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Ve čtvrtek 26. června jsme 
se sešli u památníku obětí 
první i druhé světové války 
v parku u nové základní ško-
ly. Účast nebyla zrovna velká, 
ale i ta padesátka lidí měla 
svou cenu. Starosta obce Ja-
romír Blažek připomněl pří-
činy vzniku války, její začátek 
a více než čtyřicet obětí prv-
ní světové války z naší obce 
a vůbec z českých zemí. P. Bo-
humil Kundl zase do pietního 
setkání vnesl duchovní roz-
měr a zazněl i úryvek z Bible, 
konkrétně o Kainovi a Abelo-
vi s poselstvím o tom, že ne-
jsme ostrovy sami pro sebe. 
Všichni máme odpovědnost 

za svět, jak to stojí i v modlit-
bě OSN :  

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

nás, abychom z ní udělali 
planetu, která nebude 

ničena válkami, trápena 
hladem a strachem, trhána 

v nesmyslném rozdělení 
podle ras, barvy, světového 

názoru. Dej nám odvahu 
a prozíravost, abychom už 

dnes začali pracovat na 
tom, aby naše děti a děti je-
jich jednou mohly s hrdostí 

nést jméno člověk.
Na závěr celého vzpo-

mínkového setkání zazněla 
naše státní hymna 
v podání slečny Evy 
Hanáčkové z napaje-
delské ZUŠ Rudolfa 
Firkušného. Uspo-
řádáním této vzpo-
mínkové akce se 
naše obec přihlásila 
k odkazu předků, 
kteří obětovali své 
životy v dobré víře, 
že další generace se 
budou mít líp. Záleží 
jen na nás, bude-li 
platit nápis na po-
mníku: Vaše oběť 
marná nebyla. 

Já osobně, když 
míjím nějaký památ-
ník obětem válek, 
ať proběhly kdykoli, 
zažívám dva pocity. 
Na jedné straně je 
to úcta k těm, kteří 
obětovali své živo-

ty za dobrou věc a na druhé 
straně se ptám, bylo-li to nut-
né.  Podíváme-li se na válečné 
kon likty posledních sta let, 
tak co nám přinesly kromě 
milionů mrtvých a zraně-
ných, kromě milionů zniče-
ných domovů? Většinou ten, 
kdo válku začal, jak se říká, 
splakal nad výdělkem. Nejen-
že nezískal to, po čem toužil, 
ale naopak ztratil to, co měl 
před válkou. Nejinak tomu 
bylo i s válkou, kterou nyní 
nazýváme první světovou. 

Podívejme se trochu do 
historie…

Koncem 19. století se začaly 
formovat dva bloky. Německo 
s Rakousko-Uherskem a po-
sléze s Itálií na jedné straně 
a proti nim Francie, Rusko 
a Anglie na straně druhé. 
Německo toužilo získat nová 
odbytiště, nové trhy, nové 
kolonie. Samo ale nechtě-
lo válku začít. Mělo velkého 
spojence v Rakousko-Uher-
sku, kde vládl rod Habsbur-
ků, zosobněný Františkem 
Josefem I., který nastoupil 
vládu už v roce 1848. Ten 
dost těžce nesl novou struk-
turu země po roce 1867, kdy 
se i v názvu císařství objevilo 
slovo Uhersko jako podmín-
ka uklidnění maďarské části 
říše. Rakousko-Uhersko sou-
peřilo s Ruskem o vliv na Bal-
káně. V roce 1908 František 
Josef I. připojil ke své zemi 
Bosnu s Hercegovinou. Když 
se v červnu 1914 konaly vel-
ké vojenské manévry poblíž 

hranic se Srbskem, které se 
stavělo proti připojení Bosny 
k Rakousko-Uhersku, násled-
ník trůnu František Ferdi-
nand d´Este - jakožto vrchní 
inspektor rakousko-uherské 
armády – okázale navštívil 
bosenské Sarajevo. To, co 
následovalo, se stalo spouš-
těcím mechanismem války, 
jakou svět do té doby nepo-
znal. Rukou srbského aten-
tátníka, člena skupiny Mladá 
Bosna, Gavrilo Principa byl 
spáchán atentát na arcivévo-
du, při kterém zahynul nejen 
František Ferdinand d´Es-
te, ale i jeho manželka Žo ie 
Chotková. Psal se 28. červen 
roku 1914. O měsíc pozdě-
ji vyhlásil František Josef I. 
válku Srbsku. Německo pod-
pořilo Rakousko-Uhersko, 
Rusko zase podpořilo Srbsko 
a Francie přispěchala na po-
moc Rusku. Německo přes 
Belgii chtělo do Francie a An-
glie podpořila Belgii. Světový 
kon likt vypukl. Z místní kri-
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ze mezi Rakousko-Uherskem 
a Srbskem se stala válka svě-
tová. Útočníci očekávali rych-
lé vítězství, ale válka skončila 
až za čtyři roky. Z rychlé vál-
ky se stala válka zákopová. 
Pro ty, kteří historii neznají 
a chtěli by znát souvislosti, 
uvedu jen pár hlavních udá-
lostí.

Nejprve v srpnu 1914 Ně-
mecko na východě poráží 
ruskou armádu, ale o měsíc 
později Francie za pomoci 
Anglie u řeky Marny zasta-
vuje západní německou ar-
mádu, která porušila všechny 
dohody a přešla přes neutrál-
ní Belgii a Lucembursko. Tato 
první velká bitva zastavila 
německý postup a v podstatě 
znamenala konec německých 
plánů na rychlé a vítězné 
ukončení války. 

V roce 1915 je u města 
Yprés v Belgii poprvé použit 
plyn chlór. Později se podle 
města plyn přejmenoval na 
yperit. V únoru 1916 začíná 
bitva u Verdunu, která trvá až 
do prosince téhož roku.

Největší bitvou první svě-
tové války byla bitva na So-
mmě 1. 9. – 18. 11. 1916. 
Jen za první den bitvy padlo 
19 000 Britů. U řeky Sommy 
našlo nakonec smrt 420 000 
Britů, 205 000 Francouzů 
a 465 000 Němců. Toto byla 
cena za získání zhruba 3 km 
území! V této bitvě také Bri-
tové použili novou zbraň: 
tank.

V souvislosti s bitvou na 
Sommě stojí za zmínku jed-
na „perlička“: Při útoku na 
německé zákopy v jednom 
z nich zahynula většina 
obránců. Mezi několika zra-
něnými přeživšími byl voják, 
kterého tehdy nikdo neznal – 
Adolf Hitler. Hned mě napadá 
a vás asi taky: Co by bylo, kdy-
by se pořádně tre ili…. 

Válka byla opravdu světo-
vou, protože se v ní účastnili 
i Japonci, Australané, No-
vozélanďané a od roku 1917 
i Američané. Bojovalo se v At-

lantiku i Tichomoří, na zemi, 
ve vzduchu, na vodě i pod vo-
dou.. V roce 1915 přešla Itálie 
na stranu tzv. Dohody (Fran-
cie, Británie, Rusko).

Svou roli ve světové válce 
sehrál i československý od-
boj. Vznikala tzv. českosloven-
ská zahraniční vojska, později 
označovaná jako legie s cílem 
podpořit vznik samostatného 
státu Čechů a Slováků. Nej-
prve v Rusku, pak ve Francii 
a Itálii. Československé legie 
se vyznamenaly hlavně v čer-
venci 1917 u ukrajinské ves-
nice Zborov, kde porazili ra-
kousko-uherskou armádu. Po 
tomto úspěchu vzrostl počet 
československých legionářů 
a autorita československého 
odboje. V bitvě u Bachmače 
porazili Němce a donutili je 
uzavřít příměří. Při těžkých 
bojích v italských Dolomitech 
docházelo k tomu, že Češi bo-
jovali proti sobě. Jedni v řa-
dách rakousko-uherské ar-
mády, druzí na opačné straně 
po boku Italů. Osud českých 
legií v Rusku byl složitý. Po 
Říjnové revoluci v roce 1917 
nová sovětská vláda doufala, 
že se připojí k bolševikům. 
To se ale nestalo, a aby naše 
legie mohly domů, musely 
přejít celé Rusko přes Tran-
sibiřskou magistrálu až do 
Vladivostoku a pak lodí přes 
Ameriku do Evropy. 

Východní fronta prakticky 
skončila podepsáním Brest-
litevského míru 3. března 
1918. Rusko v podstatě při-
jalo německý diktát. Výmě-
nou za mír se vzdalo Finska, 
pobaltských států, Polska 
a Ukrajiny. Německo a Ra-
kousko-Uhersko tak mohlo 
přeskupit své síly na západní 
frontu a do Itálie.

Součástí této dohody bylo 
i odzbrojení českosloven-
ských legií, což naše vojsko 
odmítlo a vydalo se na onu 
strastiplnou cestu Ruskem. 
Nicméně státy Dohody zača-
ly vnímat naše národy a pak 
už byla snazší i cesta k samo-
statnému Československu.  

Některé prameny zmiňují 
i plánované osvobození cara 
Mikuláše II. a jeho rodiny, 
které se bohužel nekonalo. 
Pár dnů před příchodem na-
šich legionářů do Jekatěrin-
burgu byl v Ipatěvově domě 
car s celou svou rodinou bol-
ševiky popraven a jejich těla 
skončila v lese ve vápnem vy-
sypané jámě.  Ostatky členů 
carské rodiny a jejich služeb-
ných byly nalezeny v červ-
nu 1991 pod náspem staré 
koptjakovské cesty nedaleko 
Jekatěrinburgu. V průběhu 
vyšetřování trestného činu, 
které vedla ruská Generální 
prokuratura, byly identi iko-
vány. 17. července 1998 byly 
ostatky členů carské rodiny 
převezeny do Sankt-Petěr-
burgu, kde byly pochovány 
v Petropavlovském chrámu.

Německá protiofenzíva na 
západě neměla úspěch. Ve 
chvílích, kdy se Francouzi 
blížili k Sedanu, Němci po-
chopili, že válku prohráli. 
Bitva u Vittorio Veneto v Itá-
lii probíhala v době, kdy se 
rozpadalo i samotné Rakous-
ko-Uhersko. Na konci října 
1918 začaly jednotlivé části 
Rakousko-Uherské říše – Čes-
koslovensko (28. října), Stát 
Slovinců, Chorvatů a Srbů 
(29. října) a Maďarsko (30. 
října) – vyhlašovat postupně 
nezávislost. 29. října 1918 

Pokračování ze strany 1 požádaly rakouské císařské 
úřady Itálii o příměří. 11. lis-
topadu 1918 nový císař Karel 
I. se vzdal zásahů do státních 
záležitostí a opustil Schön-
brunn. Rakousko-Uhersko 
zaniklo.

Jako konec světové války 
je udáván a ve světě oslavo-
ván 11. listopad 1918, kdy od 
11 hodin zavládlo na všech 
frontách příměří (11. 11. v 11 
hodin), podepsané téhož dne 
v 5.05 hodin ráno německou 
generalitou ve štábním va-
góně vrchního velitele doho-
dových vojsk francouzského 
maršála Foche v Compiègne. 
Formálním zakončením války 
byly Pařížské předměstské 
smlouvy v roce 1919. Smlou-
va požadovala, aby Německo 
přijalo plnou odpovědnost za 
vypuknutí první světové vál-

ky, a aby zaplatilo značné vá-
lečné reparace Státům Doho-
dy (Německo muselo splácet 
132 miliard marek). Dále Ně-
mecko ztratilo Alsasko a Lot-
rinsko a všechny své kolonie 
v Africe a Oceánii. Německá 
armáda byla omezena na 
100 000 mužů. Smlouva dále 
de inovala poválečné hranice 
evropských států. Smlouva 
byla podepsána 28. června 
1919 a rati ikována Společ-
ností národů 10. ledna 1920. 
V Německu smlouva způso-

Pokračování na straně 3
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Pokračování ze strany 2
bila šok, který následně při-
spěl ke kolapsu Výmarské 
republiky a v konečném dů-
sledku k převzetí moci Adol-
fem Hitlerem o 14 let poz-
ději. Text smlouvy je dodnes 
jako zákon č. 217/1921 Sb. 
součástí právního řádu Čes-
ké republiky.

Jaký byl tedy konečný účet 
první světové války? Kromě 
nesmírných materiálních 
škod ve válce zemřelo asi 10 
000 000 vojáků a 7 000 000 
civilistů, zraněno bylo přes 
20 000 000 lidí. Důsledkem 
světové války byl zánik Ra-
kouska-Uherska, carského 
Ruska, Německého císařství 
a Osmanské říše a vznik ná-
stupnických států. Rakous-
ko-Uhersko se rozpadlo na 
Československo, Rakousko 
a Maďarsko.

A tady nastává ta moje 
otázka: Proč to všechno? Cui 
bono? Komu to prospělo? 
A to ta čísla nejsou úplná. 
V roce 1918 vypukla epide-
mie španělské chřipky. Špa-
nělské ne proto, že by vznik-
la ve Španělsku, ale protože 
tam měla největší následky. 
Jinak ji přivezli do Evropy 
Američané. Během dvou let 
zahynuly na zápal plic desít-
ky milionů lidí. Prameny se 
rozcházejí. Uvádí se 20 – 40 
milionů lidí, tedy daleko víc 
než sama světová válka. Dále 
můžeme připočíst genocidu 
Arménů. V letech 1915-1918 
Turci vyvraždili 1,5-2 milio-
ny Arménů. Doporučuju pře-
číst si knihu Čtyřicet dnů od 
Franze Wer la. Vezmeme-li 
Čechy, tak třeba v Itálii bo-
jovali Češi proti sobě. Jaký to 
mělo smysl. Pokud se podí-
váte v televizi na ilmy Osudy 
dobrého vojáka Švejka a Po-
slušně hlásím, tak můžete 
nabýt pocit, že to vlastně 
byla jedna velká sranda. Ne-
byla. A tuto Haškovu knihu 
osobně bytostně nemám rád. 
První světová válka přináše-
la i jiné skoro by se dalo říci 
absurdní situace. Možná si 

pamatujete starší francouz-
sko-německý seriál Muži na 
křídlech z roku 1978 a jeho 
pokračování Dobytí nebe 
z roku 1980. Seriály, kterým 
ty dnešní nesahají ani po kot-
níky. Vyprávěly o počátcích 
letectví, kdy němečtí a fran-
couzští průkopníci letectví 
dělali první lety a odchytá-
vali chyby letadel. A naráz 
přišla první světová válka 
a kamarádi stáli proti sobě 
a věděli, že jeden z nich to ne-
přežije. Scéna, kdy Hans se-
střelí svého nejlepšího kama-
ráda Etienna a pak mu dává 
kytici na rakev, z toho běhal 
mráz po zádech. Mnohokrát 
jsem přemýšlel, co bych dělal 
já v situaci vojáků útočícího 
státu ať před sto lety nebo 
dnes. Měl bych rozkaz zabít 
nepřítele. Ale ten protivník 
mně nic neudělal. Jen má by-
dliště v jiném státě, kterému 
naši mocipáni vyhlásili z ně-
jakého důvodu válku. Proč ho 
mám zabíjet, proč mám brát 
jeho dětem otce a manželce 
manžela? Proč? Pro nějakou 
ideologii? Samozřejmě je 
něco jiného válka obranná, 
kdy někdo chce zničit moji 
zem a nebude mít problém 
vyvraždit moji rodinu. Tam 
je vzít do ruky zbraň povin-
nost. Někdy si pokouším 
představit, jaké to je, když se 
setkávají veteráni druhé svě-
tové války. Před lety po sobě 
stříleli, dnes spolu sedí u kafe 
a vyprávějí si, jaké to tenkrát 
bylo… A už úplně nepocho-
pitelná je pro mě občanská 
válka, kdy se vraždí 
sousedé, kteří spo-
lu včera grilovali 
maso. 

Válka je vždy zlá 
a nejhorší je pro 
ženy, které vidí 
umírat své muže 
a syny. Přicházejí 
o všechny naděje, 
které do svých dětí 
vkládaly. Kulka či 
granát utne život 
a do nicoty uvrh-
ne ty stovky hodin 

piplání dítěte od narození do 
dospělosti. Prožili jsme pi-
etní vzpomínku u pomníku 
padlých v první světové válce 
i v té druhé a u hrobů těch, 
kteří položili své životy za 
osvobození naší obce. Přišli 
z dalekého Rumunska a tady 
skončil jejich život. Jejich 
blízcí se už jejich návratu ne-
dočkali. Ani nevíme, na které 
straně všichni ti padlí v první 
válce stáli, za koho bojovali. 
Možná na straně Rakouska-
-Uherska. Co měli dělat? Měli 
odmítnout? Vzbouřit se? 
Čekala by je nejspíš popra-
va. Vzpomeňte na vynikající 
český ilm Hvězda zvaná Pe-
lyněk z roku 1964 o vzpouře 
rakousko-uherských vojáků 
z jara 1918. Jeden z popra-
vovaných (hraje ho Rudolf 
Deyl ml.) má poslední přá-
ní: Aby Češi už nikdy nestáli 
proti sobě! Při vzpomínce na 
padesátá léta se musíme při 
této scéně stydět. Ony ty naše 
dějiny nejsou někdy nic moc. 
Tvrdím, že ilm Lidice by měl 
vidět každý Němec a naopak 
ilm Habermannův mlýn ka-

ždý Čech.
Co můžeme za ty, kteří 

v různých válkách přišli o ži-
vot, udělat? Moc už ne. Jen 
jim můžeme při míjení po-
mníků v duchu vzdát čest, 
jsme-li věřící, můžeme jim 
věnovat modlitbu. Ale něco 
přece jen: Nedopustit, aby je-
jich pomníky zarostly trávou 
a plevelem, nedopustit, aby 
ty pomníky byly ničeny nebo 
zrušeny. Někde v zákoutích 

naší duše bychom měli vě-
dět, že za nás někdo někde 
bojoval, a že jsme na světě 
možná i díky jim. Vzpomínky 
nelze ukrást, ale lze zapo-
menout. Můžeme si o Sovět-
ském svazu a jeho roli v běhu 
dějin myslet cokoli, ale ne-
měli bychom zapomenout, že 
řada Rusů položila své životy 
i v posledních chvílích druhé 
světové války za osvoboze-
ní našeho státu, stejně jako 
rumunští vojáci položili své 
životy při osvobozování Ha-
lenkovic. A ať si říká kdo chce 
co chce, nebýt Rudé armády, 
nebýt Stalingradu, Kurska 
a třeba Dukly, tak by ten náš 
svět vypadal úplně jinak, 
mapy světa by byly úplně 
jiné a třeba by tento článek 
byl napsán německy, anebo 
spíše vůbec.

Nemůžeme a nesmíme ni-
kdy říct, že se nás něco vůbec 
netýká. V předmluvě Hemin-
gwayovy knihy Komu zvoní 
hrana jsou napsána nádher-
ná slova, která bychom si 
měli zapamatovat: 

„Žádný člověk není ostrov 
sám pro sebe. Každý je kus 
nějakého kontinentu, část 
nějaké pevniny: spláchne-li 
moře hroudu, je Evropa 
menší, jako by to byl nějaký 
mys, jako by to byl statek 
tvých přátel nebo tvůj. 
Smrtí každého člověka je 
mne méně, neboť jsem část 
lidstva. A proto se nikdy 
neptej, komu zvoní hrana. 
Zvoní tobě.“

Josef Tomaštík, červen 2014
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Slovo starostySlovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou 

poslední číslo Halenkovické-
ho zpravodaje vydané před 
novými komunálními vol-
bami. Dovolte mně, abych se 
zde stručně rozepsal a shr-
nul práci za poslední období. 

V Kopaninách se nově bu-
dují čtyři retenční nádrže, 
které mají zlepšit protipo-
vodňová opatření v části 
obce Zádřinová. V rámci 
kompletních pozemkových 
úprav tu bude vystavěna 
nová komunikace pro lep-
ší dosažitelnost přilehlých 
pozemků. Investorem je 
Pozemkový úřad s investi-
cí kolem šesti mil. korun. 
Obec Halenkovice se ak-
tivně zapojila do realizace 
těchto opatření. Pro práci 
jsme využili i pracovníky 
zaměstnané v naší obci přes 
dotační politiku úřadu práce 
tzv. VPP (veřejně prospěš-
ná práce). V letošním roce 
obec zaměstnává pět našich 
občanů, a to od dubna do říj-
na.  Jako tradičně se aktivně 
podílejí i na údržbových pra-
cích a úklidu obce. 

Od začátku prázdnin se 
dále pokračuje na opravě 
fasády staré školy, jejíž sou-
částí je i MŠ a dodělává se 
oplocení „školkovské“ za-
hrady. Na jihozápadní stěně 

budovy jsme pro zajímavost 
a také zpestření nechali vy-
malovat sluneční hodiny, 
ukazovat budou až koncem 
srpna, chybí přivrtat stře-
dovou tyč. Projekt připravil 
Ing. Zika ze Žlutav, který je 
zapáleným propagátorem 
slunečních hodin v našem 
regionu. Podrobněji Vás 
o této akci budeme infor-
movat v příštím čísle Ha-
lenkovického zpravodaje. 
Příjemně na pohled vypa-
dají budovy kostela a školy, 
které jsou díky irmě E.ON 
zbaveny nevzhledných drá-
tů a elektřina je přivedena 
do těchto zařízení zemí. Avi-
zované osvětlení panelové 
cesty z Katernic na Pláňavy 
je již hotové a pěší si i ve 
večerních hodinách mo-
hou tudy krátit cestu, aniž 
by klopýtali a možná také 
dětem v zimě poslouží jako 
osvětlená dráha na sáňko-
vání. 

Během posledních měsí-
ců byly v naší obci provede-
ny dvě významné kontroly 
ze Zlínského kraje a z Mi-
nisterstva zemědělství. Obě 
kontroly byly zaměřeny 
na splnění podmínek při-
dělení dotace u akce „Ka-
nalizace a ČOV Halenkovi-
ce“. Jednalo se o poslední 
závěrečnou kontrolu před 

samotným rozhod-
nutím o přiznání 
dotace. V případě 
neúspěchu – po-
rušení některé 
z podmínek, se do 
systému vrací po-
měrná část poskyt-
nutých inančních 
prostředků. Nám 
toto však nehrozí. 
Kontroly dopadly 
dobře, stavba byla 
postavena dle pro-
jektové dokumen-
tace bez závažných 
změn. Dotace byly 
uznány v celém 
rozsahu.

Ke kanalizaci 
a centrální ČOV 
bych se ještě jed-
nou vrátil. Chci 
zdůraznit nutnost 
přímého napojení 
domů ke kanali-
zační síti. Obec 
Halenkovice, byla 
upozorněna Po-
vodím Moravy na 
porušení u vypou-
štěných kanali-
začních vod, a to 
v části obce Zádři-
nové. Zjistili jsme, 
že některé domác-
nosti (domy) mají 
napojené dešťové 
vody přímo do 
septiků (žump) 
a v případě dešťů dochází 
k jejich vyplachování a úniku 
znečištěných vod do potoku. 
Tímto chci upozornit ty vlast-
níky, kteří takto obchází plat-
né zákony a znečišťují vody, 
že mají poslední možnost 
nápravy. Podobný problém 
je i na Dolině, ale tam chybí 
dobudovat kanalizaci. Dříve 
nebo později budou v této 
věci úředníci z odboru život-
ního prostředí velmi činní 
a nekompromisní, a to hlavně 
ve inančních postizích. Po-
kud budete potřebovat v této 
věci poradit, prosím, nevá-
hejte se na mě obrátit.

Závěrem bych vás rád 
pozval na oslavu založení 
obce (380 let), která pro-
běhne 20. září 2014. O pro-
gram se postarají jednot-
livé složky, které aktivně 
pracují v naší obci. Hasiči 
předvedou cvičení, TJ Ha-
lenkovice sehraje zápas, 
myslivci si připraví pro-
gram na své chatě, zahrád-
káři na pálenici a možná 
se připojí i další. Podrobný 
program bude včas zve-
řejněn v kabelové televizi, 
na webu a na vývěskách 
v obci. 

Jaromír Blažek

Práce na fasádě staré školyPráce na fasádě staré školy

Výstavba nového veřejného osvětlení
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ZO vzalo na vìdomí
Zprávu o plnění usnesení 

z minulého zasedání ZO
Zprávu o činnosti rady obce
Rozpočtové opatření 

č. 2/ O/2014 
ZO schválilo:

Závěrečný účet Obce Ha-
lenkovice za rok 2013 a sou-
hlasí s celoročním hospodaře-
ním, a to bez výhrad

Účetní závěrku Obce Ha-
lenkovice za rok 2013

Předložený dokument 
v oblasti KPSS na Otrokovicku 
na období 2014 až 2015

Předloženou smlouvu s i. 
MCI SERVIS s.r.o. k zajištění vý-
běrového řízení na dodavatele 
prací u „II. Etapy stavby Kanali-
zace a ČOV Halenkovice“

Záměr prodeje obecního 
pozemku id. ½ parc. č. 489/1 
v k. ú. Žlutava

Přijetí pozemku parc. 
č. 2578 v k.ú. Halenkovice for-
mou daru od p. Marčíka

Předloženou smlouvu 
s p. Miroslavem Králem k zajiš-
tění a podání žádosti o dotaci 
na akci „Rekonstrukce sportov-
ního areálu u ZŠ Halenkovice“

Rozpočtové opatření 
č. 1/ O/2014

Záměr přijetí id. ½ pozem-
ku parc. č. 52/2 a to formou 
daru

Paní Ing. Miriam Lukášo-
vou – zástupce obce - jako pří-
sedícího soudce u Okresního 
soudu ve Zlíně.

Záměr prodeje obecních 
pozemků parc. č. 3777/1, 
3777/2 a pozemku 3606/12 
(dle geometrického plánu 
č. 1288-029/2014) vše  v k. ú. 
Halenkovice

RO se zabývala
zprávou Policie ČR Napaje-

dla za rok 2013 - Npor. David 
Hoff informoval členy rady 
obce o trestné činnosti v na-
šem okrsku. Celkem 237 trest-
ných činů, 1000 přestupků 
a z toho bylo 58% objasněno. 
Problémem je alkoholismus 
u řidičů - vyšetřili 21 skutků 
na alkohol, také je zvýšený 

duben 2014 až èerven 2014


Z jednání zastupitelstva a rady obce Z jednání zastupitelstva a rady obce 



























výskyt drog (netýká se Halen-
kovic) 

výměnou závěsu na zadní 
stěně podia v sále obecního 
úřadu. Oslovena jedna irma - 
dodává přímo samety do diva-
del. Nabídka je cca 80.000,- Kč 
bez DHP. Vysoká cena, hledají 
se další dodavatelé.

opravou výtluků na míst-
ních komunikacích. Pokračo-
vat se bude hlavně U Svatých, 
na Dolině atd. 

zápisem o provedení kur-
zu a školení BOZP pracovníků 
Obec Halenkovice.

