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KaREL a hNEd ČTVRTý, KaREL a hNEd iV.

Pokračování na straně 6.

V  letošním  roce  si  připomínáme  700 
let od narození největšího Čecha - císaře 
a  krále  Karla  čtvrtého.  Je  to  významné 
výročí  významného  člověka,  a  proto  už 
bylo o něm a  jeho  životě napsáno  snad 
všechno možné.  Známe  jej  všichni  veli-
ce důvěrně. Je zobrazen na stokorunové 
bankovce, jména odkazující na něj - Kar-
lova  Univerzita,  Karlovy  Vary,  Karlštejn, 
Karlovo náměstí a  jiné používáme zcela 
samozřejmě. Víme, že byl vzdělaný, uměl 
číst a psát - to tehdy ani u vládců nebylo 

a další

VáNoČNÍ mšE
24. 12. 2016 

„dětská“ mše svatá 
16:00 hod. vánoční 

„Česká mše vánoční“ 
Jana Jakuba Ryby 24:00 hod.

25. 12. 2016 
Slavnost Narození Páně 
 mše sv. v 10:15 hod.

26. 12. 2016 
Svátek sv. štěpána 
 mše sv. v 10:15 hod.

31. 12. 2016 
mše sv. na poděkování 

za uplynulý rok v 18:00 hod.

hasičský ples 
14. 1. 2017
 hraje pro všechny generace 
MIDNIGHT EXPRESS
sál OÚ Halenkovice 
ve 20.00 hod. 

Předprodej vstupenek 
probíhá v místní knihovně.

obvyklé, že hovořil několika jazyky, že měl 
čtyři  manželky  a  nepočítaně  dětí…  Do-
konce napsal  latinsky  i vlastní životopis. 
Obvykle se ale připomínají činy a událos-
ti, které byly významné pro národ a zemi, 
které  jsou, upřímně  řečeno, dost nudné. 
Ne vždy se věnuje pozornost Karlovi jako 
člověku. Zkusme se seznámit a zamyslet 
nad některými činy a událostmi jeho živo-
ta, které by snad mohly být zajímavé i pro 
dnešek.

děTSKý KaRNEVaL • 28. 1. 2017 • 14:00 hodin
tentokrát naši obec navštíví slavní „Tři veteráni“.

BOHATÁ TOMBOLA • PROGRAM PLNÝ HER
Po završení karnevalového rejdění následuje 

DISKOTÉKA pro žáky 5. – 9. ročníku. Ukončena bude ve 21.30 hodin.

PLáňaTa
SafaRi 2016

VýLET do PohádKy
mySLiVEcKý dEN

modELáři
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SLoVo STaRoSTy
Vážení spoluobčané,
k  poslednímu  říjnu  byly 

prozatím ukončeny práce na 
kulturním  domě  související 
s  výměnou  střechy.  Drobné 
dodělávky  v  budově  probí-
hají  v  rámci  víceprací.  Jak 
jsem  již  dříve  informoval, 
stávající střecha byla za hra-
nicí své životnosti, a do bu-
dovy úřadu na několika mís-
tech  zatékalo.  Tím  se  také 
přímo  nabízela  myšlenka 
rozšířit prostory kulturního 
domu – přistavět další patro 
pod novou střechou. A co že 
zde uděláme? Nebude to ani 
ubytovna pro uprchlíky, ani 
lepší kancelář starosty. Je to 
prostší,  než  se  zdá,  přemís-
tíme sem knihovnu (dnes se 
tísní  v  zadní  části  horního 
přísálí  KD).  Vzniklé  prosto-
ry využijeme především pro 
zvýšení  kapacity,  zlepšení 
a zkvalitnění služeb knihov-
ny.  Plánujeme moderní  pří-
jemné prostředí pro stále se 
rozrůstající  čtenářkou  zá-
kladnu. Vznikne tím odpoví-
dající místo pro nové knihy, 
které  každoročně  nakupu-
jeme v částce asi třiceti tisíc 
korun. K  tomu  také zajišťu-
jeme výměnný systém s kni-
hovnou  Františka  Bartoše 
v  celkovém  počtu  sta  knih 
ročně.  Více  na  www.halen-
kovice.knihovna.cz.  Knihov-
na  budoucnosti  by  podle 
našich  představ  měla  být 
i  nositelem  kultury  a  taky 
místem odpočinku, setkává-

ní a dalšího vzdělávání širo-
ké  veřejnosti.  Nová  plocha 
je velká, a tak součástí bude 
i  multifunkční  vzdělávací 
místnost a dva boční sklady 
a  samozřejmě  i  toalety.  Pro 
letošní rok byly práce ukon-
čeny  hrubou  stavbou.  Další 
pokračování  záleží  na  roz-
hodnutí zastupitelů, zda při 
schválení  rozpočtu  pro  rok 
2017 přijmou návrh na rea-
lizaci zateplení celé budovy 
KD  včetně  barevné  fasády. 
Je  možné,  že  budou  chtít 
realizovat  vnitřní  dokončo-
vací práce (výtah, kompletní 
rozvody  elektroinstalace  či 
rekonstrukce  sociálních  za-
řízení a dobudování nových 
prostorů  v  patře).  Finanční 
rezervy nějaké jsou a poku-
síme získat i odpovídající do-
tace např. na bezbariérovost 
(výtah), vybavení knihoven, 
výstavbu a vybavení vzdělá-
vacích center apod.
Po dokončení střechy byly 

zpět na budovu KD umístě-
ny  antény  na  příjem  kabe-
lové  televize a vysílání bez-
drátového  rozhlasu  (IVVS). 
Příjem  rozhlasu  ve  všech 
lokalitách  obce  by  měl  být 
v  pořádku,  znovu  by  měly 
fungovat  i  malé  domácí 
přijímače.  Pokud  se  objeví 
poruchy  rozhlasu,  nahlaste 
je  prosím  do  kanceláře  OÚ. 
Také  prosíme  o  průběžné 
hlášení  poruch  ve  vysílání 
kabelové  televize  nebo  ve-
řejného  osvětlení.  Pomáhá 

nám to v plánování oprav.
Koncem  října  jsme  obdr-

želi  výzvu  od  ministerstva 
zemědělství  o  doplnění 
údajů  k  druhé  etapě  odka-
nalizování naší obce (Dolina 
a  Svaté).  Pokud  vše  dobře 
dopadne, budeme realizovat 
toto dílo během roku 2017. 
Předpokládaná  dotace 
z  MZe  a  Zlínského  kraje 
bude ve výši 70 % celkových 
nákladů (60 +10), 30 % do-
financuje  obec  z  rozpočtu, 
popřípadě z již schváleného 
úvěru. Dovolím si již s před-
stihem  požádat  všechny 
spoluobčany,  kterých  se 
tato stavba dotkne, o velkou 
míru  trpělivosti  a  pochope-
ní.  Nebude  to  jednoduché, 
bude se zase kopat. 
Také se nám podařilo zís-

kat 100 % dotaci na zajištění 
stability svahu v místní části 
Chobotov.  Tímto  projektem 
v  částce  skoro  2,5  mil.  Kč 
bude stabilizován svah u ro-
dinných  domů  čp.136,  373 
a  134  včetně  místní  komu-
nikace. 
Bohužel  již  v  tuto  chvíli 

víme,  že  nám  byla  podruhé 
zamítnuta  žádost  o  dota-
ci z ministerstva školství 
a mládeže na realizaci spor-
tovního areálu u nové školy. 
Ovšem  koncem  listopadu 
bychom  zkusili  ještě  jed-
nou  štěstí  s  novou  žádos-
tí  o  získání  dotace  na  rok 
2017. Uvidíme, zda budeme 
úspěšní,  či  budeme  nuceni 

toto dílo realizovat z vlast-
ních prostředků. Tyto úvahy 
ale přenechám na další  jed-
nání zastupitelstva.
Zastupitelé  také  schváli-

li  nákup  objektu  bývalého 
horního  vepřína  na  Lipo-
vých  od  ZDV  Halenkovice 
a pozemků přilehlých a pod 
budovou  od  firmy  Gerhard 
s.r.o.  Záměr  obce  je  zbudo-
vat  zde  centrální  sběrný 
dvůr a zázemí pro technické 
služby  obce.  Vzniknou  zde 
i skladovací a garážové pro-
story  pro  stroje  a  zařízení 
obce. 
Od září 2016 si sami svá-

žíme  velkoobjemový  odpad 
na  skládku  do  Otrokovic. 
Předpokládaná  roční  úspo-
ra je až 150 tisíc korun. Také 
jsme  v  obci  navýšili  počet 
kontejnerů na papír a plas-
ty, aby tyto komodity nekon-
čily  v    odpadu  domovním 
(v popelnicích) nebo v kon-
tejnerech na směsný odpad 
ve  sběrných  dvorech.  Dále 
separujeme  dřevo,  jehož 
cena na skládce je pak polo-
viční  oproti  směsnému  do-
padu. Počítáme s celkovými 
úsporami,  které  by  logicky 
měly  vést  ke  snížení  ceny 
poplatku  za  komunální  do-
pad, pokud výrazně nepod-
raží skládkovné. Skutečně je 
důležité  i  v  domácnostech 
pečlivě  odpad  třídit  a  pod-
porovat recyklaci surovin.
Ještě  mi  dovolte,  abych 

před  nadcházející  zimou 
upozornil  majitele  aut  na 
ohleduplné chování a zákaz 
parkování v místech, kde  je 
nutné provádět zimní údrž-
bu. Děkuji.
Také  bych  vás  rád  pozval 

na  Slavnostní  rozsvěcování 
halenkovického  vánočního 
stromu, kterým opět vstou-
pí  na  Halenkovice  vánoční 
čas.  Letos  je  ve  znamení 
sbližování činnosti halenko-
vických spolků.
Zatím vám všem přeji hez-

ké podzimní období.
Jaromír Blažek
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VáNoČNÍ PRoSLoV STaRoSTy
i přestože halenkovický 

zpravodaj, který držíte v ru-
kou, má v sobě záři léta, pod 
tíhou pracovních povinností, 
které souvisely s rekonstruk-
cí v budově oÚ, došlo k po-
sunu vydání letního čísla až 
téměř na konec roku. Vychází 
tedy v době, kdy ze všech kou-
tů na nás dýchá vánoční atmo-
sféra. dovolujeme si alespoň 
připojit proslov starosty obce, 
který zazněl na letošním slav-
nostním rozsvěcování vánoč-
ního stromu a touto formou 
Vám popřát krásné a pohodo-
vé vánoční svátky, pevné zdra-
ví a hodně úspěchů v nadchá-
zejícím období.  
Redakce a kolektiv OÚ Halenkovice  
Vážení  občané  Halenkovic, 

milí hosté, dámy a pánové, milé 
děti!
Dovolte  mi,  abych  vás  jmé-

nem  svým  i  jménem  zastupi-

telstva obce, srdečně přivítal na 
dnešním slavnostním rozsvícení 
halenkovického vánočního stro-
mu. 
Dnes, tak jako již po několiká-

té, se zde scházíme v předvečer 
první adventní neděle. Mnohdy 
vnímáme dnešní den a celé ad-
ventní  období  jako  samozřej-
mou  a  zažitou  věc.  Věřím,  že 
u  většiny  z  nás  tomu  tak  není. 
K  tomu  slouží  právě  takovéto 
pěkné akce. Jsem rád, že si zde 
společně  připomeneme  nad-
cházející  svátky  vánoční  a  uvě-
domíme si, že jsou i jiné hodnoty 
života než moc a peníze. Často si 
také v  tuto dobu vzpomeneme 
na své blízké, kamarády a ty, kte-
ří již bohužel s námi nejsou, ale 
byli nám drazí. Ale život jde dál 
a neúprosně nás tlačí kupředu. 
Dnešní  doba  není  jednodu-

chá.  Ale  kdy  byla?  Dopřejme 
sobě  i  svým  nejbližším  radost, 

červen 2016 ažříjen 2016
Z jednání zastupitelstva a rady obce 

lásku,  a  hlavně  společný  čas. 
Jsou to hodnoty, na které v běž-
ném  uspěchaném  životě  moc 
času  nezbývá.  Samozřejmě  my 
dospělí nezapomínejme, že jsme 
také  byli  děti  a  ty  vnímají  tyto 
chvíle,  trochu  jinak,  až  nadpři-
rozeně. Jejich radost je pak naší 
radostí dvojnásobnou. 
Dovolte  mi,  abych  zde  opět 

a  poněkolikáté  poděkoval  za 
pěkné vystoupení našim dětem 
z  mateřské  školky,  dětem  ze 
základní  školy  a  základní  umě-
lecké  školy.  Samozřejmě  patří 
poděkování  i  všem  dospělým 
účinkujícím,  kteří  přijali  naše 
pozvání  a  vystoupili  se  svým 
programem,  taktéž  učitelům 
a organizátorům.
Letos jsme tuto „slavnost“ po-

jali  trochu  jinak. Rozhodli  jsme 
se oslovit několik místních spol-
ků, aby přípravy s rozsvěcením 
halenkovického vánočního stro-

mu  byly  i  jejich  dílem.  Dostali 
svůj  stánek  a  připravili  vlastní 
občerstvení. Chceme touto myš-
lenkou pokračovat i v budoucích 
letech tak, aby se místní spolky 
a dobrovolníci spolupodíleli or-
ganizačně  na  této  krásné  akci 
a  lidé  cítili  vzájemnou  pospo-
litost,  kterou  je  nutné  neustále 
udržovat.
Pěknou  tradicí  se  již  stal  ad-

ventní jarmark a možná k němu 
po  letošní  premiéře  přibude 
i ochutnávka domácích vánoček 
a  výstava  rodinných  betlémů 
v místním kostele. Uvidíme. 
Vážení spoluobčané, přeji vám 

všem do nastávajícího roku pev-
né  zdraví,  štěstí  a  pohodu.  Ať 
v sobě najdeme sílu a schopnost 
bránit dobro, čest a pravdu.
Prosím,  važme  si  toho,  čeho 

jsme doposud společně dosáhli. 
Veselé Vánoce a šťastný nový 

rok.                               Jaromír Blažek

Ro se seznámila 
s nabídkami  výběrového  ří-

zení na opravu místních komuni-
kací v obci. Z podaných nabídek 
firem  Swietelsky,  Repont,  Porr 
a Strabag byla vybrána nejlevněj-
ší nabídka fy Strabag 

s výsledky pracovní skupiny 
na  sjednocení  místních  názvů 
částí  obce,  kterou  přednesl  p. 
Janeček a schválila odměnu pro 
členy  této  pracovní  skupiny  za 
precizní a obětavou práci

s nepovolenou stavbou a vy-
zvala p. Lukáše Gajdošíka k dolo-
žení  dokumentace  k  stavebním 
úpravám  oplocení  pozemku 
a RD

s podanými žádostmi na ob-
sazení  pracovního  místa  „řidič 
–  strojník“.  Ze  sedmi  přijatých 
žádostí,  byl  radou  obce  vybrán 
p. Martin Trvaj, Halenkovice 755, 
který  splňoval  všechna  kritéria 
výběrového řízení.

Ro schválila
odpuštění poplatku za  stoč-

né 2016 dle předložených žádos-
tí:  Ivana  Zábranová,  Hal.  149  – 

z důvodu dlouhodobého pobytu 
v  zahraničí.  Bohuslav  Vykoukal, 
Hal. 180, Michael Aster, Halenko-
vice 109 – z důvodu studia a po-
bytu mimo  obec. Michal  Režný, 
Hal. 588, Erika Bahulová, a Petr 
Kopčil, Hal. 621, Dominik Uher-
ka,  Sebastian Uherka, Benjamin 
Uherka a Pavlína Uherková, Hal. 
677, Radek Huťka, Hal. 624, To-
máš Velech, Hal. 633, Vít Gabrhe-
lík, Hal. 598 – z důvodu dlouho-
dobého pobytu mimo obec

zapůjčení  plochy  bývalého 
letiště  firmě  FAGUS  za  účelem 
uskladnění  kontejnerů  na  dobu 
cca 2 měsíce

nejlevnější  nabídku  fy  Stra-
bag ve výši 416.303 Kč s DPH na 
opravu  MK  a  pověřila  starostu 
obce podpisem smlouvy. 

záměr  pronájmu  pozemku 
p. č. 3547/7 o výměře 147 m2 za 
účelem zpřístupnění pozemku p. 
č.  2534/2  za  podmínky  údržby 
předmětného pozemku.

v  rámci  rekonstrukce budo-
vy  OÚ  (přístavba  knihovny)  – 
umístění oken nástavby budovy 
dle projektu.

očalounění dveří v místnosti 
pedikúra, masáže v budově OÚ.

žádost  majitele  sousedního 
pozemku  p.  Koutného,  Hal.  150. 
Obec souhlasí s oplocením pozem-
ku p. č. 47/2 a 47/4.

dodatek smlouvy s firmou W 
střechy s.r.o. o prodloužení termí-
nu dokončení stavby rekonstrukce 
střechy budovy OÚ s termínem do-
končení na 31. 10. 2016.

zpoplatnění  odvozu  stavební 
suti:
- cena za odvezenou stavební suť 
(uložení) 150 Kč/tuna
- cena za dopravu 30 Kč/km
- cena za čekání 400 Kč/hodina

rozpočtové opatření rady obce 
č. RO/1/2016

veřejnoprávní  smlouvu o po-
skytnutí dotace ve výši 2.000 Kč na 
pořádání  nohejbalového  turnaje 
pro p. Jana Dudeška, Halenkovice 
147.

žádost České  televize o natá-
čení  dokumentárního  pořadu  na 
Budačině.

žádost SRPŠ o umístění  sídla 
spolku v budově OÚ Halenkovice, 
Halenkovice 76, místnost č. 23.

p r o n á -
jem  pozemku  p.  č.  3547/7 
o výměře 147 m2 za účelem zpří-
stupnění pozemku p. 2534/2 za 
podmínky údržby předmětného 
pozemku  pro  paní  Skopal-Pro-
cházková Nela, Halenkovice 319.

smlouvu  s  Moravskou  vo-
dárenskou a. s. o pachtu a pro-
vozování vodovodu „Vodovodní 
řad  Zlámanec  –  Dolina“  včetně 
příloh  a  pověřila  starostu  obce 
podpisem smlouvy.

přijetí účelového finančního 
daru  od  společnosti  NADACE 
AGROFERT,  Pyšelská  2327/2, 
14000 Praha 4 ve výši 20.000,- 
Kč na vybavení mateřské školy 
pro ZŠ a MŠ Halenkovice, p. o. 

požadavek  pořadate-
le  Barum  Czech  Rally  2016 
na  průjezd  obcí  Halenkovice 
(26. – 28. 8. 2016).

umístění  rotační  sirény  na 
budovu staré školy.

záměr prodeje části pozem-
ku p. č. 778 o výměře 21 m2, na 
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kterém je umístěna stavba gará-
že v majetku p. Strašáka.

záměr  prodeje  nepotřebných 
odpadových kontejnerů za nejlepší 
nabídkovou cenu.

zpracování  studie  vodovodu 
„Dolina.“

nájem  ve  výši  1000,-  Kč  pro 
cirkus Karneval, za prostor u tělo-
cvičny ZŠ.

nabídku na  zabezpečení  ČOV 
od fy BESYS.

opravu komunikace Dolina u č. 
p. 85 firmou STRABAG a pověřila 
starostu obce podpisem smlouvy.

příspěvek 2000 Kč pro TJ Ha-
lenkovice na pořádání fotbalového 
turnaje přípravek.

nabídku na obložení schodiště 
přístavby od fy Gerhard - v rámci 
projektu Rekonstrukce OÚ Halen-
kovice.

záměr výpůjčky pozemku p. č. 
3061/1 o délce cca 1m pro uložení 
přípojky  kanalizace  pro  napojení 
RD č. p. 70 paní K. Martincové.

žádost  o  souhlas  zřizovatele 
s  přijetím  dotace  9.024  Kč  od  fy 
Women for Women, o.p.s. v rámci 
projektu obědy pro děti.

revizi pozemků a budov (po-
rovnání s katastrem nemovitostí) 
ve  vlastnictví  obce  Halenkovice 
p.  Foralem  za  nabídkovou  cenu 
24.000 Kč.

nabídku  fy Natrix na polože-
ní  lámaného kamene na chodník 
u pomníku Petra a Pavla u Svatých.

zpracování projektu na revita-
lizaci parků v obci Halenkovice od 
firmy Garden Staré Město.

poskytnutí  22  ks  triček  s  lo-
gem Halenkovic pro TJ Halenkovi-
ce pro reprezentaci obce při fotba-
lových utkáních.

dokoupení  vánočních  ozdob 
na vánoční strom a osvětlení par-
ku  při  slavnostním  rozsvěcování 
vánočního stromu.

přijetí věcného daru průlezky 
pro  MŠ  Halenkovice  od  Nadace 
Agrofert ve výši 42 010,- a 20 000,- 
Kč.

smlouvu o výpůjčce na odpad-
ní nádoby s firmou EKOKOM.

smlouvu s firmou Satturn Ho-
lešov na servis a provozování TKR 
(kabelovky) na rok 2017.

červen 2016 ažříjen 2016
Z jednání zastupitelstva a rady obce 

výmalbu budovy OÚ a na zá-
kladě došlých nabídek vybrala fir-
mu Malířství - Lukáš Planý. 

přijetí  věcného daru od  SRPŠ 
Halenkovice ve výši 4860,- Kč.

bezplatný  pronájem  sálu  KD 
pro  p. Huťkovou,  výprodej  textilu 
na dny 10. - 11. 10. 2016.

příkazní smlouvu s firmou IN-
VESTA UH na  zadavatelské  řízení 
zakázky  „zajištění  stability  svahu 
v blízkosti RD č. p. 280.“

příkazní smlouvu s firmou Ing. Ka-
rel Hozík na zadavatelské řízení akce 
„rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 
Halenkovice“ ve výši 40 000 Kč.

dodavatele  projektové  doku-
mentace DUR a DSP akce „Chodní-
ky Dolina a chodníky ZŠ - Dolní Ko-
nec,“ na základě nabídek, a to ARS 
projekt Zlín.

Ro projednala 
žádost  paní  Tinkové  na  od-

kup pozemku – Zelená chata na 
Dolině – je v majetku církve, ža-
datelka bude odkázána na církev.

smlouvu o dílo s firmou DE-
SACOM, p. Vendolský a doporu-
čuje ZO smlouvu schválit – pro-
jekt sběrný dvůr Lipové.

a  doporučuje  ZO  schválit 
záměr  prodeje  pozemku  p.  č. 
1752/6  o  výměře  1438 m2 ve 
vlastnictví obce Halenkovice, a to 
formou obálkových nabídek.

a doporučuje ZO koupit bu-
dovu  bývalého  vepřínu  Lipová 
za  cenu  požadovanou  ZDV Ha-
lenkovice, tj. cena odhadu 1,225 
mil. Kč + 56.000 za studnu, která 
nebyla v ceně odhadu.

a doporučuje ZO koupit po-
zemky od firmy Gerhard, a to p. 
č.  754/1,  754/2,  754/3,  754/4 
pod budovou a pozemky kolem 
budovy dle znaleckého posudku 
č. 2989/159/2016 za požadova-
nou cenu  fy Gerhard 1,250 mil. 
Kč.

možnost  studijní  cesty  žáků 
ZŠ  Halenkovice  z  důvodu  zdo-
konalování se v cizím jazyce. RO 
pověřila ředitele ZŠ a MŠ Halen-
kovice zpracováním projektu. 

nabídky  na  projektovou 
dokumentaci  chodníky  Dolina 
a  ZŠ  -  Dolní  Konec  a  schválila 
levnější nabídku fy ARS projekt.

Ro neschválila
nabídku od  fy GENERALI 

na pojištění majetku obce.
žádost  p.  Rostislava  Kociá-

na,  Halenkovice  437  na  odkou-
pení  pozemků  obce  p.  č.  59/1 
a 1074/1 vč. stavby č. ev. 27.

žádost paní Obdržálkové na 
schválení stavby před stavebním 
řízením,  stavba bude schvalová-
na  v  rámci  řádného  stavebního 
řízení.

požadavek  na  konání  ex-
trémního závodu na kolech Ha-
lenkovice – Napajedla.

smlouvu  s  firmou  Besys  na 
servis  zabezpečovacího  zařízení 
na ČOV.

Zo vzalo na vědomí
zprávu  o  plnění  usnesení 

z minulých zasedání ZO.
zprávy o činnosti rady obce.
zprávu o průběžném čerpání 

rozpočtu obce 2016.

Zo schválilo
rozpočtové  opatření  č.  2/

ZO/2016.
závěrečný  účet Obce Halen-

kovice  za  rok  2015  a  souhlasí 
s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad.

účetní  závěrku  Základní 
a Mateřské školy Halenkovice za 
rok 2015.

účetní  závěrku  Obce  Halen-
kovice za rok 2015. 

předloženou smlouvu o dílo 
s  firmou  DESACON  Zlín,  s.r.o. 
k vypracování projektové doku-
mentace pro stavební a územní 
řízení na akci  „Sběrný dvůr Ha-
lenkovice.“

předloženou smlouvu č. OT-
014330036103/001  o  zřízení 
úplatného věcného břemene pro 
firmu E. ON Distribuce k vedení 
a uložení NN. 

Dodatek  č.  2  ke  Smlouvě 
o úvěru č. 0595/12/5625 v před-
loženém znění. 

nákup budovy bez č. p. umís-
těné na pozemcích par. č. 754/4, 
754/3, 754/1 a pozemek par. č 
1508/68  od  ZDV  Halenkovice. 
Nákup pozemků par. č. 1508/66, 
1508/64,  1508/67,  1508/69, 
1508/74,  1508/73,  1508/72, 

1508/70,  1551/1  PK,  1550 
PK, 1549 v k. ú. Halenkovice od 
firmy Gerhard s.r.o. Vše za cenu 
do 3 mil. Kč včetně všech poplat-
ků a nákladů z toho plynoucích. 
Nákup  či přijetí  darů pozemků 
pod komunikací par. č. 1508/63, 
1508/62,  1508/61,  1508/60, 
1617/3, 1616/2, 1615/4 dle GP 
č. 1408-42/2016 vše v k. ú. Ha-
lenkovice.

smlouvu  o  partnerství 
v  rámci  společného  projektu 
„Místní akční plánování na Otro-
kovicku“ registrační číslo CZ.02.
3.68/0.0/0.0/15_005/0000114 
v předloženém znění.

smlouvu  o  dílo  s  firmou 
Czech-service  s.r.o.  na  zpraco-
vání  dokumentace  k  podání 
žádosti  o  dotaci  z Ministerstva 
zemědělství  na  II.  etapu  odka-
nalizování  obce  Halenkovice 
v předloženém znění. 

záměr  prodeje  stavebního 
pozemku par. č. 1752/6 o výmě-
ře  1438 m2  –  nejvyšší  nabídce 
(obálková metoda).

záměr prodeje zastavěného 
pozemku  st.  778  o  výměře  21 
m2 majiteli dané stavby. 

záměr  prodeje  nově  vy-
tvořeného  pozemku  parcel  č. 
278/19  stavební  pozemek  (na 
jižní straně garáží u bytovky) dle 
grafického návrhu o výměře do 
30 m2.

předložené  rozhodnutí  za-
davatele o výběru nejvhodnější 
nabídky a souhlasí s podpisem 
smlouvy.

podání  žádosti  na  MŠMT 
o dotaci z programu státní pod-
pory sportu pro rok 2017 na akci 
„Rekonstrukce sportovního areá-
lu u ZŠ Halenkovice“ – investice.

Zo pověřilo
starostu obce podpisem Do-

datku smlouvy č. 2 ke Smlouvě 
o úvěru č. 0595/12/5625. 

radu  obce  zajistit  výběrové 
řízení  k prodeji  stavebního po-
zemku  par.  č.  1752/6  nejvyšší 
nabídce formou – obálková me-
toda. 
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mojE odPadKy
Milí  odpad  třídící  i  netří-
dící občané,
řekli byste, že šlapání PET 
lahví a jiných obalů před-
stavuje statisícové úspory 
nebo  naopak  nešlapání 
obalů představuje statisí-
cové náklady? 
Jak je to možné?
Je  řada  způsobů  sběru 
plastu  např.  sběr  pro-
střednictvím  veřejných 
kontejnerů,  sběr  do  sou-
kromých  popelnic  přímo 
od  domu  nebo  pytlový 
sběr.  My  použijeme  pro 
jednoduchou  demonstra-
ci  pytlový  sběr,  přičemž 
princip  platí  pro  všechny 
typy  sběrů.  Náklady  na 
nákup  pytle,  svoz,  evi-
denci,  aj.  činí  na  jedno 

hmotnost Příjmy Náklady Zisk 
/ ztráta

1,2 kg 
nepošlapaných 

PET

1,2 * 5 = 
6 Kč 12 Kč

6 – 12 =  
Ztráta  
– 6 Kč

3,5 kg 
pošlapaných 

PET

3,5 * 5 = 
17,5 Kč 12 Kč

17,5 – 12 =  
Zisk  

+ 5,5 Kč

obsloužení pytle nebo ná-
doby  o  objemu  120  litrů 
přibližně 12 Kč (to když je 
svoz  správně  nastaven). 
Příspěvek  od  autorizova-
né  obalové  společnosti 
činí  přibližně  5  Kč  za  kg 
vytříděných  plastových 
obalů.  Další  a  zároveň 
poslední  informací  po-
třebnou pro doplnění mo-
zaiky  je  kapacita  pytle/
nádoby.    Do  120  litrové 
nádoby/pytle se vejde 1,2 
kg  nepošlapaných  PET 
lahví nebo 3,5 kg pošlapa-
ných PET lahví.
Z  tabulky  je krásně vidět, 
že odpady je možné třídit 
se ztrátou  -6 Kč na pytli/
nádobě  nebo  se  ziskem 
+ 5,5 Kč na pytli/nádobě. 

