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Jestliže jsme se u TGM zmiňovali o tom, 
jak se těžce seznamoval s lidmi, jak byl 
osamocený, u Edvarda Beneše jsme 
zjišťovali, jestli byl opravdu „suchar“, pak 
třetí z „mužů 28. října“ Milan Rastislav 
Štefánik byl úplně jiný člověk. Působí mezi 
nimi jako pronikavý, bouřlivý, nápadný květ, 
jako výbuch supernovy.  Kdo byl tento Slovák 
rodem, francouzský občan, doktor filozofie, 
astronom s mezinárodní reputací, vědec, 
cestovatel, francouzský generál, diplomat, 
spoluzakladatel Československa, ministr, 
společenský člověk, idol mnoha ženských 
srdcí? Je možné v tak stručném příspěvku 
vůbec postihnout tohoto bouřliváka, jehož 
životním heslem bylo věřit, milovat,  
pracovat a dožil se jen 39 let! Zkusme to.

Štefánik 
- výbuch supernovy

Pokračování na straně 20.

schválnosti 
princezny 

schválničky 
18. a 20. 5. 2018
Žáci 8. třídy ZŠ Halenkovice 

v pátek v 18:00 hodin 
a v neděli v 15:00 hodin 

pro vás sehrají 
divadelní pohádku. 

model air show 
9. 6. 2018

Pořádá LMK Halenkovice 
na modelářském letišti Vrchovice



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ   2018 / 1 2č. 86

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
hned v úvodu bych vám rád představil 

rozpočet Obce Halenkovice na rok 2018 
s komentářem významných investičních 
záměrů.

Zastupitelstvo obce rozpočet schválilo 
v prosinci loňského roku jako schodkový 
s přebytkem. V řeči čísel to znamená, že 
naše příjmy byly vyčísleny částkou převy-
šující čtyřicet sedm miliónů korun, z toho 
je sedmnáct miliónů převáděná rezerva 
z let minulých. Zde musím pouze konsta-
tovat, že se jedná o největší rozpočet obce 
(odečteme-li dotace), jaký byl kdy schvalo-
ván. Vysvětluji si to tím, že Halenkovice za-
žívají stavební „boom“ spojený s nárůstem 
počtu obyvatel, podpořeným navýšením 
příjmů z daní, tzv. rozpočtovým určením 
daní. Tento trend snad můžeme očekávat 
i v budoucích letech. Nejlépe si nárůst ově-
říte, porovnáte-li tabulky příjmů s minulý-
mi roky, a sami si tak uděláte obrázek, na 
čem obec získává nejvíce.

Strana výdajů je vždy zajímavá. Návrhy, 
co by se mělo, a co je důležité, jsou probí-
rány z různých úhlů a pohledů, projedná-
vají se v radě obce, finančním výboru i na 
samotném zastupitelstvu. Je škoda, že na 
prosincové zastupitelstvo skoro nikdo 
z občanů nepřišel. Každý má možnost svým 
podnětem návrh rozpočtu změnit nebo 
upravit. Kritici a odborníci na to „jakby se 
a co by se“ mělo dělat se většinou objeví až 
později, až je plán jasný (schválený) a musí 
se pracovat podle něj.

I v letošním roce se zastupitelstvo roz-
hodlo podpořit místní obyvatele, kteří 
chtějí využívat dešťovou vodu pro svou 
potřebu, a to v kombinaci na zálivku a pra-
ní či splachování toalet. Tato dotace je po-
drobně popsána v podmínkách na našich 
webových stránkách. Možnost dotace je 
60 %, maximálně však 60 000,- Kč. Podo-

týkám, že se nejedná o státní dotaci, ale 
dotaci z obce a je dostupná pro všechny 
nemovitosti na celém katastrálním území 
obce Halenkovice, které jsou obývány ob-
čany s trvalým pobytem v obci. Zde platí 
pravidlo, kdo dřív přijde ten dřív získá.

Další dotace ze strany obce, a není no-
vinkou, je na úpravu vodních toků. Maji-
tel pozemku, na kterém je přírodní vodní 
tok, má možnost využít dotaci na úpravu 
břehových hran potoku. Za podmínky, že 
získá na tuto činnost souhlas správce vod-
ního toku (Vrbka – Lesy ČR, Halenkovický 
potok – Povodí Moravy). Může od obce 
získat až 60 % nákladů, maximálně však 
35 000,-Kč. Zde se bude posuzovat nalé-
havost žádosti. Obě dotace mají svou urče-
nou vyčerpatelnou částku tzv. alokaci., viz 
tabulka rozpočtu.

Významnou část rozpočtu tvoří komuni-
kace, položka rozpočtu, která by v obci se 
40 km místních komunikací, musela být 
bezedná, aby se vyřešily veškeré problé-
my s kvalitou cest. V letošním roce dojde 
k opravám komunikací převážně celoploš-
ným nástřikem. Tato technologie byla již 
použita v Kaménce. Rádi bychom tak opra-
vili cca 3 km cest různě rozmístěných po 
obci. Samozřejmě dojde i na samostatné 
výtluky. Pokud víte o problémových úse-
cích, dejte nám vědět. Dále budeme prová-
dět zaměření cest a narovnávat vlastnické 
vztahy pod místními komunikacemi – pro-
vádět výkupy pozemků.

Na Pláňavách od křižovatky před obcho-
dem Anička směrem ke Žlutavě se provede 
generální oprava kanalizační stoky v délce 
cca 250 m, včetně výstavby nových kana-
lizačních šachet. Oprava bude provedena 
bezvýkopovou technologií tzv. vložková-
ním textilním epoxidovým rukávem. Takto 
jsme opravovali kanalizaci např. na Záhu-
mení. Majitelé připojených nemovitostí 

nepocítí žádné omezení provozu, jen bude 
potřeba věnovat zvýšenou pozornost po-
hybující se technice na komunikaci. 

Na Dolině od bytovky směrem ke Spytih-
něvi až po RD p. Hanáka a před firmou Fa-
gus dojde k opravě stávající kanalizace (vý-
kopem) z důvodů špatného a nefunkčního 
stavu. Celková délka opravovaných míst 
bude cca 350 m. Všem, kterých se tyto práce 
dotknou, dáme včas vědět. 

V části Svaté a Dolina byl v minulém roce 
dokončen kanalizační řad oddělené splaš-
kové a dešťové kanalizace. Nechci zde znovu 
rozebírat nutnost její výstavby nebo nákla-
dovost. Je však nutné, aby všichni majitelé 
domů v její blízkosti začali letos s připo-
jováním svých nemovitostí, i rekreačních. 
Nepodceňujte prosím tuto výzvu. Zákony 
v této zemi jsou čím dál přísněji vymáhány 
a může dojít i na finanční postih. Na připo-
jení máte celý rok 2018. Tento rok je rokem 
zkušebním, kdy se bude nová kanalizace tzv. 
zajíždět. Příští rok je rokem poplatným, kdy 
se začnou vybírat poplatky za odvádění a li-
kvidaci odpadní vody z domácností – stoč-
né. Pro připojení na splaškovou kanalizaci 
je nutné zajistit, aby odpadní vody z domác-
nosti netekly přes stávající septik či jímku, 
ale byly napřímo napojeny. Upozorňuji, že je 
zakázáno do této kanalizace vypouštět deš-
ťové či povrchové vody. Pro snížení nákladů 
s připojením, tak jako u I. etapy výstavby, 
jsme se rozhodli podpořit vaše snažení fi-
nanční pobídkou v max. výši 1000,-Kč za 
protiúčty (doklady za materiál, případně 
zemní a výkopové práce). Plánujeme usku-
tečnit v této věci veřejné projednání na 
obecním úřadě Halenkovice, kde Vás se-
známíme s možnými variantami připojení 
a zodpovíme vaše dotazy. 

U staveb, které nejsou a ani v budoucnu 
nebudou v dosahu kanalizačního řadu, na-

dotační program „dešťovka“   
Dotační program „Dešťovka“ vyhlášený 

vládou ČR po loňském suchém létě se týká 
obce Halenkovice jen omezeně.  Dovoluje 
použití dešťové vody jen pro praní a spla-
chování, ne pro zalévání, protože obec není 
uvedena v seznamu oblastí kriticky ohrože-
ných suchem. 

Protože i zde však existují vážné problémy 
se zásobováním vodou, navrhla rada obce 
vyčlenit ještě v roce 2017 1,2 milionu Kč pro 
vlastní dotační program „Dešťovka“. Cílem 
je poskytnout až 60 % nákladů, maximálně 
60 tis. Kč každému účastníku. Ještě s vyššími 
financemi se počítá i v dalších letech. Dotace 

je určena pro obyvatele, kteří mají v Halen-
kovicích trvalé bydliště, a kteří nejsou napo-
jeni na státní vodovod.

Další podmínkou je, že dešťová voda bude 
svedena z minimální plochy objektu 100 m2, 
do nádrže s objemem nejméně 5 m3. Nádrž 
musí být uložena v nezámrzné hloubce. 
Voda bude používána pro splachování, praní 
i zalévání. Dotace bude vyplacena po realiza-
ci, předložení nákladů a kontrole celého sys-
tému. Podmínkou bude využívání po dobu 
minimálně 5 let.  

Současně byly na zasedání vysvětleny in-
formace ze sdělovacích prostředků o před-

pokládaném zvyšování stočného při odděle-
ní dešťové vody a její použití pro splachování 
a praní. V Halenkovicích je stočné určováno 
podle počtu osob a ne podle spotřebovaného 
objemu vody, takže stočné nebude měněno.

Návrh na zřízení dotačního programu 
„Dešťovka“ byl schválen zastupiteli obce 
na XVII. zasedání Zastupitelstva obce Ha-
lenkovice. 

Přesné podmínky udělení dotace včetně 
technických podmínek (např. velikost ná-
drže, filtrace aj.) jsou zveřejněny na úřed-
ní desce a internetových stránkách obce  
www.halenkovice.cz.                                                    -as-

Pokračování na straně 2.
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vrhneme majitelům využívat novou službu, 
kterou bude zajišťovat obec. Jedná se o pra-
videlný vývoz jímek odpadních vod. Splaš-
kové vody budou následně likvidovány 
v naší ČOV. V letošním roce chceme za tímto 
účelem koupit velký traktor s lejtou cca za 
1,2 mil. Kč. 

V tomto roce budeme pokračovat v plá-
nu obnovy budovy obecního úřadu. Od 
konce února se započalo s rekonstruk-
cí toalet ve všech třech patrech budovy. 
Kompletní přestavba je vyčíslena na 2 mil. 
korun a bude obsahovat nové rozvody ka-
nalizací, vody, elektriky a vzduchotechni-
ky. Práce byly svěřeny firmě MK stavební 
p. Martina Kašpárka. 

Dlouho očekávaná generální rekonstruk-
ce komunikace na Záhumení včetně jejího 
rozšíření započala v prosinci loňského roku. 
Oproti původnímu projektu došlo k něko-
lika změnám. Osvětlíme parkovací plochu 
těsně pod hřištěm a připravíme podmínky 
pro osvětlení nové ulice, která vnikne na Zá-
humení. Celkové náklady byly vysoutěženy 
na 8 mil. korun. Dílo by mělo být hotovo do 
Halenkovické poutě (22. 4. 2018), ale bude 
velmi záležet na klimatických podmínkách. 
V každém případě naše pouť nebude ohro-
žena. Stavbu realizuje firma Swietelsky. 
Jednou měsíčně jsou svolávány veřejné 
kontrolní dny, kde všechny, kteří o to projeví 
zájem, informujeme o průběhu stavby a při-
jímáme jejich podněty.

Vzdali jsme žádosti o dotace na sporto-
viště (5 krát jsme neuspěli na různých in-
stitucích) a začali se stavbou tzv. za „své“. 
V prostoru u nové školy vznikne nové spor-
toviště, které nahradí nevzhlednou a dnes 
už nefunkční asfaltovou plochu. Náklady 
na stavbu by neměly přesáhnout částku 
7,5 mil. Kč. Dokončení je naplánováno na 
začátek července 2018. Stavbu realizuje fir-
ma Vodohospodářské stavby Javorník. Vizu-
alizace finálního stavu je na stránkách obce.

V měsíci únoru jsme obdrželi rozhodnutí 
o přidělení dotace z ministerstva životního 
prostředí ve výši 1,8 mil. Kč. Následně jsme 
rozpočtovým opatřením v březnu schválili 
změnu stávajícího rozpočtu. Bude se rea-
lizovat dlouho plánovaná opěrná zeď na 
Chobotově, která má stabilizovat část místní 
komunikace a několik zdejších domů. Cel-
kem bude ve svahu vyvrtáno 28 pilotů do 
hloubky 8 m, na které bude dobetonována 
třímetrová opěrná zeď. Vlastní prostředky 
budou ve výši cca 400 tisíc korun. 

Nový vzhled získá i prostor u zastávky au-
tobusu na Kopci. Zastupitelstvem obce byla 
schválena demolice staré hasičárny. Svým 

technickým stavem začíná být nebezpečná 
svému okolí. Hasiči přislíbili, že budovu bri-
gádnicky zbourají. Opět vyzývám ke zvýše-
né opatrnosti, hlavně dbejte na bezpečí dětí. 
Na volné místo je navržen technický prostor 
pro umístění kontejnerů na PET láhve, papír 
apod. Celá plocha bude vysázena stromky, 
keři, měl by zde vzniknout zelený ostrůvek. 

Ještě si dovolím připomínku k právě pro-
běhlé digitalizaci intravilánu (zastavěný 
střed) naší obce. Bohužel, ukázalo se, že 
některé stavby v soukromém vlastnictví 
jsou částečně či úplně posta-
veny na pozemcích v majetku 
obce. Samozřejmě je i opačná 
varianta, a to u komunikací. 
Stane se, že některým z vás 
bude doručen poštou dopis, 
kde vás upozorníme na ten-
to stav a nabídneme i možné 
řešení. V případě, že si nejste 
jisti, jestli jsou vaše pozemky 
a stavby v pořádku, bez vá-
hání se na mne obraťte. Rád 
vám poradím. Zavolejte do 
kanceláře OÚ tel. 737 230 573 
nebo na můj tel. 724 179 299, 
dohodneme případný termín 
schůzky. 

Na závěr vás jménem za-
stupitelstva obce již v před-
stihu zvu k oslavám – 100 let 
od ukončení 1. světové války 
a 100. výročí vzniku republi-
ky, které proběhnou v pátek 
26. října 2018. Připravujeme 
dny otevřených dveří (škola, 
úřad, kostel, hasičárna), vý-
stavu dobových fotografií, do-

kumentů, prací žáků školy, společnou pietní 
vzpomínku u pomníku padlých, lampionový 
průvod a varhanní koncert v kostele sv. Jo-
sefa a mnohé další. Vše zakončíme velkým 
ohňostrojem. Významné události je potřeba 
připomínat, ať jsou to okamžiky radostné, 
jako je vznik samostatného Československa, 
nebo ty tragické, mezi které patří nesmyslné 
války, nejen ta 1. světová, pro případné po-
učení všech generací.

Přeji vám hezké jaro
 Jaromír Blažek

Pokračování ze strany 3.
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přehled příjmů a výdajů obce za rok 2017 
– údaje v tis. Kč

daňové příjmy tř. 1 celkem 25.166
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 5.333
daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 142
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 496
daň z příjmů právnických osob 5.288
daň z příjmů právnických osob za obec 546
daň z přidané hodnoty 10.715
daň z nemovitosti 1.167
poplatky a daně z vybraných činností 1.479

nedaňové příjmy tř. 2 celkem 3.074
kapitálové příjmy tř. 3 celkem 487
přijaté transfery tř. 4 celkem 20.217
příjmy celkem (po konsolidaci) 48.944
běžné výdaje 14.580
kapitálové výdaje 38.048
výdaje celkem (po konsolidaci) 52.628
saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci) 3.684

Získané dotace v roce 
2017

18,838.000 kč 
– Ministerstvo zemědělství na akci 
„kanalizace a čov – ii. etapa ha-
lenkovice“.

37.500 kč 
– Ministerstvo vnitra na pokrytí vý-
dajů 
jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů halenkovice.

20.000 kč 
– Ministerstvo kultury – program 
VISK 3 na projekt 
„pokračování v automatizaci 
knihovny v halenkovicích“. 

Petra Rozsypalová 
ekonomka obce

předpokládané příjmy
závazný ukazatel

paragraf položka
daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 780 000 Kč 1111
daň z příjmu FO ze sam. výděl. Činnosti 94 500 Kč 1112
daň z příjmu FO z kap. výnosů 460 000 Kč 1113
daň z příjmu PO 4 340 000 Kč 1121
DPH 9 770 000 Kč 1211
poplatek za odpady 929 000 Kč 1340
poplatek ze psů 80 000 Kč 1341
poplatek za veřejné prostranství 24 200 Kč 1343
správní poplatky 32 400 Kč 1361
daň z nemovitosti 1 050 000 Kč 1511
dotace obci-souhrnný dotační vztah 635 300 Kč 4112
pronájmy pozemků 21 800 Kč 1012
poplatky, služby TKR 360 000 Kč 3341
odvody loterií 404 000 Kč 138x
fakturace za pronájem AVONET 39 000 Kč 3349
pronájem budovy 28 700 Kč 3392
příjem za stočné, služby ČOV 735 000 Kč 2321
pronájem nebytových prostor, komunální služby 182 000 Kč 3639
příjem z prodeje popelnic, smlouvy podnikatelé 45 300 Kč 3722
příjmy za třídění odpadu EKO-KOM 270 000 Kč 3725
příjem za drobný prodej-knihy, trička 3 500 Kč 6171
příjmy z úroků 450 000 Kč 6310
příjmy ze smluv o věcném břemenu 50 000 Kč 3639
příjmy z prodeje pozemků 10 000 Kč 3639
pohřebnictví 30 000 Kč 3632
daň obce 547 000 Kč 1122
dotace neinvestiční 105 000 Kč 4116
převod z investičního a rezervního fondu ZŠ 2 000 000 Kč 3113
dotace 2 691 000 Kč 4216
celkem  30 167 700 kč 

rozpočet obce halenkovice na rok 2018
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předpokládané výdaje                                     
závazný ukazatel

paragraf položka
Kabelovka  690 000 Kč 3341
Komunikace  5 105 000 Kč 221x
Kanalizace  2 540 000 Kč 2321
Škola  2 111 200 Kč 3113 5331
Internet, noviny  177 000 Kč 3349
Občanské záležitosti  36 000 Kč 3399
Veřejné osvětlení  947 000 Kč 3631
Odpady  1 056 800 Kč 372x
Kronika  20 000 Kč 3319
Sociální služby  265 000 Kč 4359
Peněžní ústavy  170 000 Kč 6310
Svazarm  50 000 Kč 3429
Živelné pohromy  50 000 Kč 5212
Dotace a příspěvky  950 000 Kč 522x
Zastupitelstvo  1 600 000 Kč 6112
Vnitro  5 585 000 Kč 6171
Hasiči  280 000 Kč 5512
Knihovna  170 000 Kč 3314
Kulturní akce  200 000 Kč 3392
Hřbitov  10 000 Kč 3632
Kom. služby - kovárna  2 135 000 Kč 3639
Poplatky sdružení  40 000 Kč 6409
Odvod DPH  797 000 Kč 6399
Deratizace  27 000 Kč 1014
Dopravní obslužnost  190 000 Kč 2293
Rekonstrukce budovy OU  2 406 200 Kč i
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PD tech zázemí Lipové  500 000 Kč 
Rekonstrukce hřiště - TJ  160 000 Kč 
Záhumení komunikace  7 000 000 Kč 
Demolice Hasičárny Kopec  100 000 Kč 
Vodovod Dolina  2 299 500 Kč 
Mobiliář  500 000 Kč 
Sportoviště u NŠ  7 500 000 Kč 
výdaje  45 667 700 kč 
banka splátka  1 500 000 kč 8124
příjmy  30 167 700 kč 
rozdíl -17 000 000  kč

volné finanční prostředky převáděné z roku 2017 17 000 000 kč

výběr poplatků pro rok 2018 Kancelář OÚ / pondělí a středa / 8 – 17 hodin
odpady - vs 134018...
• 500 Kč - osoba s trvalým bydlištěm v místě svozu
• 300 Kč - osoba s trvalým bydlištěm mimo svoz
• 500 Kč - nemovitost určená k rekreaci

stočné - vs232118...
• 900 Kč - osoba s trvalým bydlištěm napojeným na kanalizaci a ČOV
• 500 Kč - nemovitost - rekreační bydlení napojené na kanalizaci a ČOV
• 200 Kč - nemovitost - nenapojené na ČOV, pouze na kanalizaci

kabelovka - vs 334118...
• 1800 Kč - nemovitost - rozšířená
• 840 Kč - nemovitost - základní

pes - vs 134118...
• 200 Kč - pes 

číslo bankovního účtu naleznete na webu obce.
variabilní symbol doplňte o vaše číslo domu.

kontakt: 577 945 736 • 737 230 573 • obec@halenkovice.cz
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září 2017 až prosinec 2017

z jednání zastupitelstva a rady obce 
ro schválila
smlouvu s firmou Swietelsky sta-

vební s.r.o. s vítězem výběrového řízení 
na dodávku prací „Oprava MK Záhume-
ní“.

smlouvu o smlouvě budoucí ve věci 
zřízení věcného břemene na pozem-
ku p. č. 278/9 v délce 25 m na přípojku 
NN k RD na p. č. 278/8 pro paní Pavlínu 
Chludovou, bytem Zlín.

záměr bezúplatné výpůjčky obecního 
pozemku v majetku obce Halenkovice p. 
č. 3567/1 o výměře 15 m2 pro umístění 
sjezdu k budoucí stavbě u RD č. p. 547, 
pro paní Fürstovou.

smlouvu s VHS Javorník na realizaci 
projektu Vodovod a chráničky – Svaté-
Dolina.

záměr bezúplatné výpůjčky obecního 
pozemku v majetku obce Halenkovice p. 
č. 3547/11 o výměře 80 m2 pro umístě-
ní sjezdu a uložení sítí k budoucí stavbě 
u RD na pozemku p. č. 2216/14, pro pana 
Martina Jelšíka.

návrh p. Pavla Fürsta na zpracování 
PD na akci: Multikulturní centrum OÚ.

smlouvu s firmou Král-service s.r.o. 
na zajištění investiční projektové přípra-
vy stavby Zajištění stability svahu u RD č. 
p. 280.

objednání nádrže na pitnou vodu pro 
část obce Svaté, doba přistavení dle po-
třeby, bude přezkoumáno na další RO.

zpracování návrhu na realizaci výta-
hu OÚ s firmou Vymyslický – výtahy spol. 
s r.o.

změnu smlouvy pojištění obce a SDH 
na Kooperativa a. s.

pronájem pozemku p. č. 381/19 o vý-
měře 724 m2 pro p. Františka Kedru, Ha-
lenkovice na dobu 20 let s výpovědní lhů-
tou 1 rok, a to bezúplatně za podmínky 
údržby předmětného pozemku.

přijetí účelově určeného finančního 
daru od společnosti WOMEN FOR WO-
MEN – obědy pro děti ze ZŠ a MŠ Halen-
kovice.

záměr výpůjčky pozemku p. č. 
233/4 a 263/2 pro p. Huťku, Halen-
kovice pro vedení a uložení vedení NN 
k RD č. p. 23.

přijetí dotace od Zl. kraje na projekt 
Kanalizace a ČOV – II. etapa schválené 
Zastupitelstvem Zl. kraje dne 11. 9. 2017 
č. 0209/Z08/17 ve výši 2 692 000 Kč tj. 
10 % způsobilých výdajů a pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy se Zlínským 
krajem.

















dodatek ke smlouvě č.1 s firmou Zlín-
ské stavby, a.s. na akci zajištění stability 
svahu u RD č. p. 280, a to článek II. Doba 
a místo plnění se mění na zahájení sta-
vebních prací 1. 11. 2017 a dokončení 
30. 6. 2018.

záměr bezúplatné výpůjčky části 
obecního pozemku v majetku obce Ha-
lenkovice p. č. 3570 pro umístění sjez-
du a vedení inženýrských sítí k budoucí 
stavbě u RD na p. č. 2491/5, pro pana 
Jana Nováka, Halenkovice.

žádost paní Mihálové o vyjádře-
ní k budování oplocení na pozemku 
p. č. 1091 s podmínkou, že obec do bu-
doucna negarantuje přístupnost budova-
né brány k pozemku p. č. 1102/1.

prodloužení splátky úvěru do 31. 12. 
2017 a doporučuje ZO změnu přijmout.

smlouvu č. 5582 - Vodovod/2017 
s firmou Vodohospodářské stavby Javor-
ník-CZ s.r.o. na rozšíření vodovodu v obci 
Halenkovice.

umístění reklamního baneru obce 
Halenkovice na hřišti TJ Halenkovice 
s podmínkou financování z přidělené do-
tace.

žádosti o prominutí stočného na rok 
2017 dle předložených žádostí:

- Veronika Kadlčáková, Halenkovice 
653 – z důvodu dlouhodobého pobytu 
mimo obec.

- Jaroslav Kašpar, Halenkovice 104 – 
z důvodu dlouhodobého pobytu mimo 
obec.

smlouvu o podmínkách a právu pro-
vést stavbu č. SML/1037/17 „Halenkovi-
ce prodloužení kanalizace pro ŘD č. p. 703 
a č. p. 704“ mezi Zlínským krajem – ŘSZK 
a obcí Halenkovice jako stavebníkem.

opravu pódia sálu KD, a to dle nabíd-
ky firmy W STŘECHY s.r.o.

program XVII. ZO na 19. 10. 2017.
zaměření části pozemku p. č. 52/2 – 

cca 315 m2 na oddělení pro stavbu spor-
toviště u ZŠ a možného odkupu 50 % po-
dílu od TJ Halenkovice.

pronájem místnosti klubu seniorů 
p. Jelínkové za cenu 50 Kč/lekce, s plat-
bou pololetně – dopředu.

žádost ZŠ a MŠ Halenkovice o při-
jetí daru od SRPŠ Halenkovice ve výši 
14 000 Kč na vzdělávací pobyt v Anglii.

bezúplatnou výpůjčku obecního 
pozemku v majetku obce Halenkovice 
p. č. 3567/1 o výměře 15 m2 pro umístě-
ní sjezdu k budoucí stavbě u RD č. p. 547, 
pro paní Moniku Fürstovou.

bezúplatnou výpůjčku obecního 
pozemku v majetku obce Halenkovice 
p. č. 3547/11 o výměře 80 m2 pro umís-
tění sjezdu a uložení sítí k budoucí stavbě 
u RD na pozemku p. č. 2216/14, pro pana 
Martina Jelšíka.

bezúplatnou výpůjčku obecního po-
zemku v majetku obce Halenkovice 
p. č. 233/4 a 263/2 o celkové výměře 20 m2 
pro p. Petra Huťku, Halenkovice pro vedení 
a uložení vedení NN k RD č. p. 23.

nabídku firmy AREKOP s.r.o. 
č. L019/2017 z 19. 9. 2017 na projektové 
práce stavby Doplnění vodovodů v obci 
Halenkovice s cenou 210 000 Kč bez DPH.

nabídku p. Fürsta na výkon staveb-
ního dozoru pro stavbu: Rekonstrukce 
místní komunikace -  Záhumení u řado-
vek Halenkovice.

nákup brusky na parkety od firmy PE-
CHA mont s.r.o. za cenu 37 000 Kč.

záměr výpůjčky obecního pozemku  
pro napojení stavby budoucího RD pro p. 
Nováka Halenkovice.

dodatek smlouvy s VHS Javorník na 
vícepráce a méněpráce na vyvložkování 
kanalizace Stoka D4 v rámci projektu Ka-
nalizace II etapa.

výpůjčku obecního pozemku 
p. č. 3570 o výměře 50 m2 pro umístění 
sjezdu a uložení sítí k budoucí stavbě RD 
na p. č. 2491/5 v majetku p. Nováka, Ha-
lenkovice 268.

záměr výpůjčky obecního pozem-
ku p. č. 3560 pro uložení vodovodu 
k RD pro paní Karmazínovou, Halen-
kovice.

změnu nákladů na rekonstrukci budo-
vy OÚ – vícepráce ve výši 253 000 Kč (vy-
účtování skutečných m2 oproti rozpočtu).

nabídku firmy GERHARD na zhotove-
ní stojanu na vlajky.

předání řešení problému nepovolené 
skládky p. Čevely, na přestupkové řízení 
do Napajedel.

podání žádosti na dotaci rekonstruk-
ce učebny fyziky a chemie ZŠ Halenkovice 
dle předložených podmínek.

žádost o prominutí poplatku na stoč-
né 2017: Adéla Berzedyová, Halenkovice, 
z důvodu držitele průkazu ZTP/P.

na pozici obsluha sběrného dvoru Doli-
na pana Ludvíka Trvaje. V rámci výběrové-
ho řízení byla přijata pouze jedna žádost.









































Pokračování na straně 7.
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z jednání zastupitelstva a rady obce 



























































Pokračování ze strany 6.
výpůjčku obecního pozemku 

p. č. 3560 pro uložení vodovodu k RD 
č. p. 325 pro paní Andreu Karmazínovou, 
Halenkovice č. p. 325.

návrh na odkoupení pozemků pod 
budoucí stavbou chodníku na Dolině 
k Fagusu.

bezúplatný pronájem sálu KD na po-
řádání bazárku paní Drábkovou.

opravu kanalizace firmou VHS Javor-
ník v úseku Dolina Fagus cca 100 m a Do-
lina bytovka cca 250 m.

dotaci na rekonstrukci Babyboxu 
v Baťově nemocnici Zlín ve výši 2 000 
Kč.

prodloužení smlouvy na evidenci 
hřbitovních míst s firmou Pavol Halanda 
s poplatkem 2 000 Kč/rok.

smlouvu s firmou W-střechy na te-
sařské a klempířské práce – opravu 
střechy střelnice poničené vichřicí.  

přijetí daru pro ZŠ a MŠ Halenkovice 
od SRPŠ ve výši 7 255 Kč, herní prvky na 
zahradu MŠ.

přijetí daru pro ZŠ a MŠ Halenkovice 
od SRPŠ ve výši 4 000 Kč, radiomagneto-
fon.

přijetí daru pro ZŠ a MŠ Halenkovice 
od SRPŠ ve výši 5 000 Kč, hračky do MŠ.

záměr výpůjčky části pozemku 
p. č. 3534/1 pro umístění sjezdu na MK 
pro paní Zdeňku Niemczykovou Halenko-
vice pro napojení budoucí stavby RD.

záměr prodeje obecního stavebního 
pozemku p. č. 1535/3 o výměře 1233 
m2 – trvalý travní porost zapsaný na LV 
č. 10001 pro obec a kat. území Halenko-
vice za podmínek:

- provedení hrubé stavby včetně stře-
chy do 6 let

- min. nabídková cena 30 000 Kč
- složení jistiny ve výši 25 000 Kč.
důvodovou zprávu k prodeji pozem-

ku p. č. 1535/3: Min. nabídková cena je 
stanovena s ohledem na potřebu zbudo-
vání mostu přes potok Vrbka na náklady 
kupujícího, za podmínek stanovených 
správcem vodního toku.

plán inventur dle předloženého plánu 
(zahájení 15. 11. 2017, ukončení inventur 
31. 1. 2018).

prodloužení termínu kolaudace ka-
nalizace II. etapa na rok 2018 a schválila 
zaslání žádosti na změnu na MZE.

smlouvu o smlouvě budoucí s fy 
ELMO a.s., zastupující E. ON o zřízení 
věcného břemene kabel NN, Láníková 

Halenkovice na pozemku p. č. 3532 v k. ú. 
Halenkovice.

RO schválila smlouvu o smlouvě bu-
doucí s fi Perfect, spol. s r.o. zastupující 
E. ON o zřízení věcného břemene kabel 
NN, Skopal Halenkovice na pozemku 
p. č. ZE3606/3 v k. ú. Halenkovice.

smlouvu o smlouvě budoucí s fi Per-
fect, spol. s r.o. zastupující E. ON o zřízení 
věcného břemene kabel NN, Vlk Halen-
kovice na pozemku p. č. 1508/64 v k. ú. 
Halenkovice.

smlouvu o smlouvě budoucí s fi Im-
puls, spol. s r.o. zastupující E. ON o zří-
zení věcného břemene kabel NN, Novák 
Halenkovice na pozemku p. č. 3570 v k. 
ú. Halenkovice.

doplnění žádosti paní Niemczykové 
na napojení komunikace na pozemku 
p. č. 3534/1 o podmínku zbudování vsa-
kovacích jímek na dešťovou vodu vedle 
plánované komunikace.

nabídku firmy Vegi s.r.o. na inspekci 
kanalizace Pláňavy dle kalkulace.

předání žádosti p. Hampla na změ-
nu UP pořizovateli UP MěÚ Otrokovice.

žádosti o prominutí stočného na 
rok 2017 dle předložených žádostí:

- Pavel Musil, Halenkovice 5 – z dů-
vodu dlouhodobého pobytu v soc. za-
řízení.  

- Andrea Dlapová, Halenkovice 
347 – z důvodu dlouhodobého pobytu 
mimo obec.

- Lucie Kulíšková, Halenkovice 
347 – z důvodu dlouhodobého pobytu 
mimo obec.

- Vladislav Šeďa, Halenkovice 455 – 
z důvodu dlouhodobého pobytu mimo 
obec.

- Romana Žáková, Halenkovice 
455 – z důvodu dlouhodobého pobytu 
mimo obec.

- Jiří Janiš, Halenkovice 585 – z dů-
vodu dlouhodobého pobytu mimo 
obec.