žádostí o podporu z Ope-
račního programu ŽP ze SF ŽP 
ČR -  „Park u památníku pad-
lých“

smlouvou o dílo s M. Krá-
lem na projektovou dokumen-
taci „Rekonstrukce sportov-
ního areálu u Základní školy 
Halenkovice“. Schválí ZO.

oznámením o umístění 
včelstva parcel.č. 239/1 v k.ú. 
Halenkovice - Štěpán Říha

termínem a trasou jíz-
dy motocyklů - „MOTO-
BESIP“ (19. 4. od 12 do 15 
hod. - náhradní termíny 3.5. 
a 17.5.2014)

rozhodnutím č. 32/2014, 
MěÚ Otrokovice ŽP a VH – 
aktualizace „Kanalizační řád 
Obce Halenkovice“.

nedostatkem míst v MŠ. 
Na základě posouzení Krajské 
hygienické stanice není možné 
stávající prostory budovy vyu-
žít k navýšení počtu dětí v MŠ. 

 návrhem na úpravu parčíku 
na Pláňavách. Jedná se o osáze-
ní prostoru, lavičky, odpadkové 
koše a vodní prvek atd.

přechodnou úpravou pro-
vozu na pozemních komunika-
cích - 17. 5. 2014  od 8 -18 ho-
din (Výlet do pohádky) - MěÚ 
Otrokovice dopravně správní 

žádostí o změnu územního 
plánu - Klára Hlůšková 

žádostí o odkoupení po-
zemku - Michal Holásek

pozemkovou úpravou  - 
„Halenkovice – Kopaniny“ - Ar-
vita P spol. s.r.o.





















návrhem zprávy 
č. 235/2013/KŘ o výsledku 
přezkoumání hospodaření 
obce Halenkovice za rok 2013 
a zprávy č. 235/2013/KŘ o vý-
sledku přezkoumání hospoda-
ření obce Halenkovice za rok 
2013 - Krajský úřad ZK kance-
lář ředitele, oddělení kontroly

neinvestiční dotací ze stát-
ního rozpočtu kap. 398 – volby 
do EP - Krajský úřad ZK, eko-
nomický odbor

 studií odtokových poměrů 
potoku Vrbka - Lesy ČR

výsledkem veřejnoprávní 
kontroly u příjemce veřejné 
in. podpory (Obec Halenko-

vice) - VPP - kontrolu provedl 
Úřad práce ČR – Zlín 

RO schválila
žádosti o prominutí poplat-

ku stočného za rok 2014.
bezplatný pronájem sálu 

obecního úřadu pro bazárek 
dětského oblečení – Šárka 
Kašparová.

uzavření Smluv o výpůjčce 
pozemků za účelem realizace 
projektu „Protierozní opatření 
sanace strže v trati Břehy“ od 
vlastníků: p. Zapletal – parcel. 
č. 1407 PK, p. Strašák – par-
cel.č. 1856 PK a sl. Janišová – 
parcel.č. 1399 PK – vše v k.ú. 
Halenkovice. 

výběrové řízení  - výtah na 
budovu OÚ pro bezbariérový 
přístup. Výtah bude umístěn 
uvnitř budovy. Osloveny tři 
irmy: 1. Výmyslický výtahy, 2. 

Schindler, 3. OTIS. RO vybrala 
irmu Výmyslický výtahy. 

vyúčtování in. dotace 
k 5. výročí založení folklor-
ní souboru Pláňata (dotace 
20.000 - Kč)

novou smlouvu o zajištění 
zpětného odběru a využití od-
padu z obalů s f. EKO KOM

smlouvu s Krajským úřa-
dem Zlín o poskytnutí inves-
tiční in. dotace z rozpočtu ZK 
č. D/0289/2014/KH určenou 
na technické zhodnocení cis-
ternové požární automobi-
lové stříkačky TATRA ve výši 
400.000,- Kč 

znění smlouvy uzavřené 
dle OZ § 2079 mezi obcí a 6-ti 
vlastníky bytového domu 
č. 617. Jedná se o odprodej 
obecních pozemků sousedí-
cích s garážemi u bytovky.

účetní závěrku Základní 
školy a Mateřské školy Halen-
kovice za rok 2013. 

výběrové řízení na pře-
hrážku - „Sanace strže v trati 
Břehy“ – protierozní opatření. 
Předseda výběrové komise 
Ing. Eliška Trvajová. Výběr ze 
tří uchazečů na dodavate-
le stavby: MATRIX VZ s.r.o. 
Hodonín, EKOSTAVBY Brno, 
AGOMELI s.r.o. Brno. Na zákla-
dě známých referencí a ceny 
uspěla irma MATRIX VZ s.r.o. 
Hodonín. Územní rozhodnutí 
o umístění stavby č. 4/2014 
vydal MěÚ Napajedla SÚ.

výběrové řízení na pozi-
ci ekonom – účetní. Přišlo 23 
žádostí. Rada obce vybrala 
na základě vzdělání a praxe 
10 uchazečů do dalšího kola 
– osobní pohovor. Dostavilo 
se 5. Byla vybrána paní Petra 
Rozsypalová -nejlépe splňo-
vala dané podmínky. 

smlouvu o partnerství 
s inančním příspěvkem pro 
„Zvyšování kvality základní-
ho vzdělávání na území ORP 
Otrokovice“ v rámci operační-
ho programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. 

žádost ZŠ a MŠ Halenkovi-
ce příspěvkové org. o použití 
fondu odměn ve výši 10.000 
Kč. 

rozdělení inančních 
transferů pro sociální oblast 
(viz tabulka str. 6) – do konce 
května bylo odesláno vyrozu-
mění. Zbývá rozdělit 13.000,- 
Kč.

rozpočtové opatření 
č. 2/ O/2014

program zasedání zastupi-
telstva obce - 10. června 2014 
v 18 hodin v budově OÚ Ha-
lenkovice.
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PodìkováníPodìkování
Vážení občané Halenko-

vic,
dovolte mi, abych zde 

v předstihu před volbami 
poděkoval stávajícímu za-
stupitelstvu za čtyři roky 
práce pro obec. Není jed-
noduché rozhodovat o bu-
doucnosti obce, dnes už s 
cca 2000 lidmi. Vzít na svá 
bedra zodpovědnost za její 
rozvoj, s vědomím možné-
ho neúspěchu, či jiného 
nepřekonatelného problé-
mu. Chce to velkou dávku 
zdravého rozumu, odvahy 
a sebezapření, neboť jak 
praví klasik: „Po bitvě je 
každý generál“. Budouc-
nost vždy ukáže správnost 
nebo nesprávnost rozhod-
nutí a jedinými kritiky 
mohou být obyvatelé - vo-
liči. Stávající zastupitelé 

si jistě zaslouží úctu a re-
spekt.  V každém případě 
nikdo nemáme patent na 
rozum. Pokud máte jinou 
představu o tom, kudy 
by se měla obec ubírat, je 
nutné ji vyjádřit tím, že se 
aktivně zapojíte a budete 
kandidovat za některou ze 
stran nebo jako nezávis-
lí kandidáti a především 
se zúčastníte voleb jako 
voliči a vyjádříte tak svůj 
názor. Volby do obecních 
zastupitelstev proběhnou 
tak jako v celé republice 
i v Halenkovicích 10. a 11. 
října 2014. Chci vás požá-
dat o vaši účast. Více se 
jistě dozvíte z volebních 
programů jednotlivých 
stran. 

Hezký zbytek prázdnin. 
Jaromír Blažek

Městský úřad Napajedla, 
jako registrační úřad, v sou-
ladu s ustanovením § 21 
odst. 4 zák. č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, uveřejňuje 
potřebný počet podpisů vo-

Potøebný poèet podpisù volièù na Potøebný poèet podpisù volièù na 
peticích k podpoøe kandidátních peticích k podpoøe kandidátních 
listinlistin

Rozdìlení fin. prostøedkù Rozdìlení fin. prostøedkù 
na rok 2014 – sociální oblastna rok 2014 – sociální oblast

ličů na peticích pro nezá-
vislé kandidáty a pro sdru-
žení nezávislých kandidátů. 
V Halenkovicích jsou počty 
podpisů následující:

Pro nezávislého kandidáta 
74 podpisů.

Pro sdružení nezávislých 
kandidátů 130 podpisů.

Organizace rok 2013 rok 2014

Svaz těl. postižených Svaz těl. postižených 
HalenkoviceHalenkovice 4 0004 000 5 0005 000

Šťastný úsměvŠťastný úsměv 2 0002 000 2 0002 000

ČČK Zlín - terénní pracovniceČČK Zlín - terénní pracovnice 3 0003 000 3 0003 000

EDUCO ZlínEDUCO Zlín 2 0002 000 4 0004 000

DPS NapajedlaDPS Napajedla 20 00020 000 50 00050 000

DPS LukovDPS Lukov 6 0006 000 5 0005 000

Život pro děti, o.s.Život pro děti, o.s. 1 0001 000 2 0002 000

Charita sv. Anežky OtrokoviceCharita sv. Anežky Otrokovice 2 0002 000 10 00010 000

Diakonie UHDiakonie UH 2 0002 000 2 0002 000

DSS Nedašov DSS Nedašov 2 0002 000 2 0002 000

Centrum zdravot. postižených Centrum zdravot. postižených 
Zl. krajeZl. kraje 00 2 0002 000

Pečovatelská služba NapajedlaPečovatelská služba Napajedla 50 00050 000 50 00050 000

Celkem 94 000 137 000

Závìreèný úèet obce Závìreèný úèet obce 
Halenkovice za rok 2013Halenkovice za rok 2013

Zákon č. 250/2000 Sb. 
§ 17 o rozpočtových pravi-
dlech a zákon č. 128/2000 
Sb. o obcích v § 42 ukládá 
územně samosprávným 
celkům souhrnně zpraco-
vat závěrečný účet obce po 
skončení kalendářního roku 
v termínu do 30. 6. následu-
jícího roku a tento projed-
nat na jednání zastupitel-
stva obce. Závěrečný účet 
obsahuje:

výkaz Fin 2 – 12 M hodno-
cení plnění rozpočtu příjmů 
a výdajů v členění podle roz-
počtové skladby za období 
13/2013

výkaz Rozvaha Obce 
Halenkovice za období 
13/2013

výkaz zisku a ztráty za ob-
dobí 13/2013

výkaz Příloha za období 
13/2013

zprávu o celkové inven-
tarizaci majetku a závazků 
obce za rok 2013

vyúčtování in. vztahů ke 
státnímu rozpočtu, k roz-

počtu kraje, státním fondům 
a jiným rozpočtům ( in. vy-
pořádání)

zprávu o výsledku pře-
zkoumání hospodaření 
obce za rok 2013 

výkaz Rozvaha, výkaz 
zisku a ztráty a příloha pří-
spěvkové organizace
Základní školy Halenkovice 
k 31. 12. 2013

zprávu o provedené in-
ventarizaci příspěvkové or-
ganizace za rok 2013

Výkaz FIN 2-12 za 
13. období dává podrobný 
přehled o příjmech a vý-
dajích rozpočtu za rok 
2013 podle platné rozpoč-
tové skladby. Schválený 
rozpočet v příjmech byl 
16,106.707,- Kč, po pro-
vedených rozpočtových 
opatřeních 20,341.507,- Kč, 
skutečně dosažená výše 
příjmů byla 21.556.762,41 
Kč, což je 105,97% upra-
veného rozpočtu. V oblasti 
výdajů byl plánovaný roz-
počet 18,006.707,00 Kč, 

po provedených rozpočt. 
opatřeních 18,783.457,- 
Kč a skutečnost dosažena 
ve výši 19,976.949,06 Kč, 
což je 106,35% upravené-
ho rozpočtu.  Rozpočtový-
mi opatřeními byly příjmy 
i výdaje upraveny o částku 
4,264.800,- Kč. Financování 
činilo po úpravách kladnou 
částku ve výši 1,558.050,- 
Kč. Toto navýšení v oblasti 
příjmů i výdajů bylo prove-
deno na základě schvále-
ných rozpočtových opatření 
č. l-5 radou obce a č. 1-2 za-
stupitelstvem obce.

Výkaz rozvaha zachycuje 
stav majetku, pohledávek, 
krátkodobých i dlouhodo-
bých závazků. Je součástí 
účetní závěrky k 31. 12. 
2013 podle zákona o účet-
nictví, prováděcích vyhlá-
šek a účetních standardů. 
Stav aktiv a pasiv obce 
ke dni závěrky je ve výši 
100,979.292,81 Kč.

Celková zpráva o inven-
tarizaci obsahuje přehled 
o majetkových účtech a je 
k dispozici na: 

www.halenkovice.cz
Zdeňka Trvajová - ekonomka 
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Výsledky voleb do Výsledky voleb do 
Evropského parlamentuEvropského parlamentu

Volby do EP se konaly na 
území České republiky ve 
dnech 23. 5. – 24. 5.2014 

Výsledky hlasování za vo-
lební okrsek Halenkovice:

volební účast: z 1467 voli-
čů zapsaných ve volebním 
okrsku Halenkovice se zú-
častnilo 199 občanů což je 
14%.

Výsledky hlasování za územní celky - Obec Halenkovice

Strana

číslo název celkem v %

22 Koalice SP a NO!Koalice SP a NO! 11 0,500,50

55 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lidováKřesť. demokr. unie - Čs. str. lidová 3434 17,2517,25 2. - 3.2. - 3.

66 Str. zdr. rozumu - NECHCEME EUROStr. zdr. rozumu - NECHCEME EURO 44 2,032,03

77 Koalice TOP 09 a STANKoalice TOP 09 a STAN 1111 5,585,58

99 LEV 21 - Národní socialistéLEV 21 - Národní socialisté 33 1,521,52

1010 Komunistická str. Čech a MoravyKomunistická str. Čech a Moravy 3434 17,2517,25 2. - 3.2. - 3.

1414 Česká str. sociálně demokrat.Česká str. sociálně demokrat. 2222 11,1611,16 5.5.

1616 ANO 2011ANO 2011 3535 17,7617,76 1.1.

1818 MoravanéMoravané 44 2,032,03

1919 Česká strana regionůČeská strana regionů 11 0,500,50

2020 Občanská demokratická stranaObčanská demokratická strana 66 3,043,04

2222 Úsvit přímé demokr. T. OkamuryÚsvit přímé demokr. T. Okamury 2525 12,6912,69 4.4.

2323 Strana zelenýchStrana zelených 11 0,500,50

2424 Strana svobodných občanůStrana svobodných občanů 11 0,500,50

2929 Koalice DSSS a SPEKoalice DSSS a SPE 11 0,500,50

3131 RepublikaRepublika 11 0,500,50

3232 Česká pirátská stranaČeská pirátská strana 1010 5,075,07

3434 Korun Česká (monarch. strana)Korun Česká (monarch. strana) 11 0,500,50

3838 Věci veřejnéVěci veřejné 22 1,011,01

REGIONÁLNÍ SENÁTORSKÁ KANCELÁØ REGIONÁLNÍ SENÁTORSKÁ KANCELÁØ 
SENÁTOR PATRIK KUNÈARSENÁTOR PATRIK KUNÈAR
Uherský Brod, 
ul. Přemysla Otakara II. 2476, 
první patro 
(polyfunkční budova nad 
Domem kultury)

úřední hodiny: 
po:  8.00–12.00, 
 14.00–16.30, 
út:  8.00–12.00 
čt:  14.00–16.00 
jiné termíny na objednání

tel.: 736 156 725, 
e-mail: kuncarp@senat.cz

Nezamìstnanost Nezamìstnanost 
v Halenkovicíchv Halenkovicích
V měsíci červnu 2014 bylo 
v rámci obce Halenkovi-
ce evidováno 71 uchazečů 
o zaměstnání. Nezaměst-
nanost v Halenkovicích 
dosáhla 5,71%. Červnové 
hodnoty nezaměstnanos-
ti jsou stejné jako v měsíci 
květnu 2014.

Uctìní památky Uctìní památky 
vojákù padlých vojákù padlých 
v Afghánistánuv Afghánistánu
Ve čtvrtek 10. 7. 2014 byly 
ve 12:00 hod. spuštěny siré-
ny k uctění památky našich 
vojáků, kteří zahynuli dne 
8. 7. 2014 při útoku sebe-
vražedného atentátníka 
u základny Bagrám v Afghá-
nistánu.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNÌ POSTIŽENÉ 
ZLÍNSKÉHO KRAJE 
Ve spolupráci s Mìstským úøadem Otrokovice, 
odborem sociálním, pro vás nadále provozuje

PORADENSKÉ MÍSTO PRO SENIORY 
A ZDRAVOTNÌ POSTIŽENÉ OBÈANY

v zasedací místnosti v bu-
dově č. 2 MěÚ Otrokovice 
v době od 14.00 hod. do 
16.00 hod. 
SLUŽBA JE BEZPLATNÁ
Ve II. pololetí roku 2014 
je Vám odborný poradce 
k dispozici: 14.08., 21.08., 
04.09., 18.09., 02.10., 
16.10., 06.11., 20.11., 
04.12.,      18.12.

Osobní konzultaci si lze 
domluvit i na následujících 
kontaktech: 
Centrum pro zdravotně 
postižené Zlínského 
kraje, 
Gahurova 5265, 
760 01 Zlín, 
tel:  575 570 600, 
 776 224 751;
e-mail:  zlin@czp-zk.cz.

VÝZVA PRO VLASTNÍKY VÝZVA PRO VLASTNÍKY 
NEMOVITOSTÍNEMOVITOSTÍ
Úřad pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových 
vyzývá, podle § 65 odst. 
3 zákona č. 256/2013 Sb., 
katastrální zákon, vlast-
níky nemovitostí a další 
oprávněné osoby, kteří 
nejsou označeni v katast-
ru nemovitostí dostatečně 
určitě, jak vyžaduje kata-
strální zákon, aby se při-
hlásili ke svému vlastnic-
tví uvedené nemovitosti 
u místního příslušného 
pracoviště Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech 
majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se 
tato výzva týká, je zveřejněn 
na webových stránkách obce 
www.halenkovice.cz.
Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových tímto 
upozorňuje na skutečnost, že 
pokud se vlastník nemovité 
věci nepřihlásí ve lhůtě stano-
vené v § 1050, odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zá-
koník, tj. do 31. 12. 2023, má 
se za to, že ji opustil.
Potom ve smyslu § 1045, odst. 
2 tohoto zákona připadne 
opuštěná nemovitá věc do 
vlastnictví státu.

Hlasy Pořadí
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BABY BAZÁREKBABY BAZÁREK
Milé maminky a drazí čte-

náři, dne 5. 4. 2014 jsme na 
sále Obecního úřadu v Ha-
lenkovicích uspořádali první 
Baby bazárek. Vyslyšeli jsme 
tužby maminek, které nevědí 
co s obnošeným oblečením 
po jejich ratolestech nebo 
jsou tak šikovné, že samy do-
vedou něco ušít či uháčkovat 
a chtějí si to prodat. Byly tam 
toho opravdu hromady. Od 
těch nejmenších velikostí až 
do školních let. Prodávaly 
místní i přespolní. Byla mož-
nost zakoupit spoustu nej-
různějšího oblečení, čepice, 
šátky, dále hračky, kočárky, 

autosedačky, dětská sedát-
ka, italské prací prostředky… 
sortiment více než široký. 
Celý sál obecního úřadu byl 
zaplněn prodejní-
mi stoly.  Ze stran 
nakupujících byla 
návštěvnost slab-
ší, ale i to se, dou-
fáme, časem změ-
ní. 

A proto…
Druhý roč-

ník Baby bazár-
ku se uskuteční 
21. 3. 2015 na 
obvyklém místě 
– sál OÚ Halen-

kovice. Pro bližší informace 
jsme k dispozici osobně i na 
telefonu. Takže zapište do 
kalendářů a diářů, chystejte 

se na prodej a nákup a my se 
budeme těšit na vaši účast.   

Eva Janečková 
a Šárka Kašparová

CHARITATIVNÍ TOUR NA KOLE 2014CHARITATIVNÍ TOUR NA KOLE 2014
Ve čtvrtek 12. června 2014 

naší obcí již po druhé projíž-
děl peloton cyklistů v rámci 
V. ročníku Charitativní tour 
na kole 2014, kterou pořádá 
občanské sdružení Život pro 
děti. Sdružení pomáhá on-
kologicky nemocným dětem 
a jejich rodinám zvládnout 
těžkou životní situaci a ale-
spoň částečně zmírnit jejich 
bolest. 

Jde o cyklotour s účas-
tí cyklistů a také známých 
osobností z Česka a Sloven-
ska.

Cyklistický peloton jsme 
přivítali po 10. hodině 
u obecního úřadu spolu s dět-
mi ze základní školy, z FK 
Pláňata a přidali se i „škol-
káčci.“ Všechny děti cyklis-
ty nadšeně vítaly máváním, 

některé dokonce vlastnoruč-
ně vyrobenými mávátky ve 
tvaru loga sdružení. Cyklisté 
neskrývali obdiv papírovým 
kšiltovkám, které vyšly z dí-
len našich mladších žáků. Po-
dáním ruky se jezdci přivítali 
se všemi přítomnými diváky. 
Děti z Pláňat předvedly svůj 
připravený program. Po só-
listech folkloristé sborově za-
zpívali halenkovické písničky. 
Následovaly krátké zdravice.  
Do společné fotky na památ-
ku se nakonec chtěli vejít úpl-
ně všichni.  Při loučení celá 
masa dětí, učitelů a přihlíže-
jících hřměla známou píseň 
„Rodné údolí.“ Dav na kyta-
ru doprovázel p. uč. Veselý 
a na létnu Terezka Musilová. 
K cyklistickému pelotonu, 
který se už z důvodu časo-

vé tísně musel vydat dál na 
cestu, se přidali naši zástupci 
obce a žáci 8. a 9. třídy.  Cyk-
lističtí dobrovolníci i s dopro-
vodem halenkovických hasi-
čů směřovali do Spytihněvi.  
Atmosféra mezi kolaři byla 
velmi příjemná. Občerstveni 
zmrzlinkou se i naši zástupci 
rozhodli ze Spytihněvi pokra-
čovat až do Babic.  

Podrobný popis jednotli-
vých etap si můžete přečíst 
na www.zivotprodeti.cz

paja
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Halenkovické hudební odpoledne 2014Halenkovické hudební odpoledne 2014
Je neděle 4. května časně 

po obědě a halenkovický sál 
se začíná pomalu plnit naši-
mi malými hudebníky. Ně-
kteří přicházejí nesměle na 
své první vystoupení, jiní již 
„ostřílení“ z minulého roku 
jsou si možná trochu jistější. 
Hned se vrháme do zkoušení. 
Minuty rychle ubíhají a každý 
chce být co nejlépe připraven. 
Vzhledem k tomu, že záběr 
dětí je opravdu široký, není 
úplně jednoduché najít správ-
né místo na židličky, mikrofo-
ny, stojany apod. 

Sál je zaplněn a je nejvyšší 
čas začít. Jako první přichází 
na scénu, tak jako již tradičně, 
Zuzana Kříčková a zahajuje 
celé Hudební odpoledne písní. 
Dále již běží vše jako na drát-
kách. Přichází Terezka Musi-
lová a na zobcovou létničku 
hraje Holky z naší školky (pro 

Pokračování na straně 10

mnohé z nás vzpomínka na 
mládí) a Tří oříšky. Dalším, ne 
tolik rozšířeným nástrojem 
je akordeon, na který nám 
Radečka Kašpárková zahraje 
Kytku masožravou a cvrčka. 
Anička Jelínková přistupu-
je ke klávesům a zanotuje 
Spadla mi šablička. Následují 
pohádkové melodie v podání 
houslistky Vendulky Pavelko-
vé. Na tratmpskou notu nás 
naladí Anetka  Nádvorníková 
když na klávesy zahraje a za-
zpívá Tisíc mil. Ukazuje se, 
že pokud to dají dohromady 
sourozenci opravdu to stojí 
za to. František Bieberle zpívá 
píseň Morituri te Salutant na 
klávesy jej doprovází sestra 
Terezka. Adélka Wozarová 
zahrála bravurně na kytaru 
skladby se kterými v letošním 
roce absolvovala v ZUŠ Napa-
jedla – Branle de Bourgogne 

a Les Feuiless Mortes. A opět 
závan táboráku a trampování, 
přichází Zuzanka Pavelková 
se zpěvem písničky Severní 
vítr, za ní následuje Katuška 
Jelínková a na klávesy zahra-
je Stánky. Lukášek  Marcaník 
zazpívá píseň ne příliš tra-
diční k jeho věku, o to však 
je publikum více nadšeno, Už 
mi lásko není dvacet let. První 
část končí, stejně jako začala, 
krásným zpěvem Zuzanky 
Kříčkové..

V přestávce se zaplnil bufet, 
který měla na starost Vlastič-
ka Hrbáčková s Ladou Dono-
valovou. Na přísálí plnily děti 
úkoly spojené s poznáváním 
hudebních nástrojů a znalost-
mi z hudební nauky.

Všichni jsou občerstveni 
a může začít druhá část. Všich-
ni spěchají na svá místa, aby si 
mohli vyslechnout zahajova-

Adéla Wozarová
Markéta Čevelová, Barbora Koutná, 

Markéta Polomíčková, Adriana Vojáčková

cí píseň Zuzky Kříčkové. Na 
scénu přichází náš pan farář 
otec Bohumil Kundl a mírně 
zaskočí většinu publika, když 
chce znát název skladby, kte-
rou zahrál na trubku. Honzík 
Gabrhelík naštěstí zachraňuje 
situaci, skladbu poznává a zís-
kává od otce za odměnu láhev 
Kofoly. Podium znova obsadí 
děti, tentokrát je to kvarteto 
děvčat: Markéta Polomíčková, 
Barča Koutná, Áďa Vojáčková 
a Markéta Čevelová a zazpívají 
píseň s názvem I am not sorry. 
Tomášek Černoch přistupu-
je ke klávesům a hraje píseň 
od Jackquese Moraliho – Go 
West. Opět přichází Anička Je-
línková tentokrát s houslemi 
a skladbou Rigadon a Anetka 
Nádvorníková s písní Počkej, 
Ty zajíčku. Terezka Bieberlo-
vá zazpívala Where were you 
last night od skupiny Nigh-
twish. Honzík Gabrhelík mu-
sel vzhledem ke své hlasové 
indispozici vyměnit zpěv za 
klávesy a zahrál svou oblíbe-
nou píseň Non stop. Dětské 
vystoupení ukončila Katuška 
Jelínková s houslemi a Humo-
reskou.

Stejně jako v loňském roce 
se děti rozloučily zpěvem 
svých oblíbených písní, při 
kterých je na kytaru doprová-
zel otec Bohumil.

Atmosféra celého odpole-
dne byla úžasná. Je krásné 
vidět a slyšet, že hudba mezi Hudební odpoledne

Lukáš Marcaník



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ  . 74/  SRPEN 2014 10

Pokračování ze strany 9

Jan Gabrhelík

Tereza Musilová

Dìtská policie Halenkovice - Dìtská policie Halenkovice - 20. 05. 201420. 05. 2014
Jarní část sedmého roční-

ku tradičního projektu Dět-
ská policie se uskutečnila 
za krásného počasí v úterý 
20.05.2014. Zúčastněnými 
žáky byly děti ze čtvrtého 
ročníku místní ZŠ. Policejní 
asistence byla realizována 
dvěma příslušníky Dopravní-
ho inspektorátu Zlín. 

Na žádost ředitele školy 
jsme letos jako inovaci vy-
zkoušeli trochu odlišný scé-
nář celého dopoledne. Svítilo 
sluníčko a bylo krásně, takže 
děti byly paní učitelkou při-
vedeny do blízkosti koste-
la, kde parkovalo služební 
vozidlo policistů a zde se 
také uskutečnila první část 
připraveného programu. Ta 
představovala prezentaci 
práce přítomných policis-
tů a teoretickou přednášku 
o pravidlech bezpečnosti 
silničního provozu všech 
účastníků, kteří se běžně na 
komunikacích pohybují. Děti 
byly seznámeny s povinnou 
výbavou vozidel, s doklady, 
které musejí řidiči při silniční 
kontrole předkládat a s jejich 
obsahem. Dále se zásadami 
dobrého technického stavu 
vozidel tak, aby se mohla bez-
pečně pohybovat na silnicích. 
Děti samotné jsou nejčastěji 
účastníky silničního provo-
zu jako chodci nebo cyklis-
té, takže byly zdůrazněny 
zásady bezpečného pohybu 
na komunikacích v této sou-
vislosti. Přednášku policistů 
děti doplňo-
valy vlastní-
mi dotazy, 
takže se roz-
vinula vel-
mi zajímavá 
a podnětná 
diskuze, ze 
které si děti 
odnesly vel-
ké množství 
nových in-
formací a po-
znatků.