Záleží  jen 
na  tom,  zda 
se  šlapou 
nebo nešla-
pou  obaly, 
jako  jsou 
PET  lahve, 
krabice od 
mléka a jiné 
další obaly.
Možná si  ří-
káte, co to je 
6  Kč.  Pokud 
ale  bude-
me  uvažo-
vat  v  rámci 
obce,  která 
ročně předá 
k recyklaci 
40 tun plas-
tů, tak už se 
pohybujeme v řádech sta-
tisíců a to už  jsou peníze, 
které  na  zemi  nenajdete. 
Pokud se tyto peníze musí 
vzít z rozpočtu obce/měs-
ta nebo kvůli tomu podra-
žit na poplatku za odpady, 
je  to  naprosto  zbytečné 
a doslova do vzduchu vy-
hozené  peníze.  Pokud 
nejste  z  tohoto  článku 

moudřejší, doporučujeme 
shlédnout  3.  díl  pořadu 
MOJEODPADKY  na  Face-
booku  nebo  na  Youtube 
pod  názvem  Statisíce  ve 
vzduchu. Přejeme příjem-
né  sledování  a  spousty 
pošlapaných obalů.

S pozdravem 
Ing. Radek Staňka

pořad MOJE ODPADKY

NoVé KoNTEjNERy
Obec  Halenkovi-

ce,  v  rámci  bezplatné 
dotace  ze  společnos-
ti  Eko-Kom,  získala 
celkem  15  ks  žlutých 
kontejnerů  (na  plasty) 
a 3 ks modrých (na pa-
pír).
Kontejnery o objemu 

1100  litrů  byly  ozna-
čeny  a  očíslovány.  Ná-
sledně  byly  rozvezeny 
na  frekventovaná  mís-
ta a do sběrných dvorů 
obce Halenkovice. Díky 
novým  kontejnerům 
byla  výrazně  zkapacit-
něna  některá  sběrná 
místa plastového odpa-
du a starého papíru. 
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KaREL a hNEd ČTVRTý, 
aneb trocha středověkého bulváru s překvapivým závěrem
co jE ViděT 
V NohaVicÍch?
Jaký  to  byl  člověk?  Byl 

asi 173 centimetry vyso-
ký,  pohledný,  měl  velké 
tmavé  oči,  výrazný  nos, 
husté vlasy až po ramena, 
krátké  vousy.  Byl  statný, 
typický těžký rytíř, velice 
šikovný při boji a v  lovu. 
Tvrdí  se,  že  jeho  zobra-
zení  na  stokoruně  odpo-
vídá  skutečnosti,  včetně 
jizvy na tváři. Také se rád 
pěkně  oblékal.  Dokonce 
tak,  že  ho  káral  sám  pa-
pež,  že  „...nosí  příliš  těs-
né nohavice, v nichž bylo 
mnoho k vidění…“

KRáLoVSKé děTSTVÍ?
Narodil  se  14.  května 

1316  v  Praze  a  za  dva 
týdny,  30.  května  byl 

pokřtěn  a  dostal  jméno 
Václav,  starobylé  jmé-
no  patrona  české  země. 
S  tímto  jménem  prožil 
prvních  sedm  let  života. 
Až  v  květnu  1323  v  Pa-
říži dostal při biřmování 
jméno  Karel,  podle  své-
ho  strýce  francouzského 
krále  Karla  VI.  Ale  proč 
máme  Karla  hned  čtvr-
tého,  když  jsme  před 
ním  žádného  Karla  na 
trůně  neměli?  Je  to  pro-
to,  že  jako  král  český  je 
sice  uváděn  jako  Karel 
I.,  ale  jako  římský  císař 
byl korunován jako Karel 
IV.  No,  a  protože  „větší 
bere“ běžně se uvádí jako 
Karel  IV. Byl to také prv-
ní  a  jediný  císař,  který 
pocházel  z  českého  rodu 
Přemyslovců.

Budoucí  císař  Karel 
IV.  byl  sice  syn  evrop-
sky  významného  krále 
Jana  Lucemburského 
a  jeho  manželky  Elišky 
Přemyslovny,  ale  to  mu 
jeho  dětství  vůbec  neu-
lehčilo.  Jeho  otec  neměl 
pozici  na  českém  trůně 
moc  jistou  a  navíc  byl 
ve sporu s českou šlech-
tou.  Nezapomeňme,  že 
král  Jan  byl  rytíř  a  bo-
jovník,  bez  něho  se  v  té 
době  neobešla  žádná 
řež  v  Evropě,  a  že  jich 
v  té  době  bylo!  Byl  stá-
le  na  nějakém  válečném 
tažení  a  České  králov-
ství  mu  sloužilo  hlavně 
jako  bezedná  pokladna 
pro  financování  svých 
válečných  dobrodruž-
ství.  To  se  samozřejmě 

nelíbilo  české 
šlechtě,  a  proto 
se  Jan  oprávně-
ně  domníval,  že 
by  česká  šlechta 
mohla  při  jeho 
nepř í tomnos t i , 
mladého  Václa-
va prosadit na 
český  trůn  místo 
něj. 
Tuto  otázku 

vyřešil  vskutku 
velkoryse  a  krá-
lovsky:  mladého 
Václava  i  jeho 
matku,  svou 
manželku  Eliš-
ku  Přemyslovnu, 
vsadil  do  vězení 
na  hrad  Loket. 
Asi,  aby  si mladý 
kralevic  uvědo-
mil  ...zač  je  toho 
loket.  A  aby  to 
nebylo příliš  jed-
notvárné,  střída-
li vězení na Lokti 
s vězením na Kři-
voklátě.  Neby-
li  tam  s  matkou 
sami,  byly  s  nimi 
i  jeho  starší  ses-

try Markéta a  Jitka. Král 
tak  zajistil  bezpečné, 
levné,  stylové  a  pest-
ré  ubytování  pro  celou 
svou rodinu. Dá se před-
pokládat,  že  ve  věku 
sedmi  let  (roku  1323), 
když byl svým otcem po-
volán  do  Francie,  neměl 
na  pobyt  v  Českém  krá-
lovství ty nejlepší vzpo-
mínky.

 
PařÍž, SLadKá PařÍž!
Pobyt v Paříži měl jeho 

otec  dobře  promyšlený. 
Počátkem  dubna  dora-
zil  kralevic  do  Paříže 
a  hned  v  polovině  květ-
na se slavila jeho svatba 
s  Blankou  z  Valois  a  již 
zmíněná  změna  jména 
při  biřmování.  Oba  „no-
vomanželé“ byli ve věku 
7  let.  Po  svatbě  byli  od 
sebe  hned  odloučení 
a  jako  manželé  mohli 
spolu žít až po dosažení 
15  let.  Inu,  ve  středově-
ku měli jiná pravidla. Do 
Čech  se  vrátil  až  po  de-
seti  letech.  Za  tu  dobu 
zapomněl česky a po ná-
vratu  se musel,  jak  sám 
píše,  češtinu  znova učit. 
Také  se  velmi  těšil,  že 
se  setká  s  matkou,  kte-
rou  celou  dobu  neviděl. 
Eliška Přemyslovna však 
zemřela  několik  měsí-
ců  před  jeho  návratem. 
Středověk byl krutý…

PRVNÍ VáLEČNá 
i miLoSTNá 
dobRodRužSTVÍ 
a jaK SE uTÍNá 
mužSKý Úd. 
  Když  král  Jan  Lu-

cemburský  povolal  své-
ho  syna  do  Francie,  už 
v  něm  neviděl  konku-
renta  na  český  trůn,  ale 
budoucího  nástupce. 
Mladý  Karel  se  učil  „vy-
soké  politice“  na  dvoře 
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francouzského  krále  - 
svého  strýce  -  a  součas-
ně  studoval  na  pařížské 
univerzitě. V  rámci  jeho 
výchovy  jej  král  Jan  po-
věřoval  i  úkoly,  ve  kte-
rých jej zastupoval. Byly 
to  takové  studijní  cesty. 
Například  mise  v  Itálii 
je  dobře  známa  záslu-
hou  filmu  „Strasti  otce 
vlasti“  i  zásluhou  Jaro-
míra Hanzlíka a Daniely 
Kolářové  v  rolích  Karla 
a  jeho manželky  Blanky 
z Valois.
V  roce  1331  (to  bylo 

Karlovi  21  let)  jej  Jan 
Lucemburský  povolal 
opět  do  Itálie.  Cesta  to 
byla  dobrodružná,  ně-
kdo  se  snažil  otrávit 
celou  družinu,  ale  ne-
podařilo  se  to.  Naopak 
v  bojích  se  vyznamenal 
tak,  že  byl  pasován  na 
rytíře  a  prožil  několik 
bouřlivých  milostných 
románků.  Povzbudil  ho 
sen,  který  popsal  poz-
ději  ve  vlastním  životo-
pise.  Zdálo  se  mu,  „jak 
anděl sestupující z nebe 
držel v ruce ohnivý meč 
a  udeřil  jednoho  muže 
uprostřed  šiku  a  uťal 
mu  oním  mečem  po-
hlavní  úd  a  ten  jakoby 
smrtelně  zraněn  umíral 
vsedě  na  koni.“  Karel 
to  chápal  jako  znamení, 
že  nad  ním  bdí  nebeské 
mocnosti.  Byl-li  tento 
sen  znamením  nebeské 
ochrany  nebo  noční  do-
zvuk  milostných  dobro-
družství,  se  již nedozví-
me.

PiRáTi a mNiši, iNu 
choRVaTSKo! 
Při  jedné  takové  „stu-

dijní cestě“ cestoval přes 
Chorvatsko  do  Lombar-
die  lodí  po  Jaderském 
moři.  Jejich  loď  však 
přepadli  piráti  a  mladý 
Karel  se  zachránil  lstí 
v  převlečení  (snad  za 

ženu)  se  svým  druhem 
Karlem  z  Lipé na  rybář-
ské  bárce  pod  příkro-
vem  pytlů  a  rybářských 
sítí. To muselo být vůně! 
Na  břehu  v  Aquileji  pak 
vyčkávali  téměř  měsíc, 
až  se  podařilo  vykoupit 
i  ostatní  druhy  z  pirát-
ského zajetí. 
Právě  v  době  čekání 

se  seznámil  v  místních 
klášterech  se  slovan-
skou  liturgií,  která  byla 
v  těchto klášterech ode-
dávna používána. A snad 
se zde seznámil i s odka-
zem  Cyrila  a  Metoděje, 
jejichž  žáci  po  vyhnání 
z Moravy zakotvili právě 
v  těchto  místech.  A  byl 
to  chorvatský  klášter 
v  Čokovaci  na  ostrově 
Pašman  u  Zadaru,  který 
dodnes  existuje,  odkud 
byli  povoláni  mniši  do 
později  (1347)  založe-
ného  kláštera  v  Praze 
Na  Slovanech.  Takže 
kupodivu  i  v  době  jeho 
„pofrancouzšťování“  se 
prohloubily jeho znalos-
ti a vztah ke slovanským 
dějinám. 

ach Ty žENy, a To 
NEjEN VLaSTNÍ! 
Že  měl  Karel  IV.  čtyři 

manželky,  ví  skoro  ka-
ždý.  Jaké  to  však  byly 
ženy?  S  první  manžel-
kou,  Blankou  z  Valois, 
jsme  se  již  setkali.  Jme-
novala  se  vlastně  Bea-
trix,  ale  podle  barvy 
vlasů se jí říkalo Blanka. 
Byla  stejně  stará  jako 
Karel.  V  té  době  byly 
všechny  sňatky  dynas-
tické,  nehledělo  se  na 
vzájemný  vztah  obou 
partnerů,  ale  na  to,  co 
toto manželství přinese. 
A  Blanka  byla  nevlastní 
sestrou budoucího krále 
Francie!  Tedy  výhodná 
partie.  Ale  přestože  to 
byl  domluvený  sňatek, 
tak  oba mladí  lidé  našli 
v  sobě  takové  zalíbení, 

že Karel,  jak  si  řekneme 
dále,  na Blanku nezapo-
mněl do konce svého ži-
vota.
Blanka  zemřela  v  roce 

1348  a  hned  v  březnu 
příštího  roku  se  Karel 
oženil  s  Annou  Falckou. 
Jejich  syn,  Václav,  naro-
zený  hned  dalšího  roku 
(1350)  byl  už  ve  věku 
11  měsíců  zasnouben 
s  jedenáctiletou  Annou 
Svidnickou  -  dědičkou 
jediné  části  Slezska, 
která  nebyla  součástí 
Českého království. Vác-
lav  však  po  dvou  letech 
zemřel,  a  krátce  na  to 
i  jeho  matka.  Ale  Slez-
sko  je  Slezsko,  a  aby  se 
nedostalo  někomu  jiné-
mu, tak si král Karel vzal 
snoubenku  svého  syna 
Václava  pro  jistotu  sám. 
Zkuste  si  sami  spočítat, 
o kolik roků byla nevěsta 
mladší  než  ženich.  Inu, 
řekli  bychom  středověk, 
ale  čtete  současný  bul-
vár? Právě s Annou Svid-
nickou  byli  v  roce  1355 
v  Římě  korunováni  na 
císaře a císařovnu. Anna 
Svidnická  porodila  dvě 
děti, mimo jiné i budou-
cího krále Václava IV. Při 
třetím porodu zemřela. 
Do  roka  se  Karel  ože-

nil  s  šestnáctiletou  Alž-
bětou  Pomořanskou.  Ta 
porodila  i  Zikmunda  „...
tu  lišku  ryšavou…,“  jak 
ho  označil  Alois  Jirásek. 
Alžběta  proslula  svými 
fyzickými  dispozicemi. 
„Tato paní císařovna 
měla v rukou takovou 
sílu, že si někdy v pří-
tomnosti pánů knížat 
a šlechticů dávala při-
nést podkovu ukutou pro 
velkého valacha a tuto 
podkovu tato paní vlast-
níma rukama zlomila“ 
psal  o  ní  kronikář.  Snad 
se  to  náruživému  králi 
líbilo.  I  on  sám  byl  vel-
mi  čilý,  byť  na  jiném 
poli  než  je  lámání  pod-

kov.  Měl  celkem  11  dětí 
a  nepočítaně  levobočků 
-  tedy  „rytíř  bez  bázně 
a  hany“.  Jen  pro  zajíma-
vost - poslední potomek, 
syn  Jindřich,  se  narodil 
Karlovi  rok  před  jeho 
smrtí.  To  měl  Karel  61 
let.

TajNé TuRNajE, 
ZáhadNé SmRTELNé 
ZRaNěNÍ
Jednou ne zcela jasnou 

částí  jeho  života  je  ko-
nec roku 1350 a začátek 
roku 1351 - to už byl Ka-
rel  římský  i  český  král. 
Životopisci  tuto  dobu 
obcházejí  stručným 
konstatováním, že se  lé-
čil  ze  smrtelného úrazu. 
Nic víc a nic méně. Co se 
tehdy  stalo  34-letému 
panovníkovi?
Karel  byl,  stejně  jako 

před  ním  jeho  otec, 
jedním  z  významných 
evropských  rytířů.  Byl 
synem  a  odchovancem 
Jana  Lucemburského. 
Ten,  jak  víme,  padl  po 
bouřlivém  životě  v  bi-
tvě  u  Kresčaku.  Byl  v  té 
době  už  úplně  slepý 
a  v  samotné  bitvě  bojo-
val v plné zbroji na koni, 
který  měl  z  obou  stran 
přivázané  rytíře  na  ko-
ních,  dnes  bychom  řekli 
jako vodiče  slepců. Neví 
se  přesně,  jestli  oprav-
du  byla  poslední  slova 
krále  Jana  ono  okřídle-
né a slavné „Toho bohdá 
nebude,  aby  český  král 
z boje utíkal,“ ale přesto 
král  padl  slavnou  smr-
tí.  Jeho  syn  Karel  se  cí-
til  i po této stránce  jeho 
dědicem.  V  samotné  bi-
tvě  u  Kresčaku  spěchal 
pomoci  svému  otci,  ale 
když  jeho  průvodci  vi-
děli,  že  král  Jan  padl 
a bitva se vyvíjela v je-
jich neprospěch, odvedli 
Karla z bitvy, aby zabrá-
nili  tomu,  že  v  jedné bi-

Pokračování ze strany 6.
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tvě  padnou  dva  králové 
-  Karel  byl  měsíc  před 
bitvou  zvolen  římským 
králem. 
Karlova  politika  při 

budování říše a  její bez-
pečnosti  však  byla,  na 
rozdíl  od  jeho  otce,  dě-
lána  spíše  sňatky,  do-
hodami  a  smlouvami, 
než  válkami.  Proto  si 
rytířství  a  bitevní  vřavu 
užíval  místo  v  bitvách 
na  rytířských  turnajích, 
které organizoval, a kte-
rých  se  i  aktivně  účast-
nil. Asi to pro něj nebylo 
jednoduché,  jeho  okolí 
mělo samozřejmě strach 
z  případného  zranění, 
ale  protože  tužba  krále 
po  turnajovém  vzruše-
ní  byla  větší  než  snahy 
rádců,  účastnil  se  tur-
najů  i  tajně  pod  jiným 
jménem.  Tak  se  před-
pokládá, že to bylo  i po-
čátkem října  roku 1350, 
kdy  utrpěl  mimořádné 
zranění  všemi  uváděné 
jako  smrtelné.  Někteří 
předpokládají,  že  to  byl 
turnaj  dokonce  v  Milá-
ně, ale přesně se to neví.

Kdo uRČiL SPRáVNou 
diagNóZu? 
Karel  trávil  čas  ochr-

nutý  na  lůžku,  místní 
lékaři  předpokládali, 
že  utrpěl  běžnou  ne-
mocí  té  doby  -  že  byl 
otráven.  Ve  skutečnos-
ti  to  byl  následek  pádu 
z  koně  v  plné  zbroji.  Až 
italští  lékaři  snad  z  Be-
nátek  nebo  z  Florencie, 
správně určili diagnózu: 
čtyřikrát  zlomená  čelist 
a  poraněná  krční  páteř 
s  následkem  poranění 
míchy.  Proč  to  určili  až 
italští  lékaři?  Floren-
cie  i  Benátky  měly  vel-
mi  čilé  styky  jak  s  By-
zantskou  říší  s  centrem 
v  Konstantinopoli,  v  níž 
se  uchovávaly  znalosti 
starého  Říma  a  Řecka, 

ale také s arabským ori-
entem, kde místní učen-
ci  pokračovali  v  pro-
hlubování  znalostí  ve 
všech  tehdy  známých 
vědních oborech, včetně 
lékařství.  Nejen  Byzanc 
a  Arabové,  ale  zásluhou 
Hedvábné  cesty,  která 
končila právě v Konstan-
tinopoli, proudily do Ev-
ropy  nejen  výrobky,  ale 
i poznatky až z Číny. Do 
Itálie  se  tak  dostávaly 
znalosti  z  celého  tehdy 
známého světa. 
Král  Karel  udržoval 

velmi čilý styk s italský-
mi  humanisty  -  v  roce 
1350  pobýval  v  Praze 
významný  italský  poli-
tik  Cola  di  Rienzo  (pr-
chal  do  Prahy  před  in-
kvizicí), ve stejném roce 
si  Karel  začal  dopisovat 
s  básníkem  Petrarcou. 
Oba jsou dnes pokládáni 
za  humanistické  před-
chůdce  renesance,  tedy 
období,  kdy  se  středem 
pozornosti  stává  člo-
věk  a  lidské  tělo.  Dá  se 
tedy  předpokládat,  že 
na Karlově  dvoře  v  Pra-
ze byli přítomni i lékaři, 
kteří měli znalosti míst-
ním  lékařům  nedostup-
né.  Proto  jen  oni  byli 
schopni  nejen  správně 
určit  králova  zranění, 
ale jej i vyléčit.

dRaSTicKé LéČENÍ
Způsob  léčení  byl 

drastický, velmi náročný 
ale účinný. Zhojení krční 
páteře  a  míchy  je  mož-
no  jen při  úplném klidu 
pacienta, bez jakéhokoli 
pohybu. Proto pro krále 
zhotovili  něco  jako  rošt 
z  větví,  na  který  krále 
doslova  přivázali.  Ruce, 
nohy  celé  tělo  měl  pev-
ně  ukotvené  na  roštu. 
A druhý  takový  rošt po-
ložili na něj. Tedy uděla-
li z něj  takový „sendvič“ 
jen  místo  housky  byly 
dřevěné  rošty  a  mezi 

nimi byl sám král. Horní 
rošt  pak  pokryli  houně-
mi,  aby  král  byl  v  teple.  
A  jak  probíhala  léčba? 
Král  byl  v  této  poloze 
„přikurtován“  několik 
měsíců,  shora  mu  po-
dávali  do úst  jídlo  v po-
době  pouze  kaše  a  pití 
a  dole  odebírali  to,  co 
vychází  z  každého  živé-
ho  lidského  těla.  Celou 
dobu  se  nemyl,  nepře-
vlékal,  nijak  o  jeho  tělo 
nikdo  nepečoval,  tedy 
předpokládáme,  že  ve-
lice  slušně  řečeno,  silně 
zapáchal.  Muselo  to  být 
pro něj i jeho okolí stre-
sující žít několik měsíců 
v  těchto  podmínkách. 
Myslím,  že  nikdo  z  nás 
se  neumí  do  něj  vcítit. 
Kolik vůle a kázně musel 
král mít!
Diví  se  někdo,  že  se 

o  této  době  nikdo  ne-
zmiňuje?  Byl  to  přece 
král,  významný  král. 
Představme si, že v nor-
mální  době,  kdy  byl 
zdráv,  přijímal  audien-
ce  vsedě  a  při  ní  dělal 
svou  oblíbenou  činnost 
-  pletl  košíky  z  proutí. 
Ten  kdo  žádal  audienci, 
před  ním  klečel  a  král 
se  nezúčastněně  díval 
přes  něj  ke  svým  rád-
cům.  Přesně  tak,  jak  to 
vidíme ve  filmu  „Noc na 
Karlštejně“  dělat  Vlas-
timila  Brodského.  Přijí-
mal  král  Karel  audience 
i  v  tomto  stavu,  kdy  byl 
zbaven  pohybu?  Neví-
me.  Aspoň  se  o  tom  ni-
kdo  nezmiňuje.  Musíme 
se  však  domnívat,  že 
i  v  této  době  se  musel 
intenzivně věnovat  stát-
nickým  a  panovnickým 
povinnostem.  Všechny 
země, kterým vládl, pře-
ce  nemohly  být  několik 
měsíců  bez  panovníka  - 
ten  byl  tehdy  aktivním 
panovníkem  a  vládcem 
a  ne  jen  nějakou  sym-
bolickou  figurou,  jak 

to  mnohde  u  hlav  států 
vidíme  dnes.  A  to  ple-
tení  košíků,  vnímané 
u  císaře  jako  podivnost 
a zvláštnost, byla patrně 
benátskými lékaři dopo-
ručená  pracovní  terapie 
k  podpoře  obnovy  čin-
nosti nervů rukou. 
Bylo  to  nepříjemné, 

a  určitě  si  všichni  umí-
me  představit  ulehčení, 
které nastalo, když se po 
několika  měsících  Karel 
dostal  z  tohoto  „sendvi-
čování“.  Nevíme,  jestli 
a jak kontrolovali lékaři, 
zda  se  královská  zraně-
ní  hojí,  ale  i  pro  ně mu-
selo  být  velkou  úlevou, 
když zjistili, že byl tento 
nevábný  proces  léčení 
účinný.  A  byl,  protože 
hned  v  květnu  1351  se 
Karel  účastnil  jednání 
v  Českých  Budějovicích. 
Až  do  smrti  ale  chodil 
nahrbeně  a  klonil  hlavu 
na  stranu.  Ale  to,  že  se 
vyléčil  ze  „smrtelného 
zranění“  bylo  ve  čtrnác-
tém století zázrak.

PoSLEdNÍ cESTa
Dlouho  bychom  mohli 

psát  o  bouřlivém  životě 
a  cestách  císaře  a  krále 
Karla IV. Ale i ten nejdel-
ší  a  nejrušnější  život  se 
jednou přiblíží konci. Cí-
til  to  i  král  Karel  v  roce 
1378, kdy nastoupil ces-
tu  do  Francie.  Chtěl  se 
ještě  jednou,  naposled, 
podívat  do  míst,  kde 
prožil mládí, chtěl vzpo-
menout památku své mi-
lované  Blanky  a  setkat 
se s vévodkyní Izabelou, 
sestrou Blanky a posled-
ním  pamětníkem  jeho 
pařížského mládí.

Cesta to byla velice ob-
tížná,  král  trpěl  velký-
mi  bolestmi  -  měl  dnu, 
a  proto  bylo  putování 
několikrát  přerušeno, 
aby si král odpočinul.  Je 
zajímavé, že on, král a cí-

Pokračování ze strany 7.

Pokračování na straně 9.
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sař  musel  po  cestě,  do-
provázen  francouzským 
králem,  jet o  jednu koň-
skou  délku  za  francouz-
ským králem na  zname-
ní toho, že svrchovaným 
pánem ve Francii je prá-
vě francouzský král a ne 
římský císař.
Karel,  velký  milovník 

a  sběratel  svatých  re-
likvií  si  nenechal  ujít 
návštěvu  Sainte-Capelle 
v Paříži s nejvýznamněj-
šími  ostatky.  Prohlídku 
podstoupil  i  přes  veliké 
bolesti.  Protože  relik-
vie  byly  uloženy  v  pa-
tře  kaple  a  po  úzkých 
schodech  nebylo možno 
tam  dopravit  krále  na 
křesle, dal  se vytáhnout 
za ramena a nohy, zaba-
len  v  houních,  nahoru 
a stejně  tak  i dolů. Tedy 
na krále velmi nedůstoj-
ně. 
Dojemné  bylo  setkání 

s  Izabelou.  „Když stanu-
li  jeden  vedle  druhého, 
počal císař tak silně pla-
kati a řečená vévodkyně 
také,  že  to  byla  velmi 
žalostná podívaná,“ psal 
zpravodaj  francouzské-

ho  krále  a  stejně  tak 
popsal  i  loučení  s  fran-
couzským  králem:  „Při 
loučení  s  francouzským 
králem,  císař  i  král  tak 
plakali,  že  lidé  to  dobře 
viděli  a  bylo  jim  těžko 
spolu mluvit, uchopili se 
za ruce a tak se rozlouči-
li.“ V dubnu 1378 se vrá-
til  do  Prahy  a  29.  listo-
padu téhož roku zemřel.