- Tomáš Velech, Halenkovice 633 – 
z důvodu dlouhodobého pobytu mimo 
obec.

střednědobý výhled rozpočtu ZŠ 
a MŠ na roky 2018 a 2019.

předání žádosti pana Hampla 
o změnu ÚP na pořizovatele ÚP MěÚ 
Otrokovice.

záměr výpůjčky pozemku 
p. č. 3547/1 k napojení vodovodního 
řádu k RD č. p. 457 pro Ivo Menšík, Uh. 
Hradiště.

žádost ZUŠ Na-
pajedla na příspěvek na dopravu - auto-
bus na vánoční koncert.

zpracování návrhu na rekonstruk-
ci kuchyně v Kavárně (budova OÚ) 
P. Fürstem.

dodatek smlouvy s fi SWIETELSKI – 
doplnění smlouvy o opravu kanalizace 
v délce cca 50 m za částku 2 638 73 Kč 
bez DPH.

návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Halenkovice 
na rok 2018.

zo schválilo
dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru 

č. 10449/16/LCD.
střednědobý výhled rozpočtu obce 

na období 2018, 2019, 2020.
nákup technického vozidla na ČOV.
rozpočtové opatření č. 03/ZO/2017 

v předloženém znění.
rozpočtové opatření č. 04/ZO/2017 

v předloženém znění.
střednědobý výhled na roky 2018, 

2019 a 2020 příspěvkové organizaci 
Základní a mateřská škola Halenkovice.

rozpočet příspěvkové organizace 
Základní a mateřská škola Halenkovice 
na rok 2018.

schodkový rozpočet Obce Halenko-
vice na rok 2018.

odměny za výkon funkce neuvolně-
ným členům – od 1. 1. 2018

- zastupitelstva obce – dle předlože-
né tabulky

- předsedům výborů – dle předlože-
né tabulky

- rady obce – dle předložené tabul-
ky.

zo vzalo na vědomí
zprávu o plnění usnesení z minu-

lých zasedání ZO.
zprávu o činnosti rady obce.
zprávu z dílčího přezkoumá-

ní hospodaření Obce Halenkovice 
č. 243/2017.

zprávu o postupu prací na akci Vý-
stavba II. etapy kanalizace, předlože-
nou stavebním dozorem panem Miro-
slavem Králem a starostou obce.

zo pověřilo
radu obce k prověření postupu 

prací na výstavbě II. etapy kanalizace 
a k dalšímu jednání v této věci.
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volby do poslanecké sněmovny parlamentu čr konané ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017 

strana platné hlasy
pořadí

číslo název celkem v %
1 Občanská demokratická strana 49 5,53 7
2 Řád národa - Vlastenecká unie 5 0,56 12-14
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 1 0,11 20-22
4 Česká strana sociálně demokratická 47 5,30 8
6 Radostné Česko 3 0,33 16
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 51 5,75 6
8 Komunistická strana Čech a Moravy 97 10,94 3
9 Strana zelených 9 1,01 11

10 ROZUMNÍ - stop migraci, diktát. EU 5 0,56 12-14
12 Strana svobodných občanů 10 1,12 10
13 Blok proti islam. - Obrana domova 1 0,11 20-22
14 Občanská demokratická aliance 2 0,22 17-19
15 Česká pirátská strana 70 7,90 4
19 Referendum o Evropské unii 2 0,22 17-19
20 TOP 09 21 2,37 9
21 ANO 2011 316 35,66 1
22 Dobrá volba 2016 0 0,00 23-24
23 SPR - Republ. str. Čsl. M. Sládka 2 0,22 17-19

strana platné hlasy
pořadí

číslo název celkem v %
24 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 61 6,88 5
26 REALISTÉ 4 0,45 15
27 SPORTOVCI 0 0,00 23-24
28 Dělnic. str. sociální spravedl. 1 0,11 20-22
29 Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD) 124 13,99 2
30 Strana Práv Občanů 5 0,56 12-14

kraj: Zlínský kraj okres: Zlín obec: Halenkovice
okrsky voliči 

v seznamu
vydané 
obálky

volební 
účast v %

odevzdané 
obálky

platné 
hlasy

% platných 
hlasůcelkem zpr. v %

1 1 100,00 1 502 887 59,05 887 886 99,89

první darování krve
Dnes je dobrovolné bezplatné dárcovství 

krve rozšířená a celkem běžná činnost zdra-
vých lidí. Nikdo se už nemusí přesvědčovat 
o potřebě krve ve zdravotnictví. Nebylo tomu 
tak vždycky. Sám obrovsky rád vzpomínám 
na svůj první odběr krve.

Bylo to na začátku šedesátých let v době, 
kdy jsem byl necelý rok na vojně v Ústí nad 
Labem. Základní i rafinovanější způsoby, jak 
vojnu přežít, jsme již zvládli, takže jsme měli 
plnou hlavu vymýšlení „ptákovin.“ Mezi nimi 
se ocitlo i darování krve, ke kterému nás 
přesvědčovali velitelé. Měli úspěch, ne pro 
potěšení nás, vojáků základní služby z užit-
ku tohoto úkonu, ale protože po darování 
byly slíbeny benefity, které se jen tak na voj-
ně nevyskytují. S vlastním darováním neměl 
nikdo, nejen z nás vojáků základní služby, ale 
ani nikdo z velení, žádné zkušenosti. Takže se 
předpokládalo, že po odběru půl litru krve 
budeme tak zesláblí, že celý týden bude bez 
rozcviček a běhání po cvičišti, navíc se pro hr-
diny porazí pár prasat z prasečáku v útvaru, 
vycházky budou přes večerku a jiné, na vojně 
nevídané výhody.

Protože jsme nebyli žádní troškaři, tak se 
přihlásila k darování krve celá rota. Jak by se 
také dělily produkty z poražených prasat? Je-

diný problém byl s písařem roty, který byl již 
na první pohled chudokrevný a při životě ho 
držely hlavně cigarety. Bylo zřejmé, že krve 
má málo pro sebe, ne tak ji ještě darovat. Měl 
z této představy hrůzu. Vedení ho ale uklid-
nilo tím, že před odběrem se dělá lékařská 
prohlídka a při ní bude jistě z darování kvůli 
zdraví vyřazen. Ale přihlásil se, a tak bude 
stále platit, že se přihlásila celá rota – přesně 
podle hesla: „Aby se vlk nažral a koza zůstala 
celá.“

Protože v té době nebyly ještě nemocnice 
zařízené na velké množství dárců krve, trvalo 
nějaký čas, než se na jedno nedělní dopoled-
ne zajistilo potřebné zařízení. Do nemocnice 
v Teplicích přijelo tehdy několik vojenských 
náklaďáků plných nervózních vojáků. Jak by 
ne, byli nalačno, bez snídaně a nikdo z nich 
něco takového dosud nezažil. První překva-
pení přichystal všem místní primář oznáme-
ním, že na vyhodnocení tolika vzorků krve 
nemají dost personálu, takže krev se odebere 
všem a hodnotit se bude postupně – nevy-
hovující konzervy krve se vyřadí a použijí už 
nevím kde. Jak to uslyšel náš písař, byl hned 
odnesen v bezvědomí jako první oběť. Ale byl 
počítán mezi statečné, přihlásil se sám, i když 
své přání nemohl splnit.

Vlastní odběr pak probíhal klidně. Asi tře-
tina vojska při pohledu na půllitrové sklenice 
s vlastní krví omdlela, ale s tím se počítalo, 
dávat vlastní krev přece nebylo nic obvyklého. 
Nakonec se ale všichni probrali a na oběd se 
vrátila auta plná hladových, statečných a ob-
divovaných hrdinů. Odpoledne i večer na vy-
cházce jsme se všichni samou radostí z vlastní 
statečnosti pěkně „ztřískali.“ Žádné kázeňské 
tresty nepadly, byli jsme přece hrdinové. Ná-
sledující týden, bez rozcviček, tělesného na-
máhání, s vydatnou stravou, byl jen příjem-
ným zpestřením nudného vojenského života.

Vzpomínal jsem na tento den často.  A stej-
ně tak vzpomínám i na své poslední darování 
krve na zlínské transfuzní stanici. To již neby-
lo darování krve žádnou exotikou, ale jenom 
dnem, kdy po odběru a občerstvení následo-
valo volno. Tehdy jsem se dostavil k odběru 
brzy, abych měl celý den čas. Byl totiž pěkný 
podzimní den, a tak jsem hned po svačině 
spěchal autem na Halenkovice, kde mě čekalo 
rytí zahrady na zimu. Žádná zabíjačka, volno 
bez rozcviček, týden rehabilitace, ale podzim-
ní rytí. Nebyl jsem přece už žádný vykulený 
voják, ale zralý muž, těsně před důchodem. 
Darování krve pro mě již bylo rutinou. Bylo 
tehdy právě padesáté.                                        - as -
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dejte dětem domov!  
Jsou mezi námi děti, které nemohou 

vyrůstat ve svých vlastních rodinách a od 
útlého dětství musí bojovat s nepřízní své-
ho osudu. Přestože mají své rodiče, tito 
z vážných důvodů nemohou, nechtějí nebo 
neumí dětem zajistit stabilní, neohrožující 
rodinné zázemí. Některé děti mají to štěstí, 
že se v jejich širší rodině najde osoba, která 
se ujme jejich výchovy a péče, a mohou tak 
vyrůstat v kruhu svých blízkých. Bohužel 
jsou však děti, které toto štěstí nemají. Tyto 
děti jsou potom odkázány na to vyrůstat 
v dětských domovech. Dětské domovy dě-
tem zajišťují kvalitní péči, materiální pod-
mínky a podnětné prostředí, nemohou ale 
dítěti nabídnout to nejdůležitější, co dítě-
te potřebuje, a to je život v rodině a jejich 
„blízké osoby“, což představuje pro dítě ne-
zbytnou potřebu jistoty a bezpečí.

Pro tyto děti hledáme pěstouny, kteří 
jim poskytnou domov a možnost vyrůstat 
v rodině.   

co je to pěstounská péče?
Jedná se o jednu z forem náhradní ro-

dinné péče, kdy jednotlivec, manželé či 
partneři přijmou do výchovy dítě, které 
nemůže vyrůstat se svými rodiči.

Pěstoun o dítě osobně pečuje a vyko-
nává přiměřeně práva a povinnosti místo 
rodičů. Pěstouni a děti v pěstounské péči 
mají nárok na podporu od státu, a to for-
mou finančních příspěvků.   

Pěstounská péče zajišťuje dítěti chybějí-
cí rodinné prostředí. Rodiče dítěte i nadále 
zůstávají jeho zákonnými zástupci a mají 
možnost s dítětem udržovat kontakt /
osobní, písemný, telefonický/, pokud je to 
v jeho zájmu. Pěstoun o dítě osobně peču-
je, zastupuje ho v běžných záležitostech. 
Jsou ale situace, které vyžadují souhlas 
jeho rodičů. 

Po přijetí do pěstounské péče se dítě 
stává plnou součástí rodiny, sdílí se svými 
pěstouny radosti i trampoty svého dětství, 
většinou je oslovuje „mami“ a „tati“, všichni 
společně řeší jeho školní úspěchy i problé-
my, rozvíjejí jeho talent, plánují společnou 
budoucnost. Dítě získává novou rodinu, 
péči, zájem a především lásku, která je dů-
ležitá pro každou lidskou bytost, a je otáz-
kou bytí či nebytí pro každé dítě. Výchova 
těchto dětí vyžaduje zvýšenou péči a po-
zornost – jde nejčastěji o děti, jejichž vý-
voj byl narušen nepříznivými okolnostmi. 
Děti žijící v péči pěstounů mají právo, po-
kud to jen trochu jde, udržovat kontakt se 
svou biologickou rodinou, se svými rodiči, 
prarodiči či sourozenci či s jinými členy ro-

diny. Pokud toto 
z nejrůznějších 
důvodů není 
možné nebo je 
kontakt zakázán 
soudem, pak pěstouni alespoň podporují 
rozvoj vlastní identity dítěte – seznamují 
dítě s jeho životním příběhem.

Pěstouni nezůstávají v tomto svém ná-
ročném, ale i radostném poslání sami. 
Po celou dobu, kdy pečují o svěřené dítě, 
mají nárok na pomoc, poradenství a pod-
poru. Ta je jim zajištěna v rámci uzavřené 
dohody o výkonu pěstounské péče mezi 
pěstouny a příslušnou organizací, která 
pěstouny po celou dobu pěstounské péče 
doprovází. 

Pěstouni a děti v pěstounské péči mají 
nárok na podporu od státu, a to formou 
finančních příspěvků.  

jak dlouho může trvat pěstounská péče? 
Doba trvání pěstounské péče není časově 

omezena. Dítě většinou zůstává v pěstoun-
ské rodině až do své zletilosti, ale může být 
ukončena dříve, jestliže si rodiče proka-
zatelně upraví své poměry tak, že mohou 
převzít dítě zpět do své péče. O ukončení 
pěstounské péče rozhoduje soud. 

co je to pěstounská péče na přechod-
nou dobu?

Pěstounská péče na přechodnou dobu 
je další z forem náhradní rodinné péče, 
a trvá maximálně jeden rok. Jedná se 
o profesionální pěstounskou péči, kdy 
pěstoun poskytuje dítěti stabilní, rodinné 
prostředí po dobu několika týdnů až měsí-
ců. Tato péče by měla dětem pomoci začít 
se vyrovnávat s traumaty a ztrátami z mi-
nulosti a připravit je na přechod do trvalé 
péče nebo návrat do původní rodiny. Pěs-
touni spolupracují s rodinou dítěte či bu-
doucí náhradní rodinou, podílí se na práci 
odborného týmu, poskytujícího podporu 
dítěti a jeho rodině. Jedná se tedy přede-
vším o stav krizový a pouze přechodný. 
Pěstouni a děti v pěstounské péči na pře-
chodnou dobu mají nárok na podporu od 
státu, a to formou finančních příspěvků, 
a také odborného doprovázení při výkonu 
pěstounské péče.

Bližší informace poskytne: Radomíra 
Králová, tel. 577 680 272, 725 997 389, 
email: kralova@muotrokovice.cz.  

Děkujeme za děti, které čekají na ná-
hradní rodiče.    

Zpracovala: Radomíra Králová, 
vedoucí oddělení sociálně právní ochrany

historická společnost starý 
velehrad obnovuje vydávání 
sborníku

Historic-
ká společ-
nost Starý 
Ve l e h r a d 
(HSSV) by 
Vás ráda in-
formovala, 
že plánuje navázat na někdejší vydávání 
Sborníku velehradského, který ve své prv-
ní řadě vycházel v posledních dvou dese-
tiletích 19. století, poté ve 30. a 40. letech 
minulého století a ve své třetí řadě pak na 
samém konci 20. století. 

HSSV začíná připravovat roční vlastivěd-
ný almanach s pracovním názvem Krajem 
Veligradu. Na rozdíl od posledního zamě-
ření sborníku, jenž se zabýval převážně 
cyrilometodějskými, velkomoravskými 
a archeologickými tématy, mají členové 
realizačního týmu v úmyslu rozšířit obsah 
o vlastivědná a místopisná témata, recen-
ze vydávaných regionálních publikací, 
pozvánky do zajímavých míst, místních 
muzeí a expozic na Uherskohradišťsku, 
v chřibském regionu a v blízkém okolí 
a tím v určitém ohledu navázat na oblíbené 
a dodnes vyhledávané regionální sborníky 
vydávané za první republiky a v několika 
málo letech po II. světové válce. 

Členové realizačního týmu si současně 
uvědomují, že obnova vydávání takového 
sborníku, byť v omezeném množství kusů, 
je závislá na počtu předplatitelů. V této 
souvislosti chceme oslovit všechny zájem-
ce o budoucí regionální revui, aby kontak-
tovali níže uvedené členy HSSV, od nichž 
obdrží další bližší informace k objednání 
a vydávání chystaného sborníku, či přímo 
na internetových stránkách HSSV vyplnili 
a odeslali objednávkový formulář. Zároveň 
budeme rádi za případné náměty, které by 
mohly být ve sborníku využity, a za kontak-
ty na místní vlastivědné pracovníky ochot-
né a schopné ve sborníku publikovat.
Bořek Žižlavský, 
předseda HSSV, bubozi@seznam.cz
Milan Železník, 
tajemník HSSV, milanzeleznik@seznam.cz
PaedDr. Jiří Jilík, 
člen HSSV, jiri.jilik@gmail.com 

http://velehrad.webnode.cz
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návŠtěva z nizozemí 
V Halenkovicích se v říjnu poprvé usku-

tečnila pracovní porada starostů a soci-
álních pracovníků v rámci programu EU 
„partnerství pro duševně nemocné na 
otrokovicku.“ 

Pozvání na jednání přijali:
mgr. jiří veselý místostarosta Města 

Otrokovice, zbyněk ohnoutek místosta-
rosta Napajedel, roman polášek starosta 
Nové Dědiny, bc. miroslav kabourek sta-
rosta Tlumačova, zdena Goišová před-
sedkyně Sociální a kulturní komise ze 
Žlutavy, stanislav kolář starosta Žlutavy, 
mgr. lada rektoříková zástupce Charity 
sv. Anežky Otrokovice – vedoucí, sociální 
pracovnice, mgr. kamil hric, dis. vedou-
cí oddělení sociální pomoci MÚ Otrokovi-
ce, marie zapletalová starostka Komáro-
va, jaroslav němeček starosta Pohořelic, 
mgr. květoslava horáková vedoucí od-

boru sociálního MÚ 
Otrokovice a mgr. 
josef zdražil z od-
dělení sociálních 
služeb MÚ Otroko-
vice. Má na starosti 
komunitní pláno-
vání. Na setkání za 
pořádající obec ne-
chyběl starosta Ha-
lenkovic jaromír 
blažek. 

Koordinátorkou 
mimořádného se-
tkání byla ing. ale-
na vašků, která pochází z Rožnova pod 
Radhoštěm. Je expertkou na komunitní 
plánování, profesně se zaměřuje na du-
ševní zdraví, zajišťuje zahraniční spolu-
práci v této oblasti. 

Hans Marechal

Andrea Borm

Je manažerkou projektu Iskérka. Po-
sláním Iskérky je pomoc lidem s dušev-
ním onemocněním znovu nalézt vlastní 
síly k naplnění života v oblasti vztahů, 
zájmů, bydlení a práce tak, aby mohli 
žít spokojeně v prostředí, které si sami 
vybrali, s co nejmenší mírou trvalé pod-
pory profesionálů. Ministerstvo zdra-
votnictví pro připravovanou reformu 
zdravotní péče jmenovalo Ing. Alenu 
Vašků jako koordinátorku pro Zlínský 
kraj. 

Na setkání starostů a sociálních pra-
covníků se přišli podělit o své zkušenos-
ti a ukázat jednu z cest hosté z Nizozemí 
hans marechal a andrea borm z cen-
tra duševního zdraví GGzE Eindhoven. 
Jejich úspěchy s duševně nemocnými 
klienty jsou dnes už viditelné.  

hans marechal řídí organizace 
a služby pro duševně nemocné a za své 
celoživotní zásluhy a pomoc pro dušev-
ně nemocné byl vyznamenán nizozem-
skou královnou. 

V současné době pracuje jako zdra-
votní bratr. Ve své prezentaci přiblížil 
bohaté zkušenosti s prací s duševně 
nemocnými klienty. Prostřednictvím 
mnoha fotografií předvedl jiný pohled 
na léčebny pro duševně nemocné, které 
jsou v okolí Eidhovenu. Lidé se zde léčí 
běžnou každodenní prací. Léčebny jsou 
budovány jako např. farma, hotel nebo 
přímo ve městě servis kol.

andrea borm je matkou dvou nemoc-
ných dětí, svou životní zkušenost nyní 
využívá jako rodinná „peer“ pracovnice. 

V rámci své prezentace představila 
účastníkům setkání nizozemský model 
spolupráce „klient – odborník – rodina“.  
Hovořila o důležitosti zapojení rodi-
ny pro ozdravný proces a popsala svůj 
vlastní příběh.

P. BieberlováIng. Alena Vašků
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vánočky a betlémy podruhé
Advent se blížil, s ním i rozsvěcová-

ní našeho halenkovického vánočního 
stromu. Plánovací a zároveň i realizační 
tým, Jarka Baránková, nová členka paní 
Draha Hrbáčková a já, jsme se usnesli, že 
nebudeme nic měnit, a po celkem sluš-
ném úspěchu a zájmu veřejnosti, opět 

k této příležitosti uspořádáme výsta-
vu betlémů a ochutnávku „vánoční-
ho pečiva“. Protože je to úkol celkem 
náročný, rozhodly jsme oslovit ženy 
z halenkovické farnosti a požádat je 
o pomoc. Pod vedením paní Horkové 
se jich nakonec sešla téměř desítka. 

V jejich režii bylo nachys-
tání betlémů v kostele sv. 
Josefa a také se vystřídaly 
při samotné výstavě, kdy 
dohlížely na to, aby se bet-
lémy nepoškodily, případně 
neztratily, a pak měly na sta-
rosti i úklid. Nám tak odpad-
la část povinností a mohly 
jsme se plně soustředit na 
ochutnávku.

Po loňské premiéře stoupl i zájem 
o prezentaci vánočního pečiva, zúčast-
nilo se jej třináct cukrářek, a dokonce ne-
trvaly tak tvrdošíjně na anonymitě svého 
díla, jak tomu bylo v roce předešlém. Ně-
které poslaly do soutěže hned dva své vý-
robky, takže ochutnat jste mohli celkem 
18 kousků různých cukrářských výrobků. 
Byly to: vánočky, bábovky, věnec, dokonce 
i vánoční štola, která měla velký úspěch – 
chutnala výborně a mnohým.

Ovšem nejvíce zaujala mrkvová buchta 
s čokoládovou polevou „Dort se skořicí“ 
od paní Marcely Blažkové, celkem získala 
68 hlasů (recept vlevo). Na druhém místě 
skončila vánočka od paní Anetty Súkupo-
vé s 61 hlasy a třetí se umístila bábovka od 
paní Mileny Trvajové s 60 hlasy. Na pohled 
krásné a chuťově zajímavé byly všechny 
výrobky. Všem zúčastněným (nechci říct 
soutěžícím – to by nebylo přesné) za to pa-
tří velké díky. 

Ochutnávka se konala v klubu seniorů, 
opět k ní patřila i výstavka porcelánu, skla, 
keramiky a dalších vánočních doplňků 
a aranžmá, které spolu s pečivem tvořily 
celek a byly propojeny na vánočních tabu-
lích. Dokonce jsme objevily v malé vánoční 
krabičce (která měla původně sloužit jako 
dekorace) pár mincí, ty se později rozrost-

ly i o papírové bankovky, a tak náš „počin“ 
vynesl neplánovaně do kasy SRPŠ 1730 ko-
run.  A to nás potěšilo, budou totiž použity 
pro děti, případně mládežnické kroužky.

Stejně tak se povedla i výstava betlémů 
v kostele sv. Josefa. Od obyvatel Halenko-
vic jsme získali 35 betlémů (vloni jen 13) 
a zbytek ochotně zapůjčil pan farář Jiří 
Kupka z Bánova. Opět nám velmi pomo-
hl i náš pan farář, který zajistil bezpečnou 
dopravu betlémů do Halenkovic a zpět do 
Bánova. Dokonce se stalo, že se nedostáva-
lo výstavních prostorů a stoly s exponáty 
obsáhly celý vnitřní obvod kostela. 

Tak příchozí mohli obdivovat asi stovku 
exponátů nejrozmanitějších materiálů, tva-
rů a velikostí. Děti a rodiče obdrželi jako 
pozornost papírový betlém a my nějakou 
tu korunku, kterou návštěvníci hodili do 
kasičky. Vstupné bylo dobrovolné. Výsta-
va byla zachována i následující den a při 
nedělní mši si ji prohlédli další zájemci. 
V pondělí se přišli podívat ještě děti z první 
třídy a z mateřské školy. Také výtěžek z vý-
stavky 2510 Kč putoval do SRPŠ. Nákup 
papírových betlémů sponzorovala Obec 
Halenkovice. Věříme, že se výstavka betlé-
mů i výstavka pečiva s ochutnávkou líbila.

Bohdana Blažková

dort se skořicí
3 lžíce rozinek, kandované ovoce, 

(pomerančová kůra), 4 vejce, ½ hrn-
ku krupicového cukru, ½ hrnku oli-
vového oleje, nasekané vlašské oře-
chy, - 3 lžíce, 4 velké mrkve, 2 hrnky 
hladké mouky, 1 balíček kypřícího 
prášku, 2 lžičky mleté skořice, ½ lžič-
ky soli, 5 lžic rumu, tuk na vymazání, 
hrubou mouku na vysypání formy, 
100 g tmavé čokolády.

Rozinky a kandované ovoce na-
močíme do rumu a necháme na-
bobtnat. Vejce vyšleháme s cukrem 
do pěny, pomalu vmícháme olej, 
ořechy, na jemno nastrouhanou mr-
kev, rozinky, kandované ovoce. Na-
konec zlehka vmícháme prosátou 
mouku s kypřícím práškem, skořicí 
a solí. Naplníme do formy vymaza-
né tukem a vysypané moukou. Peče-
me na 160 °C asi 60 minut. Upečené 
necháme krátce vychladnout a pak 
vyklopíme. Po úplném vychladnutí 
povrch polijeme čokoládou.

(recept z knihy 
Velká domácí kuchařka)
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UŽ Je PrOsinec 
Navození sváteční atmosféry a svolání 

diváků patří dechovým nástrojům – letos 
to byly fanfáry a hudební vstup Žesťové-
ho souboru ZUŠ R. Firkušného Napajedla 
pod vedením pana učitele Jana Divokého 
a Alexandra Kunerta. Slavnostním pro-
gramem nás prováděla kronikářka obce 

paní PaedDr. Marie Kašíková. Proslov 
starosty pana Jaromíra Blažka je uveden 
na straně 18. 

Po žesťařích Elišce Hádalové, Zbyňku 
Petříkovi, Davidu Raitererovi a Vítu Dob-
rovolném nám vánoční atmosféru zpest-
řili Chlapčiska ze Spytinova, kteří v rámci 
svého vánočního pásma adventních písní 
přivedli na pódium naši omladinu a za-
zpívali vánoční koledu s Rosťou Trvajem 
nejmladším. 

Následovalo vystoupení dětí z MŠ Ha-
lenkovice. Třída Koťátka s pásmem „Tě-
šíme se na Ježíška“, pod vedením p. uč. 
Dagmar Holáskové a Elišky Černochové, 
třída Berušky vystoupila s tanečním pás-

mem „O Vánocích“, pod vedením p. uč. 
Marie Mihálové a Jaroslavy Válkové.

Zaznělo akordeonové duo Radka 
Kašpárková a Kája Večeřová pod vede-
ním paní učitelky Petry Strašákové.

Pan učitel Jan Divoký připravil sólis-
ty z hudební nauky: Lukáše Marcaníka, 
Františka Bieberleho (duo trubky), Já-
chyma Pavelku (klávesy), Rostislava Tr-
vaje, Šárku Juřenovou (duo flétny), Luká-
še Marcaníka (sólový zpěv) – Hallelujah, 
Veroniku Dobrozemskou (flétna), Lucii 
Mikešovou (kytara), Terezu Bieberlovou 
(klávesy a zpěv), Josefa Hrubana, Hele-
nu Hrubanovou, Šárku Súkupovou (trio 
flétny). Dle slov pana učitele Divokého: 
„🙂 sbor jsme nedali dohromady, v nau-
ce jsou v podstatě všechny děti nové.“ 
Nakonec hudebníci z nauky sborově tři 
vánoční koledy přece jen zazpívali. 

Po slavnostních fanfárách, děti poctivě 
a jednohlasně přivolávaly svatého Miku-
láše a jeho družinu. Přišel…., a proto byli 

odvážlivci odměněni sladkým perníkem. 
Celé vystoupení bedlivě sledovala paní 

ředitelka ZUŠ R. Firkušného Napajedla 
Lenka Hanáčková, která se bez ostychu 
zapojila s účinkujícími do boje s větrným 
živlem. 

DÍKY, DÍKY, DÍKY – setkání bylo milé, 
působivé a přeneslo nás z končícího pod-
zimu, kdy začínáme bilancovat, do ob-
dobí plného naděje a očekávání, do času 
vánočního. 

Velké díky patří všem, kdo vydrželi ná-
pory studeného větru.

Slavnostní program trvá kolem 45 mi-
nut. Při přípravách se snažíme délku pro-
gramu udržet i z důvodu prosincového 
„nevlídného“ počasí, kdy Slunce nám již 
láskyplně otepluje jižní polokouli. Nic-
méně je úžasné, že se najdou ti, kdo chtějí 
přispět k zpestření vánoční atmosféry. 
Právě těm na pódiu zabírá čas a drásá 
nervy celá příprava svátečního vystoupe-

Pokračování na straně 13.
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…a vánoční strom 2017
Z akce Slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu, na kterou pamatujeme v symbo-
lickém seskupení před kostelem téměř 
před 20 lety, se stala akce, která láká 
mnoho a mnoho dalších návštěvníků. 
Organizační součinnost s dalšími spolky 
působícími v naší obci přinesla atmosfé-
ře na Pláňavách nový vítr. Je třeba obrov-
sky poděkovat spolkům, které se osvěd-
čily v loňském roce – TJ Halenkovice 
s vánočním punčem a šneky, zahrádkáři 
s domácí škvarkovou pomazánkou a po-
vidly, hřála medovina od Tondy, svařák 
a čaj od hasičů a letos poprvé se přidal 
stánek s gulášem od mysliveckého sdru-
žení. Divadelní spolek Haleny připravil 
v prostorách KD vánoční dílničku, kde si 
kdokoliv od nejmenších až po nejstarší 
mohl vytvořit krásná vánoční přáníčka. 
Bufetu v KD vévodil Spolek rodičů a přá-
tel školy. Účinkujícím dětem zde vydali na 
200 párků v rohlíku a navařili kotel čaje. 
V sále probíhal tradiční vánoční jarmark.  

Venku jsme stáli před novou tváří kul-
turního domu – poslední detaily se ladily 
teprve den před rozsvícením. Aby mohl 
propuknout pravý vánoční rej, bylo zapo-

třebí už od rána stavět stánky a doladit 
další prostory.  Tím jsou završeny příprav-
né práce, protože chystání zabere spoustu 
času už hodně dopředu. Od září běží orga-
nizační schůzky, kdy se začnou ladit prv-
ní detaily.  Řeší se mimo jiné jedna z nej-
důležitějších otázek, kam s případným 
finančním výtěžkem, přestože setkání 
u vánočního stromu je ryze dobrovolnické 
a nevýdělečné. Zástupci jednotlivých orga-
nizací a spolků se opět dohodli, že výtěžek 
poputuje do pokladny SRPŠ a bude tak vy-
užit pro potřeby dětí ZŠ a MŠ napříč spol-
kovým spektrem. 

Všem je třeba vyjádřit velký dík, protože 
se nám doneslo, že mimo laskomin, které 
jste si zakoupili a ochutnali u jednotlivých 
stánků, je výtěžek poskládán z nemalé čás-
ti z darů od vás hostů, právě proto, že pe-
níze putují dětem z MŠ a ZŠ Halenkovice.

finanční dar z vánočního stromu 
2017 obohatil pokladnu srpŠ 
o neuvěřitelných 15 502 korun 
českých. 

ní. Pak mají během 5–8 minut předvést, 
co se naučili a tvrdě trénovali několik 
měsíců. Může se stát, že se program díky 
různým překvapením tu a tam natáhne. 
Jede se prostě „na živo.“ Bylo by výborné, 
kdybychom se opět naučili vzájemné to-
leranci a respektovali to, co se odehrává 
během necelé hodiny na podiu. Vystupu-
jí tam především děti a našim cílem by 
mělo být je učit vzájemné úctě. 

Na Halenkovicích jsou prozatím dvě 
tradiční hudební akce, na kterých se 
mohou prezentovat malí muzikanti. Do-

přejme jim jejich 5 minut slá-
vy, kdy po mnoha strastech, 
mnohdy i slzách mohou vy-
stoupit na podium a bojovat 
za svůj díl pozornosti u vás 
hostů s neblahým větrem, kte-
rý skládá stojany a rozfoukává 
noty a drsnou zimou, která si 
pohrává s hudebními nástro-
ji a sama si je ladí. Odměnou 
nám divákům bude minimál-
ně hřejivý pocit u srdce. Nebo 
je to v dnešní době málo?

P. Bieberlová

Pokračování ze strany 12.
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halenkovické hudební odpoledne 
Začátkem listopadu proběhl už 5. ročník 

Halenkovického hudebního odpoledne. Zú-
častnil jsem se jako divák, který, když se roz-
děloval dar hudby, tak byl nepřítomen nebo 
byl prostě vynechán, ačkoliv táta byl výbor-
ný trumpetista. Dar hudby jsem prostě po 
něm nezdědil. Ano, hudba je dar. Přesvědčil 
jsem se o tom letos už po páté. Nevynechal 
jsem zatím ani jeden ročník. A stejně jako 
všechny předešlé roky jsem nepřestával 
žasnout nad tím, co ti naši mladí dokážou, 
a jak se někteří hudebně posouvají stále dál 
a někdy i změní nástroj a stále jsou dobří.

Podstatným rysem této akce je, že to není 
soutěž, ale přehlídka. Soutěž jako taková 

dokáže spoustu věcí zabít. Nezdravá soutě-
živost provokuje rivalitu, nepřátelství a tře-
ba i závist. Možná ani ne tak mezi dětmi, 
ale spíše mezi rodiči. Ne každý ambiciózní 
dospělý snese fakt, že zrovna jeho dítě ne-
vyhrálo. Kdežto přehlídka má úplně jinou 
atmosféru, kdy si účinkující navzájem přejí 
úspěch, aby se vše podařilo. A to všem. Ve 
vytváření tohoto formátu měly zakladatelky 
této akce moc dobrou intuici. 