Ve druhé 
části dopole-

dne potom následovala prak-
tická zkouška práce dětských 
policistů přímo v provozu. 
Stanoviště pro výkon silniční 
kontroly bylo opět v blízkosti 
kostela. Některé děti ze třídy 
si práci malých policistů vy-
zkoušely již na podzim roku 
2013, takže v rámci jarní čás-
ti čekala tato zajímavá zkuše-
nost na zbývajících 12 dětí. Ty 
byly rozděleny do čtyř skupin 
po třech a postupně se stří-
daly. Každý žák měl možnost 
provést samostatně kontrolu 
jednoho vozidla. Představil 
se řidiči jako hlídka dětské 
policie, aby navázal kontakt, 
vyžádal si doklady – občan-
ský průkaz, řidičský průkaz, 
technický průkaz a zelenou 
kartu a provedl jejich formál-
ní kontrolu. Poté následovala 
prohlídka technického stavu 
vozidla a dechová zkouška na 
(ne)přítomnost alkoholu.

Celkem tedy 12 dětí po-
stupně zkontrolovalo 12 
vozidel. Všichni zastavení 
a oslovení řidiči až na jed-
noho „hříšníka“ měli své do-
klady i technický stav vozidla 
v pořádku a byli odměněni 
drobnými dárky od sponzorů 
akce.  Jeden řidič nebyl scho-
pen se na místě prokázat ři-
dičským průkazem, ale po 
jeho lustraci v centrální data-
bázi řidičů, kterou provedla 
přítomná policistka z DI Zlín, 
bylo potvrzeno jeho opráv-
nění řídit vozidlo. Řidič tedy 
jako upozornění na zjištěný 

dětmi stále žije, že ji jen ne-
poslouchají z přehrávačů, ale 
že je stále těší ji reprodukovat 
a dělat tak radost sobě a li-
dem kolem sebe. Vystupovaly 
děti, které navštěvují lidovou 
školu umění, ale i děti, které 
si na hudební nástroje hra-
jí jen tak doma pro radost. 
Upřímně doufám, že 3. Ha-
lenkovické odpoledne bude 
přinejmenším stejně zdařilé 
jako to letošní. Těšíme se na 
všechny děti, které mají rády 
hudbu. Hudební odpoledne 
není o soutěžení, ale o společ-
ně stráveném čase dětí, kama-
rádů, rodin a všech milovníků 
hudby z celé naší obce. Velký 
dík patří panu Kříčkovi za vel-
kou podporu celé této akce, 
Romčovi Janečkovi za mode-
rování a všem, kteří se do pří-
prav a samotného průběhu 
akce zapojili. 

Tak tentokráte již na pod-
zim na viděnou a na slyšenou! 

(ij)

nedostatek obdržel od dětí 
přívěšek na klíče s upozorně-
ním, aby příště vozil všechny 
potřebné doklady. 

Ke spokojenosti všech zú-
častněných strávily děti čas 
s policisty z DI Zlín velmi 
podnětně a zajímavě. Pre-
zentovanou problematikou 
a prací byly doslova nadšeny 
a s radostí si ji užily. Získaly 
zážitky a zkušenosti, na které 
budou jistě dlouho vzpomí-
nat a snad je v budoucnu vy-
užijí ke zvýšení vlastní bez-
pečnosti v rámci silničního 
provozu. 

Sponzoři projektu: 
Synot Auto, a.s.,  Rally Zlín, 

spol. s r.o., Continental Ba-
rum, s.r.o., Teplárna Otroko-
vice a.s., BESIP – regionální 
pracoviště Zlín, GIENGER 
spol. s r.o., Mitas a.s., TUFO, 
s.r.o. ,  Toma, a.s.,  AAA Auto 
Praha

Ing. Lenka Žemlová
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Ukázka modelového Ukázka modelového 
kolejištìkolejištì

O zručnosti a uměleckých 
vlohách pana Roman Šava-
ry se v Halenkovicích dobře 
ví - kdo by si nevybavil třeba 
jeho malování na obličej, kte-
ré bývá součástí akcí pro děti.

V neděli 13. 4. 2014 pan 
Šavara nechal zájemce na-
hlédnout do své dílny, které 
vévodí nádherné modelové 
kolejiště. Místnost, umístěná 
v suterénu rodinného domu, 
v tento den přivítala hod-
ně přes stovku návštěvníků, 
kteří si mohli prohlédnout 
nejen vláčky, ale také plasti-
kové modely letadel, vitrínky 
s modely vagonů a lokomotiv, 
nebo precizně sestavené bu-
dovy. Prostě pastva pro oči 
zejména pro pány kluky. Ov-
šem propracovanost kolejiště 
uchvátila i děvčátka, mamin-
ky, babičky, tatínky a dědečky.

Kolejiště v měřítku 1:120 
(rozměr TT) představuje 
českou krajinu ve IV. mode-
lářské epoše (70. - 90. léta 
20. století). Je vybaveno di-
gitálním ovládáním, které 
umožňuje nejen řízení vla-

kových souprav, 
ale také ovládání 
zvukových efektů 
lokomotiv. Mašin-
ky proto při jízdě 
syčí, houkají nebo 
spokojeně brum-
lají, jako by byly 
opravdu poháně-
ny silnými die-
selovými motory. 
A provoz nemusí 
probíhat jen ve 
dne, stačí zhas-
nout a vlaky si na 
cestu posvítí.

Pan Šavara po 
celou dobu trpělivě odpoví-
dal na dotazy a přitom řídil 
soupravy a elektrické výhyb-
ky. Modelové kolejiště je ulo-
ženo na nosné konstrukci, vy-
bavené pojezdovými kolečky. 
Krajina je vytvarována z mon-
tážní pěny a domodelována 
sádrou. Celková délka kolejí 
je asi 40 metrů, pozorovatel 
však vidí jen zhruba polovinu 
tohoto rozměru. Zbytek kolejí 
prochází tunely a po spodní 
obslužné smyčce. Zde je pro-
voz kontrolován prostřed-

nictvím obrazovky dětské 
chůvičky. Ve spodní části se 
vlaky také garážují. Krajinka 
je jako živá - je zde tvrz, roz-
hledna, nádraží i továrnička. 
Nechybí domy, stromy, řeka 
s popadaným dřívím, silnice 
i závory. Vytvořit toto všech-
no autorovi zabralo celkem 
šest let práce.

Kolejiště bude dále rozši-
řováno. V plánu je další pa-
nel s kolejemi, automobilový 
provoz, osvětlení budov a do-
plnění detailů do krajiny.

Zájem o akci pana Šavaru 
příjemně překvapil, a proto 
ve svém modelářském krá-
lovství do budoucna počítá 
s podobnými návštěvními 
dny. Pokud jste se tentokrát 
nepřišli podívat, příště nevá-
hejte, stojí to za to.                 

RJ

VELIKONOÈNÍ JARMARKVELIKONOÈNÍ JARMARK
Jako každý rok, tak i letos 

12. dubna 2014, jste si týden 
před Velikonocemi mohli 
zpestřit odpoledne návště-
vou Velikonočního jarmar-
ku. Prodejní stánky byly pro 
Vás připraveny uprostřed 
sálu místního obecního úřa-
du od 14:00 do 16:00 hodin.

Tentokrát s menší změ-
nou. Každý rok vystupu-
jí děti z mateřské školy 
a folklorní soubory. Letos 
měli malí folkloristi pár 
dnů po velkém vystoupení 
k 5. výročí  FK  Pláňata, kte-
ré zabralo hodně úsilí. Proto 
se organizátoři rozhodli je 

nechat odpočinout a usku-
tečnili Velikonoční jarmark 
bez jejich vystoupení. Nic-
méně pro zájemce byla na 
sále připravena videopro-
jekce právě z této slavnosti. 

Prodejci si přivezli své 
vlastní velikonoční výrob-
ky, byli to: Léčivé bylinky, 
výrobky ze šustí a slámy, vý-
prodej knih z místní knihov-
ny, perníčky, velikonoční 
věnce na dveře, výrobky 

chráněné dílny na-
dace Naděje Zlín, 
šperky z kůže a další.

Po celou dobu 
v jarmarku bylo při-
praveno drobné ob-
čerstvení v místním 
bufetu.

Gabriela 
Mitáčková

Výlet do Výlet do 
pohádky 2014pohádky 2014
Informace ze Informace ze 
schùzky hlavních schùzky hlavních 
organizátorù akceorganizátorù akce

Z důvodu nepříznivého 
počasí byli organizátoři 
26. ročníku Výletu do po-
hádky nuceni akci zrušit. 
Dlouhotrvající dopolední 
deště a bouřky, nedovoli-
ly zajistit schůdnost trasy  
a alespoň minimální kom-
fort návštěvníků a vy-
stupujících. Děkujeme 
všem, kteří se na přípravě 
Výletu do pohádky 2014 
podíleli. Zároveň děkuje-
me všem za solidaritu při 
odkupu nevratných zásob 
potravin, za dary v podo-
bě pohonných hmot apod. 
Po ekonomické uzávěrce 
letošního ročníku byla 
inanční ztráta vyčíslena 

na 17.000,- Kč. Předběž-
ný termín dalšího ročníku 
Výletu do pohádky je sta-
noven na červen 2015.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Závìr školního Závìr školního 
roku 2013/2014roku 2013/2014

Slavnostní rozloučení se 
školním rokem se konalo 
v pátek 27. 6. 2014. Z důvodu 
nemoci ředitele školy p. Tě-
lupila se závěrečného proje-
vu ujala zástupkyně ředitele 
p. Huťková. Shromáždění po-
zdravil i host, starosta obce p. 
Blažek. 

Zhodnocení prospì-
chu a chování 

Z celkového počtu 153 žáků 
prospěli s vyznamenáním 
103 žáci, avšak na 2. stupni 
to bylo jen 27 žáků. Chování 
bylo hodnoceno u všech jako 
velmi dobré. 

  1. ročník 17 žáků 1. ročník 17 žáků 
11 dívek + 6 chlapců 
Tř. uč. Eva Sattková
Všichni žáci prospěli s vy-

znamenáním 
Panel cti: Jana Berzedyová

  2. ročník 21 žák2. ročník 21 žák
8 dívek + 13 chlapců 
Tř. uč. Jarmila Tělupilová
16 žáků prospělo s vyzna-

menáním 
Samé jedničky: Daniel 

Juřena, Radka Kašpárková, 
Tereza Musilová, Šárka Očad-
líková, Štěpán Palla, Jolana 
Plisková, Tomáš Šubík, Karo-
lína Večeřová, Julie Šavarová

Panel cti: Karolína Veče-
řová

  3. ročník 18 žáků 3. ročník 18 žáků 
11 dívek + 7 chlapců 
Tř. uč. Jiřina Grebíková
Všichni žáci prospěli s vy-

znamenáním
Samé jedničky: Aneta 

Bohunová, Tomáš Černoch, 
František Horka, Kateřina 
Jelínková, Alexandra Pavelko-
vá, Vendula Pavelková, Lukáš 
Prokop

Panel cti: Tomáš Černoch

  4. ročník 18 žáků 4. ročník 18 žáků 
10 dívek + 8 chlapců 
Tř. uč. Petra Barcuchová
14 žáků prospělo s vyzna-

menáním

Samé jedničky: Vendula 
Horková, Gabriela Hradíl-
ková, Adam Kedruš, Aneta 
Platošová, Eliška Valentíko-
vá, Richard Vašíček, Alena 
Velecká

Panel cti: Richard Vašíček

  5. ročník 21 žák5. ročník 21 žák
9 dívek + 12 chlapců
Tř. uč. Jiří Veselý
11 žáků prospělo s vyzna-

menáním 
Samé jedničky: Ladislav 

Surý, Anna Vaculíková
Panel cti: Anna Vaculíková

Chování na 1. stupni bylo 
bez napomenutí a důtek.

  6. ročník 19 žáků 6. ročník 19 žáků 
10 dívek + 9 chlapců
Tř. uč. Libor Lízal
8 žáků prospělo s vyzname-

náním: Veronika Badalová, 
Barbora Gabrhelíková, Marie 
Gabrhelíková, Nikola Krátká, 
Alice Stuchlíková, Viktorie 
Trvajová, Daniel Vlk

Samé výborné: Lukáš 
Surý

Panel cti: Lukáš Surý
Chování: bez problémů

  7. ročník 14 žáků +1 7. ročník 14 žáků +1 
ext. ext. 

7 dívek + 7 chlapců, 
Tř. uč. Michal Palúch

8 žáků prospělo 
s vyznamenáním: 
Mojmír Blažek, 
Markéta Čevelová, 
Vít Dundálek, Ka-
rolína Dundálko-
vá, Adéla Kylarová, 
Martin Trvaj, Lucie 
Prachařová

Samé výborné: 
Jakub Chaloupka

Panel cti: Martin 
Trvaj

Chování: uděle-
na 1 důtka třídního 
učitele

  8. ročník 13 8. ročník 13 
žáků +1 ext.žáků +1 ext.

7 dívek + 6 chlap-
ců

Tř. uč. Olga Ideso-
vá

7 žáků prospělo s vyzname-
náním: Kateřina Hanáková, 
Marika Zapletalová, David 
Černoch, Karolína Stuchlí-
ková, Dorota Varmužová, 
Terezie Březíková, Dominik 
Trnavský

Panel cti: David Černoch
Chování: bez problémů

  9. ročník 12 žáků +1 9. ročník 12 žáků +1 
ext.ext.

7 dívek + 5 chlapců 
Tř. uč. Pavlína Němečková

4 žáci prospěli s vyzname-
náním: Michal Gabrhelík, 
Kateřina Kociánová, Vít Skři-
vánek, Michaela Polomíčková

Samé výborné: Michal Ga-
brhelík

Panel cti: Vít Skřivánek
Chování: bez problémů 

  Školní družina:Školní družina:
vychovatelka: Marta Ský-

palová se stará o 47 žáků 1. – 
4. ročníku. V průběhu školní-
ho roku byly prostory družiny 
rozšířeny o 1 místnost.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Sedící zleva: 
Kateřina Kociánová, Micha-
ela Baránková, Šarlota Ma-
rie Hrušková, Michaela Po-
lomíčková, Nikola Bilíčková
Stojící zleva: 
David Ptáček, Ondřej Hrbá-
ček, Vít Skřivánek, Michal 
Gabrhelík, Radek Trvaj, 
tř. uč. Pavlína Němečková

Volba povolání žákù 
9. tøídy

Michaela Baránková 
 SŠ Hotelová – Zlín – Ho-
telnictví, turismus
Nikola Bilíčková 
SŠ PHZ – Uherské Hradiš-
tě – Prodavačka
Michal Gabrhelík 
Gymnázium Uherské 
Hradiště

Ondřej Hrbáček
SŠ Průmyslová – Valašské 
Meziříčí – Truhlář
Šarlota Marie Hrušková 
SŠ pedagogická a sociální 
Zlín – Sociální pedagogika
Kateřina Kociánová 
Obchodní akademie T. Bati 
Zlín – Podnikání, ekonomika

9. třída FOTO9. třída FOTO

Natálie Navrátilová 
Obchodní akademie T. Bati 
Zlín – Podnikání, ekonomika
Barbora Nytrová 
SŠ Zemědělská – Rožnov 
pod Radhoštěm – Agropod-
nikání
Michaela Polomíčková 
Gymnázium Otrokovice

David Ptáček 
SPŠP – Zlín  - Obráběč 
kovů
Radek Trvaj 
COPt – Kroměříž – 
Opravář zemědělských 
strojů 
Vít Skřivánek
SPŠ Zlín – Strojírenství

Nejlepší žák školy toho-
to školního roku: Michal 
Gabrhelík – výborný pro-
spěch, příkladné chování, 
vzorná reprezentace, pří-
jemné, milé a inteligent-
ní vystupování. Přejeme 
hodně úspěchů v dalším 
studiu.

NEJLEPŠÍ ŽÁK ŠKOLYNEJLEPŠÍ ŽÁK ŠKOLYPodìkováníPodìkování
Za vedení ZŠ a MŠ Halenko-
vice bych chtěla poděkovat 
všem členům výboru SRPŠ 
v čele s předsedou p. Rad-
kem Kociánem a jednatel-
kou p. Vlastou Hrbáčkovou, 
kteří svojí aktivní, obětavou 
činností shromažďují i-
nance tak, abychom mohli 
dětem z MŠ a žákům ZŠ při-
spívat na hračky, vybavení, 
školní potřeby, pracovní se-
šity, exkurze, jízdné, školní 
družinu, odměny a nejrůz-
nější školní akce. V tomto 
školním roce odešel z vý-
boru SRPŠ jeho dlouholetý 
člen pan Ivan Blaha. Velice 
mu děkujeme za nezištnou 
pomoc, vždy dobrou a vese-
lou mysl, laskavé, ochotné 
jednání. Věříme, že i nadále 

nám bude v případě potře-
by nápomocen. Někdy – na-
vzdory rčení „každý je na-
hraditelný“ platí opak. 
Další moje poděkování 
směřuje k obci Halenkovi-
ce, zejména jeho starostovi, 
p. Blažkovi, který školu po-
važuje za zásadní vesnickou 
instituci, je si vědom jejího 
významu a dle toho se k po-
třebám školy chová. Děkuje-
me za bezproblémový chod 
školy a za celkové materiál-
ní zabezpečení. Mimo jiné 
– rada obce odsouhlasila, že 
proplatí SRPŠ inanční scho-
dek, který vznikl z neusku-
tečněné akce „Výlet do po-
hádky“ v částce 17 161,- Kč.

Hana Huťková
zástupkyně ředitele ZŠ
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POUŤOVÝ BÌH 2014POUŤOVÝ BÌH 2014
Žáci základních škol Babi-

ce, Halenkovice, Napajedla, 
Pohořelice  a  Spytihněv  dne  
9. 5. absolvovali již 3. roč-
ník přespolního pouťového 
běhu. Odměnou za jejich 
účast bylo půlhodinové sve-
zení na kolotočích.  Všichni  
zúčastění  si vedli výborně, 
a jistě zde všichni předved-
li své dovednosti, překonali 
sami sebe a sáhli až na dno 
svých schopností. Vždyť pře-
ce… Není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se. A hlavně si užít 
zábavu.

Běh se pořádal tradičně 
u myslivny ,,na Větřáku“. 

Žáci a jejich učitelé/učitel-
ky se zde začali shromaž-

ďovat po první vyučovací 
hodině. Žáci ostatních škol 
sem dorazili soukromým 
autobusem.  Pro všechny 
žíznivé závodníky (ale i uči-
tele) zde byly nachystány 
barely s nápoji. Atmosféra 
se nesla v duchu očekávání, 
napětí a bouřlivého povzbu-
zování pro běžící závodníky, 
jak od svých spolužáků, tak 
i od soupeřů. Týmová práce, 
vzájemná podpora.

Závody odstartovaly dív-
ky, po nich chlapci. Běželo se 
od první třídy po pátou. Byly 
zakoupeny zlaté, stříbrné 
a bronzové medaile pro ví-

těze jednotlivých kategorií. 
Hlavní cenou byl putovní 

pohár, jenž si loni vysoutě-
žili běžci z Napajedel. Bylo 
tomu tak i letos, ale byl to 
velmi vyrovnaný boj. Nicmé-
ně vítěz může být jen jeden.

Celou trať (2 km) si pro-
běhli jen závodníci z páté 
třídy. Čím nižší třídy byla ka-
tegorie, tím kratší byla vzdá-
lenost k otočnému stanoviš-
ti.  Pro všechny závodníky to 
byl boj, ale statečně to zvlád-
li, někteří si odnesli domů 
medaile a někteří dobrý po-
cit z překonání sama sebe.

Loni si putovní pohár 
odvezli žáci a učitelé 
z Napajedel, letos tomu 
tak bylo také. 

1. třída
chlapci: 1. Tomáš Holub 

(Napajedla), 2. Tomáš Vá-
vra (Babice), 3. Adam Mi-
chal (Pohořelice)

dívky: 1. Zuzana Zelíková 
(Pohořelice), 2. Anna Velís-
ková (Napajedla), 3. Nela 
Krsičková (Babice)

2. třída
chlapci: 1. Štěpán Palla 

(Halenkovice), 2. Boris Su-
kup (Žlutava), 3. Vít Gabr-
helík (Halenkovice)

dívky: 1. Karolína Stokla-
sová (Pohořelice), 2. Radka 
Kašpárková (Halenkovi-

ce), 3. Andrea Sedláčková 
(Napajedla)

3. třída
chlapci: 1. Lukáš Prokop 

(Halenkovice), 2. Adam In-
drák (Napajedla), 3. Radim 
Štulíř (Halenkovice)

dívky: 1. Vendula Rulfo-
vá (Žlutava), 2. Kateřina 
Jelínková, 3. Kateřina Mi-
táčková (obě Halenkovice)

4. třída
chlapci: 1. Richard Va-

šíček (Halenkovice), 2. Ja-
kub Rožek (Babice), 3. Petr 
Hubník (Napajedla)

dívky: 1. Victoria Ku-
chmistr (Napajedla), 
2. Nela Goišová (Žlutava), 
3. Aneta Platošová (Halen-
kovice)

5. třída
chlapci: 1. Daniel Šuran-

ský (Napajedla), 2. Šimon 
Zpěvák (Žlutava), 3. Franti-
šek Palla (Halenkovice)

dívky: 1. Anna Malinová 
(Napajedla), 2. Tereza Pase-
ková (Žlutava), 3. Magdalé-
na Omelková (Babice)

Děkujeme všem zúčast-
něným za hezký den ve 
sportovní náladě. Všichni 
jsme vyhráli, každý však 
jiným způsobem.

Těšíme se na příští rok 
plný sportovních aktivit!

Anna Vaculíková, 
Gabriela Prachařová, 

Lenka Marcaníková (5. tř.)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Výsledky tříd:

Třída Celkem kg ᴓ kg na žáka Nejlepší ze třídy kg

1.1. 16111611 94,894,8 Marcaník LukášMarcaník Lukáš 281281

2.2. 17371737 82,782,7 Trvaj JaromírTrvaj Jaromír 238238

3.3. 18951895 105,3105,3 Trvajová AnetaTrvajová Aneta 337337

4.4. 17771777 98,798,7 Vycudilík RadimVycudilík Radim 237237

5.5. 19171917 91,391,3 Vojáček ZdeněkVojáček Zdeněk 345345

6.6. 22972297 129,9129,9 Vojáčková AdrianaVojáčková Adriana 345345

7.7. 927927 66,266,2 Hujíček MichalHujíček Michal 196196

8.8. 10061006 77,477,4 Huťka OndřejHuťka Ondřej 159159

9.9. 241241 20,120,1 Gabrhelík MichalGabrhelík Michal 100100

Celkem bylo nasbíráno: 13 400kg

Ve dnech 24. a 25. 4. 
2014 uspořádala ZŠ Ha-
lenkovice ve spolupráci 
s pracovníky z obecního 
úřadu jarní sběr papíru. 
Umístění nejlepších tříd:
1. místo:  
6. třída ᴓ 129,9 kg 
2. místo 
3. třída ᴓ 105,3 kg
3. místo:
4. třída ᴓ 98,7 kg

Mgr. Veselý Jiří

SBÌR SBÌR 
PAPÍRUPAPÍRU
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DIVADLO ZŠDIVADLO ZŠ
V pátek 23. 5. a v neděli 25. 

5.2014 hráli žáci 8. ročníku 
divadelní představení „O spa-
nilém princi“ v podání reži-
sérky Mgr. Petry Barcuchové. 
V porovnání s naším očekává-
ním byla účast na představení 
hojná. Myslíme si, že se nám 
divadlo povedlo a velké díky 
patří paní učitelce Barcucho-
vé, třídní paní učitelce Olze 
Idesové a paní Zuzaně Mitáč-
kové za velkou podporu, trpě-
livost, a že to s námi nevzdaly, 
i když to s námi bylo občas 
celkem těžké. Poděkování pa-
tří všem divákům, kteří se na 
nás přišli podívat a podpořit 
nás. Celé divadlo a chvilky na 
zkouškách nám budou chybět 
a budeme rádi vzpomínat. 

Dorota Varmužová
Účinkovali:
Princ: Jakub Švec
Královna: Dorota Varmu-
žová
Kuchařka Dorotka: Marika 
Zapletalová

Rádce: David Černoch 
Učitelka: Dominik Trnavský
Černošská princezna Ha-
mabudukula: Daniel Kocián 
Černošský válečník: 
Jiří Jurásek

Japonská princezna 
Okouzke: Karolína Stuchlí-
ková 
Samuraj: Sabina Topičová
Princezna Lidunka: Kateři-
na Hanáková  

Čarodějnice Mu lena: Gab-
riela Mitáčková
Čarodějnice Uršula: Ond-
řej Huťka
Čarodějnice Tupěna: Tere-
zie Březíková

Fotbalový turnaj E.ON City CUP 2014Fotbalový turnaj E.ON City CUP 2014
Dne 29. května 2014 se ko-
nal před budovou MAKRA 
v Malenovicích fotbalový 
turnaj E.ON City CUP  2014. 

Fotbalový turnaj hraný ve 
fotbalových arénách o prů-
měru 5,5 m byl určen pro 
žáky 1. – 5. tříd základních 

škol. Turnaje se zúčastnili 
zástupci jednotlivých roční-
ků naší školy, ale také děti 
z mateřské školy. Všichni 

byli moc ši-
kovní, sna-
žili se hrát 
podle pra-
videl fair-
-play a od-
měnou jim 
bylo krásné 
druhé mís-
to. Hráči si 
domů do-
vezli origi-
nální turna-
jová trička, 
medaili, po-
hár i 10 ks 
značkových 
míčů Puma. 
Kromě tur-
naje se děti 
zúčastnily 

i doprovodného programu, 
kdy na připravených stano-
vištích plnily různé úkoly, 
sbíraly body a za splnění 
všech úkolů si mohly vybrat 
odměnu. 
Touto cestou chci poděko-
vat:
■ všem dětem za jejich sna-
hu, fotbalovou vytrvalost 
a trpělivost, odhodlání „bo-
jovat a hrát“ i v netradičním 
fotbalovém zápase
■ taktéž rodičům, kteří při-
jeli na turnaj za námi, po-
vzbuzovali a fandili nám 
■ no a na závěr …. ještě jed-
no velké „DÍKY“ – a to kon-
krétně těm rodičům, kteří 
byli s námi od začátku až 
do konce, při organizaci, při 
dozoru nad dětmi... man-
želům Vašíčkovým a panu 
Prokopovi.

Marta Skýpalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
SALVÁTORSALVÁTOR

Všechno začalo jednoho 
slunečného dne, kdy nás při-
vítaly hasičské, záchranář-
ské a policejní sbory na akci 
zvané Salvátor. 

Na ní jsme se dozvěděli 
plno zajímavostí o vyprošťo-
vání z auta v podání hasičů 
až po ukázku policejních psů 
a jejich zaměření. Nechyběly 
dokonce ani záchranářské 
čluny a možnost projet se na 
nich. Den jsme si skvěle užili, 
škoda jen častých deštivých 
přeháněk.

