzájemné společenské svazky.
Každá rodina potřebuje
majetek, aby mohla prospívat a být i užitečná pro
společnost. I farnost, která
je takovou velkou rodinou,
potřebuje určité jmění, které by mělo být prostředkem
k hlavnímu cíli: „Miluj Pána,
svého Boha, a bližního jako
sám sebe.“ Mt 22, 37-39
S úctou a vděčností k našim předkům, kteří nám postavili a uchovávali kostely,
kapličky, fary, Boží muka
atd. chceme i my o tyto budovy a památky odpovědně
pečovat a předávat je dalším generacím i s kulturními a duchovními hodnotami, se kterými jsou spojeny.
A v neposlední řadě chce
každá farnost, nakolik jí to
možnosti dovolují, pomáhat oblastem v tuzemsku
i zahraničí, které takové
možnosti nemají.

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI

Rád bych zde v hrubých
rysech přiblížil hospodaření naší farnosti v loňském
roce. Naše farnost vybrala
ve sbírkách 232.240 Kč.
Obec Halenkovice podpořila činnost farnosti darem
100.000 Kč a na nájmech
jsme získali 130.434 Kč.
Hlavní část výdajů loňského roku tvořily opravy na
faře, která si žádá celkovou
rekonstrukci.
Přerovská
firma PRINS provedla nutnou hydroizolaci celé bu-

Masopust - půst
Prožíváme v těchto
dnech přelom masopustního a postního
období, což je vhodnou
příležitostí, alespoň letmo se nad tímto časem
pozastavit.
Masopust
sice není svátkem církevního roku, ale těsně
s ním souvisí. Klasické
masopustní období trvalo tři dny před popeleční středou. Datum
popeleční středy je určeno podle data Velikonoc, proto i masopustní
neděle, pondělí a úterý
jsou rovněž ovlivněny
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slavností Kristova zmrtvýchvstání.
Masopust znamená veselí, slavení, hodování. Ke
křesťanství neodmyslitelně patří schopnost radovat
se, být vděčný a těšit se ze
všech přirozených darů života. To je jedna důležitá
část naší zbožnosti, která
vyplývá z tajemství stvoření a vtělení. Náš život není
jen biologický děj, ale především vzácný dar, z něhož bychom se měli těšit.
I když na nás často přicházejí různé chmury a starosti, je třeba mít odvahu

dovy, za niž jsme zaplatili
174.525 Kč. Dále proběhly
na faře práce při osekávání omítek, vytrhávání podlah...
V rekonstrukčních pracích chceme letos pokračovat. Chtěli bychom nainstalovat novou elektřinu,
topení, vyměnit část oken,
zprovoznit alespoň jednu
místnost... Kromě výdajů za opravy tvoří největší
výdajovou položku účet za
elektřinu: 81.461 Kč a bo-

hoslužebné výdaje 11.548
Kč. Jako každoročně jsme
během roku podpořili ve
sbírkách nejrůznější účely
doma i v zahraničí (charita, misie, „svatopetrský
haléř“, církevní školství,
kněžský seminář, křesťanská média...). Letos bylo
celkem odesláno 51.502
Kč. Finanční hospodaření
bylo ukončeno zůstatkem
446.449 Kč.

tyto věci překročit a nenechat si vzít radost. A masopust je k tomu vhodnou
příležitostí.
Ovšem člověk nemůže celý život trávit jenom
v radovánkách. Církevní
rok proto pamatuje i na
druhou stránku našeho života. Po masopustním úterý úderem půlnoci začíná
čas postu a pokání. Náš
život potřebuje i kázeň
a odříkání. K umění života
patří i schopnost vzdát se
mnohých věcí, zvláště těch,
které nás zbytečně zatěžují a rozptylují. Postní doba

chce člověka posílit,
aby dokázal přijmout
a unést i věci, které se
zdají obtížné a těžko
stravitelné, a aby z nich
dokázal něco vytěžit
pro svůj duchovní prospěch a růst. Naděje, pokoj a vnitřní radost jsou
hodnoty, o které člověk
musí celý život zápasit.
Je to jistě nemalé svědectví o životnosti naší
víry, jestliže se snažíme
tyto hodnoty do svého
okolí vyzařovat.

Zdroj: www.farnosthalenkovice.eu

Bohumil Kundl

Zdroj: www.farnosthalenkovice.eu

Bohumil Kundl
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VÁNOČNÍ KONCERT S TOPOLANKOU

V sobotu 26. prosince 2015
na svátek sv. Štěpána se v kostele sv. Josefa v Halenkovicích
uskutečnil Vánoční koncert
s dechovou hudbou Topolanka.
Na svátečním koncertě se
v kostele sešlo téměř celé hudební těleso v počtu 15 muzikantů, se sólovými zpěvačkami
a dalším doprovodem. Koncert,
který dirigoval kapelník pan Jiří Foltýn st., navštívilo přes 70
diváků. Nejen díky vánočnímu
období byla atmosféra koncertu mystická. V komentovaném
programu se objevily tradiční i moderní koledy a vánoční
písně. Byli jsme svědky temperamentního vystoupení hudebníků s dechovými nástroji
i skvělých zpěváků. Jiří Foltýn
mladší zahrál sólo na trubku,
jež bylo v roce 2014 ohodnoceno ve Zlatém pásmu ústřed-

ního kola soutěžní přehlídky
dechových orchestrů odbornou porotou vedenou Janem
Slabákem za mimořádný výkon. Každý z návštěvníků mohl
v repertoáru objevit své oblíbené vánoční melodie. Na konci koncertu hosté hudebníky
odměnili potleskem ve stoje.
Hudebníci z Topolanky nám
zpestřují atmosféru programu
při rozsvěcování halenkovického vánočního stromu téměř
20 let. V posledních čtyřech letech neodmítali nabídku a pětičlenná malá fanfárová a věžní
hudba Minaret tvořená muzikanty z Topolanky nás doprovázela při zpěvu koled na
půlnoční bohoslužbě slova.
Stala se nedílnou součástí našeho kulturního života, a proto
si přiblížíme její historii.
Paja

Slovácká dechová hudba TOPOLANKA má letos za sebou
již 116 let své nepřetržité činnosti. Jak již název napovídá,
jejím domovem je obec Topolná.
V roce 1899 se sešlo několik
muzikantů z Topolné a okolí,
aby utvořili samostatnou kapelu. Páteří se stali čtyři bratři a otec Foltýnovi. Příležitostí
k muzicírování měla a má Topolanka dostatek. Doprovází
svatby, výlety, hody, hrává na
církevních slavnostech, myslivcům, hasičům, sokolům,
sportovcům a při každé významnější akci ve vesnici a širokém okolí.
V roce 1935 přebírá kapelu Ludvík Foltýn a vede ji plných šedesát let až do roku
1995. Tuto práci vykonává
velmi zodpovědně. Vědom si
rostoucí náročnosti skladeb
i posluchačů, vyžaduje maximální kvalitu v přípravě. Spolupracuje a zve do zkoušek
významné hudební skladatele
a dirigenty. Např: M. Machka, J.
Pravečka, J. Bílého, R. Rydvala,
V. Maňase ml. a další vynikající
hudebníky.

Odměnou je umístění na
Mezinárodní soutěži dechových hudeb v BRNĚ 1990, kde
se kapela umístila ve Zlatém
pásmu a obdržela Zlatý pohár.
Pravidelně se účastní festivalů
v Kolíně, Štětí, Zlíně, Strážnici.
Koncertuje v lázeňských městech Luhačovicích, Piešťanech,
Mariánských lázních, Teplicích
nad Bečvou.
Součástí Topolanky je kvintet fanfárové a věžní hudby

Historie Topolanky

Jiří Foltýn – sólo na křídlovku

- MINARET a malá dechovka pro soukromé oslavy MADET. Neustále doplňujeme
kapelu mladými hráči. Spolupracuje také s dechovkami
v rakouském Lechu, Frastanzu
a německé Grosskorbetě.
Topolanka
účinkovala v 9. televizních pořadech
a 24 krát byla pozvána do zahraničí. Repertoár je žánrově
velmi široký od moravských
písniček přes dechovku až

po moderní rytmické skladby
a muzikálové melodie.
(Zdroj: www.topolanka.webnode.cz)
Po letech, kdy se vytratila všechna hudební esa naší dechovkové scény, se i na
Halenkovicích opět objevují
„dechaři.“ Možná se jim v budoucnu podaří navázat na
bohatou tradici našich dechových kapel a zrodí se nová
spolupráce mezi muzikanty.
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FLORBAL
Vánoční turnaj ve florbalu o putovní pohár ředitele
školy Spytihněv se odehrával
v předvánočním čase 18. prosince 2015 ve velmi prostorném prostředí nové sportovní haly ve Spytihněvi. Žáci
3. – 5. tříd vyměnili aktovky za
sportovní tašky a místo usednutí do školních lavic skočili do tenisek. Díky rozsáhlé
členské základně našeho florbalového klubu nebyla o hráče Halenkovic nouze. Sestavili
celkem dva soutěžní týmy.
Soupeřili spolu s hráči z Pohořelic, 1. ZŠ Napajedla, Kudlovic a se dvěma družstvy ze

Poprvé v nové hale
Spytihněvi, přičemž družstvo
z Kudlovic přijelo na takový
turnaj vůbec poprvé. Florbalisté si protáhli svoje svaly, neboť hráli na celé ploše pro ně
obrovské haly. Velký dík patří
řediteli ZŠ Spytihněv Mgr. Petru Mašláňovi za propůjčení
nové haly a přípravu turnaje
a našemu trenérovi panu Jaroslavu Juráskovi, který byl
duší celé akce a samozřejmě
všem organizátorům včetně
doprovodu malých florbalistů
z ostatních základních škol.
Atmosféra turnaje byla skvělá.
Poslední utkání jasně dozvučili žáci ZŠ Spytihněv, kteří
přišli povzbudit své dva týmy.