Těm, kteří tuto akci neznají nebo ji zá-
měně ignorují, zkusím shrnout, co mohou 
očekávat. Tradičně celé odpoledne zahajují 
Zuzka s Katkou. Ony jsou hudebně samo-
zřejmě někde jinde a jejich vystoupení jsou 
na profesionální úrovni. Ne nadarmo spolu 
vystupují v kapele. No a pak už následuje 
blok hudebních a pěveckých vystoupení. 
Samozřejmě se ne vše stoprocentně poda-
ří, ale nikomu to nevadí. Každý vystupující 
na pódiu se poctivě 
připravoval a všem 
chce ukázat, co 
se naučil, co umí. 
Všichni víme, že tré-
ma dělá své. Není 
to jednoduché vy-
stoupit na pódium 
před stovku diváků 
a třicítku dalších 
účinkujících. Kdo 
to zažil, ví, o čem 
mluvím. Navíc divá-
ci vůbec nevědí, co 
ty malé hudebníky 
momentálně trápí, 
v jakém jsou rozpoložení, jak dlouho hrají 
na daný nástroj apod. Všichni, kdo tu odva-
hu vystoupit před veřejnost mají, si zaslou-
ží náš obdiv. Mě osobně těší, že těch, kteří 
v sobě mají lásku k hudbě, a hrají na nějaký 
nástroj, u nás v Halenkovicích stále přibývá. 
Někteří muzikanti z minulých ročníků mně 
tam sice chyběli, ale na druhou stranu, kdy-
by měli vystoupit všichni, tak místo tří ho-
din by akce trvala hodin šest.  Nepamatuju, 
že by v době mého dětství bylo tolik hudeb-
ně nadaných spolužáků. Před prázdninami 
jsem byl v Napajedlech na koncertě dětí 
z dechové sekce LŠU. Ze zhruba 25 účinkují-
cích byla takřka polovina z Halenkovic. 

Letošní přehlídka se vydařila, koneckon-
ců stejně jako ty předešlé. Je ale potřeba 
vidět, že nic nevznikne samo. Za akcí stojí 
řada lidí, bez nichž by toto dobré dílo ne-
vzniklo. Mám zákaz je tady vyjmenovávat, 
ale všichni vědí, o koho se jedná. Není jedno-
duché sestavit program, zvlášť když v den 
konání onemocní tři plánovaní vystupující, 

když je nutné náhle změnit pořadí a domlu-
vit se s moderátorkami. V zázemí jsou ženy, 
které se starají o občerstvení, zatímco je-
jich ratolesti vystupují. Je tu Zdeněk Kříček, 
který má na starosti ozvučení. Kolikrát ten 
musí vyběhnout na pódium a upravit mik-
rofony! Další mají na starosti oficiální video 
a foto. Je to podobné, jako jsem to zmínil při 
svém minulém pohledu na zákulisí Cesty do 
pohádky: Sešla se řada obětavých a ochot-
ných lidí, bez kterých by tato akce nevznikla 
a neměla pět ročníků. Za to patří všem těm-
to lidem dík. Díky v každém případě patří 
i rodičům, kteří doma dohlédali na to, aby 
děti cvičily příslušné skladby. Tady ovšem si 
nemůžu odpustit jednu připomínku. Někte-
ří rodiče po vystoupení svého potomka se 
i s ním sbalí a odcházejí. Pokud je za tím to, 
že dítě je nemocné nebo je někdo nemocný 
doma nebo někdo musí i v neděli do práce, 
nic proti tomu, je to v pořádku. Pokud za tím 
ale stojí filozofie: Mé dítě odehrálo, co mělo, 

Pokračování na straně 15.

Moderátorky 
Kateřina a Anna Jelínkovi

Helena Hrubanová 
a Elena Vyklická

Josef Hruban

Klára Dudešková a Daniel Očadlík
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ostatní vystoupení mě nezajímají, pak je to 
neuctivé, trapné a smutné. Kdyby to takhle 
udělala každá rodina, pak by teoreticky 
poslední vystupující zpíval jen před svými 
příbuznými. Měli by si takoví rodiče uvědo-
mit, že pokud příště bude zpívat nebo hrát 
jejich dítě jako poslední, tak budou třeba 
jediní, kdo to jeho vystoupení uvidí. A to je 
přece škoda. To je jediné negativum, které 
na hudebním odpoledni vidím. Myslím si, 
že si opravdu každý, kdo vystoupí na pódiu, 
zaslouží úctu a pozornost.

Na závěr celé akce si děti i publikum spo-
lečně zazpívají dvě písničky, které jsou pře-
dem připraveny. Po pár letech z toho bude 
slušný zpěvníček. Závěrečná nebo skoro 
závěrečná vystoupení vylosovaných a při-
hlášených osazenstev stolů je milé zpest-
ření, pokud mne to ovšem mine. To by byla 
kulturní genocida.

O nás Češích se říká, že jsme národem 
muzikantů.  V Halenkovicích a doufám, že 
i jinde toto pořekadlo platí. Děkuju (a určitě 
nejsem sám!) všem těm, kteří připravili ten-
to kulturní zážitek nejen letos ale i v minu-
lých letech, ale především těm dětem, které 
v sobě našly odvahu a šly s kůží na trh. 

Za každou skladbou jsou desítky hodin 
zkoušení, přemlouvání, dřiny a někdy i toho 
vztekání se. Odměnou za to je těch pět či de-
set minut slávy na pódiu a potlesk diváků. Je 
to vlastně jediný ryze hudební počin u nás. 
Sportovních a zábavních akcí je víc. 

Přeji všem mladým muzikantům a nejen 
těm z Halenkovic, aby jim ta láska k hudbě 
a chuť na nějaký nástroj hrát vydržela co 
nejdéle, nejlépe celý život. Jistě přijdou chví-
le, kdy nějaký ten nástroj poletí do kouta, ale 
snad to přežije. 

Dnešní, podle mne takřka šílená 
doba, umění moc nepřeje. Předmětem 
diskusí je spousta jiných věcí, které 
podle mého nebudou k našemu pro-
spěchu. Nic dobrého nám nepřinesou.  
Člověk, aby se pomalu styděl za svůj 
názor za to, že existují muži a ženy 
(rodič 1 a rodič 2), kdy se odstraňují 
kříže z obrázků kostelů (Lídl) a z dre-
sů fotbalových klubů (Real Madrid), 
kdy se pojem těhotné ženy nahrazuje 
pojmenováním těhotní lidé, a kdy se 
zanedlouho v řadě evropských měst 
nebudou stavět vánoční stromy. 

Nás se to zatím, doufám, netýká a za-
čátkem prosince se společně setkáme 
u rozsvěcování vánočního stromu, kde 
na nás aspoň trochu dýchne atmosféra 
blížících se Vánoc. Držme si své tradice, 
ať si jinde o nás říkají, co chtějí. 

Veďte, kdo můžete, své děti 
k hudbě a literatuře. A važme si 
toho, že tu máme i to Halenkovické 
hudební odpoledne. A hlavně, že 
tu máme chytré a hudebně nadané 
děti, které nám dělají radost a také 
nám dávají přinejmenším naději, 
že tu vyroste další generace hu-
debníků, a i nadále se bude říkat, 
že Češi jsou národ muzikantů.

jt

k proGramu pátého 
HudebníHo setkání 

Pátý tedy první půlkulatý ročník 
Halenkovického hudebního odpole-
dne přinesl v rámci programu mno-
ho novinek. Odpověděl tak na výzvu 
autorky článku Lenky Marcaníkové 
z předcházejícího ročníku…

„Takže milé děti, rodiče i prarodiče, jak 
jste na tom vy? Posbíráte do podzimu dost 
odvahy na to, abyste nám předvedli, co se 
skrývá za zdmi vašeho obývacího pokoje 
popř. koupelny?

Budeme se těšit…“
V neděli 11. listopadu 2017 se na v po-

řadí už pátém Halenkovickém hudebním 
odpoledni sešly stálice, kterými jsou Zuzka 
Kříčková, Katka Gregorová, Jáchym Pavel-
ka, Tereza Bieberlová, Aneta Nádvorníková, 
Aneta Platošová, Radka Kašpárková, Lucie 
Kozárková ze ZŠ Zlín – Malenovice, Šárka 
Očadlíková, Karolína Večeřová… 

Ať už jako sóloví zpěváci, či v duetech 
nebo dokonce v hudebních skupinách vedle 
našich stálic zahráli a zazpívali také noví na-
dějní talenti.  Právem je označujeme slovem 

Pokračování ze strany 14.

Pokračování na straně 16.

Čamlíci z Malenovic

Alžběta Palúchová a Hannah Kovalovská

Markéta Kašparová
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talenti, protože se nám také díky této akci, 
ale především píli samotných hudebníků, je-
jich odhodlání a velké podpory rodičů, daří 
vychovávat muzikanty, kteří se dnes pohy-
bují nejen po halenkovickém podiu, ale vy-
zkoušeli si chuť moderních pěveckých klání. 
A jejich úspěchy jsou výrazné. Dnes se nám 
začínají vracet jako vítězové různých talen-
tových show. 

Naše odpoledne však i nadále zůstane mi-
lým hudebním setkáním všeho druhu bez 
soutěžní rivality. 

A kdo překonal letošní velkou trému a po-
stavil se poprvé za mikrofon, který byl ještě 
k tomu zapnutý a před plným sálem nedo-
čkavých diváků? 

První velkou změnu jsme zaznamenali 
v podobě moderátorek. Ke Kačce Jelínkové 
se připojila její sestra Anička. Holky nás tří-
hodinovým hudebním maratonem provedly 
s elegancí a šarmem. 

 Po „Velkých zpěvačkách“ Zuzce Kříčkové 

a Katce Gregorové, v duetu poprvé vystou-
pily Helenka Hrubanová a Elenka Vyklická, 
které svou hru na zobcovou flétnu doplnily 
krásným zpěvem.

S trémou se výborně popral a před nabi-
tým hledištěm zahrál na zobcovou flétnu 
i Pepa Hruban.

Klárka Dudešková si pro svůj zpěv jako 
hudební doprovod vybrala svého bratrance 
Dana Očadlíka, který ji podpořil hrou na ky-
taru.

Alžbětka Palúchová s Haničkou Kovalov-
skou, obě slečny z 2. třídy, si vytvořily hu-
dební aranžmá a samy si secvičily tempera-
mentní gymnastické vystoupení se stuhami. 
Hudba a tanec k sobě neodmyslitelně patří, 
a proto se stalo jejich vystoupení milým 
zpestřením v hudebním odpoledni. Děvčata 
svůj um pilují v gymnastice v Napajedlech. 
Svým vystoupením potěšily v předvánoč-
ním čase i naše seniory na jejich vánoční 
besídce.

Markétka Kašparová se učí hrát sama na 
kytaru a publiku zazpívala svou oblíbenou 
píseň. 

Šárka Juřenová se s trémou poprala také 
na jedničku a předvedla své umění hry na 
zobcovou flétnu. Učí se druhým rokem 
v ZUŠ Napajedla.  

Aneta Kučerová potěšila krásným só-
lovým zpěvem. 

Dalším překvapením večera plného 
hudby a zpěvu bylo první rodinné sesku-
pení. Když se sejde dobrá parta, která 
má srdce ponořené v muzice, je to na vý-
sledku znát. Šárka Očadlíková - saxofon, 
Ondřej Dudešek, Daniel Očadlík, Katka 
Gregorová – kytary, Zuzana Kříčková – 
piano. Tato hudební skupina zahrála in-
strumentální píseň, kterou si její členové 
pracovně pojmenovali Swan and Frozen. 
Jednalo se o variaci dvou skladeb, a to 
Swan Lake a Frozen, které spojili v jedno 
aranžmá.

V podání Anny a Kateřiny Jelínkových 
a Anety Nádvorníkové zaznělo houslo-
vé trio a zpěv lidových písní. Houslistky 
podtrhly atmosféru folklórním oděvem. 

Štěpán Abrahám, vítěz loňské napa-
jedelské talent show, a Vítek Gabrhelík 
spolu zazpívali. Na klávesy je doprovodi-
la jejich učitelka zpěvu Hana Svobodová.  

Kryštof Trvaj letos vyměnil saxofon za 
elektrickou kytaru a přesvědčil Tomáše 
Černocha, aby to s jeho keyboardem dali 
dohromady. Kluci se scházeli ve volných 
chvílích a místo tabletů a telefonů trá-
vili čas společným tréninkem písně No-
thing Else Matters od skupiny Metallica. 
A nám nezbývalo než před mladými bu-
doucími rockery smeknout. 

Další kamarádskou skupinu vytvořily 
Katka a Anička Jelínkovy, Tereza Bieber-
lová, Aneta Nádvorníková a Aneta Plato-
šová. 

Šárka Juřenová

Štěpán Abrahám a Vít Gabrhelík

Kryštof Trvaj a Tomáš Černoch Pokračování na straně 17.

Pokračování ze strany 15.
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5. halenkovické hudební odpoledne - proGram
1. zuzana kříčková a kateřina Gregorová • zpěv • Only Exception od Paramore
2. helena hrubanová, elena vyklická • zobcová flétna a zpěv • Běžela ovečka
3. josef hruban • zobcová flétna • Černé oči jděte spát 
4. klára dudešková, daniel očadlík • zpěv a kytara • Kočka leze dírou • Prší, prší
5. alžběta palúchová, hannah kovalovská  • gymnastika se stuhou 
6. jáchym pavelka • keyboard • V zahradě na hrušce • Černé oči, jděte spát
7. jiří pacholský • zpěv • Skákal pes • doprovod Tereza Bieberlová
8. markéta kašparová  • kytara a zpěv • Divné to věci
9. Šárka juřenová  • zobcová flétna Černé oči • Pásla ovečky • Bude zima, bude mráz

přestávka 30 minut - prohlídka vernisáže a kvízy, návštěva bufetu
10. tereza bieberlová • zpěv • Jar of Hearts od Christiny Perry 
11.  anna jelínková, katka jelínková, aneta nádvorníková, aneta platošová,  

tereza bieberlová • zpěv • Imagination
12. radka kašpárková • zpěv • Všechno nebo nic - Ewa Farná
13. aneta kučerová • zpěv • Zvonky  
14. lucie kozárková  • zpěv • Co je tam dál? Z pohádky Odvážná Vaiana 
15. zuzana kříčková, kateřina Gregorová • hosté • zpěv • Only more light od Linkink Park 
16.  Šárka očadlíková, ondřej dudešek • saxofon • daniel očadlík, katka Gregoro-

vá • kytary • zuzana kříčková • piano • Swan and Frozen
17.  anna jelínková, katka jelínková, aneta nádvorníková • housle a zpěv • lidové 

písně 
společný zpěv hostů na sále lidových písní - morava krásná zem, když jsem šel 
z hradišťa, ej, od buchlova. o hudební doprovod se postarají zuzana kříčková 

a tereza bieberlová • přestávka 15 minut, po skončení - losování soutěží
18.  kryštof trvaj, tomáš černoch • el. kytara, keyboard • Nothing Else Matters od 

skupiny Metallica
19. radka kašpárková • akordeon • Artsa Alinu  
20. ondřej dudešek • kytara • Etuda  
21. karolína večeřová • akordeon • 1. Singing of a French Mademoiselle 
     2. Afternoon Rock 
22.  Štěpán abrahám a vít Gabrhelík • zpěv • Nonstop doprovod Hana svobodová
23. Štěpán abrahám • zpěv • Děti ráje doprovod Hana svobodová
24. čamlíci • zpěv 20 dětí z 11. ZŠ v Malenovicích pod vedením Dany Kozárkové 

Na své akordeony skvěle sólově zahrály 
Radka Kašpárková a Karolína Večeřová. 
Radka přidala i zpěv. 

Ondřej Dudešek se v průběhu večera 
dvakrát představil svou kytarou. 

Jako dárek na závěr vystoupila skupina 
20 dětí z pěveckého sboru „Čamlíci,“ kte-
rá nás elegantně svým zpěvem a výběrem 
skladeb přenesla do blížícího se adventu.  

Dětský pěvecký sbor Čamlíci působí od 
roku 2000 při 11. Základní škole ve Zlíně 
– Malenovicích, která je jako jediná ve Zlín-
ském kraji zaměřena na rozšířenou výuku 
hudební výchovy. Tento školní rok navště-
vuje sbor 55 dětí od devíti do jedenácti let. 
Zpěváčci 3. – 5. třídy jsou připravování pro 
vstup do sboru Carmina bona na II. stupni.

Když přijede na naši školu delegace za-
hraničních hostů, když se staví májka či roz-
svěcuje vánoční strom, Čamlíci jsou vždy 

u toho a svým zpěvem zpříjemní slavnostní 
chvíle.

Tento školní rok jsme je mohli vyslech-
nout na „Loučenské vločce“, Tříkrálovém 
koncertě ve Zlíně – Jižních Svazích, Jarní aka-
demii a 13. června je čeká „Letní koncert“ 
v Otrokovicích.

Sbor od ledna 2017 řídí Dana Kozárková, 
která se svými svěřenci přijela i do Halenkovic. 

(zdroj: www.zsmalenovice.cz/camlici)
Všem účinkujícím, organizátorům z řad 

SRPŠ Halenkovice a především hostům vel-
ké díky za podporu této akce. Výtěžek z dob-
rovolného vstupného poputuje tentokrát 
mezi žáky 2. stupně ZŠ Halenkovice a obo-
hatí hodiny hudební výchovy. Poděkování 
patří Spolku rodičů a přátel školy Halenko-
vice také za finanční podporu. Mohli jsme 
obdařit všechny přítomné účinkující, a bylo 
jich kolem 50, symbolickým dárkovým ba-
líčkem.                                                                  Paja

Ondřej Dudešek

Aneta Kučerová

Lucie Kozárková

Pokračování ze strany 16.
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projev starosty obce při 
slavnostním rozsvícení 
halenkovického 
vánočního stromu.

Vážení občané Halenkovic, vážení 
hosté a především – milé děti!

Stalo se již tradicí, že si společně 
zde, v pomyslném středu naší obce 
připomínáme, že rok je téměř za námi, 
a opět je tu ta krásná chvíle nastávají-
cího adventu, spojená s rozsvícením 
halenkovického vánočního stromu.

Dovolte mi, abych vás jménem svým 
i jménem zastupitelstva obce srdečně 
přivítal.

Jsem velmi rád, že doba vánoční, tak 
jak ji známe z vyprávění našich babi-
ček, a ze vzpomínek našich mladých 
let, je stále živá, že ji společně může-
me připomínat našim dětem. Zůstává 
ukryta v tradicí a zvycích, které se ne-
mění.

Doba, ve které právě žijeme, je až 
neskutečně rychlá a pomíjivá. Myslí-
me si, že vše, co nám dává, je k našemu 
prospěchu. Možná ale stačí malé zasta-
vení v životě a sami zjistíme, co oprav-
du potřebujeme. Není toho mnoho. 
Zdraví, lásku, pochopení, víru, rodinu 
a přátele. 

Za malou chvíli se rozsvítí náš vá-
noční strom – symbol Vánoc. Dopře-
jme si čas k rozjímání a vzpomínkám. 
Nezapomínejme ani na naše děti. Ty 
vnímají tyto svátky až nadpřirozeně. 
Mají krásné sny, které se nám dospě-
lým už vyhýbají. Jejich upřímná radost 
ze všeho, co je potěší, je nefalšovaná 
a nenapodobitelná. 

Dovolte mi proto poděkovat našim 
dětem a jejich učitelům za dnešní vy-
stoupení, i dalším účinkujícím, spol-
kům, organizátorům, všem, kteří se 
starají o dnešní příjemnou atmosféru 
a občerstvení.

Vážení spoluobčané, chtěl bych zde 
poděkovat i dalším, kteří se aktivně 
zapojujete do dění v naší obci a po-
máháte jejímu rozvoji, a tak utváříte 
její vnitřní podobu. Halenkovice jsou 
jedinečné a tuto jedinečnost je potřeba 
zachovat. Prosím, važme si všeho, čeho 
jsme doposud společně dosáhli.

Přeji vám všem do nastávajícího 
roku pevné zdraví, štěstí a pohodu. Ať 
v sobě najdeme sílu a schopnost bránit 
dobro, čest a pravdu.

Jaromír Blažek 

vánoční koncert 2017
Vánoční koncerty mají na Halenkovi-

cích tradici. Nejsou pravidelné, spíše podle 
toho, jak se podaří pořadatelům je zajistit. 
V předchozích letech to byly obvykle kon-
certy menších hudebních a pěveckých 
skupin, které se konaly v místním koste-
le svatého Josefa. Také tam vystoupila na 
Štěpána 2015 i dechová hudba Topolanka, 
která rozhodně mezi malé skupiny nepa-
tří. Úspěch tohoto vystoupení potvrdil, že 
vánoční koncerty mohou být pojaty i ne-
tradičně. Potvrzením bylo hned další rok, 
na Vánoce 2016, koncertní provedení Čes-
ké mše vánoční Hej mistře, vstaň bystře, 
o Štědrovečerní půlnoci. Byla to pro všech-
ny přítomné, účinkující i posluchače, neza-
pomenutelná událost. Návštěva vánočních 
koncertů se výrazně podílí na předvánoční 
i vánoční pohodě všech účastníků a jejich 
rodin.

V roce 2017 jsme se dočkali koncertu, 
který stál za to! Ve středu 20. prosince se 
od 17 hodin konal v sále kulturního domu 
Vánoční koncert Základní umělecké školy 
R. Firkušného Napajedla.

V průběhu necelé hodiny jsme vyslechli 
tok melodií a zpěvů od klasických sklada-

telů, například J. S. Bacha, A. Piazzoly, přes 
Z. Fibicha a lidové písně a koledy, až po 
„beetla“ Johna Lennona a jeho Happy Christ-
mas. Koncert se konal bez přestávky, proto-
že čas byl omezen termínem odjezdu auto-
busu účinkujících. I tak byl vynikající.

Účinkující a tentokrát s nimi vystupovali 
i jejich pedagogové, pochází z celého napaje-
delsko-otrokovického regionu. Samozřejmě 
všechny potěšilo, že nepřehlédnutelnou část 
tvořili i místní.  Nemá cenu vyjmenovávat 
všechny účinkující.  Vystupovali jak ve sku-
pinách (akordeonový soubor, kytarové duo, 
komorní hra fléten), tak jako sólisté. Z nich 
zaujala devítiletá Alžběta Domincová, pro-
vedením Bachovy Giguetty a koledováním, 
kdy kromě vynikajícího zvuku houslí potěši-
la všechny posluchače i zpěvem.

Ale nebyly to jen koncertní skladby.  Vy-
stoupením pěveckého souboru HeXaM vy-
vrcholil program a celý koncert byl ukončen 
koledami, při kterých se k pěveckému sou-
boru přidali svým zpěvem i diváci. Je zbyteč-
né říkat, že celý koncert byl pečlivě připra-
ven halenkovickými organizátory a probíhal 
pod režií a za účasti pedagogů školy.

proGram

žesťový soubor: • J. Pezel, V. Otto: Intrady • A. Burt: Nigth Betlehem
komorní hra fléten 2.: • J. s. Bach: Fuga • ch. Demantius: Tance
alžběta domincová housle: • J. s. Bach: Giguetta
akordeonový soubor: • e. Hauge: Prelude • A. Piazzolla: Chiquilin de Bachiu
eliška strojilová klarinet: • Z. Fibich: Selanka
kytarové duo: • J. F. Wade: Adeste Fideles • J. Lennon: Happy Christmas
koledování:  
Alžběta Domincová, housle, zpěv:  Já su malá panenka • Ta kulhavá Kateřinka
žesťový soubor: Jak jsi krásné neviňátko • Veselé vánoční hody • Dej Bůh štěstí
heXam: Den přeslavný jest nám přišel • Spanilá z archy holubičko • Tichá noc 
J. saidlová: Hvězdičko má • Chumelí, zas chumelí

Pokračování na straně 19.
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Sál kulturního domu byl za-
plněn a velice sympatickým 
dojmem bylo to, že všichni účin-
kující i jejich pedagogové seděli 
v prvních řadách. Jejich podpora 
právě účinkujícím kolegům byla 
živelná a střídání na jevišti velmi 
bezprostřední. Hlavně členové 
pěveckého souboru HeXaM  pro-
žívali výkony svých kamarádů na 
jevišti velice živě. I toto přispělo 
k neformálnosti a pohodě všech 
přítomných. Opravdu, vynikající 
počin!

Pokračování ze strany 18.

česká mŠe vánoční 2017
Provedení české mše vánoční Hej mistře, 

vstaň bystře o štědrovečerní půlnoci před 
rokem bylo vynikající a upřímně řečeno, 
letos mi chybělo. Na krásné věci si člověk 
zvykne rychle. Ale náhrada se najde, řekl 
jsem si, když jsem zjistil v televizním pro-
gramu, že bude uvedena na Štědrý den ve-
čer na stanici ČT ART. Štědrý večer proběhl 
standardně („ty ponožky jsem už opravdu 
potřeboval a ty knížky, jako bych je sám vy-
bíral…“) a obratnou manipulací jsem vypral 
rodinu těšit se z dárků jinde a v danou hodi-
nu jsem zůstal sám u televize.

Byl to záznam opravdu velkolepého pro-
vedení. Slavnostně vyzdobené Rudolfinum, 
pan dirigent Bělohlávek ještě s hřívou bílých 
vlasů (tedy asi 5 let starý záznam), ve fraku, 
s bílou náprsenkou a bílým motýlkem, Čes-
ká filharmonie v plném obsazení, sbor snad 
sto pěvců a pěvkyň, pánové, ve smokinzích, 
bílé košile černý motýlek, dámy dlouhé čer-
né šaty, sbor v rukou desky s notami. Dress 
Code (předepsaný oděv) perfektní. Obecen-
stvo decentní, vědomo si slavnostní chví-
le, ba byli vidět i zástupci vysoké politiky. 
Světovost a absolutní dokonalost byla již na 
první pohled zřejmá.

Provedení celé skladby naprosto přesné 
a profesionální. Školené hlasy, dokonalý 
výkon hudebníků, sóla pěvců i doprovod 

sboru absolutní. Bylo vidět velmi dlouhé 
a náročné zkoušení. Prostě profesionalita. 
Od počátečního Hej mistře, až po konečné 
Amen, amen. Skladba končí, všichni tleskají 
vstoje, hudebníci, sbor i dirigent se uklánějí 
ale… mě to neuspokojilo, byl jsem zklamán.

Sám jsem se tomu podivoval. Co tam bylo, 
nebo nebylo, co mě tam chybělo? Vždyť 
přece vloni, v Halenkovickém kostele mě 
tato mše tak uchvátila! A to tam nebyl or-
chestr ale varhany, účinkující, kteří měli na 
nastudování omezený čas, bych spočítal na 
prstech skoro jedné ruky, seděli jsme ve 
tmě, zabaleni v té zimě do kabátů a bund. Co 
tomu chybělo? Nejsem přece tak náročný. 
Chvíle strávené na koncertech v Kongreso-
vém centru ve Zlíně patří mezi nejkrásnější 
okamžiky v mém životě a přitom jsem tole-
rantní - dokonce přežiji i duo Jamaha.  Tak 
čím to bylo?

Před Vánoci byl v televizi film o histo-
rii nejznámější světové koledy Tichá noc. 
Byla poprvé provedena jako náhradní pro-
gram na Vánoce 1818 v chudém kostele 
v Rakousku za doprovodu kytary, protože 
měchy varhan prožraly myši. No, čím by se 
také kostelní myši živily? To bylo autentic-
ké místo jejího zrodu a její následující slávy. 
Ne dóm nebo honosné kostely v blízkém 
Salzburgu.

A Hej mistře, vstaň bystře? Tu složil a po-
prvé provedl Jan Jakub Ryba, chudý vlaste-
necký učitel v Rožmitálu pod Třemšínem 
roku 1796.  A určitě ji poprvé slyšeli v kostele 
jeho sousedé v obci, která tehdy nebyla větší, 
než jsou dnešní Halenkovice. Tedy provede-
ní, které jsem obdivoval, bylo určitě autentič-
tější než to v televizi. Složil ji pro malý kostel 
v malé vsi, pro sousedy. Není to žádná sym-
fonie, jsou to zpěvy, až lidové, které jdou od 
srdce. Sluší jí prosté, byť třeba ne absolutně 
dokonalé provedení. Potom se hodí do na-
šeho pojetí Vánoc. Absolutní, dokonalé pro-
vedení a luxusní prostředí jí prostě nesluší. 
U jídla bych řekl „bylo to moc suché.“ Nejsem 
ale žádný hudební odborník, natož tak kritik. 
Možná mě bude někdo za tento názor kame-
novat, ale píšu jen to, co jsem cítil.    

Vyšel jsem ven, abych si oživil prožitek této 
slavnostní noci. Posvátné ticho, až najednou 
se mi zdálo, že uslyším zdáli tichý zvuk, snad 
trubky a melodii oznamující, že narodil se 
Kristus Pán. Otec Bohumil z kostela to není, 
ten troubil jako každý Štědrý den odpoledne. 
Ale, jsou přece vánoce a všechno je možné. 
Snad nejsem sám, kdo si na loňský rok vzpo-
mněl. Vrátil jsem se domů, ale raději bych rok 
vrátil a šel znovu do studeného a tmavého 
kostela. Ale zázraky se dějí jen jednou. Škoda.

Ing. Antonín Slaník
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Štefánik – výbuch supernovy
Šestý z tuctu

Milan Rastislav Štefánik se narodil 
v roce 1880 v západoslovenských Košia-
riskách jako šestý z dvanácti dětí chudé-
ho evangelického faráře. Přes chudobu, 
kterou trpěli, dbal otec na vzdělání dětí. 
Proto v devíti letech odešel z domu do 
Šamorína, kde se naučil maďarsky, pro-
tože maďarština byla potřebná pro stu-
dium na střední škole. Po maturitě ode-
šel do Prahy, kde v říjnu roku 1904 získal 
doktorát filozofie, specializace astrono-
mie, když část studií absolvoval ve Švý-
carsku (Zürich). A hned v listopadu od-
jíždí do Francie, kde je jeho snem dostat 
se ke dvěma nejslavnějším astronomům 
v Paříži, Flammarionovi a Janssenovi.

vlastenec
Přestože vyrůstal tam, kde byla „úřed-

ním jazykem“ maďarština, byla jeho ma-
teřským jazykem, zásluhou jeho otce, 
slovenština.  Hned po zahájení studií 
v Praze začal navštěvovat spolek Detvan, 
kde byl roku 1901 zvolen předsedou. 
V létě 1903 navštívil Luhačovice u pří-
ležitosti výstavy sdružení „uhersko-slo-
venských malířů“, která byla výsledkem 
česko-slovenské spolupráce. Byl činný 
jako publicista, přispíval do časopisu Čas, 
kde v pondělních úvodnících informoval 
o slovenské kultuře a politice. Upozor-
ňoval hlavně na postupující maďarizaci 
a nabádal českou společnost, aby pomá-
hala Slovensku konkrétními činy. Stal se 
stoupencem a propagátorem myšlenek 
svého učitele, profesora Masaryka.

astronom, vědec, světoběžník
Od jara 1905 pracoval na hvězdárně 

v Meudonu u profesora Janssena. Při 
tom prováděl pozorování v observatoři 
na Mont Blancu a ve Španělsku pozoro-
val úplné zatmění slunce. Publikace jeho 
pozorování vzbudily velký ohlas, v roce 
1906 publikoval dokonce 6 vědeckých 
prací. Stal se známou osobností mezi 
francouzskými astronomy. Zúčastnil se 
mnoha cest, navštívil Turkestán, po ces-
tě navštívil Lva Nikolajeviče Tolstého („…
Štefánik – úžasně srdečný a milý člověk...“). 
Navštívil severní Afriku (Alžírsko, Saha-
ru, Tunisko, Kartágo), vedl desetiměsíč-
ní výpravu na Tahiti. Na ostrově Vavau 
dosáhl při pozorování úplného zatmění 
Slunce takových výsledků, že je ocenila 
i Francouzská Akademie věd. Dále vedl 
astronomickou výpravu do Brazílie.  Na Pokračování na straně 21.

Tahiti se mu tak líbilo, že se rozhodl tr-
vale se tam usadit. Od francouzské vlá-
dy však nedostal povolení a byl vyslán 
do Jižní Ameriky, kde v Ekvádoru a na 
Galapágách vybudoval telegrafickou síť 
a soustavu meteorologických stanic. Po 
splnění získal, už jako francouzský ob-
čan jedno z nejvyšších vyznamenáních, 
kříž rytíře Čestné legie. Píše se rok 1914 
a začíná světová válka.

voják, politik
Všichni se shodují v tom, že válku vi-

děl jako příležitost osamostatnění Slová-
ků spolu s Čechy. Po absolvování pilotní 
školy (1915) jako podporučík létal na 
frontě průzkumné lety, odmítl „kance-
lářské“ místo velitele meteorologické 
služby, na frontě v Srbsku havaroval 
a skončil v nemocnici v Římě. Odtud jel 
do Paříže, kde se setkal s Benešem a oba 
se shodli na Masarykově koncepci sa-
mostatného státu. Organizoval setkání 
Masaryka s Aristidem Briardem premi-
érem Francie. Podílel se na vytvoření 
Československé národní rady. V Paříži se 
věnoval vytvoření samostatného česko
-slovenského vojska. Cestoval do Ruska, 
setkal se s carem a po únorové revoluci 
se zástupci prozatímní vlády. Výsledkem 
je uznání Československé národní rady.  
V Rumunsku získával dobrovolníky, dal-
ší při cestě v USA. Francie mu udělila kříž 
důstojníka Čestné legie. Účastnil se di-
plomatických jednání, jejichž výsledkem 
je dekret o vytvoření Česko-Slovenské 
armády, která podléhá vedení Českoslo-
venské národní rady.

