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a další

T.G.M. A to je kdo? 
hudEbNÍ odpoLEdNE

sRaz RoČNÍKů
KošT GuLášů

biaTLoN

 

Rozsvícený vánoční strom se 
na Halenkovicích stal symbo-
lem adventního času. Scházíme 
se u něj už od roku 1999. Milá 
setkání začala u „stromu repub-
liky“, který roste naproti kostela 
a byl zasazen na jaře roku 1948. 
Hlavním organizátorem slav-
nostního rozsvěcování byla kul-
turní komise, která se o přípravu 
této akce starala po celých 15 let 

Vánoční strom v toku halenkovických dějin
svého působení. Každý rok bylo 
rozsvěcování jiné a vždy odrá-
želo život v obci právě končícího 
roku. Od školkáčských let na něm 
vyrostla početná řada dětí a žáků 
ZŠ Halenkovice. Postupně akce 
získávala na oblibě a v programu 
se střídali různí hosté a soubory, 
ale také rozličné hudební žánry 
a nástroje.

Pokračování na straně 5.

17. 6. 2017

Turnaj 
fotbalových amatérů
„sud cup“
Na fotbalovém hřišti na Záhumení 
od 9:00 hodin.

ModEL aiR show 
pořádá LMK Halenkovice

11. ročník modelářského setkání 
na halenkovickém modelářském 
letišti na Vrchovici - komentovaný 
program od 10:30 do 16:00 hodin.

10. 6. 2017

akademie 25. 5. 2017 
čtvrtek v 16:00 hodin

záKLadNÍ šKoLa
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listopad 2016 až únor 2017
z jednání zastupitelstva a rady obce 

Ro se seznámila 
s dílčím přezkoumá-

ním hospodaření obce 
za rok 2016.

s nabídkami v rám-
ci výběrového řízení 
na prodej stavebního 
pozemku p. č. 1752/6. 
V určeném termínu byly 
doručeny 3 nabídky 
v neporušených obál-
kách. RO byl vybrán 
vítěz dle stanovených 
podmínek – nejvyšší 
nabídka – fa Mihál s.r.o. 
s částkou 402 640,- Kč 
(tj. 280,- Kč/m2).

s postupem oslovo-
vání občanů k narov-
nání vlastnických práv 
staveb na obecních po-
zemcích.

s žádostí p. Vavruši 
k PD na stavbu RD na 
Záhumení, a ztotožňu-
je se se stanoviskem 
p. Fürsta – nedoporu-
čuje projekt s rovnou 
střechou (nezapadá do 
stávající zástavby sou-
sedních domů na Záhu-
mení) a RO dále dopo-
ručuje otočení stavby 
do roviny s přilehlou 
budoucí komunikací. 
Toto stanovisko bude 
předáno stavebnímu 
úřadu Napajedla.

s předávacím proto-
kolem fy Strabag na pře-
dání díla oprava vstupů 
kanalizace na komuni-
kaci Kopec.

s nabídkou fy NVB na 
realizaci DZ dle paspor-
tu komunikací. Proble-
matika DZ se bude ře-
šit dle rozpočtu v roce 
2017.

s žádostí fy ELMO a.s. 
na zřízení vedení kabelu 
NN, Vavruša, na pozem-
ku obce Halenkovice p. 
č. 278/9 a nemá k zříze-
ní přípojky připomínky.

s nabídkami na pro-
dej stavebního pozemku 
p. č. 278/19. Doručeny 

2 nabídky v neporuše-
ných obálkách. RO byl 
vybrán vítěz, a to dle 
stanovených podmínek 
– nejvyšší nabídka p. Pa-
velka Hal. 691, s cenou 
450,- Kč/m2.

s žádostí p. Fr. Pavli-
štíka na změnu ÚP a od-
souhlasila postoupení 
žádosti pořizovateli ÚP 
tj. MěÚ Otrokovice, odb. 
územního plánování.

s žádostí Římskoka-
tolické farnosti Halen-
kovice a doporučuje ZO 
schválit v rámci rozpoč-
tu 2017 vyplacení část-
ky na opravu sakrálních 
staveb v obci za rok 
2018 již v roce 2017.