A CO MY? 
V  seznamu  míst  kde 

Karel  byl,  žil  a  jednal, 
je  mnoho  dodnes  vý-
znamných  míst  Evro-
py.  Ale,  navštívil  někdy 
i východní okraj své říše 
- východní Moravu? Pře-
kvapivě  ano.  8.  května 
1363 jednal na mírovém 
jednání  s  Rudolfem  IV. 
Rakouským  v  Uherském 
Hradišti, bylo to dva týd-
ny  před  svatbou  s  Alž-
bětou  Pomořanskou 
v Krakově. 4.  října 1372 
se  setkal  s  uherským 
králem  Ludvíkem  někde 
na  moravsko-uherských 
(dnes  moravsko-sloven-
ských)  hranicích.  Někdy 
se předpokládá Brumov. 
Každopádně  nikdy  ne-

navštívil  prales  na  vý-
chodních  svazích  kolem 
řeky  Moravy.  Uplynu-
la  ještě  tři  století,  než 
Álinka  z Vrbna přesvěd-
čila  svého  manžela,  aby 
vzpurné  valachy  nene-
chal  pověsit,  jak  měl 
v plánu a raději je nechal 
vzdělávat  onen  prales 
a než se jí odvděčili tím, 
že  tu  obec  pojmenovali 
po  ní  -  Álinkovice,  dnes 
Halenkovice.
Má nám jeho příběh co 

říct?
Uvedl jsem jen několik 

událostí,  které  by  moh-
ly  být  zajímavé  i  pro 
dnešního  člověka,  ale  je 
to  spíš  trocha  středově-
kého  bulváru  než  popis 
náplně  jeho  života.  Ta 
byla  vyplněna  budová-
ním  velké  říše,  která 
budila závist a nepřátel-
ství  okolí.  Proto  solidní 
popis  jeho života by ob-
sahoval  svatby,  smlouvy 
mezi  sousedy,  zajišťová-
ní bezpečnosti a tak dále 
a  tak  dále  a  bylo  by  to 
nezáživné  a  nudné,  jak 
jsem zmínil na počátku. 
A  má  nám  jeho  život 

dnes  co  říct?  Víme,  že 

jeho  cílem  byla  jednot-
ná  veliká  říše,  význam-
ná  velmoc  v  Evropě, 
ve  které  by  měly  České 
země  důstojné  postave-
ní.  Víme,  že  v  listopadu 
1335  jednal  dva  týdny 
ve Visegrádu na  jednání 
tří králů - krále českého, 
polského,  uherského,  za 
účasti  Řádu  německých 
rytířů.  Nepřipomíná 
nám to něco?
Nebyla  jeho  politika 

vytváření  této  velmoci 
sňatky, smlouvami a do-
hodami procesem,  jehož 
cílem  bylo  co  největší 
sjednocení  a  zajištění 
bezpečnosti  tohoto  úze-
mí?  A  není  tvorba  jed-
notného  velkého  územ-
ního  celku  v  Evropě 
myšlenka  700  let  stará? 
A není to co se v posled-
ních desetiletích v Evro-
pě děje uskutečňováním 
i  jeho  myšlenek?  A  ne-
schvalujeme  (zřídka) 
nebo  nehanobíme  (čas-
to)  tento  proces  podle 
toho  jak  se  nám  to  mo-
mentálně  hodí?  Zkusme 
o tom přemýšlet. Ale po-
zor! Myšlení bolí. 

Ing. Antonín Slaník

Pokračování ze strany 8.

od ÚNoRa Na PošTu K „aNiČcE“.
Česká pošta má po celé 
republice  3200  pobo-
ček. Do roku 2025 chce 
2500  poboček  pře-
vést  na  Poštu  Partner. 
Mezi  tyto  pobočky  pa-
tří  i  naše  halenkovická 
pošta.  Na  základě  vý-
zvy  jsem  se  přihlásila 
do  výběrového  řízení 
na provozování Partne-
ra a tuto franšízu se mi 
podařilo získat.
A  to  nejdůležitější  - 
jaká  změna  čeká  vás, 
občany  Halenkovic?  
V  podstatě  jediná.  Za 
poštou nebudete chodit 
do budovy České pošty, 

ale  do  objektu  obchodu 
Potraviny  Anička  na  Plá-
ňavách.  Zde  se  již  pilně 
a  intenzivně  pracuje  na 
tom,  aby  byly  vytvořeny 
co nejlepší podmín-
ky,  abyste  zde 
našli  příjem-
né  a  diskrét-
ní  prostředí. 
Nově  vzniklá 
pobočka  Pošty 

Partner  vám  nabídne  té-
měř  všechny  služby,  jako 

to je na ny-
nější poště. 
Výjimku 
t v o ř í 

různá  pojištění  a  sjed-
nání  účtu,  které  vám 
budeme  moci  zpro-
středkovat.

A  co  bych  chtěla  zlep-
šit? Aby provozní hodi-
ny  co  nejvíce  vyhovo-
valy  vašim  potřebám. 
Mou představou je i to, 
že  služby budou k dis-
pozici i o víkendu. 
Se  zástupci  České poš-
ty jsme se domluvili, že 
provoz  bude  zahájen 
k 1. únoru 2017.
Přeji vám krásné proži-
tí podzimních dnů. 

Anička K .
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VýLET do PohádKy – TRochu jiNaK
Naše  obec  má  kromě  ji-

ného  i  jednu vlajkovou  loď. 
Oficiální  název  zní  Výlet 
do  pohádky,  ale  všichni, 
kdo o  této akci mluví,  říka-
jí  zkráceně  Pohádka.  Divili 
byste  se,  kolik  lidí  z  okolí 
má  Halenkovice  spojené 
právě s Pohádkou.
Pohádka má už 28 let. Na 

úplně prvním ročníku  jsem 
nebyl. Poté jsem se několika 
ročníků  účastnil  jako  řado-
vý návštěvník. Dokonce mě 
jednou přemluvili, abych na 
staré  trase  u  Větřáku  udě-
lal  kotoul.  To  nebylo  nic, 
co  bych  tehdy  nezvládl.  Se 
stojkou  to  bylo  horší.  Vždy 

to byla fajn procházka a člo-
věk  se  na  trase  potkával 
s  lidmi,  které  dlouho  nevi-
děl. Když se mě čas od času 
někdo zeptal, zda se nechci 
účastnit  přímo  nějaké  po-
hádky,  odpovídal  jsem,  že 
jediné  dvě  postavy,  které 
dokážu  velmi  věrohodně 
ztvárnit, jsou sedící Buddha 
a zápasník sumo, což ovšem 
žádné  pohádkové  postavy, 
jak známo, nejsou. Nicméně 
před šesti  lety u Jarka pad-
la dvě slova: galská vesnice. 
Nedalo moc  práce mě  uke-
cat,  Anička  ušila  kostým, 
helma  se  koupila  a  Obelix 
byl na světě!

Od  této  chvíle  jsem  začal 
vnímat  Pohádku  z  druhé 
strany.  Málokdo  si  to  uvě-
domí,  ale  za  celou  akcí  je 
spousta  obětavé  práce.  Ob-
divuji  ty,  kteří  jsou  u  toho 
celé  roky,  ne-li  od  počátku. 
Samozřejmě, že potěší, když 
někdo  tu  kterou  pohádku 
pochválí, ale Pohádka v žád-
ném případě není o jednot-
livcích.  Je  to  o  týmu,  byť 
docela  různorodém.  Každé 
stanoviště  má  své  místo 
v  mozaice.  Kdyby  chyběl 
jediný  kamínek,  už  je  vše 
jinak! Kdyby  Sněhurce  chy-
běl jeden trpaslík, je to ztrá-
ta. Každý z účinkujících má 
v Pohádce své místo, a kdy-
by tam nebyl, chyběl by. Ale 
vše začíná pomalu už skon-
čením daného ročníku. Ještě 
na střelnici se probírá, jestli 
se sejdeme i příští rok, kdo 
bude moct a kdo ne. Udělá-
me  stejnou  pohádku  nebo 
vymyslíme něco  jiného? Už 
od ledna na kabelovce visí 
prosby o dobrovolníky, kte-
ří  mohou  a  chtějí  pomoct 
s  Pohádkou.  To  je  oprav-
du  důležité  spojení:  moci 
a chtít. Pokud něco z tohoto 

spojení chybí, tak dobrovol-
ník  nebude.  Kulisy  se musí 
přebrat a opravit, pokud na 
nich  zapracoval  zub  času. 
Dva dny před samotnou akcí 
se  schází  parta  lidí,  kteří 
mají dva dny na to, aby na-
chystali kulisy, posekli trávu 
a postavili jednotlivá stano-
viště…  Na  to  obětují  svou 
dovolenou,  což málokdo  ví. 
Se  sobotou  nastupuje  je-
den důležitý prvek, který je 
v podstatě alfou a omegou: 
počasí.  Pokud  počasí  ne-
vyjde,  je  problém.  Když  to 
bude jen přeháňka, to se dá 
přežít.  Když  ale  bude  pršet 
celý den, potom byla veške-
rá  práce  přípravného  týmu 
marná.  To  se  naštěstí  stalo 
pouze  jednou.  Doufám,  že 
naposled.  Když  nás  slunce 
nenechá ve štychu, můžeme 
začít. Mohlo  by  být  zajíma-
vé,  kdyby  třeba  pan  Kvas-
nička z ČT sedl do vrtulníku 
a přeletěl ráno v den Pohád-
ky  naši  obec  kolem  sedmé 
ráno  a  pak  kolem  poledne. 
Jak se na pár hodin ztrojná-
sobí počet obyvatel. Víte, že 
za  vším  stojí  bezmála  250 

Pokračování na straně 11.
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aktivních  dobrovolníků? 
Ono  to  nejsou  jenom  lidé 
na  jednotlivých  pohádko-
vých  stanovištích.  Musíme 
začít  od kuchařek,  které  ve 
školní jídelně připravují ob-
čerstvení, pak tu máme dva 
autobusy, které část pohád-
kových postav  převážejí  na 
Dolinu.  Nesmíme  zapome-
nout na  lidi, kteří se starají 
o pořádkovou službu a diri-
gují  na  silnicích  provoz,  na 
ty, kdo se starají o občerst-
vení na trase nebo na střel-
nici.  Máme  taky  zdravotní 
službu  a  hasiče  a  už  výše 
jmenované  desítky  těch, 
kteří ve čtvrtek a pátek ku-
lisy  rozváželi  a  v  neděli  je 
znovu  svážejí  zpět. Dalšími 
neviditelnými jsou pak ženy, 
které  doma  upravují  a  šijí 
kostýmy.  Nezdá  se  to,  ale 
je to pravda. Každá pomoc-
ná ruka přijde vhod. Pokud 
má někdo představu,  že na 
samotných  stanovištích  je 
to nějaký med, je na omylu. 
V podstatě jste šest až sedm 
hodin  na  nohou,  třeba  i  na 
otevřeném  prostranství  na 
plném  slunci  s  minimální 
možností  si  třeba  odskočit. 
I pro loupežníky nebo čerty 
není  jednoduché  celou  tu 
dobu  pobíhat  a  dělat  akční 
věci.  Navíc  řada  aktivních 

účastníků vůbec z Halenko-
vic  není!  Ale  všichni máme 
nějaké  příbuzné  a  kamará-
dy,  kteří  se  nestydí  a  jdou 
s kůží na trh. Můj pohled na 
počty  návštěvníků  možná 
bude  trochu  nestandardní. 
Na  jednu  stranu  je  dobré, 
aby jich bylo co nejvíc. Větší 
výdělek znamená víc peněz 
pro školu a školku. Na stra-
nu druhou, je-li jich tak ako-
rát,  pak  se  vlastně  můžete 
věnovat  skoro  každému dí-
těti, protože o ně jde v tom-
to případě v první řadě. A je 
jiné, když dítě čeká nějaká ta 
aktivita, kdy musí něco udě-
lat,  někam  se  trefit  míčem 
nebo  šípem  nebo  něco  na-
kreslit, než když jen v davu 
anonymně projde kolem po-
hádky. Těch cca 3000 lidí je 
podle  mě  optimálních,  byť 
v  minulosti  byla  návštěva 
dvojnásobná.  Nejkrásnější 
je, když jsou děti spokojené 
a příště chtějí přijít zase.
Je  obecně  známý  fakt,  že 

je  stále  větší  problém  se-
hnat lidi. Jsou dvě kategorie 
„výmluv“: nemám malé děti, 
takže  proč  bych  to  dělal 
anebo mám malé děti a chci 
si s nimi užít celou trasu po-
hádky. Oběma argumentům 
lze  rozumět. Ale  v Pohádce 
se  aktivně  angažují  i  lidé, 
kteří  malé  děti  už  nemají 

a ani navíc z Halenkovic ne-
jsou. Procházet  trasu  s ma-
lými  dětmi  je  v  pořádku, 
ale  lze  alespoň  pomoci  při 
přípravě stanovišť a až jsou 
děti větší, nic nebrání tomu 
společně se zapojit do něja-
ké pohádky.
Je  dobré,  že  stále  máme 

v Halenkovicích lidi, kteří si 
chtějí hrát, kteří mají nápa-
dy pořád něco vytvářet. Ta-
koví  jsou  pro  Pohádku  pří-
mo  pokladem.  Jen  aby  jim 
to co nejdéle vydrželo a ne-
nechali se otrávit těmi, kteří 
vše  poměřují  penězi:  Co  za 
to dostanu? Nevím,  jestli  ti, 
kdo  s  Pohádkou 
před bezmála tři-
ceti  lety  začínali, 
tušili, jaký se z ní 
stane  fenomén. 
Naše  halenkovic-
ká Pohádka je vy-
soce ceněna mezi 
všemi  podobný-
mi akcemi v ši-
rokém  okolí.  To 
jsem si nevymy-
slel, ale mám uši. 
Je  to  i  díky  roz-
sahu  a  krásnému 
prostředí, ve kte-
rém  se  pořádá. 
Letos  jsem  pozo-
roval, že tam byla 
spousta  nových 
lidí, kteří dříve na 

Pohádku nechodili. Doufám, 
že  se  jim u nás  líbilo  a při-
jdou  i  příště.  Jenom  bych 
chtěl  trochu  s  předstihem 
poprosit  ty, kteří zatím stá-
li  bokem,  aby  zapřemýšleli, 
jestli  se  nemohou  stát  sou-
částí týmu lidí, kteří Pohád-
ku připravují. Bylo by škoda 
jednou  Pohádku  zrušit  jen 
proto,  že  se  v  obci  nenašlo 
dost  lidí,  kteří  jsou  ochot-
ni  a  schopni  udělat  radost 
dětem  místním  i  ze  širo-
kého  okolí.  Začátkem  roku 
už  určitě  na  kabelovce  bu-
dou výzvy k ochotě pomoci 

Pokračování ze strany 10.
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a budou tam kontakty. A na 
síti  jsou  fotky  z  různých 
ročníků  a  někdy  lze  sehnat 
i video. A když uvidíte tváře 
spokojených  dětí,  pak  pro-
stě poznáte, že celá akce se 
všemi svými starostmi měla 
smysl.  Že  je  dobře  alespoň 
na jeden den v roce opustit 
svá PC, tablety a notebooky 
a pokusit  se  v dnešním ne-
jistém a jen na zisk a požit-
ky zaměřeném světě udělat 

něco pro druhé a pak si říct 
třeba jen: Jsem šťastný, že to 
pro  letošek  mám  za  sebou 
a sotva stojím na nohou, ale 
stálo to za to a jsem rád, že 
jsem mohl být členem týmu 
lidí,  kteří  celou  tuto  akci 
spoluvytvářejí!  Udělejme 
vše  pro  to,  abychom  toto 
„dědictví předků“ předávali 
další generaci, dokud o Po-
hádku bude zájem. 
Co  si  na  vesnici  neudě-

láme  sami,  tak  to  prostě 

nebudeme  mít.  Proto  je 
důležité,  aby  se našli mla-
dí  následovníci  těch,  kte-
ří  v  dnešní  době  kulturní 
dění v obci táhnou, kterým 
ubývá  logicky  sil,  jsou  už 
unavení  a  pracně  vymýš-
lejí  něco  nového.  Vždy  to 
ale  nejde  a  každý  z  nás 
někdy  došel  do  bodu,  kdy 
přemýšlí,  jestli  to, co dělá, 
má  smysl,  i  když  to  nikdo 
nikdy  neocení.  Je  potřeba 
těmto  lidem  pomoct  a  ne 

je  srážet  nebo  pomlou-
vat.  Spousta  věcí  připa-
dá  hlavně  těm  mladším 
jako  samozřejmost.  My 
pamětníci  víme,  jaké  byly 
Halenkovice  s  hliněnými 
cestami,  jaký  to  byl  svá-
tek,  když bylo  instalováno 
prvních  dvanáct  stožárů 
s výbojkami, když tělocvič-
na  pro  školy  byla  zároveň 
i kinem, když se auta dala 
snadno  spočítat,  když… 
Ale  což!.  Doba  pokročila, 
životní  úroveň  je  samo-
zřejmě  někde  jinde,  stan-
dardy na bydlení jsou jiné. 
Z  minulosti  se  žít  nedá, 
ale  je potřeba mít vizi bu-
doucnosti. Vždy je co zlep-
šovat,  vždy  se  dá  udělat 
víc,  aby  ten  život  tady  byl 
trochu snazší a příjemněj-
ší,  abychom  nemuseli  mít 
strach,  jak  budou  žít  naše 
děti  a  vůbec  ti,  co  přijdou 
po  nás.  Je  jenom  na  nás, 
co  jim předáme a v  jakém 
stavu.  Stavby  se  předávají 
poměrně  dobře.  S  kultur-
ností  je  to  horší.  Buďme 
rádi  za  vše  dobré,  co  se 
u  nás  na  vesnici  děje:  za 
nově  vznikající  divadelní 
kroužek, za hudební odpo-
ledne, ježdění do Slovácké-
ho divadla, sportovní akti-
vity ve škole i mimo školu, 
rozsvěcování  vánočního 
stromu,  vodění  medvěda, 
pochovávání basy,  výstavy 
a řadu dalších akcí, o nichž 
se  dočtete  během  roku  ve 
Zpravodaji.  Škoda,  že  se 
rozpadla  Pláňata.  Buďme 
vděční  i  za  tu  Pohádku, 
která  z  Halenkovic  na  je-
den den dělá  centrum po-
měrně širokého okolí. Ona 
to  není  samozřejmost,  ale 
jak jsem napsal už výše: Je 
to o obětavých lidech, kteří 
se sešli ve správnou chvíli 
a na správném místě. Snad 
se  Pohádka  dočká  dalších 
ročníků  a  bude  přinášet 
radost dětem i těm, kteří ji 
svým  účinkováním  vytvá-
řejí.

jt 

Pokračování ze strany 11.
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PLáňaTa Ukončení činnosti folklórního kroužku Pláňata

Na  začátku  června  2016 
byli  rodiče  a  děti  seznámeni 
s tím, že folklorní soubor Plá-
ňata definitivně končí. Vedou-
cí  to  strašně mrzí,  ale už ne-
mají tolik času co dříve. Kdyby 
se, náhodou, našel někdo, kdo 
by chtěl a mohl Pláňata vést, 
děti budou moc rády.

Vaše tety vedoucí: Zuz-
ka, Romča, Gabča, Monča
Toto  krátké  oznámení 

spustilo  lavinu  emocí,  kte-
ré  v  průběhu  léta  hýbaly 
veřejným  děním  na  Halen-
kovicích.  A  je  to  právě  pro-
to,  že  spousta  z  nás  cítí,  že 
přicházíme o něco, o co by-
chom rozhodně přijít nemě-
li.  Folklórní  soubor  Pláňata 

se  stal  nedílnou  součástí 
halenkovického  kulturního 
dění. Život je v tomto směru 
neúprosný.  Stále  něco  nové 
přichází  a  něco  odchází. 
Děti z Pláňat jsou však plné 
síly  pro  nás  tančit  a  zpívat. 
Díky  Pláňatům  vznikly  ta-
kové akce jako vánoční a ve-
likonoční  jarmark,  Beseda 
u  cimbálu,  svými  vystou-

peními  působily  radost  při 
setkáních  našich  babiček 
a  dědečků  a  při  všech  vý-
znamných  společenských 
akcích.  Mnoho  dětí,  díky 
kroužku, mělo možnost roz-
vinout  svůj  hudební  talent 
a  postupně  ztrácely  ostych. 
Byla  to  právě  společná  vy-
stoupení, která jim umožnila 
postavit se na prkna jeviště. 

Jejich  obrovský  růst 
jsme  měli  možnost 
sledovat  rok od  roku. 
Svoji  profesionalitu 
děti  z  Pláňat  ukázaly 
na posledním vystou-
pení,  které  proběh-
lo  10.  června  2016 
v Traplicích. Přestože 
se  emoce  ve  všech 
bouřily  a  k  slzám ne-
bylo  daleko,  dokud 
neodtančily a tety ve-
doucí nebyly vyzvány 
k  závěrečnému podě-
kování,  nikdo  nic  ne-
poznal. 
Vznikly  zde  nové 

přátelské vazby. Mno-
ho  čerstvě  přistěho-
vaných  obyvatel  si 
přes  spolupráci  při 
vystoupeních  a  třeba 
vánoční besídky našlo 
cestu  do  dalšího  kul-
turního  dění  na  Ha-
lenkovicích. 
Zůstávají  tisíce  fo-

tek a vzpomínky ne-
smazatelně  zapsané 
v srdcích všech, komu 
se  Pláňata  vryla  pod 
kůži.  Tety  vedoucí 
daly  našim  dětem 
vše a my jim za to ne-
smírně  děkujeme.  Ve 
skříních  odpočívají 
desítky pracně vytvo-
řených  krojů  z  dílny 
Adélky  Machalové. 
Stále  doufáme,  že  se 
podaří najít stejně za-
pálené nástupce těch, 
kdo  halenkovickému 
folkloru dali vše a tiše 
odpočívající  kroje  se 
zase roztančí. 

paja
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Pláňata a jejich poslední folklorní soustředění na Větřáku 2016
Rok  utekl  jako  voda 

a  jsou  tu  zase  prázdniny. 
Hned  na  začátku  prázd-
nin  od  6.  do  10.  července 
2016 si děti z kroužku uži-
ly  svoje  poslední  folklor-
ní  soustředění  s  názvem 
„POKLAD  NA  STŘÍBRNÉM 
JEZEŘE“.  A  jak  si  děti  do-
opravdy soustředění užily, 
se můžete dozvědět právě 
od nich. Z deníků, které si 
jako  tým psaly každý den. 
Indiáni  byli  rozděleni  do 
čtyř skupin.

První tým a jejich deník:

ViNNETouoVi
Štěpánek Abrahám
Sára Holásková
Kateřina Mitáčková
Barbora Bařinková
Alžbětka Palúchová

6.  7.  2016  -  Ráno  jsme 
se  sešli  na  Větřáku,  pak 
jsme  se ubytovali do  cha-
ty  a  stanů.  Potom  nám 
vedoucí  udělali  malou 
scénku  o  Indiánech,  kde 
jsme  se  přitom  rozděli-
li  do  týmů.  A  pak  papír 
s  fixami,  kde  jsme  si mu-
seli  napsat  název  týmu 
a  to  je  Vinnetouovi.  Také 
jsme dostali  „pytlíčky“ na 

mince.  Po malé  přestávce 
jsme  měli  první  disciplí-
nu  -  rýžovat  zlato.  A  náš 
tým zvítězil. Měli  jsme 45 
bodů  a  za  odměnu  spíme 
v  teepee.  Až  jsme  skonči-
li  s  rýžováním  zlata,  měli 
jsme  oběd,  na  který  jsme 
měli  rajskou  polévku 
a  guláš.  Oběd  nám  moc 
nechutnal.  Až  jsme  do-
jedli, měli jsme odpolední 
klid.  Po  odpoledním  kli-
du  jsme  malovali  totemy 
a  my  jsme  měli  totem  na 
způsob  hada.  A  vedoucím 
se líbily všechny, a tak nás 
všechny  ohodnotili  1  že-
tonem. Poté jsme šli k Bie-
berlům a tam měla Terez-
ka  Bieberlová  připravené 
sestavy pro mladší a star-
ší.  Nakonec  jsme  přemlu-
vili  i  vedoucí!  Došli  jsme 
zpátky na chatu,  tam byla 
nachystaná  svačinka.  Po 
svačince  jsme  si  vyrobili 
trička  a  čelenky.  A  máme 
přestávku. 
7.  7.  2016  -  Když  jsme 

se  dneska  probudili,  tak 
my kdo jsme spali v tee-
pee,  jsme  šli  probudit  tá-
bor  naším  pokřikem.  Až 
se  všichni  probudili,  měli 
jsme  rozcvičku  s  Gabčou. 
Po  menší  rozcvičce  jsme 

měli  snídani  a  na  snídani 
jsme  měli  švédské  sto-
ly.  Až  jsme  dojedli,  měli 
jsme menší  přestávku.  Po 
přestávce jsme měli před-
nášku  o  Indiánech.  Indiá-
ni nám vykládali pohádku 
O  hnědém  koni.  Po  po-
hádce  jsme měli  oběd,  po 
obědě  jsme  měli  polední 
klid.  Ve  dvě  hodiny  nám 
polední  klid  skončil  a  za-
čali  jsme  se  soutěžemi. 
Moc  nás  to  bavilo.  Potom 
až  jsme  dosoutěžili,  tak 
jsme  šli  ještě  k  disciplíně 
ke  Zbyňovi,  kde  jsme  se 
přetahovali  lanem.  Když 
to  skončilo,  máme  další 
odpolední klid. 
8. 7. 2016 - Dneska jsme 

se  probudili,  měli  jsme 
rozcvičku a pak  jsme měli 
snídani. Po snídani jsme si 
hráli,  pak  nás  zavolali  ve-
doucí a měli jsme hru, kde 
jsme  chodili  po  slepu!  Jen 
2 měli otevřené oči a plnili 
jsme úkoly. A skončili jsme 
3! ze 4. A potom jsme měli 
oběd a na oběd jsme měli: 
polévku - kulajdu a na dru-
hé  bylo  -  brambory  s  říz-
kem. Opět většině polévka 
nechutnala,  ale  řízek  byl 
ze 100% na 100%. Až jsme 
dojedli,  byla  přestávka. 

Až  skončil  odpolední  klid, 
jsme se nachystali a šli na 
Žlutavu.  Na  Žlutavě  jsme 
dostali  občerstvení  a  pak 
jsme jezdili na koních a na 
vozu.  A  na  zpáteční  cestě 
jsme  si  museli  najít  hrač-
ku  (klacek).  Svoji  hrač-
ku  si  musíme  brát  všude 
i na WC! A došli  jsme zpět 
a kluci měli za celý tým bo-
jovat  a  vyhrál  Franta  Bie-
berle.  A  všichni  za  odmě-
nu  byli  hozeni  do  bazénu 
po  slepu.  Pak  byla  večeře 
a odpočinek. Po chvíli jsme 
si  sedli  k  ohništi  a  sna-
žili  jsme  se  zapálit  oheň. 
A  moc  se  nám  nedařilo. 
A pak  jsme dostávali min-
ce a celkem jsme dostali 
3 žetony. A potom jsme se 
loučili  s  Vojtou,  protože 
jede  na  dovolenou.  Ještě 
teď  si  jdeme  číst  deníky 
a půjdeme spát. Tak AHOJ! 
9. 7. 2016 - Dneska jsme 

se  probouzeli  postupně, 
jak  se  komu  chtělo  a  opět 
jsme  neměli  rozcvičku. 
Hned po ránu nás vedoucí 
pobavili,  protože  jak  vylé-
zali  ze  stanů,  byli  všichni 
rozlámaní.  Potom  jsme  šli 
na  snídani.  Po  snídani  si 
šli  někteří  hrát.  A  někteří 
jako  já, Kačka, Franta, Lea 
a ostatní jsme se bavili se 
strýcem  Vaškem  na  ram-
pě.  Potom  jsme  měli  pře-
stávku, a to si každý dělal, 
co  chce.  Potom  jsme  si  šli 
každý  vyrobit  svého  koně 
a  náhrdelník.  Také  jsme 
vyrobili  náhrdelníky  pro 
některé vedoucí. Po dlouhé 
těžké  práci  jsme  měli  ná-
stup,  kde  Zbyňa  rozdával 
ztracené věci. Až to rozdal, 
konečně  jsme  šli  na  oběd. 
Po  obědě  jsme  měli  pole-
dní klid. Když nám skončil 
odpolední klid, začali jsme 
s  hledáním  pokladů  na 
Stříbrném jezeře, kde jsme 
chodili  lesem.  Bylo  to  SU-
PER!  Na  3.  místě  skončili 
Apači, na 2. místě skončilo VINNETOUOVI

Pokračování na straně 15.
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7 moudrých indiánů a MY! 
A na prvním místě skonči-
li Yakariové. A potom jsme 
šli k Bieberlům do bazénu. 
A  protože  měl  strýc  Míla 
narozky,  udělali  jsme  ba-
lonkovou bitvu a pak  jsme 
ho hodili do bazénu. A pak 
teta Zuzka! Když jsme došli 
zpátky na Větřák, převlékli 
jsme se a šli na dobrou ve-
čeři.  Po  večeři  nám  začala 
menší diskotéka s Gabčou. 
Ale  diskotéka  nám  rychle 
skončila,  protože  byl  ná-
stup a tam nám řekli, že se 
máme  převléct,  zajít  si  do 
„šopíku“ a pak bude disko-
ška. Taaak, když jsme si na-
koupili,  šli  jsme  se  obléct, 
teď sedíme u ohně, dojdou 
vedoucí  rozdělit  nám  di-
plomy.  A  diskotéka!!  Ale 
bohužel  ji  měli  jen  starší, 
protože mladší děti musely 
jít spát. 
10.  7.  2016  -  A  nastal 

poslední  den.  Ráno  jsme 
se  vzbudili  a měli  snídani. 
Po  snídani  jsme  se museli 
balit.  Ale  některým  z  nás 
se domů nechtělo, protože 
to byl „pláňatský“ poslední 
tábor.  Je  nám  to  moc  líto, 
ale nikdo s tím nic neudělá. 
A jupíí, jupííí, rodiče! Byl to 
super tábor. Indiáni DĚKU-
JEME za vše.♥ Vinnetouovi 

Pokřik:
Vinnetou, Vinnetou, je to 

lovec mamutů. 
Ničeho  se  nebojí, 

o všechno se rozdělí.  
Má  krásný  kostýmek 

a má spoustu maminek. 
Trčí mu i prdelka a prudí 

ho manželka. 
Je velmi šikovný a samo-

zřejmě bojovný. 
huga  huga  huga  huga 

huga huga hu hu  
Vinnetů  je  statný  muž 

a je starý už a už. 
Víme,  co  vše  udělal,  furt 

a furt jen bojoval. 
huga  huga  huga  huga 

huga huga hu hu  
huga  huga  huga  huga 

huga huga hu hu 

Další tým:

7 moudRých 
iNdiáNŮ
Víťa Gabrhelík
Anetka Nádvorníková
Markétka Kubičíková
Šárka Bařinková
Meliska Holásková
Dominika Juřenová 
Rosťa Trvaj 
1.  den  -  Hned  jak  jsme 

dojeli,  museli  jsme  vyba-
lit.  Nástup  byl  hned,  jak 
všichni  dojeli  a  pak  jsme 
se  sešli  a  bylo  představe-
ní.  Hráli  Zbyňa  Holásek 
–  Vinnetů,  Vašek  Mitáček 
– Old  Shatterhand, Margi-
ta  Abrahámová  –  Apačka 
atd.…  A  potom  jsme  hráli 
různé  hry  a  potom  jsme 
barvili totem a bubny (ký-
ble). A skoro na večer jsme 
si vyráběli  indiánské trika 
a  čelenky.  A  jak  byl  večer, 
tak  jsme  opékali  špekáč-
ky.  A  ještě  předtím  přijeli 
opravdoví indiáni. 
2.  den  -  Jako  první  nás 

vzbudil  tým  Vinnetou-
ovi  svým  pokřikem.  Po-
tom  jsme  šli  na  rozcvičku 
k Bieberlům a odtud  jsme 
běželi  ke  křížku  a  zpět. 
A  šli  jsme na  snídani.  Pak 
jsme  se  všichni  rozprch-
li.  Jako  potom  následoval 
program,  kde  nám  Sumpi 

vyprávěl  a  ukazoval  věci 
ze života Indiánů, pak nám 
vyprávěl  pohádku  „O hně-
dém  malém  koni“.  A  poté 
následoval  oběd.  Polévka: 
zeleninová  s  bramborem, 
hlavní chod: vepřo, knedlo, 
zelo.  A  teď  probíhá  odpo-
lední klid. Po něm jsme šli 
hrát  indiánské  hry.  Tyto 
hry:  luk,  oštěp,  tomahavk, 
lano,  bubínek,  chůze  po 
slepu,  poznávačka,  stavě-
ní  týpí.  Potom  jsme  šli  na 
Větřák,  chvíli  jsme  pobyli 
a  šli  jsme  k  Bieberlům  se 
přetahovat lanem. 3x jsme 
lano  roztrhli. A  teď máme 
pauzu a čekáme na nároč-
nější hru…
3. den - Dnes jsme vstali 

a někteří měli  i  rozcvičku. 
Poté  jsme  šli  na  snídani. 
Potom  nás  svolali  na  ná-
stup,  abychom  vybrali  ně-
jakou  hru.  Nakonec  jsme 
vybrali  hru  kometu.  V  té 
hře jsme někteří chodili po 
slepu.  Hádali  jsme  5  otá-
zek. My  jsme  uhodli  jen  2 
otázky. A pak  jsme chodili 
po  „špagátku“  a  pak  jsme 
se  napili  z  kouzelné  stu-
dánky. A pak jsme šli zpát-
ky  na  Větřák.  A  tam  jsme 
dostali  oběd.  Polévka  ku-
lajda, druhé  řízek  s bram-
borem.  A  teď  nás  svolali 
na  nástup.  Dostali  jsme 
odměny  za  hru  kometa. 