V listopadu 1918 se stal ministrem 
vojenství v první vládě ČSR. Při návratu 
z Itálie do samostatného Českosloven-
ska zahynul dne 4. května 1919 při le-
tecké havárii v Brezové pod Bradlom na 
západním Slovensku. Bylo mu 39 let.

nemocný miláček žen
Jsou dvě oblasti, které pronásledovaly 

Štefánika po celý, byť krátký život.  Již 
jako malý chlapec prodělal pravé nešto-
vice. Nezemřel na ně, jako jeho bratr, ale 
byla to první z chorob, které ho proná-
sledovaly po celý krátký život.

Štefánik byl nesmírně společenský člo-
věk, snadno se orientoval ve společnosti, 
snadno navazoval kontakt s ostatními. 
Využíval to nejen při prosazování politic-
kých cílů, ale i při seznamování s ženami. 
No, nic špatného, jeho vrstevníci říkali, 
že se snadno a rychle zamilovával.

Jméno jeho první lásky z lycea – stu-
dentky Emilie Chovanové – se vyskytuje 
v každé práci o Štefánikovi. Asi proto, že 
v popise jeho života je první z řady žen, 
kterým projevil svůj cit.

Další byla studentka Marie Neuman-
nová, která se stala jeho důvěrnou pří-
telkyní při jeho práci na mentonské 
hvězdárně. Tam ho zradil žaludek, a tak 
se dva měsíce roku 1907 léčil ve švý-
carském Chamonix. A operace žaludku 
ho neminula v roce 1914 v sanatoriu ve 
Švýcarsku.

V září 1915 ho opět přepadla žaludeč-
ní choroba a přátelé ho z fronty dopravi-
li do nemocnice v Římě. Tam se poznal 
s paní Claire Boas de Jouvenel, která se 
stala významnou spolupracovnicí v jeho 
politické činnosti pro osamostatnění 
Slováků a Čechů. Po uzdravení se v jejím 
salonu v Paříži seznámil s 22letou novi-
nářkou Louise Weissovou.

„Vyprávění Milana Štefánika zapálilo 
oheň v mé duši. Byl to génius. Nepociťova-
la jsem k němu fyzickou přitažlivost, ale 
duchovně jsem mu patřila bez výhrady. 
Může mě použít pro svou věc, jak se mu 
zachce,“

napsala později ve svých pamětech 
o jejich prvním setkání.  

Seznámila se i s TGM a Edvardem Be-
nešem, jako novinářka psala do francouz-
ských novin o jejich činnosti a samozřej-
mě se do Štefánika hluboce zamilovala. 
Ani on k ní nezůstal lhostejný.  

„Proč je země, po které cestujete tak ve-
liká?“

psala mu při jeho cestě v Rusku. 
A v květnu 1917:

„Budu něžná, jak budete chtít, abych 
byla něžná, mlčenlivá, když budete chtít, 
abych rozjímala, aktivní, když budete po-
třebovat moji inteligenci, pěkná, když mě 
budete chtít udělat šťastnou a vždy milu-
jící.“

Jejich vztah však nebyl rovnocenný, 
a tak byla paradoxně jedna z prvních, 
které oznámil své zasnoubení s italskou 
markýzou Giulianou Benzoni, svou po-
slední láskou. Bylo plánováno na květen 
1919.

„A co já?“ reagovala a pronesla prorocky:
„Nevezmete si Guilianu ani mne, ani ni-

koho. Patříme jen sobě.“  
Po jeho smrti 4. května toho roku na 

něj nezanevřela a ve dvacátých letech 
vykonala spolu s markýzou Benzoni 
pouť k jeho památníku na Bradle.

Pokračování ze strany 1.
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Pokračování ze strany 20.
Louise Weissová, významná novi-

nářka a politička (od roku 1975 členka 
Francouzské akademie, od roku 1979 
do smrti v roce 1982 nejstarší po-
slankyně Evropského parlamentu) na 
Štefánika nikdy nezapomněla, a i po 
letech se jí při vzpomínce na něj roz-
zářily oči.

Ženy na něj nezapomínaly. Jak Lou-
ise Weissová, tak například i další 
z „jeho“ žen Lola Šetelíková o něm na-
psaly knihu. Bohužel jeho vztah k že-
nám zaváněl až hochštaplerstvím. Sám 
si to uvědomoval a měl z toho jistý 
komplex. Například se stále obával, že 
mu Masaryk vytkne jeho vztah a plány 
s markýzou Benzoni slovy: „co ty, drá-
teník, chceš s markýzou...“

Masaryk se samozřejmě k něčemu 
takovému nikdy nesnížil.

jaký tedy byl?
Na tuto otázku si v případě Milana 

Rastislava Štefánika nemůžeme jasně 
odpovědět. Také proto, že mnozí, kte-
ří se o to pokoušejí jej popisují spíše 
takového, jakého by ho chtěli vidět. 
Například se dnes o něm tvrdí, že ne-
uznával čechoslovakizmus a název no-
vého státu prý psal zásadně Česko-Slo-
vensko. Kdo ví?

Byl vášnivý, rád poznával nové lidi, 
byl dobrý organizátor, snad i trochu 
sobecký, jak jsme viděli při jeho vzta-
hu k ženám. Snadno a rád navazoval 
kontakty.  Jak by se vyvíjel jako člověk? 
Jaký byl člověk, jehož životní heslo 
bylo věřit, milovat, pracovat.

Možná nám na tuto otázku odpoví 
částečně slova slavného francouzské-
ho astronoma Camille Flammariona:

„Byl nadán neúnavnou činorodostí, 
energický, schopný setrvat na vrcholu 
Mont Blancu několik dní i několik týdnů, 
živit se čímkoli, dokázal nespat a splnit 
všechny úkoly, nepochybovat o ničem, 
přestože se mi jeho zdraví zdálo příliš 
křehké, generál ministr Štefánik zůsta-
ne v našich vzpomínkách typem celkově 
výjimečného muže!“

takže, co nakonec?
Tímto příspěvkem končí minisérie 

článků, ve kterých jsme jen zlehka na-
hlédli do soukromí tří mužů, kteří se 
významně zasloužili o vznik Českoslo-
venska a zejména jeho uznání v zahra-
ničí. Práci neměli jednoduchou, vždyť 
České země a Slovensko (vlastně Hor-

ní Uhry) netvořily nikdy společný stát, 
nepočítáme-li bájnou Velkou Moravu. 
Přesvědčit velmoci o tom, že z části 
trosek Rakousko-Uherska vznikne ži-
votaschopný stát byla práce, kterou 
nikdy nedoceníme.

Přitom to provedli lidé pocházejí-
cí z těch nejchudších poměrů, kteří se 
vypracovali vlastní pílí na uznávané ka-
pacity. Studovali jak doma (i když pro 
TGM to byla Vídeň), tak v zahraničí. Tak 
věřili svým myšlenkám, že doslova pro-
dali, co měli a s vysokým rizikem ne-
úspěchu vložili všechno pro dosažení 
nedosažitelného cíle! Žádná překážka 
jim nebyla velká, celá Evropa a velká 
část světa jim byla bitevním polem.

Jejich světový přehled a reputace 
v zahraničí, často větší než doma, nás 
opravňuje o nich prohlásit, že to byli 
opravdoví vlastenci a světoobčané, mi-
nimálně Evropané.

Zároveň si musíme uvědomit, na 
jak křehkých základech Českosloven-

sko vzniklo. Jak by existence obyvatel 
Českých zemí a Slovenska pokračova-
la, kdyby se paní Charlotte Masaryko-
vé nepodařilo přesvědčit svého muže, 
aby neemigroval do Ameriky a z něj se 
stal bohatý profesor nějaké Americké 
univerzity?

Co kdyby se bohatá tetička neroz-
hodla podporovat svoji neteř Annu, 
ta se nesetkala s Eduardem Benešem 
a z něj vyrostl suchar, k čemuž měl 
sklony?

Jak by pokračoval vztah Čechů a Slo-
váků, kdyby letadlo se Štefánikem ne-
havarovalo? A vlastně, kdyby si vzal 
markýzu Benzoni a odešel třeba na to 
bájné Tahiti?

A poslední otázka: Jsme my dnes dů-
stojnými pokračovateli jejich díla?

To jsou otázky, na které nikdy nena-
lezneme odpověď. Ale přemýšlejme 
o tom. Ale pozor, hlavně v tom posled-
ním případě opravdu MYŠLENÍ BOLÍ.

Ing. Antonín Slaník

autorka: Michaela Baránková
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sportovní ples 2017 se povedl
všem sponzorům a zúčastněným 

fanouškům halenkovického fotba-
lu, děkujeme.

Již pátým rokem mohou obyvate-
lé Halenkovic, ale i hosté odjinud, 
využít příležitost odpočinout si od 
předvánočního honu a stresu. Touto 
příležitostí je první akce halenkovic-

ké plesové sezóny – Ples sportovců. 
Letošní páté výročí si nenechalo ujít 
rekordní množství hostí – prodej 
vstupenek se zastavil na čísle 182. 
Tělovýchovná jednota Halenkovice, 
jako organizátor plesu, neponechala 
nic náhodě a pro návštěvníky při-
pravila zajímavý mix společenské 

Galavečerem provázel předseda 
TJ Halenkovice Radek Kedruš. Manželé Jeřábkovi vystoupili s ukázkou standardních tanců

a sportovní zábavy. Kořením každé 
podobné události je samozřejmě kva-
litní občerstvení a dobrým zvykem je 
i bohatá tombola.

Termín plesu byl stanoven na so-
botu 16. prosince 2017, začátek se 
proti předchozím letům posunul 
na 19:00 hod. Celý večer moderoval 

předseda TJ Halen-
kovice, Ing. Radek 
Kedruš, kterého 
v tento den čeka-
la s mikrofonem 
opravdová šichta. 
Program byl to-
tiž více než nabitý. 
Hudbu, již tradičně, 
obstarala skupina 
Madusong.

Každý příchozí 
mohl už u vchodu, 
pro zlepšení nálady, 
ochutnat aperitiv 
v podobě štampr-
le slivovice. Násle-
dovalo odevzdání 
kabátů a plášťů 
usměvavým sleč-
nám v šatně. Pak 
rychle najít své 
místo a vzhůru do 
víru zábavy. Stoly 
byly vyzdobeny ve 
vánočně fotbalové 
kombinaci, nechy-
bělo ani menu s ča-
sovým harmono-
gramem plesu. Na 
úvod programu vy-
stoupili s ukázkou 
standardních tanců 
manželé Jeřábkovi, 
kteří všem přícho-
zím předvedli, jak 
to vypadá, když se 
umí tancovat. Jejich 
vystoupení uvedlo 
všechny do plesové 
nálady a bylo oce-
něno zaslouženým 
potleskem. Násle-
dovala první runda 
hudební produkce, 
ve které si to své 
našli příznivci nej-
různějších hudeb-
ních žánrů. Parket 

Poděkování trenérům halenkovických fotbalových mužstev 
FOTO zleva: Petr Karbowiak, Oldřich Prokop, Richard Vašíček, Pavel Krátký

Pokračování 
na straně 23.
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Jan Zapletal – Juniorský absolutní 
Mistr Moravy a Slezska, juniorský Mistr 

České republiky, Mistr Moravy a Slez-
ska v kulturistice mužů a absolutního 

vítěz pohárové soutěže RCO CUP.

se začal postupně plnit. Totéž platilo 
i o bufetu, který měli na starost tre-
néři mládežnických mužstev se svými 
manželkami. Vše zvládali s přehle-
dem a úsměvem. 

Dalším a dlužno podotknout velmi 
atraktivním bodem programu bylo 
vystoupení juniorského absolutního 
Mistra Moravy a Slezska, juniorské-
ho Mistra České republiky, Mistra 
Moravy a Slezska v kulturistice mužů 
a absolutního vítěze pohárové soutě-
že RCO CUP, halenkovického rodáka, 
Jana Zapletala, který pro přítomné 
provedl exhibiční kulturistické vy-
stoupení. Po dokončení sestavy si 
vzal Honza krátký čas na vydechnutí 
a obléknutí, potom se opět vrátil na 
pódium, kde byl důkladně vyzpoví-
dán moderátorem večera.

Díky obrovské podpoře sponzorů 
bylo možné připravit bohatou ruličko-
vou tombolu – i ta byla rekordní, a to 
hned ve třech ohledech: Za prvé – bylo 
připraveno 2169 ruliček. Za druhé – 
v tombole na své výherce čekalo 92 
cen. Za třetí – tombola byla vyprodána 
už za dvě a půl hodiny. Hlavní cenou 
tomboly byl LED televizor, ale byla plná 
i dalších zajímavých a hodnotných cen. 
V rámci programu došlo i k poděková-
ní trenérům halenkovických fotbalo-
vých mužstev, za jejich obětavou, časo-

Vyhlášení fotbalisty roku 2017 • Filip Liška – druhé místo

vě náročnou a někdy 
i nevděčnou práci. Od 
samého začátku ko-
nání plesů sportovců 
je jejich nedílnou sou-
částí vyhlášení Halen-
kovického fotbalisty 
roku. Nejinak tomu 
bylo i tentokrát. Fot-
balistou roku 2017 byl 
vyhlášen pan Jaroslav 
Kašpar, který si trofej 
převzal za potlesku 
celého sálu. Na dru-
hém místě se umís-
til Filip Liška, třetí 
skončil Karel Rapant. 
Posledním bodem 
oficiálního programu 
bylo losování slosova-
telných vstupenek. Dr-
žitelé třech tažených 
vstupenek obdrželi 
od organizátorů opět 
hodnotné ceny – chyt-
rý telefon a kamery. 
Následovala volná zá-
bava. Parket byl zapl-
něn, bufet praskal ve 
švech. Poslední písnič-
ka plesu dohrála v ne-
děli v 02:18 hod. To 
byl parket ještě plný. 
Tanečnicím a taneční-
kům se domů nechtělo. 
Bohužel, nedalo se nic 
dělat. To, že se hostům 
z rozjeté zábavy těžko 
odcházelo, značilo, že 
se jim to snad líbilo...

TJ Halenkovice dě-
kuje všem, kteří se 
přišli na ples pobavit. 
Obrovský dík patří 
sponzorům, kteří tuto 
akci podpořili finanč-
ně nebo hmotným da-
rem. Děkujeme man-
želům Jeřábkovým za 
taneční vystoupení 
a Honzovi Zapletalovi 
za exhibiční kulturis-
tické vystoupení. 

Děkujeme také ochotným organizá-
torům z řad trenérů, hráčů a výboru 
TJ Halenkovice a jejich rodinným pří-
slušníkům, bez jejichž přičinění by tuto 
akci nešlo uskutečnit.

Za rok se těšíme na shledanou. 
RJ

Fotbalistou roku 2017 byl vyhlášen 
a trofej si domů odnesl pan Jaroslav Kašpar.

Pokračování ze strany 22.
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halenkovice run 2017 
V květnu jsme odstartovali první ročník 

seriálu Halenkovice Run. Předcházela pří-
prava webu i profilu na Facebooku, aby 
se informace dostaly k co nejvíce dětem 
a mladým. Zde musím poděkovat biatloni-
stům, kteří nám pomohli a ochotně běhali 
nahoru dolů, abychom měli do začátku 
nějaké fotky. Zpočátku jsme vůbec netušili, 
co si od tohoto závodu slibovat, jestli se vů-
bec nějaké děti přihlásí. Osobně to nevidím 
s nechutí dětí sportovat zase až tak tragic-
ky, ale je pravdou, že tak nějak více než my 
v jejich věku, čekají na nějaký impuls. 

Registrace se rozjížděla skutečně poma-
lu a my jsme trochu začínali váhat, jestli 
přece jen nedají přednost pohodlí domova. 
Určili jsme spodní hranici počtu účastníků, 
při které má smysl závod pořádat a začali 
plánovat trasu prvního běhu. A jak už to 
bývá, vše bylo nakonec složitější, než se 
zpočátku zdálo. Po pár letech na Halenko-
vicích si nedovolím považovat se za znalce 
přilehlých lesů, ale to, že hned při prvním 
plánování trasy zabloudím jsem skutečně 
nečekala. Po mnoha a mnoha naběhaných 

kilometrech, byly trasy vytyčeny. Registra-
ce se rozproudila a my se těšili na závod. 

V neděli 14. května bylo na Horních 
Kržlích velmi živo. U startu se rozdávala 
dvojicím závodní čísla a kartičky, na které 
hlídky potvrzovaly splnění jednotlivých 
úkolů, proběhla rozcvička a poté se již dvo-
jice chystaly k lesnímu běhu. I základna 
fanoušků byla velmi silná, takže o úžasnou 
atmosféru bylo postaráno. Ti nejmenší bě-
želi s doprovodem rodičů a na 2 kilometro-
vém úseku plnili úkoly. Určitě se jim bude 
hodit, že teď už vědí, které věci do přírody 
nepatří a poznají také více lesních zvířat, 
také si mimo jiné vyzkoušeli plížení. Starší 
kategorie čekaly delší tratě a méně úkolů. 
Zde už to bylo více o běhu. Nejdelší trasa 
měřila přes 4 kilometry, ale někteří běžci 
a těžko říci, zda vinou špatného značení či 
vlastní nepozorností si ji podstatně natáhli 
. 

Do cíle nakonec úspěšně a bez zranění 
(k radosti zdravotnice) doběhli všichni. 
Pro děti bylo v cíli připraveno občerstvení. 
Každý běžec dostal jablíčko, něco sladkého 

na zub a diplom. Ti nejmenší i čokoládovou 
medaili. Nejlepší v každé kategorii si domů 
odnesli i cenné zlaté, stříbrné a bronzové 
medaile. První závod byl za námi, děti i ro-
diče vypadali spokojeně, ale nám šla hlavou 
spousta věcí, které musíme do příštího les-
ního běhu zlepšit…. Už teď se na něj těšíme. 

A protože nechceme jen běhat, ale pro-
stě sportovat, další akcí byla olympiáda na 
fotbalovém hřišti. Hned na začátku musím 
poděkovat fotbalistům za perfektní zázemí, 
které nám poskytli. Děti měly absolvovat 
desetiboj, ve kterém byly zahrnuty disci-
plíny jako běh do vrchu, běh na 30–100 m, 
hod kriketovým míčkem, střelba na bránu, 
běh kolem hřiště, hod na cíl, plížení, dřepy 
a sedy lehy, skok do dálky a člunkový běh. 
Opět bylo velmi živo. Na olympiádu přišla 
i spousta menších dětí, která si na lesní běh 
netroufla. Atmosféra téměř 60 účastníků 
byla na hřišti znát. Díky paním učitelkám ve 
školce i základní škole, které velmi ochot-
ně nalepily dětem do deníčků informace 
o olympiádě byla účast opravdu hojná. 

Pokračování na straně 25.
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Nic z toho bychom, ale nemohli zažít, kdy-
by se stejně jako při prvním běhu nenašlo 
spousta rodičů, kteří byli ochotní pomoci. 

Nesmíme, však zapomenout na děvčata, 
která nám stabilně pomáhají i při jiných 
akcích a ráda se zapojila i do této nové 
sportovní akce. Abychom si naše malé 
olympioniky dobře zapamatovali, proběh-
li všichni při zahájení kolem hřiště s po-
chodní (bohužel nehořela, protože jsem do 
ní zapomněla koupit olej ), ale i tak byl 
pohled na tolik mladých sportovců úžasný. 
A po rozcvičce se děti rozprchly ke splnění 
všech sportovních disciplín. Po třech ho-
dinách bylo splněno a mohli jsme vyhlásit 
vítěze jednotlivých kategorií. Nikdo však 
neodešel s prázdnou. Každý olympionik ať 
malý či velký si odnesl ovoce, diplom a ně-
jakou drobnost. Plni zážitků z krásně strá-
veného odpoledne se rozcházíme a těšíme 
se na další akci.

Prázdniny se chýlí ke konci, přes den 
nás sužují velká horka, zato večery a noci 
jsou příjemné. Večer, v sobotu 26. srpna 
se vybaveni „čelovkami“ scházejí opět na 
fotbalovém hřišti příznivci běhu, aby si vět-
šina z nich vyzkoušela, jak se běhá v noci. 
Klasicky začneme rozcvičením, aby místo 
dobrého pocitu z pár uběhnutých kilome-
trů nezůstaly spíše bolavé svaly. I dnes se 
našlo několik ochotných rodičů, kteří se 
ujímají skupinky přípravek a žactva A a vy-
dávají se s úderem deváté hodiny večerní 
na dvou kilometrový běh Halenkovicemi. 
Po trati je rozmístěno několik hlídek, kte-
ré dohlížejí na to, aby někdo nezabloudil. 
V této první vlně se vydávají na trať dětí ve 
věku 2–9 let. V místech, kde není pouliční 
osvětlení, mají děti značenu trať svítícími 
tyčinkami. Závodníci běží z hřiště dolů, 
probíhají Katernicemi, vybíhají u bývalého 

obchodu Věra a zahradami se vrací zpět na 
hřiště, které obíhají, následuje ještě výběh 
do schodů k průlezkám, oběhnutí nové 
školy a už se blíží do cíle, kde je s velkým 
aplausem vítají fanoušci. Věkový rozptyl 
je opravdu velký, tak nám děti dobíhají 
v rozmezí 20 minut. Když je vše spočítáno, 
víme, že se nikdo neztratil, připravuje se 
kategorie žactva B na svůj 4 kilometrový 
běh, který je prodloužen o výběh na letiště. 
Na startu stojí početná skupina běžců. Po 
pěti minutách vybíhá na stejnou trasu pět 
holek z kategorie C, což jsou 12leté a 13leté 
dívky. Naposledy startuje žactvo D a námi 
očekávaná kategorie dospělých běžců. 
V tomto roce nebylo dospělých závodníků 
mnoho, ale doufáme, že na příštím nočním 
běhu vás najde odvahu více, vždyť o nic 
nejde, jen o tu radost z pohybu… Všem do-
spělákům děkujeme, že přišli a podpořili 
závod svojí účastí. Upřímně doufáme, že 
jste si první ročník Halenkovice Run užili. 

Iva Jelínková 

Pokračování ze strany 24.
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mateřská Škola
vítejte v novém školním roce 2017/2018!

Čtvrté září otevřelo bránu školky do 
nového školního roku 2017-2018.  Do 
kolektivu dětí jsme přivítali 28 nováčků, 
z toho 5 dětí 2letých. Ke dvouletým dětem 
do třídy Sluníčka jsme přijali na částečný 
úvazek chůvu, která bude pomáhat paní 
učitelce při práci s těmito malými dětmi.

Pedagogický kolektiv tvoří paní učitelky: 
Dagmar Holásková, Eliška Černochová, Ja-
roslava Válková, Veronika Horková, chůva 
– Veronika Juřenová a vedoucí MŠ Marie 
Mihálová. O čistotu se starají paní uklízeč-
ky: Františka Nekorancová, které vypomá-
hají uklízečky ze ZŠ paní Jana Baštincová 

poděkování
Děkujeme rodině Luppi ze Záhumení za krásný a vel-

mi užitečný dar v podobě pastelek, fixek, vodových 
barev, nůžek a mnoho dalších kreativních pomůcek 
v hodnotě 2.500,- Kč. 

Děti a paní učitelky z Mateřské školy 
Beruška Halenkovice.

a Jana Langerová. Jíd-
lo pro děti dováží z jí-
delny ZŠ paní Anetta 
Súkupová a Ludmila 
Juřenová. 

 Šedesát tři dětí ve 
třech třídách a jejich 
rodiče čeká plno pestrých akcí a aktivit, 
které jistě všem přinesou mnoho rados-
ti i užitku. Zopakujeme si vše, co se nám 
v předchozích letech osvědčilo a přidá-
me i něco nového. Chceme, aby pobyt 
v mateřské škole Beruška pomohl dětem 
překonat první nejisté kroky ve skupině 

svých vrstevníků, aby jim pootevřel bránu 
do „velkého světa“, čekajícího za dveřmi 
jejich domova a rodiny a přinesl jim nové 
a radostné zážitky. Všichni v MŠ Beruška 
věříme, že se nám to společnými silami 
podaří.

Marie Mihálová 

berušky pod vedením marie mihálové a jaroslavy válkové

koťátka pod vedením dagmar holáskové a elišky černochové

sluníčka pod vedením veroniky horkové a veroniky juřenové

„Záchůdek“ pro nejmenší děti
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drakiáda pro děti na modelářském letiŠti halenkovice
V sobotu 7. října 2017 zajistili halenko-

vičtí modeláři ve spolupráci s MŠ a ZŠ pro 
děti krásné odpoledne. 

Na modelářském letišti na Vrchovici 
zapsali rodiče své ratolesti do soutěžních 
listin. Následně děti své dráčky vypustily 
k obloze. Porota pozorovala všechny dráč-
ky i děti a neměla to vůbec lehké. Počasí 
nám ze začátku nepřálo, ale v průběhu od-
poledne se sluníčko ukázalo. Všechny děti 
dostaly krásné diplomy, sladkou odměnu 
a nechyběl ani teplý čaj. Na modelářském 
letišti bylo vše jako vždy dokonale připra-
vené. Doufáme, že se můžeme těšit na dal-
ší spolupráci. 

Tímto způsobem moc děkujeme za vel-
mi vydařenou akci.            Veronika Horková

návŠtěva sadu u hrbáčků
Dne 20. října 2017 jsme s dětmi ze tří-

dy Berušky a Koťátka navštívili ovocný 
sad u Hrbáčků. Za pomoci pana Hrbáčka 
jsme utrhli jablíčko a uložili do naší při-
pravené krabičky. Děti měly přichystány 

tetiny
2. listopadu 2017 nás v mateřské škole 

navštívily „Tetiny“ z Brna. Klotylda a Ma-
tylda nás provedly hudebním progra-
mem plným zábavy, písniček a vyprávění. 
O podzimu jsme si všichni společně poví-
dali a zazpívali. Děti dostaly na památku 
nálepku. Těšíme se, až nás zase znovu 
v roce 2018 navštíví.         Eliška Černochová 

podzimní tvoření  s dědečkem mecháčkem
7. listopadu 2017 se všechny děti 

společně s rodiči sešly v naší mateřské 
školce. Tvořili jsme z přírodních mate-
riálů různé skřítky, ozdobené dýně, po-
stavičky atd.… Ty jsme pak vystavili na 
naší školní zahradě společně s výtvory 
dětí, přinesenými z domu. Po společ-
ném tvoření jsme zavolali „dědečka 

Mecháčka“, aby s námi šel uzavřít pod-
zimní přírodu. Děti už měly z domovů 
přichystány různé lampionky, které 
nám svítily v průvodu cestou obcí. Po 
skončení nám Mecháček podzimní pří-
rodu uzavřel a my všichni se rozešli 
domů.

Eliška Černochová

od paní Hrbáčkové výborné buchty a 
teplý čaj. Za to všechno jim oběma moc 
děkujeme. 

Při vánoční besídce třídy Koťátek 
jsme společně s paní Hrbáčkovou jablíč-
ko rozkrojili a hvězdička na děti čekala 
uvnitř.

Eliška Černochová
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vrabci a rýma
10. listopadu 2O17 děti z naší MŠ 

jely do Napajedel na pohádku „VRAB-
CI A RÝMA“.

Pohádka byla plná písniček a tanco-
vání, sice krátká, ale o to více poučná. 
Dostihne někoho zákeřná rýma? Nebo 
se všichni naučí, jak s ní zatočit?

No přece: „Ten, kdo ráno vesele po-
skakuje z postele…levá, pravá, hop 
a skok… Bude zdravý celý rok!“ Všichni 
se už těšíme na další návštěvu divadla.

Jaroslava Válková

tančili jsme babičkám a dědečkům
Děti ze třídy beru-

šek a koťátek v pon-
dělí 4. prosince 2017 
navštívily na obecním 
úřadě seniory s vá-
nočním pásmem, kte-
ré bylo plné básniček 
a tanečků. Dětem za 
pěkné vystoupení byl 
věnován dlouhý pot-
lesk a sladká odměna.

Jaroslava Válková

…až přijde!
6. prosince 2O17 mezi nás opět při-

šel Mikuláš se svou družinou. Děti byly 
plné očekávání, u některých i strach 
z čerta. Nakonec všechno dopadlo tak 
jak má. Mikuláš za písničku, básničku 
rozdával nadílku a čert nakonec odešel 
s prázdnou.                   Jaroslava Válková

vánoční tvoření
8. prosince 2017 jsme se jako každo-

ročně vydali do Otrokovic do DDM Slu-
níčko na vánoční tvoření. Děti se těšily 
a paní učitelky taky, protože dílničky 
jsou vždy perfektně připravené a dě-
tem se v domově velice líbí. Tentokrát 
nás čekali studenti 9. třídy otrokovic-
kého gymnázia, kteří s našimi dětmi 

vyráběli vánoční dekorace a přáníčka. 
Naše děti to ohromně bavilo a jejich 
starší kamarádi si vyzkoušeli komu-
nikaci s malými dětmi. Bylo to velmi 
milé předvánoční setkání a ani se nám 
nechtělo zpátky domů. Moc za všech-
no děkujeme!

Dagmar Holásková

za Špalíčkem do hradiště
Jednou ročně se snažíme v naší 

mateřské škole uspořádat návštěvu 
velkého divadla, aby děti poznaly at-
mosféru divadelního představení. Le-
tos jsme 11. prosince 2017 vyjeli do 
Uherského Hradiště do Slováckého 
divadla na pohádkovou hru „Špalíček“ 
plnou písniček a říkadel. Děti se velice 
bavily, reagovaly na děj a pohádka se 
jim moc líbila. Musím naše děti moc 
pochválit, protože se chovaly slušně 
a všichni jsme si divadlo báječně užili. 

Dagmar Holásková

pecivál a čert
18. prosince 2017 k nám do ma-

teřské školy přijelo divadlo z Olo-
mouce s pohádkou „Pecivál a čert“. 
Děti v pohádce našly ponaučení, jak 
se k čertovi máme chovat a nemáme 
se ho bát. Pohádka se dětem velmi 
líbila, a proto ji ocenily velkým po-
tleskem.

Eliška Černochová 

hvězdička z hodonína
9. ledna 2018 nás opět navštívilo naše 

oblíbené divadélko Hvězdička z Hodonína 
s pohádkou „Čaroděj a Třeštipírko“. Po-
hádkové postavičky učily děti, jak správně 
třídit odpad a jak se mají chovat v přírodě. 
Děti jako vždycky spontánně reagovaly, 
ukázaly, že mají hodně znalostí a hodně se 
bavily. Už se těšíme na jarní pohádku.

Dagmar Holásková
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vánoční besídka u koťátek
Letošní školní rok jsme se rozhodli, že obvyklé vánoční dílničky změ-

níme na tradiční vánoční besídku pro rodiče. Děti začaly postupně nacvi-
čovat básničky, písničky, choreografii, až se z toho vyloupla celá besídka. 
Připravili jsme si kostýmy a vyzdobili třídu a pozvali rodiče a hosty na 
slavnostní odpoledne.

14. prosince 2017 to vypuklo. Natěšené děti i paní učitelky netrpělivě 
čekaly, až se všichni usadí a besídka „Zvířátka v lese“ začala. Po krátkém 
přivítání děti předvedly dramatizace pohádky a písniček, prokládané 
básničkami a rodičům daly vyrobená přáníčka. Nakonec jsme si rozkro-
jili s paní Hrbáčkovou kouzelné jablíčko, popřáli všem šťastné a veselé 
Vánoce a spokojeně se rozešli do svých domovů, šťastní, že se nám to 
všechno povedlo a našim nejbližším se besídka moc líbila.

Dagmar Holásková

vánoční besídka ve třídě beruŠek
18. prosince 2017 se v mateřské škole uskutečnila vánoční besídka ve třídě 

Berušek. Děti si v první části připravily opravdové peklo při pekelné písničce 
„V pekle sudy válej“. Potom následovala pohybová ukázka „Když se venku čerti 
žení“, čertíci předvedli, jak se umí plazit před Luciferem, a nakonec si zacvičili 
v pekle. V další části děti předvedly tanec s názvem „Malí čertíci“, kde se všechny 
vyřádily v rytmu písničky Míši Růžičkové. Pak jsme rodičům taky pověděli „Co 
všechno víme o čertovi.“ Předvedené vystoupení plné čertovských básniček, pís-
niček a tanečků a k tomu slušivé kostýmy, si vysloužily 
obdiv všech přítomných.

Besídku ve třídě u Berušek jsme tradičně zakončili 
vánoční písničkou od Dády Patrasové s názvem „Váno-
ce, Vánoce, přicházejí……“.

Po celou dobu besídky nás na kytaru hrdě doprovázel p. uči-
tel Jiří Veselý.                                                 Marie Mihálová
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základní Škola zahájení Školního roku 2017/18

Nový školní rok jsme zahájili v pon-
dělí 4. září 2017 v 8:00 hodin před hlav-
ním vchodem budovy 2. stupně. Jako 
každým rokem se hlavního slova ujal 
ředitel školy p. Vojtěch Tělupil, který 
přivítal všechny přítomné, představil 
jednotlivé třídy a jejich třídní učitele, 
seznámil žáky se změnami v pedago-
gickém sboru a nastínil nejdůležitější 
úkoly toho školního roku. 