Ro schválila
rozpočtové opatření 

č. 2/RO/2016 v předlo-
ženém znění.

odpuštění poplat-
ku za stočné 2016 dle 
předložených žádostí: 
Jaroslav Gabryš, Hal. 
571; Ondřej Tělupil, Hal. 
617; Radana Tělupilová, 
Hal. 617; Romana Žáko-
vá, Hal. 455; Vladislav 
Šeďa, Hal. 455; Dagmar 
Štipčáková, Hal. 544; 
Lukáš Štipčák, Hal. 544; 
Martin Štipčák, Hal. 
544; Nikol Navrátilová, 
Hal. 93; Marcel Dono-
val, Hal. 435; Karolína 
Donovalová, Hal. 435; 
Eliška Donovalová, Hal. 
435; Lada Donovalová, 
Hal. 435; Tomáš Režný, 
Hal. 588; Veronika Po-
spíšilová, Hal. 275; To-
máš Velech, Hal. 633; 
Lubomír Macharáček, 
Hal. 178  – z důvodu 
dlouhodobého pobytu 
mimo obec.

návrh smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene 
– souhlas s umístěním 
distribučního zařízení 
na pozemku p. č. 3534 – 

přípojka NN, Sudolský 
od fy PERFECT, Otro-
kovice.

záměr výpůjčky části 
pozemku p. č. 3601/1 
pro manž. Martinco-
vi, Halenkovice 70, pro 
uložení a vedení kanali-
zace pro napojení RD č. 
p. 70.

smlouvu o zřízení 
věcného břemene ve 
smyslu služebnosti pří-
stupu a provozování 
plynárenského zařízení 
v délce 4736,64 m s fir-
mou RWE GasNet, s.r.o. č. 
GIS/618,721,925/001/
VB za jednorázovou 
úplatu ve výši 473 664,- 
Kč bez DPH.

odpisový plán na rok 
2017 pro ZŠ a MŠ Halen-
kovice.

žádost ZŠ a MŠ Ha-
lenkovice o přijetí věc-
ného daru od SRPŠ Ha-
lenkovice v hodnotě 
8500,- Kč – 24 ks pol-
štářových taburetů do 
knihovny ZŠ.

dohodu s městem Ot-
rokovice o zajištění plo-
chy pro zkoušky z prak-
tické jízdy motocyklů 
dle podmínek uvede-
ných ve smlouvě.

žádost paní A. Huťko-
vé na bezplatný proná-
jem sálu KD za účelem 
prodeje second-hand 
textilu dne 14. - 15. 11. 
2016.

žádost Divadelního 
spolku Haleny na bez-
platný pronájem sálu 
KD pro účely vystoupe-
ní divadla Studio T ze 
Zlína s pohádkou pro 
děti.

nákup regálu na kni-
hy do knihovny OÚ od fy 
Ing. Jan Ryšťák za cenu 
9.360,- Kč bez DPH. 

záměr výpůjčky části 
pozemku p. č. 278/9 pro 
manž. Vavrušovi, pro 
napojení na účelovou 

k o m u n i -
kaci, uložení a ve-
dení vodovodní přípoj-
ky, kanalizační přípojky 
a vedení přípojky NN 
pro napojení novostav-
by RD na pozemku p. č. 
277/3.

nabídku p. Langra na 
rekonstrukci kuchyňky 
OÚ a stropu v kanceláři 
starosty.

výběrové řízení na 
prodej stavebního po-
zemku p. č. 1752/6, a to 
dle stanovených podmí-
nek – nejvyšší nabídku 
od fy Mihál s.r.o. 

výběrové řízení na 
prodej stavebního po-
zemku p. č. 278/19. 
z dle stanovených pod-
mínek – nejvyšší na-
bídku – p. Pavelka Hal. 
691.

výpůjčku části po-
zemku p. č. 278/9 pro 
manž. Vavrušovi, pro 
napojení na účelovou 
komunikaci, uložení 
a vedení vodovodní pří-
pojky, kanalizační pří-
pojky a vedení přípojky 
NN pro napojení novo-
stavby RD na pozemku 
p. č. 277/3.

žádost ZŠ a MŠ Ha-
lenkovice o přijetí věc-
ného daru od SRPŘ 
Halenkovice v hodnotě 
4000 Kč – stojan na klá-
vesy a metalofon.

nabídku fy Strabag 
na opravu vstupů vodo-
vodních uzávěrů na MK 
u č. p. 647.

zpracovaný návrh 
rozpočtu a jeho před-
ložení k dalšímu pro-
jednání ve finančním 
výboru a následně v za-
stupitelstvu obce.

program XIII. zase-
dání ZO konaného dne 
15. 12. 2016.



