Radost ze Štěpánovy výhry

Protože se jednalo o vánoční turnaj – všichni hráči bez
výjimky dostali jako překvapení vánoční balíček, za což
patří hostitelské škole taktéž
velké poděkování.
Při součtu vstřelených
branek se se shodným počtem bodů museli poprat dva
hráči. Za Halenkovice Štěpán
Palla a z vítězných PohořeAdam Michal (Pohořelice)
lic Adam Michal. Za vydatné
a Štěpán Palla si losují
podpory přihlížejících si titul
pořadí
nejlepšího střelce vybojoval
právě Štěpán Palla. Z každéplay. Takže pro letošní rok
ho týmu byli taktéž odměněni zdobí spytihněvský putovní
nejlepší hráči. Za tým Halen- pohár prostory školy v Pokovice A byl vyhlášen nejlep- hořelicích a budeme se těšit,
ším hráčem opět Štěpán Palla že se možná na sklonku roku
a za tým Halenkovice B přemístí do vitríny naší školy.
Alexandra Pavelková. Ať už byli na turnaji vítězové
Všem hráčům je třeba nebo poražení – nejdůležitější
vyjádřit pochvalu za na něm bylo vášnivé sportovní
jejich bojovnost, ale setkání a velmi přátelská ati za chování a hru fair mosféra.
Shora zleva: Jaroslav Jurásek – trenér, Jiří Chrenčík, Tomáš Surý, Vojtěch Mihál, Lukáš Juřena, Eliška
Donovalová, Matěj Pešl, Kateřina Mrázková, Julie Šavarová, Roman Vašíček, Karolína Donovalová, Štěpán
Abrahám, Alexandra Pavelková, Roman Šavara – trenér.
Prostřední řada zleva: Filip Žalčík, Kryštof Trvaj,
František Bieberle, Tomáš Černoch, Aneta Bohunová,
Štěpán Palla, Ondřej Dudešek, Adam Hruška, Norbert
Pešl
Brankáři: Vojtěch Gabrhelík, Martin Pacholský
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Vánoční florbalový turnaj v Roštění
Zástupci FK Halenkovice
se setkali hned následující
den po utkání ve Spytihněvi na turnaji, který pořádal
Sbor dobrovolných hasičů
Roštění. I přestože se v myslích našich hráčů přehrávaly
čerstvé vzpomínky na zápasy v rozlehlé spytihněvské
hale, v místní malé tělocvičně florbalisté nastupovali do
jednotlivých utkání se srovnatelným zápalem jako na
turnaji předchozím. Atmosféra byla rozhodně stejně
přátelská a sportovní. Poděkování patří všem organizátorům. Postřehy z vánočního turnaje jsme převzali ze
stránek SDH Roštění.
(pozn. redakce)

V sobotu 19. prosince
pořádali hasiči z Roštění
již 5. ročník Vánočního
florbalového turnaje.
V dopoledních hodinách
patřila tělocvična dětem starším i mladším. Za skupinu mladších soutěžily
týmy - FK Halenkovice,
FK Halenkovice B, Miss
firewomen, Florbal Roštění. Za starší - KOSTELEC FLAMES, FC Roštění,
FK Halenkovice, FK Halenkovice B, SDH Kašava.
Děti dojely spolu s jejich
trenéry, kteří je skvěle
podporovali a povzbuzovali k lepším výkonům.
V hale panovala výborná
nálada, ale jakmile turnaj

odstartoval, tak chvilky
pohody vystřídaly chvíle
plné napětí, soutěživosti
a bojovné nálady. Zápasy
dětí pískal rozhodčí Pavel
Lajda. Po skončení všech
soubojů nezbývalo nic jiného než vyhlásit a ocenit
zúčastněné týmy.
Výsledné pořadí ve skupině mladších bylo - 1. FK
Halenkovice, 2. Florbal
Roštění, 3. FK Halenkovice B, 4. se umístilo jediné
družstvo dívek z Roštění
- Miss firewomen. Dívky
získaly velký obdiv za to,
že měly odvahu hrát proti
chlapcům.
Ve starších - 1. FK Halenkovice A, 2. FC Roště-

ní, 3. FK Halenkovice B,
4. SDH Kašava, 5. KOSTELEC FLAMES. Po vyhlášení byl k dispozici
bufet, ve kterém se mohli všichni soutěžící posilnit.
V odpoledních hodinách se soutěžní pole zaplnilo družstvy mužů.
Děkujeme sponzorům,
kteří turnaj podpořili
cenami. Dále patří velký
dík pořadatelům, kteří
vše připravili tak, aby
turnaj proběhl bez komplikací a samozřejmě již
zmíněným
soutěžícím
a divákům.
Petra Miklíková
(zdroj: www.sdhrosteni.cz)

č. 80 PROSINEC - ÚNOR 2016 24

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

BIATLON

Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže 2016

V pořadí již VII. Hry zimní
olympiády dětí a mládeže
krajů České republiky pořádal od 17. do 21. ledna Ústecký kraj. Biatlonové závody těchto her probíhaly na
Cínovci.
Do týmu zlínského kraje
byl z našeho klubu nominován František Palla. Absolvoval rychlostní závod klasickou technikou, ve kterém
obsadil 13. místo. Dalším
závodem byl závod s hromadným startem volnou
technikou, v kterém se dokázal posunout o tři příčky
na desáté místo. Posledním
závodem byla štafeta. Zde
i přes potíže se zbraní obsadili 10. příčku.
V celkovém hodnocení si
zlínský kraj odvezl sedmou
příčku.

Zleva stojící: biatlonista František Palla

I. OBLASTNÍ ZÁVOD V BIATLONU LETOHRAD

První biatlonový závod letošní zimní sezóny se uskutečnil 9. ledna na výborně
připravené trati v Letohradě.
Na start se postavilo pět
našich sportovců.
František Palla obsadil
v kategorii žáci B 4. místo
Richard Vašíček obsadil
v kategorii žáci B 17. místo
Renata Flašarová obsadila v kategorii žákyně
C 15. místo
Adriana Vojáčková obsadila v kategorii žákyně
C 17. místo
Martin Palla obsadil v kategorii žáci C 10. místo
Naše tréninková příprava
proběhla před Vánocemi několika tréninkovými jednotkami na Pradědu a po Vánocích na místním fotbalovém
hřišti.

Závodníci Richard Vašíček, Renata Flašarová, Adriana Vojáčková

II. kolo ČP Jablonec nad Nisou

První závody českého poháru v biatlonu žáků proběhly od
29. do 31. ledna v Jablonci nad
Nisou za účasti 222 dětí. Usku-

tečnil se zde rychlostní a vytrvalostní závod volnou technikou.
Náš klub podpořil účast čtyřmi
sportovci s těmito výsledky:

František Palla žáci B
15. a 10. místo
Richard Vašíček žáci B
34. a 29. místo

Renata Flašarová žákyně C
48. a 46. místo
Martin Palla žáci C
9. a 6. místo
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BIATLON
MČR v biatlonu žáků
proběhlo,
díky
zásobě technického sněhu,
ve dnech 26. - 28. února 2016 v Novém Městě
na Moravě za účasti 161
závodníků. Z našeho klubu se nominovali - Martin Palla, František Palla
a Richard Vašíček, který
bohužel pro nemoc nestartoval.
V sobotu dopoledne se
jel rychlostní závod volnou technikou, ve kterém
Martin Palla v kategorii
žáci C obsadil 8. místo ze
43 startujících a František Palla obsadil 13. místo ze 40 startujících.
Odpoledne proběhl štafetový závod dvojic, kde
Martin Palla a David Levý
v kategorii žáci C obsadili 5. místo z 18-ti štafet,
František Palla a Michal
Kozáček v kategorii žáci
B obsadili 6. místo ze 17ti štafet.
V neděli se jel závod
s hromadným startem
klasickou
technikou.