Vít Dundálek
Na začátku jednoho krás-

ného jarního dne nás hasi-
či a jiné záchranné složky 
uvítali hlasitými sirénami 
na svých služebních autech. 
Přes mnoho dětí až ke star-

ším lidem bylo těžké se 
dostat k atrakcím záchran-
ných složek. V hlavní části 
dne nám hasiči ukázali, jak 
se lidé vyprošťují při auto-
nehodě. Nebo jak policejní 
psi vyčmuchávají zloděje. 
A nakonec nám záchran-
ná služba ukázala, co dělat, 
když někdo zkolabuje. Těch 
atrakcí mohlo být mnohem 
víc, kdyby nám to nepokazi-
lo škaredé počasí. Nejvíce se 
dětem líbilo, když je hasiči 
svezli na záchranných člu-
nech.  Těším se na příští den 
Salvátora, který nám ukáže 
mnoho nových věcí, a také 
se něco nového dozvíme. 

Den se nám líbil a doufám, 
že nám příště vyjde počasí. 

Trvaj Martin

Dìtský denDìtský den
Dne 30. května 2014 se ko-

nal Dětský den. Zúčastnili se 
ho žáci 2. – 9. ročníku. Žáci 
byli rozděleni do 2 kategorií: 
2. – 5. ročník byla 1. kategorie, 
6. – 9. ročník byla 2. kategorie. 
Jednotlivé kategorie byly roz-
děleny do čtyřčlenných druž-
stev. 

Učitelé nejprve přečet-
li družstva a řekli jim jejich 
číslo. Pak jsme jen čekali, až 
budeme na řadě. Když jsme 
přišli na řadu, seřadili jsme se 
a čekali, až paní učitelka Ide-
sová řekne slovo „start“.  Ani 
jsme se nenadáli a už přišel 
okamžik vyběhnout na dráhu. 
Na 1. stanovišti na nás čekal 
pan učitel Lízal s úkolem ku-

tálet pneumatiku, která měla 
shodit zhotovenou branku. 
Na 2. stanovišti nás uvítal pan 
učitel Palúch s úkolem pře-
nést míč na nosítkách přes 
dráhu. Na 3. stanovišti byli 
bývalí žáci s úkolem tre it se 
míčem do branky. Na 4. stano-
višti jsme se museli stre it tzv. 
granátem do kruhu. Na 5. sta-
novišti přišla chvíle použít své 
znalosti v oboru zdravovědy 
s paní učitelkou Tělupilovou. 
Na posledním stanovišti na 
nás čekal pan Palla se vzdu-
chovkami, kterými jsme měli 
sestřelit terč. Potom už chybě-
lo jen doběhnout do cíle.

Karolína Dundálková, 
Lenka Fischerová

Školní denŠkolní den
V Halenkovicích se 30. 5. 

uskutečnila akce „Dětský den“ 
pořádaný ZŠ Halenkovice. 
Pro děti 1. – 9. ročníku byla 
připravena soutěž za sladké 
odměny. Děti musely běžet po 
trase a plnit různorodé úkoly. 
Např. znalosti ze zdravovědy, 
střelbu na cíl, nošení míče na 
zdravotním lehátku, překáž-
kovou dráhu a jiné. Počasí se 
moc nevyvedlo, ale  přesto 
děti neztrácely chuť k závodě-
ní a všechny úspěšně dokonči-
ly trasu.     Chaloupka a Blažek

Školní výlet 2. tøídy - 2014Školní výlet 2. tøídy - 2014
V úterý 17. června 2014 

vyrazila naše třída na školní 
výlet do Vizovic. Ráno jsme 
nastoupili do autobusu na 
Pláňavách. V Otrokovicích 
jsme přestoupili do vlaku. 
Cesta do Vizovic probíhala 
pěkně. Mohli jsme si dokon-
ce na konečné prohlédnout 
pracoviště strojvůdce. Ve 
Vizovicích jsme se zastavili 
na náměstí v cukrárně na 
malou svačinku. Dále nás če-
kala prohlídka zámku. Paní 
průvodkyně nám o životě 
na zámku vyprávěla velmi 
zajímavě. Po prohlídce jsme 
v zámeckém parku pooběd-

vali a nakoupili dárky pro 
rodinu. Po obědě pro nás 
bylo připraveno předsta-
vení o králi Karlu IV. s díl-
ničkami. Moc se nám líbilo 
oblékání do rytířské zbroje. 
Král Karel nám ukázal, jak se 
stolovalo, zbrojilo a obléka-
lo za jeho doby. Potom jsme 
si mohli vyzkoušet praní 
prádla na valše, přípravu 
lnu na předení, dozvěděli 
jsme se, jak se zpracovávala 
vlna a jak se správně starat 
o koně. Výlet se nám moc 
líbil. Počasí se nám vydařilo 
a nikdo se neztratil.   

Žáci II. třídy

Výlet do planetária Výlet do planetária 
a punkevních jeskynía punkevních jeskyní

2. 6. 2014 se 6., 7. a 9. třída 
se svými kantory vypravila 
na cestu za poznáním vesmí-
ru do brněnského planetária 
a potom na obdiv naší země 
do Moravského krasu – kon-
krétně k propasti Macocha. 

V planetáriu byl dětem 
přednesen zajímavý výklad 
obohacený o několik experi-
mentů. Děti také odpovídaly 
na otázky a dostaly možnosti 
si experimenty i samy vy-
zkoušet. Poté se přesunuly 

autobusem do Moravského 
krasu, kde prošly jednou ze 
čtyř veřejně přístupných jes-
kyní a projely se na lodi po 
podzemní řece Punkvě. Děti 
poté vystoupaly lanovkou na 
náhorní můstek a odtud se 
podívaly do 130 m hluboké 
propasti Macochy. Pohled ne-
byl pro každého, a tak někteří 
ihned z můstku odešli. Potom 
si děti nastoupily do autobusu 
a vrátily se do Halenkovic. 

Chaloupka a Blažek

VÝLET NA MACOCHUVÝLET NA MACOCHU
Výlet se uskutečnil v pon-

dělí 2. června 2014. Výletu 
se zúčastnili žáci 6., 7. a 9. 
ročníku. Autobusem jsme 
se vydali po dálnici do Brna, 
kde nám dali učitelé tvz. 
„rozchod.“ Po hodinovém 
rozchodu jsme nasedli do 
autobusu, který nás dovezl 
do planetária Brno. V pla-
netáriu jsme se dozvěděli 
spoustu věcí, např. kolik 
bychom vážili na jiných 
planetách a hvězdách. Po 

skončení naší účasti v pla-
netáriu jsme se vydali do 
Moravského krasu, kde nás 
čekaly Punkevní jeskyně 
a propast Macocha. Nejprve 
jsme byli v jeskyních, který-
mi nás prováděla průvodky-
ně a sdělovala nám zajímavé 
informace o krápnících atd. 
Pozastavili jsme se u jezera 
na dně propasti, u kterého 
jsme poslouchali, jak vzni-
kl název Macocha. Nakonec 
jsme pluli loďkami po toku 

Punkvy. Poté, co jsme vy-
stoupili z loďky, spatřili jsme 
obchůdky se suvenýry, ale 
dlouho jsme tam nezůstali. 
Konec výletu nám zpestřil 
výjezd lanovkou nad propas-
tí Macocha. 

Pak už následovala jen jíz-
da autobusem zpět do Ha-
lenkovic.

Výlet se třídám velmi líbil. 
Rádi bychom zažili znovu 
nějaký podobný. 

Kylarová A.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠKOLNÍ VÝLET ŽÁKÙ 8. ROÈNÍKUŠKOLNÍ VÝLET ŽÁKÙ 8. ROÈNÍKU

Dne  18. 6. jsme  po obědě 
vyrazili na výlet. Cestova-
li jsme autobusy a vlakem. 
Cesta byla dlouhá, ale zábav-
ná. Cílem byl penzion v obci 
Žítková. Byli jsme ubytováni 

v tzv. Hobitím domku. Po pří-
jezdu jsme se zabydleli a šli 
jsme se okoupat do nedale-
kého rybníka. Ve čtvrtek brzy 
ráno jsme se vydali do Tren-
čína, kde jsme si  prohlédli  
Trenčínský  hrad a náměstí  
s vodníkem.  V pátek jsme na-
vštívili město Uherské Hradi-

Jak jsme plavaliJak jsme plavali
Jako každý rok  i  letos  se 

žáci  1. až 3. třídy zúčastnili 
plaveckého výcviku v Plavec-
ké škole ve Zlíně. Každý pá-
tek jsme oblékli plavky, nasa-
dili plavecké čepice a široký 
úsměv a hurá do bazénu! 

Ti menší plaváčci tréno-
vali své umění pod dozorem 
zkušených plavčic v malém 
bazéně. „Mazáci“  třeťáci už 
hravě zvládli výuku ve vel-
kém bazéně.  Zdokonalili 
si tak své dovednosti v pla-
veckých stylech kraul, prsa 
a znak. Všichni žáci byli uči-
telkami plavání velice chvá-
leni, na každém z nich bylo 
vidět, jak se postupně zlep-
šuje, nikdo se nebál vody. Je 
to jistě i díky tomu, že děti 
z Halenkovic  jezdí plavat už 
od MŠ.

Žáci třetího roční-
ku budou mít navíc 
v červnu možnost 
poměřit své plavec-
ké umění s žáky ji-
ných škol. Zúčastní 
se totiž 44. ročníku 
plaveckých závodů 
„Stříbrný věnec“, kte-
ré každoročně vyhla-
šuje Plavecká škola 
Zlín. Budeme třeťá-
kům držet pěsti!

Jiřina Grebíková Plavecké závodyPlavecké závody
Dne 12. června 2014 se 

třetí třída zúčastnila 44. roč-
níku plaveckých závodů 
Stříbrný věnec v plaveckém 
bazéně ve Zlíně. Naši školu 
letos reprezentovala tři děv-
čata – Aneta Bohunová, Eliš-
ka Donovalová a Kristýna 
Prachařová. Za chlapce závo-
dili Matěj Pešl, Lukáš Prokop 
a Radim Štulíř. Každý z žáků 
reprezentoval v jedné pla-
vecké disciplíně - měli jsme 
tak zastoupen plavecký styl 
kraul, prsa a znak. Nejlepší 
z našich borců - Matěj Pešl - 

se propracoval do inále, kde 
skončil na krásném 4. mís-
tě. Zvítězit nebylo snadné, 
protože soutěžících se letos 
sešlo na dvěstě. Ostatní žáci, 
i když se neumístili, před-
vedli rovněž vynikající vý-
kon. Zaplavali čistý plavecký 
styl a rozhodně nám neu-
dělali žádnou ostudu. Hoši 
a děvčata poté vytvořili dvě 
družstva a zkusili si zasoutě-
žit také ve štafetě. Matějovi 
Pešlovi i ostatním závodní-
kům moc blahopřejeme!

Jiřina Grebíková

ště.  Na  náměstí  jsme potka-
li  Tomáše Kluse, se kterým 
jsme se vyfotili. Poté jsme si 
zašli na oběd a společně jsme 
šli do aquaparku, kde jsme si 
užili spousty zábavy. Výlet se 
nám velmi líbil a rádi bychom 
si ho zopakovali. 

D. Varmužová

Pìvecká soutìžPìvecká soutìž
Ve čtvrtek 24. dubna pro-

běhlo ve škole v Napajedlech 
okrskové kolo pěvecké sou-
těže žáků I. stupně ZŠ. Naši 
školu reprezentovali zástupci 
tříd, kteří vyhráli školní kolo. 
V kategorii mladší - lidová pí-
seň nás reprezentoval Kryštof 
Trvaj (3. tř.), který si vyzpíval 
1. místo. V kategorii mladší 
- moderní píseň se podaři-
lo Radce Kašpárkové (2. tř.) 

umístit na 3. místě. V katego-
rii starší - lidová píseň uniklo 
o vlásek třetí místo Terezce 
Bieberlové (4. tř.). V katego-
rii starší - moderní píseň se 
umístila Sára Holásková 
(5. tř.) na 3. místě. 

Všem zpěvákům za zlato 
v hrdle blahopřejeme a děku-
jeme za vzornou reprezentaci 
naší školy. 

Petra Barcuchová
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 „DRÁÈEK – MRÁÈEK“ „DRÁÈEK – MRÁÈEK“
Kroužek byl určen dětem, 

které rády malují, mode-
lují nebo cokoliv kreativně 
tvoří.  Prostřednictvím kre-
ativních činností dochází 
k všestrannému rozvoji 
dětské osobnosti, rozvíjí se 
vnímání, myšlení, povzbu-
zuje jedince ke kritickému 
myšlení a zaujímání hod-
notících postojů, rozvíjí se 
jemná motorika i hmatové 
pocity a v neposlední řadě 
i tvořivé schopnosti dítěte, 
trpělivost i vytrvalost. 

Pracovali jsme s rozmani-
tými výtvarnými materiály 
(různé druhy papíru, pří-
rodniny, odpadový materiál, 
seno, zažehlovací korálky, 

NAŠI ŽÁCI JSOU NEJLEPŠÍNAŠI ŽÁCI JSOU NEJLEPŠÍ
VE SPELLOVÁNÍ VE SPELLOVÁNÍ 
Soutìž v anglickém spellování: Soutìž v anglickém spellování: 
„Can you spell it, please?“„Can you spell it, please?“

I tento rok se naši žáci 
zúčastnili soutěže ve hlás-
kování anglických slovíček, 
které každoročně pořádá ZŠ 
Komenského I, Zlín. Soutěž 
je určena pro děti 4. a 5. tříd, 
které bojují o vítězství ve 
dvou kategoriích. Letos se 
soutěže zúčastnili zástupci 
11 škol okresu Zlín a soutě-
žilo celkem 68 žáků.

O výsledku rozhodovala 
nejenom dovednost ve spe-
llování, ale v závěrečné fázi 
také bohatost slovní 
zásoby.

Soutěž probíhá v ná-
sledujících kolech:

1. kolo  – diktát abe-
cedy

2. kolo  – spellování 
psaných slov

3. kolo  – spellování 
slova, které vidí na ob-
rázku (spelluje se psa-
ná forma)

4. kolo  – spellování 
slovesa (opět psaná 
forma)

Žáci mají možnost 
si své dovednosti vy-
zkoušet a porovnat je 
se znalostmi ostatních 
žáků z jiných škol. Ten-
to rok před kolektivem 
vystupovali a své zna-
losti a vědomosti pre-
zentovali tito žáci:

 Jiří Ivan, Tereza Bie-
berlová, Richard Vaší-
ček (4. třída)

Anna Vaculíková, 
Kristýna Dobrozem-
ská, Jan Gabrhelík 
(5. třída)

A kdo je tedy nejlep-
ší?

1. místo v kategorii 
žáků 4. tříd získal Jiří 
Ivan

1. místo v katego-
rii žáků 5. tříd získala 
Anna Vaculíková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ráda bych touto cestou 
poděkovala všem žákům, 
kteří se soutěže zúčastnili.

Těm, kteří stanuli na stu-
pínku nejvyšším, patří ob-
rovské poděkování za ce-
loroční poctivou přípravu 
a vzornou reprezentaci naší 
školy. Ještě jednou blaho-
přejeme ke skvělému umís-
tění a do příštích let přejeme 
neutuchající nadšení i další 
úspěchy při studiu cizího 
jazyka .    Marta Skýpalová

Jiří Ivan

Anna Vaculíková

V tomto školním roce byl pro děti otevřen nový kroužek tvo-
řivých ručiček pro děti z 1. stupně

keramická hlína, bílé odli-
čovací tampónky, lékařské 
špachtle apod.), vyzkoušeli 
si různé techniky, například 
muchláž, decoupage, práci 
s window-colours, s barva-
mi na textil… Vyráběli jsme 
věci k různým příležitos-
tem, vytvářeli sezónní de-
korace (podzimní, vánoční, 
jarní, velikonoční …). Děti 
byly moc šikovné, práce je 
bavila a všechny výtvory 
si děti postupně odnášely 
domů, aby mohly potěšit 
nejenom sebe, ale také své 
nejbližší, kamarády, tety, 
babičky …  

Marta Skýpalová 
– vedoucí kroužku.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FLORBALOVÝ TURNAJFLORBALOVÝ TURNAJ
starších žákù Halenkovicestarších žákù Halenkovice

V úterý 24. 6. 2014 se 
uskutečnil lorbalový turnaj. 
Zúčastnili se žáci a žákyně 
základních škol Halenkovi-
ce, Napajedla a Babice. Nej-
lépe si vedl tým kluků 8. tří-
dy ZŠ Halenkovice, kteří 
vyhráli všechna svá utkání. 
Na závěr tohoto turnaje si 
také zahráli učitelé se žáky. 
Tým tvořili p. uč. Idesová, p. 
uč. Veselý, p. uč. Lízal, p. řed. 

Tělupil, trenér p. Jurásek 
a jeho syn Honza. Po celou 
dobu turnaje se žáci snažili. 
Turnaj se všem líbil a potě-
šilo by nás, kdyby se tento 
turnaj ještě někdy opakoval. 

Prachařová L., Kylarová A. 
(Pozn. red.: Díky všem zú-

častněným za báječnou at-
mosféru a p. Juráskovi za vy-
nikající nápad a chuť celou 
akci zorganizovat.)



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ  . 74/  SRPEN 2014 20

MATEØSKÁ ŠKOLAŠKOLA V PØÍRODÌ ŠKOLA V PØÍRODÌ 
VELKÉ KARLOVICEVELKÉ KARLOVICE 1. 6. – 5. 6. 2014 1. 6. – 5. 6. 2014

Rok uběhl jak voda a naši 
předškoláci se opět chystají 
na školu v přírodě, tradičně 
ve Velkých Karlovicích na ho-
telu Galík. Někteří měli smůlu 
a na poslední chvíli onemoc-
něli, tak nakonec jelo 15 dětí 
ze Skřítků a Berušek a s nimi 
paní učitelky Mihalová, Holás-
ková a budoucí paní učitelka 
Simona Přílučíková. V neděli 
jsme naplnili autobus kufry, 
hračkami, veškerým mož-
ným materiálem, nakonec 
i dětmi, zamávali a hurá na 
dobrodružnou cestu! Z okna 
obdivujeme krásnou krajinu, 
pasoucí se zvířata a hlavně 
mlsáme, co nám mamky na-
balily. A už je tu hotel Galík! 
Po dobré večeři se děti uby-

tovaly a seznámily se s pro-
středím. Protože máme letos 
indiánskou a kovbojskou ško-
lu, před spaním jsme si četli 
a povídali o indiánech.

Druhý den začal hrami 
a snídaní. Po ní si děti vyma-
lovaly omalovánku indiána 
a vymyslely si své indiánské 
jméno. Omalovánky ozdobi-
ly dveře pokojů. A pak přišlo 
překvapení!  Přijel k nám na 
návštěvu opravdový indián! 
(Pan Pliska s rodinou, za což 
jim patří velký dík!) Na při-
vítanou jsme mu zazpívali 
indiánské písničky a pak už 
jenom kulili oči. Těch indi-
ánských věcí, co nám ukázal! 
A těch nových informací, co 
jsme se o indiánech dověděli! 

A na vše jsme si mohli šáh-
nout! A dokonce jsme stříleli 
z pušky a lukem! No prostě 
paráda! Pro děti i paní uči-
telky to byl obrovský zážitek. 
Moc děkujeme! Při odpolední 
procházce ještě v dětech do-
zníval tento silný zážitek. Po 
návratu na nás čekaly u ho-
telu kravičky, které se tam 
pasou, ale pro nás to byli bi-
zoni na divoké prérii, kteří si 
s námi dokonce zahráli fotbal. 
Děti to velice pobavilo. Po 
hrách a večeři si musela jed-
na maminka přijet pro dceru, 
u které začaly bolesti ouška 
a stupňovaly se. Pohádka „Bo-
lek a Lolek na divokém zápa-
dě“ ukončila den a děti spaly 
jako dudci.

Úterní dopoledne prožily 
děti při hrách a tvoření na 
hotelu, protože trochu pršelo, 
ale hned po obědě jsme vy-
razili autobusem do Velkých 
Karlovic, kde jsme v muzeu 
pozorovali práci kováře, řez-
báře a perníkářky. Výklad 
i samotná možnost si na vše 
sáhnout děti velice zajímaly. 
Poté jsme si prohlédli v mu-
zeu výstavu o životě lidí v mi-
nulé době a po zmrzlině odjeli 
zpátky do hotelu.

Středeční ráno věnujeme 
výrobě indiánských přívěs-
ků a už odcházíme do hotelu 

Lanterna, kde nás čeká bazén 
a koupání. Po obědě a chvilko-
vém odpočinku odjíždíme au-
tobusem k hotelu Horal, kde 
začíná Kulíškova stezka, dva 
kilometry dlouhá procház-
ka členitým terénem s dese-
ti zastaveními. Tam jsme si 
přečetli, která zvířátka Kulí-
šek – sovička potkal a kde se 
dovídal, co zvířátka potřebují 
k životu. Děti zábavnou for-
mou získaly mnoho poznatků 
o přírodě a plnily různé úko-
ly. Také našly v lese poklad 
(dobroty), který jim tam ne-
chal Kulíšek na rozloučenou. 
Velice se nám tam líbilo.  A po 
večeři to vypuklo. Karneval!  
Indiáni a kovbojové zakopali 
válečnou sekeru a tančili indi-
ánské tance. Večer děti padly 
do postýlek a usnuly hlubo-
kým spánkem.

Přišel čtvrtek a velké pa-
kování kufrů. Pak jsme ještě 
vyrazili do pralesa Razula 
– všude plno hmyzu, ptáků, 
i slepýše jsme viděli. Po obě-
dě si děti pohrály před ho-
telem s míči, koloběžkami, 
nakreslily křídami mnoho ob-
rázků a už tu byl pan Gracla 
s autobusem, aby nás odvezl 
do otevřené náruče našich 
rodičů. Ahoj, Velké Karlovice, 
zase za rok!!!

Dagmar Holásková 



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

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ . 74/               

 

   21 SRPEN 2014

MLADÝ KAPØÍKMLADÝ KAPØÍK
Dne 11. 6. 2014 se 

v Uherském Hradišti konal 
12. ročník plavecké soutěže 
„mladý Kapřík.“

Této soutěže se zúčast-
nilo 15 družstev z různých 
obcí nebo měst v okolí. Naši 
mateřskou školu reprezen-
tovalo 5 dětí, které byly vy-
brány plaveckým instrukto-
rem. Byli to:

Abrahám Štěpán
Dobrozemská Veronika
Jančík Martin
Vašíček Roman
Petrášová Beata

MATEØSKÁ ŠKOLA

V soutěži bylo určeno 
5 disciplín: přeběhnout 
přes plastové plováky, pod-
plavat je, potápění s vy-
nořováním puků, splývání 
a podplouvání pod plová-
kem. Po zdárném boji všech 
dětí naše školka vybojovala 
krásné 3. místo.

Děti byly odměněny per-
níkovým kapříkem a dárko-
vým košem plným hraček.

Všem zúčastněným moc 
děkujeme za jejich přístup 
k soutěži.

Eliška Černochová

Modeláøské dopoledne v MŠModeláøské dopoledne v MŠ
Dne 30. 5. 2014 se vydala 

celá MŠ Halenkovice na mo-
delářské letiště, kde jsme 
strávili krásné dopoledne 
s halenkovickými a otroko-
vickými modeláři. Děti vi-
děly různé modely letadel 
a také některé vzlétly vzhů-
ru k obloze. Po ukázce na-
kreslily obrázky a obdržely 
sladkou odměnu.

Od modelářů dostaly po-
lystyrenová letadla „házed-
la“ a ty pak vyzkoušely, jak 
létají. Protože bylo velmi 
chladné a větrné počasí, 
v průběhu dopoledne jsme 
se  všichni zahřívali připra-
veným čajem a poté odešli 
na oběd do mateřské školy. 
Děti si tak odnesly plno zá-
žitků.          Eliška Černochová

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 
V MATEØSKÉ ŠKOLEV MATEØSKÉ ŠKOLE

V pátek 27. června jsme 
ukončili školní rok i v  ma-
teřské škole. Právě v tento 
výjimečný den proběhlo o i-
ciální rozloučení s předško-
láky, kteří po prázdninách 
odejdou do 1. třídy základní 
školy.

Už od rána si děti povídaly 
o tom, jak asi bude to dnešní 
slavnostní odpoledne probí-
hat, jaké asi překvapení jim 
chystají paní učitelky a nej-
více se těšily na slibované 
sladké pohoštění. Dlouho 
očekávaná akce začala v půl 
čtvrté odpoledne. Děti s ne-
dočkavostí sebejistě před-
stoupily před své rodiče, 
babičky, dědečky, sourozen-
ce, hosty ze základní školy 
a obecního úřadu.

  Po krátkém úvodu 
paní učitelky se děti prezen-
tovaly programem.

Sebevědomě se představi-
ly všem přítomným a s pý-
chou převzaly od svých

učitelek slavnostní absol-
ventské stužky, kšiltovky 
s logem MŠ, Kuliferdovo 
vysvědčení, pamětní listy, 
drobné dárkové balíčky 
a nakonec venku vypus-
tily 23 nafukovacích balo-
nků – právě tolik, kolik je 
nastávajících školáků.

Po společném fotogra-
fování děti zasedly k slav-
nostně vyzdobené tabuli,

kde na ně čekalo dětské 
šampaňské a jahodový 
pohár. 

Na zahradě MŠ jsme pro 
rodiče a děti připravili tá-
borák s opékáním špekáčků 
a nakonec pro ty nejodváž-
nější „noc v mateřské škole“. 
Večer jsme připravili dětem 
různé soutěže a nakonec se 
rozjela pravá dětská disko-
téka.

Ale jak se říká, všeho s mí-
rou a v nejlepším se má 
přestat. Rozdováděné děti 
usnuly velmi brzy.

Přejeme našim prvňáčkům, 
ať se jim ve škole daří, ať své 
dovednosti a vědomosti, kte-
ré jsme se jim snažili po celou 
dobu docházky do mateř-
ské školy předávat, zúročí ve 
své každodenní školní práci 
a pevně doufáme a věříme, 
že na tu svoji první školičku 
nezapomenou a přijdou se 
pochválit svým už opravdo-
vým školním vysvědčením za 
svými kamarády a učitelkami 
do mateřské školy v Halenko-
vicích.

A kdo vypustil do světa ba-
lónek ze zahrady naší školky?

Štěpán Abrahám, Veroni-
ka Dobrozemská, David Fis-
cher, Jan Gajdošík, Amálie 
Hankusová, Melisa Holás-
ková, Adéla Horková, Amá-
lie Hradílková, Jiří Chren-
čík, Martin Jančík, Ondřej 
Karbowiak, Michal Kuče-
ra, Tomáš Martoni, Beáta 
Petrášová, Leona Prokopo-
vá, David Sihelský, Denisa 
Spáčilová, Lukáš Šalášek, 

Šárka Štěpaníková, Daniel 
Trnavský, Roman Vašíček, 
Adam Zdráhal, Kateřina Že-
lezníková .

Marie Mihálová

ro
tá-

čků 
áž-
le“. 
em 
se

ko
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MATEØSKÁ ŠKOLA
Mateřskou školu v letoš-

ním školním roce navštěvo-
valo 64 dětí (ve věku od 3 do 
7 let), z toho chlapců 37 a 27 
dívek. Do základní školy od-
chází 23 předškoláků a 6 dě-

tem byla odložena školní do-
cházka.

O děti se staralo 5 učitelek 
(p. Mihalová M., p. Černocho-
vá E., p. Horková V., p. Válko-
vá J., p. Holásková D.). Výdej 
jídla zajišťovala paní Gabrhe-
líková  J. a o úklid prostor ve 
školce se starala paní Neko-
rancová F., které vypomáhaly 
uklizečky ze ZŠ p. Baštincová 
J. a Svačinová L. V době vy-

cházek dětí ze třídy Sluníček 
pomáhala zajišťovat bezpeč-
nost dětí p. Pospíšilová L.