Poté následovala další 
neméně slavnostní část 

programu tohoto shromáždění. Škola 
a celá halenkovická veřejnost si v tento 
den připomenula 100. výročí narození 
1. ředitele v „nové školní budově“ pana 
Karla Zezuly a bylo připraveno odha-
lení jeho pamětní desky. Tohoto aktu 
se ujal starosta obce p. Jaromír Blažek 
a místostarosta pan František Vojáček. 
Pan Blažek ve svém projevu vyzvednul 
zásluhy p. Karla Zezuly o rozvoj škol-

ství v naší obci a paní Zdeňka Rapanto-
vá přidala své osobní postřehy týkající 
se jeho morálních kvalit a pracovitos-
ti ve prospěch veřejného zájmu. Toto 
slavnostní shromáždění bylo přístupné 
nejen rodičům nových prvňáčků, ale 
všem občanům. 

Děti z prvních tříd obdržely dárky 
školního charakteru, které věnoval 
SRPŠ. Dárky předaly zástupkyně spol-
ku rodičů paní Žaneta Nádvorníková 
a paní Eva Janečková. 

do nového školního roku nastoupili 192 žáci:
1.A třída 15 žáků 10 chlapců 5 dívek   tř. uč. Hana Čechová
1.B třída 14 žáků 6 chlapců 8 dívek tř. uč. Jarmila Tělupilová
2. třída 26 žáků 10 chlapců 16 dívek tř. uč. Iva Kozumplíková
3. třída 26 žáků 18 chlapců 8 dívek tř. uč. Eva Sattková
4. třída 25 žáků 13 chlapců 12 dívek tř. uč. Marta Skýpalová 
5. třída 16 žáků 5 chlapců 11 dívek tř. uč. Pavla Svitáková
6. třída 18 žáků 12 chlapců 6 dívek tř. uč. Libor Lízal
7. třída 16 žáků 7 chlapců 9 dívek tř. uč. Michal Palúch 
8. třída 16 žáků 6 chlapců 10 dívek tř. uč. Olga Idesová 
9. třída 20 žáků 12 chlapců 8 dívek tř. uč. Bohdana Ambrožová

bez třídnictví
p. uč. Adam Strašák 

– dějepis, hudební výchova
p. uč. Marta Musilová 

– výtvarná výchova

asistentky a vychovatelky 
ve školní družině:
sl. Michaela Lysoňková
sl. Simona Přílučíková

asistentka a chůva v mateř-
ské škole:
sl. Veronika Juřenová

Naše škola je zapojena do 
projektu „Mléko a ovoce do 
škol“ a do projektu „šablo-
ny“ – což je doučování žáků 
ohrožených neprospěchem 
a klub zábavné logiky. Letos 
proběhne lyžařský výcvik 
a také plavecký pro 1.–3. roč-
ník. 

Náboženství vyučuje 
p. Bohumil Kundl.

Hana Huťková
zástupkyně ředitele ZŠ
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projekt 
„veselá Škola“ 

Škola realizuje projekt „Vese-
lá škola“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/
0.0/16_022/0004299 z výzvy č. 
02_16_022: Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazo-
vání – šablony pro MŠ a ZŠ.   Cílem 
výzvy je usnadnit implementaci 
inkluzivního vzdělávání do škol 
a podpořit osobnostní a profesní 
rozvoj pedagogů. 
Škola realizuje následující  
šablony aktivit:
•  Prevence logopedických vad 

a problémů komunikačních 
schopností u dětí v MŠ.

•  Odborně zaměřená tematická 
setkávání a spolupráce s rodiči 
dětí v MŠ.

•  Specifika práce pedagoga s dvou-
letými dětmi v MŠ.

•  Vzdělávání pedagogických pra-
covníků – čtenářská a matema-
tická pregramotnost.

•  Osobnostně sociální rozvoj před-
školních pedagogů MŠ.

• Chůva – personální podpora MŠ.
•  Vzdělávání pedagogických pra-

covníků ZŠ – cizí jazyky, mate-
matická a čtenářská gramotnost.

•  Klub zábavné logiky a deskových 
her pro žáky ZŠ.

•  Doučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem.

Realizace projektu byla zaháje-
na od 1. 1. 2017 a bude ukončena  
31. 12. 2018.
celkové výdaje - 940 314,- kč. 

rada školy 
V říjnu 2017 proběhly v prostorách 
budovy ZŠ volby do školské rady.
Noví členové byli zvoleni na zákla-
dě Školského zákona č. 561/2004 
Sb. § 167 a 168 ve znění pozdějších 
předpisů na funkční období 3 let.
složení rady:
za zřizovatele: mgr. radana dun-
dálková – předsedkyně školské 
rady a františek palla
za rodiče: mgr. pavla pavelková 
a růžena Štulířová
za pedagogický sbor: marta ský-
palová a eliška černochová

Okresní přebor škol v přespol-
ním běhu 27. září 2017 opět 
provázelo slunečné podzimní 
počasí v krásném prostředí Tr-
navy. Sešli se zde běžci 17 škol 
okresu Zlín. Naše sestava byla 
značně oslabena o účastníky 
zájezdu na hrdý Albion. I tak 
Halenkovice zanechaly na 
tradiční náročné trati nesma-
zatelnou stopu. Mladší žáky-
ně – Kateřiny – se umístily ve 
třetí desítce výsledkové listiny, 
v kategorii mladších hochů Ja-
romír byl 19. a Štěpán obsadil 
krásné 9. místo. Oba kluci jsou 
velkým příslibem do dalších 
ročníků. Starší žákyně Lucka 
byla 27. i Vendula se 14. mís-
tem mohou být určitě spo-
kojené. V prestižní a nabité 
kategorii starších chlapců nás 
reprezentoval pouze Franti-
šek. Skvěle odvedená práce, 
vyzrálý výkon, perfektní tak-
tika. Tak lze charakterizovat 
skvělé 2. místo a zisk stříbrné 
medaile. 

naše sestava: 
Kateřina Mrázková, Kateřina 
Mitáčková, Jaromír Trvaj, Ště-
pán Palla, Vendula Horková, 
Lucie Sobková a František 
Palla. 
Poděkování patří všem za 
výbornou reprezentaci školy 
i obce. 

Libor Lízal

trnava letos opět „medailová“!
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výukový a poznávací pobyt ve velké británii
V období od 23. do 30. září 2017 se 

20 žáků naší školy zúčastnilo výuko-
vého a poznávacího pobytu ve Velké 
Británii. Místem pobytu a výuky se 
tentokráte stalo přímořské městeč-
ko Hastings na jihu země. Žáci byli 
ubytovaní v hostitelských rodinách 
a výuka anglického jazyka probíhala 
v dopoledních hodinách v místní ja-
zykové škole. Program byl opravdu 
pestrý.

den první – sobota 23. 9. 2017 
V 10:45 byl přistaven autobus k naší 

škole a v 11:00 hod. začala poněkud 
náročnější cesta, která se „táhla“ přes 
Německo, Belgii a Francii. 

den druhý – neděle 24. 9. 2017 
Ráno jsme se nalodili na trajekt, 

který nás dovezl do anglického Do-
veru. První zastávka byla na dover-
ském hradě. Je to největší hrad ve 
Velké Británii, který hrál významnou 
roli nejen ve středověku, ale i v prů-
běhu první a druhé světové války. 
V odpoledních hodinách byl příjezd 
do Hastings. Zde jsme si prohlédli 
zříceninu hradu, ale také místní pa-
šerácké jeskyně. Večer proběhlo se-
tkání s hostitelskými rodinami.

den třetí – pondělí 25. 9. 2017
V pondělí dopoledne čekala naše 

žáky výuka anglického jazyka v míst-

ní jazykové škole Embassy. Po teplém 
obědě jsme jeli do městečka Battle. 
Následovala návštěva Battle Abbey 
a poté ještě návštěva pirátského 
městečka Rye. Večeře již byla v rodi-
nách. 

den čtvrtý – úterý 26. 9. 2017 
Snídaně v rodinách a pak celoden-

ní výlet na Leeds Castle. Jeden z nej-
krásnějších anglických zámků ležící 
částečně na ostrově uprostřed jeze-
ra a částečně na pevnině, obklopený 
okrasným parkem a přírodním blu-
dištěm…. A byli jsme rádi, že nikdo 
v bludišti nezabloudil a všichni našli 
tu správnou cestu zpět. 

den pátý – středa 27. 9. 2017 
Žáci dopoledne absolvovali další 

výuku s rodilými mluvčími v místní 
škole a obohacovali si tak své anglic-
ké dovednosti. Nemohl chybět samo-
zřejmě chutný teplý oběd ve škole. 
A pak další výlet. Tentokráte vedla 
naše cesta do Brightonu, kde jsme 
mimo jiné obdivovali podmořský 
svět v Sea Life Centru. 

den šestý – čtvrtek 28. 9. 2017 
Po snídani v rodinách jsme se se-

šli opět v naší škole, kde probíhala 
poslední výuka zakončená předáním 
certifikátů všem žákům. Následovalo 
rozloučení, poděkování vyučujícím 

a pak hurá k dalšímu dobrodružství. 
Tentokráte bylo zapotřebí „zdolat Se-
ven Sisters“. Počasí nám opravdu přá-
lo. Bylo nádherně, a proto procházka 
k Seven Sisters (i když sester nebylo 
sedm, ale údajně osm) byla nezapo-
menutelná. Nádherné bílé křído-
vé útesy, úžasné výhledy na moře, 
brouzdání po mořské pláži a hledání 
kamínků pro štěstí … relaxace, od-
dych, sledování mořských vln … Co 
více si přát. 

den sedmý – pátek 29. 9. 2017 
Poslední den pobytu patřil návště-

vě hlavního města. Pulsující srdce 
celé Anglie – Londýn – nás napros-
to uchvátil. Viděli jsme některé vý-
znamné památky v jeho centrální 
části (např. London Eye, Houses of 
Parliament, Tower  Bridge, Westmin-
ster Abbey, Buckingham Palace, Tra-
falgar Square, dále Picadilly Circus). 
Nechyběl ani čas na nákupy dárků, 
suvenýrů a útratu posledních liber, 
které nám zůstaly. Nezapomenutel-
ným zážitkem se pro žáky stala také 
projížďka lodí po řece Temži k 02 
Aréně, kde na nás již čekali páni ři-
diči. A pak již následovala jen dlouhá 
cesta zpátky domů. 

den osmý – sobota 30. 9. 2017 
Návrat domů ve večerních hodi-

nách. Přivítání s těmi nejbližšími, na 
které jsme se těšili. 

 Pobyt ve Velké Bri-
tánii přinesl všem 
zúčastněným žákům 
obrovskou příležitost 
k poznání země, jejíž 
jazyk studují a také 
(pevně doufám) mo-
tivaci pro intenziv-
nější studium tohoto 
světového jazyka. 

 A co nesmí chybět 
na závěr? NO PŘECE 
PODĚKOVÁNÍ. 

 • Společnosti Stu-
dent Agency za jejich 
organizaci a vstřícný 
přístup.

• Za pedagogický 
dozor a velkou po-
moc paní učitelce 

Pokračování 
na straně 33.
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Jarmile Tělupilové, která 
s námi tuto náročnou a dob-
rodružnou cestu absolvova-
la.

• Obrovské „díky“ patří sa-
mozřejmě vedení naší školy, 
které nám všem umožnilo 
tento výchovně-vzdělávací 
pobyt absolvovat. 

• No a úplně na závěr se 
patří vznést poděkování 
těm, kteří na této úžasné 
akci měli snad největší po-
díl. Jsou to ti, kteří poskytli 
všem zúčastněným žákům 
naší školy finanční příspě-
vek (a to nemalý). DĚKU-
JEME panu starostovi Jaro-
míru Blažkovi a také všem 
ostatním lidem ve vedení 
naší obce, kteří „finanční 
dar“ schválili.   „DĚKUJEME.“                  

M. Skýpalová 

Školní vzdělávací zájezd do velké británie 
Žáci 8. a 9. ročníku se ve dnech 

23. září až 30. září 2017 zúčastnili 
školního vzdělávacího zájezdu do 
Anglie v East Sussexu v městě Has-
tings.

Do místa pobytu se dopravili au-
tobusem Student Agency. Byli uby-
továni v rodinách po skupinkách 
3–4 dětí. Zájezd zahrnoval 
12 lekcí výuky anglického 
jazyka a výlety do okolních 
historických a přírodních 
památek. Zhlédli staroby-
lé hrady v Doveru – Dover 
Castle, Hastings Castle, 
městečko Battle, kde se 
odehrála významná bitva 
v roce 1066. Dostali se do 
pirátského městečka Rye. 
Na celodenním výletu do 
jednoho z nejkrásnějších 
hradů Leeds Castle mohli 
vidět festival květin, pro-
zkoumali přírodní bludiště 
a ukázku dravců. Když byli 
u moře, nebyla opomenu-
ta návštěva Sea Life Cent-
rum s mořskými živočichy 
v Brightonu. Jeden z nej-
kouzelnějších výletů byla 
procházka k bílým křído-
vým útesům Seven Sisters 
a sběrem kamínků pro 

štěstí na pobřeží kanálu La Man-
che. Neopomněli návštěvu hlavního 
města Londýna. Prošli historické 
centrum, viděli výměnu stráží, pla-
vili se po řece Temži.

Děkuji zřizovateli školy – Obci 
Halenkovice za příspěvek 10 000 Kč 
na žáka.  Zbývajících 700 Kč dostali 

žáci ze sběrů druhotných surovin. Žáci 
si hradili pouze vstupy a kapesné.

Myslím si, že program byl nabitý. 
Cesta náročná a získané zkušenos-
ti k nezaplacení. Pevně věřím, že 
i v dalších letech bude o tuto formu 
výuky cizího jazyka zájem.  

JaTe

Pokračování ze strany 32.
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sběr podzim 2017                            

pořadí tříd podle celkové hmotnosti
Pořadí Třída Hmotnost

1. 3. 2 428 kg
2. 1.A 1 630 kg
3. 4. 1 571 kg
4. 7. 1 201 kg
5. 2. 1 460 kg
6. 6. 1 108 kg
7. 8. 1 008 kg
8. 9. 968 kg
9. 1.B 809 kg

10. 5. 742 kg

pořadí tříd podle průměru na žáka
Pořadí Třída Hmotnost

1. 1.A 108,6 kg
2. 3. 97,1 kg
3. 7. 75,1 kg
4. 8. 63,0 kg
5. 4. 62,8 kg
6. 6. 61,6 kg
7. 1.B 57,8 kg
8. 2. 56,2 kg
9. 9. 48,4 kg

10. 5. 46,4 kg

nejlepší sběrači celkově:
1. TRVAJ Kryštof, 7. 421 kg
2. VOJÁČEK Zdeněk, 9. 345 kg
3. PLŠKOVÁ Klára, 1.A 292 kg
4. MARCANÍKOVÁ Lenka, 9. 278 kg
5. FüRSTOVÁ Pavlína, 1.B 258 kg
6. KAŠPAROVÁ Markéta, 3. 251 kg
7. BARÁNKOVÁ Jana Barbora, 3. 247 kg
8. KAŠPÁRKOVÁ Radka, 6. 222 kg
9. HORKA František, 7. 213 kg

10. KEDROVÁ Ema, 1.A 211 kg
11. KAŠPAR Michal, 8. 188 kg

Výsledky sběru papíru, 23. a 24. 10. 2017

okrskové kolo ve 
florbalu

V pátek 3. listopadu se uskutečnilo v Na-
pajedlech okrskové kolo ve florbalu mlad-
ších i starších žáků, odkud vítězná družstva 
postupovala do okresního kola. Našimi 
soupeři byly obě napajedelské školy a ZŠ 
Otrokovice, Trávníky. 

Postup nám zůstal vzdálen, starší hoši 
prohráli postupně se všemi soupeři a skon-
čili poslední. Mladší porazili pouze I. ZŠ Na-
pajedla, a to na lepší, než třetí místo nestači-
lo. Přesto si chlapci zaslouží poděkování za 
snahu a bojovnost. 

byli to tito: 
starší – Bětík Michal, Kocián Lukáš, Palla 

František, Vojáček Zdeněk, Baránek Ondřej, 
Pavelka Michal, Platoš Robin, Hastík Matěj

mladší – Štulíř Radim, Prokop Lukáš, 
Trvaj Kryštof, Pacholský Martin, Palla Ště-
pán, Dudešek Ondřej, Gabrhelík Vít, Hruška 
Adam, Hanák Josef

Libor Lízal

zlínský vorvaň 2017
22. listopadu se konal ve Zlíně dal-

ší ročník tradičního soutěžního klání 
Zlínský vorvaň 2017. Tradiční moderá-
tor Martin Hrdinka, bavič Václav „Upír“ 
Krejčí a další tradiční hosté ozdobili 
tradiční soutěžní disciplíny a kulturní 
vystoupení. Letos nás reprezentova-
li: bratři Pallové, Ondra Karbowiak, 
Klárka Valentíková, Kateřiny Mrázková 
a Mitáčková. Nevedli si vůbec špatně. 
11. místo v konkurenci 26 škol Zlínské-
ho kraje a několika slovenských škol 
je jistě pěkným umístěním. A na své si 
přišli i žáci – diváci, kteří nejen mocně 
povzbuzovali, ale také získali několik 
cen v tradiční tombole.

Libor Lízal

den otevřených laboratoří
Dne 28. 11. 2017 navštívili žáci 8. ročníku 

chemické laboratoře na SPŠ Otrokovice. Ve 
třech laboratořích zde probíhala řada za-
jímavých a efektních pokusů, které si žáci 
mohli prohlédnout, ale i sami vyzkoušet. 
Osmáci se byli podívat i v Experimentáriu, 
které je součástí střední školy. Zde si pro-
hlédli např. model funkční železnice s vláč-
ky, elektronový mikroskop nebo mohli po-
zorovat 3 D tiskárnu při tisku.

O. Idesová

celkem: 12 924 kg
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české korunovační 
klenoty na dosah 
měli žáci 4. třídy

Mistrovské repliky slavných českých 
korunovačních klenotů měli možnost 
vidět žáci 4. třídy na Zlínském zámku. 
Exponáty byly vystaveny ve speciální 
vitríně. Žáci se taktéž dozvěděli zají-
mavé informace o jedné z nejdůležitěj-
ších postav české i evropské historie 
– o Karlu IV. K vidění byly i kopie zbra-
ní, oděvy a obuv z období středověku, 
také model hradu Karlštejn. 

Autorem replik korunovačních kle-
notů je jeden z nejlepších šperkařů 
– Jiří Urban. Na zlatnických pracích 
spolu s ním pracovali také manželé 
Cepkovi. 

Marta Skýpalová

straŠidelná kniHovna
V pátek 24. listopadu 2017 5. třída 

byla navštívit halenkovickou knihovnu. 
Přišli jsme tam a nečekali jsme, že 

teta Pavlínka bude oblečená za čaro-
dějnici. Probírali jsme téma Svět čar 
a kouzel.

Povídali jsme si o Dívce na koštěti 
a o Harry Potterovi a kamenu mudrců. 
Potom jsme si četli krátké texty o Dívce 
na koštěti a Harry Potterovi. Moc nás 
to bavilo.

Šli jsme se také podívat do nové 
knihovny. Byly tam vystavené obrazy 
od pana Josefa Poláška. Ty obrazy byly 

velmi pěkné a některé z nich vypadaly 
jako živé. Podívali jsme se na kousek 
Dívky na koštěti a Harry Pottera a ká-
men mudrců na promítacím plátně 
a teta Pavlínka nám ukázala, jak bude 
vypadat nová knihovna. Všichni jsme 
se podepsali do dvou knih: jedna pro 
pana Poláška a druhá pro obec Halen-
kovice.

A pak už jsme museli jít do školy. Po-
děkovali jsme tetě Pavlínce za krásný 
zážitek.

Nikola Vycudilíková a Karolína Kašná, 
žákyně 5. třídy 

pěvecký sbor 
22. listopadu 2017 svou činnost na ZŠ 

Halenkovice zahájil dětský pěvecký sbor. 
Vedení se ujal místní učitel hudební výcho-
vy Adam Strašák. Na první zkoušku dorazi-
lo 6 dětí, převážně ze 4. a 9. ročníku. Dru-
há zkouška již byla na účastníky bohatější 
a zúčastnilo se jí 12 žáků. Sbor začal nacvi-
čovat vánoční koledy, se kterými se chystá 
vystoupit před ostatními žáky školy v týd-
nu před Vánocemi. Sbor se chystá také vy-
stoupit na dalších akcích školy. Po Vánocích 
bude sbor nacvičovat písně nevánočního 
charakteru. Kdo z rodičů by měl zájem, aby 
jeho děti navštěvovaly pěvecký sbor, nechť 
je pošle na zkoušku, která se koná každou 
středu v učebně matematiky od 15:00 do 
15:45. Do sboru se mohou přihlásit všech-
ny děti od 4. do 9. třídy, ale uvítáme i zapá-
lené absolventy školy. 

Adam Strašák

preventivní protidrogový 
program „závislost teď 
a tady“ pro 9. ročník

Dne 6. října se v naší škole usku-
tečnila beseda od společnosti Agarta, 
která byla zaměřená proti drogám 
a závislosti na nich. Jejím tématem 
bylo „Závislost teď a tady.“ Této akce se 
zúčastnili žáci 9. ročníku. Formou her 
a aktivního zapojení do „léčby“ fiktiv-
ní společně vytvořené narkomanky, si 
žáci vyzkoušeli všechny metody, jak 
této závislosti nepropadnout a jak po-
moci…            Mgr. Bohdana Ambrožová
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dějepisná olympiáda
Dne 8. listopadu 2017 proběhla 

na naší škole dějepisná olympiáda. 
Zúčastnilo se jí 11 žáků 8. a 9. roční-
ku. Účastníci odpovídali na otázky 
o období první republiky a mezi-
válečné Evropy obecně. Olympiáda 
se zaměřovala na všechny odvětví 
historie, od dějin politických, přes 
hospodářské až po kulturní. Žáci 
v testech projevili velkou znalost 
a zájem o dotčené období a sou-
boj mezi nimi byl velmi těsný. Leč 
vítěz může být jen jeden a tím se 
stal František Trvaj z 9. třídy, kte-
rý tímto postupuje do okresního 
kola dějepisné olympiády, které se 
odehraje 16. ledna 2018. Kromě 
vítěze bych ovšem rád vyzdvihl vý-
kon Jana Gabrhelíka, který skončil 
těsně druhý, a žaček 8. třídy Gab-
riely Hradílkové a Anety Platošo-
vé, které se v konkurenci starších 
spolužáků neztratily. Vítězi gratu-
luji a přeji hodně zdaru v okresním 
kole. 

Adam Strašák

exkurze 7. ročníku v muzeu v napajedlech s tématem: 
eMa Má Mísu Dne 3. října jsme se vydali do 

muzea v Napajedlech na výstavu 
„Ema má mísu“, kde nás provádě-
la průvodkyně. Dozvěděli jsme 
se o vyučovacích praktikách mi-
nulé doby. Sedli jsme si do dře-
věných lavic a paní průvodkyně 
nám ukázala vyučovací pomůc-
ky. „Klavír“ té doby, který se měl 
nazývat „Klapko-břinko-stroj“. 
Mohli jsme si vyzkoušet oble-
čení, co se tenkrát nosilo. Měli 

tam výstavu starých černobí-
lých třídních fotek. Také jsme se 
mohli podívat do starých učebnic 
a školních kronik. Poté jsme se 
šli podívat na výstavu hraček vy-
robených firmou Fatra. Náš výlet 
skončil a my jsme se odebrali na 
autobus, kterým jsme se vrátili 
do školy na oběd. 

Franta Horka 
a Nikol Vojáčková

eXkurze 6. ročníku v knihovně v napajedlech
Ve středu 11. října vyjela 6. třída 

na výlet do knihovny v Napajedlech. 
Cesta byla krátká. Když jsme tam do-
jeli, moc se nám tam líbilo. Bylo to 
tam mnohem větší než v halenkovic-
ké knihovně. (Samozřejmě, že je to 
tady taky krásné.) Chvíli nám paní 
knihovnice ukazovala, jak se dělá 
kniha. Poté jsme si vylosovali papír-
ky, na kterých byly napsané číslice 
a jimi se rozdělili do čtyř skupin, aby-

chom vyřešili úkol, který nám tam 
paní nachystala. Kdo ho už měl, tak 
si šel číst. Až to měli všichni hotové, 
tak se na chvilku vydali na výstavu 
hraček z Fatry. Za asi patnáct minut 
se vrátili zpět do knihovny, a ještě 
chvíli si četli. Pak jsme nastoupili do 
autobusu, abychom se vrátili zpět do 
školy na oběd. 

Kateřina Mrázková 

„vánoční řemesla, zdobení perníčků a návštěva muzea v napajedlech“
Ve čtvrtek 7. prosince 2017 se žáci 

4. třídy jeli podívat do DDM Matýsek Na-
pajedla na tradiční vánoční řemesla. Vy-
zkoušeli si zdobení perníčků a také měli 
možnost zakoupit si nejrůznější vánoční 
dekorace, svíčky, keramiku, perníčky či 
další drobnosti pro své nejbližší. 

V Muzeu Napajedla viděli expozici 
„Příběh města“, která zachycuje pro-

měny osídlení Napajedel od pravěku 
až po založení moderního baťovské-
ho satelitu. 

Poté následovala prohlídka při-
pravované výstavy „Naše Vánoce“. 
Žáci tak měli možnost podívat se, jak 
taková výstava vzniká a kolik práce 
je nutno vynaložit k tomu, aby byly 
domácí i zahraniční betlémy připra-

veny včas pro zpřístupnění všem zá-
jemcům, kteří do muzea přijdou.

A úplně na závěr nechyběla také 
hra, relaxace a odpočinek. Kde? Pře-
ce v „Expozici hraček“. Zde jsou k vi-
dění různé nafukovací hračky. Děti je 
použily při velkoprostorové hře „Člo-
věče, nezlob se!“. 

Marta Skýpalová
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vídeň vánoční i habsburská
Rok se s rokem sešel a opět nastal čas 

vyrazit do Vídně. Nejenom pro vstřebá-
ní vánoční atmosféry, ale také abychom 
získali pár poznatků o životě Habsbur-
ků. Zajímavé bylo hlavně povídání o cí-
sařovně Sissi čili Alžbětě Bavorské.

Během dne jsme navštívili zahrady 
zámku Schönbrunn, poté jsme šli po 
stopách Habsburků v centru města. 
Seznámili jsme se s historií dávnou 
i nedávnou. Náš průvodce, pan Kočí, 
se opravdu činil. Viděli jsme Hofburg, 
Stephansdom, Parlament, ulici Kohl-
markt s nejdražšími obchody, ale také 

první obchodní dům Julius Meinl, či 
nejvyhlášenější vídeňské kavárny jako 
Café Demel nebo Landtmann.

Příjemný den jsme završili na největ-
ším vídeňském vánočním trhu (Chris-
tkindlmart am Rathausplatz), kde na 
nás sálala opravdu vánoční nálada.

Pavla Svitáková 

vánoční turnaje
Většina žáků druhého stupně se 

zapojila do vánočního sportování. 
Dívky se utkaly tradičně v přehazo-
vané a chlapci v basketbalu. Byli ví-
tězové i poražení, nejdůležitější však 
byla radost ze hry a dobrá nálada. 

Libor Lízal 

divadelní představení 
„tučňáci na arŠe“ 
a předvánoční atmosféra 
ve 4. třídě

Poslední týden před vánočními 
prázdninami byl tak trošku odpočinko-
vý. V pondělí 18. prosince jeli žáci 4. tří-
dy do Městského divadla ve Zlíně na di-
vadelní představení „Tučňáci na arše“. 
Před představením měli čas, a proto se 
podívali i na nádhernou vánoční výzdo-
bu ve Zlíně.

Ve čtvrtek probíhal v obci Spytihněv 
vánoční florbalový turnaj. Během týd-
ne tvořili žáci ve škole svícny, vánoční 
přáníčka nejenom pro zaměstnance 
školy a vyráběli drobné dárečky pro 
své blízké. V pátek si zazpívali vánoční 
koledy se školním sborem a pak pro-
bíhala již tradiční, dlouho očekávaná 
vánoční besídka. Rozdávaly se drobné 
dárečky, ochutnávalo se cukroví, které 
děti přinesly, a taktéž se trošku tvořilo 
a zpívalo.                          Marta Skýpalová

exkurze 5., 6., 7. ročníku 
výstava vánočních betlémů spojená s výtvarnou dílnou

Dne 21. prosince 2017 se žáci 5., 
6., a 7. třídy zúčastnili exkurze do 
vánočního Přerova. Z Halenkovic vy-
jížděl autobus, který nám zastavil až 
v Přerově na náměstí. Z náměstí jsme 
pokračovali na naši exkurzi, která se 
konala v zámku, jenž sloužil jako mu-
zeum. Na exkurzi jsme měli možnost 
vidět model kuchyně, ve které žili 
před mnoha lety lidé. Dále jsme vidě-
li otisky nohou různých zvířat a do-
věděli   jsme se zajímavé informace. 
Avšak nejvýznamnější místnost tvořil 

obrovský ručně vyřezávaný betlém, 
kde bylo přes sto postav. Poté jsme 
šli do dílničky, která původně sloužila 
majiteli jako ložnice. Zde jsme si mohli 
dle libosti ozdobit baňky. Tyto baňky 
ale musely uschnout. Takže čas čekání 
na uschnutí jsme zaplnili procházkou 
po vánočních trzích. Trhy byly velice 
pěkné a budily tu pravou vánoční at-
mosféru. Když baňky zaschly, vrátili 
jsme se pro ně a jeli domů.

Tento výlet jsem si moc užila.
Aneta Bohunová, 7. ročník



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ   2018 / 1 38č. 86

spěchej pomalu
na podzim vyhlásila soŠ luhačovice 

již 5. ročník literární soutěže, která je 
určena pro žáky 8. a 9. tříd základních 
škol. zájemci mohli napsat hororový, 
fantasy, sci fi příběh, nebo vypravování 
na volné téma. vítány byly i tolik mezi 
dětmi oblíbené komiksy, kde byla mož-
ná spolupráce dvou žáků.

Do letošního ročníku se celkově zapojilo 
neuvěřitelných 175 prací nejen ze Zlínské-
ho kraje. Vzhledem k velmi dobré úrovni 
jednotlivých děl byla konkurence vysoká. 

Do čela hodnotící poroty zasedli básník 
Jiří Žáček a spisovatel Jan Cimický. Před-
sedou poroty byl ředitel SOŠ Luhačovice 
PaedDr. Karel Milička, ředitel SOŠ Luhačo-
vice. 

Předseda poroty se vyjádřil k soutěži tě-
mito slovy:

„Letošní soutěž se nesla v duchu tématu 
„Spěchej pomalu“.

Porotě, v níž zasedali nejen známí spiso-
vatelé Jan Cimický a Jiří Žáček, ale i studen-
ti a učitelé naší školy, se proto rozhodovalo 
o oceněných velmi těžce a někdy rozhodo-
valy o úspěchu opravdu jenom drobnos-
ti. Všichni ocenění účastníci soutěže byli 
osobně pozváni na slavnostní vyhlášení.

A ostatním tvůrcům, na něž se ocenění 
letos nedostalo, ale i jejich učitelům, dě-
kujeme za pozornost, kterou věnovali naší 
soutěži, a přejeme jim do dalšího ročníku 
spolu s dobrými nápady i více štěstí.“

Za porotu přeje krásný rok 2018
PaedDr. Karel Milička, ředitel SOŠ Luhačo-
vice
(zdroj: http://www.sosluhac.cz/2017/12/

vyhlaseni-vysledku-literarni-souteze/)

své zážitky ze slavnostního předává-
ní cen nám zprostředkovala autorka 
vybraného díla miroslava kunčarová. 
její soutěžní práci, která získala zvlášt-
ní ocenění v kategorii 9. tříd, uvádíme 
v plném znění. ocenění mirka převzala 
přímo z rukou spisovatele pana jana 
cimického. 

Výlet do lázeňského města, Luhačovic, 
za účelem zúčastnit se vyhlášení literár-
ní soutěže, byl opravdu úžasný. Za do-
provodu paní učitelky Ambrožové, která 
je nejen suprová češtinářka, ale i skvělá 
třídní učitelka, byla tato návštěva něčím 
výjimečná. 

Když jsme nastoupily ve Zlíně na au-
tobus směr Luhačovice, potkaly jsme 
paní učitelku ze zlínské školy, která jela 
stejně jako my na vyhlášení literární 
soutěže se svou žákyní. Když jsme vy-
stoupily, daly jsme se skoro okamžitě do 
řeči. Seznámily jsme se a začaly si po-
vídat o všem možném. Zjistila jsem, že 
se jmenuje Petra a je žákyní osmé třídy. 
Paní učitelky si spolu povídaly jako „sta-
ré známé“, a přitom se viděly poprvé. 
Říkaly jsme si s Peťou, že je to kouzel-
né. Známe se ani ne půl hodiny, a přitom 
jako staří známí. 

Společnými silami jsme Střední od-
bornou školu v Luhačovicích našly. 
Hned po vstoupení do dveří se nás ujaly 
dvě slečny, které zde studovaly, a s velmi 
milým přístupem nás zavedly do dru-
hého patra k místnosti, kde se vyhláše-
ní konalo. Odložily jsme si věci a šly si 
prohlédnout školu hlouběji. Měli zde 
výtvarný atelier, který nás naprosto 
uchvátil. Dříve to bývala půda, ze kte-
ré teď udělali patro výtvarného umění. 
Vrátily jsme se na svá místa, mezitím co 
paní učitelky ještě prohodily pár slov 
s ředitelem školy. 

10:00 se ukázalo na hodinách a pan 
Jan Cimický spolu s učitelem, který 
v tuto chvíli zastával funkci moderátora 
celé události, vstoupili do místnosti. 

Dali se do proslovu a vyhlášení. Poro-
tu tvořili dva úžasní pánové, a to pan Jan 
Cimický a Jiří Žáček. Pan Žáček se kvůli 
své nemoci nemohl dostavit, a tak jsme 
s ním hovořili přes mobilní spojení. 
Všechno mělo opravdu parádní atmo-
sféru a občerstvení, které připravili stu-
denti oboru barman/barmanka, nemělo 
chybu. 