A pak se otevřel „šop“ a po 
„šopu“ máme polední klid. 
A můžeme  se  přestěhovat 
do  týpí.  Po  odpoledním 
klidu  jsme  šli  na  Žlutavu, 
kde  se  každý  povozil  na 
koníkovi.  Chvíli  jsme  tam 
pobyli a pak  jsme šli zpět. 
Jak jsme došli tak jsme do-
stali  zmrzlinu.  Pak  kluci 
bojovali o indicii a my jsme 
byli  na  3. místě.  Pak  jsme 
kluky hodili do bazénu.
4. den - Vstali jsme a celý 

tábor jsme probudili svým 
pokřikem.  Potom  jsme  šli 
na snídani a poté jsme vy-
ráběli  papírové  koně,  ná-
hrdelníky  z  těstovin,  kde 
nám pomáhala Gabča. Byla 
menší pauza. A jak skonči-
la,  tak  jsme  šli  hledat  po-
klad  na  stříbrném  jezeře. 
Jako  první  byli  Yakariové 
jako  druzí  byli  Vinnetou-
ovi a my a poslední Apači. 
Potom byl bazén a proběh-
la  tajná  oslava  pro  strýca 
Milana.  Pak  byla  večeře 
a všichni dopisují deníčky, 
anebo si hrají. 
Ohodnocení tábora: Ane-

tka  -  tábor  byl  nejlepší  ze 
všech táborů, které znám… 
Nejvíc  se mi  líbilo hledání 
pokladu  a  bazén…  týpí  by 
bylo taky super, ale z důvo-
du,  že mi  bylo  špatně,  ne-
spala jsem tam. Jinak velké 

7 MOUDRÝcH INDIÁNů
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díky patří všem vedoucím. 
Markétka -  tábor byl super 
a  to  téma  se mi  líbilo.  To, 
co  se mi,  ale  líbilo  nejvíc, 
byl  poklad  na  stříbrném 
jezeře.  Bavilo  mě  všech-
no  vyrábění.  V  týpí  se  mi 
spalo  dobře.  Vítek  náčel-
ník  -  Tábor  byl  super,  ale 
obědy mi moc  nechutnaly 
hodnocení:  obědy  5  z  10.                                                                     
Nejvíce se mi líbilo bojo-
vání  náčelníků  po  slepu. 
A  potom  poklad  na  stří-
brném  jezeře  a  u  pokladu 
byl  strážce,  který  se  jme-
nuje  strýc  Milan  a  házel 
na můj tým houby na mytí 
nádobí  plné  bahna.  A  já 
jsem  ho  strefil  do  zadku. 
Meliska  -  Líbil  se  mi  celý 
tábor.  Hlavně  poklad  na 
stříbrném jezeře, ale velké 
díky vedoucím. Šárka - Lí-
bilo  se  mi  hledání  pokla-
du  obědy  nebyly  nejlepší. 
Domča  -  Jak  k  táboráku 
chodí  šaman.  Obědy  mi 
nechutnaly,  líbil  se mi po-
klad  na  stříbrném  jezeře. 
Rosťa - Nejvíc se mi líbilo, 
jak jsme házeli balonky po 
strýcovi Milanovi a koupa-
li jsme se v bazénu. 
Pokřik:  Indiáni  jsou 

zbarvení  jak paviáni, když 
pistole  vystřelí,  tak  spad-
nou.  7  moudrých  indiánů 

jsou  zde:  Aranka,  Drago-
mor,  Ajša,  Bílá  holubice, 
Mariana, Ribana, Vinnetů.

Další tým byli 

aPaČi
Vojta Gabrhelík
Silvinka Abrahámová
Terka Jašová
Klárka Dudešková
Verunka Zdráhalová 
Janička Baránková
Anetka Trvajová

1. den - Dnes jsme se sešli 
v 9 hodin  ráno. A za  chvíli 
jsme se posadili kolem oh-
niště  a  tam  nám  vedoucí 
řekli  pár  slov  a  pak  nám 
rozdali  pytlíčky  a  deníky. 
Rozdělili nás do 4 družstev. 
Jedno  družstvo  se  jmenu-
je  Vinnetouové,  druhé  7 
moudrých  indiánů,  třetí 
Yakariové a my jsme Apači. 
Pak  jsme  dostali  malý  pa-
pír a psali  jsme svůj název 
kmene,  potom  jsme  rýžo-
vali  zlaťáky.  Potom  jsme 
si  malovali  totemy  a  bub-
ny.  Pak  jsme  šli  na  oběd 
a  potom  jsme  si  prohlédli 
„shop“ a dělali čelenky, pak 
jsme  ještě  vyráběli  trika 
a  dojeli  indiáni.  Nakonec 
bude  táborák,  a  to by bylo 
vše pro dnešek. 
2. den -  Ráno nás probu-

dil  kmen  Vinnetuovi,  kte-
ří  šli  z  týpí  a  zpívali  svůj 
pokřik.  Potom  nás  Gabča 
vyhnala  ze  stanů  na  roz-
cvičku. Běželi jsme na plac 
k  Bieberlům.  Tam  jsme  se 
rozcvičili  a  běželi  jsme  ke 
křížku. Pak  jsme  se vrátili 
do tábora. Šli  jsme na sní-
dani  do  chaty,  kde  jsme 
měli  švédský  stůl.  Když 
jsme  posnídali,  tak  jsme 
si šli ven hrát. Potom nám 
indián ukázal to, co indiáni 
používali  -  luky,  šípy.  Asi 
po  půl  hodině  nám  indi-
án  řekl  pohádku  (o  indiá-
nech).  Za  chvíli  jsme měli 
oběd,  bramborová  polév-
ka  a  vepřo,  knedlo,  zelo. 
Po obědě byl polední klid. 
A strýc Zbyněk nám pustil 
Mimoně. Potom jsme hráli 
soutěže např.:  lukostřelba, 
hod  oštěpem,  přetahování 
a  tak  dále…  Pak  jsme  se 
přetahovali  mezi  kmeny. 
A  pak  byl  odpolední  klid. 
A  teď  jsme  u  táboráku 
a přichází Šaman.
3. den -  Ze včerejšího ve-

čera jsme spali v týpí Ane-
tka,  Jana,  Verunka,  Vojta, 
Silvinka, ale  ta někam pak 
zmizela. Jenže jsme neměli 
přehled o čase, takže jsme 
skoro  celý  tábor  vzbudili 
za  deset  minut  šest.    Pak 
jsme šli na snídani a za 

chvíli  jsme  měli  hru  na 
slepo. Pak jsme měli oběd, 
po něm  jsme měli odpole-
dní klid do 14:00 hod. Po-
tom jsme šli na Žlutavu do 
„Chrochrobaru“.  Tam  jsme 
jezdili  na  koních  -  hnědá 
Bára,  bílý  Šíma  a  černého 
nevíme.  Pak  nás  ještě  po-
vozil myslivec  a měl  koní-
ky  jménem  Bob  a  Michal. 
Potom  jsme  se  dívali  na 
voltiž  -  trochu  nepovede-
ný podle Terulilinky. A pak 
jsme  šli  skoro  všichni  po 
svých  nohou  na  Větřák 
a  po  cestě  jsme  potkali 
strýce Vaška se Zbyňou a ti 
dělali  před  námi,  že  mají 
defekt,  tak  jsme  pokračo-
vali  pěšky,  až  jsme dolezli 
na Větřák a pak dojeli strýc 
Zbyňa  s  Vaškem  autem. 
A  pak  kluci  měli  bojovku 
a pak jsme je hodili do ba-
zénu a teď sedíme u tábo-
ráku  a  snažíme  se  zapálit 
oheň klackem a zápalkou.
4.  den  -  Ráno  jsme  se 

vzbudili,  šli  jsme  na  sní-
dani,  když  jsme  posnídali, 
šli  jsme  vyrábět  koníčky 
a  náhrdelníky  z  těstovin. 
Potom  jsme  šli  na  oběd, 
byla  vajíčková  polévka 
a  špagety.  Pak  jsme  měli 
odpolední  klid  a  odpočí-
vali  jsme.  Poté  jsme  hráli 
hru  „Poklad  na  stříbrném 
jezeře“. Skoro všichni jsme 
byli  jako prasata. Za chvíli 
říkali, kdo vyhrával. Vyhrál 
tým Yakariové, na druhém 
místě  byli  Vinnetouové, 
pak  7  moudrých  indiánů 
a  jako  poslední  my.  Ještě 
k tomu nám řekli, že jdeme 
k  Bieberlům  do  bazénu. 
Mladší  do  menšího  a  vět-
ší  do většího. Pak  jsme  šli 
na večeři, měli jsme na vý-
běr. Lívance s marmeládou 
a  smetanou  a  ještě  chleba 
ve  vajíčku.  Za  chvíli  jsme 
měli,  menší  diskotéku, 
skoro  všichni  se  zapojili. 
A  pak  jsme  šli  po  chvilce 
do  obchodu  k  tetě  Zuzce. 
A pak jsme se měli převlé-APAčI
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ct  do  indiánského  trička 
a  čelenky  a  vzít  si  koně. 
Všem členům Apačů se tá-
bor moc moc  líbil.  A  dou-
fám, že i ostatním se tábor 
moc líbil! DĚKUJEME! 
Pokřik:  My  jsme  malí 

indiáni,  zpíváme  si  velmi 
rádi.  Do  skoku,  do  skoku, 
už  jsme  u  potoku.  Jóóóó 
Apači..!!

yaKaRioVé
František Bieberle
Leonka Prokopová
Nelinka Mihoková 
Nikolka Vojáčková
Adélka Trvajová 
Terezka Bieberlová 

1.  den  -  Bylo  to  úžasné, 
všechny děti hned ráno při-
jely  a  ubytovaly  se.  Potom 
se všichni  seznámili  s pro-
středím.  Všem  se  tu  moc 
líbí. Pak jsme shlédli velice 
pěknou  scénu  z  Vinnetua. 
U  té  se  Vinnetou  s  Oldou 
Shatterhandem  málem  po 
… smíchy. Poté  jsme se se-
známili  s  dnešním  progra-
mem a rozdělili jsme se do 
týmů. Náš  tým se  jmenuje: 

Yakariové  a  členové  jsou: 
Terka,  Lea,  Nela,  Adélka, 
Nikča,  Ondra  a  náčelník 
je  Franta.  Potom  jsme  šli 
vymyslet  pokřik  a  tanec. 
A pak jsme hráli hru Rýžo-
vání  zlata.  A  pak  hurá  na 
oběd.  Byla  rajská  polévka 
a guláš a potom byl odpole-
dní klid. Po poledním klidu 
jsme malovali  náš  kmeno-
vý  totem.  Všem  týmům  se 
velmi povedl. Náš byl… no 
velmi  pestrý.  Poté  nastala 
svačinka. Po svačince  jsme 
šli  na  barel,  kde  některé 
voltižní  cviky  ukazovala 

YAKARIOVÉ

nejúžasnější,  nejkrásnější, 
nejchytřejší  milovaná  Te-
rulilililililinka, která si tím-
to  proslovem  zvedá  EGO! 
Všem  to moc  šlo.  Jak  jsme 
se vrátili, šli jsme si vyrábět 
indiánské  čelenky  a  trička 
a  malovali  jsme  se.  A  pak 
nastala volná  zábava. Mezi 
tím  přijeli  živí,  opravdoví 
indiáni.  Rozdělal  se  oheň. 
A  pak  nastala  opravdová 
chvíle.  Ptáte  se  jaká?  Do-
zvěděli jsme se, že si může-
me přidat špekáček. SUPE-
EEER!  Potom  byl  táborák 
a  pak  jsme,  šli  do  sprchy. 

ÚŽASNÝ DEN!!!!!!!!!!!!! 
 2. den - Vzbudil nás tým 

Vinnetouovi  svým  pokři-
kem,  protože  spali  v  týpí.  
Hned pak  jsme  se nachys-
tali  na  velmi  náročnou 
rozcvičku.  Byla  náročná 
zvlášť pro některé – nebu-
deme  jmenovat,  protože 
všichni vědí. Vedla ji Gabu-
lilililililinka. A potom vyni-
kající  snídaně.  Po  snídani 
jsme si vyslechli velmi za-
jímavou přednášku o indi-
ánech a pohádku. Pak jsme 
šli na oběd.  Po  obědě  byl 

Pokračování ze strany 16.

Pokračování na straně 18.



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ   LÉTO 2016 18č. 82

PLÁŇATA KONČÍ…
Folklórní kroužek Pláňata 

začal  na  Halenkovicích  pů-
sobit od roku 2009. Pláňata 
mají za sebou spoustu krás-
ných  vystoupení,  dokázaly 
vyvolat  úsměv  i  nějakou  tu 
slzičku  radosti  na  tvářích 
mnoha  halenkovických  ob-
čanů. Děti si v kroužku našly 
nové  kamarády  a  společně 
prožívaly  hezké  chvíle  ne-
jen  při  zkouškách.  Třeba 
jen  letos  si  nejmenší  dětič-
ky za odměnu po zdařených 
vystoupeních  zařádily  ve 

Smajlíkově, starší děti si pak 
byly zaplavat v bazénu. Plá-
ňata společně zašly  i na ha-
lenkovickou pouť a nakonec 
se rozloučily tradičním sou-
středěním na Větřáku, které 
si jako každý rok moc užily.
Za tímto vším se ale skrývá 

mnoho úsilí, které vynaloži-
ly hlavně tety, které kroužek 
vedly,  ale  i  maminky  a  ta-
tínci,  kteří  jakkoliv  pomá-
hali  při  pořádání  různých 
vystoupení.  Šikovné  ruce 
maminek  jsou  vidět  hlavně 

na  krojích  halenkovických 
Pláňat.  Byla  by  přece  velká 
škoda,  kdyby  tyto  ležely  la-
dem někde ve skříni. 
Zůstala  spousta  nadše-

ných  šikovných  folkloristů, 
kteří  by  jistě  uvítali,  kdyby 
se  znovu  našli  nějaká  nová 
teta  či  strýc,  kteří  by  do-
kázali  najít  čas  a  nadšení 
pro  to,  kroužek  znovu  vést. 
Snad  i  rodiče, kteří vždycky 
ochotně  pomohli,  neztratí 
chuť  a  rádi  se  znovu  zapo-
jí  při  pořádání  dalších  akcí 

spojených s tímto kroužkem.
A  my  Pláňata  děkujeme 

především  tetám  Zuzce, 
Romči a ostatním, které nám 
nezištně  věnovaly  spoustu 
svého  volného  času,  a  díky 
kterým  jsme  prožívaly  spo-
lečně  s  ostatními  kamarády 
plno  pěkných  chvil  nejen 
při  vystoupeních.  Moc  by 
nás  potěšilo,  kdybychom 
jich s Pláňaty zažili ještě víc! 
Nám  se  totiž  vůbec  nechce 
končit…

Eliška Trvajová

polední  klid.  Dostali  jsme 
zmrzlinu.  Po  klidu  jsme 
chodili  po  různých  stano-
vištích  a  sbírali  mince  na 
nákup  v  „tábor  shopu.“  Po 
této hře jsme měli odpole-
dní klid.  
3. den - je čas 5:50 a APA-

ČOVÉ přišli a vzbudili nás. 
Stejně všichni spali. Oprav-
dový budíček nastal nevím 
kdy. Rozcvička nebyla, byla 
rovnou snídaně. Po snídani 
byla  složitá  a  náročná  bo-
jovka jménem Kometa. My 
jsme šli první.  Jak  jsme se 
vrátili z terénu, šli jsme na 

oběd.  Po  obědě  je  polední 
klid.  Pak  jsme  šli  na  Žlu-
tavu,  kde  jsme  jezdili  na 
koních.  Pak  jsme  došli  na 
chatu  a  náčelníci  bojovali 
o indicii. A MY vyhráli, OO-
OOJEEEÉ.  Pak  jsme  šli  na 
večeři.  Potom  jsme  rozdě-
lávali oheň. 
4.  den  -  7  indiánů  tak 

trochu  zaspali  a  my  jsme 
se vzbudili  sami. Pak  jsme 
šli na  snídani. Potom  jsme 
si  vyráběli  koně,  abychom 
přežili odpolední hru a na-
vlékali  jsme  si  indiánské 
korále.  Po  náročné  práci 
jsme šli na oběd. Po obědě 

tradiční polední klid. A pak 
boj  o poklad na  stříbrném 
jezeře.  Chodili  jsme  po 
různých  stanovištích. A na 
konci  nás  čekal  100  letý 
indián,  který  po  nás  házel 
houbičky,  aby  uhlídal  po-
klad. A NEUHLÍDAL, HAHA. 
Po návratu jsme se šli kou-
pat do bazénu. A pak veče-
ře. 
Pokřik:  YAKARIOVÉ  se 

nebojí,  každou  ranou  po-
kosí.  
Zruční jsou velice, chech-

taj se jak opice. 
Rádi mají každého, indiá-

na krásného. 

Proč?      Protože  jsou  na 
táboře. 
INDIÁNSKÉM! 
Na  závěr  bych  chtěla 

poděkovat,  jak  už  všem 
dětem  za  úžasný,  klidný 
a  bezstarostný  tábor,  tak 
hlavně  vedoucím,  kteří 
se  o  tyto  děti  celý  tábor 
starali a připravovali růz-
né  hry.  Jsou  to:  Monča 
a Zbyňa Holáskovi, Zuzka, 
Vašek  a  Gabča  Mitáčkovi, 
Jara  Trvaj,  Margita  Abra-
hámová, Romana Lišková, 
Pavlínka  a  Milan  Bieber-
lovi.  

Gabriela Mitáčková
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SafaRi 2016 aneb lov zvěře v halenkovicích
Letos již po druhé se mís-

tem  divokého  „lovu“  stala 
louka v Halenkovicích. Akce 
s desetiletou historií, pořá-
dána klubem Pathfinder.
Díky  hlavní  pořadatelské 

rodině  Skřivánkových  –  ze 
Zemanových, kteří své oby-
dlí  a  okolí  dali  všanc  hlu-
čícím  dětem,  se  tak  Safari 
stalo  lovem  „v  kopcovitých 
prériích.“
A  tak  po  úvodu  chci,  jen 

pro  ty  letos  nepřítomné, 
v  kostce  popsat,  co  se  tam 
dělo.
Slunečné počasí loňského 

roku  letos  dle  meteorolo-
gů  nemělo  mít  své  repete. 
A celkem se trefili. Sem tam 
se  honily  mráčky,  a  tak  na 
„lovce“  občas  čekalo  pří-
jemnější ochlazení ve stínu 
mraků.
Po úvodní registraci a za-

placení vstupního poplatku 
byly  děti  rozděleny na  lov-
ce  a  7  pytláků.  Po  přivítá-
ní  jsme  v  úvodní  modlitbě 
prosili Tvůrce okolní příro-
dy  především  o  ochranu  – 

ta je potřeba vždycky, zvláš-
tě když  jsou děti v pohybu. 
Potom  byla  představena 
„lovná  zvěř“  –  v  podobě 
mladých  děvčat  a  chlapců, 
kteří na svých tričkách nesli 
obrázek toho či onoho love-
ného  tvora  přírody.  Takže 
se  nám  tam  pohyboval  lev, 
slon,  opice  a  další  a  další 
„divoká  stvoření“.  A  aby-
chom  byli  jako  ve  skuteč-
ném světě safari, museli být 
přítomní rangeři – ochránci 
safari. A protože lovci a pyt-
láci nelovili  jen  tak, ale  své 
úlovky  mohli  zpeněžit,  či 
poplatit  licence  a  jiné,  tak 
musela být přítomna i míst-
ní banka.
Vše  vysvětleno,  vše  při-

praveno,  a  tak bylo odstar-
továno.  Již v prvních minu-
tách  bylo  vidět  a  slyšet,  že 
lovená  zvěř  byla  pod  vel-
kým  tlakem  a  ná-
porem  odpočatých 
„lovců“.  A  i  pytláci 
se  činili.  Dokonce 
se  dokázali  domlu-
vit  na  společné 

spolupráci,  a  tak  si  lovce 
často nadháněli a bezohled-
ně „okrádali“. Někteří by se 
neztratili  ani ve skutečném 
světě zločinu. Jak čas běžel, 
tak  i  konta  lovců  a  pytláků 
se  plnila.  Některým  rychle 
a po velkých částkách, jiným 
pomalu a ne moc hodnotně. 
Ono  chuť  a  schopnosti  ka-
ždého  jsou  jinde,  ale  přece 
jen  nejde  o  skutečné  zbo-
hatnutí. Čas pokročil a  i  fy-
zické  síly  především  lovné 
zvěře  se  značně  zmenšily. 
Proto  druhá  část  lovu  byla 
v  podobě  sběru  kartiček 
s  obrázky  zvěře,  které byly 
různě  poházené  po  rozleh-
lé louce. Tam si každý mohl 
klidněji  „nalovit“. Třetí  část 
byla  ve  stejné  podobě  jako 
ta první.
Doba  safari  a  lovu  se na-

klonila ke konci a tak přede-

vším v posledních minutách 
se dveře banky netrhly. Ka-
ždý  chtěl  ještě  vylepšit  své 
konto.
Lov  ukončen.  A  zatímco 

lovci, pytláci, rangeři, stráž-
ci vězení, lovná zvěř a další 
se přiřítili do oddělení pro-
viantního,  aby  naplnili  své 
hladové žaludky, v bance se 
poctivě počítalo a hodnotilo 
to, co si účastníci „vydělali“.
Spočítáno,  seřazeno,  roz-

tříděno,  odměny  nachys-
tány…  I  děti  připraveny 
k vyhodnocení  a odměnění 
svých úlovků. Pořadatelé le-
tos  vyhodnocovali  tři  kate-
gorie. Mladší část – do věku 
11 let, starší část do věku 15 
let a kategorii pytláků.
To,  jak  a  kdo  uspěl,  mně 

žel v té záplavě tváří a jmen 
vypadlo  z  paměti.  A  než 

Pokračování na straně 20.
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abych něco  či  někoho opo-
menul,  tak  raději  nebudu 
jmenovat. Co si pamatuji je, 
že zástupci z našich řad roz-
hodně nezklamali.
Myslím,  že  se  letošní  Sa-

fari vyvedlo. Letos také po-
prvé  měla  akce  významné 
sponzory.  Ono  ve  světě,  ve 
kterém  žijeme,  se  žel  bez 

sponzorů  již  asi  neobejde-
me.
Takže  chci  poděkovat 

Obci  Halenkovice,  která 
finančně přispěla k úspěš-
nému  Safari.  Dalším  při-
spěvatelem  se  stal  sbor 
Církve  Adventistů  s.d.  ve 
Zlíně.
A pak tu byly dvě fyzické 

osoby – a to rodina Bieber-

lová  –  místní  –  Halenko-
vjáci a Renda Koutný. Také 
děkujeme rodině Chytilové 
za  upravený  terén.  Všem 
patří upřímný dík, bez vás 
by Safari bylo, ale mnohem 
skromnější, a ne tak boha-
té na odměny.
Závěrem  se  patří  bilan-

covat  a  děkovat.  Děkovat 
se  musí  všem  těm,  kte-

ří  se  podíleli  jakoukoliv 
činností  –  fyzickou  prací, 
přípravou  čehokoliv,  dob-
rovolným zapojením se do 
lovné zvěře, prostě čímko-
liv co bylo předtím i potom 
nachystat,  připravit,  ukli-
dit… a co by bez vás všech 
chybělo. 

Díky všem.
Petr Matula

Pokračování ze strany 19.
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Dovolujeme si Vám nabídnout možnost zapojení do projektu

Termín realizace: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019
cílová skupina: Osoby pečující o osobu, která je příjemcem příspěvku na péči, tzv. neformální pečovatelé

cíl projektu:   - aktivizace, motivace a odborné vzdělávání neformálních žadatelů ve ZL kraji
  - pomoc s jejich uplatnitelností na trhu práce
  - zamezení projevů syndromu vyhoření
  - řešení jejich problémů formou individuálního poradenství
aktivity projektu: - odborné vzdělávání v oblasti péče o osobu blízkou
    • základy péče, výživa
    • speciální komunikace, akviziční techniky
    • vyprovázení, paliativní péče
    • legislativa, právní rámec
  - odborné vzdělávání zaměřené na osobnostní rozvoj pečovatelů
    • sebemotivace, prevence syndromu vyhoření
    • IT – základy na PC, komunikace
  - individuální poradenství pro pečovatele

V případě zájmu o bližší informace se obraťte na níže uvedenou kontaktní osobu
Kontakt: helena Zrníková mgr. jiřina Králová
 Tel: 734 658 697 Tel.: 603 502 991
 E-mail: info@aktivnirozvoj.cz E-mail: jirina.kralova@aktivnirozvoj.cz

Aktivní rozvoj o.p.s. • Tyršovo nábřeží 760 • 760 01 Zlín • IČ:1464329 • info@aktivnirozvoj • www.aktivnirozvoj.cz
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maTEřSKá šKoLaSPiNKáNÍ PřEdšKoLáČKŮ V mš

Dne  24.  června  2016 
se  uskutečnilo  „spinká-
ní  předškoláčků  v  MŠ“. 
S  dětmi  jsme  soutěžili 
na školní zahradě v běhu 
s  překážkami,  jízdě  na 
koloběžce,  atd.  …Hodně 
jsme  se  u  toho  nasmá-
li.  Nechybělo  ani  drob-
né  občerstvení  ve  for-
mě  cukrovinek  a  kofoly. 
K  večeři  jsme  si  opekli 
výborné  špekáčky.  Na 
spinkání  si  děti  přinesly 
svoje polštářky a spacák, 
do  kterých  večer  ulehly 
a  po  přečtení  pohádky 
usnuly.  Po  ranní  snída-
ni  si  rodiče  děti  odvedli 
domů.