Výchovně vzdělávací čin-
nost vycházela ze ŠVP „Svět 
je velká skládačka.“

Zaměřovali jsme se přede-
vším na oblast  enviromen-
tálního vzdělávání a základů 
zdravého životního 
stylu. Velký důraz 
jsme kladli na po-
žitkové učení, jehož 
prostřednictvím se 
rozvíjí každé dítě 
ve všech oblastech.

Během celého 
roku jsme spolu-

pracovali se ZŠ na přípravě 
dětí pro vstup do 1. třídy ZŠ.

Od září jsme v MŠ uspořá-
dali spoustu akcí:

• Podzimní tvořivé dílničky 
a zavírání přírody s dědeč-
kem Mecháčkem .

• Drakiáda na Vrchovici  pa-
tří každoročně k oblíbeným 
činnostem našich dětí.

• Od října jsme měli v MŠ 
spoustu nadstan-
dartních aktivit 
– 2x týdně Anglič-
tinu hrou, kerami-
ku, břišní tanečky 
s tetou Martinou 
a Lenkou. Po ná-
vštěvě a odborné 
konzultaci (de-
pistáži) paní logo-
pedky Ševelové, 
paní učitelky dělaly 
s dětmi i logopedic-
kou prevenci a to 
ve spolupráci s ro-
diči dětí.

• Grafomotoriku 
– nápravu grafo-
motorických obtíží 

u dětí 5-6letých
• I v letošním školním roce 

navštěvovaly MŠ 2x v měsíci 

děti s maminkami na 
mateřské dovolené. 
Zvykaly si na prostře-
dí mateřské školy a na 
ostatní děti kolem 
sebe.

• Nezapomínáme 
ani na spolupráci 

s obcí – vystupovali jsme 
s krátkým programem při 
rozsvěcování vánočního 
stromu. Naše děti se také 
účastnily Vítání občánků 
s pásmem písniček a básni-
ček pod vedením paní uči-
telky Holáskové.

• Každý měsíc nám do MŠ 
přijelo divadlo

• Naši „školku“ navštívil 
i Mikuláš, čert a anděl, kte-
rý naděloval dětem i učitel-
kám dle zásluh.

• Vánoční besídky pro ro-
diče

• Po vánocích jsme se vy-
pravili do kostela sv. Josefa, 
kde měly děti možnost vi-
dět Betlém. 

• Naši předškoláci na-
vštívili před zápisem do 1. 
třídy prvňáčky, kteří nám 
ukázali, co se za 1. pololetí 
naučili.

• Pro rodiče byla připra-
vena odpolední beseda na 
téma „Školní zralost.“ Ně-
kteří rodiče byli překvape-
ni, co vše by měl předško-
lák zvládnout při vstupu do 
základní školy.

• V únoru jsme měli obdo-

bí masopustu a karnevalu. 
• Od února jezdily děti pla-

vat do Aquaparku v Uher-
ském Hradišti. Přihlášených 
bylo 48 dětí. 5 dětí naší MŠ 
se v červnu zúčastnilo Vod-
ních her malých kapříků. 

Pokračování na straně 24

CanisterapieCanisterapie

PlaváníPlavání

Velikonoční dílnyVelikonoční dílny

Ohlédnutí za uplynulým školním rokemOhlédnutí za uplynulým školním rokem



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ  . 74/  SRPEN 2014 24

Pokračování ze strany 23

POUŤ 5. POUŤ 5. kvìtna 2014kvìtna 2014

Děti v této soutěži získaly 
krásné 3. místo. 

• Naši mateřskou školu 
navštívila paní s pejskem, 
s kterým prováděla ukáz-
ku rehabilitačního cvičení 
s dětmi – canisterapii. 

• V dubnu jsme navštívili 
DDM Matýsek v Otrokovi-

cích, který pro naše děti 
připravil velikonoční díl-
ničky. 

• Na „Den dětí“ nám mo-
deláři připravili na Vrcho-
vici  ukázku leteckých mo-
delů, děti si vyzkoušely let 
předem připravených há-
zedel. Nechybělo ani malé 
občerstvení. 

• Na Školu v přírodě jsme 
odjeli do Velkých Karlovic. 
Přihlášených bylo 16 dětí. 

• Závěr roku jsme zakon-
čili školním výletem do Ko-
vosteelu ve St. Městě. 

Příjemné prožití prázd-
nin a krásných sluneč-
ných dnů Vám přejí za-
městnanci mateřské 
školy.

Marie Mihalová

Škola v příroděŠkola v přírodě Výlet KovosteelVýlet Kovosteel

MATEØSKÁ ŠKOLA

FARNOST
Třetí neděli po Velikono-

cích slavíme na Halenkovi-
cích pouť. Tato slavnost se 
stala (podobně jako v jiných 
obcích a městech) samozřej-
mým zvykem, že si možná ani 
neklademe otázky: Proč něco 
takového vlastně děláme? Co 
touto tradicí vyjadřujeme? 
Co si tím připomínali naši 
předkové?

Slovo „pouť“ odkazuje na 
putování, bytí na cestě. My 
dnes zcela výjimečně chodí-
me pěšky větší vzdálenosti, 
a tak už nám chybí praktické 
zkušenosti dřívějších poutní-
ků. Lidé chodívali na poutě, 
aby si připomínali, že celý 
lidský život je „putováním“, 
odněkud někam směřuje. Ně-
kde v dálce je cíl pouti, který 
dává celé cestě smysl, a i v ži-
votě, od narození do smrti, 
někam směřujeme. Náš „Cíl“ 
dává všem radostem i útra-
pám smysl. Každý cílevědo-
mý poutník proto dokáže 
přijmout i všechny obtíže 

spojené s cestou: únavu, 
hlad či nepříznivé počasí. 

Dokud má na paměti cíl své 
cesty, nevrátí se, pokračuje 
dál, nesejde z cesty. Dnešní 
člověk se mění z poutníka na 
turistu či tuláka. Život pře-
stává vnímat jako smyslupl-
ný příběh odněkud někam, 
ale spíše jako hudební klip. 
Jednotlivé útržky spolu ni-
jak nesouvisejí, děláme to, co 
nás momentálně baví, a zítra 
může být všechno jinak. Pro-
to chceme mít stále nové zá-
žitky, rádi nakupujeme nové 
zboží, toužíme navštívit nové 
země a mít nové přátele...

Život neplyne ani tak vpřed 
jako spíš cik cak, jak se zrov-
na hodí či jaký to má efekt. 
To, co je náročné a vyžaduje 
oběť, rychle opouštíme.

Turista rád razí nové cesty, 
chce mít hodně zážitků, vi-
dět, co ještě neviděl. Poutník 
však raději chodí po vyšla-
paných cestách, protože sta-
ré cesty a staří přátelé jsou 
nejosvědčenější. Žijeme dnes 
v době velkých převratů. Ti-

sícileté a osvědčené stezky 
se nám zdají příliš úzké, ne-
pohodlné a pomalé. Neměli 
bychom však zapomínat, že 
zde máme i velkou odpověd-
nost za generace poutníků, 
kteří přijdou po nás. Dnešní 
vybočování z cesty nejsou 
jen chvilkové procházky, je 
to vyšlapávání 
nových směrů. 
A budoucí ge-
nerace se nás 
jednou budou 
právem ptát: 
„Kam jste nás 
zavedli?“ Jsme 
si jisti, že jsme 
neztratili směr 
a že nezavede-
me zástupy na 
poušť, kde po-
nenáhlu odum-
ře naše kultura 
i duchovní hod-
noty?

Každoroční 
pouť na Ha-
l e n k o v i c í c h 
(i jinde) může 
být malým za-

myšlením nad naší životní 
cestou. Ano, odstraňujme 
zbytečné zákruty upadajících 
zvyklostí, rozšiřme a vyhlaď-
me těsné a hrbolaté pěšinky 
starých světových názorů, ale 
neměňme směr, opravdový 
směr k cíli, určený Bohem.

P. Bohumil Kundl
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Organizátoři výstavy dě-
kují všem dobrým lidem, 
kteří zapůjčili ze svých sou-
kromých archivů, fotogra ie 
dokumentující historii kos-
tela a také život farnosti Ha-
lenkovice za období téměř 
devadesáti let. 

Díky Vašemu otevřenému 
srdci, můžeme s odstupem 
mnoha let, vidět jak se mě-
nil interiér kostela.  Můžeme 

FARNOST
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
V KOSTELEV KOSTELE

První svaté pøijímáníPrvní svaté pøijímání
Je neděle 1. června a pro 13 

dětí z naší obce nastává je-
den z nejvýznamnějších dnů 
jejich života. Dnes přistoupí 
k 1. svatému přijímání. Stej-
ně významný je tento den 
i pro jejich rodiny a přátele. 
Pro mnoho dětí začíná tento 
den již velmi brzy ráno. Ob-

lékají kroje či sváteční šaty 
na znamení čistoty, se kterou 
budou přistupovat k oltáři.

Den je slunečný, nebe bez 
mráčku. Nepamatuji si, že 
bych zažila tuto slavnost 
v dešti. Před kostelem je 
živo, poslední úpravy šatiček 
a mašlí na krojích. Všichni od-

cházíme do kostela a přene-
cháváme děti tomu, kdo nám 
je pomohl přivézt až sem. Za 
chvíli již přichází slavnostní 
průvod. V průběhu mše svaté 
děti a my společně s nimi ob-
novujeme naše křestní sliby. 
Kmotři nebo rodiče přistu-
pují k oltáři a rozsvěcují sví-

ce, které předávají svým 
kmotřencům a dětem na 
znamení světla víry, které 
mají za úkol přinášet do 
světa. 

Přichází nejdůležitější 
okamžik, děti vyznávají 
svou víru a přistupují po-
prvé ke svatému přijímá-
ní. Pro nás věřící je tento 
okamžik velmi významný 
i na dětech vidím pocit 
štěstí, který zaplnil jejich 
srdíčka. Všichni si z celého 
srdce přejeme, aby jejich 
životní cesta vedla správ-

ným směrem, aby na tento 
den nikdy nezapomněly. 

V závěru předaly děti otci 
Bohumilovi, který má velký 
podíl na tom, že v letošním 
roce přistoupilo poprvé ke 
stolu Páně 13 dětí, dárečky 
jako projev vděčnosti celého 
našeho společenství. Otec se 
ovšem nenechal zahanbit  
a předal dětem balíčky s nád-
hernou knihou „Poklady pod 
sněhem“, růžencem a dalšími 
drobnostmi.

Fotografování v kostele 
i před ním trvalo snad déle 
než samotná mše svatá. Ka-
ždý chtěl mít vzpomínku 
ve formě fotogra ií s otcem, 
rodiči, prarodiči, rodinou 
a ostatními přáteli. 

Nejkrásnější vzpomínku na 
tento den si ovšem poneseme 
každý ve svém srdci. 

(ij)

V našem životě jsou, jak 
události všední, tak i událos-
ti významné, na které možná 
nikdy nezapomeneme. Náš 
život nedostává hodnotu 
svou délkou, ale právě všemi 
vzácnými událostmi a setká-
ními, které jsme prožili. Jak 
se změní směr života mladé-
ho muže, když se setká s děv-
četem, které se pak stane jeho 
ženou? Co všechno se v době 
seznamování odehrává v nit-
ru obou lidí? Co všechno pro-
žívají lidé při narození dítěte? 

také pozorovat, jak se měnila 
doba, která zanechala stopy 
i na životě farnosti.

Prosím i nadále uchovávej-
te vzpomínky zaznamenané 
pomocí současné techniky, 
abychom mohli opět sledo-
vat, jaké změny přináší čas, 
který neustále plyne vpřed 
a díky jeho vanutí máme na 
co vzpomínat, máme co pře-
dávat našim dětem a vnu-

kům. Naše vzpo-
mínky nejen na 
jednotlivé okamži-
ky našeho bytí skr-
ze fotogra ie, žijí 
dál a nezapomene 
se na ně, zůstanou 
tu tak dlouho, jak 
budeme chtít.

Přejeme Vám všem, neboj-
te se uchovávat vzpomínky 
a předávejte je dál, aby i další 

generace znaly historii rodi-
ny, obce i kraje kde žijí. 

Lukášovi

První svaté pøijímání aneb co se skrývá pod povrchem slavnostiPrvní svaté pøijímání aneb co se skrývá pod povrchem slavnosti
Kolik očekávání do svého dí-
těte vkládají, co všechno jsou 
pro něj schopni udělat? Tyto 
otázky nám dávají nahléd-
nout do oblasti našich niter-
ných pokladů, kam můžeme 
bezesporu zařadit i slavnost 
prvního svatého přijímání.

Svaté přijímání označuje-
me cizím slovem „eucharis-
tie“. Je to slovo řeckého půvo-
du a vyjadřuje běžný výraz, 
jak říci „děkuji“. Každá boho-
služba v kostele je především 
díkůvzdáním, učí člověkva 

vděčnosti. V běžném životě 
dostáváme mnoho darů. Jed-
ná se buď o předměty, nebo 
to může být pomoc při práci 
či služby v našich potřebách. 
Jsme zvyklí za ně říci „děku-
ji“. Malé dítě se učí říkat toto 
slůvko, když dostane od ro-
dičů bonbón. Ví však velmi 
dobře, že nejkrásnějším da-
rem je přítomnost maminky 
samotné, z ní všechny dary 
vycházejí. Dar druhé osoby 
si velmi živě uvědomují za-
milovaní. Když si dávají dár-

ky, jsou si velmi dobře vědo-
mi toho, že všecky věci mají 
smysl jen proto, aby upevnily 
jejich osobní lásku. 

Při prvním svatém přijímá-
ní se děti učí vidět to, co je 
očím skryté. A my ostatní je 
s rozechvělým srdcem pozo-
rujeme. Za nepatrným kous-
kem eucharistického chleba 
mohou vnímat či tušit Dar, 
který dává nejhlubší smysl 
všem darům i životu samé-
mu.

Otec Bohumil 
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„Zde jsem“
26. června 2014 oslavil 

10. výročí kněžství náš du-
chovní správce P. Mgr. Bo-
humil Kundl. Otec Bohumil 
pochází z Hrobic – Nových 
Dvorů, narodil se 4. čer-
vence 1978. Měl rád hudbu 
a výborně zpíval. Absol-
voval hru na trubku na Li-
dové škole umění ve Zlíně. 
Po základní škole odchází 
studovat na Arcibiskupské 
gymnázium v Kroměříži. 
Po úspěšném složení ma-
turitní zkoušky odchází do 

konviktu v Litoměřicích. 
V tomto období dochází 
k životnímu rozhodnutí, 
které zvolilo teologii svou 
životní cestou. Teologii 
vystudoval na Cyrilometo-
dějské teologické fakultě 
Univerzity Palackého v Olo-
mouci. 

Kněžské svěcení 
přijal z rukou olo-
mouckého arcibis-
kupa Jana Graub-
nera 26. června 
2004 v katedrále 
sv. Václava v Olo-
mouci.

Jako kaplan 
působil ve Valaš-
ských Kloboukách, 
potom tři roky 
v Uherském Brodě 
a Prakšicích. Od 
20. července 2008 
působí v Halenko-
vicích a Spytihněvi.

Otče Bohumile,
před deseti lety jste s od-

vahou hrdě odpověděl: „Zde 
jsem“.  Jste zde, a více než 
polovinu svého kněžského 
života sloužíte naší farnosti 
při udělování svátostí, slou-
žení bohoslužeb a vedete 
nás ke křesťanskému životu. 
S Vaším příchodem se ob-
novila slavnost Božího Těla, 
pravidelné měsíční adorace 
a slavení velkých svátků. Za 
vše, co jsme skrze Vaši službu 
a obětavost přijali, Vám patří 
naše upřímné poděkování. 

Do dalších dnů Vaší nelehké 
služby a také k blížícím se 
narozeninám Vám přejeme 
a v modlitbách vyprošujeme 
pevné zdraví duše i těla, po-
moc Vašich patronů, ochranu 
a blízkost Matky Boží, Panny 
Marie a Přízeň Nejvyššího…

M. Lukášová

MISIJNÍ MISIJNÍ 
NEDÌLENEDÌLE

Tak jako v loňském 
roce se naše farnost připo-
jí v neděli 19. října 2014 
k myšlence Misijní nedě-
le. Slavnostní dětská mše 
svatá bude v 10:15 hodin 
v kostele sv. Josefa. 

V naší obci vzniká nově 
misijní klubko, ve kte-
rém se budou scházet 
maminky s dětmi a tvořit 
výrobky, které se budou 
po mši svaté prodávat za 
symbolické ceny, tradiční 
součástí bude také prodej 
misijních koláčů. Částka 
z prodeje bude odeslána 
na účet papežských misij-
ních děl, která pomáha-
jí dětem po celém světě 
a hrají podstatnou roli 
v boji proti chudobě, ne-
gramotnosti, nemocem, 

nespravedlnosti a vyko-
řisťování. 

Heslem PMDD je: „ Děti 
pomáhají dětem“.

V našem misijním klub-
ku je srdečně vítán každý, 
kdo má chuť pomáhat. 

Pojďme naučit naše děti 
pomáhat jiným dětem.

Další informace o schůz-
kách klubka, které se 
bude scházet na faře, na-
jdete v září na stránkách 
farnosti a obce.

Zveme všechny oby-
vatele naší obce na pří-
jemně strávené chvíle na 
Misijním jarmarku, který 
se uskuteční v neděli 19. 
října 2014 od 11:15 hodin 
před kostelem sv. Josefa. 

(ij)

PØIHLÁŠKA DO PØIHLÁŠKA DO 
ØÍMSKOKATOLICKÉHO ØÍMSKOKATOLICKÉHO 
NÁBOŽENSTVÍ 2014 / 2015NÁBOŽENSTVÍ 2014 / 2015

Ve školním roce 
2014/2015 bude 
opět probíhat výuka 
římskokatolického 
náboženství. Zájem-
ci nechť si stáhnou 
ze stránek přihlášku, 
vyplní a odevzdají ve 
škole nebo v kostele 
nejpozději do 7. září 
2014.

FARNOST
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HASIÈI
Jednotka vyjela na pokyn 

starosty obce k otevření 
nemovitosti v části obce 
Dolní Konec. Žádost byla 
sdělena telefonicky přímo 
veliteli jednotky, ten přivo-
lal strojníka a v počtu 1+1 
vyjeli na místo. Na místě se 
již nacházel starosta obce 
společně s příslušníky po-
licie Napajedla. Bylo třeba 
otevřít branku a vchodové 
dveře do objektu, kde by se 
měla nacházet osoba, kte-
rou dlouho nikdo neviděl. 
Branka byla zabezpečena 

řetězem a visacím zám-
kem, na který byly použity 
pákové kleště. Dále bylo 
zjištěno, že se dům nachází 
v dezolátním stavu a dve-
ře byly pouze zadrátová-
ny. Po přestřihnutí drátu 
bylo místo předáno policii 
a členové jednotky zůstali 
na místě. Zjištili jsme, že 
pohřešovaná osoba je pří-
tomna doma a je v pořád-
ku. Poté se jednotka vrací 
zpět na základnu a hlásí 
návrat na KOPIS.

TECHNICKÁ POMOCTECHNICKÁ POMOC    
Tlakování vodovodního øaduTlakování vodovodního øadu

1. 3. 20141. 3. 2014Jednotka vyjela na pokyn 
starosty obce a předchozí 
žádosti od vedení družstva 
Lukrom k natlakování vodo-
vodního potrubí zásobující-
ho výkrmnu prasat v části 
obce Bábolná. Jednotka vy-
jela s technikou CAS v počtu 
1+2. Po příjezdu byla CAS 

TECHNICKÁ POMOC TECHNICKÁ POMOC 
OOdstranìní nebezpeèných stromùdstranìní nebezpeèných stromù  

10. 3. 201410. 3. 2014Jednotka vyjela na žádost 
starosty obce k odstranění 
stromů, které byly naklo-
něny nad hlavní komuni-
kaci v části obce Dolina. Ze 
stromů se odlamovaly suché 
větve a ohrožovaly projíždě-
jící vozidla. Jednotka vyjela 
v počtu 9 členů. Na odstra-
nění těchto stromů byla po-
užita motorová pila STIHL 

SBÌR ŽELEZNÉHO ŠROTU SBÌR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
12. 4. 201412. 4. 2014

Dne 12. 4. provedl náš 
sbor sběr železného šrotu. 
Občané obce byli o sběru 
informováni kabelovou te-
levizí a rozhlasem. Na svoz 
byly použity dva traktory, 
které poskytl Petr Kubín a 
pan Josef Kašpárek. Za to 
jim patří velké poděkování.  

I přes menší problémy s ne-
dostatkem železa se nám 
nakonec podařilo naplnit 
kontejner. Děkujeme všem, 
kteří nám přispěli jakým-
koliv množstvím a přispěli 
tím na SDH Halenkovice.

napojena na vodovodní řad 
a vedení natlakováno a po-
dle vodoměru překontrolo-
váno zda voda do družstva 
přitéká. Po ukončení prací 
se jednotka vrací zpět na 
základnu a hlásí návrat na 
KOPIS.

MS 361. Celkem bylo poká-
ceno 8 vzrostlých akátů. Při 
zásahu byla řízena doprava 
a při kácení byla vždy do-
prava zastavena. Po ukonče-
ní prací byla vozovka očiště-
na od pilin a drobných větví 
a jednotka se vrátila zpět na 
základnu a nahlásila návrat 
na KOPIS.

TECHNICKÁ TECHNICKÁ 
POMOCPOMOC

Otevøení nemovitosti Otevøení nemovitosti 
27. 1. 201427. 1. 2014

Kropení motokrosové trati Kropení motokrosové trati 
ve Žlutavì                  ve Žlutavì                  18. - 19. 4. 201418. - 19. 4. 2014

Jednotka vypomáhala při 
úpravách motokrosové tra-
ti v obci Žlutava. Na žádost 
vedení motokrosového od-

dílu jsme prováděli krope-
ní trati. V průběhu těchto 
dvou dnů bylo navezeno 
7 cisteren vody.
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HASIÈIPÁLENÍ ÈARODÌJNICPÁLENÍ ÈARODÌJNIC  30. 4. 201430. 4. 2014
Tak jako každý rok 

pořádalo naše SDH 
Pálení čarodějnic. 
Stalo se už tradi-
cí, že se tato akce 
koná na modelář-
ském letišti, kde je 
perfektní zázemí 
a velký prostor na 
hry pro děti. Den 
před tím se sešli 
členové jednot-
ky, aby nachystali 
dřevo potřebné na 
hranici a navezli 
materiál na letiště. 
Dřevo jsme získa-
li díky obci, která 
nám umožnila vzít 
si je z obecních po-
zemků. Poté co byla 
hranice postavena 
- v letošním roce 
s největší výškou 
3,5m, bylo nachys-
táno ještě zázemí 
a bufet. Naše holky 
si opět připravily 
různé hry a letos 
i nově menší dět-
ské hřiště pro ty 
nejmenší. Průvod, 
který šel z Pláňav 
na samotné leti-
ště, vedl čaroděj 
KUNA.  Jakmile do-
sáhl cíle, započal 
na letišti samotný 
čarodějnický rej, 
na kterém nesmělo 
chybět vyhlášení 
MISS, MISSIS a MI-

SÁKA čaroděje. Po 
vyhodnocení těch-
to kategorií byla 
zapálena vatra. Pak 
následovala volná 
zábava. Doufáme, 
že se vám tato akce 
stále líbí, a že nám 
zůstanete i nadále 

věrni. Takže na sletěnou 
30. 4. 2015 na modelář-
ském letišti. Poděkování 
patří všem, kteří se podíleli  
na organizaci a samozřej-
mě modelářům za poskyt-
nutí zázemí. 

DĚKUJEME!
Josef Gabrhelík ml.
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SOUTÌŽ VE SOUTÌŽ VE ŽLUTAVÌ  ŽLUTAVÌ  8. 5. 20148. 5. 2014
Naše jednotka vypomáha-

la při pohárové soutěži ve 
Žlutavě. Jako každý rok do-
dává naše jednotka cisternu 

HASIÈI
Jednotka vyjela na 

žádost starosty obce 
s technikou CAS v počtu 
1+3 k protlaku kana-
lizačního řadu v části 
obce Katernice. Staros-
ta obce byl přítomen 
na místě. Na protažení 
kanalizace bylo použi-
to jednoduché vedení 
„C“ ukončené kanali-
začním krtkem. Ucpaná 
kanalizace znemožňo-
vala odtok odpadních 
vod z rodinného domu 
p. Vančíka. Kanalizace 
protažena a vyčištěna 
v délce zhruba 60m. 
Po dokončení práce se 
jednotka vrátila zpět na 
základnu a nahlásila ná-
vrat na KOPIS.

Požární a zdravotní Požární a zdravotní 
asistence pøi Výletu do asistence pøi Výletu do 
pohádkypohádky 24. 5. 201424. 5. 2014

Tak jako každý rok byla 
naše jednotka požádána 
organizátory této velké 
akce o provedení požár-
ního a zdravotního dozo-
ru. Jednotka se na místo 
dostavila s technikou DA 
i CAS v počtu 5 členů + 1 
členka SDH Jana Musilová, 
která pracuje jako zdravot-
ní sestra a nám vypomáha-
la při zdravotním dozoru. 
Po příjezdu na místo se 
jednotka seznámila s prů-
během trati a zázemím. 
Před samotným začátkem 
akce se naší obcí prohna-
ly přívalové deště, které 
měly delší trvání. Členové 
jednotky projeli trasu.  Při 

návratu na stanoviště dal 
velitel pokyn na zkontrolo-
vání částí obce, kde bývají 
časté problémy. 

Pak se členové vrátili 
zpět na stanoviště, bylo 
oznámeno, že se tato akce 
ruší a jednotka provádě-
la svoz promáčených dětí, 
které účinkovaly jako po-
hádkové bytosti. Děti byly 
sváženy do zázemí na 
střelnici, odkud byly auto-
busem převáženy do tělo-
cvičny místní ZŠ. Po pro-
vedení této činnosti byla 
po domluvě s organizátory 
jednotka odeslána zpět na 
základnu, kde pak nahlási-
la návrat na KOPIS

STKSTK
Dne 29. 5. prošla obě 

naše vozidla STK bez pro-
blémů. Na kontrolu s tech-
nikou jeli Tomáš Vičánek 
ml. s CAS a Martin Laluha 
s DA.

Dne 5. 7. 2014 došlo ve 
večerních hodinách k neo-
právněnému spuštění po-
žární sirény. Upozorňuje-
me občany, že toto zařízení 
se smí použít jen v případě 
vyhlášení požárního po-
plachu pro místní Jednot-
ku PO. Jiné použití může 
být bráno jako vyhlášení 
planého poplachu a šíření 
poplašné zprávy. Upozor-
ňujeme tímto občany, že 
neoprávněné vyhlášení 
poplachu je trestné a může 
být stíháno a potrestáno i-
nanční pokutou.

Neoprávnìné Neoprávnìné 
vyhlášení vyhlášení 
požárního požárního 
poplachupoplachu

Halenkoviètí Halenkoviètí 
hasièi hasièi 
zasahovali zasahovali 
pøi požáru pøi požáru 
v Otrokovicíchv Otrokovicích

TECHNICKÁ POMOCTECHNICKÁ POMOC  
Èištìní ucpané kanalizace Èištìní ucpané kanalizace 
19. 5. 201419. 5. 2014

na plnění kádě při požárním 
útoku. Naše družstva se této 
soutěže bohužel nezúčastni-
la z mnoha různých důvodů.

V neděli 29. 6. 2014, 
v odpoledních hodinách, 
se Halenkovicemi roze-
zněl požární poplach. Ho-
řelo v průmyslovém areá-
lu v Otrokovicích.