Závěr: Pro mě to byl 
zážitek, který jen tak ne-
zapomenu. Našla jsem si 
tam novou kamarádku, 
dostala typ na střední 
školy a taky na střední 
školu se zaměřením na 
managment, o kterém 
dlouhodobě přemýšlím. 

 Miroslava Kunčarová, 
9. ročník

Jmenuji se Mike Wiesel a jsem majite-
lem dobře prosperující firmy v NY. Mám 
slabost pro starožitné věci, nábytek, 
tradice a domy. Ty přímo miluju. Ro-
dinu mám ve Vegas, a to jen své milo-
vané rodiče skrze to, že bratr Thomas 
odletěl studovat na Univerzitu 300 km 
od Vegas, kde si poté našel přítelkyni 
a teď zakládají rodinu. Stejně jako má 
sestra Annie a já, který rodinu pokládá 
za jedno obrovské klišé ji nemám a ne-
plánuju to. Je to pro slabochy a já jako 
majitel a zároveň ředitel jedné z největ-
ších a nejvíce prosperujících firem v NY 
si nemůžu dovolit nějakou ufňukanou 
barbie, se kterou bych ještě poté měl 
mít dítě! Ani náhodou! Já jsem Mike 
Wiesel, ne obyčejný chlap, co o tohle 
stojí! 

Naskytla se mi možnost odkoupit je-
den menší domek, po 90leté paní, vzdá-
lený asi 20 minut od NY a také jsem tak 
okamžitě udělal. Byl naprosto úchvat-
ný! Zdi se pomalu odlupovaly, nábytek 
byl ve stavu, kdy je vzácnost takový ješ-
tě objevit a ta vůně...Božínku ten, kdo 
neví, jak voní staroba neví, o co přichá-
zí a jak skvělý pocit se snažím popsat!

Již za měsíc už jsem byl kompletně 
nastěhovaný a teď si sedím v křesílku 
u krbu, kde, když si sednu, vyroní se 
vlna prachu, což ve mně zanechá jistou 
vlnu vzrušení a pocity štěstí…Propadl 
jsem tomuto místu tělem i duší. Má jisté 
kouzlo, které nedokážu popsat ani tisíci 
slovy a už vůbec ne odolat. Je to jako ráj, 
a i když jsem nad tímhle přemýšlel moc 
rád, musel jsem mé myšlenky na chvíli 
zahnat do koutu mé mysli a uvědomit 
si, že jsem tu už poměrně dlouho na to, 
abych nevěděl, co za další tajemství než 
kouzlo celého domu, se tu ještě skrývá. 
„Což byla osudová chyba.“

Prošel jsem obývacím pokojem přes 
kuchyň nahoru do druhého patra, ko-
lem mé ložnice a koupelny, do dalších 
dveří, které jsem doposud neměl tu čest 
poznat. Zjistil jsem, že si paní Brookli-
nová si kreslením různých abstrakt-
ních věcí a jejích vlastních výplodů 
fantazie krátila dlouhou chvíli. Zvlášt-
ností a jedinou věcí na nich bylo to, že 
byly v chmurných barvách. Působily 
opravdu děsivě a zrovna tak ne moc 
pozitivně. Dál jsem objevil lampu z 16.
století. Snažil jsem se ji vytáhnout, což 

spěchej pomalu 
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se také povedlo, ale shodil jsem přitom 
menší skříňku, která spadla kousek ode 
mě, otevřela se a vysunulo se z ní hned 
několik věcí najednou. Vynesl jsem tu 
lampu ven z pokoje a vrátil se zpátky 
vrátit věci vypadané ze skříňky zase na 
její úvodní místo. ‚‘Když bych to tenkrát 
opravdu udělal...‘‘ Už jsem to měl až na 
jednu docela malou krabičku. Hodně 
mě překvapila svou vizáží a já jsem byl 
přesvědčen, že jsem jakživ takovou ani 
podobnou krabičku nikdy neviděl. Pro-
hlížel jsem si ji a narazil na zvláštně 
napsaný nápis. Byl psaný latinou, kte-
rou já ovládám daleko víc než němčinu, 
ruštinu, a dokonce i španělštinu. Chodil 
jsem na vysokou školu s právem státní 
jazykové zkoušky s maturitou. Byla to 
škola se zaměřením na práva, doktora 
a podnikatele v jednom. Celý život jsem 
jazyky používal na každodenním po-
řádku, a tak mi teď nedělalo problém 
přečíst tři věty v latině.

To, co mě opravdu vyvedlo z míry 
a ubralo na mé jistotě byl přeložený 
význam těch tří vět.  Stálo tam: Nolite 
tangere! (nedotýkat se!) Noli aperire! 
(Neotvírat!) a ta poslední věta byla 
hodně ošoupaná stářím a působením 
různých roztočů. I přesto jsem to pře-
četl...Festina lente! (Spěchej pomalu) - 
Nic jsem nechápal. Chtěl jsem ji vrátit, 
ale upadla mi na zem a rozbila se. Celý 
dům se najednou začal třást. Objevilo 
se přede mnou něco, co jsem nikdy před 
tím neviděl. Bylo to jako nejhorší noč-
ní můra! Vypadalo to jako černá mlha, 
která intenzivně propouštěla strach 
a pach smrti do svého okolí. V tu chví-
li mě přepadl nepředstavitelný pocit 
paniky, a začal jsem upadat do bezvě-
domí. Blížilo se to ke mně a chrapla-
vým až nakřáplým pomalým hlasem  
to pořád opakovalo...Feestii-n-aa l-ee
-nt-ee...Pořád dokola. Přibližovalo se to 
ke mně čím dál tím víc a rychleji. Hroz-
ně moc jsem se bál a přestával vnímat 
úplně vše kolem mě. A pak se to stalo! 
Usnul jsem! I přesto, že jsem neměl 
ani nejmenší pomyšlení na to usnout. 
Jediné, co jsem si v tu chvíli přál bylo, 
aby to byla opravdu jen špatná noční 
můra a já se probudil se zatřepáním 
hlavy ráno tak, jako obvykle.  Aby se nic 
z toho nestalo!

Probudil jsem se. Stejné místo, stej-
ná poloha, při které jsem usnul. Žádná 
změna, Jen to, že jsem už neslyšel ten 

hlas...A neviděl jsem ten přízrak vypada-
jící, jako černá mlha. Nikde NIC. Všechno 
bylo jako včera, když jsem do tohoto po-
koje vešel...Krabička byla na poličce a já 
si oddychl. Vstal ze země s vysilující bo-
lestí levého spánku a vyšel z pokoje, kam 
jsem se naposledy podíval a zopakoval tu 
záhadnou větu. Spěchej pomalu. Zamkl 
pokoj, co to šlo. Vzal si tu lampu z před 
pokoje, která mě tolik ohromila a zatím ji 
postavil do předsíně. Vzal jsem si prášek 
proti bolesti a šel si lehnout, zítra musím 
do práce. 

Probudil mě zvuk z předsíně. Podíval 
jsem se na budík, který jsem měl na noč-
ním stolku a zjistil, že jsou přesně dvě ho-
diny v noci. Šel jsem se s hodně špatným 
pocitem kouknout, co se tam děje. „To 
jsem taktéž neměl dělat.“

Bylo to tam! Viděl jsem to zase! Zmocnil 
se mě užírající pocit. Rozsvítil jsem a dou-
fal, že se to pod tím světlem rozplyne. To 
byla opravdu velká chyba, neboť se to oné 
na mě otočilo a já tomu viděl do tváře. 
Včera jsem kvůli šeru v místnosti neviděl 
nic víc než jeho rozmazanou postavu. Za-
čali mě z toho pohledu pálit, slzet a štípat 
oči. Odvrátil jsem pohled na jeho tělo a byl 
jsem opravdu vyděšený. Zmizelo to! Nic 
ošklivějšího jsem jakživ neviděl! Prostě to 
zmizelo! Stál jsem na začátku předsíně, 
slyšel ten ohavný hlas se stejnou, opa-
kující se větou festina lente. Blížilo se to 
a já stál jako přikovaný k zemi. Nemohl 
jsem se ani hnout. Pak se to stalo. Zhas-
lo se. Vylekaně jsem vykřikl…Cítil jsem 
chlad a totální pocit bezmoci. Jen jsem 
tam stál. Ve tmě a se znícím hlasem už 
úplně u mě a já nevěděl, ze které stra-
ny se to přibližuje. Z ničeho nic mnou 
projela vlna odporné a nesnesitelné, 
mučednické bolesti. Podlomily se mi 
kolena a já řval bolestí. Zašeptalo mi 
to do ucha tu stejnou větu. Nechápal 
jsem, co mi tím říká. Nechápal jsem, 
proč se to děje mě. Jedno jsem ale věděl 
na jistotu. Umřu, pokud to nepřestane. 
Ta síla mi utlačovala hrudník. Srdeční 
svaly mi pracovaly čím dál víc pomale-
ji. Cítil jsem tu smrt. Řval jsem bolestí, 
spíše sípal, protože jsem neměl dosta-
tečný přísun kyslíku. Dostával jsem se 
do bezvědomí. Když v tom to všechno 
přestalo. Světlo se rozsvítilo. To ohavné 
stvoření i se svým nechutným hlasem 
a bolestí zmizelo. Jenže já si nepřál nic 
jiného, než smrt. Nechtěl jsem, aby se 
to opakovalo! 

Šel jsem normálně do práce a snažil 
jsem udělat co nejvíce, jen abych nemu-
sel domů. Nadešel čas a já musel domů, 
protože jen tak sedět v kanceláři ne-
můžu. Měl jsem hlad a potřeboval jsem 
sprchu. Také jsem měl nedostatek spán-
ku. Zahnal jsem špatné myšlenky, sbalil 
si notebook a jel domů. 

Doma bylo všechno v pořádku, ale já 
pořád musel přemýšlet nad správným 
významem slov „spěchej pomalu“. Mož-
ná to byla má konečná chyba. Zašep-
tal jsem si to bezmyšlenkovitě ve sprše 
a bylo to tu zase. Tentokrát jsem oprav-
du cítil, že se nedožiju zítřka. Smířil 
jsem se s tím. Všechno se točilo kolem 
jedné věty, která mě zabila. Neměl jsem 
na tu krabičku šahat. Je to má chyba. 
Jakmile to prošlo mou myslí, byla tady. 
Byla tady ta bolest jako včera. Zhaslo se 
a voda přestala téct. Křičel jsem bolestí 
a slyšel ten ohavný hlas. Blížil se. Vlast-
ně už byl u mě. Zalapal jsem po dechu, 
uslyšel těsně v mé blízkosti tu samou 
větu. Větu, která mě zabila. To poslední, 
co jsem viděl bylo rožnutí a ten nechut-
ný obličej těsně přede mnou. Naposledy 
jsem zamrkal a se zděšením jsem ze-
mřel.

 Miroslava Kunčarová, 9.tř. 
ZŠ Halenkovice 
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stručný přehled rozdělení finančního zisku srpŠ halenkovice 
z 29. ročníku výletu do pohádky

200 000 kč – zisk z loňského ročníku akce „Výlet do pohádky“
výdaje: 

155 000 kč – podpora školy a školky Halenkovice (sešity, pracovní sešity, aktivity, dopravy atd.)
20 000 kč – biatlon Halenkovice (příspěvek na sklad)

10 200 kč – televizor pro školku Halenkovice
8 000 kč – příspěvek na autobus pro děti do Slováckého divadla v Uherském Hradišti

20 000 kč – příspěvek TJ Halenkovice pro děti na sportovní vybavení
Dalších cca 50 000 kč z příspěvků rodičovského příspěvku zůstávají škole.

Celkem výdaje základní škola za letošní školní rok cca 205 000 kč. 
Michal Kubičík, předseda SRPŠ

výlet do pohádky - 30. ročník
Přehled termínů brigád a schůzek 

informativní schůzky pro zájemce o pobyt na stanoviŠtích:
   8. 5. 1700 – 1900 hodin kostymérna výdej kostýmů 
   9. 5. 1800 hodin OU organizační schůze včetně masek
15. 5. 1800 hodin OU organizační schůze včetně masek
15. 5. 1700 – 1900 hodin kostymérna výdej kostýmů

informativní schůzky pro zájemce o pobyt na stanoviŠtích:
19. 5. 900 hodin střelnice brigáda – s sebou vlastní hrábě
24. 5. 1500 hodin střelnice brigáda –  příprava zázemí  

a pohádkových stanovišť
25. 5. 730 hodin střelnice brigáda –  příprava zázemí  

a pohádkových stanovišť
27. 5. 900 hodin střelnice brigáda – úklid po pohádce

Žádáme dobrovolníky o pomoc při brigádách a také hledáme dobrovolníky 
pro zázemí samotné akce Výlet do pohádky. Pro případné dotazy volejte 
774 140 051. Michal Kubičík . předseda SRPŠ

moderátoři 
akademie 2017

Dvěma báječným mladým lidem dlužíme 
z minulého čísla Halenkovického zpravo-
daje poděkování. Alice Stuchlíková a Lukáš 
Surý vytvořili moderátorskou dvojici, která 
celý tříhodinový maraton školní akademie 
2017, uváděla.  Role konferenciéra je ne-
smírně důležitá, zodpovědná a stmelující. 
Právě moderátoři dávají celému programu 
„šťávu“. Je třeba jim poděkovat, že se své 
role ujali s nadšením. Naše upřímné díky.
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dětská policie halenkovice – podzim 2017 
Dne 25. září 2017 se ZŠ Halenko-

vice prostřednictvím svých žáků 
4. ročníku podeváté zapojila do pro-
jektu dětská policie, jehož organizá-
torem je MěÚ Otrokovice, odbor do-
pravně-správní. 

Celkem šest dětí se stalo členy 
policejních hlídek vykonávajících 
silniční kontrolu projíždějících vo-
zidel. Policejní asistenci v tento den 
převzalo Krajské ředitelství policie 
Zlínského kraje, Dopravní inspekto-
rát Zlín. 

Žáci spolu s příslušnicemi Policie 
ČR dohlíželi na dodržování pravidel 
silničního provozu. Při kontrolách 
se soustředili především na doklady 
nezbytné pro řízení a provoz moto-
rových vozidel, technický stav vozi-
del, dodržování zákazu požití alko-
holu před či během jízdy, používání 
bezpečnostních pásů a sedaček, i po-
vinnost celodenního svícení. Toho, 
kdo měl vše v pořádku, odměnili žáci 
drobnými předměty od sponzorů 
projektu. 

Během dopoledne bylo zkontro-
lováno 16 osobních vozidel a jeden 
traktor. U dvou řidičů hlídky odha-
lily přestupek (nepředložení zelené 
karty a neplatné lékařské potvrzení 
o způsobilosti řídit vozidlo). Těmto 
řidičům děti udělily výstražné samo-
lepky.  Jiné závažnější pochybení ne-
bylo zjištěno. 

Dětská policie je dnes již pravidel-
nou akcí na silnicích v našem regio-
nu. Dle našeho názoru vhodně při-
spívá k dopravní výchově nejmladší 
generace. Upevňuje u dětí základní 
návyky bezpečného pohybu po ko-
munikacích a posiluje jejich vlastní 
vědomí odpovědnosti za zdraví na 
cestách. Děti mají alespoň na krátkou 
dobu příležitost pohybovat se v blíz-
kosti skutečných policistů a seznámit 
se s jejich prací. Mohou se vžít do je-
jich role a uvědomit si zodpovědnost, 
kterou jako ochránci pořádku a bez-
pečnosti na silnicích mají. 

Dětská policie je pravidelně orga-
nizována v souvislosti s naplňováním 
cílů Národní strategie BESIP  2011-
2020 a následně Strategie bezpeč-
nosti Zlínského kraje pro období 
2012-2020, které vytyčují základní 
cíle a opatření směřující ke sníže-
ní nehodovosti na českých silnicích.  
K  tomu, aby se tato strategie stala 
skutečným nástrojem zvýšení bez-
pečnosti silničního provozu, byly 
osloveny různé organizace (krajské 
úřady, obce s rozšířenou působnos-
tí, autoškoly, dopravci a v neposled-
ní řadě i školy), které mohou svými 
aktivitami ke snížení nehodovosti 
přispět.  Město Otrokovice se na zá-
kladě usnesení městské rady ze dne 
17. 12. 2012 připojilo k Deklaraci 
samospráv o spolupráci při realizaci 
Strategie bezpečnosti Zlínského kra-
je pro období 2012-2020, čímž vyjád-
řilo svoji snahu přispět k plnění výše 
uvedených cílů.  Akce Dětská policie 
se pak má stát jedním z konkrétních 
nástrojů, jak cílů dosáhnout.

sponzoři letošního ročníku:
STAR ZLÍN a.s., DSZO, s.r.o., Teplárna 

Otrokovice a.s., Nestlé Česko s.r.o., EU-
ROVIA CS, a.s., 

Mitas a.s., ČSAD Vsetín, a.s., Continen-
tal Barum, s.r.o., Teplárna Otrokovice, 
a.s., PROFIRE s.r.o., Síť 21, Vitar, s.r.o., 
Toma a.s., LAPP GROUP

Ing. Lenka Žemlová
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Ve vánočním čase a na přelomu 
starého a nového roku si možná 

více než kdy jindy s bázní připomínáme a zároveň uvědomuje-
me, do jaké míry se náš pozemský život kvapem řítí vpřed. Jeho 
rychlý běh nelze ničím zastavit. A i kdybychom se chtěli o to ně-
jak pokusit, stali bychom se směšnými. Navíc bychom byli sami 
proti sobě.

Totiž všechno, co je ohraničeno časem a prostorem, nemůže 
člověka nikdy plně uspokojit. Naše pravé štěstí neovlivňuje ani 
skutečnost, že jsme mladí nebo staří. Skutečné štěstí neurčují 
žádné proměnlivé okolnosti. Štěstí musí být trvalým stavem. 
Šťastnými dovedou být lidé jak ve chvílích radostné pohody, tak 
i v nemoci a utrpení. S velkou vděčností vzpomínám na řadu lidí, 
kteří se přes nemalé životní obtíže stali skutečnými dárci spoko-
jenosti a radosti.

Pozemský život je nesmírně cenná skutečnost. Vždyť v něm se 
dobývá věčnost. Protože ztracený čas se už nevrací a není možno 
dodatečně změnit jeho náplň, měli bychom pečlivě zvažovat, čím 
čas, který je nám dán, naplníme. V době nesmyslné honby za svět-
ským prospěchem a úspěchem bychom si měli často připomínat, 
že mnoho lákadel světa jsou jen pomíjivé iluze, že náš život je krát-
ký a je třeba jej naplnit skuteč-
ně podstatnými věcmi. Jinak 
uvádíme do nebezpečí vše, co 
by nám mělo být nejcennějším 
a co nám kdy bylo Bohem svě-
řeno. Úzkost z nejisté a nezná-
mé budoucnosti můžeme pře-
konat jen bezmeznou důvěrou 
v Boha. Tím se nabízí člověku 
jedinečná možnost, jak může 
oslavit svého Stvořitele.

tak ať v nastávajícím svá-
tečním období i v novém 
roce roste den ze dne naše 
víra, ať se upevňuje naše 
naděje a ať naše srdce pře-
kypuje tou nejčistší láskou, 
která představuje nejvyšší 
druh bohatství.

Bohumil Kundl

farnost a léta běží…
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MisiJní neDěLe 22. říJen 2017
„stůjte oběma nohama na zemi 

a srdcem bydlete v nebi“ 
Don Bosco

Protože už v loňském roce jsme si 
s dětmi vyrobili nové propriety k přiná-
šení darů na misijní neděli, mohli jsme 
se letos věnovat více výrobě produktů 
k prodeji na misijním jarmarku.

Setkávali jsme se už od září každou 
druhou sobotu. Pokud nám počasí dovo-
lilo, začínali jsme naše schůzky na farní 
zahradě. Na zahradě jsme sbírali vlašské 
ořechy, které byly nabídnuty k prodeji na 
misijním jarmarku. Na faře jsme se vě-
novali výrobě dušičkových svícnů, kno-
flíkových andělíčků a také svatých ob-
rázků. Pro jejich zhotovení jsme využili 
„ubrouskovou techniku“.

S dětmi jsme si povídali o jednotlivých 
místech na zemi, kde je třeba pomáhat 
a proč je to tak důležité. Naše sobotní 
schůzky malých misionářů jsme vždy za-
končili společnou modlitbou. Při povídá-
ní o sobotách jsme se nakonec rozhodli 
pro podporu salesiánského projektu 

v Bulharsku, konkrétně ve Staré Zago-
re. Salesiánská provincie v Praze působí 
v Bulharsku již 20 let a následuje Dona 
Bosca v práci s mládeží.

Jelikož prostory, které salesiáni využí-
vají, jsou nevyhovující, bylo rozhodnuto 
o stavbě kostela Panny Marie Pomocnice 
křesťanů ve Staré Zagore. V těsném sou-
sedství kostela se buduje vzdělávací cen-
trum pro mládež. Proto jsme se rozhodli, 
podpořit našim výtěžkem z misijního 
jarmarku stavbu tohoto salesiánského 
centra se školou a kostelem, které mla-
dým lidem umožní získat vzdělání a ná-
sledně také práci.

Poslední sobota před misijní nedělí 
byla věnována nácviku přinášení darů 
v kostele, za doprovodu zpěvů scholy. 
Společně jsme vyzdobili kostel a pomo-
cí nástěnek jsme chtěli představit všem 
farníkům místa, kde se misionáři snaží 
pomáhat všem potřebným. Díky všem 
maminkám malých misionářů, které nám 
přišly na pomoc při úklidu fary. Bez jejich 
pomoci bychom to sami nezvládli.

Po dobré zkušenosti loňského roku, 
byl uspořádán misijní jarmark opět 
v rekonstruované farní budově. Jeli-
kož počasí spíše připomínalo chladný 
a nevlídný podzimní čas, bylo setká-
ní po mši svaté na misijním jarmarku 
u teplého čaje a sladkého perníčku 
ve farním sále místem, kde se farníci 
mohli setkat. Společně si popovídali, 
prohlédli si, jak pokračují práce na re-
konstrukci fary. Ale také mohli podpo-
řit dobré dílo, a to zakoupením výrob-
ků od našich dětí. Různé dobroty, které 
ještě malí misionáři stihli s maminka-
mi připravit doma, se staly lákadlem 
pro mnohé „milovníky sladkostí“, kteří 
také mohli pomoci podpořit projekt 
pro mládež. 

Odměnou, za naše úsilí a motivací do 
dalších let, byl výtěžek z tohoto jarmar-
ku. Činil 7.850 Kč, tedy téměř o tři tisí-
ce korun více než v loňském roce. Za to 
patří všem, kteří nás podpořili, a hlav-
ně malým misionářům VELKÉ DÍKY!

Kateřina Březíková
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svatý mikuláš mezi námi 
Setkání očima dětí.
Na začátku mše nás všechny děti pan 

farář pozval dopředu za ním. Tam jsme 
si sdělili, co se dnes slaví. Pak nás poslali 
zpátky do lavic. Pan farář promluvil a šli 
jsme zase dopředu. Z tašky vytáhl 2 žel-
vičky Loudilku a Šikulku. Pověděl nám 
o nich jeden příběh a poučil nás o tom, 
že máme děkovat. Pak přivolal hrou na 
trubku čerta a Mikuláše se třemi anděly. 

Mikuláš si nás pozval dopředu a po-
věděl nám příběh o studentovi. 

„Byl jednou jeden student. Protože 
byl chudý, chodil po domech a prodával 
různé věci. Jednou mu otevřela krásná 
dívka. Požádal ji o sklenici mléka. Dív-
ka mu ji přinesla a nechtěla za ni žádné 
peníze. Později dívka onemocněla. Ze 
studenta se stal doktor. Když k němu 
dívka po letech přišla, tak ji poznal.

Neměla peníze na léčbu. Za pár mě-
síců se mu ji podařilo vyléčit. Bývalý 
student jí řekl, že své léčení zaplatila sklenicí mléka.“

Pak Mikuláš s anděly, když jsme zazpívali, věnovali  
nám adventní kalendář. Když porozdávali kalendá-
ře, Mikuláš s družinou za zvuků trubky odešel a mše 
skončila. 

František Bieberle
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naděje vadnoucích věnců
13. listopad 2017
Za námi jsou dny, ve kterých i ci-

vilní kalendář připomíná ty, kdo 
s námi na tomto světě byli, a už ne-
jsou. Je s tím spojeno leccos: hřbi-
tovy plné světel, tržby zahradníků 
i policejní kontroly na silnicích. 
A ledacos lze z těchto dnů také vy-
číst, i když ne hned na první pohled.

Třeba to, že mnoho lidí s citlivostí 
a důrazem vnímá své místo v pro-
storu a čase. Jinak by totiž nepři-
cházeli (zvlášť v těchto dnech) rok 
co rok na místa, kde spočinula těla 
jejich blízkých. A tak to snad s onou 
vykořeněností, o níž se oprávně-
ně mluví, nebude úplně nejhorší. 
U rodinného hrobu se možná snáze 
a příhodněji připomene, že odně-
kud vycházím a že také můj život 
bude jednou hotovým dílem, za kte-
ré bych se nechtěl stydět.

Nebo to, že ani témata bolestivá 
a smutná nevylučují krásu. Vždyť 
nakolik je to možné, snažíme se 
hroby svých milých doplnit prv-
ky, jež lahodí oku. To ujistí, že svět 
netvoří jen úsměvy profesionálně 
krásných tváří na letáku se slevami. 
A že s trochou přiměřenosti a vku-
su existuje i krása obyčejná a prostá 

také na místech, která svým účelem 
krásná nejsou.

Nebo to, že hranice mezi lidmi sice 
ztíží cestu, ale nezničí vztah, pokud 
oni sami nechtějí. A pokud to platí 
o hranicích smrti, čím spíše tomu tak 
je u hranic, které na čas klade majetek 
nebo třeba politika?

A také to, že si lze aspoň někdy udě-
lat čas na své nejbližší. Tuším, že nad 
hroby leckoho napadá, co chtěl tomu 
či onomu ještě říct... A snad odejde 
s odhodláním neodklá-
dat setkání s těmi, které 
má u sebe dnes.

Snad i to, že mnoho 
zdánlivě zásadních pro-
blémů života nakonec 
nemá až tak velký vý-
znam. V nejednom hrobě 
vedle sebe pokojně spo-
činuli ti, kterým to za ži-
vota nešlo. Není to tak, že 
by nakonec bylo všechno 
jedno, ale nad mnoha 
spory, které ničily životy 
jednotlivců i celých ro-
din, pak visí otázka: Stálo 
to vůbec za to?

Možná se stane, že ně-
kdo splní svou věnečko-

vou povinnost a na hřbitov se dosta-
ne zase až za rok. Ale ani tak by ta 
letošní návštěva nebyla marná, po-
kud vedla aspoň k drobnému zasta-
vení ve chvatu života. Možná něko-
ho nasměrovala k tomu, že k hrobu 
svých blízkých přijde mnohem dřív, 
a kromě mrtvých se bude věnovat 
také živým, včetně sebe. Pak nezbý-
vá než připomenout slova Písma: 
Silná jako smrt je láska (Píseň písní 
8, 6).                          j. Pavel Černuška

Tentokrát turecký biskup původem z Řecka halenkovickým dětem v kostele sv. Josefa rozdal přes 
70 adventních kalendářů. Velké díky všem, kteří milé a nevšední setkání připravili.
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hasiči co se dělo na podzim...
Halenkovič-

tí hasiči jsou 
organizací, jejíž členy je vidět po celý 
rok, i když nikde nehoří. Nejčastěji jsou 
totiž vidět, jak pomáhají v nepředvída-
ných situacích, které se objevují po celý 

rok. Jsou to především havárie a ná-
sledky počasí, na jejichž odstranění je 
třeba speciální techniku, kterou mají 
právě jen hasiči.

V rozsáhlém katastru obce Halen-
kovice se jedná hlavně o technickou 

pomoc při uvolňování a odstraňování 
vyvrácených a spadlých stromů kolem 
silnic. Takové stromy se odstraňovaly 
12. srpna v Kopaninách, 9. září byl mo-
torovou pilou rozřezán strom padlý na 
silnici na Žlutavu.

V říjnu a listopadu se pak řešily 
následky podzimních vichřic. Také 
29. října byl odstraněn padlý strom 
v Halenkovicích v Lipových, a také 
řešeny následky větrem odnesené 
střechy na střelnici.

Za týden, 5. listopadu byl v části 
spodní Kržle odstraňován strom 
nakloněný nad silnicí a současně 
skáceny dva další stromy nakloně-
né nad sebe nad touto silnicí. Jeden 
z nich byl prasklý. K odstranění této 
nebezpečné havárie byla povolána 
výšková technika z Hasičského zá-
chranného sboru v Otrokovicích.

Kromě toho hasičská technika po-
sloužila 3. srpna při prorážení odpadní 
kanalizace na Pláňavách. Byl k tomu po-
užit „krtek“ a vysokotlaké vedení. 3. lis-
topadu proběhlo čistění kanalizace na 
Dolině.

Mezi nestandardní, ale užitečné čin-
nosti patří jistě i kropení motokrosové 
trati 13. října na Žlutavě, které halenko-
vičtí hasiči prováděli spolu s jednotka-
mi z Otrokovic, Napajedel, Oldřichovic 
a Bělova.

Sami hasiči také 
instalovali novou 
techniku, která byla 
pořízena jak z vlast-
ních financí, tak za fi-
nancování z rozpočtu 
obce. V průběhu dru-
hého pololetí 2017 
bylo pořízeno nové 
vybavení pro údržbu 
techniky (VAP), buben 
s 50 m hadice, 2 zása-
hové obleky a 16 párů 
zásahových rukavic, 
nové hygienické pla-
to do CAS s držákem 

na papírové utěrky s reflexním pole-
pem, nová couvací kamera na Tatru 815 
a 3 svítilny s držáky na přilbu.



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ  

 

47 2018 / 1 č. 86

V této době se uskutečnila 
dvě cvičení spolu s jinými jed-
notkami.

15. října proběhl výcvik 
jednotek SDH Halenkovice 
a Žlutava. Výcvik byl směřován 
na vyhledání osob v objektu 
po výbuchu. Na místě se na-
cházelo 7 figurantů s různým 
zraněním a jedna tlaková ná-
doba. Po ukončení cvičení bylo 
na hasičské zbrojnici prove-
deno vyhodnocení a probrá-
ny různé situace. Poděkování 
patří všem figurantům, Libce 
a Terce za pomoc při organi-
zaci a focení a obci v čele s pa-
nem starostou J. Blažkem za 
zapůjčení objektu.

17. listopadu proběhlo náročné cvičení 
hasičských jednotek Halenkovice a Ha-
lenkov v Halenkově v areálu firmy Zamet. 
Námětem cvičení byl výbuch při zločin-
ném jednání v budově práškové lakovny 
s následným zahořením a zřícením části 
stropu. Cvičení v reálu trvalo cca 90 minut.

Technika na místě: 
TA Mitsubishi L200 – JSDH Halenkov, 

CAS 20 Tatra 815 Terrno – JSDH Halenkov, 
DA Opel Movano - JSDH Halenkovice, CAS 
32 Tatra 815 – JSDH Halenkovice

Všichni účastníci zaslouží poděkování 
za odvedenou práci.

cíle cvičení:
1.  destruktivní vnikání do uzamče-

ných prostor
2. hašení zařízení pod proudem
3. použití hasicích přístrojů
4. práce se zvedacími vaky
5. dálková doprava vody
6.  předlékařská první pomoc – po-

páleniny, zlomeniny, resuscita-
ce, pneumotorax, transport

7. zásady použití dýchací techniky
8.  pohyb v rozsáhlém, zakouře-

ném objektu po výbuchu

Cvičení vypracoval a připravil Martin Ja-
nuš VD JSDH Halenkov. 

Základní činností hasičů je podle názvu 
hašení požárů. V druhém pololetí roku 
2017 si hasiči hašení mnoho neužili. Pou-
ze 7. listopadu (chtěl snad někdo oslavit 
VŘSR?) k večeru byli povoláni k doutnají-
címu ohništi u cesty Halenkovice – Spytih-
něv. Doutnal odpad, snad černá skládka. 
Zbytečné dodávat, že zásah byl rychlý 
a úspěšný.                                                 -redakce-
(zdroj: Facebook – SDH Halenkovice, autoři 

příspěvků: Josef Gabrhelík – velitel JSDH, 
Martin Januš - VD JSDH Halenkov)
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biatlon
2.–3. září 2017 proběhlo již III. kolo 

Českého poháru v letním biatlonu v areá-
lu Eduard u Jáchymova. Na startovní čáru 
dvoudenního klání se postavilo přes čtyři 
stovky biatlonistů v kategoriích: žáci, do-
rost a dospělí. 

Závodníci kategorií dorost a dospělí bě-
želi v sobotu sprint a v neděli stíhací zá-

iii. kolo Českého poháru v letním biatlonu
vod. Náš klub zde měl pouze jedno 
zastoupení v kategorii dorostenky 

mladší, Renatu Flašarovou, která vy-
bojovala pátou a šestou příčku. Žactvo 
v sobotu běželo sprint se skupinovým 
startem a v neděli sprint. Zlatou me-
daili si ze sobotního závodu odvezl 
František Palla v kategorii žáci C. Do 
první desítky se navíc probojoval On-
dřej Hubáček a Štěpán Palla. V soutěži 
družstev žáků jsme na 12. místě.

mistrovství české republiky v letním biatlonu 
žáků za podpory zlínského kraje

16. a 17. září 2017 proběhlo v Le-
tohradu Mistrovství České republiky 

v letním biatlonu žactva. I přes nepříz-
nivé počasí – déšť, chlad a vítr, zavítalo 
do biatlonového areálu Šedivského lomu 
291 mladých adeptů biatlonu. Závodilo 
se v šesti kategoriích a ve třech disciplí-
nách. První den proběhly sprinty a štafe-
ty trojic, druhý den závod s hromadným 
startem. Náš klub reprezentovalo jede-
náct mladých biatlonistů. Mistrovskou 
bronzovou medaili si ze závodu s hro-
madným startem odvezl František Palla 
v kategorii žáci C. 