RODINNÝ BĚH AGROFERT RUN 2016- FATRA  „DESÍTKA KOLEM KOMÍNA“
11.  června  2016  jsme 
byli  pozváni  na  závody 
v  běhu  do  areálu  Fatry 
Napajedla. I přes nepříz-
nivé  počasí  se  této  akce 
zúčastnili  paní  Mihalo-
vá  s  vnučkami  Lucin-
kou  a  Michalkou,  paní 
Černochová  se  synem 
Tomášem  a  rodina  Hor-
kova  s  dcerami  Adélkou 
a  Vendulkou.  Účast  byla 
velmi  vysoká,  a  přesto 
Lucinka  Mikešová  v  ka-
tegorii  dětí  do  6  let  ob-
sadila  2.  místo.  Všechny 
děti dostaly krásnou me-
daili. 
V  závěru  této  akce  byl 
předán  MŠ  Halenkovice 
sponzorský dar v hodno-
tě  20  000,-  Kč,  za  který 
tímto společnosti AGRO-
FERT RUN děkujeme.
Finanční  částkou  jsme 
přispěli  k  zakoupení  va-
riabilní  stavebnice  „CU-
BIC  TOY,“  která  bude 
sloužit  k  pohybovému 
vyžití dětí nejen na škol-
ní  zahradě,  ale  i  v  pro-
storách MŠ.

Eliška černochová, 
Marie Mihalová 
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Škola v přírodě Velké Karlovice 
Škola  v  přírodě  se  v  le-

tošním  roce  uskutečnila  od 
pondělí 27. června do pátku 
1. července 2016. 
Rodiče  přivedli  děti  do 

školky  jako  každý  jiný  den, 
jen  navíc  donesli  kufry,  ba-
tohy,  oblíbeného  plyšáka 
a  předali  paním  učitelkám 
potřebné  písemnosti  a  dů-
ležité informace …
Děti  ve  školce  v  klidu 

posnídaly  a  potom  přijel 
autobus.  Příjemný  pan  ři-
dič  a  paní  učitelky  odnesli 
všechny  připravené  věci 
(kufry,  koloběžky,  hračky, 
sportovní  potřeby  a  spous-
tu  potřebného  materiálu) 
do autobusu.
Děti z MŠ Beruška ze tříd 

Koťátek  a  Berušek  v  počtu 
19-ti  s  úsměvem  nastupo-
valy  na  palubu  autobusu 
připraveného  k  odjezdu  na 
školu  v  přírodě  do  Velkých 
Karlovic.
Paní učitelky Marie Mihá-

lová, Jaroslava Válková a Ve-
ronika  Horková  provedly 

poslední  kontroly  a mohlo 
se  vyjíždět.  Děti  zamávaly 
ostatním  kamarádům  ze 
školky  a  paním  učitelkám, 
které  zajišťovaly  provoz 
MŠ.
Cesta  pěkně  ubíhala,  ko-

lem poledne  nás  vítal  per-
sonál Hotelu Galík a byl při-
praven oběd.
Potom jsme se ubytovali, 

děti  si  domlouvaly  pokoje 
i kamarády. 
Po  ubytování  a  sezná-

mení  s  prostředím  hotelu 
jsme  vyrazili  na  vycház-
ku do přírody do  lesa, kde 
bylo  příjemně,  ale  počasí 
se  rychle měnilo,  tak  jsme 
se vrátili na hotel.
Po  večeři  děti  s  velkým 

elánem  ještě  vybalovaly 
a  mohly  navštívit  své  ka-
marády na ostatních poko-
jích. Před večerní hygienou 
probíhalo hodnocení poko-
jů. Děti dostávaly na dveře 
razítka, nálepky a smajlíky 
s úsměvem nebo zamrače-
né.

Před spaním jsme všech-
ny děti svolaly do společen-
ské  místnosti  a  trochu  je 
seznámily  s  pravidly  naše-
ho  pobytu.  Hlavním  téma-
tem  byly  tentokrát  pohád-
kové postavičky MIMONI. 
Druhý  den  ráno  děti  če-

kalo  překvapení,  na  dve-
řích  visela  vlajka,  kterou 
vytvořily  paní  učitelky, 
opět  s  námětem  pohádko-
vých postaviček mimoňů.       
Venku bylo hodně mokro, 

dopoledne tak děti strávily 
malováním  triček  s mimo-
něm,  kreslením  pohledů 
rodičům a vyráběním šper-
ků  pro  maminky  a  samo-
zřejmě hraním.
Odpoledne  nám  poča-

sí  přálo,  tak  jsme  využili 
všechny sportovní potřeby:   
koloběžky,  míče,  švihadla, 
kužely, kriket, lano… 
Třetí  den  bylo  počasí 

krásné, dopolední procház-
ku  jsme  zakončili  koupá-
ním  v  bazénu  na  Hotelu 
Laterna.

Odpoledne jsme opět vě-
novali sportovním hrám.
Čtvrtý den po dobré sní-

dani  jsme  vyrazili  na  vý-
let  autobusem.  Procházeli 
jsme  Kulíškovu  naučnou 
stezku a plnili různé úkoly.
Děti byly velmi šikovné.
Odpoledne děti soutěžily 

ve zdolávání překážkových 
drah  a  nechyběly  medaile 
ve tvaru mimoňů. Po večeři 
jsme se začali balit, protože 
nás čekala poslední noc.
Zpestřením  celého  po-

bytu  byly  dva  zapůjčené 
kostýmy  mimoňů,  ve  kte-
rých se děti  střídaly. Velmi 
děkujeme autorce kostýmů 
Lence Mikešové.   
Před obědem jsme všech-

ny věci odnesli do autobu-
su, poslední oběd, kontrola, 
jestli jsme nic nezapomněli 
a hurá směrem domů.
Před  školkou  už  čekali 

rodiče. 
Úsměvy dětí a rodičů byly 

odměnou pro paní učitelky. 
Veronika Horková
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Rozloučení s předškoláky, aneb zazvonil zvonec a školky je konec
Měsíc  červen  je  každoročně 

pro  skupinu  nejstarších  dětí 
navštěvujících předškolní třídu 
posledním měsícem, který strá-
ví v naší mateřské škole. Doba, 
po  kterou  děti  do  školky  do-
cházely,  tvoří  většinou  převáž-
nou část  jejich dětství. Věříme, 
že  pro  každého  z  nich  to  bylo 
období  radostné  a  naplňující, 
a ačkoli mnohé z prožitého do 
budoucna  jistě  zapomenou, 
přejeme si, aby v nich zanechalo 
ty nejlepší dojmy a vzpomínky.

V letošním školním roce 
2015 - 2016  jsme se v MŠ Be-
ruška rozloučili  s dvaceti třemi 
předškoláky.
Slavnostní  rozloučení  pro-

běhlo v úterý 21. června odpo-
ledne  za  přítomnosti  rodičů, 
ředitele ZŠ, p. uč. 1. třídy a také 
p.  starosty.  Děti  se  představily 
krátkým  vystoupením  -  zazpí-
valy,  přednesly  několik  básní 

a  složily  zkoušku  vědomostí. 
Následoval  nástup  dětí,  paso-
vání  na  školáky,  předávání  pa-
mětních  listů  a  dárků  dětem. 
K  blahopřání  se  připojili  také 
naši hosté, kteří popřáli dětem 
mnoho úspěchů ve škole.
Po  slavnostním  fotogra-

fování  se  děti  odebraly 

k prostřenému stolu, tátové 
nám  pomohli  otevřít  dět-
ský  šampus  a  na  stole  na 
ně čekalo sladké překvape-
ní.  Paní  Věrka  Gajdošíková 
upekla  pro  naše  předško-
láky  nádherný  dort  ve  tva-
ru  Slabikáře.  Po  slavnostní 
hostině  následovala  volná 

zábava.  Jaká  to  byla  skvělá 
atmosféra,  dokládají  foto-
grafie p. Bieberlové, za kte-
ré jí děkujeme.
Zbývá  již  pár  posledních 

dní ve školce a po prázdni-
nách - hurá do školy! 
Hodně štěstí, děti.

Marie Mihalová

šárka bařinková, maxmilián frolík, josef hruban, 
helena hrubanová, martin Kašpárek, michaela 
macků, Nela mihoková, aneta Nekorancová, 
alžběta Palúchová, gabriela Vycudilíková, 
Veronika Zdráhalová - předškoláci ze třídy KOťATA

adéla gabrhelíková, matěj habrnál, johana 
hladilová, Lukáš huťka, dominika juřenová, 
šárka juřenová, adam Kaňovský, Lucie mikešová, 
jáchym Pavelka, Rostislav Trvaj, Elena Vyklická  - 
předškoláci ze třídy BERUŠEK

S MATEřSKOU ŠKOLOU SE ROzLOUČILI
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SRPŠ
Vážení spoluobčané, 
dovolte  mi  seznámit  Vás 

s  fungováním  a  plány  spolku 
občanského  sdružení  SRPŠ 
Halenkovice.  Po  předčasném 
ukončení  předsednictví  Ro-
mana  Šavary  byl  zvolen  nový 
výbor  s  předsedou  sdružení 
Michalem  Kubičíkem  a  místo-
předsedkyní  Žanetou  Nádvor-
níkovu. SRPŠ Halenkovice nyní 
prochází změnou právní formy, 
a  to z občanského sdružení na 
spolek. 
SRPŠ  bude  dobrovolným 

spolkem občanů, sdružující zá-
stupce dětí základní a mateřské 
školy  v  Halenkovicích,  a  to  na 
základě zákona č. 89/2012 Sb. 
Občanský  zákoník  v  platném 
znění. 
ZáKLadNÍ PRogRamoVé 
cÍLE SRPš: 
- Přispívat škole dobrovolnou 

pomocí  svých  členů,  materiál-
ními  i  finančními  prostředky 
při  zajišťování  činnosti  školy 
a zlepšování prostředí školy. 
- Předkládat podněty a dopo-

ručení k činnosti školy v oblasti 
volnočasových aktivit dětí. 
-  Aktivně  se  podílet  na  čin-

nosti orgánů samosprávy v ob-
lasti spolupráce se školou. 
-  Spolupracovat  s  ostatními 

organizacemi  a  institucemi 
v obci i mimo ni v oblasti škol-
ství. 
Členem  SRPŠ  se  může  stát 

každý  občan  ČR  starší  18  let, 
pokud  souhlasí  se  stanovami 
a programem SRPŠ a pokud za-
platí členský příspěvek. Zákon-
ný  zástupce  žáka  zapsaného 
v Základní a Mateřské škole Ha-
lenkovice se stává členem auto-
maticky po zaplacení členského 
příspěvku na školní rok. 
Členský  příspěvek  je  stano-

ven ve výši 100 Kč na každé dítě 
ve škole a školce na jeden školní 
rok. 
Hlavním  přínosem  SRPŠ  je 

financování vybavení mateřské 
a základní školy, podpora akti-
vit  dětí  a  podpora  zájmových 
kroužků v obci Halenkovice. Za 
poslední rok byla profinancová-
na díky SRPŠ 

celková částka 250 000 Kč. 
Jako  příklad  můžeme  uvést 

tyto investice a podporu za po-
slední dobu: 

mateřská školka:  nábytek, 
hračky, dárky a balíčky, venkov-
ní  průlezky,  zastřešení  písko-
višť,  interaktivní  tabule,  vyba-
vení hřiště, výtvarné pomůcky, 
příspěvek na pobyt v přírodě. 

Základní škola: školní a vý-
tvarné potřeby, sešity, příspěv-
ky  na  divadlo,  hry,  odměny, 
přednášky,  příspěvky  na  do-
pravu a exkurze, hry. 

školní družina:  obložení 
šaten,  hry  do  družiny,  sedací 
vaky do školní knihovny. 
Zájmové  kroužky:  florbal, 

biatlon,  divadlo  žáků,  před-
tančení žáků, rozdělení finanč-
ního  daru  všem  zájmovým 
kroužkům dle počtu dětí. 
Zdroje  příjmů  SRPŠ  tvoří 

členské příspěvky, sponzorské 
dary a výtěžek z pořádání akcí. 
PřEhLEd aKcÍ S aKTiVNÍ 
PodPoRou SRPš: 
06. 11. - Hudební odpoledne 

- spolupořadatelství 
26.  11.  -  Rozsvěcování  vá-

noční  stromu  -  spolupořada-
telství 
28.  01.  -  Dětský  karneval 

a  diskotéka  s  taneční  soutěží 
pro žáky 5. - 9. třídy - pořada-
telství 
11.  02.  -  Ples  SRPŠ  s  před-

tančením žáků 8. - 9. třídy - po-
řadatelství 
03.06. - Výlet do pohádky  - 

pořadatelství 
-  Školní  akademie  -  termín 

zatím není stanoven - pořada-
telství 
Všechny akce a nejen samot-

ná práce  kolem,  ale  i  příprava 
s  sebou nesou potřebu pomo-
ci  od  rodičů.  Proto  vyzýváme 
rodiče  k  podpoře  při  těchto 
akcích,  ale  také  hledáme  nové 
členy  výboru,  kteří mají  aktiv-
ní  přístup  pro  řízení  spolku 
samotného.  Uvítáme  každého 
nového člena výboru, který po-
může nejen připravovat pláno-
vané akce, ale bude se i podílet 
na organizaci chodu spolku. 
Chceme  navázat  na  dlouho-

letou  tradici, která přinesla do 

naší  obce  spousty  úžasných 
akcí,  které  baví  nejenom  naše 
děti, ale taky přinášejí potěšení 
nám rodičům. Také dávají  tvář 
naší obci, sbližují lidi a v nepo-
slední řadě vytváříme prostředí 
pro  budoucnost  našim  dětem. 
Blíží  se  konec  silné  generace, 
která SRPŠ tvořila a táhla. Lidi, 
díky  kterým  bylo  možné  vše 

udržet a rozvíjet. Také věřím, že 
budeme dál  zlepšovat  stávající 
a také tvořit další nové aktivity 
a že se najdou další, kteří nám 
pomohou v tomto pokračovat.
Veškeré  informace  a  výzvy 

jsou  pravidelně  zveřejňovány 
na  internetových  stránkách 
obce.

Michal Kubičík, Předseda SRPŠ

OVOcE DO ŠKOL
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ZáKLadNÍ šKoLaVybíjená ve žlutavě vítězně!

Páteční  do-
poledne  3.  
června  bylo 
sice ve zna-
mení  horeč-
ných  příprav 
na  „pohádku,“ 
ale pozornos-
ti  by  neměla 
uniknout  ani 
naše  účast  na 
tradičním tur-
naji ve vybíje-
né  mladších 
žáků  ve  Žlu-
tavě. A byla to 
účast  úspěš-

ná,  protože  chlapci  a  děv-
čata přivezli putovní pohár 
a diplom za 1. místo. 
Družstvo  tvořili  páťáci: 

Aneta Trvajová, Katka Je-
línková, Nikola Vojáčko-
vá, Lukáš Prokop, Radim 
Štulíř, Kryštof Trvaj, Ma-
těj Pešl a Tomáš Černoch. 
Ty  doplnili  čtvrťáci  Terka 
Musilová, Jarek Trvaj, To-
máš Šubík a Vojta Mihál. 
Tito všichni si zaslouží ob-
rovskou pochvalu za bojov-
nost a parádní reprezenta-
ci Halenkovic. 

Mgr. Libor Lízal

„zA POzNÁNÍM DO OLOMOUcE“
Ve  středu  22.  června 

2016  se  žáci  3.  a  4.  třídy 
zúčastnili  výletu  do  Olo-
mouce.  Navštívili  „Interak-
tivní muzeum vědy Univer-
zity Palackého v Olomouci“ 
a také významné historické 
památky tohoto města.
Vědecké  centrum  „Pev-

nost  poznání“  a  jeho 
moderní  expozice  jsou 
umístěny  v  bývalém  dělo-
střeleckém skladu v areálu 
Korunní  pevnůstky.  Cílem 
bylo  vědu  žákům  názor-
ně  a  zábavně  představit. 
Navštívili  expozici  „Živá 
voda.“  Prošli  se  říčním  ko-
rytem  a  na  cestě  potkali 
několikanásobně  zvětšené 
organismy  žijící  ve  vodě. 
Mohli se podívat, jak vypa-
dá pod mikroskopem např. 
křídlo motýla, různé řasy či 
mikroorganismy.  V  digitál-
ním planetáriu se proletěli 
vesmírem. V expozici „Svět-
lo  a  tma“  se  setkali  se  zá-
bavnou  fyzikou. Někteří  se 
svážili  na  planetární  váze, 
která  jim ukázala, kolik ki-
logramů či dokonce tun by 
vážili  na  Měsíci,  na  Slunci 
nebo  na  jednotlivých  pla-
netách  sluneční  soustavy. 
Následovala prohlídka dal-
ší expozice „Rozum v hrsti“ 

a  možnost  dostat  se  i  do 
lidského  oka  a  do  obřího 
modelu  lidského  mozku. 
Vyzkoušeli  si  různé  rébu-
sy  a  hlavolamy.  Podívali 
se,  jak  vypadá  obraz  jejich 
těla  v  různých  zrcadlech  či 
si  vyzkoušeli  gyroskop  – 
stroj,  který  zprostředkuje 
zážitky pilota, který prová-
dí  leteckou  akrobacii.  Kro-
mě zábavné vědy mohli žáci 
vidět  i  historické  památky 
v  centru  města.  Světovou 
raritu  –  středověký  orloj 

na  průčelí  radnice. 
Produkce  proběhla 
ve  12  hodin.  V  závě-
ru  výletu  následova-
la  prohlídková  trasa 
„Olomouc  v  kostce“. 
Paní  průvodkyně  dě-
tem  krátce  předsta-
vila památky na Hor-
ním  náměstí  -  orloj, 
sloup Nejsvětější tro-
jice,  Arionovu  kašnu 
i  radnici  s  radniční 
věží.

Marta Skýpalová 
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PLaVEcKé ZáVody „STřÍbRNý VěNEc“
Během  února  až  dubna 

2016  navštěvovali  žáci  1. 
–  3.  třídy  plavecký  výcvik, 
který  probíhal  v  Plavec-
ké  škole  ve  Zlíně.  Děti  se 
nejdříve  učí  kamarádit  se 
s  vodou, později postupně 
trénují  základy  tří  plavec-
kých  disciplín,  a  to  prsa, 
kraul  a  znak.  Vyvrchole-
ním jejich snažení jsou pla-
vecké závody na 25 m, kde 
si  ověří,  jak  dobře  si  tuto 
dovednost osvojily. 
Podle  úspěchů  dětí 

v jednotlivých disciplínách 
každý  rok  trenéři  vyberou 
ze třetí  třídy nejlepší žáky 
a žačky a ti se pak v červnu 

zúčastní plaveckých závodů 
společně s ostatními mimo 
zlínskými školami. 
Letos,  16.  černa  2016, 

za  naši  školu  závodili  tito 
žáci:  Markéta  Kubičíková, 
Lukáš  Juřena,  Aneta Kuče-
rová,  František  Bieberle, 
Michaela Mikešová, Tomáš 
Surý.  Všichni  tito  žáci  se 
také  zúčastnili  závodů  ve 
štafetě.
Přestože  jsme  na  před-

ní  místa  nedosáhli,  i  když 
nám  3.  místo  v  disciplíně 
prsa  uteklo  opravdu  těs-
ně,  závody  jsme  si  oprav-
du  užívali.  Atmosféra  byla 
výborná,  naši  závodníci 

bojovali  ze  všech  sil,  ne-
vzdávali  se  a  vzájemně  se 
povzbuzovali.  Všichni  byli 
v  pohodě  a měli  radost  ze 
svých úspěchů. 
Těchto  závodů  se  zúčast-

nilo  téměř  140  žáků  z  25 
mimo zlínských škol. A naše 
umístění  v  jednotlivých 
disciplínách  nebylo  vůbec 
špatné. Posuďte sami.
Znak: 
Markétka Kubičíková 
15. místo, 
Lukášek Juřena 
22. místo. 
Prsa: 
Anetka Kučerová 
krásné 4. místo, 

František Bieberle 
7. místo. 
Kraul: 
Míša Mikešová 
8. místo, 
Tomášek Surý 
18. místo. 

Ve štafetě se družstvo 
děvčat umístilo na 7. mís-
tě  a  družstvo chlapců na 
12. místě. 

celkově se naše ško-
la dostala na pěkné 10. 
místo.
Všem  žákům  naší  školy 

patří poděkování za snahu, 
bojovnost  a  krásné  umís-
tění. 

Mgr. Eva Sattková

VýTVaRNé 
SouTěžE 

„cestou dvou 
bratří“ a „Požární 

ochrana očima 
dětí“

Někteří žáci se zúčastnili 
v  tomto  školním  roce  ně-
kolika výtvarných  soutěží. 
Byla mezi nimi i děvčata ze 
4. třídy Radka Kašpárková 
a Karolína Večeřová.
Ve  výtvarné  soutěži 

„Cestou  dvou  bratří“  se 
obrázek  Radky  Kašpárko-
vé  velmi  líbil.  Komise  ho 
ohodnotila  vysokým  po-
čtem  bodů  a  v  celkovém 
hodnocení  se  umístila  na 
13. místě ve II. kategorii. 
Ve výtvarné soutěži „Po-

žární  ochrana  očima  dětí“ 
získala  v  „Kategorii  ZS  2“ 
krásné  1.  místo  Karolína 
Večeřová.
Jsem  velmi  ráda,  že  se 

děvčatům  výtvarné  prá-
ce  povedly,  a  že  dosáhly 
tak  skvělého  umístění  ve 
svých kategoriích. „VELKÉ 
DÍKY“  patří  paní  učitel-
ce  Martě  Musilové,  která 
v tomto školním roce vy-
učovala  výtvarnou  výcho-
vu ve 4. třídě. 

Marta Skýpalová

STEZKa V obLacÍch
Žáci 5. a 6. ročníku se 21. června 2016 spo-

lečně  zúčastnili  školního  výletu.  Autobusem 
vyrazili z Halenkovic do Dolní Moravy. Lanov-
kou  Sněžník  se  vyvezli  ke  Stezce  v  oblacích, 
která se nachází v nadmořské výšce 1 116 m.
n.m. Děti vystoupaly po dřevěné cestě do výšky 
55 m. Komu se nechtělo zpátky dolů po svých, 
mohl využít 100 metrů dlouhého tobogánu.
Poučení i zábavu zažili žáci také v Lesním zá-

žitkovém a vodním parku. 
Počasí  se  vydařilo  a  náladu  v  autobuse  při 

cestě domů zlepšoval pan učitel Veselý hrou na 
kytaru. Myslím,  že  se  výlet  líbil  všem zúčast-
něným. 

Mgr. Olga Idesová
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Školní výlet VII. třídy
Dne 21. června 2016 začal 

náš jednodenní školní výlet.
Sami jsme se měli dostavit 

do Spytihněvi na autobuso-
vou zastávku, a když jsme se 
tam všichni  sešli,  přemístili 
jsme se na nádraží, kde jsme 

čekali na náš vlak do Břecla-
vi. Tam jsme pak přestoupili 
na vlak, který nás zavezl do 
Mikulova.
V  Mikulově  jsme  se  šli 

podívat  na  zámek  na  vý-
stavu zaměřenou na objevy 

z římské doby. Poté jsme si 
prošli  mikulovské  náměs-
tí a vydali jsme se kolem 
Kozího  hrádku  k  jeskyni 
Na  Turoldu.  Ve  zdejším 
labyrintu  chodeb  jsme  se 
příjemně  zchladili,  neboť 

venku  se  nás  pokoušelo 
sluníčko upéct zaživa. 
Potom jsme se vydali zpět 

do  centra  města,  dokoupili 
jsme si různé suvenýry a šli 
jsme na vlak domů. 

Sára Holásková

Výlet VIII. a IX. třídy
Ve dnech 21. až 22. června 

se žáci 8. a 9. ročníku zúčast-
nili  výletu  do  Velkých  Losin. 
Sraz  byl  v  Otrokovicích  na 
vlakovém  nádraží,  kde  jsme 
společně  nastoupili  na  vlak. 
Hodně  jsme přestupovali,  ale 
nakonec  jsme  dojeli  do  Ra-
potína,  kde  jsme  spali  v  dře-
věných  chatkách.  Tašky  jsme 
si  tam  nechali,  vzali  jsme  si 
jen to nejdůležitější a šli jsme 
opět  na  vlak.  Naše  první  za-
stávka byla elektrárna Dlouhé 
Stráně, kde jsme se dozvěděli 
spoustu věcí o nádržích, a jak 
fungují.  Pak  nám  pán  pustil 
zajímavý  dokument  o  Dlou-
hých  Stráních,  při  kterém  si 
většina  zdřímla.  Přistavili 
nám autobus, kterým jsme jeli 
do spodní nádrže a poté jsme 
vyjeli nahoru na tu vrchní, kte-
rá  byla  vypuštěná,  ale  i  přes 

to  tam  byl  krásný  výhled. 
Po  chvilce  procházení  ko-
lem  obrovské  nádrže  nám 
začalo  pršet,  tak  jsme  utí-
kali k autobusu, se kterým 
jsme se vrátili zpátky. Večer 
jsme  povečeřeli,  a  někteří 
z  nás  se  seznámili  se  ško-
lou  z Brna,  která  tam byla 
také. V noci, když už všichni 
spali, tak někteří z nás pro-
stě  nemohli  usnout,  takže 
jsme další  ráno byli  ospalí 
a unavení. Ale to nám neza-
bránilo v tom, abychom se 
nevyřádili v místním aquapar-
ku, který byl naší další zastáv-
kou hned poté, co jsme se roz-
loučili s kempem, kde se nám 
moc líbilo. Po „koupáku“ jsme 
si někteří zašli na oběd a pak 
jsme navštívili naši poslední 
zastávku,  a  to  ruční  papírnu 
ve Velkých Losinách, kde jsme 

se dozvěděli o tom, jak se ruč-
ně  vyrábí  papír,  a  taky  něco 
o  historii  papíren.  Náš  výlet 
už byl u konce, když jsme če-
kali  v  pařícím  slunci  na  vlak, 
který  měl  tři  čtvrtě  hodiny 
zpoždění.  Nakonec  jsme  od-
jeli a v Otrokovicích už na nás 
naši drazí  rodiče čekali. Výlet 

se mi moc líbil, navštívila jsem 
zajímavá místa, a to můžu říct 
za  všechny.  Veliké  díky  patří 
našim  učitelům  panu  Lízalo-
vi a Palúchovi, kteří to s námi 
vydrželi  a  zařídili  nám vážně 
super výlet. 

Alice Stuchlíková, 
žákyně VIII. třídy 

Školní výlet 1.A a 1.B do zOO
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Sedící zleva: Lenka 
Fischerová, Marie Kulíšková, 
Lucie Prachařová, Markéta 
Čevelová, Adéla Kylarová, 
Karolína Dundálková, Barbora 
Koutná, Markéta Polomíčková.

Stojící uprostřed: p. uč. Jiří 
Veselý, p. uč. Marta Musilová, 
p. zástupkyně ředitele 
Hana Huťková, p. ředitel 
Vojtěch Tělupil, p. uč. Pavlína 
Němečková, p. uč. Libor Lízal, p. 
uč. Olga Idesová.

Stojící zleva: Filip Daubner, 
Martin Trvaj, Jakub Chaloupka, 
Michal Hujíček, Vít Dundálek, 
Mojmír Blažek, Lukáš Sklenařík, 
tř. uč. Michal Palúch.

Devátý ročník opouští školu
Ve  školním  roce  2015/2016 

odchází 15 žáků devátého roční-
ku a jeden žák ze 7. ročníku – na 
střední školy a střední odborná 
učiliště. Většina žáků uspěla  již 
v prvním kole přijímacích zkou-
šek dne 22. dubna 2016.
Na maturitní obory se hlásilo 

10 žáků a všichni byli přijati na 

školu,  kterou  si  zvolili.  Pouze 
jedna žákyně si ve druhém kole 
vybrala jinou střední školu, než 
na jakou se původně hlásila.
Čtyři  chlapci  a  dvě  dívky  si 

za  svůj  další  cíl  zvolili  učební 
obory  s  možností  dalšího  stu-
dia  a  ukončení  také  maturitní 
zkouškou.