Mistrovství České republiky žactva
Nové Město na Moravě

Biatlonista Martin Palla
V tomto závodě obsadil
Martin Palla 11. místo a František Palla
27. místo.
Tímto závodem jsme
zakončili zimní biatlonovou sezónu a začínáme přípravu na letní biatlon.
František Palla
www.biatlonhalenkovice.webnode.cz

Turnaj FAST CUP 2016

Koncem února jsme se zúčastnili silně obsazeného fotbalového turnaje přípravek
ve Zlíně.
Z důvodu velké marodky
(chřipka)
halenkovických
malých fotbalistů jsme museli na poslední chvíli požádat o pomoc kluky ze Žlutavy a ze Spytihněvi. Společně
jsme dali dohromady mužstvo. Velké naděje jsme si
nedělali. Hlavně jsme chtěli
zimní přípravu zpestřit nějakými zápasy. Kluci ale od prvního zápasu hráli výborně.
Krom jednoho utkání proti
Štípě, kdy jsme přes velkou
převahu nevstřelili žádný
gól, jsme všechny ostatní zápasy VYHRÁLI a bylo z toho
1. místo v turnaji.

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Výsledky jednotlivých
zápasů:
Halenkovice – Zlín 2
5:1
Halenkovice – Štípa
0:2
Halenkovice – Luhačovice 3:2
Halenkovice – Zlín 1
2:1
Halenkovice – Příluky 5:0
Halenkovice – Holešov 2:0
Děkujeme moc klukům
ze Žlutavy (2 hráči) a ze
Spytihněvi (5 hráčů) za
společnou účast na turnaji.
Z halenkovických fotbalistů se zúčastnili:
Vašíček Roman - vyhlášen nejlepším brankářem turnaje, Trvaj
Jaromír, Palla Štěpán,
Dudešek Ondřej,
Karbowiak Ondřej.

I. kolo ČP Letohrad
Odložené I. kolo Českého poháru žáků hostil ve
dnech 12. - 14. února Letohrad. Díky dostatečné
zásobě technického sněhu
mohl tento závod proběhnout. Na start sobotního
sprintu a nedělního stíhacího závodu se postavilo

204 žáků. Oba závody se
běžely klasickou technikou.
František Palla obsadil
ve sprintu 21. místo a ve
stíhacím závodě 20. místo.
Martin Palla odsadil ve
sprintu 10. místo a ve stíhacím závodě 9. místo.

FOTBAL

18. 6. 2016
turnaj halenkovických fotbalových
amatérů SUD CUP 2016, hřiště
Halenkovice, pořádá TJ Halenkovice
27. 8. 2016
Turnaj fotbalových přípravek
hřiště Halenkovice, pořádá
TJ Halenkovice

Letní fotbalový turnaj mužstva mužů
se konat nebude a bude nahrazen jinou
formou letní přípravy. Bude sehráno zatím
neupřesněné množství přípravných zápasů.
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ROZLOSOVÁNÍ TJ Halenkovice
jaro 2015/2016

Přípravka - skupina A

Dorost - OP

12. kolo
Halenkovice - Mysločovice
		 10. 4. 2016
13. kolo
Jaroslavice - Halenkovice
		 16. 4. 2016
14. kolo
Halenkovice - Fryšták
		 24. 4. 2016
15. kolo
Trnava - Halenkovice
		 1. 5. 2016
16. kolo
Halenkovice - Dolní Lhota
		 8. 5. 2016
17. kolo
Halenkovice - Bratřejov
		 15. 5. 2016
18. kolo
Příluky - Halenkovice
		 22. 5. 2016
19. kolo
Halenkovice - Spytihněv
		 29. 5. 2016
20. kolo
Lužkovice - Halenkovice
		 5. 6. 2016
21. kolo
Halenkovice - Tlumačov
		 12. 6. 2016
22. kolo
Hvozdná - Halenkovice
		 19. 6. 2016

12. 30 hod. neděle
13. 00 hod. neděle
13. 00 hod. neděle
13. 30 hod. neděle
13. 30 hod. neděle
13. 30 hod. neděle
14. 00 hod. neděle
14. 00 hod. neděle
14. 30 hod. neděle
14. 30 hod. neděle
15. 00 hod. neděle

Muži - III. třída - skupina A
14. kolo
Halenkovice - Spytihněv
		 27. 3. 2016
15. kolo
Pohořelice - Halenkovice
		 3. 4. 2016
16. kolo
Halenkovice - Fryšták B
		 10. 4. 2016
17. kolo
Štípa - Halenkovice
		 17. 4. 2016
18. kolo
Halenkovice - Trnava
		 24. 4. 2016
19. kolo
Halenkovice - Louky
		 1. 5. 2016
20. kolo
Tečovice B - Halenkovice
		 8. 5. 2016
21. kolo
Halenkovice - Kašava
		 15. 5. 2016
22. kolo
SK Zlín - Halenkovice
		 22. 5. 2016
23. kolo
Halenkovice - Všemina
		 29. 5. 2016
24. kolo
Žlutava - Halenkovice
		 5. 6. 2016
25. kolo
Halenkovice - Březová
		 12. 6. 2016
26. kolo
Kostelec - Halenkovice
		 19. 6. 2016

FOTBAL

15. 00 hod. neděle
/hřiště Baťov/
15. 30 hod. neděle
15. 30 hod. neděle
16. 00 hod. neděle
16. 00 hod. neděle
16. 30 hod. neděle
16. 30 hod. neděle
16. 30 hod. neděle
/hřiště Vršava/
16. 30 hod. neděle
17. 00 hod. neděle
17. 00 hod. neděle
17. 30 hod. neděle
17. 30 hod. neděle

10. kolo
Halenkovice - Mladcová
		 10. 4. 2016
11. kolo
Mysločovice - Halenkovice
		 15. 4. 2016
12. kolo
Halenkovice - Napajedla
		 24. 4. 2016
13. kolo
Halenkovice - Provodov
		 1. 5. 2016
14. kolo
Tečovice - Halenkovice
		 6. 5. 2016
15. kolo
Halenkovice - Příluky
		 15. 5. 2016
16. kolo
Fryšták - Halenkovice
		 19. 5. 2016
17. kolo
Halenkovice - Kudlov
		 29. 5. 2016
18. kolo
Malenovice - Halenkovice
		 1. 6. 2016

10. 00 hod. neděle
16. 30 hod. pátek
10. 00 hod. neděle
10. 00 hod. neděle
17. 00 hod. pátek
10. 00 hod. neděle
16. 30 hod. čtvrtek
10. 00 hod. neděle
16. 30 hod. středa

Mladší žáci - skupina A
12. kolo
Lukov - Halenkovice
		 10. 4. 2016
13. kolo
Štípa - Halenkovice
		 17. 4. 2016
14. kolo
Halenkovice - Hřivínův Újezd
		 21. 4. 2016
15. kolo
Halenkovice - Provodov
		 28. 4. 2016
16. kolo
Racková - Halenkovice
		 8. 5. 2016
17. kolo
Halenkovice - Žlutava
		 12. 5. 2016
18. kolo
Tlumačov - Halenkovice
		 21. 5. 2016
19. kolo
Halenkovice - Lukov
		 26. 5. 2016
20. kolo
Halenkovice - Štípa
		 2. 6. 2016
21. kolo
Hřivínův Újezd - Halenkovice
		 10. 6. 2016
11. kolo
Halenkovice - Tlumačov
		 16. 6. 2016

Nábor
malých
fotbalistů

TJ Halenkovice, oddíl kopané, pořádá nábor nových mladých fotbalistů a fotbalistek pro
mužstva přípravky a žáků. Věk nerozhoduje, jsou vítáni všichni mladí chlapci či děvčata.
Rodiče, doveďte své děti na trénink, který se koná každé pondělí nebo středu na hřišti TJ Halenkovice od 17:00 hod. nebo po domluvě s trenéry na tel. čísle 775 050 443, 739 069 835.