Mistrovstvím České republiky žactva vy-
vrcholila soutěž Českého poháru, kde nej-
lepšího hodnocení z našeho týmu dosáhl 
František Palla druhým místem. Do dva-
cítky ve svých kategoriích se ještě probo-
jovali Ondřej Hubáček, Štěpán Palla, Tere-
za Musilová, Beáta Petrášová a Michaela 
Mikešová. V hodnocení družstev jsme ob-
sadili 11. místo ze 40 startujících klubů.

Naše účast na těchto závodech byla 
spolufinancována z prostředků Zlínského 
kraje - děkujeme.

mistrovství čr 
letoHrad

Na Mistrovství ČR žactva 16. a 17. září 
2017 v Letohradu se nominovalo 11 ha-
lenkovických závodníků.

V sobotním sprintu se do první desítky 
ve svých kategoriích dostali Ondřej Hubá-
ček na 9. místě, Štěpán Palla 8. a František 
Palla 9. 

V nedělním závodě s hromadným star-
tem František Palla vybojoval 3. místo.

mistrovství čr bystřice pod hostýnem 
Na Mistrovství ČR dorostu a dospělých, 

který proběhl 30. září a 1. října v Bystřici 
pod Hostýnem se zúčastnila naše jediná 
dorostenka Renata Flašarová. V sobotním 
sprintu se umístila na 11. místě a v neděl-
ním závodě s hromadným startem byla 10. 

holešovský noční běh 
7. října 2017 brala Renata Flašarová 

na nočním běhu v Holešově stříbro.

slovácký běh
8. října 2017 na Slováckém běhu v Uher-

ském Hradišti posbírali Monika Železníko-
vá, Aneta Nádvorníková a František Palla 
bronzové medaile. 
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otrokovické svahy 
28. října 2017 tým z Halenkovic přijel do 

Otrokovic na běžecký závod „Otrokovické 
svahy“ a domů přivezl celou řadu diplomů.

půlmaraton 
mudr. josefa podmolíka 

4. listopadu 2017 se uskutečnil tradiční 
Půlmaraton MUDr. Josefa Podmolíka Otro-
kovice. Závodily 2 smíšené štafety. Jedna 
štafeta získala bronz a druhá skončila na 
5. místě. 

sobotní trénink:     nezahálíme.

konečně na lyžích 
Prohlubovali 

jsme stopu běž-
kařských tratí na 
Pradědu a v Nové 
Vsi v Jeseníkách. halenkovický biatlonista na světovém poháru

Náš nový mladý závodník 
Jan Štigler na světovém poháru 
v Hochfilzenu. Zatím jako zapále-
ný divák a fanoušek. 

první zimní závody
10. prosince 2017 v Nové Vsi 

u Rýmařova proběhl první oblast-
ní závod. Kluci bojovali o stupínky. 
František a Štěpán Pallovi obsadili 2 stří-
brná místa a Richard Vašíček bronz. Holky 
Tereza Musilová, Aneta Nádvorníková, Mi-
chaela Mikešová trénovaly.

vánoce a silvestr v klubu biatlonu
Kvalifikační regionální závod ČP Nové 

Město na Moravě proběhl 23. prosince 
2017. Štěpán Palla si z něj přivezl stříbro. 

Volno před Silvestrem 29. a 30. prosince 
trávila Renata Flašarová v Novém Městě na 
Moravě na I. kole Českého poháru v biatlo-

nu, kde reprezentovala Klub 
biatlonu Halenkovice v ka-
tegorii dorostenky A. 

Závěrem chceme 
poděkovat všem zá-
vodníkům, ale i ro-
dičům za svůj čas 
obětovaný přípravě 
mladých reprezen-
tantů.

František Palla 
trenér a členové klubu

zdroj:  www.biatlonhalenkovice.webnode.cz a www.facebook.com/Biatlon-Halenkovice
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fotbal V sobo-
tu 7. října 
2017 byla 

závěrečnou brigádou ukončena letoš-
ní největší investiční akce v areálu TJ 
Halenkovice – instalace nových lavi-
ček na západní, přírodní tribuně fot-
balového hřiště. 

O nutnosti zlepšení diváckého kom-
fortu na halenkovickém hřišti se vě-
dělo už delší čas. Stávající dřevěné 
lavičky byly ve špatném technickém 
stavu a některé byly dokonce i nebez-
pečné. A to i přes to, že dřevěné části 
byly průběžně obnovovány a natírány.

V rámci revitalizace areálu, na které 
se výrazně podílí i poloviční vlastník 
hrací plochy, Obec Halenkovice, došlo 
v minulých letech k výstavbě nového 
oplocení a instalaci zádržných sítí za 
oběma brankami. Pro letošní rok byla 
naplánována rekonstrukce západní 
tribuny. Vedení TJ zkoumalo možnos-
ti, jak tento úkol vyřešit. 

V úvahu přicházelo vybudování 
například nové montované tribuny. 
Podmínkou byla dostatečná divácká 
kapacita tohoto řešení. V posledních 
letech se, k radosti členů TJ, výrazně 
zvedl divácký zájem o domácí utkání. 
Proto byla stanovena minimální ka-
pacita západní tribuny - 60 sedících 
diváků.

Po průzkumu trhu bylo zjištěno, že 
řešení montovanou konstrukcí je pro 
TJ a obec finančně neúnosné. Jedno 
divácké místo vycházelo, v závislosti 
na dodavateli, v průměru na cca 10 
000,- Kč. 

Bylo proto přistoupeno na kompro-
misní řešení. Instalaci nových laviček, 

nové lavičky na halenkovickém hřišti 
jejichž část by mohla být do budoucna 
zastřešena. Podmínkou bylo robustní 
a odolné provedení laviček.  

Tato zakázka obsahovala následují-
cí operace:

- výrobu laviček
- demontáž a likvidaci starých lavi-

ček, odvoz odpadu
- terénní úpravy tribuny
- likvidaci stále živých pařezů a ko-

řenového systému dvou lip, které 
v tomto místě stály v minulých dese-
tiletích

- instalaci laviček zabetonováním 
do terénu

- vypískování prostoru u laviček
Dodavatelem stavby se stala firma 

pana Kaňovského, se kterou byly dob-
ré zkušenosti z minulých investičních 
akcí. Termín byl stanoven na září roku 
2017. 

Do výroby bylo zadáno celkem dva-
cet kusů laviček, každá s kapacitou až 
pět míst. Nosníky laviček jsou řešeny 
jako ocelové svařence s povrchovou 
úpravou žárovým zinkováním. Seda-
cí části laviček jsou provedeny z ma-
sivních dřevěných desek, opatřených 
lazurovým nátěrem. Sestavy laviček 
jsou nainstalovány ve dvou výškově 
přesazených řadách, po deseti kusech. 
Do terénu je každá lavička zapuštěna 
dvěma betonovými patkami hluboký-
mi 70 cm. Uprostřed tribuny se na-
chází jednoduché betonové schodiště 
se čtyřmi stupni.

Terén tribuny byl upraven tak, aby 
byl mezi lavičkami dostatečný prostor 
a také, aby byl zajištěn dobrý výhled 
divákům v obou řadách. Celá západní 
tribuna se mírně svažuje v podélném 

směru. Tento sklon byl z důvodu úspo-
ry finančních prostředků zanechán. 
Proto jsou lavičky na severní straně 
o cca 0,5 metru výš než lavičky jižní.

Realizace stavby byla naplánována 
tak, že měla proběhnout mezi dvěma 
zářijovými domácími zápasy. Bohužel, 
do plánů vstoupilo počasí, díky které-
mu se výstavba opozdila o týden. Pro-
to muselo být jedno z domácích utkání 
sehráno v provizorních podmínkách, 
s nedostatečnou kapacitou míst k se-
zení. Divákům tohoto utkání děkuje-
me za shovívavost. 

Celá akce byla dokončena brigádou, 
při níž členové TJ provedli dopísková-
ní prostoru tribuny, výstavbu schodiš-
tě a výsev trávy.

Halenkovické hřiště si díky volbě 
tohoto řešení i nadále zachovalo ráz 
vesnického fotbalového areálu.

Náklady na celkovou realizaci pro-
jektu dosáhly 135 000 Kč. Kapacita 
tribuny je v nové podobě až 100 míst 
– jedno místo tribuny tedy vyšlo na 
1 350 Kč. V současné době probíhají 
úvahy, jak za rozumné peníze zastře-
šit alespoň část kapacity laviček – toto 
je ovšem hudba, doufejme, blízké bu-
doucnosti.

Děkujeme obci Halenkovice za fi-
nanční zajištění akce, panu Kaňov-
skému za bezproblémové provedení 
výroby a stavby, divákům a návštěvní-
kům areálu za trpělivost a majitelům 
sousední zahrady za možnost dočas-
ného uskladnění laviček před instala-
cí. 

Přejeme Vám příjemné posezení 
a pěkný výhled na co možná nejlepší 
fotbal. 
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silná vichřice poničila areál tj halenkovice
Větrná smršť, která se v neděli 29. října 

2017 přehnala nad Českou republikou, 
napáchala škody i v areálu TJ Halenkovi-
ce. Za oběť jí padla fólie, která chránila 
střechu pergoly sousedící s budovou ša-
ten, rozházela lavičky a stoly. Nápor po-
ryvů větru, které často dosahovaly rych-
lostí značně překračujících 100 km/h, 
poškodil i lexanové výplně střídaček.

V sobotu 11. listopadu 2017 od 8 ho-
din proběhla na našem hřišti jedna z po-
sledních brigád tohoto roku. Cíl brigády 
byl jasný: oprava střechy pergoly, která 
utrpěla značné škody při orkánu Her-
wart, který se přehnal přes celou Českou 
republiku 29. října.

I když ještě o půl páté ráno pršelo, bri-
gáda začínala za hezkého slunečného po-
časí. Nejdříve se muselo postavit lešení 
z přední příkré strany pergoly, aby mon-
táž nové krytiny probíhala co nejlépe. 
Následně proběhlo odstranění zbývající 
části staré krytiny, která byla odvezena 
do sběrného dvoru na Pláňavách. A poté 
se konečně mohlo začít s pokládkou 
nové střešní krytiny. Jako novou krytinu 
jsme zvolili asfaltovou šindel. Pokládku 
měl na starosti Pepa Tomek, který díky 
svému vybavení (hlavně vzduchové na-
střelovací pistoli) urychlil celé pobití 
střechy hřebíky na polovinu času. Záro-
veň se dělalo i zbývající oplechování od 

hospody a proběhl 
úklid celého are-
álu po podzimní 
části soutěže. Díky 
velkému počtu lidí 
a dobrému tech-
nickému vybavení 
jsme stihli střechu 
pokrýt ještě za 
světla.

Po celou dobu 
akce bylo také za-
jištěno občerstvení 
hospodou Na hřiš-
ti. Děkujeme. 

Závěrem by chtěl 
výbor TJ Halen-
kovice poděkovat 
Pepovi Tomkovi, 
trenérům Krátké-
mu a Vašíčkovi, 
hráčům Musilovi, 
Sudolskému, Po-
láškovi, Pavlu Mar-
holtovi a Radku 
Vlachynskému za 
hezky odvedenou 
práci.

Doufáme, že 
nová střecha vydr-
ží co nejdéle, a že 
se všem bude líbit.

pod rozsvíceným vánočním stromem zahřál francouzský punč
Jednou z předvánočních tradic v naší 

obci je Slavnostní rozsvícení vánoční-
ho stromu na prostranství před obec-
ním úřadem. Obyvatelé Halenkovic si 
tak společně připomínají začátek ad-
ventu. Rozsvícením vánočního stromu 
a příchodem Mikuláše s andělsko-ďá-
belským doprovodem bývá zakončeno 
setkání, v rámci kterého se svým kul-
turním programem vystupují děti ze 
základní a mateřské školy Halenkovice, 
žáci umělecké školy z Napajedel a další 
účinkující.

V prostorách obecního úřadu a míst-
ního kostela probíhají výstavy s vánoční 
tématikou a jarmark. Na příchozí čekává 
v ulici u kovárny několik stánků s růz-
ným občerstvením. Od roku 2016 mají 
tyto stánky pod svým patronátem halen-
kovické spolky a zájmová sdružení. Kro-
mě večerního prodeje se členové spolků 
podílí i na stavbě stánků a dalších přípra-
vách prostranství před OÚ.

Tělovýchovná jednota Halenkovice, po 
úspěchu z minulého roku, opět vsadila 

na prodej vánočního punče, který pro ná-
vštěvníky slavnosti připravila a po celou 
dobu konání i prodávala rodina člena vý-
boru TJ, Ondry Gabrhelíka. Jako doplněk 
byli nabízeni pečení šneci z listového těs-
ta, perníčky a nechybělo zde ani sušené 

ovoce, které pro tuto akci přichystal před-
seda TJ, Radek Kedruš. Sázka na jistotu 
vyšla, pravý francouzský punč šel, stejně 
jako o rok dříve, na dračku.

Děkujeme všem, kteří se na zajištění 
celé akce podíleli.
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V pondělí 27. listopadu se fotbalisti 
starší přípravky Halenkovic zúčastnili 
prvoligového zápasu ve Zlíně. V kraj-
ském derby proti sobě nastoupila 
mužstva Fastav Zlín a 1.FC Slovácko. 

Na začátku prvoligového utkání 

starŠí přípravka na letné ve zlíně
naši kluci doprovodili domácí muž-
stvo Fastav Zlín na hrací plochu. První 
poločas halenkovičtí mladí hráči sle-
dovali za postranní čárou, vedle stří-
dačky domácího Zlína. O poločasové 
přestávce si zahráli ukázkový mini 

zápas proti klubu Fastavu Zlín U10. 
I přes chladné počasí si to užili.

Chtěli bychom poděkovat panu Mi-
roslavovi Březíkovi, bývalému hráči 
Zlína, za umožnění této příležitosti.

Roman Janeček

pan jindřich 
kaŠpar oslavil 
významné 
životní jubileum

V neděli 10. prosince 2017 
oslavil 50. narozeniny pan 
Jindřich Kašpar, který je bý-
valým brankařem halenkovic-
kých žákovských, dorostenec-
kých i mužských fotbalových 
týmů. Po skončení aktivní fot-
balové kariéry pracoval dlou-
há léta jako jednatel Tělový-
chovné jednoty Halenkovice. 
Nyní je jedním z nejvěrněj-
ších příznivců a znalců halen-
kovického fotbalu.

 Při příležitosti životního ju-
bilea děkujeme „Iňovi“ za obě-

tavost a práci pro 
halenkovický fot-

bal a do dalších 
let přejeme 
hodně zdraví, 
štěstí, radosti 
a spokoje-
nosti.

Výbor 
a členové 

TJ Halenkovice

 14. kolo  Neubuz - halenkovice 23. 5. 2018  15.00 NE
 15. kolo  halenkovice - Kašava 1. 4. 2018  15.30 NE
 16. kolo  Lhota - halenkovice 8. 4. 2018  15.30  NE
 17. kolo  halenkovice - Jasenná 15. 4. 2018  16.00 NE
 18. kolo  Březová - halenkovice 22. 4. 2018  16.00  NE
 19. kolo  halenkovice - Žlutava 29. 4. 2018  16.30  NE
 20. kolo  Doubravy - halenkovice  6. 5. 2018  16.30 hř. Zlámanec NE
 21. kolo  halenkovice - Spytihněv 13. 5. 2018  16.30  NE
 22. kolo  Napajedla B - halenkovice  20. 5. 2018   10.15  NE
 23. kolo  halenkovice - Tečovice B 27. 5. 2018  17.00  NE
 24. kolo  Pohořelice - halenkovice 3. 6. 2018  17.00  NE
 25. kolo  Lukov - halenkovice 9. 6. 2018  17.00  SO
 26. kolo  Slušovice B - halenkovice 17. 6. 2018  10.15  NE 

rozlosování tj halenkovice        muži - iii. třída - skupina a jaro

tým z v r p skóre b
1. Slušovice B 16 13 0 3 49:11 39
2. Jasenná 16 12 0 4 38:18 34
3. Tečovice B 15 10 0 5 45:19 33
4. halenkovice 16 11 0 5 43:24 33
5. Lukov 16 11 0 5 44:28 31
6. Napajedla B 16 8 0 8 38:34 24
7. Pohořelice 16 7 0 9 28:43 22
8. Kašava 15 6 0 9 32:35 19
9. Doubravy 16 7 0 9 32:48 19
10. Spytihněv 15 7 0 8 18:36 17
11. Březová 16 4 0 12 28:37 16
12. Žlutava 15 5 0 10 25:43 16
13. Neubuz 16 5 0 11 25:46 15
14. Lhota 16 4 0 12 24:47 12
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noHejbalV sobotu 16. září 2017 se uskutečnil tra-
diční amatérský turnaj trojic v nohejbale.

Do letošního ročníku se přihlásilo 
10 týmů, což byla maximální kapacita tur-
naje. Bohužel, co letos nevyšlo, bylo počasí. 
Vydatně pršelo, proto musela být zvolena 
mokrá alternativa – turnaj se přesunul do 
tělocvičny ZŠ Halenkovice. To ovšem ve finá-
le nikomu nevadilo. Vše opět proběhlo tak, 
jak mělo.

Den před turnajem vznikla komplikace 
z důvodu odhlášení týmu z Ostravy. To se ale 
nakonec podařilo operativně vyřešit sesta-

TUrnAJ V nOHeJBALe
vením dalšího domácího celku, který doplnil 
počet týmů opět na deset. Díky tomu nebyl 
plynulý chod skupin narušen.

Turnaje se zúčastnilo 5 domácích celků, 
2 týmy z Otrokovic, Karolín, Holešov a tým 
zaměstnanců firmy Monet. Jedinou kaňkou 
na průběhu turnaje bylo zranění kamaráda 
z Otrokovic, který si bohužel na síti zlomil kot-
ník a čeká jej operace. Vraťa je ale bojovník. Po 
ošetření na úrazovce za námi ještě přijel před-
vést svou krásnou techniku chůze o berlích... 
:-). Jak sám vtipně hodnotil – v našem věku 
už musíme čekat, že se nám něco občas zlo-

mí nebo samovolně 
upadne.

Příjemným překva-
pením turnaje byl vý-
kon rodinného týmu 
Kocošů, kteří překva-
pili všechny přítomné, 
zahráli „životní“ tur-
naj a urvali nakonec 
nádherné 2. místo. 
S hmotnostním prů-
měrem 350 kg na 
chlapa – klobouček...! 

Za organizátory tur-
naje bych chtěl moc 

  1. zbrojovka (halenkovice)
  2. kocoši (halenkovice)
  3. ajťáci (fa. monet) 
  4.  Mladí a krásní   

(Halenkovice/Otrokovice)
  5. Karolín
  6. Katernice (Halenkovice)
  7. Mix náhradníků (Halenkovice)
  8. Trávníky (Otrokovice)
  9.  Pobřeží kocoviny (Halenkovice)
10. Holešov

konečné umístění týmů 
v turnaji: 

podě -
k o v a t 
vedení 
Obce Halenkovice za finanční pomoc a výbor-
nou propagaci turnaje.

Obrovské poděkování patří všem našim 
sponzorům, kteří pomohli buď finančně nebo 
sponzorsky v podobě cen a umožnili nám 
uspořádat velmi důstojný turnaj, za který by 
se nemuseli stydět nikde… MOC DĚKUJEME!!!

A na závěr snad jen přání: „Sejděme se všich-
ni milovníci tohoto krásného sportu zase ve 
zdraví za rok!“            Za pořadatele Jan Hradílek

1. místo: Zbrojovka (Halenkovice)

2. místo: Kocoši (Halenkovice)

3. místo: Ajťáci (fa.Monet) Výtečné občerstvení z udice Jirky Doležalíka

Digitalizace výsledků :-)
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rybářské závody  nA PAHrBKU
Ve čtvr-

tek 28. září 
2017 vy-

užili halenkovičtí malí rybáři státní-
ho svátku a krásného letního počasí 
a uspořádali si na Pahrbku pod vede-
ním svého rybářského velitele Jirky Do-
ležalíka rybářské klání.

Většina z nich byla podpořena i ze 
strany tatínků, kteří přišli fandit. Na-
konec mohla být vyhlášena i soutěž 
pro tatínky, protože se do toho nakonec 
zakousli stejně vehementně jako jejich 
ratolesti.

Zpočátku se rybám moc nechtělo 
a asi se slunily na hladině, místo aby 
papkaly dobroty, co jim malí koumáci 
nachystali na háčky. Ale nakonec si daly 
říct a děti se mohly radovat ze svých 
úlovků.

Opět se ukázalo, že není nad zábavu 
a koníčky na čerstvém vzduchu a poho-
da a klid sálal ze všech.

Nakonec došlo na přeměření všech 
„mega“ úlovků a všechny rybičky, co 
měly bez 80 cm metr putovaly zpátky 
do vody, aby poslaly rodiče… 😊

Na obecním úřadě v Halenkovicích 
došlo nakonec na dekorování těch, kte-
rým se podařilo ukecat největší kousky 
a převzali od Jirky Doležalíka překrás-
né ceny. Závodů se zúčastnilo 5 aktiv-
ních členů kroužku a spoustu velkých 
i malých fanoušků této krásné záliby.

pořadí 
1. nikča vojáčková 
(cejni velcí jak sumci a jako bonus 
karas bez 60 cm metr…!!!)

2. Gabča hradílková 
(cejni velcí jak indiánská kánoe)

3. ondra dudešek 
(cejn velký, že málem prut zlo-
mil…!!!)

4. – 5. místo
milda koutný a lukin juřena 
(čeřili jen hladinu, vzorně krmili, 
8 jich utrhli, 6 nezasekli, ale po ce-
lou dobu statečně bojovali…Příště 
se máte, kapříci, prý na co těšit!!!!)

Díky Jirkovi Doležalíkovi za su-
per den jak pro děti, tak pro jejich 
blízké… Moc krásná akce!!!!

Jan Hradílek

rybáři
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modeláři
Členové LMK Halenkovice uspořádali 

v sobotu 7. dubna 2018 velkou brigádu, kte-
rá měla za cíl připravit areál letiště včetně 
letištní budovy na novou sezónu. Pracova-
lo se na několika frontách. Byla provedena 
údržba vzletové a přistávací dráhy, zarov-
nání prohlubní, bránování celé plochy a její 
následné válcování. Po zimě bylo nutné 
provést úpravy i na letištní budově, zejména 
opravit střešní fólii, přes kterou zatékalo.

V interiéru budovy se pracovalo také – byl 
upraven systém nabíjení modelů.

Jedním z nejdůležitějších úkolů bylo pře-
stěhování latríny, a její nové usazení :-). Po 
skončení akce stojí WC na novém místě a do-
konce rovně :-).

Předsezónní brigáda na 
modelářském letišti.

Areál je důkladně připraven na novou 
sezónu, která bude zahájena už 14. dub-
na 2018 oficiálním otevřením nebe nad 
Halenkovicemi. I letos se příznivci mode-
lařiny mohou těšit na hlavní akci sezóny 
Model air show, která se uskuteční 9. červ-
na 2018. Členové halenkovického klu-
bu Jaroslav Vičánek a Jan Berg by se zde 
měli představit s novými, většími modely 
letounů ZLIN 143 MAF, jejichž skupinová 
slétanost sklízí obdiv na mo-
delářských akcích po celé naší 
zemi. Chybět nebude ani tradič-
ní podzimní drakiáda a závěreč-
ná akce sezóny – Zavření nebe.

Modelářské letiště bude také 
místem konání akcí, které s mo-
delařením úplně nesouvisí. 
Z těch tradičních to bude Pále-
ní čarodějnic 30. dubna 2018, 
konané pod taktovkou SDH Ha-

akce plánované na modelářské 
letiště vrchovice pro rok 2018

lenkovice. Na začátek podzimu je připravo-
ván úvodní – zkušební ročník Traktoriády, 
o které se můžete dočíst v rubrice Kulturní 
akce.

Nejdůležitějším využitím letiště je ale 
pochopitelně umožnění pohodového mo-
delářského provozu pro členy a hosty LMK 
Halenkovice. Do roku 2018 jim popřejme 
šťastný let.

Na konci září se letos poprvé sešli 
mladí členové modelářského krouž-
ku při LMK Halenkovice, aby zahájili 
další sezónu své činnosti. Kluci i holky 
využívají prostory nově vybavených 
dílen Základní školy Halenkovice, ve 
kterých se učí a zdokonalují své do-
vednosti v oblasti stavby modelů leta-
del. Kroužek je vhodný pro děti a mlá-
dež ve věku od 7 let a schází se jednou 
týdně. Podrobné informace o kroužku 
podá Jaroslav Vičánek, kontakt 603 
573 228.

Více informací o činnosti LMK Ha-
lenkovice naleznete na facebookovém 
profilu https://cs-cz.facebook.com/
LmkHalenkovice/

 J. Vičánek, R. Janeček

modelářský kroužek lmk 
halenkovice pokračuje

napsali o nás 
O skvělé akrobacii pánů modelářů Jana 

Berga a Jaroslava Vičánka vyšla zpráva 
v renomovaných modelářských časopisech 
RC revue 8/2017 (80 stránkový katalog) 
v článku Devatenáctý ročník Mega Cupu 
a dokonce v německém časopise Flugmo-
dell und technik FMT č. Okt 10.2017 (140 
stran), který se o jejich perfektní slétanosti 
zmiňuje v reportáži ze setkání modelářů Je-
ti-Meeting, Airmeet 2017 na str. 103.

„…Ale asi tím nejzajímavějším, nejpůsobi-
vějším ale současně nejobtížnějším bylo spo-
lečné létání Jaroslava Vičánka a Jana Berga. 
Oba létali s prakticky totožnými modely Zlín  
Z-43, jen typicky žluté a modré doplňky byly 
na modelech pro orientaci obráceně. Po spo-
lečném startu piloti předvedli nádherné spo-
lečné létání s prvky synchronní i vstřícné ak-
robacie. Asi tím nejnáročnějším v jejich létání 
byl zrcadlový let, kdy jeden Zlín letěl v nor-
mální poloze a druhý na zádech nad ním. Aby 
toho nebylo málo, všechno bylo doplněno zvu-
kovými doprovody průletů skutečných Zlínů 
a komunikaci pilotů s věží. Zkrátka nádhera, 
kterou ocenili ostatní účastníci i přítomní di-
váci velkým potleskem. Toto bylo na letošním 
Mega Cupu asi nejlepší vystoupení …“

Zdroj RCR 8/2017 str. 30-31  
– autor textu Ing. Jindřich Felkel

Velká gratulace a oběma pánům 
poděkování za fantastickou reprezentaci 
našeho klubu. 

Krátká citace z rc revue: 
devatenáctý ročník mega cupu

Model letounu Čmelák Z 37 
J. Komárka na letišti v Halenkovicích 
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50 let vzpomínek DiVADeLní DŮVěrnice paní Boženy chytilové
ve středu 27. září 2017 zavítali do ha-

lenkovic tiskový mluvčí slováckého di-
vadla herec josef kubáník a novinářka 
blanka Šmejdovcová – šéfredaktorka 
časopisu a webu sd uherské hradiš-
tě. vzácná návštěva přijela na pozvání 
paní boženy chytilové, která je již rov-
ných 50 let divadelní důvěrnicí sd pro 
halenkovice a spytihněv. hosté sami se 
těšili jednak na její vzpomínky na teh-
dejší uměleckou scénu a také na popis 
mnohdy nelehkých situací, které s se-
bou „důvěrnictví“ nese.  je třeba si uvě-
domit, co vše se za 50 let odehrálo. jak 
se měnily například všechny komuni-
kační technologie či dopravní prostřed-
ky. na co dnes často „stačí“ mobilní te-
lefon, na to byla zpočátku třeba slušná 
fyzická kondice. 

Ve velmi přátelské atmosféře se v obýva-
cím pokoji u Chytilů na Kopci nejen vzpo-
mínalo, vtipkovalo ale i hodnotilo. 

Na následujících řádcích vám přinášíme 
přepis rozhovoru s paní Chytilovou, který 
byl zveřejněn 1. listopadu 2017 na webo-
vých stránkách Slováckého divadla.

„jsem předplatitelkou divadla půl sto-
letí,“ říká divačka

Paní Božena Chytilová z Halenkovic pat-
ří bezesporu mezi jednu z nejnadšenějších 
divadelních návštěvnic v republice. Už více 
než půl století je totiž věrná jedinému diva-
dlu, a to tomu uherskohradišťskému. „Po-
znala jsem mnoho divadel, ale Slovácké je 
jen jedno a nic se mu nevyrovná,“ přiznala.

 jak to začalo
Všechno odstartovala náhoda. Rodiče 

paní Boženy měli předplatné a ji, dívku 
pubertálního věku, nechávali během di-
vadelních návštěv doma samotnou. „Za-
mknuli mě, aby měli jistotu, že zůstanu 
v domě a odjeli. Jenže já jsem měla svoji 
fintu. Jen co zmizeli, vyskočila jsem ok-
nem a za tři hodiny, když se zase vrátili, 
jsem byla spořádaně v pokoji,“ vzpomíná 
energická žena. Jednou se jí ale taktika vy-
mstila. „Divadlo se nehrálo a naši to zjisti-
li až u něj. Tak se otočili a jeli domů. Tam 
mě ovšem nenašli. Dům zamknuli, okno 
zavřeli a mně nezbývalo nic jiného, než na 
ně potupně zvonit a ke všemu se přiznat,“ 
vypravuje dnes se smíchem. Rodiče poté 
usoudili, že lepší bude, když dcerku budou 
do divadla brávat s sebou a od té doby se 
z ní stala spokojená divadelnice.

divadelní nadšení
„Divadlo jsem si okamžitě zamilovala,“ 

usmívá se paní Chytilová a vytahuje kra-
bici plnou programů. „Občas si jimi zalis-

tuji a vzpomínám. Třeba tady – Lubomír 
Vraspír,“ ukazuje na černobílou fotografii 
populárního uherskohradišťského herce. 
„Když ten se objevil na jevišti, všechno 
zmlklo. To byla velká osobnost.“ Podobně 
nadšeně mluví i o dalších, každého si ob-
líbila kvůli něčemu jinému. A dokáže se 
nad některé herecké výkony i povznést. 
„Někdo byl komik, a i když hrál vážnou 
roli, smáli jsme se mu. Jiný zase naopak 
tragéd, a to i v komedii. Všechny jsem ale 
měla ráda,“ dodává. „Každý byl pro divadlo 
důležitý. Jinak by nebylo tam, kde je teď,“ je 
přesvědčená paní Božena.

doba je jiná
„Jen škoda, že už se nedělá víc operetek,“ 

povzdechne si a zavzpomíná na doby, kdy 
Uherské Hradiště navštěvovaly soubory 
s operetním repertoárem. „To jsme si v di-
vadle vždycky odpočinuli,“ usmívá se. „Ale 
chápu, že doba je jiná, všechno se změnilo. 
Jen ty počítače, technika – vidíme to i na 
divadle. Kolik je tam najednou světel, pro-
jekcí, novinek. Dnes už by se nám to sta-
ré divadlo možná ani nelíbilo,“ přemýšlí 
a oceňuje, že Slovácké divadlo jde s dobou 
a stále nabízí něco nového, co diváci do-
posud neznali. „Možná, že je to ta mladá 
energie, která nás na Slováckém divadle 
tolik baví.“

kde domov tvůj?
Asi i to byl důvod, proč k sobě domů po-

zvala herce, kterého, jak sama tvrdí, pova-
žuje za svého „miláčka“. „Pana Kubáníka 
jsem ke mně domů zvala už loni, ale vyšlo 
to až teď. Možná se to ale hodí víc, proto-
že divadlo má teď heslo na novou sezónu 
– Kde domov tvůj? Slovácké divadlo. A tak 
jsem mu mohla ukázat, kde je moje doma 
a přiznat, že se jako doma cítím pokaždé 
i ve Slováckém divadle,“ pokyvuje hlavou 
paní Chytilová. A jak si 
návštěvu užil divaččin 
oblíbenec? „Bylo to krás-
né dopoledne. Nejenom, 
že paní Boženka je výteč-
ná hostitelka, ale hlavně 
je radost poslouchat její 
vzpomínky na více než 
půlstoletí návštěv ve 
Slováckém divadle,“ říká 
herec. „A vážím si i toho, 
že přiznala, že tu a tam se 
jí některé inscenace líbí 
méně. Myslím ale, že i to 
jsme si vysvětlili a paní 
Chytilová mě ujistila, že 
to nic nemění na tom, že 
naše divadlo považuje za 

nejlepší na světě,“ dodává s úsměvem he-
rec, který na závěr návštěvy dostal i půllitr 
domácí slivovice. „Kolegům z Prahy by se 
o takových divácích ani nesnilo,“ radoval se 
Josef Kubáník.

příští rok
„Každý rok se těším, co nám divadlo při-

praví. Příští rok jsem zvědavá na klasiku 
Kříž u potoka a taky na komedii Williama 
Shakespeara Mnoho povyku pro nic,“ ko-
mentuje nabídku na rok 2018 paní Božena 
s tím, že určitě do divadla přiveze další oby-
vatele Halenkovic. „A taky je dobře, že diva-
dlo připomene sto let od založení republiky 
a v nabídce je nejenom komedie, ale i něco 
bečavého, jak my rádi říkáme. Člověk by se 
měl umět i dojmout,“ je přesvědčená a těší ji, 
že šestice her na příští rok je divákům ušita 
přímo na míru.

předplatné slováckého divadla
Slovácké divadlo se chlubí největší di-

váckou podporou v republice. Díky více 
než 8000 předplatitelům je zapsáno v Čes-
ké knize rekordů. „Ta obrovská přízeň nás 
těší. Divákům nenabízíme jen prvoplánové 
komedie, ale mnohdy i velmi náročné ins-
cenace,“ říká ředitel slovácké scény Michal 
Zetel a připomíná, že vyváženost repertoá-
ru je pro něj to nejdůležitější. „Opakujeme, 
že Slovácké divadlo není pro všechny, ale 
je pro každého.“ A tak vedle stále popu-
lárních Rychlých šípů si divadelníci dovolí 
nastudovat náročnějšího Čechovova Pla-
tonova, nebo inscenaci Měsíc nad řekou, 
která sice zaznamenala u diváků pozdviže-
ní, ale slováčtí herci s ní vyrazili na festival 
Divadlo v Plzni a Česko s ní budou repre-
zentovat na prestižní přehlídce Csekkold! 
v maďarské Budapešti.