Na maTuRiTNÍ oboRy NaSTouPÍ:
gymnázium Stojanovo církevní Velehrad: Adéla Kylarová
Průmyslovou Sš Zlín – strojírenství: Vít Dundálek
Průmyslovou Sš uherské hradiště – strojírenství: Mojmír Blažek
obchodní akademii Zlín nastoupí: Lucie Prachařová
SPš Polytechnickou Zlín nastoupí:  Filip Daubner – elektrotechnik 
Jakub Chaloupka – mechanik elektro 
Sš Zdravotní Zlín: Barbora Koutná
Sš Zdravotní Kroměříž: Markéta Polomíčková
Scš bojkovice: Markéta Čevelová – sociální činnost
Scš bojkovice: Karolína Dundálková – předškolní pedagogika

Na STřEdNÍ odboRNá uČiLišTě NaSTouPÍ: 
SPš otrokovice: Lenka Fischerová – obor chemik, gumař – plastikář 
Michal Hujíček – obor instalatér Jan Františák  – obor autoklempíř
Soš Vizovice: Marie Kulíšková – obor kadeřnice
SPš Polytechnická: Lukáš Sklenařík – obor obráběč kovů
Sou uherský brod:  Martin  Trvaj  –  obor  opravář  zemědělských 
strojů

Jménem  vedení  školy,  všech  učitelů  i  jménem  svým  blahopřeji 
všem žákům k jejich přijetí na školy. Přejeme jim mnoho úspěchů 
v dalším studiu a doufáme, že si  jednou vzpomenou na své první 
krůčky na naší škole, na řadu úspěchů, a že se budou rádi vracet na 
naši školu v Halenkovicích. 

Mgr. Jiří Veselý, výchovný poradce ZŠ Halenkovice

Dětský den 1. - 3. tříd
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PRoSPěch a choVáNÍ Za 2. PoLoLETÍ šKoLNÍho RoKu 2015/2016
1. a ročník: 
13 žáků – 9 chlapců, 4 dívky
Třídní učitelka: Hana Čechová
Asistentka: Iva Janíková
chování: bez problémů
Prospěch:  všichni  žáci  vyzna-
menaní
Samé jedničky: 
Březíková  Amálie,  Juřeno-
vá  Ludmila,  Kašpárek  Daniel, 
Kašparová  Markéta,  Machala 
Filip,  Mrázková  Petra,  Musil 
Ondřej, Očadlík Daniel, Tišocký 
Jakub, Veselský Šimon
Panel cti: Petra Mrázková

1. b ročník: 
14 žáků – 10 chlapců, 4 dívky
Třídní učitelka:  Jarmila  Tělu-
pilová
chování: bez problémů
Prospěch:  všichni  žáci  vyzna-
menaní
Samé jedničky:  Baránková Jana 
Barbora, Flašar Jiří, Holejšovský 
Vít,  Kedruš  Marek,  Musil  Jiří, 
Pešl Norbert, Pliska Tobiáš, Tr-
vajová Adéla Natálie
Panel cti: Tobiáš Pliska

2. ročník: 
24 žáky – 13 chlapců, 11 dívek
Třídní učitelka: Eva Horňáková
chování: bez kázeňských posti-
hů
Prospěch:  všichni  žáci  vyzna-
menaní
Samé jedničky:  Dobrozemská 
Veronika,  Gajdošík  Jan,  Holás-
ková  Melisa,  Hradílková  Amá-
lie,  Karbowiak  Ondřej,  Koutný 
Milan, Kučera Michal, Kulíšková 
Sandra, Petrášová Beáta, Proko-
pová  Leona,  Spáčilová  Denisa, 
Vašíček Roman, Zdráhal Adam, 
Železníková Kateřina
Panel cti: Milan Koutný

3. ročník: 
16 žáků – 5 chlapců, 11 dívek
Třídní učitelka: Eva Sattková
chování: bez kázeňských posti-
hů
Prospěch:  14  žáků  prospělo 
s vyznamenáním
Samé jedničky:  Bařinková Bar-
bora, Kubičíková Markéta, Kuče-
rová Aneta, Valentíková Klára
Panel cti: Barbora Bařinková

4. ročník: 
21 žák – 12 chlapců, 9 dívek
Třídní učitelka:  Marta  Skýpa-
lová
chování:  uděleno  „napomenutí 
třídního  učitele“  dvěma  žákům 
za neplnění školních povinností
Prospěch: 13  žáků  prospělo 
s vyznamenáním
Samé jedničky:  Hlavinková 
Amálie,  Kašpárková  Radka, 
Mrázková  Kateřina,  Musilová 
Tereza, Očadlíková Šárka, Šubík 
Tomáš
Panel cti: Šárka Očadlíková

5. ročník: 
18 žáků – 7 chlapců, 11 dívek
Třídní učitel: Jiří Veselý
chování: bez problémů
Prospěch:  16  žáků  prospělo 
s vyznamenáním
Samé jedničky:  Černoch  To-
máš,  Jelínková  Kateřina,  Pavel-
ková  Alexandra,  Prokop  Lukáš, 
Sklenaříková Tereza
Panel cti: Lukáš Prokop

6. ročník: 
15 žáků – 7 chlapců, 8 dívek
Třídní učitelka: Olga Idesová
chování: jednomu žáku uděleno 
„napomenutí třídního učitele“ za 
nevhodné chování ve vyučovací 
hodině  a  za  neplnění  školních 
povinností. 
Prospěch: 7 žáků prospělo s vy-
znamenáním
Samé výborné:  Horková  Ven-
dula, Hradílková Gabriela, Plato-
šová Aneta, Velecká Alena
Prospěli s vyznamenáním:
Sobková  Lucie,  Nádvorníková 
Aneta, Kedruš Adam
Panel cti: Lucie Sobková

7. ročník: 
21 žák – 13 chlapců, 8 dívek
Třídní učitelka: Pavlína Němeč-
ková
chování:  snížený  klasifikační 
stupeň  (přespolní,  nepřizpůso-
bivý  žák),  důtka  ředitele  školy 
–  nevhodné,  vulgární  způsoby 
chování. 
Prospěch: 6 žáků prospělo s vy-
znamenáním
Samé výborné:  Surý Ladislav
Prospěli s vyznamenáním:

Marcaníková Lenka, Prachařová 
Gabriela,  Skřivánková  Denisa, 
Trvaj  František,  Dobrozemská 
Kristýna
Panel cti: František Trvaj

8. ročník: 
19 žáků – 8 chlapců, 11 dívek
Třídní učitel: Libor Lízal
chování: bez připomínek 
Prospěch: 8 žáků prospělo s vy-
znamenáním
Samé výborné:  Krátká Nikola
Prospěli s vyznamenáním:
Gabrhelíková Barbora, Trvajová 
Viktorie,  Surý Lukáš,  Stuchlíko-
vá Alice, Hastík David, Badalová 
Veronika, Hrbáčková Kateřina
Panel cti: Kateřina Hrbáčková

9. ročník: 
15 žáků – 7 chlapců, 8 dívek
Třídní učitel: Michal Palúch
chování: v pořádku 
Prospěch: 2 žáci prospěli  s vy-
znamenáním
Adéla Kylarová, která byla navr-
žena na panel cti

Jakub  Chaloupka  –  nejlepší  žák 
školy. Výborný prospěch po celou 
dobu školní docházky, příkladná 
reprezentace školy ve vědomost-
ních oborech.
Slavnostní  ukončení  školního 

roku  se  uskutečnilo  za  pěkného 
počasí v parčíku u školy ve čtvr-
tek 30.  června. Ředitel  školy pan 
Tělupil  poděkoval  všem,  kteří 
se  zasloužili  o  to,  aby  školní  rok 
proběhl  v  duchu dobré  pracovní 
morálky,  dalších  budovatelských 
aktivit,  příkladné  reprezentace 
školy  i  obce,  zhodnotil  prospěch 
a chování žáků. Byly uděleny od-
měny  těm nejlepším žákům, při-
pomenul nejdůležitější akce, které 
se v průběhu školního roku usku-
tečnily a popřál žákům 9. ročníku 
hodně úspěchů a sil v přípravě na 
svá budoucí povolání a všem pří-
tomným hezké  prázdninové dny. 
K této zdravici se připojili i pozvaní 
hosté:  starosta  obce  – p.  Jaromír 
Blažek a zástupkyně výboru SRPŠ 
– p. Žaneta Nádvorníková.

Hana Huťková

NEjLEPšÍ žáK šKoLy

Za dlouhodobě vynikající prospěch 
a příkladnou reprezentaci školy ve 
vědomostních oborech byl nejlepší 
žákem školy za školní rok 2015 - 2016 
vyhlášen jakub chaloupka.
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Když vyslovíme  slovo  „mo-
rálka“,  vybaví  se mnoha  sou-
časným  lidem  soubor  pravi-
del  toho,  co  se  musí,  a  co  je 
povinné, a  také naopak, co  je 
zakázáno,  co  se  dělat  nesmí. 
Obvykle tato nařízení a záka-
zy  vytvářejí  obraz  morálky 
jako  něčeho  bezduchého,  co 
brání v radosti ze života. Naší 
době se podařilo relativizovat 
takřka všechny tradiční a ne-
zpochybnitelné hodnoty, a tak 
se celá morálka stala věcí vku-
su,  svobodného  rozhodnutí, 
čemu se chci podřídit a čemu 
ne.  Neptáme  se  už,  kde  je 
pravda a co je správné, ale co 
mně  více  vyhovuje,  co  se mi 
líbí.  Neexistuje  žádné  tabu. 

faRNoST Život jako umělecké dílo
Člověk má právo vidět a slyšet 
všecko,  vyjadřovat  se  jakkoli 
a  o  čemkoli,  neomezovat  se 
v ničem.
Částečně  je  tento  postoj 

ospravedlněn tím, že se dneš-
ní člověk skutečně cítí unaven 
všemi předpisy a zákazy, a tak 
touží po svobodném pohledu 
na svět. A přece cítíme, že je tu 
něco, co by mohlo být osudné.
Zkusme  problém  přiblížit 

přirovnáním.  Když  se  do  ně-
jaké továrny či laboratoře po-
řídí  nový  technický  přístroj, 
nemůžou  si  zaměstnanci  jen 
tak bezmyšlenkovitě  sáhnout 
na  každou  páčku  a  tlačítko, 
kde  je  napadne.  Kolik  lidí  na 
podobnou věc doplatilo, když 
se  např.  učilo  jezdit  autem? 
Žádný  rozumný  otec  nepůjčí 

nezletilým  synům  nové  auto 
jen proto,  aby se na něm ně-
kde  na  louce  učili  jezdit.  Na 
stroje jsme tedy opatrní. Jsme 
dokonce i dost opatrní na 
vlastní  žaludek.  Také  neříká-
me malým dětem, aby zkusily 
sníst všecko, co před nimi leží, 
a samy se pak rozhodly, co je 
k jídlu, a co není. Běda, kdyby-
chom to aplikovali na jedy!
Je  velice  zvláštní,  že  v  du-

chovní  oblasti,  jak  se  zdá, 
dnešního člověka pocit odpo-
vědnosti opustil. Mohu přece 
přemýšlet  o  čemkoli,  mohu 
vyslovit  cokoli,  mohu  vidět 
a slyšet, co se mi zachce...
Cílem  křesťanské  morálky 

však  není  pouze  vyhýbat  se 
zlu, které škodí, ale především 
vytvořit  z  lidského  života 

krásné  umělecké  dílo.  Zapo-
mněli jsme, že Boží přikázání 
jsou  jako  tóny  krásné  har-
monie. Všecka přikázání  jsou 
navzájem  sladěna  v  úchvat-
ný  kosmický  chór.  Stačí,  aby 
v orchestru jeden nástroj hrál 
špatně, a pokazí celou harmo-
nii.  Potřebujeme  mít  zážitek 
krásy, která plyne z toho, když 
se Boží přikázání zachovávají. 
Žádný  umělec  necítí  zákony 
krásy  jako  něco  umělého,  co 
by ho svazovalo a omezovalo, 
ale  naopak  jako  křídla,  která 
mu  umožňují  fantastický  let. 
A  tak  bychom  měli  chápat 
i  Boží  přikázání,  která  vedou 
k životu.

Bohumil Kundl
Zdroj: 

www.farnosthalenkovice.eu

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Každé dítě má mít možnost 

navštěvovat  ve  škole  výuku 
náboženství.  Smyslem  hodin 
náboženství  je dát dětem pří-
ležitost systematicky si osvojit 
křesťanské postoje a styl živo-
ta a rozvíjet sociální vztahy na 
základě  poznávání  křesťan-
ských hodnot.
Současný životní styl od člo-

věka  vyžaduje  nejen  mnoho 
znalostí, ale  i schopnost rozli-
šovat dobré od zlého, potřebné 
od zbytečného a najít motivaci 
pro  správné  jednání.  Dítě  po-
třebuje  společenství  dobrých 
kamarádů,  se  kterými  zažije 
něco  hezkého,  a  kteří  ho  do-
káží  obohatit.  Náboženství  se 
snaží  pomoci  dětem  objevo-

vat  krásu  přírody,  odhalovat 
poklady ze světa umění a po-
znávat  důležité  hodnoty,  na 
kterých stojí naše kultura. Ná-
boženská  výchova  nemá  být 
pouhým předáváním informa-
cí  ze  světa  víry,  ale  možností 
setkání  s  lidmi,  kteří  se  snaží 
o přátelství s Bohem a o kva-
litní  vztahy  s druhými.  I  když 

má člověk jiné než křesťanské 
přesvědčení,  není  bez  význa-
mu seznámení se s tím, co stálo 
u kořene naší civilizace, co naši 
předkové rozvíjeli a uchováva-
li.  Více  vědět  pomáhá  odstra-
ňovat předsudky a mírnit oba-
vy a výhrady.

Bohumil Kundl
Zdroj: 

www.farnosthalenkovice.euVydrž, jenom si něco stáhnu
„Pane Bože, můžeš mi prozra-

dit, proč mi rodiče zakazují sedět 
denně u počítače?“,  ptá  se  zou-
fale  chlapec  klečící  na  kolenou 
s pohledem upřeným do nebe.
„Vydrž,  jenom  si  něco  stáh-

nu...“, zazní mu v odpověď shůry.
Tak  to  je  prosím  vtip,  který 

mého  syna  pobavil  poslední 
dobou snad nejvíc. Nepochybně 
proto, že z něj dýchá současnost 
a synova vlastní zkušenost. Stej-
ně jako možná i vy, ženeme stále 
děti od monitoru a já s oblibou 
hrozím tím, že si napájecí kabel 
k  PC  budu nosit  raději  do  prá-
ce. Bodejť by nás pak syn v tom 
vtipu nepoznal, že? Ale těší mě, 
že v něm snad poznal i něco ji-
ného. Troufám si říci, že blízkost 
Boha  každému  člověku.  Stvořil 
nás přece k obrazu svému a pro 
sebe, nepochybně nám tedy ro-

zumí více, než my sami sobě. A to 
ať jsme v jakémkoliv věku a po-
stavení.
Takže  stejně  jako  rozumí  na-

šim rodičovským obavám a sna-
hám vést  lidský potěr k vyšším 
cílům, tak bezesporu výborně ro-
zumí i rozjásané a bezprostřední 
dětské  duši,  posedlé  jakoukoliv 
i počítačovou hrou. A tak si mys-
lím, že se Bůh v tomto vtipu dává 
poznat  dětem  mnohonásobně 
více  a  lépe,  než  mým  rodičov-
ským mentorováním. Bůh sedící 
u  počítače  a  stahující  aplikace, 
videa či já nevím co, je pro mno-
ho  z  nás  opovážlivostí,  možná 
i pohoršujícím výsměchem. Pro 
mladou  generaci  je  však  tato 
uvolněná a nadsazená představa 
Boha určitě přitažlivá a milá. Vy-
kresluje Boha jako toho, kdo jim 
rozumí, činí to co oni, „ujíždí“ na 

tom samém jako oni a je tak „in“. 
A že mladým Bůh rozumí a je „in“ 
si buďme jistí!

Mě  osobně  nijak  nepobuřuje 
fakt, že v očích mnoha dětí není 
Bůh, dříve zobrazovaný jako ne-
dostupný a úctyhodný stařec na 
obláčku, příliš vzdálen komuko-
liv  ze  současníků. Možná  je  tak 
dětem lépe srozumitelný, pocho-
pitelný a mohou snáze získat ten 
krásný pocit, že jim Bůh rozumí, 
že je nablízku, že není nedosaži-
telný. Mohou přijít k tomu, že je 
ukryt v prostotě, jednoduchosti, 
současnosti…  Není  to  přitom 
o žádné slevě z kvality duchovní-
ho života, zavržení hlubiny víry, 
ale o přijetí skutečnosti, že i víra 
roste, zraje a dospívá, proto má 
v dětství svéráznou a originální, 
mnohdy až úsměvnou podobu.

No a jak to u nás dopadlo? Do 
práce s kabelem nechodím. Na-
konec  stačilo  nastavit  pravidla 
či  spíše  dohodnout  rozpis  dní 
a  hodin,  kdy  je  počítač  dětem 
k dispozici (a ve zbylém čase tak 
konečně i nám). A je zdá se klid. 
Syn  je  ušetřen  našich  připomí-
nek  k  jeho  posedlosti  hrou Mi-
necraft a my zase jeho žadonění 
o „chvilku“ u počítače. A to, v jaké 
konkrétně nekonkrétní předsta-
vě má každý z nás  trojjediného 
Boha, je jen nádhernou ukázkou 
jedinečnosti každého člověka. Ať 
už  v  sobě nosíme nejrozličnější 
podoby  a  představy  Boha,  jisté 
je, že On je nakonec stejně jenom 
jeden a veškeré lidské představy 
o Jeho podobě jsou všechny tak 
trochu „mimo mísu“...                  (iš)

Zdroj: 
www.farnosthalenkovice.eu
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OPRAVA FARNÍ BUDOVy V ROcE 2016
Vzhledem k zájmu o infor-

mace k opravě farní budovy 
vám  chceme  sdělit  několik 
věcí  k  probíhajícím  pracím. 
V letošním roce byly prove-
dené nutné „oseky“ vlhkých 
omítek  v  přízemí  budovy 
a  odstranění  prohnilých 
podlah  ve  dvou  místnos-
tech.  Po  odstranění  omítek 
byly  osazeny  nové  rozvody 
elektroinstalace, vody, tope-
ní  a  nového  rozvaděče.  Ná-

sledovalo vybourání starých 
oken a montáž nových, nové 
omítky,  podlahy,  podhledy 
a dokončovací práce ve dvou 
spodních  místnostech  tak, 
abychom  mohli  uskuteč-
nit misijní  jarmark v  těchto 
prostorách.  To  se  nakonec 
podařilo  a  byli  jsme  velmi 
rádi, že „cestu“ na faru zno-
vu  našla  spousta  lidí,  kteří 
zavzpomínali na časy svého 
mládí,  kdy  tuto  budovu  na-

vštěvovali pravidelně. Opra-
vené místnosti již slouží jako 
zkušebna pro „scholu“  i pro 
farní „spolčo rodin“. 
V  následujícím  roce  je 

naplánována  výměna  oken 
ve  2.  np,  výměna  vstupních 
dveří,  dokončení  podlah  ve 
vstupu a kanceláři a realiza-
ce sociálního zařízení v pří-
zemí.  Samozřejmě  je  vše 
závislé na financích. Na rea-
lizaci oprav se podílí i Obec 

Halenkovice,  které  tímto, 
za  poskytnutí  nejen  financí 
ale  i  bezplatného  odvozu 
vybourané  sutě,  děkujeme. 
Dále  děkujeme  panu  Vašíč-
kovi  za  výmalbu  a  rodině 
Janečkové za řešení veškeré 
elektroinstalace. 
Doufejme,  že  nejen  na 

faru,  ale  i  velkou  zahradu 
najde  cestu  v  příštím  roce 
více lidí, kteří vytváří spole-
čenství obce.                       MB     

fiRma PRoVEdENé PRácE cENa

pan Přecechtěl rozvody vody,  odpadů, topení včetně těles a elektrokotle 50 500 Kč

pan Fojtík  bourací práce, montáž příčky, podhledů,  parapetů, 
úprava kuchyňské linky 39 429 Kč

Hestav  omítky, hrubé podlahy, tepelná izolace, okna, 
hydroizolace, potěry 267 255 Kč

pan Langer podlahy - izolace, podlahovina 23 250 Kč

Janečkovi

 kompletní elektro, světla, vypínače, zásuvky, rozvaděče, el. přípojka 55 000 Kč

přeložení vodoměru nad podlahu 5 500 Kč

platba za hlavní jistič 7 500 Kč

cELKEm 448 434 Kč

NáKLady SPojENé S oPRaVou faRNÍ budoVy Za RoK 2016
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Klub seniorů halenkovice se představuje a vítá nové zájemce
Náš  klub  byl  založen  již 

v  roce 2007. Každý druhý  tý-
den se setkáváme v kulturním 
domě,  kde  nám  vedení  obce 
umožňuje  využívat  prostory, 
které zrovna vzhledem k veli-
kosti právě pořádané akce po-
třebujeme. 

V letošním roce jsme se se-
tkali  již  12x.  Náplň  setkání  je 
různorodá.  Letošní  rok  jsme 
začali  promítáním  fotografií 
loňského  roku.  Poté  nás  paní 
Vlasta  Hrózová  pozvala  na 
procházku po  Francii  do  Pro-
vence.  Pan  Petr  Strašák  nám 
poradil  jak  ve  stáří  naložit 
s financemi. MDŽ jsme oslavi-
li s panem Václavem Šubíkem 
a  jeho  harmonikou.  Jak  proti 
„šmejdům“ nám radili zástupci 
Policie ČR. Na Den matek nám 
zahrála  skupina  „Návraty“ 
z Tlumačova a tanečkem potě-
šily děti z mateřské školy. Paní 
Kempová nám přednášela  jak 
zdravě  stárnout  a  paní Kašná 
nám poskytla informace o so-
ciální  problematice  seniorů. 
Před prázdninami jsme se roz-
loučili v hospodě u Lhotských 
písničkami pana Vaška Šubíka.
Také pořádáme 2x ročně zá-

jezdy do okolí. Na jaře jsme za-
vítali do Zlína do nové knihov-
ny a muzea Tomáše Bati a den 
jsme  završili  bowlingovým 
turnajem. S klubem seniorů ze 
Žlutavy jsme již dříve navázali 
spolupráci a  letos  jsme přijali 
pozvání na návštěvu a pobese-
dování. 
Mimo těchto akcí cvičíme na 

balonech každý čtvrtek v tělo-
cvičně  základní  školy.  Cvičení 
je přizpůsobené našemu věku 
a zdravotnímu stavu.
Po  prázdninách  nás  čeká 

zájezd  a  další  setkání  se  zají-
mavými lidmi. Pokud si chcete 
vyslechnout  pěknou  přednáš-
ku na jakékoliv téma, zazpívat 
si písničky nebo jen pobesedo-
vat, přijďte mezi nás a možná 
se Vám mezi  námi  zalíbí.  Věk 
nerozhoduje.

Božena chytilová
Vedoucí Klubu  seniorů Halenkovice

akce, které jsme v první polovině roku 2016 uspořádali:   
18. 1. 2016   Setkání v novém roce 2016
  1. 2. 2016    Promítání fotografií z akcí z loň-

ského roku
15. 2. 2016    Procházka Francií  

– Provence s paní Vlastou Hró-
zovou

29. 2. 2016    Posezení s finančním poradcem  
panem Petrem Strašákem

14. 3. 2016   MDŽ v klubu seniorů
22. 3. 2016    Výlet do Zlína – knihovna, muze-

um Bati, bowling

Výlet do krajské knihovny ve ZlíněNávštěva u sousedů na Žlutavách

Besedy

11. 4. 2016   Jak proti šmejdům poradí Policie ČR  
25. 4. 2016   Povídání u čajíčku a kafíčka 
  9. 5. 2016    Den matek se skupinou Návraty  

z Tlumačova a vystoupení dětí 
z MŠ

23. 5. 2016    Jak zdravě stárnout přednáší  
paní Romana Kempová

  6. 6. 2016    O sociální problematice seniorů  
přednáší paní Alena Kašná

  8. 6. 2016   Návštěva u sousedů na Žlutavách
20. 6. 2016   Rozloučení před prázdninami
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i. kolo Českého poháru v letním biatlonu LetohradbiaTLoN První  závod ČP  letní  biatlonové  sezóny proběhl  za 
krásného slunného počasí od pátku 3. června 2016 do 
neděle 5. června 2016 v Letohradě. Celkem se zúčast-
nilo 465 závodníků z celé ČR, z toho bylo 235 žáků.
Z našeho oddílu se kvalifikovalo jedenáct závodníků. 

Deset v žákovských kategoriích a jeden v dorostu. Po 
pátečním  tréninku  naši mladí  biatlonisté  absolvovali 
v sobotu sprint a v neděli sprint se štafetovou střelbou. 

umístění jednotlivých závodníků:
žáci A  Palla Štěpán   2 x 1. místo
žačky A  Jelínková Anna   19. a 18. místo
žáci B  Vašíček Richard   8. a 5. místo
žačky B  Musilová Tereza  24. a 26. místo
žačky B  Jelínková Kateřina   34. a 37. místo
žáci c  Palla František   9. a 13. místo
žačky c  Gabrhelíková Barbora   14. a 7. místo
žačky c   Flašarová Renata   27. a 37. místo
žačky c   Donovalová Karolína   43. a 52. místo
žačky c   Vojáčková Adriana   48. místo
dorostenci B   Trvaj Radek   14. a 17. místo 

V soutěži družstev jsme obsadili 7. příčku z 38 star-
tujících.