Informace z tiskové 
zprávy HZS Zlín

V odpoledních hodi-
nách došlo k požáru od-
padových materiálů ulo-
žených v objektu skladové 
haly průmyslového areálu 
poblíž ulice U Letiště v Ot-
rokovicích. O vzniku požá-
ru bylo krajské operační 
středisko hasičů ve Zlíně 
informováno v 16:15 ho-
din.

Na místě události za-
sahovaly jednotky profe-
sionálních hasičů stanic 
Otrokovice a Zlín, které 
posílily jednotky dobro-
volných hasičů z Otroko-
vic, Kvítkovic, Napajedel 
a Halenkovic.

V důsledku požáru od-
padových materiálů nedo-
šlo k žádnému ohrožení 
okolí objektu zplodinami 
hoření. Svůj úkol také po-
dle vyjádření vyšetřovate-
le splnilo rozdělení objek-
tu na samostatné požární 
úseky, což zabránilo pře-
nosu plamenů na další 
prostory a objekty.

Podle prvotních odhadů 
způsobil požár škodu ve 
výši asi 900.000,- Kč, a to 
především na stavebních 
konstrukcích haly a zaří-
zení. Zásahem hasičů byl 
uchráněn další majetek 
v hodnotě asi 8 000.000,- 
Kč. Za vznikem požáru 
stojí s největší pravděpo-
dobností samovznícení 
některého z odpadových 
materiálů. Vyšetřovatelé 
ale také prověřují verzi 
technické závady.
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MODELÁØI
Přestože letové podmín-

ky byly díky letošnímu 
slunečnému začátku jara 
většinu dnů takřka ideál-
ní, otevřeli halenkovičtí 
modeláři nebe nad svým 
klubovým letištěm až v so-
botu 12. dubna. A nebyli na 
to sami. Pomoct jim přijelo 
spoustu modelářů z blízka 
i daleka a podívat se přišlo 
také mnoho diváků. Nebylo 
se čemu divit, vždyť obloha 
nad Vrchovicí byla prozáře-
na jarním slunkem a na du-
ben bylo i relativně teplo. 
Ideální podmínky pro pří-
jemnou sobotní vycházku 
nebo výlet.

Letový provoz byl zahá-
jen v deset hodin dopoled-
ne a jediné co mohlo piloty 
jen trošičku pozlobit, byl 
obvyklý „vrchovicový“ vítr.

OTEVØENÍ NEBE 2014OTEVØENÍ NEBE 2014
 Už při příchodu si každý 

všimnul novinky. Vzletová 
a přistávací dráha byla od 
stojánky modelů a prostoru 
pro diváky oddělena novou 
bezpečnostní sítí, která na-
hradila oranžové plastové 
oplocení, využívané až do mi-
nulého roku. Pořízení tohoto, 
na podobných akcích čím dál 
častějšího bezpečnostního 
prvku, přineslo divákům, 
zejména menšího vzrůstu, 
možnost mnohem lepší vi-
ditelnosti na modely během 
startů a přistání. S původním 
oplocením mívali problémy 
i piloti, kterým jeho výrazná 
oranžová barva opticky zu-
žovala VPD. Pořízení sedm-
desátimetrové sítě a nosného 
lana nebylo levnou záležitostí 
a povedlo se zejména díky 
sponzorskému daru společ-

nosti Barum Con-
tinental. Ukotvení 
a stojiny si vyrobili halenko-
vičtí modeláři sami. Síť a její 
konstrukce je lehká a snadno 
demontovatelná.

Kromě opět pěkně připra-
veného areálu s kvalitním 
trávníkem a bufetem byly k vi-
dění i zajímavosti. Návštěvníci 
akce mohli shlédnout stend, 
na kterém jeden z účinkují-
cích modelářů prováděl záběh 
invertního, dvouválcového, 
čtyřtaktního motoru. Velkým 
překvapením nejen pro divá-
ky ale i pro mnohé modeláře 
bylo několik vystoupení jed-
noho z nejmladších RC pilotů 
v naší zemi. Pětiletý klučina, 
který do Halenkovic přijel 
se svým tatínkem z Brna, 
předvedl své pilotní umění s 
modelem letounu L39 Alba-

tros a akrobatickým strojem 
Jak 54, se kterým prováděl 
bravurní akrobatické letové 
ukázky. V zákulisí se povídalo, 
že tento mladý talent začínal 
poletovat už ve dvou letech 
s interiérovými vrtulníky. 
V rámci bohatého programu 
se ve vzduchu objevila spous-
ta dalších krásných a precizně 
vedených modelů, lišících se 
velikostí i typem pohonu. Mo-
deláři si pohodové odpoledne 
určitě užívali.

První letošní akce se členům 
LMK Halenkovice vydařila na 
jedničku. Už teď se můžeme 
těšit na Model air show 2014, 
která se na Vrchovici uskuteč-
ní 7. června. Tak nashledanou 
v červnu!

RJ

MODEL AIR SHOW 2014MODEL AIR SHOW 2014
Posledních osm let má ka-

ždý, kdo chce strávit jedno 
červnové sobotní pohodové 
odpoledne, možnost navští-
vit akci, která si svou atrak-
tivitou a organizací vytvořila 
dobré jméno daleko za hra-
nicemi naší obce. Model air 
show 2014 se uskutečnila 
na modelářském letišti Vr-
chovice v sobotu 7. června.

 Stejně jako v minulých le-
tech se akce těšila velkému 
zájmu ze strany modelářů 
i diváků, kterých se během 
odpoledne v areálu letiště 
vystřídalo několik stovek. 
I tento rok byly vidět no-
vinky. Prostor letiště byl 
oproti minulým létům jinak 
rozčleněn, na první pohled 
návštěvníky upoutala nová 
bezpečnostní síť, která si 
svou premiéru odbyla už na 
Otevírání nebe. Ideálních 
povětrnostních podmínek 
využívali modeláři k před-
vedení svých létajících mi-
láčků. Větrný rukáv se nad 
letištní budovou zatřepetal 
jen výjimečně.

Letošní Model air show by 
se dala bez nadsázky nazvat 
malým leteckým dnem, pro-
tože kromě modelů se nad 
Vrchovicí objevily i velké 
létající stroje. Ozdobou bylo 
vystoupení dvojice letounů 
řady Z 26 Trener z letiště 
v Kroměříži. Ukázka těch-
to létajících legend, které 
se zrodily v 60. a 70. létech 
20. století v Moravanu Ot-
rokovice, byla dynamická 
a atraktivní. Překvapením 
bylo i vystoupení UL vrtul-
níku CH7 Kompress. V rámci 
této letové ukázky diváci vi-
děli několik přistání na ploše 
letiště i manévrovací schop-
nosti vrtulníku. Během pro-
gramu na letišti přistál a od-
startoval i ultralehký letoun.

Modeláři se ale nenechali 
zahanbit – nad letištěm se 
proháněl osmimotorový lé-
tající člun pana Berga, k vi-
dění bylo několik ukázek 
letecké akrobacie. Sté výro-
čí zahájení I. světové války 
připomněla skupina velkých 
modelů, které předvedly 

komentovanou 
scénu bojového 
nasazení leta-
del v této válce 
- působivé vy-
stoupení bylo 
doplněno py-
rotechnickými 
efekty. Nádher-
né bylo i vystoupení makety 
letounu Z 43, která na oblohu 
vytáhla obří maketu větroně 
Démant.

Na své si samozřejmě při-
šly i děti – soutěž házedel je 
velmi populární a letos or-
ganizátorům díky zájmu dětí 

nezbylo ani jedno jediné. 
Mnoho modelářů v Halenko-
vicích nestrávilo jenom so-
botu, ale celý víkend. I toto je 
oceněním pro organizátory 
této krásné akce. Děkujeme - 
budeme se těšit na příští rok.

RJ



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

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ . 74/               

 

   31 SRPEN 2014

MODELÁØI PONIÈENÉ LETIŠTÌPONIÈENÉ LETIŠTÌ

V průběhu víkendu 
12. – 13. 7. 2014 zjistili ha-
lenkovičtí modeláři, že je-
jich letištní plochu poničil 
neznámý „motorista“, který 
si zde zkoušel své řidič-
ské „umění“. Tento imbecil 
pneumatikami svého auta 
během několika minut způ-
sobil škodu, která se bude 
odstraňovat měsíce. Tráva 
v tomto suchém období bez 
závlahy neroste, spíše pře-
žívá, a proto se bude mu-
set s odstraňováním vyd-
řených kolejí počkat až na 
podzim. Pokud se pachatel 
ozve, pánové z LMK jej rádi 
do této činnosti zapojí. (Ale 
asi víme, jak to dopadne). 

Letecké modely 
jsou díky svým 

malým podvozkovým ko-
lům citlivé na nerovnosti 
vzletové a přistávací dráhy. 
Z tohoto důvodu je hlavní 
a časově nejnáročnější čin-
ností modelářů péče o kva-
litní povrch svého letiště.

V průběhu roku si tyto 
práce vyžádají mnoho času 
a také peněz. Rozlehlá plo-
cha letiště se musí sekat, 
pískovat, válcovat, ošetřo-
vat proti růstu plevelů. Kdo 
se stará o trávník kolem 
svého domu jistě ví, o čem 
je řeč.

O tom, že se práce na 
povrchu a zázemí mode-
lářského letiště na Vrcho-
vici členům LMK Halenko-

vice až do teď dařila, svědčí 
i výborné ohlasy modelářů 
z celé republiky i zahraničí, 
kteří tento areál navštívili 

a měli možnost zde provo-
zovat svoje modely. PROSÍ-
ME - nevjíždějte na plochu 
letiště!!!                               RJ

MATÌJ KLEÈKA Z HALENKOVIC ZVÍTÌZIL MATÌJ KLEÈKA Z HALENKOVIC ZVÍTÌZIL V MEZINÁRODNÍ MODELÁØSKÉ SOUTÌŽIV MEZINÁRODNÍ MODELÁØSKÉ SOUTÌŽI
V sobotu 14. 6. 2014 

proběhla v Otrokovické 
Besedě mezinárodní výsta-
va a soutěž plastikových 

modelů ZlínKit 2014. Mezi 
soutěžícími byli kromě čes-
kých také modeláři z Pol-
ska, Slovenska a Maďarska. 

MODELÁØI ZE ZLÍNSKA ZÍSKALI CENY MODELÁØI ZE ZLÍNSKA ZÍSKALI CENY 
V NÁRODNÍ SOUTÌŽIV NÁRODNÍ SOUTÌŽI

Vítězové národního kola 
plastikových modelářů.

Národní kolo plastikových 
modelářů - žáků se konalo 
minulý víkend v Mladé Bole-
slavi. Už od pátku se k soutě-
ži sjížděli modeláři ze všech 
koutů republiky, a samozřej-
mě na ní nechyběli ani zá-
stupci ze Zlínského kraje.

Ve čtyřech věkových ka-
tegoriích vystavovali mladí 
modeláři z celé republiky 
celkem tři sta sedm mode-
lů. Žáci soutěžili s modely 
letadel, techniky a v diora-
matech. Práce rozhodčích 
se proto protáhla až do ne-
dělních ranních hodin. Mladí 
modeláři se zatím účastnili 
bohatého doprovodného 
programu, který pro ně při-
pravili organizátoři soutěže. 
V dopoledních hodinách na-

vštívili muzeum výsadká-
řů 8280 v Mladé Boleslavi 
s odborným výkladem, po 
obědě se vydali na zříceniny 
Drábské světničky, Valečov 
a Zvířetice.

V neděli v půl jedenácté 
proběhlo vyhlášení výsled-
ků -  modeláři ze Zlínska 
opět bodovali. Matěj Kleč-
ka z Halenkovic získal dvě 
první a dvě druhá místa, 
Jiří Novák ze Spytihněvi zís-
kal ve své kategorii první 
místo. Oba hoši jsou členy 
modelářského klubu NAPA 
v Napajedlech. Martin Ka-
lík ze Slavičína obsadil dvě 
první a jedno druhé místo. 
Na Moravě skončily i další 
ceny  - první a druhé místo 
ve Strážnici a první a čtvrté 
místo ve Vracově.

Jan Klečka

Na výstavě bylo k vidění 
více než sedm set modelů, 
z nichž jich téměř šest set 
bylo soutěžních. V žákov-

ské kategorii této soutěže 
získal dvě první místa Ma-
těj Klečka z Halenkovic. 
Gratulujeme!
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Pìstitelská
pálenice nabízí

ZAHRÁDKÁØI

■ Pálení letních kvasů
 Cena za vypálení 1 litru 
aa je 210 Kč.
 Kontakt: Ing. Jiřina 
Černá - 602 527 592

■ Vaření povidel
 Cena za vaření je 40 Kč 
za 1 hod.,  dřevo 15 Kč 
za 1 hod.
 Na jeden kotel musí být 
minimálně 60 kg ovo-
ce, maximálně 120 kg.
 Ovoce musí být bez pe-
cek - vyloupané!!!
 Kontakt: p. Kocián - 
608 281 887

■ Moštování
 Cena za 1 litr šťávy je 
5 Kč.
 Kontakt: p. Zapletal - 
777 880 354 

NA VÝLETÌ ZA POZNÁNÍMNA VÝLETÌ ZA POZNÁNÍM
Jako každý rok i letos po-

řádala místní organizace za-
hrádkářů poznávací zájezd.

Datum byl určen na sobotu 
14. 6. 2014 odjezd v 6.00 ho-
din.

Ráno bylo chladné, ale ob-
loha jasná. Autobus přijel 
načas. Jeli jsme směrem od 
Svatých přes Zádřinové do 
Otrokovic, kde přistoupil pan 
Němeček s manželkou, což 
byli poslední účastníci zájez-
du a pak jsme se vydali za po-
znáním a krásami naší země.

První zastávka bylo v Čer-
né Hoře u Blanska, kde jsme 
navštívili pivovar. U vchodu 

nás přivítal pan průvodce. 
Název městečko dostalo po 
svých pánech Černohorských 
z Boskovic, kterým náleželo. 
První zmínka pochází z roku 
1279. Krásnou dominantou 
tyčící se nad pivovarem je 
zámek. Historie pivovaru se 
datuje od roku 1298. Během 
své existence měl několik 
majitelů, postihlo jej několik 
požárů. Nyní je součástí ryze 
české pivovarnické skupiny 
Pivovary Lobkowicz. Vyrá-
bí 12 druhů piv, během roku 
navíc jednorázové várky svá-
tečních piv. Mimo to vyrábí 2 
vody a 8 druhů limonád s pří-

davkem 
c h m e l e 
a   druhy nápojů, které vzni-
kají smícháním piva a limoná-
dy. Pan průvodce nás sezná-
mil s historií pivovaru a pak 
nás provedl celým provozem. 
Jeho výklad byl velmi pouta-
vý, proložený různými zábav-
nými historkami.

Pak už jsme pokračovali 
v cestě k dalšímu cíli, což byla 
Pštrosí farma a Zahradnictví 
v Doubravicích nad Svitavou. 
Pštrosí farmou nás proved-
la příjemná mladá slečna. 
Chovají zde tři druhy pštro-
sů. Kromě afrických pštrosů 
modrokrkých, ještě nandu 

pampového a emu hnědého. 
Pštros africký je chován pro 
užitek. Po skončení prohlídky 
pro nás připravili ochutnávku 
uzenin z pštrosího masa. 

Zahradnictví je ve společ-
ném objektu. Je jedno z nej-
větších u nás. Mohli jsme se 
volně pohybovat ve sklení-
cích a přilehlém areálu. Každý 
si mohl sám vybrat přímo ve 
sklenících z bohaté nabídky 
balkonových květin, trvalek, 
bylinek, jehličnanů, keřů, ke-
ramiky a další potřeby a za 
výhodné ceny.

Poslední zastávkou byl 
vinný sklep v Hustopečích 
u Brna, kde jsme měli domlu-
venou večeři. Již při vstupu na 
nás zapůsobilo příjemné pro-
středí. Prostřené stoly s ob-
čerstvením, plápolající oheň 
v krbu a vše umocňovala cih-
lová klenba nad celým prosto-
rem. Místnost s vínem byla 

oddělena dvěma dveřmi. Zde 
jsme se sommelierem Erikem 
degustovali 6 druhů vína. 

Po výborné večeři vzal do 
rukou harmoniku pan Václav 
Šubík a nálada byla ještě pří-
jemnější…

Na všech navštívených mís-
tech jsme se setkali s příjem-
nými a milými lidmi. Nezbývá 
než poděkovat organizátorům 
manželům Jarmile a Františ-
kovi Gabrhelíkovým za pří-
jemně strávenou sobotu.

Přijeli jsme z výletu, ne-
zmokli jsme, už jsme tu. 

J. Očadlíková

Volba nových orgánù Volba nových orgánù 
Zemìdìlského Zemìdìlského 
družstva vlastníkùdružstva vlastníkù

Ve středu 18. 6. 2014 
se v sále Obecního úřadu 
Halenkovice uskutečnila 
členská schůze Zeměděl-
ského družstva vlastníků. 
Hlavním bodem programu 
byla volba nového předsta-
venstva a kontrolní komise 
družstva. Přítomní členo-
vé ZDV Halenkovice zvolili 
sedmičlenné představen-
stvo, které následně ze své-
ho středu zvolilo předsedu 
a místopředsedu.

Představenstvo ZDV 
bude po dobu následujících 
5-ti let pracovat ve složení:

Josef Gajdošík 
- zvolen předsedou
Stanislav Čevora 
- zvolen místopředsedou

Ing. Jaroslav Divoký
Ludmila Dohnalová
Eva Skácelová
Dagmar Horníčková
Liběna Mihoková
Členská schůze pokračova-

la volbou tříčlenné kontrol-
ní komise, která si ze svého 
středu zvolila předsedu.

Kontrolní komise:
František Gajdošík 
- zvolen předsedou
Rostislav Janeček
Břetislav Režný
Po volbě statutárních or-

gánů družstva následovalo 
schvalování účetní uzávěrky. 
Účetní uzávěrka družstva za 
rok 2013 byla přítomnými 
členy jednohlasně schválena. 

Josef Gajdošík 
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AEROBIK AEROBIK 
TEAM TEAM 

Napajedla Napajedla 

Aerobik Team Napajedla 
z DDM Matýsek se v květ-
nu 2014 zúčastnil inálové-

ho kola soutěže v aerobiku 
s názvem „Děti itness, aneb 
sportem proti drogám“ v Lu-
cerně Praha. Dívky se umís-
tily na krásném 3. místě. Dív-
ky strávily v Praze nádherný 
víkend se spoustou zajíma-
vých akcí. Jednou z nich byla 
prohlídka kostýmů v „Ba-
rrandovském Fundu“, který 
patří k největším půjčovnám 
v Evropě. Své kostýmy nabízí 
kostýmním a rekvizitním vý-
tvarníkům doslova „od pra-
věku po současnost“. Oddě-
lení barrandovského fundu 
nabízí unikátní kolekci více 
než 260 000 kostýmů, obuvi, 
vlásenek a dalších kostým-
ních doplňků. Součástí sbír-
ky „Firemního dědictví“ jsou 
některé originály kostýmů, 
které jsou spojené s „příbě-
hem“ konkrétních českých 
herců a hereček z kultov-
ních českých pohádek, his-
torických ilmů i televizních 
seriálů. Kostýmy z pohádek 
Tři oříšky pro Popelku, Pyš-
ná princezna, Princezna se 
zlatou hvězdou, Jak se budí 
princezny, Princezna ze 
mlejna, Z pekla štěstí, Malá 
mořská víla, S čerty nejsou 
žerty, Hrátky s čertem, Obuš-
ku z pytle ven, Kouzelný mě-
šec. Kostýmy z ilmů napří-
klad Pan Tau, Arabela, Cirkus 

Humberto, Císařův pekař 
a Pekařův císař, Svatby pana 
Voka, S tebou mě baví svět 

a dalších ilmů Karla Zema-
na, či oskarového snímku 
režiséra Miloše Formana 
Amadeus. Ve dvouhodino-
vé prohlídce s průvodkyní 
jsme se nejen seznámili 
s historií Barrandova, ale 
také si dívky mohly vy-
zkoušet různé klobouky, 
brýle a jiné, ve kterých se 
mohly fotografovat a tím 
si přinést domů krásné fot-
ky na památku. S výletem 
v Praze jsme byli všichni 
velmi spokojeni a těšíme se, 
že se brzy opět do Prahy po-
díváme. 

Trenérka Magdaléna 
Vopatřilová Škarková  

Pozn. red. a L. Marcaníko-
vé: V Aerobik Teamu Napaje-
dla reprezentují dvě děvčata 
z Halenkovic – Kateřina Hr-
báčková a Lenka Marcaní-
ková. Kačka chodí do 
aerobiku už 4 roky, 
Lenka teprve rok prv-
ní. Děvčata se svým tý-
mem v Praze uspěla se 
sestavou Scottish dan-
cing a v kategorii A6 
vyhrála krásné 3. mís-
to. Tuto taneční sesta-
vu jsme mohli obdivo-
vat i na halenkovické 
diskotéce, která je ka-
ždoročně pořádána 
pro žáky naší školy.

Talent - Talent - ZUMBAZUMBA
Dne 23. - 25. 5. 2014 se 

děti z taneční školy RYT-
MUS ZLÍN ZÚČASTNILY Me-
zinárodní taneční soutěže 
v pražské Lucerně MIA 
FESTIVAL – DĚTI FITNESS 
ANEBO SPORTEM PROTI 

DROGÁM. 
Do inále v pražské Lu-

cerně, se děti probojovaly 
ze semi inálového postu-
pového kola v Otrokovicích 
a to se všemi 5 soutěžními 
choreogra iemi, které jim 
připravila jejich trenérka 
a choreogra ka Kateřina 
Martincová (ze Zádřinoví).

Na tomto inále změřilo 
své síly přes 4 tisíce taneč-
níků. Naše rytmusové děti 

v Praze vybojovaly za bouřli-

vých ovací zaplněné Lucerny 
1. místo a dokonce i 2. místo 
ve stejné skupinové kategorii 
TALENT (ZUMBA).  Za toto 
umístění si z Prahy přivezly 
2 velké poháry a křišťálové 
medaile.

V kategorii Street Dan-
ce skupin obsadily naše ta-
nečnice a tanečník krásné 
7. a 9. místo.

V kategorii „O pohár-dua“ 
se v mezinárodní konkurenci 
různých stylů umístila dvoj-
čata Sára a Linda Martinco-
vy ze Zádřinoví na krásném 
5. místě s choreogra ií Zumba 
TWINS. 

Součástí tanečního klání 
byl také průvod účastníků fes-
tivalu po Václavském náměstí.

Všem našim úspěšným ina-
listům k vítězství gratulujeme 
a přejeme jim další úspěchy!

Kateřina Martincová

SPORTOVCI

Jan Zapletal z Halenkovic je Jan Zapletal z Halenkovic je 
Mistrem ÈR v kulturistice!Mistrem ÈR v kulturistice!

Po úspěchu na Mist-
rovství Moravy a Slez-
ska juniorů v kulturisti-
ce, zvítězil Jan Zapletal 
z Halenkovic, člen klubu 
TJ Olympia Zlín, také na 
Mistrovství ČR v kultu-
ristice juniorů, které se 
konalo dne 31. 5. 2014 
ve Frenštátě pod Radhoš-
těm. Jan Zapletal se stal 
mistrem ČR v kategorii 
do 77 kg.

Gratulujeme!

– Barrandov studios– Barrandov studios
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BIATLONOBLASTNÍ ZÁVODY OBLASTNÍ ZÁVODY 
Nová Ves Nová Ves 
u Rýmaøovau Rýmaøova

Zahajovací závod letošní 
letní biatlonové sezóny pro-
běhl v neděli 20. 4. 2014. 
Účastnilo se ho jedenáct ha-
lenkovických závodníků. 
Mladí biatlonisté absolvova-
li jeden vytrvalostní závod. 
Závod probíhal za chladné-
ho počasí.

- V kategorii přípravka ho-
ši Štěpán Palla obsadil dru-
hé místo. 

- V kategorii přípravka ho-
ši Roman Vašíček obsadil 
páté místo.

- V kategorii přípravka 
dívky Anna Jelínková obsa-
dila třetí místo.

- V kategorii žáci A Ri-
chard Vašíček obsadil první 
místo a František Palla ob-
sadil páté místo. 

- V kategorii žačky A Kate-
řina Jelínková obsadila dru-
hé místo.

- V kategorii žačky B Bar-
bora Gabrhelíková obsadila 
první místo a Renata Flaša-
rová obsadila šesté místo 
a Veronika Badalová obsadi-
la osmé místo.

- V kategorii žáci B Tomáš 
Hučík obsadil první místo 
a David Hastík obsadil tře-
tí místo. 

Èeský pohár Èeský pohár 
I. kolo Staré Mìsto I. kolo Staré Mìsto 
pod Landštejnem.pod Landštejnem.

Účastnilo se ho osm našich 
sportovců. Uskutečnily se zde 
dva závody. Prvním sobotním 
závodem byl vytrvalostní zá-
vod. Druhým nedělním závo-
dem byl rychlostní závod.

 Bronzovou medaili vybo-
joval ve vytrvalostním závo-
dě Martin Palla, stříbrnou 
medaili ve vytrvalostním zá-
vodě a zlatou medaili v rych-
lostním závodě vybojoval Ra-
dek Trvaj.

- V kategorii žáci A Richard 
Vašíček obsadil osmé a páté 
místo a František Palla obsa-

dil šestnácté a třicáté čtvrté 
místo.

- V kategorii žačky A Kate-
řina Jelínková obsadila dva-
cáté a šesté místo.

- V kategorii žačky B Bar-
bora Gabrhelíková obsadila 
třinácté a dvacáté šesté místo 
a Renata Flašarová obsadila 
patnácté a dvacáté první mís-
to.

- V kategorii žáci B Martin 
Palla obsadil třetí a čtvrté 
místo a Tomáš Hučík obsadil 
třicáté druhé a třicáté třetí 
místo.

- V kategorii dorost A Ra-
dek Trvaj obsadil druhé 
a první místo.

Naše účast na těchto závo-
dech byla inančně podpo-
řena z prostředků Zlínského 
kraje.

ZdìtínZdìtín
Druhý závod letošní let-

ní biatlonové sezóny probě-
hl v sobotu 26. dubna 2014 
ve Zdětíně u Prostějova. 
Účastnilo se jej šestnáct ha-
lenkovických závodníků. 
Mladí biatlonisté absolvova-
li dva rychlostní závody.

- V kategorii přípravka ho-
ši Štěpán Palla obsadil 2x 
třetí místo.

- V kategorii přípravka ho-
ši František Bieberle obsadil 
páté a šesté místo.

- V kategorii přípravka dív-
ky Zuzka Pavelková obsadila 
druhé a čtvrté místo.

- V kategorii přípravka dív-
ky Anna Jelínková obsadila 
čtvrté a třetí místo.

- V kategorii žáci A Richard 
Vašíček obsadil 2x první 
místo a František Palla obsa-
dil 2x čtvrté místo.

- V kategorii žačky A Ka-
teřina Jelínková obsadila 
2x druhé místo.

- V kategorii žačky B Bar-
bora Gabrhelíková obsadila 
2x první místo.

- V kategorii žačky B Rena-
ta Flašarová obsadila 2x tře-
tí místo.

- V kategorii žačky B Ve-
ronika Badalová obsadila 
2x sedmé místo.