13. 30 hod. neděle
14. 00 hod. neděle
17. 00 hod. čtvrtek
17. 00 hod. čtvrtek
14. 30 hod. neděle
17. 00 hod. čtvrtek
14. 30 hod. sobota
17. 00 hod. čtvrtek
17. 00 hod. čtvrtek
17. 00 hod. pátek
17. 00 hod. čtvrtek
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Loňský rok, byl dle hodnocení výboru úspěšný,
i když tomu ze začátku
roku vůbec nic nenasvědčovalo. Proto i investice do
rozvoje naší organizace,
které schvaluje výbor, byly
navrženy s rozvahou, protože nikdo nevěděl, jaká
bude nadcházející sezóna
pálení. Nicméně sezóna
2015 se nakonec poměrně
vydařila.
Jaká tedy loňská sezóna
naší organizace?

V pálenici
proteklo v litrech absolutního lihu:
letní kvasy 897 l AA
podzimní kvasy 8095 l
AA
Moštárna
vylisovala
8469 l moštu a 45kg drti
Povidlárna uvařila 37q
povidel.
Kulturní zařízení bylo
zapůjčeno celkem 12 zákazníkům.
V loňském roce byl mimo
jiné zrenovován a natřen
radiátor v nálevně, nalakovány dveře v kulturním
zařízení, v moštárně natřeny vrata a nainstalovány větrací mřížky. Byly
vyrobeny a nainstalovány
zateplené dveře do nálevny.
Na potoku byl vybudován nový náhon, v nálevně
nainstalováno nové čerpadlo na chladící vodu.
Byly vyčištěny studny na
chladící vodu před zahájením páleničářské sezóny.
Během pálení docházelo opakovaně k poruchám
odpeckovače. Díky rychlému zásahu byl odpeckovač
opraven a nedošlo k žádnému výpadku během
pálení. Pro odpeckovač se
nainstaloval silnější jistič.
Dále bylo zajištěno sečení a úklid trávy, úklid okolí
objektu pálenice.

Jaro v zahradě

Po ukončení pálení letních kvasů bylo provedeno
vyvložkování obou komínů odbornou firmou a nainstalován nový pochůzný
žebřík na půdu. V povidlárně docházelo k poruchám motoru. Povidlárna
prochází
rekonstrukcí,
v současnosti se pracuje
na nové dlažbě. Povidlárna je vymalovaná a bude
vybavena novou malou kuchyňskou linkou.
Dále se konaly brigády
na:
• prořezání
stromů
v sadu u pálenice a na
Vrchovici
• štípání a řezání vytěženého dřeva
• úklid pálenice a kulturní místnosti
Ve spolupráci s naší organizací bylo organizováno vyhlášení koštu slivovice a den otevřených dveří
pro mateřskou školu. Tyto
akce jsou pro členy dobrovolné a bez nároku na brigádnické hodiny či jakýkoli honorář. Bylo by vhodné,
aby každý člen pro organizaci udělal také něco navíc,
podle svého vlastního svědomí a přesvědčení.
Bez nároku na honorář
odpracovali naši členové
143 brig. hodin při spolupořádání Koštu slivovice
a 12 brig. hodin při návštěvě dětí z MŠ v povidlárně
a moštárně. V tomto roce

odpracovali naši členové
celkem 641,5 brig. hodin.
Z toho neplacených bylo
316,5 hodin. Proplaceno
bylo 325 brig. hodin.
Při těžbě a zpracování
dřeva bylo odpracováno
127 h.
Všem členům, kteří odpracovali povinné brigádnické hodiny v roce 2015,
budou poskytnuty slevy
v naší organizaci pro rok
2016. Jedná se konkrétně
o slevu na pálení, pronájem
KZ pro člena ZO (slevu nelze darovat či jinak půjčit),
sleva na moštování a dotovaná cena zájezdu. I na
příští léta jsou tyto slevy
podmíněné odpracováním
4 brigádnických hodin.
Letos se opět podílíme
na pořádání koštu slivovice - Halenkovská trnka a to
jubilejního 10. ročníku.
Nadále budeme spolupracovat s mateřskou školou.
V letošním roce 2016 je
zájezd předběžně naplánován na 11. června.
Program zájezdu: Arboretum PASEKA (30km severně od Olomouce)
Řezbářská Pradědova
galerie U Halouzků, v Jiříkově
Muzeum tvarůžků –
Loštice
Informace čerpány ze
zprávy jednatele ČZS Halenkovice Lukáše Kuchaře.
Jarmila Baránková

Výsadbu česneku mnoho pěstitelů přesunulo na
jaro – postup je stejný jako
na podzim: Stroužky namoříme a pak teprve vysadíme (do hloubky cca 4 – 5
cm, vzdálenost řádků cca
25 cm).
Polníček má všestranné
použití - můžeme jej vysévat i zjara – vysazuje se
řídce do lehčí půdy (řád-

ky cca 20 cm vzdálené).
Je odolný, netrpí hnilobou
a pozor – netvoří hlávky,
sklízíme jeho silné růžice.
Hortenzie v březnu teď nastává ten správný
čas na stříhání hortenzií.
Její výhony zkrátíme asi
o 1/3 – 1/2, zastřihneme
je k prvnímu rašícímu pupenu, slabé výhonky uvnitř
keře odstraníme celé.

Pozor na ježky - ti totiž
stále ještě přespávají právě na místech, které s jarním nadšením uklízíme,
(pod schody, u hromady
dřeva, ve velkých hromadách listí a větví). Ježci se
budí později, teď by ještě
zemřeli hlady, neboť jsou
vázání na dostatek živočišné potravy (brouci, žížaly,
slimáci).

Rajčata - v polovině
března je nejvyšší čas na
výsev rajčat, výběr není
jednoduchý, nabídka je
velmi široká. Záleží, jak
budeme rajčata pěstovat
- na záhoně, v nádobě, ve
skleníku… Keříčkové, tyčkové, převislé, mini? Na
venkovní záhon je vhodné tyčkové Tornádo F1,
Pokračování na straně 28.

Výroční členská schůze
se konala 21. února 2016
v sále obecního úřadu.
V roce 2015 proběhly
návštěvy u 4 členů ZO, při
příležitosti jejich životního jubilea. Od roku 2015
blahopřejeme jubilantům
již od 50ti let a k půlkulatinám zasíláme písemné
blahopřání.
Začátkem letošního roku
nás opustily dvě dlouholeté přítelkyně Mária Botková a Jiřina Marčíková.
V loňském roce vstoupili do našich řad 3 noví
členové. Od roku 2016
neplatí členský příspěvek
dalších 7 členů, kteří dovršili 75 let. Celkem je to již
33 členů. V současné době
má náš spolek 112 členů
a z toho je 17 manželských
párů.

BŘEZEN

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ
Pokračování ze strany 27.
Stupické nebo Parto F1,
z keříčkových se hodí třeba Pavlína nebo Šejk. Do
skleníku můžeme zvolit
Start F1 nebo Strillo F1.
Do nádob dáme vždy nižší keříčkové odrůdy, Karla,
Rubínek nebo Oranž.
Třešňová rajčata odrůdy Datlo, Bibi nebo Mini.
Rybízové keře je třeba
pravidelně prořezávat –
mladé rybízové výhony
jsou plodnější než staré.
Nejvhodnější dobou je
právě konec února – začátek března, a pozor: mráz
by neměl být nižší než 5°C
pod nulou.
Při průklestu se řídíme
jednoduchými pravidly:
Starší větve keřů poznáme
podle tmavší kůry (borky) – (mladé výhony jsou
světlé), odstraníme všechny části keřů, které jsou
poškozené nebo napadené nemocí. Všechny řezné
rány ošetříme štěpařským
voskem, případně natřeme zeminou. Černé rybízy
dávají nejbohatší úrodu
na větvích starých dva až
tři roky, červené a bílé rybízy na dvou až pětiletých
výhonech.
Ostříháme okrasné traviny. Suchá stébla travin
ze záhonu nebo z okolí
jezírek můžeme použít na
jarní dekorace – na jednoduché barvě přírodního
materiálu vyniknou třeba
barevná velikonoční vajíčka, krásně také ozdobí
jarní cibuloviny v nádobě.
Stálezelené dřeviny jsou závislé na vydatné zálivce a v suchých letech je
důležité jim vodu doplnit.
Nezapomeňme tedy na
zimostrázy a bobkovišně,
ale také túje či jehličnany.
Živý plot - máme v plánu založit si živý plot? Pak
si právě teď nařežeme řízky z loňských výhonků –
na každém by mělo být asi
6 oček – pak je namočíme

do vody (někdo tvrdí, že
je výhodné rozpustit v ní
lžíci medu!) – a poté je teprve můžeme zapíchnout
do země a nezapomenout
zalévat
Semena okurek - vyzkoušíme klíčivost – pokud zjistíme, že je pod
50%, raději rychle dokoupíme nová semena.
Vodu, kterou použijeme k naklíčení semínek,
můžete nahradit vlažným bylinkovým nálevem. Takové bylinky
nám mohou pomoci při
klíčivosti i při možných
chorobách rostlin. Heřmánkový nálev – chrání
semínka proti houbovým
chorobám,
bakteriím
a plísním. Přesličkový
nálev – posiluje klíčící
rostlinky (vysoký obsah
křemíku). Odvar z dubové kůry – změkčuje povrch tvrdých semen.