Krajský přebor v letním biatlonu
Krajský přebor žáků v let-

ním biatlonu  se uskutečnil 
20.  8.  2016  v  lyžařském 
areálu  Bučiska  -  Rožnov 
pod  Radhoštěm.  Proběhl 
zde  vytrvalostní  závod  za 
účasti  jedenácti  halenko-
vických  biatlonistů.  Sou-
těžilo se celkem o osm po-
hárů krajského přeborníka. 
Našim  sportovcům  se  díky 

přesné střelbě podařilo vy-
bojovat pět pohárů.
Krajským  přeborníkem 

se  stal:  Flašar  Jiří  v  kate-
gorii  přípravka  hoši,  Palla 
Štěpán  v  kategorii  žáci  A, 
Vašíček  Richard  v  katego-
rii  žáci  B,  Palla  František 
v kategorii žáci C a Gabrhe-
líková  Barbora  v  kategorii 
žákyně C.

umístění ostatních závodníků:
Přípravka dívky   Petrášová Beata   5. místo
Žačky A Jelínková Anna    5. místo
Žačky B   Musilová Tereza   5. místo
Žačky B   Jelínková Kateřina   10. místo
Žačky B   Nádvorníková Aneta   8. místo
Žačky c   Vojáčková Adriana   10. místo

V průběhu letních měsíců museli naši biatlonisté absolvovat 
závody: 
Letohrad 4. - 5. 06. 2016 - I. kolo Českého poháru v LB
Ostrava 19. 06. 2016 - oblastní závod
Bystřice p. Hostýnem 25. - 26. 06. 2016 - II. kolo Českého poháru v LB
Břidličná 13. 08. 2016 - oblastní závod
Rožnov pod Radhoštěm 20. 08. 2016 - oblastní závod 
Těrlicko 27. 08. 2016 - oblastní závod

František Palla
Besedy
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foTbaL
Turnaj  fotbalových  amaté-

rů má  za  sebou  již  třetí  roč-
ník. V sobotu 18. června 2016 
si  cestu  za  fotbalem  našlo  6 
týmů.  Tento  turnaj  navazuje 
na tradici Ha-La ligy, která se 
po několik let hrávala během 
zimních víkendů.
Po úvodních dvou ročnících 

letní verze se organizátorům 
z  TJ  Halenkovice  potvrdila 
správnost  nastoupené  cesty. 
Jejím hlavním cílem je přivést 
na  halenkovické  fotbalové 
hřiště milovníky kopané star-
ších ročníků, bývalé fotbalisty 
amatérské fotbalisty a ty, kte-
ří jsou ochotni aktivně prožít 
jeden sobotní den.
Turnaj  se  opírá  o  zázemí 

fotbalových  šaten  s  Hospo-
dou  na  Hřišti,  která  účastní-
kům poskytuje  nezbytné po-
volené  podpůrné  prostředky 
pro  doplňování  sil  (které  se 
často ztrácí velmi rychle). Ne 
všichni se ale spoléhají jen na 
hospodu.  Stalo  se  příjemnou 

TuRNaj foTbaLoVých amaTéRŮ 2016
a vítanou tradicí, že muž-
stva  jsou  doprovázena 
početnými  skupinami  fa-

noušků a fanynek, které mají, 
kromě  fandění,  na  starosti 
i péči o hráče svých týmů. Asi 
nejaktivnější  a  nejsympatič-
tější je v tomto směru výprava 
od Svatých, jejíž přístup k celé 
akci zřejmě nejvíce odpovídá 
představám o pohodě, zábavě 
a týmovém duchu.
Sportovní  stránka  turnaje 

je  samozřejmě  také  důleži-
tá, ale není na prvním místě. 
Už  pravidla,  která  omezují 
věk,  znemožňují  startovat 
mladým  aktivním  fotbalis-
tům  a  umožňují  neomezené 
střídání,  upřednostňují  spíše 
fotbalové  zkušenosti  než  fy-
zickou stránku hry.
Samotný  průběh  turnaje 

byl  vcelku  vyrovnaný  a  pa-
dalo  spoustu  pohledných 
gólů. Ukazuje se,  že hrát  fot-
bal  se  nezapomíná,  to  jen 
opotřebované  tělo  už  často 
nedokáže  realizovat  to,  co  si 
hlava usmyslí. Zub času, kte-
rý pomalu, ale jistě ohlodává 

tělesnou  schránku  každého 
z  nás,  šel  toto  odpoledne  na 
první  pohled  poznat  zejmé-
na  na  dolních  končetinách 
hráčů, které byly z velké části 
zpevněny nejrůznějšími orto-
pedickými pomůckami. V po-
rovnání s moderním fotbalem 
byla  také  zřejmá  minimální, 
vlastně nulová, spotřeba gelu 
na vlasy, který často ani neby-
lo kam aplikovat a velmi malé 
pokrytí těl hráčů vytetovaný-
mi obrazci.
Velkou  pochvalu  a  podě-

kování  si  zaslouží  pánové 
rozhodčí, kteří zápasy vedli 
zodpovědně  a  s  přehledem 

-  odpískat  takový  maraton 
nebylo  jen  tak.  Všechna 
utkání byla zvládnuta v du-
chu fair play - nikdo z účast-
níků neutrpěl vážné zranění.
Závěr  turnaje  už  také  za-

číná  mít  tradiční  formu. 
I  letos  se  vítězné  mužstvo 
o sud piva s ostatními pěkně 
podělilo – žízeň tak zahnali 
všichni společně.
Příští  ročník  turnaje  se 

uskuteční  opět  před  letní-
mi prázdninami – máte  tak 
dost  času  postavit  vlastní 
fotbalový  tým.  Budeme  se 
těšit… 

R. Janeček

VýSLEdKy TuRNajE: 
1. místo - Výbor
2. místo - Za pět dvanáct
3. místo - Rangers
4. místo - Přípravka
5. místo - FC Dolina
6. místo – Svatí

Výbor
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za pět dvanáct Fc Dolina

Rangers Přípravka

Svatí Ortopédi - přehlídka ortéz 
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Nábor mladých fotbalistů 
a fotbalistekTJ  Halenkovice,  oddíl  kopa-

né, pořádá nábor nových mla-
dých  fotbalistů  a  fotbalistek 
pro mužstva přípravky a žáků. 
Věk  nerozhoduje,  jsou  vítáni 
všichni mladí chlapci či děvča-
ta. Děti, které mají zájem o fot-
bal, mohou přijít na kterýkoliv 
trénink.
Tým mladších žáků (děti, rok 

narození 2004 a mladší) trénu-
je  na  halenkovickém  fotbalo-
vém hřišti vždy v úterý a v pá-
tek od 16:30 do 18:00 hod.
Tým přípravky (děti, rok na-

rození 2010 a mladší)  trénuje 

na  halenkovickém  fotbalo-
vém  hřišti  vždy  v  pondělí 
a  ve  středu  od  17:00  do 
18:00 hod.
V  zimě  se  trénuje  v  tělo-

cvičně ZŠ Halenkovice. 

TuRNaj foTbaLoVých PřÍPRaVEK 2016
Halenkovické  fotbalové  hři-

ště  je  volně  přístupné  široké 
veřejnosti,  a  pohybu  milovní 
obyvatelé Halenkovic  toho ná-
ležitě využívají i v době prázd-
nin. Je zde proto možné setkat 
se  s  trénujícími  halenkovický-
mi  mužstvy,  ale  i  rekreačními 
fotbalisty,  kteří  si  občas  při-
jdou zahrát pro radost. V době 
školního  volna  se  zde  pravi-
delně  zastavují  i  rodiče  s  dět-
mi.  Jednoznačně  nejdůležitější 
prázdninovou akcí  je ale, dnes 
již tradiční, Turnaj fotbalových 
přípravek,  který  areál  hřiště 
na  Záhumení  a  Tělovýchovná 
jednota Halenkovice hostí vždy 
poslední  sobotu  prázdnin.  Le-
tos tomu nebylo jinak, turnaj se 
uskutečnil 27. srpna.
Přípravy na  turnaj  se vedou 

na  dvou  frontách.  Tou  první 

je  fronta  diplomatická,  která 
probíhá  již několik  týdnů pře-
dem.  V  rámci  těchto  příprav 
jsou zvány týmy a probíhá ko-
munikace  s  jejími  vedoucími 
a  trenéry.  K  těmto  přípravám 
patří také oslovování sponzorů, 
pořizování tolik důležitých cen 
a trofejí, a zajišťování materiálu 
pro zázemí a hřiště, na kterých 
se  budou  turnajové  zápasy 
odehrávat.
Druhou  frontou  je  samotná 

příprava areálu před turnajem 
a organizace  turnajového dne. 
Letos se začalo už v pátek od-
poledne  nachystáním  branek, 
šaten  a  laviček,  zapůjčených 
ze  ZŠ  Halenkovice.  V  sobotu 
ráno  pak  následovala  přípra-
va  hracích  ploch.  Jejich  vymě-
ření,  nalajnování,  rozmístění 
branek  a  jejich  zajištění  proti 

pádu,  stavba  stínících  altánků 
a  rozmístění  laviček.  Při  této 
přípravě  se  projevily  zkuše-
nosti z minulých ročníků, a tak 
bylo vše připraveno včas a bez 
problémů.  Proti  předchozím 
ročníkům  byly  řady  organizá-
torů početnější. Kromě trenérů 
halenkovických mládežnických 
týmů a členů vedení TJ výraz-
ně  ruku  k  dílu  přiložili  i  hráči 
A mužstva Halenkovic.
Všechny týmy bránou areálu 

prošly  včas,  byly  uvedeny  do 
svých šaten a seznámeny s or-
ganizačními  pokyny.  Přesně 
podle harmonogramu proběh-
lo  rozlosování  i  první  výkopy 
zápasů. Byly připraveny celkem 
čtyři hrací plochy. Dvě pro star-
ší  přípravky,  jedna  pro mladší 
přípravky  a  jedno  tréninkové 
hřiště pro děti, které měly vol-
no mezi zápasy.
Počasí  bylo  vpravdě  prázd-

ninové.  Slunce  provázelo  děti 
celým  turnajem,  k  poledni  byl 
stín  vyhledáván  opravdu  vše-
mi.  Možná,  že  vidina  tohoto 
luxusního  počasí  posledního 
víkendu  zapříčinila  to,  že  se 
z turnaje na poslední chvíli od-
hlásilo několik mužstev. I tak se 
v Halenkovicích sešlo šest týmů 
starších a čtyři  týmy mladších 
přípravek.  Téměř  devadesát 
malých  fotbalistů  a  fotbalistek 
s  jejich  doprovody  trenérů, 
maminek,  tatínků,  babiček, 
dědečků, sourozenců a dalších 
příznivců  fotbalu  vytvořilo  na 
Záhumení pěkný mumraj. Tedy, 

mumraj to byl jen na první po-
hled. Vše mělo jasný řád, každý 
věděl, kde je jeho místo, a co má 
dělat. Také proto zápasy probí-
haly, jak na běžícím pásu. Roz-
hodování utkání měli na starost 
členové  výboru  TJ  a  fotbalisté 
A mužstva. Také jim patří podě-
kování za to, že všechny zápasy 
proběhly bez negativních emo-
cí a hlavně bez zranění. Samo-
zřejmě, slzička se někdy objevi-
la,  ale nesrovnatelně více bylo 
úsměvů, radosti a nadšení tře-
ba ze vstřelených gólů. K tomu 
přispívalo i fandění diváků.
Porci  svých  zápasů  sehrá-

ly  jako  první  děti  z mladších 
přípravek.  Jejich  vyhodno-
cení  proto  přišlo  dřív.  Do-
šlo  na  rozdávání  první  části 
cen a  trofejí, které byly do  té 
doby vystaveny před šatnami 
a svým leskem neustále malé 
hráče  přitahovaly.  Vyhlášeni 
nebyli  jen  vítězové,  ale  i  nej-
lepší brankáři, střelci a zvlášt-
ní cenu získal i nejmladší hráč. 
Drobnou pozornost si odnes-
la  i  hrající  děvčata.  Týmy  si 
vybojovaly  medaile,  trofeje, 
poháry,  fotbalové míče, bran-
kářské rukavice, poukázky na 
sportovní  vybavení,  tašky  se 
sladkostmi.
Po vyhlášení obou kategorií 

vždy následovala oslava,  stří-
lely se dětské šampusy a pilo 
se z pohárů. U všeho byly ob-
jektivy  fotoaparátů  a  mobil-
ních  telefonů,  které  se  snaži-

Pokračování na straně 37.
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ly  zachytit  tyto  okamžiky  do 
rodinných  a  klubových  alb. 
Kdo  ví,  možná  se  někdy  bu-
dou  hodit  při  přípravách  te-
levizních reportáží vysílaných 
před důležitými mezistátními 
utkáními.
Organizátoři  turnaje  děkují 

všem,  kteří  umožnili  jeho  ko-
nání.  Dík  patří  všem  týmům, 
trenérům  a  rodičům,  kteří 

se  rozhodli  poslední 
prázdninovou  sobotu 
strávit  na  Halenkovi-
cích.  Poděkování  patří 
sponzorům,  kteří  ja-
kýmkoliv  způsobem 
turnaj podpořili.
Za  rok,  na  konci 

prázdnin,  u  dalšího 
Turnaje  fotbalových 
přípravek,  nashleda-
nou…               R. Janeček

NohEjbaL: ŠKODÍcI V HOLEŠOVĚ
V sobotu 20. srpna 2016 se tým „Škodíci“ z Halenko-

vic  ve  složení  Jirka  Doležalík,  Pepa  Gabrhelík  a  Pavel 
Fürst zúčastnil nohejbalového turnaje trojic v Holešově.
   Vzhledem k obhajobě loňského vítězství halenkovič-

tí nastoupili do turnaje s nejvyššími ambicemi. Bohužel 
hned v prvním utkání se zranil člen  týmu, Pepa Gabr-
helík. Navzdory zranění halenkovické družstvo zbytek 
turnaje nevzdalo a vybojovalo krásné 2. místo. 

Pavel Fürst

1. místo halenkovice
2. místo Baťov
3. místo Napajedla
4. místo Žlutava

PořadÍ SouTěžE mLadšÍch PřÍPRaVEK
Nejlepší střelec: 
David Rafaja (10 gólů)
Nejlepší brankář: 
Mikuláš Pavlík
Nejmladší hráč turnaje: 
Tobiáš Veselský

Poslední  zápasy  soutěže  starších  přípravek  skon-
čily  kolem  půl  druhé  odpoledne.  I  tato  mužstva  si 
odnesla řadu odměn, které jim byly předány v rámci 
slavnostního vyhlášení.

PořadÍ SouTěžE STaRšÍch PřÍPRaVEK
   1. místo Baťov
   2. místo Zlín
   3. místo halenkovice
   4. místo Tečovice
   5. místo Žlutava
   6. místo Kudlov

Nejlepší brankář: 
Martin Paták
Nejlepší střelec: 
Boris Sukup

VýSLEdKy TuRNajE

Pokračování ze strany 36.
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ZahRádKáři co jE u NáS NoVého?

Pár slov k parčíku u Svatých
Nezahálíme  a  chystáme 

se  na  sezonu  zpracování 
ovoce, i přestože si letošní 
jarní mrazíky vybraly svou 
daň  a  sezona  pálení  bude 
slabá.
V průběhu letních měsí-

ců  probíhaly  opravy  v  za-
hrádkářské  pálenici.  Nej-
zásadnější  opravou  bylo 
odstranění  závady  na  od-
peckovači. Děkujeme panu 
Doležalíkovi za jeho ocho-
tu a pomoc s opravou toho 
zařízení.    
Povidlárna  je  v  novotě 

a  už  se  v  ní  vaří  povidla. 
Moštárna  je  také  přichys-
tána  na  provoz.  Proběh-
lo  několik  brigád  -  např. 

sekání  dřeva  do  pálenice, 
přípravu  parčíku  „U  Sva-
tých“  k  vysázení,  úklid 
pálenice,  čištění  koryta 
potoka.
Čeká  nás  výstava  ovoce, 

zeleniny  a  květin,  kterou 
jsme se rozhodli uspořádat. 
I přes předpokládanou neú-
rodu tradičních plodin se na 
našich  zahrádkách vždycky 
něčemu  zadaří.  Vždycky  je 
co ukázat.
Další  velkou  brigádu 

připravujeme  na  výsadbu 
parčíku U Svatých. A než se 
nadějeme, bude zima a bu-
deme se chystat na další za-
hrádkářskou sezonu.

J. B.

Prostranství  „U  Sva-
tých“ už delší dobu půso-
bí neutěšeně a jako jedna 
z  dominant  obce  si  jistě 
zaslouží  více  pozornosti, 
už  jen kvůli  jeho umístě-
ní. Každý,  kdo přijíždí od 
Spytihněvi  jej  míjí  -  ne-
chci říci, že ho vítá - to se 
snad už brzy změní.
Proto  jsme  si  ho  vza-

li  pod  patronát  a  začali 
jsme  na  něm  pracovat. 
Volili  jsme  rostliny,  které 
zapadají do venkovského 
prostředí  a  vyznačují  se 

Výsadba parčíku v lokalitě u Svatých v halenkovicích  
S ohledem na budoucí údrž-

bu  a  velikost  plochy  k  osázení 
byla zvolena celoplošná výsad-
ba  keřů  a  trvalek  bez  travnaté 
plochy.  Pěstěný  okrasný  tráv-
ník  vyžaduje  minimálně  30x 
sečení  v  sezoně,  pravidelnou 
vertikulaci, odplevelování, hno-
jení atd. To vše je náročné na čas 
i  finanční  prostředky  po  celou 
dobu  životnosti  výsadby.  Pro-
to  jsme  i  přes  vyšší  pořizovací 
cenu  zvolili  smíšenou  výsadbu 
keřů a trvalek. 
Pro přístup k sochám je třeba 

vybudovat jednoduchý chodník 
z  plochých  kamenů  uložených 
do  štěrkového  lože  a  obsypa-
ných  kačírkem.  Pro  zpestření 
a první jarní kvetení se do této 
plochy  vysadí  jarní  cibuloviny 
a  několik  trsů  nízké  poléhavé 
mateřídoušky,  která  se  bude 
postupně rozšiřovat samovýse-
vem.
Stávající  stříhaný  živý  plot 

z  buxusu  zůstane  z  přední 
strany a z boků zachován. Část 
za  sochami  bude  odstraněna 
a nahrazena sloupcovitými tisy, 
které  spolu  se  stávající  zlaticí 
vpravo  a  novou  výsadbou  še-
říků  vlevo  vytvoří  pozadí  pro 
sousoší a umožní jeho lepší zvý-
raznění a začlenění do prostoru, 

dobrým  zdravotním  sta-
vem  a  jsou  mrazuvzdor-
né. S ohledem na budoucí 
údržbu  a  velikost  plochy, 
byla  zvolena  celoplošná 
výsadba  keřů  a  trvalek 
bez  travnaté  plochy.  Pro 
vytvoření  představy  při-
kládáme  plán  výsadby. 
Samotná  výsadba  pro-
běhne  koncem  měsíce 
září.  Plné  krásy  doroste 
výsadba  za  3-4  roky,  tak 
prosíme  o  trpělivost.  Ná-
vrh zdarma vytvořila p. V. 
Hrózová z Kopce.  

bez rušivých prvků v pozadí. To 
budou  zároveň  nejvyšší  rostli-

Zvolená skladba rostlin, které zapadají 
do prostředí  venkova, vyznačující se dobrým 

zdravotním stavem a jsou mrazuvzdorné. 

ny výsadby. Dále se bude výška 
rostlin  snižovat  až  k  přilehlým 

komunikacím tak, aby sochy zů-
staly dominantou prostoru.
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ZájEZd ČZS
Je  11.  června  7  hodin  ráno 

a z Halenkovic vyjíždí plně ob-
sazený  autobus  se  zahrádkáři 
na tradiční zájezd. Počasí přeje. 
Je příjemně. Jarmila a František 
Gabrhelíkovi  pro  nás  připravili 
výlet na severní Moravu. 
Naší  první  zastávkou  byla 

Pradědova  galerie  v  Jiříkově. 
Cestou do Jiříkova jsme jeli oko-
lo arboreta Bílá Lhota a Makču 
Pikču  v  Pasece,  které  jsme  si 
prohlédli na zpáteční cestě. Pro-
hlídku hradu Sovinec, vzhledem 
k nabitému programu, bychom 
nestihli,  i  když  jsme  jeli  kolem. 
Pradědova galerie  je majetkem 
manželů Halouzkových. Galerie 
dřevěných  skulptur  byla  ote-
vřena v roce 2005. Mezi hlavní 
dominanty  patří  socha  Děda 
Praděda,  která  je  vysoká  10,4 
m a váží 15 tun. Betlém řezbáře 
pana Halouzky dostal titul „Nej-
větší Betlém na  světě“  -  skládá 
se  z  250  figur  životní  velikosti 
a  neustále  se  rozrůstá.  Různé 
dřevěné  sochy  můžeme  vidět 
v celém areálu, který má plochu 
8 hektarů. V době naší návštěvy 
pan  Halouzka  nebyl  přítomen. 
V Pelhřimově se pokoušel získat 
21. rekord a zápis do české kni-
hy rekordů.  A také jej získal. Má 
také 4 světové rekordy.
Další zastávkou byla prohlíd-

ka  arboreta  v  Pasece.  Arbore-
tum  vzniklo  na  bývalé  skládce 
a bylo otevřeno v roce 2008. Je 

umístěno  v  náročném  terénu 
s  využitím  velkého  množství 
kamene a přírodních materiálů, 
protkáno  velkým  množstvím 
cestiček a zákoutí. Od dubna do 
října zde stále něco kvete. Máte 
chuť  nahlédnout  do  všech  zá-
koutí a odboček a ze všech stran 
se  na  kvetoucí  krásu  podívat. 
Plevel zde skoro neuvidíte. Skal-
ničky  a  trvalky  jsou  vysázeny 
do substrátu s velkým podílem 
čedičové  drti,  která  výborně 
propouští  vodu  a  poskytuje 
rostlinám veškeré živiny kromě 
dusíku. Pokud byste si chtěli za-
koupit nějaké sazenice, je dobré 
mít u sebe mobil nebo fotoapa-
rát. Kvetoucí rostlinu si vyfotíte, 
foto ukážete v prodejně a podle 
ní vám rostlinu v prodejně pro-
dají. Je zde přes 3000 nejrůzněj-
ších  rostlin  z  celého  světa.  Vy-
brat si můžete z 800 druhů. 
Čas určený na prohlídku rych-

le utekl, ještě by bylo co obdivo-
vat a již jsme pokračovali v cestě. 
Tentokrát  na  oběd do Uničova. 
Po obědě jsme odjeli do Loštic, 
do muzea tvarůžků. 
Muzeum  Olomouckých  tva-

růžků A. W. je otevřeno od roku 
1994.  První  zmínka  o  tvarůž-
cích pochází z roku 1452 a pak 
z  roku  1583.  V  tomto  roce  se 
poprvé  objevuje  pojmenování 
tvarůžky.  V  prostorách  dnešní 
A. W.  spol.  s  r. o.  v Lošticích se 
Olomoucké  tvarůžky  vyrábějí 

od  roku  1876.  Živnost  v  roce 
1897 převzal syn Alois Wessels. 
Odtud  název  společnosti  A. W. 
V  roce  1991  byla  tvarůžkárna 
vrácena  potomkům  původních 
majitelů. Prohlídka končí v pod-
nikové  prodejně,  kde  si  snad 
každý  něco  zakoupil.  Mají  zde 
speciality, které jinde nekoupíte. 
Kousek od muzea je tvarůžková 
cukrárna.  Ti  odvážnější  si  dali 
tvarůžkovou zmrzlinu nebo tva-
růžkový zákusek.
Poslední zastávkou bylo arbo-

retum v Bílé Lhotě. Arboretum 
je národní přírodní památka. Má 
rozlohu necelých tří hektarů. Je 
zde asi 300 druhů různých dru-
hů dřevin z jižní Evropy, z Asie, 
Severní  Ameriky  a  z  Mexika. 
Největší  zásluhu na dnešní  po-
době má Quido Riedel, od jehož 
smrti letos uplynulo 70 let. Par-
kem nás prováděla paní průvod-
kyně, která snad o každém stro-
mě něco věděla. Volné prostory 
mezi  dřevinami  jsou  zaplněny 

záhony  květin,  vodní  plochou 
a drobnými stavbami. To všech-
no  dohromady  tvoří  příjemný 
park. V době naší návštěvy kvetl 
žlutými květy strom liliovník tu-
lipánokvětý,  kterých  je v parku 
několik. Po parku jsou umístěny 
lavičky  s  kovovými  cedulkami. 
Každá lavička nese jméno něko-
ho, kdo se o park nějakým způ-
sobem zasloužil. Lavička u vstu-
pu nese  jméno pana Stanislava 
Hekeleho, který zde působil od 
roku 1966 padesát let a zaslou-
žil se o obnovu parku a také pro-
váděl návštěvníky. Pro veřejnost 
byl park otevřen v roce 1968.
Výlet  byl  zakončen  večeří 

v Bezměrově. Nakonec nemohla 
chybět  písnička  v  podání  pana 
Václava Šubíka. 
Zbývá poděkovat organizáto-

rům, manželům Jarmile a Fran-
tiškovi Gabrhelíkovým, za pěkný 
výlet, na kterém jsme navštívili 
překrásná místa.

Jana Očadlíková
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Podzim v zahradě
ZahRada V řÍjNu     

Podzim je tu, babí léto je jen 
vzpomínka a my se připravujeme 
na zimu. 

zelené hnojení –  omezuje 
vyplavování  dusíku  bohatými 
zimními  srážkami.  Vysévat  je 
můžeme ještě začátkem října, do 
zimy stačí ještě narůst a na jaře 
jej zapracujeme do půdy.

Výsev
Koncem měsíce vyséváme ko-

řenovou  zeleninu  –  hlavně mr-
kev, petržel… Nemusíme se bát, 
semínka  přečkají  zimu  v  zemi 
a na jaře nás mile překvapí.

Květiny
Věnujeme  se  trvalkám,  ty 

které  odkvetly  –  přesazujeme, 
rozdělujeme  přerostlé  trsy…(ne 
však chryzantémy, či zápleváky). 
V říjnu vysazujeme tulipány, nar-
cisy, řebčíky, hyacinty, růže…

Jahodníky  –  zkontrolujeme 
je a ještě naposledy odstraníme 
dlouhé šlahouny jahodníků

Příprava na jaro
Ze záhonů odstraníme plevel, 

dobře je přihnojíme kompostem 
a zryjeme. Další záhony také od-
plevelíme (hlavně odstraňujeme 
vytrvalý plevel), mělce zkypříme 
a  vysejeme  zelené  hnojení  (ře-
pka, hořčice, vikev)
Koncem  září,  začátkem  října 

– můžeme očekávat první noční 
mrazíky, které vystřídá příjemný 
teplejší den. Zelenina ještě může 
zůstat  na  záhonku,  pomůžeme 
jí netkanou textilií (zvýší teplotu 
i o 3°C).
Některé pozdní odrůdy jabloní 

i hrušní  zvětšují  svou  velikost, 
váhu  i  kvalitu.  Snesou  i  nízké 
krátkodobé  mrazíky  (cca  co 
-3°C) – jsou jakoby podchlazené 
–  se  sklizní  raději  počkáme  do 
bezmrazých dnů.

Zahradu zkrášlují chryzanté-
my, listopadky, krásnoplodky, lu-
cerničky mochyně, ozdobné trávy 
i jejich již odkvetlé květy, které 
ponecháme.
Čistíme pracovní nářadí, truh-

líky a květináče.
Kvalitní  ořechy  jsou  ty,  které 

dobře  dozrají  a  samy  spadnou 
(neklácené).  Ty  pak  sušíme 
v  tenké  vrstvě  na  vzdušném 
místě při teplotě asi 20°C. Pozor 

– budeme-li  je  sušit  při  teplotě 
vyšší (nad 25°C), zvýší se tím ob-
sah hořkých látek v jádrech.
Vysazujeme  živé ploty,  a  to 

z okrasných, i užitkových dřevin.
Vysazujeme růže, vinnou révu. 

Dokončíme  výsadby  trvalek 
a dvouletek, pokračujeme ve vý-
sadbách cibulovin (nezapomíná-
me na moření cibulí).

Kompost  překryjeme  vrstvou 
trávy,  listím či slámou, aby pro-
ces kompostování v teple pokra-
čoval.  Je-li příliš  suchý,  zalijeme 
ho. Máme-li spadaného listí vel-
kou  vrstvu,  přidáme  i  dusíkaté 
vápno.

Jablka a hrušky  ukládáme 
do  lísek,  přepravek  či  dřevě-
ných bedniček, do kterých může 
proudit čerstvý vzduch.

Tykve, cukety  necháme  i  se 
stopkami při teplotě 10°C – vy-
drží velmi dlouho.

cibuli uskladníme na suchém, 
tmavém a chladném místě v be-
dýnkách nebo v  síťkách. Může-
me  si  z ní  také uplést  oblíbený 
cop.

Česnek  stejně  jako  cibule  – 
potřebuje  jen  lísku  nebo  síťku 
a  chladné,  suché  místo  –  také 
z něj můžeme udělat cop.

brambory  zbavíme  zbytků 
zeminy,  necháme  je  oschnout 
a uložíme také do beden na tma-
vé místo.

Zeleninu – mrkev, celer, 
petržel  očistíme,  nať  opatrně 
ukroutíme  (srdíčko  však  pone-
cháme)  a  uložíme  do  vlhkého 
písku (teplota max. do -1°C).

Čekankové puky
Od konce října můžeme začít 

rychlit  čekankové puky –  lze  je 
pak již koncem roku (od prosin-
ce) začít sklízet. Kořeny čekanky 
vyryjeme  a  necháme  ležet  na 
záhonech několik  dní.  Raší  pak 
ve tmě v nádobě s vodou (asi 10 
cm), kam je postavíme na výšku.
Skleník před zimou vyčistíme 

a  uklidíme.  Zbavíme  se  všech 
rostlinných  zbytků  a  s  nimi 
i  možných  chorob  a  škůdců. 
Půdu  přihnojíme  kvalitním 
kompostem,  který  vidlemi  za-
pracujeme  a  celou  plochu  zali-
jeme.
Zazimujeme  muškáty  –  ne-

cháme v nádobách a uložíme na 
světlé, vzdušné místo (teplota 3 
až 12 °C) – provedeme až  jarní 
řez.  (Přes zimu by neměly růst, 
aby  se  zbytečně  nevysilovaly  – 
v příštím roce by méně kvetly.)

Muškáty vzpřímené z nádob 
vyndáme, zabalíme je do vrstvy 
novin a uložíme v tmavém skle-
pě, také je zkrátíme až při výsad-
bě.

Fuchsie – seřízneme o polovi-
nu a uložíme do světlého sklepa 
(snáší teploty i těsně nad 0°C).

Balzamínky očistíme, odstřih-
neme  poškozené  výhony,  pak 
je postavíme v pokoji na okno 
a udržujeme vlhký substrát. Na 
jaře přesadíme a hluboko seříz-
neme – rychle zase obrostou.

Verbeny  zkrátíme  asi  na  10 
cm,  ponecháme  v  nádobách 
a přeneseme na chladnější místo 
(stačí  jim 5 – 10°C) – zaléváme 
jen málo, nesmí však přeschnout.