Nové Mìsto Nové Mìsto na na 
MoravìMoravì

Další oblastní závod 
v letním biatlonu proběhl 
10. 5. 2014 v biatlonovém 
areálu v Novém Městě na 
Moravě. Účastnilo se jej dva-
náct našich sportovců. Usku-
tečnily se zde dva rychlostní 
závody. Prvním závodem byl 
rychlostní závod jednotlivců. 
Druhý byl pak startován po-
dle pořadí z prvního závodu 
s pětisekundovými intervaly.

- V kategorii přípravka ho-
ši Štěpán Palla obsadil páté 
a druhé místo.

- V kategorii přípravka 
dívky Zuzka Pavelková ob-

- V kategorii žáci 
B Martin Palla ob-
sadil 2x první místo.

- V kategorii žáci B Tomáš 
Hučík obsadil 2x druhé mís-
to.

- V kategorii žáci B David 
Hastík obsadil 2x třetí mís-
to.

- V kategorii dorost A Ra-
dek Trvaj obsadil 2x první 
místo.

- V závodě dětí do šesti let 
bez střelby se společným 
startem obsadil Jirka Flašar 
první místo a Petr Gabrhe-
lík třetí místo.

sadila třetí a páté místo.
- V kategorii přípravka 

dívky Anna Jelínková obsa-
dila 2x čtvrté místo.

- V kategorii žáci A Fran-
tišek Palla obsadil dvanác-
té a desáté místo.

- V kategorii žačky A Ka-
teřina Jelínková obsadila 
2x sedmé místo.

- V kategorii žačky B Bar-
bora Gabrhelíková obsadi-
la 2x třetí místo.

- V kategorii žačky B Re-
nata Flašarová obsadila 
deváté a osmé místo.

- V kategorii žačky B Ve-
ronika Badalová obsadila 
patnácté a desáté místo.

- V kategorii žáci B Mar-
tin Palla obsadil 2x první 
místo.

- V kategorii žáci B To-
máš Hučík obsadil 2x dva-
nácté místo.

- V kategorii žáci B Da-
vid Hastík obsadil čtrnác-
té místo.

- V kategorii dorost A Ra-
dek Trvaj obsadil druhé 
místo.

Halenkovickým biatlo-
nistům se v průběhu závo-
du nevydařila střelba tak 
jako v minulých závodech.

II. kolo Bystøice pod II. kolo Bystøice pod 
HostýnemHostýnem

II. kolo Českého poháru 
proběhlo 21.- 22. 6. 2014 
v Bystřici pod Hostýnem.

Účastnilo se ho sedm na-
šich sportovců. Uskutečnily 
se zde dva závody. Prvním 
sobotním závodem byl závod 
s hromadným startem. Dru-
hým nedělním závodem byl 
rychlostní závod.

- V kategorii žáci A Franti-
šek Palla obsadil osmnácté 
a dvanácté místo.

- V kategorii žačky A Ka-
teřina Jelínková obsadi-
la třinácté a jedenácté mís-
to.

- V kategorii žačky B Bar-
bora Gabrhelíková obsadila 
jedenácté a dvanácté místo.

- V kategorii žačky B 
Renata Flašarová obsadi-
la dvacáté páté a dvacá-
té deváté místo.

- V kategorii žáci B Martin 
Palla obsadil osmé místo.

- V kategorii žáci B Tomáš 
Hučík obsadil osmnácté 
a dvacáté třetí místo.

- V kategorii dorost A Ra-
dek Trvaj obsadil třinácté 
místo.            František Palla
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BIATLON ZAHÁJENÍ PRÁZDNINZAHÁJENÍ PRÁZDNIN
První prázdninovou 

sobotu jsme společně 
s klubem vojáků v záloze 
uspořádali pro mladé biat-
lonisty a jejich rodiče pose-
zení s táborákem. Posezení 
bylo zpestřeno střelbou, 
ale tentokráte z polní kuše.

Jelikož nás čeká na kon-
ci prázdnin ještě třetí kolo 
Českého poháru a v září vy-
vrcholení letní sezóny Mis-
trovství české republiky, 
nebudeme o prázdninách 

zahálet a budeme se schá-
zet na trénincích třikrát 
týdně.

Nyní jsou naši žáci 
v celkovém hodnocení na 
dvanáctém místě z třice-
ti klubů celé ČR. V soutě-
ži jednotlivců v kategorii 
dorost  A drží Radek Tr-
vaj první místo a v soutě-
ži žáků v první desítce ve 
svých kategoriích jsou Ri-
chard Vašíček, Martin Palla 
a Barbora Gabrhelíková.

FOTBAL
Před vyhlášením výsledků 

zimní Ha-la ligy seznámil pan 
Vladimír Wozar, předseda 
TJ Halenkovice, přítomné se 
záměrem uspořádat turnaj 
v malé kopané, který by na-
vázal na tradici letních ama-
térských fotbalových turnajů, 
které svého času úspěšně po-
řádal pan Tonda Gajdošík.

Plán se stal skutečností 
a tak se v sobotu 31. května 
2014 na hřišti na Záhumení 
sešli k rozlosování Turnaje 
halenkovických fotbalových 
amatérů kapitáni šesti fotba-
lových mužstev. 

Maximálně osmičlenná 
mužstva sehrála své zápasy 
na dvojici zmenšených hřišť. 
Hrálo se systémem každý 
s každým. Za vítězství byly tři 
body, za remízu bod. V přípa-
dě rovnosti bodů rozhodoval 
vzájemný zápas a pak skóre. 
V týmech nemohli nastou-
pit aktivní fotbalisté mladší 
35 let.

Turnaj fotbalových amatérù Turnaj fotbalových amatérù Sud Cup 2014Sud Cup 2014
Do turnaje se přihlásila 

mužstva, známá z účastí 
v zimní Ha-la lize – Ran-
gers, Nohejbalisti, Gabroši, 
Soustružníci a Za zenitem. 
Tato mužstva pak doplnil 
tým FC Dolina - příjemné 
překvapení turnaje.

Výkop prvních zápasů 
proběhl v 9:30 hod.  Zápa-
sy se hrály na 2x 15 minut 
v sestavách pěti hráčů v poli 
a brankáře. Na střídání, kte-
ré se provádělo libovolně, 
mohlo mít každé mužstvo 
další dva hráče. 

Po celou sobotu panova-
lo vpravdě ideální fotbalo-
vé počasí – bylo slunečno, 
jen tu a tam se nad hrací 
plochou trošku zatáh-
lo. Pro účastníky turnaje 
z řad hráčů i diváků, kte-
rých přišlo fandit něko-
lik desítek, byl připraven 
stánek s občerstvením. 
Samozřejmostí byla na-
bídka točených nápojů, na 

zahnání hladu se výborně 
osvědčily párky v rohlíku.

Fotbal se hrál pohledný, 
bez vážnějších incidentů. 
Ozdobou turnaje byla ak-
tivní účast legend halen-
kovického fotbalu. Pánové 
Laďa Gabrhelík, Pepa Ko-
cián, Bob Chocholatý a Jir-
ka Kašpárek byli oporami 
svých mužstev a předvedli 
mnoho pěkných fotbalo-
vých akcí.

Celý den se nesl v přátel-
ské atmosféře – bylo dost 
času si popovídat, zdravě se 
pohecovat, ale hlavně si užít 
radosti, kterou nabízí kolek-
tivní hra fotbal.

Organizátoři turnaje z TJ 
Halenkovice si zaslouží po-
děkování. Věřme, že se tato 
skvělá sportovně-společen-
ská akce stane do budoucna 
tradicí.                                     RJ
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Po posledním soutěžním 
zápase dorostenci, za vydat-
né podpory fanoušků, uspo-
řádali v neděli 15. 6. 2014 
přátelské utkání, ve kterém 
se střetli s týmem sestave-
ným ze svých příznivců. Do-
rostenci brali přátelský 
zápas přesně podle jeho ná-
zvu. To ale v žádném přípa-
dě neznamenalo, že svému 
soupeři dali něco zadarmo - 
právě naopak. Snažili se také 
proto, že v mužstvu fanouš-
ků nastoupili oba jejich tre-
néři.

A jakže se zápas vlastně 
odvíjel?

Zhruba v polovině prvního 
poločasu na mířenou střelu k 

FOTBAL
1. místo 
 Rangers
2. místo 
 Gabroši
3. místo 
 FC Dolina
4. místo 
 Ďáblovi 
 soustružníci
5. místo 
 Za zenitem
6. místo 
 Nohejbal 

RJ 

Výsledky I. roèníku turnaje halenkovických Výsledky I. roèníku turnaje halenkovických 
fotbalových amatérù Sud Cup 2014:fotbalových amatérù Sud Cup 2014:

Pøátelské fotbalové zápasy s mužstvy pøíznivcùPøátelské fotbalové zápasy s mužstvy pøíznivcù
tyči z okolí vápna brankář fa-
noušků nedosáhl. Ve druhém 
poločase, po rychlém brej-
ku, se podařilo Šimonu Pře-
cechtělovi zvýšit vedení už 
na 2:0. Nicméně po nedoro-
zumění dorostenecké obra-
ny, Ondra Gabrhelík – trenér 
dorostenců, bez problému 
snížil náskok svých svěřen-
ců a po dalším nedorozu-
mění Laďa Wozar vyrovnal. 
Výsledkem 2 : 2 zápas ta-
ké skončil. Po utkání se obě 
mužstva dohodla na penal-
tovém rozstřelu. Při promě-
ňování pokutových kopů se 
projevilo, že starší pánové 
sice ztratili na rychlosti, ale 
fotbalovou techniku v žád-

ném případě nezapomněli. 
Kluci, členové dorostenec-
kého týmu by rádi poděko-
vali za možnost uspořádání 
tohoto zápasu. Mladému tý-
mu do nové – druhé soutěžní 
sezony, přejeme hodně štěs-
tí, a zúročení zkušeností, kte-
ré nabyli v uplynulé sezóně.

Při příležitosti ukončení 
fotbalové sezóny 2013/2014 
sehrálo také halenkovické A 
mužstvo přátelský zápas s tý-
mem sestaveným z fanouš-
ků TJ Halenkovice. Přátelský 
zápas se na halenkovickém 
hřišti uskutečnil v pátek 
20. 6. 2014 od 18:00 hod.

Zápas se odehrával v pře-
kvapivě svižném tempu. 

Zprvu velký tlak A mužstva 
postupem času vyprchal 
a hra se srovnala. Áčko bě-
hem zápasu vedlo už o tři 
góly. V tu chvíli se však na 
hřišti začali více objevo-
vat a hlavně prosazovat ha-
lenkovičtí dorostenci, kteří 
nastoupili za mužstvo pří-
znivců. Důvod byl jasný 
- tempo zápasu příliš rych-
le odčerpávalo síly zejména 
starším hráčům fanouškov-
ského týmu. Rychlými útoky 
a proměňováním brejko-
vých situací kluci z dorostu 
obrátili misky vah ve pro-
spěch amatérského muž-
stva, kterému se díky tomu 
podařilo vyrovnat. Zápas 
skončil výsledkem 4:4. Stej-
ně jako v zápasu, který se 
odehrál o týden dřív, došlo 
na exekuce pokutových ko-
pů.

Příjemná fotbalová atmo-
sféra na hřišti zůstala i po 
skončení zápasu a uzavřela 
fotbalovou sezónu, po kte-
ré halenkovické fotbalové 
mužstvo obsadilo 9. příč-
ku tabulky a uchovalo si tak 
i pro sezónu 2014/2015 pří-
slušnost v soutěži 3. A. třídy.

P. Kašpar, RJ
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8. Všemina 26 10 5 11 45:52 35

9. Halenkovice 26 9 7 10 47:59 34

10. Žlutava 26 9 5 12 39:41 32

11. Kostelec 26 7 8 11 51:63 29

12. Hvozdná 26 8 4 14 42:65 28

13. Štípa 26 7 6 13 50:84 27

14. Komárov 26 7 2 17 46:74 23

1. Fryšták B 26 17 4 5 78:39 55

2. Paseky 26 14 7 5 77:46 49

3. Březůvky 26 13 3 10 57:41 42

4. Pohořelice 26 13 2 11 77:59 41

5. Tečovice B 26 12 5 9 51:45 41

6. Mysločovice 26 11 5 10 64:55 38

7. Březová 26 11 5 10 45:46 38

Zbyněk HORKAZbyněk HORKA

PØÍPRAVKAPØÍPRAVKA  Letní soustøedìníLetní soustøedìní
V pátek 13.6. odpoledne 

se vydalo mužstvo příprav-
ky se svými rodiči do kem-
pu Apollo směr Břeclav. Tam 
nás čekalo ubytování na ce-
lý víkend. Nakonec se nás se-
šla početná skupina dvaceti 
čtyř dospělých a stejný po-
čet dětí.

Po příjezdu nás čekala ve-
čeře a naznačení programu 
na další dny. V sobotu ode-
hrála starší přípravka turnaj 
v Rakvicích. Jednalo se o me-
zinárodní turnaj. Zúčastnila 
se ho tři mužstva ze Sloven-
ska. Celkový počet mužstev 
byl osm. Jednalo se o dvě 
skupiny po čtyřech. Ve dvou 
zápasech kluci vyhráli a dva 
prohráli. To znamenalo boj 
o páté místo. To se nakonec 
podařilo uhájit po vítězství 
nad Rakvicemi. Kluci zaslou-
ží pochvalu za bojovný vý-
kon. Především předvedená 
hra vypadala velmi pěkně. 
Míč se posunoval z nohy na 

nohu a vypadalo to oprav-
du jako v televizi. Naše smů-
la byla v malém počtu hráčů. 
Jen dva hráči a z toho ješ-
tě jedna holčička je opravdu 
málo.

Nakonec z toho měli všich-
ni dobrý pocit. A medaile na 
krku to jen potvrzuje. Musím 
také poděkovat rodičům za 
podporu a vstřícný přístup 
k celé akci. Tak snad příští 
rok zase znovu.

V neděli se turnaje v Ledni-
ci zúčastnila i mladší příprav-
ka. Rozlosování proběhlo do 
dvou skupin po třech. Halen-
kovicím se podařilo vybojo-
vat krásné třetí místo. Naši 
podali bojovný výkon a nic 
nedali zadarmo. Pokud bu-
dou i nadále takhle přistupo-
vat k tréninku i zápasu určitě 
je čeká hodně vítězných tur-
najů. Tímto klukům děkuji 
a přeji do dalších let hodně 
zdraví a úspěchu.

Tým trenérů

KONEÈNÁ KONEÈNÁ 
TABULKATABULKA  

III. tøída - skupina A – mužiIII. tøída - skupina A – muži

PØEHLED JEDNOTLIVÝCH PØEHLED JEDNOTLIVÝCH 
UTKÁNÍ - UTKÁNÍ - PØÍPRAVKAPØÍPRAVKA
■  ■  12. kolo 4. 4. 2014 12. kolo 4. 4. 2014 

Jaroslavice - Halenko-Jaroslavice - Halenko-
vice 7 : 7vice 7 : 7
Góly: Kocián Lukáš 2x, 

Palla Franta, Hastík Matěj 
4x

V pátek 4. 4. se halenko-
vická starší přípravka utka-
la s Jaroslavicemi. Hrálo se 
na soupeřově hřišti. No hři-
šti, spíš to vypadalo jako 
přerostlá tráva na zahradě. 
Chvíli nám trvalo, než si klu-
ci zvykli na terén. Nakonec 
utkání skončilo nerozhod-
ně. Musím říci, že nám ne-
šlo ani tak o výsledek jako 
o to, aby si zahrálo co nejví-
ce kluků. Proto se na hřišti 
střídaly dvě pětky. V každé 
z nich nastupovali dva hrá-
či z mladší přípravky. Ales-
poň kluci vyzkoušeli jaké to 
je, když proti nim nastoupí 
o dva roky starší hráči.

■  ■  13. kolo 13. 4. 2014 13. kolo 13. 4. 2014 
Halenkovice – FryštákHalenkovice – Fryšták
Mladší přípravka 9 : 8Mladší přípravka 9 : 8
Starší přípravka 15 : 3Starší přípravka 15 : 3
Góly starší: Kocián Lu-

káš 5x, Hastík Matěj 3x, Va-

šíček Ríša 3x, Franta Palla 
3x, Prokop Lukáš

V neděli 13. 4. 2014 
se utkaly domácí Ha-
lenkovice s Fryštákem. 
Hosté dorazili o nece-
lou hodinku dříve a tro-
chu nás tím zaskočili. 
Naštěstí ne výsledkově.
Mladší přípravka po bo-
jovném výkonu vyhrála 
v poměru 9:8.

Starší kluci se také ne-
nechali zahanbit a vyhrá-
li 15:3. Převážnou většinu 
utkání, naši hoši kontro-
lovali hru, pohyb po hři-
šti opravdu vypadal jako 
by hráli starší a zkušenější 
kluci. Proto si všichni za-
slouží pochvalu za před-
vedenou hru. Ještě jednou 
díky za příjemně strávené 
nedělní dopoledne.

■  ■  16. kolo 4. 5. 201416. kolo 4. 5. 2014
Halenkovice - Myslo-Halenkovice - Myslo-
čovice čovice 
3 : 43 : 4
Góly: Kocián Lukáš, Has-

tík Matěj, Vašíček Roman
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V neděli 4. 5. 2014 jsme 
hráli mistrovský zápas na 
domácím hřišti s týmem 
Mysločovic. Společně si za-
hráli mladší i starší kluci. 
Za stálého větru bylo složi-
té hrát kombinačně, proto 
nakonec výsledek neodpo-
vídal předvedené hře. Po 
poločase jsme vedli 3:1, ale 
nakonec utkání skončilo 
výsledkem 4:3 ve prospěch 
Mysločovic. Některé naše 
vyložené šance zůstaly ne-
proměněny.

Turnaj v Topolné Turnaj v Topolné 
Dne 1. 5. 2014 jsme opět 

zavítali na turnaj přípravek 
do Topolné. Zúčastnilo se 
ho celkem 8 týmů: Napaje-
dla, Topolná A, Topolná B, 
Spytihněv, Březolupy, Jaro-
šov, Halenkovice a tým ze 
zahraničí - Petrova Ves ze 
Slovenska.

V naší skupině jsme se 
utkali s těmito soupeři: Pe-
trova Ves - Halenkovice 0:3, 
Napajedla - Halenkovice 
0:3, Topolná A - Halenko-
vice 0:1. V souboji o postup 
do inále byl opět naším 
soupeřem tým z Napajedel. 
Podařilo se nám vyhrát 7:3. 
Tento výsledek nám zajistil 
účast ve inále. Tam se na-
še družstvo utkalo s týmem 
Spytihněvi s výsledkem 2:1 
v náš prospěch. Tím jsme 
se stali vítězem turnaje 
s celkovým skóre 20:4 a do-
mů si odvezli krásný pohár, 
balón a drobnosti v podobě 
pamlsků.

Střelci branek:
Kocián Lukáš 4x, Chytil 

Roman 5x, Vašíček Richard 
6x, Hastík Matěj 1x, Palla 
Franta 1x, Palla Štěpán 1x, 
Trvaj David 2x.

■  ■  20. kolo 3. 6. 201420. kolo 3. 6. 2014
Halenkovice - Mladco-Halenkovice - Mladco-
vá 18 : 2vá 18 : 2
Góly: Kocián Lukáš 6x, 

Palla Franta 4x, Palla Ště-
pán 3x, Prokop Lukáš 3x, 
Hastík Matěj 2x

V úterý 3. 6. 2014 se na-
ši hoši utkali na domácím 
hřišti s týmem Mladcové. 
Podařilo se nám poskládat 
jedno mužstvo, které tvo-
říla jedna pětice starších 
a druhá mladších kluků. 
Tyto dvojice se pravidel-
ně střídaly po celý zápas. 
Soupeř pro nás nebyl žád-
nou překážkou. Hlavní dů-
vod byl v odchodu čtyř 
jeho klíčových hráčů do 
týmu Pasek. Konečný vý-
sledek vypadal pro Mlad-
covou hrozivě. Skóre 18:2 
pro naše barvy mluví za 
vše. Všichni si zaslouží po-
chvalu za přístup k zápa-
su.

■  ■  21. kolo 18. 6. 201421. kolo 18. 6. 2014
Štípa - Halenkovice Štípa - Halenkovice 
3 : 93 : 9
Góly: Hastík Matěj, Ko-

cián Lukáš 3x, Palla Franta 
3x, Prokop Lukáš, Vašíček 
Ríša

Ve středu 18. 6. 2014 za-
jížděla halenkovická pří-
pravka na další mistrovský 
zápas. Tentokrát do Ští-
py. Po vyrovnaném prvním 
poločase, kluci přepnuli na 
vyšší obrátky a přehráli 
soupeře jednoznačným vý-
sledkem.

■  ■  22. kolo 19. 6. 201422. kolo 19. 6. 2014
Halenkovice - TečoviceHalenkovice - Tečovice
8 : 38 : 3
Góly: Hastík Matěj 2x, 

Palla Franta 3x, Kocián Lu-
káš 2x, Prokop Lukáš

Ve čtvrtek 19. 6. 2014 
nás na domácím hřišti če-
kal poslední soupeř sou-
těže a to Tečovice. Kluci se 
opět předvedli a nenechali 
nic náhodě.

Poté následovala ukon-
čená sezóny. Počasí se po-
kazilo a začalo pršet, ale 
klukům to náladu určitě 
nepokazilo. Užili si to se 
vším všudy. I se šampaň-
ským na závěr.

Ještě jednou děkujeme 
všem rodičům za celoroční 
podporu a pomoc. 

DOROSTDOROST
■  ■  11. kolo 13. 4. 11. kolo 13. 4. 

2014 2014 
Halenkovice - Všemina Halenkovice - Všemina 
neděle 2:2 neděle 2:2 
Góly: Antonín Kratina, Ka-

rel Rapant
Prvnímu jarnímu zápa-

su týmu dorostu Halenkovic 
předcházela kvalitní zimní 
příprava a velké očekávání, 
které se projevilo v úvodním 
tlaku domácích, ze kterého 
vzešlo několik dobrých šan-
cí. Bohužel udeřilo na druhé 
straně, a to dokonce dva-
krát, když hosté využili slab-
ší chvilky v domácí obraně. 
V půli prvního polčasu pro-
hrávali domácí 0:2. Domácí 
se ale opět vrhli do útočení 
a ještě do přestávky snížil na 
1:2 po rohu Antonín Kratina.

Druhý poločas opět při-
nesl aktivitu na straně  do-
mácích, kterou se bohužel 
nedařilo proměnit v gólo-
vou radost. Hosté pod tla-
kem přidávali na důrazu 
a několikrát zbytečně faulo-
vali domácí hráče. Po dalším 
nepochopitelném střetu pár 
minut před koncem musel 
odstoupit ze zápasu Šimon 
Přecechtěl se zraněním ko-
lene. Útěchou mu může být, 
že Karel Rapant přímý volný 
kop proměnil ve vyrovnáva-
cí gól, a tím uzavřel skóre na 
2:2.

■  ■  12. kolo 20. 4. 2014 12. kolo 20. 4. 2014 
Slušovice B - Halenko-Slušovice B - Halenko-
vice neděle 6:1vice neděle 6:1
Góly: Jan Kocián
Zápas proti Slušovicím B 

byl diametrálně odlišný od 
zápasu se Všeminou. Už ve 
druhé minutě hosté prohrá-
vali 1:0, nicméně po roho-
vém kopu a  hybě domácího 
brankáře se Janu Kociáno-
vi podařilo vyrovnat. Ani 
tahle branka ale naše chlap-
ce nenastartovala a po indi-
viduálních chybách dostali 
další dva góly. Do šaten tak 
šli s výsledkem 3:1 ve pro-
spěch domácích.

Do druhého poločasu 
halenkovičtí dorostenci 
vstoupili s výkonem, s ja-
kým odešli ze hřistě před 
přestávkou. Čtvrtou bran-
ku si hosté dali dokonce 
sami, pátý gól padl po ne-
přehledné situaci, šestou 
branku domácí vsítili díky 
penaltě, po velmi úzkost-
livě odpískané nastřelené 
ruce. Po tomto momentu 
převzal kapitánskou pásku 
po střídajícím Pavlu Kašpa-
rovi Šimon Přecechtěl. Hra 
se vyrovnala, bohužel ně-
kolik slibných šancí hostí 
gól nepřineslo. S výrazným 
přispěním Radka Kociána, 
brankáře hostujícího muž-
stva, se nepodařilo vsítit 
ani domácím. Za hustého 
deště tak odcházeli hráči 
do šaten za konečného sta-
vu 6:1 z pohledu domácích.

■  ■  13. kolo 27. 4. 2014 13. kolo 27. 4. 2014 
Halenkovice – Štípa  Halenkovice – Štípa  
7:07:0
Góly: K. Rapant, D. Grebe-

níček, D. Polášek 3x, J. Bla-
žek, Š. Přecechtěl

V zápase 13. kola přivíta-
li dorostenci Halenkovic na 
svém hřišti celek Štípy, kte-
rý byl vinou nevyřešených 
registrací oslaben o čtyři 
hráče základní sestavy. Od 
úvodního hvizdu bylo jas-
né, jakým směrem se bude 
zápas odvíjet. První bran-
ku vstřelil z bravurně kop-
nutého přímého kopu Karel 
Rapant. Druhý gól zápasu 
vsítil po krásné individu-
ální akci Dominika Poláš-
ka Daniel Grebeníček. Třetí 
branku si po rohovém ko-
pu Dominika Poláška, toče-
ném do branky, dali hosté 
ze Štípy sami. Další změnu 
skóre obstaral Jaromír Bla-
žek, který zakončil přesnou 
střelou k tyči. Poslední gó-
lový úspěch prvního po-

Pokračování ze strany 37.
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ločasu zaznamenal Šimon 
Přecechtěl po pohotové 
prostrkávačce od Karla Ra-
panta.

Po přestávce pokračo-
val domácí tým v soustav-
ném tlaku, který vyplýval 
z výrazné početní převahy. 
Zhruba v polovině druhého 
poločasu se odehrála nepří-
jemná událost. Bez jakého-
koliv kontaktu zkolaboval 
kapitán a nejlepší hráč hos-
tí. Díky rychlému zásahu 
přítomných se naštěstí mla-
dému fotbalistovi vrátilo 
vědomí, mezitím byla přivo-
lána záchranka. Po rychlém 
příjezdu vozu záchranné 
služby byl hráč převezen 
do nemocnice. Přejeme mu 
tímto brzké uzdravení.

 Tento zvláštní zápas by-
lo nutné dohrát. Ještě více 
oslabené hostující mužstvo 
obdrželo od domácích další 
dva góly, které vsítil Domi-
nik Polášek a v tomto utká-
ní tak zaznamenal hattrick.

■  ■  14. kolo 3. 5. 2014 14. kolo 3. 5. 2014 
Jaroslavice – Halenko-Jaroslavice – Halenko-
vice vice 
2:02:0
V sobotu 3. 5. 2014 na-

stoupilo mužstvo halen-
kovického dorostu proti 
týmu z přední části tabul-
ky - mužstvu Jaroslavic. 
Už od počátku zápasu by-
lo zřejmé, že hostující tým 
nemůže hrát otevřený fot-
bal a musí spoléhat, jak už 
tolikrát, na precizní obranu 
a rychlé brejky. Ačkoliv byl 
halenkovický tým pod neu-
stálým tlakem, podařilo se 
mu dostat do náznaku gó-
lových situací. K zakončení 
však chyběla kvalitní inál-
ní fáze. I přes neustálý tlak 
se podařilo hostujícímu tý-
mu, s výrazným přispěním 
výborného výkonu branká-
ře Radka Kociána, udržet 

do přestávky bezgólo-
vý stav.