DUBEN

Je doba setí a sázení.
Půda je už dostatečně
prohřátá a připravená.
V dubnu kvetou narcisy
a tulipány, zahradní stromy se zelenají – zahrádkáři pobíhají s chemickými
postřiky, stříhají okrasné dřeviny, provzdušňují
a sečou trávníky, vysévají,
vysazují.
Kadeřavost
listů
broskvoní. Ochrana je založena na důsledném preventivním ošetření v době
nalévání pupenů, v období těsně před rašením
terminálních pupenů. Při
postřiku by se měla teplota vzduchu pohybovat
nad 7°Celsia. Druhé ošetření je aktuální zhruba 10
dnů poté, co začal strom
rašit, ale nejpozději před
květem stromů, vždy jen
za chladného a deštivého
počasí. Na tento postřik
po vypučení broskvoní
můžeme použít už jen organické fungicidy.

č. 80 PROSINEC - ÚNOR 2016 28

Ze sirnatých přípravků
je účinný Sulka K, měďnaté přípravky jsou Cuproxat
SC nebo Kuprikol 50.
Chloróza
ovocných
stromků a révy
Na půdách bohatých na
vápník se často vyskytuje
chloróza ovocných dřevin
i keřů vinné révy. Vápník totiž brzdí přijímání
železa, jehož nedostatek
způsobuje
chlorotické
zabarvení listů citlivých
ovocných druhů. A právě
chybějící železo je nutné
stromkům a keříkům dodat hnojivy s vyšším obsahem železa. Aplikují se
do půdy, ještě než ovocné
dřeviny vypučí. V květnu a červnu, když už mají
stromky hodně listů, děláme postřiky každých
14 dnů.
Roztočík jahodníkový že napadl jahody, poznáte
podle zakrslých rostlin.
Tento roztoč škodí sáním
rostlinných šťáv z listů
jahod, které zaostávají
v růstu, hnědnou a později odumírají. Napadené
rostliny je třeba z porostu co nejdříve odstranit
a ostatní rostliny ošetřit.
Zlatice - symbol jara
- nenáročná dřevina nás
každoročně vítá bohatými
květy. Ideální je pro ni slunečná poloha, propustná
a dostatečně vlhká půda
s přiměřenou zásobou
vápníku. Pokud by neměla
vápníku dostatek, nasadí
pak v létě málo květních
pupenů. Po odkvětu vyžaduje, abychom řezem
odstranili starší dřevo nejvíce květů se tvoří na
dvouletých a tříletých výhonech.
Ovocné dřeviny - Peckoviny - pokud jsme je
nestihli loni po sklizni
prořezat, pustíme se do
toho nyní. Řez provedeme
ještě před narašením květů. A nebojte se vyšších
teplot – ty Vám pomohou

urychlit hojení ran a navíc
zabrání klejotoku.
Okrasné stromy - Rozhodli jsme se pro nové
okrasné stromky a keře?
Právě nastal čas na výsadbu, aby si během sezony
vytvořily bohatý kořenový
systém a nemusely se bát
chladné zimy.
Trvalky a okrasné keře
- Po zimě jim dopřejeme
bohatou zálivku, přihnojíme a kolem nich nasteleme mulč.
Cibuloviny - nenecháme vysilovat a odstraníme
odkvetlé květy dřív, než se
začnou vytvářet semeníky,
ale listy jim ponecháme,
dokud nezežloutnou. Můžeme je také přihnojit.
Listová zelenina – co
k ní patří?
Nejznámější jsou jistě
saláty – salát hlávkový,
listový, ledový, římský.
Ale také například –
kozlíček polníček, fenykl,
čekanka, kopr, celer, rukola, čínské zelí… Máme
prostě na výběr podle
chutí i podle toho, kterému druhu se bude na naší
zahrádce nejvíce dařit.
Nesmíme zapomenout
na pravidelné zavlažování a okopávání, když půda
není ještě dost prohřátá,
část schovaná pod ochranou skleníku si už žádá
nové rostlinky. Jako první
se vysévá hlávkový a listový salát. Oba druhy jsou
nenáročné na prostředí
i podmínky pěstování.
Nejvhodnější teploty jsou
na hranici přibližně 15 °C.
Jejich předností je, že rostou už při teplotě 4°C a
neškodí jim ani pokles do
-5°. Mezi listovou zeleninou jsou i otužilci a ty
můžeme vysévat přímo do
volné půdy, jde například
o rukolu, špenát, kozlíček polní či lebedu. Už za
několik týdnů se můžeme
dočkat prvních listů.
Pokračování na straně 29.
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Pokračování ze strany 28.
Odrůdy salátu určené
na rychlení – Nefelin, Safír, Mariola. Pro přímou
výsadbu zase rané odrůdy, mj. Maratón, Faraon,
Alanis.
Už od dubna se spektrum druhů rozšiřuje
- o červenou řepu, salát římský, asijské druhy salátů - komatsunu,
chryzantému, mizunu i o
lebedu. V květnu se přidá
ještě čekanka salátová,
zkrátíme vegetační období tím, že je přikryjeme
bílou netkanou látkou,
ta chrání rostliny před
výkyvy teplot a zvyšuje
intenzitu světla. Při vysazování sazenic zeleniny ve
skleníku i na záhon platí
základní pravidlo: kořeny
mají být těsně přikryté
půdou, listové stonky mají
být nad povrchem půdy,
což zabrání, aby hnily.
Dodržená hloubka vysazování je zárukou toho, že
kořeny se na vzduchu nevysuší a neodumřou.
Existují ale i výjimky
- rajčata sadíme tak hluboko, aby jejich stonek byl
v zemině až po první list.
Rostliny potom vytvoří
postranní kořeny, které
zlepšují zásobování vodou i živinami.
Rovněž salátové okurky rostou lépe, když je vysadíme hlouběji.
Kedlubny vysazujeme
výš, vzdálenost od povrchu půdy po první list by
měla být asi 3 centimetry.
Příliš nízko vysazené rostliny tvoří velmi malé nebo
dokonce žádné bulvy.
Hurá na brambory v polovině dubna můžeme začít s výsadbou raných brambor - půda by
měla mít minimální teplotu 6 °C a zapracujeme do
ní kompost. Vysazujeme
je předklíčené i nepředklíčené do hloubky cca
10 cm (pravidlem je: čím

větší hlíza, tím ji zasadíme
hlouběji), mezi rostlinami
dodržujeme 40 cm a mezi
řádky 60 – 70 cm.
Výsevy v dubnu - můžete vysévat přímo na záhony třeba: ředkvičky, mrkev,
petržel, hrášek a i aromatické bylinky: kopr, anýz,
fenykl.
Aby růže byly krásné
- do poloviny dubna jsme
provedli základní řez růží,
i nadále budou potřebovat zálivku a přihnojení.
Půdu pod keři mulčujeme
kompostovanou
kůrou,
štěpkou, štěrkem nebo
oblázky.
Hlízy jiřinek - připravíme na přestěhování
ven - necháme je narašit
v bedýnkách s vlhkou zeminou, nebo je rovnou
zasadíme do květináčů
a uložíme na světlé a teplé místo. Ven je dáme až
v polovině května.
Předpěstováváme
cukety, salátové okurky
a melouny.
Koncem měsíce můžeme
na chráněných a teplých
místech začít pěstovat keříčková rajčata. V případě
nízkých teplot je chráníme netkanou textilií.
Opatrně jednotíme zeleninu z časných výsevů.
Hnojíme kompostem
bulvový celer, brukvovitou
a plodovou zeleninu.
Koncem měsíce již můžeme sklízet rebarboru
(listy opatrně vylamujeme).
Pravidelně
větráme
skleník či pařeniště, abychom chránili rostlinky
před plísněmi a dalšími
chorobami.
Začínáme neustálý boj
s plevely a plži .