Oleandr  má  rád  chladné 
a světlé místo (teploty do 12°C). 
Chceme-li  podpořit  kvetení, 
dáme ho na 1 noc ven do mírné-
ho mrazíku (stačí -2°C).
Na  přezimování durmanu je 

nejlepší sklep, zalijeme, jen když 
uvidíme, že větve vadnou. 
ZahRada V LiSToPadu 

Zahrádky, parky, lesy…všechno 
pomalu přikrývají spadané listy. 
Barvy jsou hřejivé. 
Ukončíme  sklizeň  všech  dru-

hů pozdní zeleniny i košťálovin. 
Sklízíme v sušších dnech, mokrá 
hlína  na  kořenech,  snižuje  tr-
vanlivost  zeleniny,  k uskladnění 
vybereme  jen  tu  nejkvalitnější. 
Méně kvalitní kousky spotřebu-
jeme co nejdříve.
V  listopadu  můžeme  vysít 

do  záhonů  s  výživnou  a  těžší 
půdou  ranou  karotku,  kořeno-
vou  i naťovou petržel, pastinák, 
ředkvičky,  salát  i  cibuli,  ozimé 
odrůdy košťálovin, špičaté zelí…
Chceme-li mít na jaře sklizeň co 
nejdříve, přikryjeme záhon bílou 
netkanou textilií.
Teď  je  nejvhodnější  doba  na 

přípravu  záhonů pro novou  se-
zonu – zryjeme je, ale půdu po-
necháme v hrubé hroudě – mráz 
nám pak pomůže vytvořit  lepší 
strukturu půdy a tím také zajis-

tí,  že  se  zimní  srážky  dostanou 
hlouběji.

zimní přikrývka,  máme  nej-
vyšší  čas  –  chráníme  rostliny 
nejen  před mrazem,  ale  hlavně 
před  střídáním  teplot.  Peřinku 
jim  připravíme  ze  slámy,  listí 
nebo přihrneme kompost a proti 
větru zafixujeme chvojím.

Krmítka  umísťujeme už v  lis-
topadu, aby si ptáci zvykli, a na 
bezpečném místě, abychom ne-
přilákali kočky. a co do nich pa-
tří?  Nejrůznější  semínka  a  obi-
loviny, lůj a lojové koule – nikdy 
ne zbytky jídel, ty by mohly 
ptákům ublížit!
ZahRada V PRoSiNci   

„Dobrý zahradník ani v zimě 
nespí.“

cibuloviny, které mohou na zá-
honech přezimovat. Patří k nim 
třeba ocún, nerina,  tulipán,  čes-
nek,  sasanka,  krokus…Před  sil-
nějším mrazem je můžeme při-
krýt vrstvou listí nebo chvojím.
Co tak zkusit pěstovat hořčici 

podobně jako řeřichu v misce na 
okně. Můžeme její zdravé  lístky 
přidávat do salátu i pomazánek, 
nebo do polévek.

Mladé jahodníky  jsou  při  sil-
ných  mrazech  (holomrazech) 
ohroženy  a  mohly  by  nám  vy-
mrznout.  Nezapomeneme  tedy 
na nastýlku, která jahody ochrá-
ní.
Nádoby s trvalkami, nesmíme 

zapomenout zalévat.
Už v prosinci se můžeme při-

pravit na květiny a začít s prvním 
výsevem a  to pelargonií,  jejichž 
růst trvá půl roku. Nejlépe je po-
užít rašelinové tablety, případně 
mělké misky se substrátem pro 
výsevy.

Pelargonie  potřebují  pro  svá 
semínka  nad  20°C  a  substrát 
udržovat stále mírně vlhký.
Pravidelně  kontrolujeme  ze-

leninu a ovoce, květiny, větráme, 
vyhodíme případně zaschlé, na-
hnilé či jinak napadené kousky.

Čerstvé natě
Na  oknech  si  pěstujeme  ze-

lené natě, které pak doplní naši 
kuchyni. Jistě rádi uvítáme rych-
lenou  pažitku,  řeřichu,  cibuli, 
hořčici, celerovou či petrželovou 
nať.                                                       J. B.
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mySLiVci
Členové mysliveckého sdru-

žení Podlesí Halenkovice, kteří 
v sobotu 13. srpna 2016 uspo-
řádali  další  z  „Mysliveckých 
dnů,“ si na nezájem veřejnosti 
rozhodně stěžovat nemohli. Už 
od začátku akce, který byl sta-
noven na čtrnáctou hodinu, byl 
areál chaty na Větřáku zaplněn 
do  téměř  posledního  místeč-
ka. Obyvatelé Halenkovic mají 
tuto akci prostě rádi. A není se 
čemu divit,  je  to  totiž událost, 
která je připravována s nadše-
ním  a  hrdostí,  každý  příchozí 
může mít oprávněný pocit,  že 
je zde vítán.
Myslivecké  dny  v  Halenko-

vicích se vyznačují tím, že pro-
gram  si  vlastně  vytváří  každý 
host sám, na každém totiž zále-
ží, co bude dělat, kam si zajde, 
co  ochutná.  Myslivci  k  tomu 
poskytují  pouze  ty  nejlepší 
podmínky.  Na  své  si  přijdou 
děti, mladí i věkem pokročilí.
Také letos byla pro návštěv-

níky připravena výstava mysli-
veckých reálií – trofejí, starých 
loveckých zbraní, vycpanin di-
vokých zvířat, literatury a nově 
i  velkých    fotografií  s  mysli-
veckou  tématikou.  Ve  spole-
čenské místnosti byla k vidění 
i  expozice  hub,  které  lze  najít 
v okolních lesích. Houbaření je 
v  naší  zemi  obrovským  feno-
ménem a vášní. Zajímavé pro-
to  bylo  sledovat  návštěvníky, 
kteří se snažili  jednotlivé dru-
hy hub rozpoznávat. Arbitrem 
a  poradcem  v  tomto  snažení 
jim byla paní Marie Čevorová, 

myslivecký den 2016
která odpovídala také na 
dotazy  týkající  se  myko-
logie.  Houbám  se  letos 
daří,  a  proto  byla  jejich 
výstavka opravdu obsáh-
lá a pestrá.
Děti si užívaly zejména 

organizovaně  neorga-
nizovaného  pobytu  na 
čerstvém  vzduchu.  Měly 
možnost  zastřílet  si  ze 
vzduchovky  na  terče, 
nebo  si  vylézt  na  posed, 
který  speciálně  pro  tuto 
akci  myslivci  vyrobili. 
Zájemci  si  také  mohli 
vyzkoušet  jízdu  na  koní-
kovi  Bobovi,  který  letos 
vozil  děti  v  sedle.  Jeho 
parťák,  koník  Michal,  se 
kterým na minulých mys-
liveckých dnech Bob tahal 
bryčku,  si  bohužel musel 
pro tento den vzít zdra-
votní volno.
Zapomenout  pochopi-

telně nelze ani na kulinář-
ské zážitky, které jsou pro 
velké  množství  návštěv-
níků  asi  největším  láka-
dlem.  Dva  druhy  guláše 
– jemnější srnčí a ostřejší 
kančí, každý ve svém kot-
li,  každý  z  dostatečného 
množství  cibule  a  dvace-
ti  kil  masa,  dále  udírna, 
otevřené  ohniště,  bufet 
a  točené  nápoje,  to  bylo 
prostě  to  nejlepší  zázemí 
pro  příjemný  sobotní  po-
byt v mysliveckém areálu, 
který  nezkazil  ani  krátký 
deštík.

Po celou dobu se vážně i ne-
vážně diskutovalo o tématech, 
která myslivcům přinášejí  ra-
dost i o těch, která je trápí. Ha-
lenkovičtí  myslivci  veřejnosti 
znovu  ukázali,  co  vše  obnáší 
činnost jejich sdružení, jak dů-
ležitou  a  náročnou  je  péče 

o  přírodu,  krajinu,  zvěř.  My-
slivecký  den  2016  se  vydařil 
a  byl  tou  nejlepší  pozvánkou 
na  Poslední  leč,  kterou  naši 
myslivci  připravují  na  sobo-
tu  12.  11.  2016  v  Hospodě 
u Lhotských. 

R. Janeček
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modELáři model air show 2016
Desáté  výročí  bývá  pří-

ležitostí  pro  bilancování 
a  hodnocení.  Halenkovičtí 
modeláři  měli  letos  příle-
žitost  ohlédnout  se  za  de-
set let trvající tradici koná-
ní  modelářských  setkání, 
které  nese  název  Model 
air  show.  Tato  setkání mí-
vala  zprvu  podtitul  „Slet 
vícemotorových  modelů“, 
který se postupně z názvu 
akce vytratil. Ale nezměnil 
se jen název. Skromné pod-
mínky  sletů,  jejichž  první 
ročníky se odehrály na bý-
valém zemědělském letišti 
na  Drahách,  pod  několika 
stany,  se  změnily  na  akci, 
opírající se o zázemí vlast-
ního modelářského letiště, 
které  se  partě  halenkovic-
kých  nadšenců  podařilo 
vybudovat  na  Vrchovici. 
Pověst  akce,  klubu  a  letiš-
tě  se  za  ta  léta  dostala  do 
povědomí modelářů z celé 
naší země i zahraničí.
10.  Model  air  show  se 

uskutečnila  v  sobotu  11. 
června  2016.  Letošní  roč-
ník byl věnován historii le-
teckých  továren  Moravan 
Otrokovice a Let Kunovice, 
které neodmyslitelně patří 
k průmyslové tradici naše-
ho regionu.
Zamračená  obloha,  ze 

které tu a tam spadla i deš-
ťová  kapka,  zřejmě  mohla 
někoho  odradit,  postupně 
se  ale  vyčasilo  a  areál  le-

Pokračování na straně 43.
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modELářSKý 
KRoužEK 

pro školní rok 
2016/2017
Modelářský kroužek 
pro školní rok 2016 - 

2017, pracuje pravidelně 
každý pátek od 15:30 hod 
v dílnách ZŠ Halenkovice 
(budova nové školy). Rádi 
přivítáme nové zájemce, 
spodní věková hranice je 
od 7 let věku. Na první 
schůzku je potřeba 

deníček a přezůvky. Cena 
za celý školní rok činí 

350,- Kč.

tiště  se  modely  i  diváky 
zaplnil.  Počasí  nakonec 
umožnilo bez omezení ab-
solvovat  plánovaný  pro-
gram  komentovaných 
modelářských  vystoupe-
ní,  letových  ukázek  sku-
tečných  letadel  i  oblíbené 
dětské soutěže s házedly.
Nad  letištní  plochou 

se  letos  v  dynamických 
ukázkách  představily 
modely  poháněné  spalo-
vacími  motory,  elektro-
motory  i  proudovými mo-
tory. Všechny stroje si bylo 
možné  detailně  prohléd-
nout  na  stojánce  modelů. 
Skutečné  letouny  repre-
zentovala  krásná  ukázka 
Zlinu 326 Trenér, který na 
své  cestě  z  Bratislavy  na 
domovské  letiště  v  Praze 
Letňanech  předvedl  svou 

eleganci a letové vlastnosti 
právě  nad  Halenkovicemi. 
Dalším skutečným strojem 
byla  UL  replika  letounu  L 
60 Brigadýr. Zajímavou le-
tovou  ukázku,  s  přistáním 
na  letištní  ploše,  obstaral 
UL vrtulník CH-7 Kompre-
ss.
V  rámci  programu  pro-

běhla  i  tradiční  soutěž 
o  nejkrásnější model  a  le-
tovou  ukázku.  Akce  se 
nakonec  stala  zastávkou 
nebo  cílem  více  než  dvou 
stovek  diváků,  z  nichž 
někteří  strávili  na  letiš-
ti  celé  odpoledne,  jiní  se 
přišli  podívat,  občerstvit 
se  a  pokračovat  k  cíli  své 
sobotní  cesty.  Model  air 
show 2016 se každopádně 
úspěšně  zařadila  ke  svým 
devíti předchůdkyním.

RJ

Pokračování ze strany 42.
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LéTo V KNihoVNěKNihoVNa V průběhu letních měsíců 
byla  rekonstrukce  střechy 
na  budově  obecního  úřa-
du,  výstavba  nových  pro-
stor pro knihovnu a školicí 
centrum  v  plném  proudu. 
Horní  patro  proto  muselo 
být obnažené. Počasí si vy-
bíralo svoji daň. Z následu-
jících  grafů denních úhrnů 
srážek ze stanice Zlín – Ští-
pa  je  patrné,  že  o  dešťové 
kapky  nebyla  nouze.  Léto 
v knihovně probíhalo v du-

chu přikrývání a odkrývání 
8 tisícovek knih, které jsou 
v  současné  době  v  našem 
knižním fondu, abychom je 
uchránili před namočením. 
Až  na  3  knihy  se  podařilo 
uchránit celý fond. Vše pro-
bíhalo za běžného provozu 
v  provizorních  podmín-
kách,  které  potrvají  ještě 
do  nové  výmalby.  Za  vším 
jsou hodiny namáhavé prá-
ce všech, kdo se na této akci 
podíleli.

dENNÍ SRážKoVý ÚhRN METEOSTANIcE ZLíN – ŠTíPA
Červen

Červenec

Graf  zobrazuje  denní  srážky 
v průběhu měsíce 

o STaNici
Stanice  je  umístěna  v  oficiál-

ní meteobudce 2 m nad  zemí  ve 
Zlíně  -  Štípa.  Anemometr  je  na 
stožáru  10 m.  Jedná  se  o  stanici 
Davis Vantage Pro2

Zdroj: http://www.in-pocasi.cz

oTEVÍRacÍ doba 
KNihoVNy

Pondělí:
13:00 - 16:00

Středa
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00

Pátek
8:00 - 12:00
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VýběR Z KNižNÍch NoViNEK
jan hus v předsta-
vách šesti staletí 
a ve skutečnosti  - V. 
Polc

Text, který nyní jen s drob-
nými  úpravami  vychází  tis-
kem,  byl  původně přednáš-
kou.  Někde  jsem  slyšel,  že 
správná přednáška by měla 
působit tzv. „aha efekt“: díky 
ní se posluchačům spojí vše, 
co  doposud  věděli,  v  jeden 
celek  a  pochopí  souvislosti. 
A pak si již sami dalším stu-

diem mohou doplňovat detaily… Věřím, že po přečtení budete se 
mnou souhlasit, že text profesora Polce tento „aha efekt“ působí. 
Autora textu Mons. prof. ThDr. Jaroslava Václava Polce je možno 
považovat za jednoho z našich nejvýznamnějších odborníků na 
husovskou problematiku. V letech 1963 až 1991 byl ředitelem 
Knihovny Lateránské univerzity, od roku 1992 byl profesorem 
Univerzity Karlovy pro církevní dějiny a patrologii, v letech 1997 
až 2002 byl děkanem Katolické teologické fakulty UK v Praze..

Kouř z komína : ro-
mance o věrnosti, 
zločinu a šampaň-
ském 
Petr chudožilov; 
ilustrovala zu-
zana Bočkayová 
Bruncková

Příběh pohádkové knihy 
Kouř z komína  je spleti-
tý  a  neobyčejný,  podob-
ně  jako  jsou neobyčejné 
příběhy  děvčátka  Lízy, 
papouška  Čárlýho,  paní 
Müllerové,  principála 

cirkusu  Zanzibar  a  zbloudilého  lva,  jejichž  dobrodruž-
ství,  sny a stíny se protnuly na  jejích stránkách. Knížka 
vychází nyní poprvé v původním, českém jazyce v nakla-
datelství Albatros - více než deset let poté, co byla vydána 
v překladu do němčiny ve Švýcarsku a oceněna prestižní 
Evropskou cenou za nejlepší německy psanou pohádku.

Neklid  
Jeffery Deaver 
z anglického origi-
nálu ... přeložil Jiří 
Kobělka

Drama  plné  zápletek 
a  zvratů,  v  němž  je  ko-
runní svědkyně bestiální 
vraždy  ohrožena  para-
noidním  mužem,  který 
utekl  z  psychiatrické  lé-
čebny. 

Poprask v sýrové 
uličce  
Robert Fulghum 
ilustrovala Kateřina 
Sechovcová; přeloži-
li Lenka Fárová a Jiří 
Hrubý

Robert  Fulghum  tak,  jak ho 
známe a máme  rádi.  Je  čím 
dál  starší,  moudřejší,  ale 
smysl pro humor ani  v nej-
menším neztrácí. Utvrdí vás 
v  tom, že  je každý den plný 
zázraků, které člověk vidí jen 
když chodí po světě s otevře-
nýma očima i srdcem.

Zabiják anders 
a jeho přátelé: (a sem 
tam nepřítel)
jonas jonasson; pře-
ložila hana švolbová

Johan  Andersson  -  díky 
svým  nesčetným  poby-
tům v base nazývaný jed-
noduše  „zabiják  Anders“ 
-  je  čerstvě  na  svobodě. 
Potřebuje  novou  práci 
a  stejně  tak  přátele.  Do 
rány mu přijde vychytralá 
pastorka Johanna Kjellan-
derová, která se kvůli své-
mu ateistickému smýšlení 

ocitne na dlažbě. Společně s hotelovým recepčním Perem 
Perssonem  založí  „Agenturu  pro  ubližování  na  zdraví“  se 
zabijákem  Andersem  v  roli  smluvního  násilníka.  Kšefty 
běží báječně....
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Reportér  
Sandra Brown; pře-
ložila Marie Válková

Dawson  Scott,  uznávaný 
reportér,  se  doslýchá  od 
svého informátora z FBI, 
že se objevily nové infor-
mace o případu, který za-
čal už před čtyřiceti lety. 
Při  zkoumání  okolností 
ho  upoutá  mladá  vdova 
Amelia,  která  je  s  tímto 
případem  spjatá.  K  zá-
sadnímu obratu dochází, 
když je zavražděna chůva 
jejích dvou malých synů...

Sirotčinec slečny Pe-
regrinové pro podiv-
né děti 
Ransom Riggs; z an-
glického originálu 
přeložila Bronislava 
Grygová

Příběh  začíná  děsivou  ro-
dinnou  tragédií,  která  při-
vede šestnáctiletého Jacoba 
k  cestě  na  vzdálený  ostrov 
u  břehů  Walesu,  kde  obje-
vuje rozpadající se trosky si-
rotčince slečny Peregrinové 
pro podivné děti. Když Jacob 
bloumá  jeho  opuštěnými 
ložnicemi a chodbami, uka-

zuje se postupně, že děti slečny Peregrinové byly víc než podivné. 
Byly možná nebezpečné.

Syn 
Jo Nesbo; z norského 
originálu Sonnen ... 
přeložila Kateřina 
Krištůfková

Sonny  je  ideální  vězeň. 
V  přísně  střežené  věznici 
Staten se těší oblibě, neboť 
slouží  ostatním  vězňům 
jako  zpovědník,  naslouchá 
jejich přiznáním a  uděluje 
jim  rozhřešení.  Šušká  se 
o něm, že na sebe bere vinu 
za zločiny jiných a odpyká-
vá si jejich tresty výměnou 

za pravidelnou dodávku drog. Roky plynou do  chvíle,  než  si 
Sonny nečekaně vyslechne jistou šokující zpověď..

mezi nebem a pek-
lem 
Ivanka Devátá

Humorný pohled Ivanky 
Deváté  na  ženu  v  růz-
ných  životních  situacích 
a na různých místech.

Zázračný úklid: 
pořádek jednou 
provždy 
Marie Kondo; pře-
ložila Šárka Kadle-
cová

Japonská  odbornice  na 
uklízení se do svého obo-
ru zamilovala již v dětství. 
Její  práce  se  stala  pro  ni 
koníčkem a životním sty-
lem, který vypracovala do 
naprosté  dokonalosti.  Ve 
své  knize  stručně  a  jas-
ně  radí  čtenářům,  jak  si 
udělat  dokonalý  pořádek 
doma  i  ve  svém  životě. 
Protože pokud se budeme 
pohybovat  v  uklizeném, 
vzdušném  a  příjemném 
prostředí,  odpovídajícím 
našim představám, doká-
žeme  se  zbavovat  nepo-

třebných věcí, získáme i větší sebejistotu a budeme schopni 
lépe  žít  podle  svých  představ.  Rady  a  návody  na  dokonalý 
úklid. Originální  japonská metoda pomůže byt či dům spo-
lehlivě zbavit nepořádku a promění domov v klidné,  inspi-
rativní prostředí.

Zrcadlo prostých 
duší
Markéta Porete; 
úvodní studie Martin 
Žemla; doslov Mar-
tin c. Putna; z fran-
couzského originá-
lu přeložil ... Martin 
Žemla

„Překlad je pořízen z biling-
vního,  starofrancouzsko-la-
tinského vydání Le Mirouer 
des  simples  ames/Specu-

lum simplicium animarum ... vydaného Romanou Guarnieri 
a Paulem Verdeyenem v Turnhoutu roku 1986.“  -S. 107
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1.

V sobotu 15. října 2016 jsme na obec-
ním  úřadě  v  Halenkovicích  do  živo-
ta přivítali naše nejmenší děti. Pozvání 
na  tuto  malou  slavnost  přijali:  Marce-
la a Michal Palúchovi s dcerou Anežkou 
(foto č. 1), Barbora a Ludvík Vysloužilovi 
s dcerou Terezou (foto č. 2) a Dana a Ja-
kub Kylarovi s dcerou Izabelou (foto č. 3). 
Krátký  program  plný  básniček,  písni-

VÍTáNÍ obČáNKŮ

3.2.

ček a tanečků předvedly děti z mateřské 
školy  a  žákyně  základní  školy.  Program 
nacvičily pod vedením p. učitelky Černo-
chové  a  p.  učitelky  Čechové.  O  hudební 
doprovod se postarala sl. Zuzana Kříčko-
vá. Pozdravit novorozené děti přišli  také 
příbuzní a přátelé rodičů.
Přejeme  malým  občánkům  i  rodičům 

pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

Děkuji  paní  Mgr.  Jarmile  Tělupilové 
za mnoholetou spolupráci při vítání dě-
tí. Jako místostarostka a následně i jako 
učitelka ZŠ vedla slavnostní obřad a zá-
roveň připravovala repertoár pro účin-
kující  děvčata  z  vyššího  stupně,  a  to 
celých dvanáct let.

Bohdana Blažková
matrikářka

KuLTuRNÍ a SPoLEČENSKé aKcE
24. 12. 2016  16:00 hod. vánoční „dět-

ská“ mše svatá
- o půlnoci  zazní „Česká mše vánoční“ 
jana jakuba Ryby v kostele sv. josefa 
v halenkovicích
25. 12. 2016  Slavnost Narození Páně – 

mše sv. v 10:15 hod.
26. 12. 2016  Svátek sv. štěpána – mše 

sv. v 10:15 hod.
31. 12. 2016  mše sv. na poděkování za 

uplynulý rok v 18:00 hod.
7. 1. 2017   Tříkrálová sbírka
Po halenkovických ulicích se roznese zpěv 
skupinek Tříkrálových koledníků. Skupi-
nu tvoří 3 koledníci se zapečetěnou po-
kladničkou se znakem charity a 1 dospělý 
s průkazkou charity.
14. 1. 2017 hasičský ples – hraje pro 
všechny generace MIDNIGHT EXPRESS
sál OÚ Halenkovice ve 20.00 hod. Předpro-
dej vstupenek probíhá v místní knihovně.
28. 1. 2017 dětský karneval – tento-
krát naši obec navštíví slavní „Tři veterá-
ni“. Karneval je určen pro všechny děti ve 
věku od 0 do 10 let. Rejdit začínáme ve 
14:00 hodin, určitě přijďte včas, abyste 

o nic nepřišli. Děti se mohou těšit na boha-
tou tombolu a program plný her a zábavy. 
Vítáme rodiče v maskách.
Po završení karnevalového rejdění násle-
duje DISKOTÉKA pro žáky 5. – 9. ročníku. 
Ukončena bude ve 21.30 hodin. 
3. 2. 2017 Pololetní prázdniny
10. 2. 2017 Veřejná generální zkouška 
předtančení žáků ZŠ Halenkovice pro Rodi-
čovský ples
11. 2. 2017 Rodičovský ples – pořádá 
SRPŠ Halenkovice, zahájí tradičně žáci ZŠ 
Halenkovice
13. – 19. 2. 2017 jarní prázdniny
19. 2. 2017 Výroční schůze včelařů 
(ČSV)
25. a 26. 2. 2017 Vodění medvěda
26. 2. 2017 Výroční schůze ČZS
4. 3. 2017 Pochovávání basy
12. 3. 2017 burza knih
Knihy nepatří do sběru. Potřebujete-li 
uvolnit místo ve své knihovně, nabízíme 
vám možnost daRoVaT vaše knihy do 
místní knihovny, kde budou v rámci bur-
zy starých knih nabídnuty dalším čtená-
řům. Knihy můžete předat:

ve středu 8. 3. od 8:00 do 19:30 hod.
ve čtvrtek 9. 3. od 8:00 do 17:00 hod. 
v pátek 10. 3. od 8:00 do 12:30 hod.
Burza bude otevřena v neděli 12. 3. od 
14:00 do 18:00 hod. v budově OÚ a sou-
časně bude otevřena i Místní knihovna 
Halenkovice.
24. 3. 2017 Košt slivovice 
1. 4. 2017 halenkovická trnka 
– 11. ročník, slavnostní vyhlášení vítězů 
13. – 17. 4. 2017 Velikonoční prázd-
niny  
21. a 23. 4. 2017 divadlo žáků Zš
30. 4. 2017(neděle) Pálení čarodějnic
7. 5. 2017 halenkovická pouť 
3. 6. 2017 Výlet do pohádky 
10. 6. 2017 model air show
18. 6. 2017 (neděle) Setkání seniorů 
- setkání halenkovických seniorů ve věku 
70 a více let.
Upozorňujeme čtenáře, že v kulturním 
a společenském přehledu může docházet 
ke změnám! 
Aktualizace údajů probíhá na webových 
stránkách obce a v kabelové televizi na 
stanici Infokanál Halenkovice.
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BLAHOPřEJEME
Červenec

50 let
 Jiří Doležalík Pláňavy 504

60 let
 Antonín Kopčil Záhumení 621

Josef Badal Dolina 597

65 let
 Radomír Nádvorník U Svatých 430

70 let
 Zdeněk Březina Pláňavy 261
 Zdenka Kedrová Zádřinová 42

80 let
 Anna Dolníková Katernice 373

85 let
 Jarmila Kociánová Záhumení 561

Srpen
50 let

 Vladimír Wozar Záhumení 630
Roman Vlachynský Dolina 513

55 let 
 RNDr. František Horka Dolina 558

60 let
 Vlastimila Gabrhelíková Záhumení 598

Stanislav čapka Zlámanec 170

65 let
 Anna Sklenaříková U Svatých 594

Pavel Mihál U Svatých 

70 let
  František Hutyra Katernice 120

75 let
 Jiří chrenčík Katernice 127

Anna Stratilová Kopec 290

80 let
 Jaromír Skácel Pláňavy 90

85 let
 Danuše Kociánová Zlámanec 170

K významnému životnímu 
jubileu Vám upřímně 

blahopřejeme. 
Do dalších let přejeme 

pevné zdraví, štěstí, pohodu 
a mnoho spokojenosti ve 

Vašem osobním životě.
Bohdana Blažková, 

matrikářka.

Uzávěrka dalšího čísla Halen-
kovického zpravodaje v pořadí 
83. byla 30. 11. 2016. Příspěv-

ky za toto období a pozvánky na 
další akce, prosíme, zasílejte na 

adresu: obec@halenkovice.cz 
nebo bieberlova@centrum.cz. 

září
50 let

 Jaroslav Gajdošík Pláňavy 285

75 let
 Josef Kašpárek Obecnice 500

80 let
 Josef Kubičík Dolina 359

85 let
  Ludmila Kadlčáková Dolina 726

Marie Riedlová Katernice 152
Marie Mihálová Dolina 456

90 let
  Marie Vičánková Dědina 8

říjen
55 let

 Vítězslav Gajdošík Kržle 218

60 let 
 Zdenka Gabrhelíková Pláňavy 242

Vladimír Kašík Kopec 647
Jaroslav Nekoranec Dolina 258

65 let
 Jaroslav Krkoška Dolina 85

Zdeňka Šubíková Dolina 583

70 let
 Marta Trvajová Dědina 327

Marie Juřenová Dědina 3

75 let
  Bedřich Šodek Dolina 423

co NáS ČEKá 
V PřÍšTÍm ČÍSLE

ZLaTou SVaTbu 
50 let společného života

Oslavili MARIE A JOSEF KURTINOVI ze 
Zádřinoví.  Sňatek  uzavřeli  16.  července 
1966.

Podzimní zpravodaj s čís-
lem 83 nás zavede na začátek 
školního roku, nahlédneme do 
jednotlivých tříd, navštívíme ně-
kolik Setkání spolužáků, zajede-
me k sousedům na Košt gulášů, 
podáme zprávu o Výstavě ovoce, 
zeleniny a květin, neuteče nám 
Drakiáda na modelářském leti-
šti, zjistíme jak se letos „muzicí-
rovalo“ na Hudebním odpoledni, 
nenecháme si uniknout myslivec-
kou Poslední leč, zavzpomínáme 
na Slavnostní rozsvícení vánoční-
ho stromu... Tolik a mnoho další-
ho vás čeká v našem čtvrtletníku, 
který vám přinese zprávy z udá-
lostí uskutečněných od začátku 
září do konce listopadu 2016. 

bLahoPřEjEmE