Hned v úvodu dru-
hého poločasu na-

stala situace, která byla 
pouze otázkou času. Po ne-
zvládnutí obranné činnosti 
a výborné střele středopo-
laře Jaroslavic došlo k prv-
ní změně skóre 1:0. Domácí 
mužstvo stupňovalo tlak a 
snažilo se navýšit výsledek. 
Přesto se hostujícím hrá-
čům podařilo několik na-
dějných akcí. Jednalo se 
například o přímý kop Kar-
la Rapanta z 23 metrů, kte-
rý jen těsně minul branku, 
nebo 100% šanci Antoní-
na Kratiny. V závěru zápasu, 
nezvládnutím situace před 
vlastní bránou, darovali ha-
lenkovičtí fotbalisté domá-
cím gól na 2:0. Nicméně je 
třeba naše hráče pochválit 
za bojovný výkon. Je vidět, 
že se kluci pomalými, ale 
jistými kroky zlepšují.

■  ■  15. kolo 11. 5. 2014 15. kolo 11. 5. 2014 
Spytihněv – Halenkovi-Spytihněv – Halenkovi-
ce 8:1ce 8:1
Góly: K. Rapant
Regionální derby pro-

ti mančaftu ze Spytihněvi, 
silnému týmu ze středu ta-
bulky, jasně ukázalo, že ha-
lenkovické dorostence čeká 
ještě spousta práce a nesmí 
v žádném případě propad-
nout uspokojení z posled-
ních zápasů, ve kterých 
podali dobrý výkon. Muž-
stvo Spytihněvi nastoupilo 
v oslabené sestavě, pro-
to se dařilo hostujícím Ha-
lenkovicím prvních patnáct 
minut předvádět kvalitní 
kopanou. Jenže pak, po ně-
kolika individuálních chy-
bách, dostali naši chlapci 
zbytečné góly po nepokrytí 
hráčů a do šaten tak odchá-
zeli s nelichotivým skóre 
4:0 pro domácí.

Jak první poločas skon-
čil, tak druhý začal. Kvali-
ta a sebevědomí domácích 
byla znát, proto po krás-
ných individuálních akcích 

přidali další tři branky. Ale-
spoň čestný úspěch zazna-
menali hosté po výborné 
spolupráci hráčů Domini-
ka Poláška a zakončujícího 
Karla Rapanta. Nicméně 
v poslední minutě, po ne-
pokrytí standardní situace, 
uzavřel kanonádu na 8:1 
kapitán domácích.

■  ■  16. kolo 18. 5. 2014 16. kolo 18. 5. 2014 
Halenkovice – Fryšták Halenkovice – Fryšták 
2:42:4
Góly: D. Polášek, J. Hána
Po minulém zápase ve 

Spytihněvi čekal halen-
kovické dorostence zápas 
s předním týmem soutěže, 
s celkem Fryštáku. Kluci 
byli bezesporu odhodla-
ní odčinit mizerný výkon 
z derby. Od úvodních mi-
nut zápasu byl rozdíl v kva-
litě hry obou mužstev znát. 
Nicméně domácím se daři-
lo dobrých 20 minut držet 
bezgólový stav. Bohužel 
pak, při nedorozumění 
obránců s brankářem, pad-
ly dvě slepené branky. Tře-
tí branka do domácí sítě 
padla po vyběhnutí střed-
ních obránců - osamocený 
útočník soupeře pak neměl 
problém se zakončením. 
Do šaten se tedy odcháze-
lo za stavu 0:3.

Po přestávce na hřiště 
vyběhlo úplně jiné muž-
stvo. Domácím se místy 
dařilo dostávat do šancí, 
ale k zakončení chyběla 
kvalitnější inální fáze. Ná-
sledně se projevilo známé 
a mezi fotbalisty nepří-
liš oblíbené rčení „nedáš – 
dostaneš.“ Halenkovice ze 
standardní situace inkaso-
valy branku na 0:4. Ani po 
tomto zásahu halenkovičtí 
dorostenci nesložili zbra-
ně a Dominik Polášek, ja-
ko už tolikrát v sezoně, 
vykřesal naději bravurní 
střelou z dobrých 25 me-
trů do pravé šibenice, kde 
už nezbyla jediná pavuči-
na. Za dalších 10 minut, po 
neshodě hostujícího gól-

mana a obránce, skóroval 
Jaroslav Hána jako zkušený 
„mazák“ do prázdné brány. 
V posledních 5 minutách 
kopal Pavel Kašpar přímý 
kop z blízkosti vápna, ale 
ke skórování chyběly je-
nom milimetry. Na druhé 
straně, po rohovém kopu, 
hostující kapitán nastřelil 
tyč a tímto okamžikem zá-
pas končil. V tomto zápase 
se ukázalo, že se kluci zlep-
šují. Pokud se nevynechá 
jediný souboj, dá se hrát s 
každým.

■  ■  18. kolo 1. 6. 2014 18. kolo 1. 6. 2014 
Halenkovice – Vizovice Halenkovice – Vizovice 
2:32:3
Góly: K. Rapant 2x
V týmu Vizovic, se kte-

rým se v zápase 18. kola 
utkali halenkovičtí doros-
tenci nastoupil i nejlepší 
střelec soutěže. Podle to-
ho se domácí tým zařídil 
a nastoupil v poněkud de-
fenzivněji laděné sestavě. 
Halenkovický tým předve-
dl výborný vstup do utká-
ní a zaslouženě se ujal 
vedení po nádherně vstře-
leném gólu z kopačky Kar-
la Rapanta. Bohužel, místo 
navýšení skóre inkasova-
li domácí dva smolné góly 
a do šaten tak odcházeli za 
stavu 1:2.

Druhý poločas domácí 
začali opět výbornou po-
ziční hrou a přecházeli do 
rychlých kontrů. Z jednoho 
z nich také vsítili svůj dru-
hý gól. Karel Rapant opět 
ukázal, jakým je rozdílo-
vým hráčem. Po výtečné 
individuální akci nechyta-
telnou bombou do levé ši-
benice vyrovnal na 2:2. 
Hostující tým ale ukázal, že 
se právem nachází na čele 
tabulky a zvýšil na 3:2.

Dá se konstatovat, že po 
téhle prohře se naše zlep-
šující mužstvo nemá za co 
stydět - v zápase s Vizovi-
cemi předvedlo nejlepší vý-
kon v sezóně.

Pokračování na straně 40
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1. Slušovice B 18 16 0 2 100:22 48
2. Fryšták 18 13 1 4 67:30 40
3. Spytihněv 18 11 2 5 65:42 35
4. Jaroslavice 18 11 1 6 47:43 34
5. SK Vizovice 18 10 3 5 78:39 33
6. Štípa 18 5 3 10 44:58 18
7. Příluky 18 5 3 10 33:54 18
8. Hvozdná 18 4 2 12 19:78 14
9. Všemina 18 3 2 13 39:80 11

10. Halenkovice 18 1 5 12 28:74 8

 KONEÈNÁ TABULKA  KONEÈNÁ TABULKA 

FOTBAL

Zbyněk HORKA

 
Alík a jezevec Brož, Oldřich  2013

Allie Finklová - holčičí 
pravidla. 1 -5 Cabot, Meg  2010

Anatomie lži Brown, Dan  2010

Angličtina pro děti: zábavné 
rýmovačky Krejčí, Henriet  2013

Anna Česká: dcera Karla IV. 
na anglickém trůnu: román Whitton, Hana  2007

Babička drsňačka Walliams, David  2012

Bludičky Morrell, David  2009

Bohové a hrdinové antických 
mýtů Kopš, Karel  2010

Božský bastard Lauren, Christin  2013

Bylinky a koření v kuchyni Norman, Jil  2008

Z DENÍKU KNIHOVNYZ DENÍKU KNIHOVNY

V letošním roce jsme zís-
kali do naší knihovny již 135 
nových knih. Následující se-

Červenka Nesbo, Jo  2014

Daniela Kolářová: 
nezaměnitelná herečka z 
pohledu autora 

Chmel, Ladislav  2012

Deník malého poseroutky: 
(1-7) román v obrázcích  Kinne y, Jeff  2013

Děti z Bullerbynu Lindgren, Astrid  2013

Digitální pevnost Brown, Dan  2009

Do školky za kamarády Kaminská, Renata  2012

Dospěju, až umřu: Barryho 
úžasné báchorky o dospělosti Barry, Dave  2010

Filipova nová dobrodružství Kaminská, Renata  2008

Genesis Slaughter, Karin  2009

Hobit, aneb, Cesta tam a zase 
zpátky Tolkien, J. R. R  2006

Honba za obřím červem a jiná 
dobrodružství - cestopis Horký, Petr  2007

Hraní s písničkami  2012

Hravá škola počítání Pospíšilová, 
Zuzana  2012

■  ■  10. kolo 7. 6. 2014 10. kolo 7. 6. 2014 
Hvozdná – Halenkovice Hvozdná – Halenkovice 
1:11:1
Góly: D. Polášek
Poslední kolo odjíždě-

li naši dorostenci sehrát do 
Hvozdné. Očekával se těž-
ký souboj o body, neboť oba 
týmy se nacházely ve stej-
né části tabulky - podle toho 
také zápas vypadal. Doma-
cí byli aktivnější na míči po 
dobu celého prvního polo-
času, ale žádnou 100% šan-
ci si nevypracovali. Naopak 

mohlo udeřit na druhé stra-
ně, když Karel Rapant vyslal 
do sólového úniku Domi-
nika Poláška. Domácímu 
brankáři se ale podařilo vy-
těsnit střelu z brány. Do ša-
ten tak odcházela mužstva 
za stavu 0 : 0.

Druhý poločas se dovíjel 
podobně jako první dějství. 
Domácí byli kvalitnější při 
rozehrávce, ale chybělo jim 
lepší zakončení. Na straně 
hostí se opět ukázalo, jaké 
problémy mají v proměňo-
vání gólových příležitostí. 

Šance, které si v dru-
hém poločase vypra-
covali, silně volaly po 
vstřelení branky, bo-
hužel, tak jak už mnoho-
krát v této sezoně, udeřilo 
na druhé straně - halenko-
vičtí po podcenění situace 
inkasovali. I přes nepříznivý 
vývoj skóre a zranění nej-
lepšího hráče halenkovické-
ho celku - Karla Rapanta, se 
hostující mužstvo nevzdalo. 
Po hrubé chybě a faulu bran-
káře domácích následovala 
penalta, kterou bez větších 

problémů zakončil Dominik 
Polášek. Ve zbytku hracího 
času se již nic zvláštního ne-
událo a dorostenci Halenko-
vic se mohli radovat z bodu. 
Věřme, že v příštím soutěž-
ním ročníku kluci zhodnotí 
zkušenosti z letošní - úvod-
ní sezóny a na svůj bodový 
účet připíší více bodů než 
v sezóně 2013/2014.

Mgr. Ondřej Gabrhelík

Pokračování ze strany 39

KNIHOVNA
znam obsahuje 
výběr z novinek, 

které můžete nalézt v MK 
Halenkovice.  
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KNIHOVNA
Hrdost do vínku: souboj 
královen o českou korunu: 
román

Whitton, Hana  2010

Hunger games. 1 - 3 Collins, Suzanne  2013

Chaloupka na vršku Váchová, Šárka  2009

Jak přežít dospívání svého 
dítěte Van Pelt, Nancy L.  2013

Jednou za život Monyová, Simona  2013

Kam do podzemí – turistický 
průvodce Pohunek, Jan  2013

Karkulín ze střechy Lindgren, Astrid  2011

Katyň Mularczyk, 
Andrzej  2008

Kejklířova žena Vandenberg, 
Philipp  2013

Kniha otázek a odpovědí  2011

Kocourek se vrací Danielovská, Alice  2011

Kritický stav Lyons, CJ  2012

Krtkova dobrodružství Miler, Zdeněk  2013

Květ pouště : podivuhodné 
putování somálské kočovnice Dirie, Waris  2010

Lékaři Denker, Henry  2011

Lexikon houbových skřítků Socha, Radomír  2010

Lichožrouti 1 -3 Šrut, Pavel  2012

Lubomír Lipský a jeho bratr 
Oldřich Ulík, Karel  2011

Malinalli : otrokyně bílého 
pána Esquivel, Laura  2012

Medové příběhy Brezovická 
Šebeková  2012

Mizivá šance Brožíková, Helena  c2011

Mrtvá zóna King, Stephen  2009

Na paletě krojů: slovácké 
slavnosti vína a otevřených 
památek Uherské Hradiště 

 2010

Naďa Konvalinková: naivní 
Květuška z ilmu Adéla ještě 
nevečeřela vyrostla v hvězdu 
první velikosti 

Košťálová, 
Michaela  2012

Nebeský kámen Whyte, Jack  2011

Nejznámější vědci ve 
službách války 

Craughwell, 
Thomas J.  2011

Neohlížej se Dreyer, Eileen  2011

Nepřátelé lidstva: paměti 
římského senátora Minuta 
Lause Maniliana z let 46-79 

Waltari, Mika  2013

Než odejdu navždy-- : 
skutečný příběh matky, který 
dojal celý svět 

Picat, Marie-
Laure  2011

Nikdo tě nemá rád: zoufalý 
boj dítěte o přežití Westwater, Judy  2009

O dětech a zvířátkách Petiška, Eduard  2010

Osm černých koní: román z 
87. revíru McBain, Ed  2011

Otázky a odpovědi pro kluky: 
dospívání, láska, sex Drews, Gerald  2009

Pán prstenů. Návrat krále Tolkien, J. R. R  2007

Pátým tahem mat Soukal, Rudolf  c2011

Pilíře země Follett, Ken  2009

Pirátská parta. Magický 
kompas Brezina, Thomas  2011

Písečný muž Kepler, Lar  2013

Po strništi bos Svěrák, Zdeněk  2013

Podvodníci na Hradě Toufar, Pavel  c2010

Pohádky o vílách Crismer, Lilian  c2007

Potok stínů Fielding, Joy  2013

Pronásledovaná Hillier, Jennifer  2012

Průvodce protektorátní 
Prahou: místa - události - lidé Padevět, Jiří  2013

První kněžna, aneb, Závrať 
moci: další příběh z časů, kdy 
muži byli ještě muži a ženy 
ženami 

Bílek, Jiří  2010

Přemyslovská epopej. I - IV Vondruška, 
Vlastimil  c2013

S Viki je vše naruby Řeháčková, Věra  2011

Saturnálie Davis, Lindsey  2011

Sharpův triumf: Richard 
Sharpe v bitvě u Assaye, září 
1803 

Cornwell, Bernard  2007

Schody do nebe Byrne, Lorna  2012

Silmarillion: mýty a legendy 
Středozemě Tolkien, J. R. R  2008

Skutečná událost Hakl, Emil  2013

Slabikář: [učebnice pro 
základní školy] Březinová, Lenka  2007

Slunce v plné slávě Plaidy, Jean  2010

Spletitá síť McClure, Ken  2008

Století šakalů Borovička, V. P.  2008

Šestý cíl Patterson, James  2008

Škola noci. 1 - 10 Cast, P. C.  2013

Z DENÍKU KNIHOVNYZ DENÍKU KNIHOVNY
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Únik do Říše: z cyklu Ponorky Kessler, Leo  2010

Únos urozené panny: 
Břetislav a Jitka: [román] Ciprová, Oldřiška  2011

V pasti Morrell, David  2008

Vánoční koťátko Herriot, James  2012

Včelařství Veselý, Vladimír  2013

Zpívající meč Whyte, Jack  2011
Zuzka a poníci. Zatoulané 
hříbátko

Mueller, Dagmar 
H.  2010

KNIHOVNAA NA CO SE MÙŽETE TÌŠIT?A NA CO SE MÙŽETE TÌŠIT?
Do konce roku proběhne 

výměna 1 souboru z Krajské 
knihovny F. Bartoše, který 
obsahuje 130 knih různých 
žánrů. Pro naši knihovnu 
mimo jiné zakoupíme násle-
dující tituly:

Deník Gréty KaiserovéDeník Gréty Kaiserové
Klára Janečková Klára Janečková 
Dvojčata Agáta a Gréta 

jsou povahově rozdílná jako 
den a noc. Gréta je lehkomy-
slná a impulzivní. Agáta kul-
tivovaná a zodpovědná. Vy-
růstají s rodiči ve Vídni, ale 
jejich matka Johana pochází 
z Čech. Autohavárie, při níž 
Johana zemře a Agáta zůstá-
vá tělesně postižená, oběma 
dívkám změní život. Gréta se 
s matčinou ztrátou nedoká-
že smířit, a když si posléze 
otec najde novou partnerku, 
utíká k matčině sestře, do 
Čech, kde – jak doufá – najde 
nový domov. Záhy však zjis-
tí, jak moc se mýlila... 

Žítkovské čarování Žítkovské čarování 
 Pravdivý příběh žítkov- Pravdivý příběh žítkov-
ských bohyní ských bohyní 
Jiří Jilík Jiří Jilík 
Vydejte se spolu s námi po 

stopách lidové magie v Bí-
lých Karpatech, nahlédněte 
do skutečného života žít-
kovských bohyň, žen, které 
uměly pomáhat a poskyto-
vat rady tam, kde člověk pro 
svoji omezenou zkušenost 
nevěděl, jak dál. Nahlédněte 
do dnes již zaniklého feno-
ménu, jehož kořeny sahají 
do pradávné minulosti. 

Šest let Šest let 
Harlan CobenHarlan Coben
Šest let uplynulo od chvíle, 

kdy Jake Fisher viděl, jak si 
Natalie, jeho jediná, osudová 
láska, bere jiného muže. Šest 
let dodržel slib, že ji nechá na 
pokoji, a trápil se mučivými 
představami, jak Natalie žije 
se svým manželem Toddem. 
Po šesti letech náhodou na-
razí na oznámení o Toddově 
úmrtí, neodolá a vydá se na 
pohřeb. Doufá, že tam uvidí 

Šokující diagnóza: mrazivý 
příběh z lékařského a 
soudního prostředí podle 
skutečných událostí 

Klaidman, 
Stephen  2012

Tajemný Řím Augias, Corrado  2009

Tajnosti humoru Svoboda, Ivan  2010

To nejlepší z Boříkových 
lapálií Steklač, Vojtěch  2008

Tvoříme s dětmi z darů 
přírody Parik, Pavel  2013

jeho manželku – 
ale vdova po Tod-
dovi není Natalie… Jakákoli 
snaha najít tu, co mu kdysi 
zlomila srdce, pro Jake zna-
mená odhalit krutá tajemství 
i bolestivé lži, ale především 
riskovat vlastní život.

 Deník malého poserout- Deník malého poserout-
ky 8-Fakt smůla, ky 8-Fakt smůla, 
Jeff Kinney Jeff Kinney 
Gregu Hef leymu ujíž-

dí půda pod nohama. Jeho 
nejlepší kamarád Rowley 
Jefferson se na něj vybod-
nul a najít si nové kamarády 
bude fakt fuška. Aby obrátil 
štěstí na svou stranu, Greg 
se rozhodne, že zarisku-
je a nechá svá rozhodnutí 
na náhodě. Bude mít kliku, 
nebo se mu smůla bude lepit 
na paty až do konce života?

 Jak vycvičit draka 1  Jak vycvičit draka 1 
(Škyťák Šelmovská Šti-(Škyťák Šelmovská Šti-
ka III.) Cressida Cowellka III.) Cressida Cowell
Jak se stát největším vik-

inským hrdinou všech dob? 

Můžete se jím prostě naro-
dit. Může vám to zákulisními 
intrikami zařídit vaše babič-
ka. Nebo se k tomu můžete 
dopracovat vlastní pílí jako 
Škyťák Šelmovská Štika III., 
hrdina tohoto příběhu. Bu-
dete přitom muset porazit 
různé strašlivé netvory, ob-
jevit zbrusu novou metodu 
výcviku draků a prožít vše-
možná dobrodružství. A to 
je přece báječná zábava!

(www.bux.cz)
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PROVOZNÍ PROVOZNÍ 
DOBA DOBA 
KNIHOVNYKNIHOVNY
PONDĚLÍ 13:00 – 16:00
STŘEDA 08:00 – 12:00
 13:00 – 17:30
PÁTEK 08:00 – 12:00

V době od 11. do 22. 8. 2014 
bude knihovna zavřena. 

Tel.: 577 941 495
Mob.: 605 209 974
E-mail:
mkhalenkovice@centrum.cz
Web:
www.halenkovice.knihovna.cz
Knihovnice:
Pavlína Bieberlová

1. 9. 2014 1. 9. 2014 
Slavnostní zahájení 

školního roku 

19. 9. 2014 19. 9. 2014 
V rámci Českého varhan-

ního festivalu se při příle-
žitosti oslav založení obce 
uskuteční Varhanní kon-
cert. V kostele sv. Jose-
fa v 17:30 hod. zahraje na 
varhany Mgr. Adam Vikto-
ra a bude doprovázet sopra-
nistku Gabrielu Eibenovou. 
Po koncertě je připrave-
na beseda o halenkovických 
varhanách.

20. 9. 201420. 9. 2014
Oslavy výročí 380 let za-

ložení obce 

4. a 5. 10. 20144. a 5. 10. 2014
Výstava ovoce, zeleniny 

a květin 
– pořádá ČZS Halenkovice

10. a 11. 10. 201410. a 11. 10. 2014
Volby do zastupitelstva 

obce

11. 10. 2014 11. 10. 2014 
Drakiáda 
– další ročník dračího lé-

tání na letišti Vrchovici.

18. 10. 2014 18. 10. 2014 
Soutěž „O Pohár starosty“ 
Soutěž házedel o Pohár 

starosty Halenkovic pro žá-
kovské kategorie modelářů. 
Pořádá LMK Halenkovice 

19. 10.201419. 10.2014
Misijní neděle
– Dětská mše v 10:15, 

Misijní jarmark od 11:15 
hodin před kostelem sv. Jo-
sefa. 

25. 10. 2014 25. 10. 2014 
Zavření nebe
LMK Halenkovice sym-

bolicky zavře nebe nad 
modelářským letištěm na Vr-
chovici.

27. – 29. 10. 2014 27. – 29. 10. 2014 
Podzimní prázdniny

PØEHLED KULTURNÍCH A SPOLEÈENSKÝCH AKCÍPØEHLED KULTURNÍCH A SPOLEÈENSKÝCH AKCÍ
29. 11. 201429. 11. 2014
Vánoční jarmark, Slav-

nostní rozsvícení vánoční-
ho stromu

13. 12. 2014 13. 12. 2014 
Vánoční koncert
– FK Pláňata, Pozdní sběr 

Napajedla – kostel sv. Josefa 
v 16:00 hod. 

13. 12. 2014 13. 12. 2014 
Ples sportovců
– hraje Madusong, sál KD 

Halenkovice

22. 12. 2014 22. 12. 2014 - 2. 1. 2015- 2. 1. 2015
Vánoční prázdniny

24. 12. 2014 24. 12. 2014 
Dětská mše, Půlnoční 

bohoslužba slova

17. 1. 2015 17. 1. 2015 
Hasičský ples
 – pořádá SDH Halenkovi-
ce, hraje: Delta Moravy

31. 1. 2015 31. 1. 2015 
Dětský karneval
– pro děti od 0 do 10 let 

a Diskotéka – pro žáky II. 
stupně ZŠ Halenkovice

8. 2. 2015 8. 2. 2015 
Výroční schůze zahrád-

kářů

14. a 15. 2. 2015 14. a 15. 2. 2015 
Vodění medvěda
– po halenkovický ulicích 

14. 2. 201514. 2. 2015
Rodičovský ples
– pořádá SRPŠ Halenkovi-

ce, hraje Aventis, předtanče-
ní žáků ZŠ Halenkovice

21. 2. 2015 21. 2. 2015 
Pochovávání basy 

27. 2. 2015 27. 2. 2015 
Košt slivovice
– degust

7. 3. 2015 7. 3. 2015 
„Halenkovická trnka“
– slavnostní vyhlášení 

koštu slivovice

9. – 15. 3. 2015 9. – 15. 3. 2015 
Jarní prázdniny

21. 3. 2015 21. 3. 2015 
Baby bazárek 

28. 3. 2015 28. 3. 2015 
Velikonoční jarmark

2. - 6. 4. 2015 2. - 6. 4. 2015 
Velikonoční prázdniny

11. 4. 2015 11. 4. 2015 
Otevření nebe 
– LMK Halenkovice

26. 4. 2015 26. 4. 2015 
Pouť 

30. 4. 2015 30. 4. 2015 
Pálení čarodějnic
– pořádá SDH Halenkovice

13. 6. 2015 13. 6. 2015 
Model air show
– letiště Vrchovice

27. 6. 2015 27. 6. 2015 
Oslava 120. výročí 
založení SDH Halenko-

vice

ÈERVEN 2015 ÈERVEN 2015 
VÝLET DO POHÁDKY
– 27. ročník výletu po-

hádkovým lesem

Poznámka redakce:
Termíny kulturních ak-

cí s výhledem na r. 2015 
jsou předběžné a mohou 
se měnit. 

Bližší informace k akcím 
budou postupně doplňo-
vány v dalších číslech Ha-
lenkovického zpravodaje, 
na webových stránkách 
obce: 

www.halenkovice.cz
a ve vysílání Infokanálu 

Halenkovice

3 1 6

6 4 7

5 7

8 6 4

2 1

5 6 9

3 2

3 7 6

4 9 1
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4.

V sobotu 31. května 2014 jsme na 
obecním úřadě v Halenkovicích do ži-
vota přivítali naše nejmenší děti. 

Pozvání na tento slavnostní akt při-
jali: Leona a Pavel Nedomovi s dcerou 
Terezou (foto č. 1), Radmila a Martin 
Trvajovi s dcerou Eliškou (foto č. 2), 
Šárka a Jaroslav Kašparovi s dcerou 
So ií (foto č. 3) a Eva Ptáčková a To-
máš Vičánek s dcerou Elou. 

Krátký program plný básniček, pís-
niček a tanečků předvedli děti z ma-

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙVÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ

Červenec
50 let

 Petr Gregor Katernice 148
55 let

 Stanislav Kašpárek Zádřinové 546
60 let

 Zdeněk Zapletal Záhumení 607
 Josef Sklenařík Pod Kopcem 364
 Jaroslav Žůrek Zádřinové 657

70 let
 František Kocián Kopec 572

Srpen
50 let

 Miroslav Večeřa Dolina 711
55 let

 Libuše Veselá Katernice 118
60 let

 Jiří Kníchal Záhumení 609
65 let

 Miroslav Juřena Dolina 590
 Vladimír Němec Dolina 301

70 let
 František Pavelka Zádřinové 640

75 let
 Ivan Blaha Dolina 394

80 let
 Karel Navrátil Pláňavy 316

85 let
 Radomila Hrdá U Svatých 277

Září
55 let

 Josefa Stojaníková Záhumení 516
60 let

 Lubomír Regent Zádřinové 50
 Milan Vančík Katernice 177
 Ludvík Trvaj Dolina 199
 Ludmila Válková Zádřinové 44

65 let
 Josef Kníchal Hradská 365

70 let
 Jarmila Ulicová Katernice 144

80 let
 Marie Dubová Katernice 84

K významnému životnímu jubileu 
Vám upřímně blahopřejeme a přejeme 
Vám do dalších let pevné zdraví, štěstí, 

pohodu a mnoho spokojenosti ve 
Vašem osobním životě.

Bohdana Blažková, matrikářka.

teřské školy a žáci základní školy. 
Vystoupení připravili pod vedením 
p. učitelky Holáskové a p. Tělupilové. 
Děti na klávesy doprovodila Zuzana 
Kříčková.

Přejeme dětem i rodičům pevné 
zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

P.S. Děkujem žákyni 9. třídy Kateři-
ně Kociánové za účinkování při slav-
nostních obřadech a přejeme jí na 
nové škole mnoho úspěchů.

Bohdana Blažková, matrikářka
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