KVĚTEN

Květen je snad tím nejkrásnějším měsícem v zahradě, ale zahrádkář má
právě nyní tolik práce, že
se málokdy zastaví, abych
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si vychutnal vůni a krásu
květů a potěšil se svěží
čerstvou zelení.
Nezapomeneme
odstranit květenství na
raně kvetoucích dřevinách zlatice, sakury, dříny, šácholany, pak i šeříky a uděláme to dřív, než
začnou prorůstat novými
výhony.
Přistřihneme živé ploty z listnáčů i jehličnanů.
Letničky, dvouletky…
vysazujeme letničky, ošetříme loňské dvouletky
a začneme s výsevem nových dvouletek, abychom
je pak na podzim mohli
přesazovat astry, pomněnky, náprstník, macešky…
Je nejvhodnější čas
na množení okrasných
keřů z bylinných řízků
trojpuk, pustoryl, vajgélie,
skalníky, tavolníky, dříny,
štědřence, tavolník
Rododendrony, pěnišníky - potřebují dostatek
vláhy, po odkvětu ihned
vylamujeme tvořící se semeníky.
Cibuloviny v květnu začali jsme v dubnu a až
do května můžeme do
zahrady vysadit cibuloviny, které kvetou v létě.
Ze zimního úkrytu přineseme například hlízy
mečíků, frézií, lilií, letních
hyacintů - překontrolujeme stav - ty shnilé, plesnivé nebo suché vyhodíme
a ostatní zasadíme. Po
15. květnu vysazujeme
choulostivější cibuloviny
a hlíznaté dosny, begónie,
montbrécie, tygřice, jiřiny….
Péče o trávník - během
prvních jarních měsíců
(duben – květen) začíná
trávník rychle růst. Pro
nás to znamená, že musíme začít pravidelně sekat
(na výšku od 3 do 5 cm,
trávníky ve stínu na 5 cm
- zkracujeme vždy jen do
1/3 výšky, abychom jej
nepoškodili).

Vysejeme fazol (keříčkový i tyčkový), hrách, salátovou čekanku, květák
(letní odrůdy).
Po ledových mužích
vysadíme na záhony rajčata (tyčková i keříková),
okurky, lilky, cukety či patisony.
Vrátíme na terasu i na
zahrádku rostliny pěstované v nádobách - nezapomeneme, že je musíme
nechat, aby si na slunce
i vzduch zvykly. (Několik
dní v závětří a ve stínu
- teprve pak je můžeme
přemístit na dané stanoviště.) Na svá místa také
uložíme osázené truhlíky
a nádoby. A hlavně: začneme s bohatou zálivkou
a hnojením.
Jahodovna čeká, rychle
- dokud jahody nekvetou
- zbavíme záhon plevele,
dobře okopeme, zalijeme a pohnojíme. Rostliny
můžeme podestlat slámou
nebo netkanou textilií,
která nám pomůže v boji
s plevelem a navíc udrží
vláhu v zemi. A provedeme postřik proti plísni
šedé a ostatním houbovým chorobám.

ČERVEN

Červen nám přináší
první sladké plody naší
práce a snažení…první
sklizeň jahod, rebarbory,
třešní a višní.
Staráme se o rajčata, kontrolujeme okurky
i brambory, můžeme vysévat zeleninu pro pozdní
sklizeň, množíme okrasné
dřeviny, sklízíme bylinky,
rozsazujeme trvalky, staráme se o záhony, nezapomínáme na trávník…
Zelenina - vyséváme
mrkev, ředkev (černou
i červenou), keříčkové fazole, některé druhy zelí,
kapustu, pórek, červenou
řepu průběžně vyséváme
nejrůznější saláty.
Pokračování na straně 30.
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Pokračování ze strany 26.
Drobné cibuloviny červen se hodí na množení
i přemísťování menších cibulovin - můžeme je vyndat ze země a uschovat až
do podzimu v písku nebo
v rašelině.
Cibule tulipánů a hyacintů - vyjmeme koncem
června z půdy (děti jdou
ze školy) - uschováme je
usušené na suchém teplém místě, abychom je
pak na podzim v září (děti
jdou do školy) mohli zasadit (zachováme tak jejich
kvalitu)
Rebarbora a chřest sklízíme, právě teď v červnu mají vynikající kvalitu,
která se časem zhoršuje
Stále likvidujeme plevel - okopáváme, odebírá
rostlinkám světlo, vodu
i živiny

Třešně a višně - čas
sklizně sladkých i nakyslých plodů. Třešně
bychom měli trhat se
stopkou - potom nám
déle vydrží. Višně češeme velmi opatrně, abychom je nepoškodili,
a na rozdíl od třešní je
trháme bez stopek, pro
transport odstříháváme
nůžkami.
Zeleninové
záhony
- v červnu jsme sklidili jarní saláty, křehké kedlubny, ještě nás
čeká
ozimý
špenát,
nebo zelená cibulka. Co
s uvolněnou plochou?
Záhonky jsou stále připravené, půda má dost
živin i vlhkosti - zkusme
tedy fazolky, které vyséváme do hnízd po 3 –
4 semenech (do 10 dnů
vyklíčí).

Papriky - dosahují během svého růstu značných rozměrů a také
nasadí značné množství
plodů - musíme být opatrní, protože výhonky
rostlin jsou velmi křehké. Proto také papriky
pečlivě vyvazujeme.
Okurky - můžeme zkusit pěstovat na síti - tento způsob jim vyhovuje.
Trvalky - ty, které kvetou na jaře, množíme dělením trsů a přesazujeme nejlépe do poloviny
měsíce.
Dvouletky - například
macešky, pomněnky, sedmikrásky, karafiáty - se
vysévají právě v červnu.
Na drobná semínka
nasypeme jen slabou
vrstvu substrátu a maceškám (než vzejdou)
prospěje zatemnění.

Maliník a mulč - pokud
chceme zkusit mulčovat
maliny - pak především
ty, které rostou přímo na
slunci, anebo ty, které
jsou nově vysazené. Tak
se můžeme těšit z množství voňavých plodů.
Řízkování dřevin tento měsíc je také nejvhodnějším k řízkování
okrasných keřů. Zeleným řízkům, které odebereme nejlépe ráno,
odstraníme spodní listy
a hned je zapíchneme
do lehkého substrátu
(do hloubky asi 2 cm).
Přikryjeme je mini skleníčkem či fólií. Zelenými řízky se dobře množí: popínavé plaménky,
hortenzie, kalina, šeřík,
skalník, magnólie, vřesovec…
J. Baránková

Letošní přednáška proběhla 24. února v přísálí
kulturního domu. Přednášel MVDr. František Václavík člen Územní rady
ČZS Zlín, odborný instruktor svazu.
Tématem
přednášky
byly JÁDROVINY, především pěstované v nízkých
tvarech na podnožích M9
a u nás vhodnějších M 26.
Přítel Václavík nás nejprve
seznámil s nejčastějšími
škůdci a chorobami jádrovin, chemickou ochranou
a hnojením, poté přešel
k sortimentu odrůd a jeho
osobními
zkušenostmi
s jednotlivými odrůdami,
po krátké diskuzi jsme se
v 19.30 rozloučili. Přednáška měla vysokou odbornou úroveň a přitom
byla podána velmi srozumitelně, kdo přišel, určitě
nelitoval a zajisté si odnesl
zajímavé informace.
Podnož M9 roste méně,
vyžaduje i v dospělosti kůl.
Půda pod stromkem by se

měla udržovat bez plevele.
Podnož totiž koření mělčeji (proto i ten kůl), tráva
a podrost odebírají živiny.
Hodí se spíše do kvalitněj-

ších půd. Navíc, je-li sucho,
měla by se zalévat.
Podnož M26 - jde o trochu vzrůstnější obdobu
M9, je mrazuvzdorná, sta-

čí jí i horší půda, vyžaduje také opěru. Na ní se dá
také zapěstovat zákrsek
nebo štíhlé vřeteno.
J. Baránková

Jádroviny
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Obsáhlejší informace z hasičských zásahů, pálení čarodějnic a údržby
techniky poskytneme v příštím čísle Halenkovického zpravodaje.