Pokračování na straně 3.
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zahájení jedná-
ní s majiteli pozemků 
o směně pozemků býva-
lého koryta potoku na 
Dolině za pozemky ved-
le komunikace. 

rozpočtové opatření 
RO č. 3/RO/2016.

smlouvu s f. ELMO na 
uložení sítě kabel NN 
(Vavruša) pro stavbu 
RD p. Vavruša za stano-
venou cenu.

smlouvu s f. ELMO na 
uložení sítě kabel NN 
(Deďo) pro stavbu RD p. 
Deďo za stanovené ceny.

dodatek ke smlouvě 
o budoucí kupní smlou-
vě ze dne 14. 9. 2011 
uzavřené s p. Martinem 
Jelšíkem na prodej po-
zemku p. č. 1752/4.

a doporučuje ZO při-
jetí daru pozemků p. 
č. 3013/168 o výměře 
1044 m2 od paní Elišky 
Mičové a p. č. 3013/169 
o výměře 1044 m2 od 
manž. Březinových.

výsledek výběrové-
ho řízení na dodavatele 
stavby Kanalizace II. eta-
pa – vítěz VHS Javorník 
CZ s cenou 34,595.173,- 
Kč s DPH.

nákup žaluzií do 
knihovny od fy KASKO.

cenovou nabídku na 
svoz a odstraňování ko-
munálního odpadu od 
TSO Otrokovice.

cenovou kalkulaci 
obědů ZŠ pro cizí stráv-
níky platnou od 1. 1. 
2017 ve výši 60 Kč/oběd 
s příspěvkem 30 Kč pro 
zaměstnance a 5 Kč pro 
seniory.

záměr prodeje 2 ks va-
nových kontejnerů za nej-
vyšší nabídku, s podmín-
kou min. ceny 10 000 Kč.

cenovou nabídku fy 
TEVEKO Rožnov p. Rad-
hoštěm na nerez. zábradlí 
schodiště v budově OÚ.

listopad 2016 až únor 2017
z jednání zastupitelstva a rady obce 

zaslání dopisu obča-
nům dotčených území 
k vyjádření k projektu. 
Následně bude zvažo-
váno, jakým směrem se 
obec bude ubírat, zda 
bude realizován vodo-
vod nebo se půjde cestou 
podpory výstavby vrta-
ných studní.

smlouvu s firmou Král 
service s.r.o. na tech-
nický dozor stavebníka 
pro stavbu „Kanalizace 
a ČOV II. etapa“.

žádost p. Josefa Gabr-
helíka – výpověď nájem-
ní smlouvy k bytu (budo-
va hasičárny) ke dni 31. 
12. 2016 a na základě 
výpovědi předání bytu 
dle protokolu - p. Gabr-
helík bude hradit elek-
třinu a vodu až do doby 
odhlášení u jednotlivých 
dodavatelů.

smlouvu o smlou-
vě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. 
10320033580/001 s fi 
E.ON Distribuce na ulo-
žení a vedení sítě kabel 
NN, Malínek, Halenkovi-
ce.

rozpočtové opatření 
č. 4/RO/2016.

program XIV. zasedá-
ní ZO konaného dne 8. 2. 
2017.

dodatek ke smlouvě 
s firmou VHS Javorník 
na kanalizaci II. etapa – 
změna termínu, rozpočtu 
a doplnění sankcí při ne-
splnění termínu dodava-
telem.

bezplatný pronájem 
sálu pro paní A. Huťko-
vou – secondhand dne 14. 
- 15. 2.

smlouvu s firmou DE-
SACOM na zpracování pro-
jektu Sběrný dvůr a tech-
nické zázemí Lipové.