Blanka Šmejdovcová
Zdroj: http://www.slovackedivadlo.cz

Pozdrav z Halenkovic
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Šéfredaktorka Blanka Šmejdovcová. 
Její novinářská profese se snoubí 
s láskou k divadlu.

ZLATá sVATBA MAnŽeLŮ ULicOVýcH
25. listopadu 2017 oslavili významné 

jubileum 50 let společného života bývalý 
dlouholetý starosta obce halenkovice pan 
jaroslav ulica spolu se svou manželkou 
paní jarmilou ulicovou. připomenutí toho-
to vzácného okamžiku vám přinášíme na 
následujících řádcích v podobě zkrácené-
ho projevu starosty obce jaromíra blažka, 
který manželům ulicovým přednesl při 
slavnostním obřadu.

„Vážení manželé Ulicovi
…Zlatá svatba je pro vás příležitostí ke vzpo-

mínkám. Před padesáti lety jste dali slib man-
želské lásky a věrnosti. Jako by to bylo včera 
a přeci tak daleko. Co vše člověk prožije, v tak 
dlouhém období svého života. Cesta, která se 
před vámi otevírala byla jako prázdná kniha, 
kniha, kterou jste společně začali psát 25. listo-
padu 1967 zde v Halenkovicích. Sama skuteč-
nost, že slavíte toto jubileum, dokazuje, že vaše 
tehdejší rozhodnutí nevzešlo jen z růžového 
klamu, ale ze zralého poznání a hlubokého 
vzájemného citu.

Již to nebyly ty bezstarostné dívčí roky v cha-
loupce pod horami či chlapecké dovádění na 
Katernicích, ale život pro druhé, život dospě-
lého člověka. Budoucnost začala být stále zře-
telnější. Vychovali jste dvě dcery, Jolanu a Soňu. 
Společně jste si postavili krásný dům v pěk-
ném prostředí Katernic. Práce pro druhé vám 
oběma není cizí.

Pan Jaroslav své dětství prožil v domečku na 
Katernicích se svými rodiči a bratry Josefem 
a Antonínem. Po ukončení školní docházky 
jste se vyučil zedníkem v nedalekých Napaje-
dlech a následně vystudoval střední průmy-
slovou školu stavební. Následovala základní 
vojenská služba, jak jinak, na vojnu museli 
všichni, ale proč právě do Košic? Možná proto, 
že v budoucnu bude na co vzpomínat. Po voj-
ně jste začal získávat odbornou praxi ve Svitu 
a STS Otrokovice jako stavební mistr. Do Cen-
troprojektu jste nastoupil jako projektant, kde 

jste pracoval až do roku 1991. Od tohoto roku 
jste byl po čtyři volební období zvolen staros-
tou Obce Halenkovice a tuto funkci jste vyko-
nával, až do odchodu do důchodu v roce 2006.

Už od mládí jste se aktivně zapojoval do spo-
lečenského života v obci: bylo to ochotnické 
divadlo, kde jste prožil nejednu hereckou roli. 
Členství ve Svazarmu, zde jste byl předsedou 
několik let. Dále se stal aktivním poslancem 
a tajemníkem v tehdejším MNV. Veřejné prá-
ci jste se věnoval i ve volném čase ve stavební 
komisi, při brigádách akcí „Z“ jste odpracoval 
mnoho hodin, ať už to byla výstavba vodo-
vodu, nové školy, kulturního domu a mnoho 
jiných akcí.

Pokud se ohlédnete zpět, je za Vámi, vážený 
pane Ulico, vidět velký kus poctivé práce pro 
naši obec. 

Z vlastního poznání funkce starosty, kterou 
jsem po Vás převzal, dnes před Vámi skládám 
hold. 

Přicházeli dny plné pohody a radosti, ale 
i chvíle starostí a odříkání. Na všechno jste 
však byli po celý váš společný život dva, neboť 
Vaše žena vždy stála s porozuměním a pocho-
pením vedle Vás. Vaše zásluhy jsou zásluhami 
i jejími.

Paní Jarmila prožila dětství v malebné cha-
loupce na Dolině u lesa se svými sourozenci 
Antonínem a Annou. Doba to nebyla lehká, 
ale je na co vzpomínat. Po 
absolvování základní ško-
ly, jste nastoupila do pod-
niku Fatra Napajedla do 
učebního oboru gumař 
plastikář. Po vyučení v 17 
letech jste pracovala až 
do svého odchodu do dů-
chodu v tomto podniku, 
kde jste se vypracovala 
až na kontrolorku kvality. 
Byla jste aktivní členkou 
Svazarmu, Českého sva-

zu žen, kulturní komise a dodnes jste členkou 
Českého červeného kříže. Mnoho pomáháte 
při zajišťování kulturních a společenských akcí 
u halenkovických seniorů. Své zdraví utužuje-
te s ostatními ženami pravidelnou návštěvou 
sauny, kde vám společně neuniknou žádné 
novinky z naší obce. Také tělocvična Vám není 
cizím pojmem. Zahrádka, výšlapy do přírody 
a zájem o obec vaše aktivity dále prohlubují.

Vážení manželé Ulicovi, dnes by vám mnozí 
mladí lidé mohli závidět i vaše současné spo-
lečné zájmy, aktivity, přátelská setkání, pose-
zení s kamarády, zájem o kulturu a dění v naší 
obci.

Zrození nových životů – to je nesmírná ra-
dost. Vždyť dát život, to je přece ten nejvzác-
nější dar. Jistě si právě dnes vzpomínáte nejen 
na své dětství, mládí, první schůzky a svatební 
den, ale také na společné chvíle nad postýlkami 
vašich dvou dcer.

Ten čas tolik pospíchá. Vaše láska se plně od-
ráží v mladém pokolení a kvete vám oběma 
před očima jako ty kytičky v zahrádce.

Právem si zasloužíte, vážení manželé Ulico-
vi upřímné poděkování nás všech. Patří vám 
vděčné díky vašich dcer a vnoučat, které vám 
s úctou vyslovují slůvko „děkujeme“.

Přeji vám, aby další společná léta vašeho živo-
ta byla naplněna pevným zdravím, vzájemným 
porozuměním, spokojeností a láskou.“

Pan Josef Kubáník se pozastavil nad 
programem hry z roku 1985 „Každý 
má svého Leona“, ve které účinkova-
li oblíbení herci Miroslava a Ladislav 
Kolářovi. 
V současné době oba působí v Měst-
ském divadle Brno.
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kniHovna vernisáž výstavy obrazů josefa poláška z hvozdné 

Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 se v budově 
obecního úřadu uskutečnila naprosto ori-
ginální akce. V rozestavěných prostorách 
budoucí knihovny v přístavbě ve druhém 
patře byla otevřena výstava amatérského 
malíře pana Josefa Poláška z Hvozdné, na-
zvaná „Krajina a lidé mého srdce.“

V čem byla tato akce tak originální? 
Každý v Halenkovicích o rekonstrukci ví, 
a v Halenkovickém zpravodaji byla něko-
likrát popisována rekonstrukce střechy, 
a s tím spojená výstavba druhého patra 
obecního úřadu. Přestavba stojí nemalé 

peníze a je financována z rozpočtu obce. 
Proto bylo využito přerušení prací v letoš-
ním roce, po dokončení zateplení a nové 
fasády budovy k tomu, aby měli všichni 
občané Halenkovic možnost si nové pro-
story prohlédnout a spojit tuto prohlídku 
s výstavou obrazů.

Všichni, kteří se na otevření dostavili, 
a bylo to více než padesát občanů, byli pře-
kvapeni velikostí prostoru – více než 300 
čtverečních metrů tvoří prostor budoucí 
knihovny. Vedle toho v místě budoucího 
vzdělávacího centra byla vlastní expozi-
ce obrazů. Hned u vchodu byla na infor-
mační tabuli vizualizace celého prostoru. 

Tedy nákresy architektky Bc. 
Zuzany Kříčkové, jak bude 
prostor vypadat po dokon-
čení – knihovna, dětský kou-
tek, počítačová část, čítárna 
a vzdělávací centrum s ně-
kolika variantami možného 
uspořádání. Tato část přístav-
by vzbudila u návštěvníků 
velkou pozornost, a tak paní 
Pavlína Bieberlová, knihovni-
ce a kurátorka výstavy, byla 
zcela vytížená odpovídáním 
na dotazy příchozích. Bylo na 

ní ovšem vidět, že 
se na nové prostory 
knihovny a na její 
novou náplň těší.

Vernisáž zahájil 
starosta obce pan 
Jaromír Blažek, 
přivítal všechny 
přítomné a stručně 
zopakoval důvody 
přístavby a vznik 
myšlenky výstav-
by druhého patra 
s novými prostory. 
Po něm pozdra-
vila všechny paní 
Pavlína Bieberlová 
a vyjádřila pře-
svědčení, že nové 
prostory se stanou 
opravdu místem 
setkávání halen-
kovických občanů 
– komunity obce. 
Nesmírně citová 
pak byla chvíle, 
kdy četla vyzná-
ní otce Bohumila 
Kundla Halenkovi-
cím.

Na závěr oficiální části jsem vystou-
pil jako člověk, který přišel s myšlenkou 
uspořádat tuto výstavu v těchto prosto-
rech a zná manžele Poláškovy. Myšlenka 
pocházela z vernisáže a návštěvy výstavy 
pana Poláška v muzeu v Buchlovicích. Zpr-
vu se zdálo, že prostory ve druhém patře 
nejsou vhodné, ale mohou-li být pořádány 
výstavy ve vybydlených prostorách, prázd-
ných výrobních halách velkých měst, proč 
by nemohla být i v menší obci, v prostoru, 
který má před sebou, jak věříme, velkou 
budoucnost?

Obrazy pana Poláška jsou k tomu vel-
mi vhodné. Na padesáti kresbách jsou 
zachyceny postavy z Valašska, Slovácka, 
Dnů vína v Uherském Hradišti, sousedů, 
známých i náhodných osob, z dovolené, 
oblíbených míst. Děti i staříčci, obrazy kra-
jin a květin. Ze všech obrazů září pohoda 
a spokojenost.

Jak sám autor řekl: „Mám rád pastely 
a čisté pestré barvy. Pastelem zachytím 
krajinu, děti, folkloristy i květiny. Prostě 
se snažím popsat pastely na čistý papír tu 
nádheru, kterou jsem očima na vlastní kůži 
někde zažil.“

Z obrazů bylo zřejmé, že výběr motivů 
si dělá autor sám, maluje bez formálního 
vzdělání, pro vlastní potěšení. Největší část 
jich namaloval v posledních sedmi letech, 
kdy je v zaslouženém důchodu. Zklamáním 
pro mnohé přítomné bylo to, že obrazy 
jsou neprodejné. To potvrzuje, že pan Polá-
šek maluje pro potěšení vlastní a okolí, ne 
pro zisk. Jaká výjimka v dnešním zkomerci-
onalizovaném světě!

Dále jsem všechny seznámil s osobou 
akademického sochaře Jana Zamazala, do-
centa Univerzity T. Bati, autorem vlastní 
expozice, to je uspořádáním celého výstav-
ního prostoru. Člověkem, který při pohledu 
na surový prostor určený k výstavě oka-
mžitě odhadl možnosti této „nestandardní 
expozice“ a podle vyjádření přítomných to 
udělal velmi dobře. Výběr obrazů udělal 
sám autor, uspořádání jednotlivých obrazů 
místo Doc. Zamazala, který se pro nemoc 
nemohl zúčastnit, provedla Bc. Šárka Hru-
banová, která v současné době působí na 
obecním úřadě.

Slavnostní ráz vernisáže byl umocněn 
tradičně kvalitním hudebním doprovodem 
Markéty Sudolské a Evy Kalivodové.

Po této oficiální části se všichni přítom-
ní nejen věnovali vystaveným exponátům 
a skleničce s občerstvením, ale i jeden 
druhému. Rozvinula se velmi čilá zábava, 

Pokračování na straně 59.

S panem Josefem Poláškem hovoří autor 
technického návrhu výstavy akademický sochař 

Jan Zamazal, docent UTB Zlín.
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jednalo se opravdu o setkání sousedů, jak 
je v těchto prostorách zamýšleno. A to, že 
pan Polášek se setkal s některými zná-

mými, jen umocňovalo 
přátelskou atmosféru. 
Vrcholem bylo, když se 
zjistilo, že jeden z nama-
lovaných „slovačisků“ 
na obrázku ze Dnů vína 
v Uherském Hradišti je 
podobný Arnoštu Fis-
cherovi, který byl samo-
zřejmě přítomen. A pro-
tože Arnošt Fischer patří 
mezi pravidelné návštěv-
níky těchto slavností, je 
zcela možné, že právě on 
byl předlohou tohoto obrázku. Říkat, že 
pan Josef Polášek se na Halenkovicích cítil 
dobře, je zcela zbytečné. A nebyl sám.

V přátelské atmosféře, v družných hovo-
rech a přátelských setkáních pokračoval 
celý večer. Přestože prostor nebyl vytápěn, 
nikdo si na chlad nestěžoval. Dokonce se 
někteří ptali, odkud tak hřeje. Že by galerii 
vyhřívalo teplo plynoucí z vystavených ob-
rázků a pohody přítomných? V tom přípa-
dě mají tyto prostory výrazný duch místa 

(genius loci) a před sebou velkou budouc-
nost. Výstava potrvá až do konce ledna 
2018, takže dává možnost všem obyvate-
lům i jejich známým a přátelům ji navštívit 
a potěšit se jí.  Jistě bude i částí náplně vá-
nočních svátků občanů.

Říká se, že všechno poprvé je nejlepší. Já 
za sebe, věřím, že i každá další akce pořá-
daná v tomto prostoru bude stejně úspěš-
ná jako tato výstava.

Ing. Antonín Slaník

Pokračování ze strany 58.

nový web www.halenkovice.cz  
Jak si mnozí z vás jistě všimli, obec Halen-

kovice zdobí od října minulého roku nový 
moderní způsob prezentace - aktualizova-
né webové stránky obce. Komise ve složení 
Ondřej Gabrhelík, Lukáš Juřena a František 
Palla dostala od zastupitelstva obce úkol 
nahradit stávající webové stránky obce mo-
dernějším systémem.

V rámci výběrového řízení byla ze 4 na-
bídek vybrána zlínská firma PureFiction. 
Tato společnost vyvinula vlastní systém pro 
správu obsahu webu (CMS), který umožňu-
je velmi jednoduchým způsobem upravo-
vat jednotlivé stránky, přidávat nové články, 
novinky, události v kalendáři, ale také doku-
menty a další obsah webu.

Nové stránky tak nabízí modernější de-
sign a také větší přehlednost; výhodou je 
také tzv. responsibilita webu, tedy že se 
lépe zobrazuje na mobilních telefonech, či 
tabletech.

V poslední fázi tvorby webu, tedy naplně-
ní obsahu samotného, se do projektu zapo-
jila nová zaměstnankyně obecního úřadu 
Šárka Hrubanová, která výraznou měrou 
pomohla s dokončením webových strá-
nek a stala se správcem jejich obsahu. Na 
její emailovou adresu info@halenkovice.
cz tedy můžete posílat případné připomín-
ky k webovým stránkám, náměty na nové 
akce v kalendáři, ale také jakékoliv novinky 
vhodné ke zveřejnění.

Novinkou těchto stránek je možnost pra-
videlného posílání takzvaného newsletteru 
(měsíční shrnutí novinek z obce), stačí za-
dat ve spodní části webu váš email. Další 
zajímavostí nových stránek je RSS kanál, 
jehož správné využití vám umožní dostávat 
nově zveřejněné články okamžitě do vaší 
emailové schránky, případně oznámení do 
mobilních telefonů.

V souvislosti s novými stránkami je tře-
ba zmínit nové emailové adresy jednot-
livých pracovníků obce. Chcete-li oslovit 
přímo starostu či místostarostu, pište na 
adresu starosta@halenkovice.cz, administ-
rativní pracovnice obce můžete oslovit na 
matrika@halenkovice.cz, mailovou adresu 
knihovna@halenkovice.cz netřeba vysvět-
lovat.

Závěrem je nutné poděkovat panu Ro-
manovi Janečkovi nejen za vytvoření pře-
dešlých stránek (které jsou stále dostupné 
na halenkovice.cz/puvodni), ale 
za dlouholetou správu veškeré-
ho obsahu stránek. V době jejich 
vzniku měly vysokou úroveň. 
Staly se zdrojem informací poz-
ději vznikajících prezentací dal-
ších obcí v našem okolí. Téměř 18 
let bezproblémového fungování 
prokázalo nadčasovost jeho teh-
dejšího návrhu. Romane Díky!          

Ondřej Gabrhelík

Bc. Šárka Hrubanová

Roman Janeček
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kulturní a společenské akce
18. a 20. 5. 2018 – pátek, neděle
schválnosti princezny schválničky 
Žáci 8. třídy ZŠ Halenkovice v pátek 
v 18:00 hodin a v neděli v 15:00 hodin 
pro vás sehrají divadelní pohádku. 

21. – 26. 5. pondělí až sobota
Veřejně přístupná výstava fotogra-
fií Výletu do pohádky v KD OÚ Halen-
kovice s názvem „nezapomenutelné 
vzpomínky výletu do pohádky“

26. 5. 2018 – sobota
výlet do pohádky 30. ročník pohádko-
vého výletu halenkovickými hvozdy.

2. 6. 2018 – sobota
dva na kanapi Divadelní spolek Ha-
leny pro Vás připravuje premiéru hry 
Dva na kanapi v 19.00 hodin v sále KD 
Halenkovice.

9. 6. 2018 – sobota
model air show Pořádá LMK Halenko-
vice na modelářském letišti Vrchovice.

16. 6. 2018 - sobota
sud cup Turnaj v amatérské kopané. 
Pořádá TJ - hřiště Pláňavy.

26. 8. 2018 – neděle
rz 12-15 barum czech rally zlín 
Průjezd rychlostních zkoušek 12, 15 
obcí Halenkovice.

1. 9. 2018 - sobota
turnaj přípravek Pořádá TJ, hřiště 
Pláňavy

22. 9. 2018 – sobota
traktoriáda Pořádá Spolek přátel ne-
obvyklých věcí v katastru obce Halen-
kovice.

25. 9. 2018 – úterý
dětský bazárek Sál KD Halenkovice. 

29. - 30. 9. 2018 – sobota, neděle
výstava ovoce, zeleniny a květin 
Pořádá ČZS Halenkovice, sál KD Halen-
kovice. 

26. 10. 2018 – pátek
oslava vzniku republiky a konce 
1. světové války (podrobné informace 
budou v následujícím čísle Halenkovic-
kého zpravodaje)

11. 11. 2018 – neděle 
hudební odpoledne

1. 12. 2018 – sobota
slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu

15. 12. 2018 – sobota
ples sportovců Pořádá TJ Halenkovice 
v sále KD Halenkovice. 

19. 1. 2019 – sobota 
hasičský ples Pořádá SDH Halenkovi-
ce v sále KD Halenkovice. Skupina MID-
NIGHT EXPRESS zahraje pro všechny 
generace, nebude chybět občerstvení 
a bohatá tombola.

2. 2. 2019 – sobota 
dětský karneval Karneval pro děti od 
0 do 10 let. Vítáme i rodiče, babičky a dě-
dečky v maskách. Pořádá SRPŠ se skupi-
nou dobrovolníků v sále KD Halenkovice. 
V závěru večera bude připravena disko-
téka pro žáky II: stupně ZŠ Halenkovice. 

16. 2. 2019 – sobota 
rodičovský ples Pořádá SRPŠ v sále 
KD Halenkovice. Součástí bude tradič-

ní předtančení žáků 9. ročníku ZŠ Ha-
lenkovice. 

2. a 3. 3. 2019 – sobota a neděle
vodění medvěda Pořádá SDH Halen-
kovice, masopustní průvod prochází 
halenkovickými ulicemi. 

9. 3. 2019 – sobota
pochovávání basy Slavnostní ukonče-
ní plesové sezony pořádá SDH Halen-
kovice v sále KD. 

12. 5. 2019 – neděle
halenkovická pouť

prázdniny ve školním roce 2018 – 
2019
Letní prázdniny:  
sobota 30. června – neděle 2. září 2018
Podzimní prázdniny:  
pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny:  
sobota 22. prosince 2018 
– středa 2. ledna 2019
Pololetní prázdniny:  
pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny:  
pondělí 25. února – neděle 3. března 2019 
Velikonoční prázdniny:  
čtvrtek 18. dubna 2019 
– pondělí 22. dubna 2019
Hlavní prázdniny 2019: 
sobota 29. června 2019 – neděle 1. září 2019

Upozorňujeme čtenáře, že v kulturním 
a společenském přehledu může dochá-
zek ke změnám! 
Aktualizace údajů probíhá na webových 
stránkách obce a v kabelové televizi na 
stanici Infokanál Halenkovice.

21. – 26. května 2018
nezapomenutelné 

vzpomínky 
výletu do pohádky

Veřejně přístupná výstava fotografií Výletu do pohádky v KD OÚ Halenkovice
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sraz ročníku 1951–52 
první řada zleva:
Marie Andrýsková (roz. Janečková), 

Marcela Hučíková (roz. Foltýnová), 
Marta Skopalová (roz. Baštincová), Li-
buše Střížová (roz. Ducháčová), Jiřina 
Černá (roz. Bučíková), Jana Musilová 
(roz. Jiříčková), František Kocián

druhá řada zleva:
Stanislava Žáková (roz. Štěpnicová), 

Zdeňka Bryšková, Dana Vičánková (roz. 
Tesařová), Jiřina Chudárková (roz. Ka-
dlečíková), Zdena Šubíková (roz. Huť-
ková), Zdeněk Strmiska, Josef Švec

třetí řada zleva:
Josef Riedl, Mirek Silný, Bedřich Vi-

čánek, Jana Vojtíková (roz. Kubičíková), 
Zdeněk Železník, Miloš Juřena 

Spolek přátel neobvyklých věcí se rozhodl uspořádat světově unikátní akci – 

traktoriádu halenkovice 2018.
Záměrem pořadatelů je zprostředkovat setkání stavitelů a uživatelů všech rozmanitých strojů, hlavně amatér-
sky postavených. Různé kůlny, dílny a stodoly ukrývají neuvěřitelné technické klenoty, které si zaslouží svůj ob-
div a musí být objeveny veřejností technických nadšenců. Akce se bude pořádat na počest všech amatérských 
stavitelů traktorů, sekaček, dopravních prostředků, jiných originálních a neobvyklých strojů. 
Pozvání platí i pro majitele profesionálně postavených strojů.
Neváhejte, nestyďte se, a pokud máte k dispozici jakýkoliv amatérský nebo profesionální stroj přijeďte se s ním 
ukázat na nové sranda akci traktoriáda halekovice 2018.
Akce se uskuteční pod heslem traktory vŠech zemí, spojte se.

Akce se bude pořádat v sobotu dne 22. 9. 2018 v halenkovicích.
program:
1)  Sjezd všech traktorů a ostatních strojů v doprovodu jejich majitelů ve 14:00 hodin k budově obecního úřa-

du na Pláňavách.
2) Technická prezentace jednotlivých strojů 14:00 až 14:30 hodin
3) Spanilá jízda – všechny traktory v řadě za sebou společně přejedou na modelářské letiště na Vrchovici.
4)  Na modelářském letišti budou traktory zaparkovány na technické výstavce, kde se stanou předmětem ob-

divu všech technických nadšenců.
5) Na letišti bude doprovodný program:
- divácká soutěž o TECH-NEJ-STROJ
-  doprovodný program ženy – víno – zpěv (pořadatelé si vyhrazují právo změny, možná budou ženy a víno 

nahrazeny pivem a opékanou klobáskou)

V případě zájmu Vás pořadatelé prosí o předběžnou registraci:
kontaktní osoba: milan bieberle, tel. 608 866 312, e-mail milan.bieberle@gmail.com
Registrace je nezávazná a slouží pořadatelům pro zajištění logistického zázemí celé akce.
Registrace proběhne vyplněním jednoduchého formuláře, který Vám bude zaslán po domluvě s panem Bieberlem.

Co by to bylo za akci bez diváků – na modelářské letiště jsou srdečně zváni všichni občané a techničtí obdivova-
telé, kteří se rádi podívají a ocení technickou úroveň vystavených strojů.                                               Milan Bieberle
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pohyb obyvatel v roce 2017
K 31. 12. 2017 měly 

Halenkovice 1907 oby-
vatel, což je o 22 více než 
v roce 2016. Narodilo se 
21 dětí a zemřelo 19 ob-
čanů, viz níže. Přistěho-
valo se 41 osob a 21 osob 
se odstěhovalo. Na jiné 
číslo popisné (stěhování 
v obci) se přehlásilo 23 
osob. Na úřední adrese 
Halenkovice čp. 76 je evi-
dováno 71 osob. Cizinců 
je u nás celkem 17, což je 
o 1 méně než vloni, z toho 
má v obci 11 trvalý pobyt 
a 6 je s pobytem přechod-
ným. 15 občanů změnilo 
sňatkem svůj stav, ovdo-
vělo 7 a rozvedlo se 6. 
V Halenkovicích se konaly 
4 svatební obřady: jeden 
na zahradě v Zádřinoví, 
dva u kapličky na Hrad-
ské a jeden na obecním 
úřadě. V obci bylo k tomu-

narození
Adriana Drábková 05.01.2017 Pláňavy 748
Jakub Čevora 06.02.2017 Svaté 366
Lukáš Zuzaňák 17.03.2017 Dolina 738
Julie Stuchlíková  03.04.2017 Pláňavy 363
Ian Benjamin Powell 17.04.2017 Břehy 494
Jakub Lipner 11.05.2017 Svaté 442
Jan Sihelský 15.05.2017 Pláňavy 103
Štěpánka Horková 18.05.2017 Břehy 531
Saskie Frolíková 28.05.2017 Záhumení 161
Jindřich Karel Novák 31.05.2017 Břehy 54 ev.
Šimon Plšek 22.06.2017 Pláňavy 122
Laura Fürstová 06.07.2017 Pláňavy 504
Anna Pilnajová 13.07.2017 Pláňavy 76
Vendelín Oliva 15.08.2017 Dolina 729
Nancy Slezáková 16.08.2017 Záhumení 617
Josef Janošík 16.08.2017 Zádřinové 53
Julie Hubáčková 22.08.2017 Obecnice 537
Petr Holík 01.12.2017 Zádřinové 51
Ema Umysová 18.12.2017 Pláňavy 347
Valerie Planá 23.12.2017 Břehy 311
Eliška Šůstková 31.12.2017 Dolina 591

Úmrtí
Alfred Rozmahel 03.01.2017 Svaté 486
Lukáš Chocholatý 03.03.2017 Záhumení 520
Věra Vojtášková 14.03.2017 Nová silnice 414
Helena Janošková 14.03.2017 Břehy 141 ev.
Antonín Bělošek 01.05.2017 Katernice 148
Jiří Navrátil 17.06.2017 Pláňavy 247
Veronika Barvíková 15.07.2017 Záhumení 602
Ludmila Kubičíková 10.08.2017 Dědina 369
Marie Almášiová 26.08.2017 Dolina 726
Josef Michalík  27.08.2017 Svaté 568
Antonín Hrdý 29.09.2017 Svaté 277
Jaromír Skácel 03.10.2017 Pláňavy 90
Jaroslava Gabryšová 07.10.2017 Záhumení 571
Stanislava Badalová 30.10.2017 Dolina 597
Jakub Marholt 29.11.2017 Zlámanec 587
Marie Strašáková 03.12.2017 Katernice140 
Stanislav Kašpárek 09.12.2017 Záhumení 617
Anežka Navrátilová 09.12.2017 Kržle 490
Zdenka Súkupová 31.12.2017 Pláňavy 245

to datu 7 osob starších 90 let: Oldřiška Šenkyříková 
(90), Marie Cibulková (91), Marie Vičánková (91), 
Jiřina Bezlojová (94), Milada Gajdošíková (94), Ka-

rel Žák (95), Vlastimila Hrabalová (97). Všechna data 
z evidence obyvatel jsou k 31. 12. 2017.

Bohdana Blažková

blahopřejeme

Krásné jubileum 90 let oslavila v měsíci říjnu paní marie vojáčková ze zádřinové, 
která v současné době žije v domově pro seniory v Napajedlích.
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V sobotu 14. října 2017 jsme na obecním úřadě v Halenkovicích do živo-
ta přivítali naše nejmenší děti. Pozvaní na tuto malou slavnost přijali: Monika 
a Pavel Fürstovi s dcerou Laurou (foto č. 1), Jana a David Sihelští se synem Janem 
(foto č. 2), Veronika a Jakub Frolíkovi s dcerou Saskií (foto č. 3), Anežka a La-
dislav Horkovi s dcerou Štěpánkou (foto č. 4), Žaneta Plšková a Luděk Skopal 
se synem Šimonem (foto č. 5), Zdeňka a Petr Lipnerovi se synem Jakubem (foto 
č. 6), Markéta a Daniel Novákovi se synem Jindřichem Karlem (foto č. 7) a Hana 
a Marek Olivovi se synem Vendelínem (foto č. 8). Pěkný program plný básniček, 
písniček a tanečků předvedly děti z mateřské školy a žákyně základní školy. 
Program nacvičily pod vedením p. učitelky Černochové a p. učitelky Čechové. 
O hudební doprovod se postarala sl. Zuzana Kříčková. Pozdravit novorozené 
děti přišli také příbuzní a přátelé rodičů.

Přejeme malým občánkům i rodičům pevné zdraví, hodně štěstí a spokoje-
nosti.

Pozn. redakce: Děkujeme Šárce Očadlíkové a Terezce Musilové za účinkování 
při vítání dětí. Přejeme jim úspěšné studium na víceletém gymnáziu.

Bohdana Blažková, matrikářka

vítání občánků

4. 7. 8.

5. 6.

3.

2.

1.



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ   2018 / 1 64č. 86

vydal: oÚ halenkovice 2018/1. redakce: oÚ halenkovice, tel. č. 577 945 736, e-mail: obec@halenkovice.cz, www.halenkovice.cz, číslo vydání: 85, registrační číslo: 
mk čr e 13080. povoleno referátem kultury okresního úřadu ve zlíně dne 1.3.1995. sazba: zuzana nekudová, 723 484 608. náklad 1000 ks 

BLAHOPřeJeMe
Listopad

50 let
Renata Brázdilová, Pláňavy 644

Radek Vlk, Obecnice 522

60 let
Jiří Čevela, Nová silnice 471

Břetislav, Hrdý Svaté 277
Jitka Krkošková, Záhumení 560
Stanislav Michalík, Svaté 521
Jaroslav Kopecký, Dědina 21

65 let
Libuše Pešinová, Dolina 208

Josef Krkoška, Kopec 659
Karel Dohnal, Zádřinové 200

Zdeněk Železník, Katernice 110

Prosinec
50 let

Jindřich Kašpar, Katernice 104

55 let 

Jaroslav Režný, Katernice 650

60 let
Eva Kopčilová, Záhumení 621

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

Bohdana Blažková, matrikářka

Uzávěrka 87. čísla je k 30. 3. 2018 - zprávy za toto období, zajímavosti a pozvánky na další kulturní a společenské dění  
zasílejte nejpozději do 31. 5. 3018   na e-mailové adresy: obec@halenkovice.cz nebo bieberlova@centrum.cz. 

70 let
Milouš Janiš, Kržle 355

Marie Gabryšová, Dolina 591 

75 let
Marie Kurtinová, Zádřinové 299

Leden
55 let

Irena Juřenová, Záhumení 444
Josef Valenta, Svaté 75

60 let
Jindřich Sudolský, Záhumení 613

Dana Ančincová, Dolina 569

65 let
Ludmila Očadlíková, Dolina 223

75 let
Karla Graclová, Obecnice 79

80 let
Marie Skácelová, Pláňavy 90

Zdeňka Hnilicová, Záhumení 479
Anna Bilíková, Pláňavy 94
Jindřich Trvaj, Svaté 238

Únor
50 let

Tonda Gajdošík, U kameňa 660

60 let 
Josef Tomaštík, Katernice 146

Karel Kašík, Svaté 253

65 let
Danuše Skopalová, Katernice 145

70 let
Josef Kalas, Zádřinové 58

Marie Tomaštíková, Zádřinové 68
Jarmila Tomaštíková, Kopec 18

Emil Macků, Dolina 493

75 let
Dana Gabrhelíková, Dolina 517

Josef Kocián, Dolina 224
Josef Vičánek, Svaté 206

Marie Hučíková, Katernice 153

80 let
Jindřich Juřena, Dědina 20
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