HASIČSKÝ PLES 2016

Nedočkaví tanečníci se po vánočním
hodování těšili na
zahájení plesové sezony tradičním Hasičským plesem. Konal se v sobotu 16.
ledna 2016 v kulturním domě v Halenkovicích. Hosté
plesu zaplnili téměř
celý sál. Letošní novinkou na plese byla
kapela
Charlie‘s
K band Ludvíka Čihánka, která vznikla sloučením dvou
kapel. Jednou z nich
byla na Hasičském
plese známá skupina
Delta Moravy, která
po dva roky doprovázela naše taneční
kroky. Do současného hudebního seskupení přibyl jeden
kytarista a na pódiu
se objevila nová zpěvačka. Díky štědrým
sponzorům bylo i le-

tos hasičům umožněno
připravit bohatou a pestrou tombolu, včetně
5 hlavních cen. Zatímco
tombola byla ve formě
ruliček, na nichž se jako
cena útěchy objevovaly
povzbudivé citáty, hlavní
ceny jako např. kancelářská židle nebo obrovská
voňavá šunka byly losovány tradičním způsobem. V průběhu večera
panovala velmi příjemná přátelská atmosféra
a největší tanečníci mohli vířit prach parketu téměř až do ranních hodin.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se
na přípravě a zdárném průběhu letošního Hasičského plesu
podíleli - tanečníkům,
štědrým sponzorům, obsluze v bufetu, šatnářkám a v neposlední řadě
všem hostům. Doufáme,
že se ples líbil.
Paja
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Basa 2016
V sobotu 14. února 2016 byla
v sále KD Halenkovice pochována basa. Letošní ročník se
nesl v duchu řady změn. Těsně
před půlnocí vyrazili členové
našeho sboru, aby hostům večera hrdě předali, co v posledních měsících ve svém volném
čase snaživě připravovali.
Na scéně se objevil nový pan
farář Jan Hanáček a po jeho
boku stála jeptiška Margita
Abrahámová. Velké díky za léta
pilné práce si zaslouží bývalý pan farář Václav Kašpárek
a pan kostelník Jindřich Juřena,
kteří si zaslouží „kulturní odpočinek.“
Masopustní zúčtování přesahuje hranice naší vesnice a většinou se v něm odráží celospolečenské dění. Nejinak tomu
bylo i letos, basu nesli imigranti. Samotné pochovávání
se odehrávalo v duchu filmové
klevetivé vesnice Babovřesky.
Holky hasičky ve stylu „jedna
paní povídala“ poskytly informace o dění v obci za uplynulý
rok, včetně přehledu současné
politické situace. Jako překvapení večera a poděkování hostům za účast přijaly pozvání
hasičského sboru a mezi námi
vystoupily největší hvězdy našeho hudebního nebe, takže
o zábavu bylo skutečně velmi
dobře postaráno.
Změna byla zaznamenána i u hudebního doprovodu.
Celým večerem nás poprvé
doprovázela skupina
Pexeso. Premiéra jejího
vystoupení v Halenkovicích měla úspěch.
K dispozici bylo, samozřejmě, i občerstvení
a tak si mohl každý
z mnoha hostí, kteří
akci navštívili, přijít na
své.
Pochovávání basy
předcházelo o týden
dřív Vodění medvěda.
Tradice, kterou se po
letech podařilo v roce
1998 obnovit a obrozená trvá téměř 20 let.
Masopustní průvod je

milým setkáním tváří v tvář
lidem, kteří se jakýmkoliv způsobem snaží ve svém volném
čase neváhat nabídnout pomocnou ruku při řešení nejen
velkých krizových situací.
Udržování sboru dobrovolných hasičů nejen v naší obci
bylo v každé době jak časově
tak hlavně finančně náročné,
a to především z důvodu nutné
běžné modernizace technického zázemí. Také proto
bývali hasiči duší kulturního dění v obci.
Určité procento získaných finančních prostředků v rámci „vodění
medvěda“ samozřejmě
plyne na pokrytí nákladů následující akce, kterou je Pochovávání basy.
Například věcné dary
do tomboly se nedají
získat jen prostřednictvím sponzorů. Kvalitní
hudba na plese si vyžádá také nějakou částku
a ze vstupného, které je
na dnešní dobu velmi
symbolické, se všechny
náklady pokrýt nedají.
Samozřejmě pokud se
akce vydaří a je zisková, jde celá částka do
pokladny
hasičského
sboru na jeho obnovu.
Kromě zásahové jednotky, která má v obci svoje
opodstatnění - už i letos
má za sebou výjezd k vy-

palované trávě, působí u nás
také družstvo dětí, které čerpá
prostředky na svoji činnost ze
získaných peněz. A jsme opět
u předávání tradičních hodnot
mladší generaci.
Díky vám všem, kdo jste
dveře svého domu nenechali zavřené a hasiče podpořili
jakýmkoliv způsobem. Našim
hasičům obrovské díky, za to,
že se po léta snaží držet tradice

HASIČI
při životě, i přestože je s jejich
organizací spjata spousta skrytých potíží.
Děkujeme všem, kteří se
na přípravě letošního Vodění
medvěda a Pochovávání basy
podíleli. Děkujeme také hostům, kteří letos zaplnili sál. Těšíme se na Pochovávání basy
2017.
Paja
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KOŠT SLIVOVICE
Dřevěný soudek, z jehož vrchu se usmívá roztomilá švestka, správně
„po halenkovsku“ řečeno trnka, je hlavní cenou
pro nejlepšího majitele
pálenky už devátým rokem. Rok vlastnit a za
oknem vystavovat tento
putovní pohár, vzdáleně
připomínající
Stanley
Cup, je snem každého
majitele dobré slivovice. Stejně tak, jako mít
na podstavci mosaznou
jmenovku.
Letos soudek ozdobil už desátý blyštivý
plíšek. Proto bylo vyhlášení vítězů koštu slivovice – Halenkovická
trna 2016 o něco více
slavnostní. Předcházel
mu
odpolední
koncert Hradišťanu & Jiřího Pavlici. Večer pak při

posezení u cimbálu byli
oceněni nejlepší majitelé pálenky. Kromě hlavní
kategorie trnka, také ve
vedlejších, pecková (meruňka, višeň, mirabelka,
nektarinka, třešeň) a jádrová (jablko, hruška).
Neveřejná degustace
proběhla v místní pálenici týden před vyhlášením. 40 odborníků z řad
vítězů předchozích ročníků, zástupců místních
spolků a sponzorů akce pečlivě hodnotilo dodané vzorky, kterých se
letos sešlo na 153, z toho 97 bylo trnkových.
Obecně rok 2015 hodnotili jako dobrý ročník.
Nejenže se urodilo hodně švestek, ale vypálená tekutina je i lahodné
chuti. Vzorky do soutěže darovali převážně

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

místní pěstitelé, pár bylo i z okolních obcí. Jak
to dopadlo, se podle tradice drželo v tajnosti.
Každá láhev měla pouze
své číslo a klíč se jmény vlastnil pouze starosta obce. Kdo byl zvědavý
na výsledky, musel si počkat na vyhlášení a veřejnění
v
místních
médiích, a kdo byl hodně zvědavý, musel přijet
do Halenkovic.
Halenkovická
trnka
2016 se konala v sobotu 5. března od 19 hodin v kulturním domě.
Lákadlem, kromě nepřeberného množství
kvalitních pálenek, byla i domácí dršťková
polévka, výborné koláče, škvarky a chleba se
sádlem nebo pomazánkou a další pochutiny.

Jiného oslovila bohatá
zahrádkářská tombola. Zpestřením večera
byla dražba vítězného
vzorku. K tanci a poslechu zahrála cimbálová
muzika Rováš, vystoupily folklorní soubory Radovan a Pozdní
sběr a zazpíval mužský
pěvecký sbor Chlapčiska. Program připravili a o dobrou náladu
se postarali pořadatelé - ZO ČZS Halenkovice a Obec Halenkovice.
Účast byla opravdu výborná.
Výsledky a další podrobnosti se dozvíte
v příštím čísle zpravodaje. Mimochodem, víte, kdo je největším
nepřítelem
Halenkovjáků? Přece šárka!
Bohdana Blažková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 19. března 2016 jsme na obecním úřadě v Halenkovicích do života přivítali naše nejmenší děti. Pozvání na tento
slavnostní akt přijali: Veronika a Jakub Frolíkovi se synem Benediktem (foto č. 1), Hana
a Marek Olivovi se synem Emanuelem (foto
č. 2), Šárka Navrátilová a Lukáš Planý s dcerou Eliškou (foto č. 3), Martina a Jaroslav
Hanáčkovi s dcerou Evou (foto č. 4), Pavlína
a Lukáš Gajdošíkovi se synem Mariánem (foto č. 5), Markéta a Daniel Novákovi s dcerou
Lilianou (foto č. 6), Monika Kleinová a Radek Fojtík s dcerou Simonou (foto č. 7) a Renáta a Marcel Bařinkovi se synem Markem
(foto č. 8). Krátký program plný básniček,
písniček a tanečků předvedly děti z mateřské školy a žákyně základní školy, který nacvičily pod vedením p. učitelky Černochové
a p. učitelky Tělupilové. O hudební doprovod se postarala Zuzana Kříčková.
Přejeme malým občánkům i rodičům
pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Bohdana Blažková, matrikářka
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

22. 4. 2016 Dámská
jízda – KD Halenkovice

29. 4. 2016 Pálení čarodějnic Slet čarodějnic s čarodějným
rejděním pořádá na
modelářském letišti na
Vrchovici SDH Halenkovice.

Divadlo žáků 8. ročníku ZŠ Halenkovice.
30. 4. 2016 v 19:30
1. 5. 2016 v 15:00
Žáci sehrají dvě pohádky – jednou z nich
bude „O Bedřišce a Kajetánovi“ (autor: Zdeněk Kozák) a druhou
„O pravdovém princi a opravdové princezně“ (autor: Vlastimil
Peška). Režie: Radana
Dundálková,
Dagmar
Kylarová
a
Blanka
Stuchlíková

4. 6. 2016 Výlet do pohádky - tradiční výlet do
pohádkového lesa, 28. ročník – hlavní organizační tým
pro přípravu výletu potřebuje pomocníky, dobrovolníky a nadšence. Prosíme,
neváhejte s nabídkou pomoci – akce je zcela založena na
dobrovolnosti a celý výtěžek
putuje do místní školy a školky na jejich rozvoj. Bližší informace budou postupně
zveřejňovány na stránkách
obce: www.halenkovice.cz
11. 6. 2016 Model air
show - pořádá LMK Halenkovice. 10. ročník modelářského setkání na halenkovickém
modelářském letišti na Vrchovici. V pátek bude možný příjezd modelářů a také
seznamovací lety. Další informace naleznete na stránkách LMK:
www.lmkhalenkovice.estranky.cz

POHYB OBYVATEL 2015
K 31. 12. 2015 měly Halenkovice 1872 obyvatel,
což je o 19 více než v roce
2014. Narodilo se 19 dětí
a zemřelo 19 občanů. Přistěhovalo se 60 osob a 41
osob se odstěhovalo. Na jiné číslo popisné (stěhová-

Narození

Nicol Štefke
Tomáš Mihál
Lucie Hubáčková
Jan Kučera
Eliška Drábková
Vanessa Pavelková
Štěpán Juřena
Vojtěch Sakáč
Eliška Mészáros
Diana Chochulová
Lenka Zapletalová
Patrik Štefan
Emanuel Oliva
Eliška Planá
Benedikt Frolík
Simona Fojtíková
Liliana Nováková
Eva Hanáčková
Marián Gajdošík

ní v obci) se přehlásilo 35
osob. Na úřední adrese Halenkovice 76 je evidováno
celkem 85 osob. 9 občanů
změnilo sňatkem svůj stav,
ovdovělo 5 a rozvedli se 4.
V Halenkovicích se konalo 5 obřadů - 2 v kostele sv.

18.1.2015
23.3.2015
5.4.2015
24.4.2015
30.4.2015
4.5.2015
8.5.2015
11.5.2015
11.6.2015
17.6.2015
12.7.2015
31.7.2015
19.9.2015
21.9.2015
29.9.2015
12.10.2015
14.10.2015
5.11.2015
25.11.2015

Dolina 344
U Svatých 744
Obecnice 537
Dolina 554
Pláňavy 748
Pláňavy 459
Pláňavy 671
Zádřinové 680
Zádřinové 526
Záhumení 737
Obecnice 707
Pláňavy 174
Dolina 729
Břehy 311
Záhumení 161
Hradská 50 e
Břehy 54 e
Katernice 119
Pláňavy 285

18. 6. 2016 turnaj halenkovických fotbalových
amatérů SUD CUP 2016,
hřiště Halenkovice, pořádá
TJ Halenkovice

27. 8. 2016 Turnaj
fotbalových
přípravek
2016, hřiště Halenkovice,
pořádá TJ
Letní fotbalový turnaj
mužstva mužů se konat
nebude a bude nahrazen
jinou formou letní přípravy. Bude sehráno zatím neupřesněné množství
přípravných zápasů.

24. – 25. 9. 2016 Výstava ovoce, zeleniny
a květin – pořádá ČZS Halenkovice, sál KD Halenkovice
8. 10. 2016 Drakiáda pořádá LMK Halenkovice
ve spolupráci s MŠ a ZŠ HaJosefa, 2 na obecním úřadě
a 1 na louce na Kátlinách.
V obci bylo k tomuto datu 9
osob starších 90-ti let. Ludmila Kubičíková (90), Jiřina Bezlojová (92), Milada
Gajdošíková (92), Marta Trvajová (92), Ludmila Černá

Úmrtí

Zdeněk Gabriel
Irena Polášková
Kamila Vráždilová
Miroslav Čevora
Mária Vičánková
Zuzana Juřenová
Jiří Juřena
Josef Juřena
Ludmila Ochotská
Zdeněk Vlachynský
Marie Trvajová
Vlastimil Grebeníček
Stanislav Smetana
Pavel Knot
Hana Ščuková
Marie Holásková
Jarmila Čeleďová
Miloslav Přecechtěl
Jaromír Konečný

lenkovice. Akce se koná
na letišti Vrchovice
17. 10. 2016 Pohár
starosty „H“ - pořádá
LMK Halenkovice

22. 10. 2016 Zavření
nebe - pořádá LMK Halenkovice

26. 11. 2016 Slavnostní rozsvícení Halenkovického vánočního
stromu
Upozorňujeme čtenáře,
že v kulturním a společenském přehledu může
docházek ke změnám!

Aktualizace
údajů probíhá na webových stránkách obce
a v kabelové televizi na
stanici Infokanál Halenkovice.

(92), Karel Žák (93), Marie
Almášiová (94), Vlastimila
Hrabalová (95) a nejstarší
občankou je Anežka Navrátilová (97). Všechna data z evidence obyvatel jsou
k 31. 12. 2015.
Bohdana Blažková

17.2.2015
17.2.2015
26.2.2015
1.3.2015
16.3.2015
7.4.2015
8.4.2015
11.4.2015
13.4.2015
17.5.2015
1.6.2015
21.6.2015
29.6.2015
3.8.2015
16.8.2015
18.9.2015
13.10.2015
29.11.2015
10.12.2015

Obecnice 407
U Svatých 81
Pláňavy 76
Zemanové 353
Pláňavy 403
Záhumení 444
Kopec 306
Dědina 3
Dolina 193
Dolina 513
Dolina 199
Záhumení 639
Dolina 426
U Svatých 398
Dolní Konec 30
Pláňavy 384
Pláňavy 547
Kopec 553
Obecnice 544
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BLAHOPŘEJEME
Leden

50 let
Vítězslav Švub Záhumení 566
Helena Laluhová Pláňavy 90
55 let
Zdeněk Plšek Katernice 119
60 let
Věra Zábranová Katernice 149
Antonín Stratil Obecnice 440
Jaromír Skyba Dolina 749
70 let
Josef Janeček Katernice 114
Věroslava Kašpárková Zádřinové 82
Miroslav Juřena Pláňavy 341
75 let
Karla Kašpárková
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PRVNÍ MIMINKO ROKU 2016

Marek Bařinka, který se narodil 4. ledna 2016
ve zlínské porodnici, je první občánek Halenkovic narozený v tomto roce. Renáta a Marcel Bařinkovi nejsou v roli rodičů žádní nováčci, doma
mají dvě dcerky Barborku (8 let) a Šárku (6 let),
a tak je narození chlapečka o to radostnější. Jeho výška a váha byla 53 cm a 4,29 kg. Tímto přejeme celé rodině Bařinkových, aby s láskou, ve
zdraví a spokojenosti užívali dny ve společnosti malého Marečka.

Obecnice 500

Únor

50 let
Václav Vojtášek Dolina 414
Ivan Kučera Dolina 591
65 let
Alena Trvajová Dolina 584
70 let
Danuše Chrenčíková Katernice 127
Vlastimil Navrátil Katernice 138

Březen

50 let
Vlastimil Dobrozemský U Svatých 294
Libuše Pospíšilová Katernice 275
55 let
Ludmila Kříčková Katernice 147
Květoslava Michalíková U Svatých 521
František Kuřina Zlámanec 169
60 let
Marie Mihálová U Svatých 744
65 let
Ing. Miloš Černý Dědina 1
František Zapletal Záhumení 604
Jiřina Jablonická Obecnice 535
Ludmila Janečková Katernice 114
75 let
Augustin Polášek Zádřinové 381
Josef Maňásek Záhumení 575
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.

CO NÁS ČEKÁ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

V příštím čísle Halenkovického zpravodaje si budete moci přečíst zprávy na téma
10. ročník Koštu slivovice a koncert Hradišťanu, Velikonoční jarmark, Pohádka
o třech doktorech, pohádkové povídání žáků 8. třídy, Dámská jízda, Pálení čarodějnic,
podíváme se za našimi myslivci a sportovci a samozřejmě nahlédneme pod pokličku
mnoha dalšího, co se bude dít během měsíců
března, dubna a května v naší malebné obci.

Uzávěrka dalšího čísla Halenkovického zpravodaje bude 31. 5. 2016. Příspěvky, prosíme, zasílejte na adresu:
obec@halenkovice.cz nebo bieberlova@centrum.cz
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