žádost fy Omnis Olo-
mouc na umístění reklam 
pro veletrh Stavíme, byd-
líme.

smlouvu na ulože-
ní vedení sítě – kabel 
NN s firmou E.ON Dis-
tribuce a.s. smlouva č. 
OT-014330039466/001 
kabel NN, Gazdošová.

smlouvu na uložení 
vedení sítě – kabel NN 
s firmou E.ON Distribu-
ce a.s. smlouva č. OT-
014330037724/001 ka-
bel NN, Uhlířová.

smlouvu na ulože-
ní vedení sítě – kabel 
NN s firmou E.ON Dis-
tribuce a.s. smlouva č. 
OT-014330037757/002 
kabel. smyčka, Hlaváč-
ková.

výsledek výběrové-
ho řízení na dodavatele 
stavby „Zajištění sta-
bility svahu v okolí RD 
č. p. 280, opěrná zídka 
Halenkovice“ – vítěz VŘ 
firma Zlínské stavby a.s. 
s cenou 2.116.784,- Kč 
s DPH.

žádost Rallye Zlín 
spol. s r.o. na pořádání 
automobilového slalo-
mu dne 25. 6. 2017 od 
7:00 - 18:00 hod. na 
komunikaci Napajedla 
– Halenkovice – letiště 
a zázemí na ploše leti-
ště.

zajistit nabídky na 
vozidlo PV3S CAS - vý-
vozy septiků.

povolení pro Jiřího 
Herníka – PIETA Ot-
rokovice na umožnění 
vstupu na hřbitov Ha-
lenkovice za účelem vý-
kopu, pohřbení a zahá-
zení hrobů, a to do 31. 
12. 2018.

žádost ZŠ a MŠ Ha-
lenkovice na přijetí věc-
ného daru – 2 ks note-
book v hodnotě 5800 Kč 
od České školní inspek-
ce.

žádost Rally Zlín 
spol. s r.o. na průjezd 
Barum Czech Rally Zlín 
2017 dne 27. 8. 2017 

obcí Halenkovice dle 
předloženého plánu.

zpracování projek-
tové dokumentace na 
parkové úpravy v obci 
Halenkovice firmou 
Garden Staré Město.

provedení zaměření 
pozemků v části Lipové 
Ing. Vítkem.

realizaci dopravní-
ho značení firmou NVB 
Line dle cenové nabídky.

provedení kamero-
vých zkoušek na kanali-
zaci Dolina (Fagus – ko-
liba).

smlouvu s firmou 
Dang Dang Vu – provo-
zovna Pláňavy č. p. 176 
na odvoz a zneškodňo-
vání komunálního odpa-
du vzniklého z činnos-
ti provozovny ve výši 
1500,- Kč za jednu po-
pelnici o objemu 110 l.

záměr výpůjčky po-
zemku p. č. 270/51, 
270/52, 270/7 pro ve-
dení sítí kanalizace, vo-
dovod a p. č. 278/9 pro 
uložení vedení NN pro 
stavbu budoucího RD na 
p. č. 278/8 paní Pavlína 
Chludová, Zlín.

záměr výpůjčky části 
pozemku p. č. 3601/1 – 
1 m2 pro umístění kana-
lizační výpusti pro paní 
Kateřinu Martincovou, 
Halenkovice 70.

záměr výpůjčky po-
zemku p. č. 1508/13 
– 10 m2, 1608/12 – 11 
m2, 3530/1 – 86 m2 již 
nevyužívané komunika-
ce za podmínky údržby 
předmětných pozemků 
pro paní Evu Kurtino-
vou, Halenkovice 656.

Ro projednala 
a souhlasí s přijetím 

návrhu pro zastupitel-























































Pokračování ze strany 2.
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VoLby do zasTupiTELsTEV KRajů 
Ve dnech 7. – 8. října 2016 

se uskutečnily volby do za-
stupitelstev krajů. 

Voleb se v Halenkovicích 
zúčastnilo 533 ze 1494 
oprávněných voličů, čtyři 
volební lístky byly neplat-
né. Volební účast dosáhla 
35,68%.

Bohdana Blažková

Podrobné 
výsledky 
a zisky dal-
ších politic-
kých stran 
a hnutí.

V Halenkovicích ve vol-
bách do zastupitelstev krajů 
zvítězilo hnutí Ano se ziskem 

25,70 % hlasů, na druhém 
místě se umístila KDU-ČSL 
se ziskem 14,74 % hlasů, 

třetí místo získala ČSSD, kte-
ré svůj hlas v Halenkovicích 
dalo 10,96 % voličů.

stvo obce Halenkovi-
ce k připravovanému 
rozpočtu na rok 2017 
zapracovat na straně 
výdajů položku k dofi-
nancování (spoluúčas-
ti 40 % cca 3,4 mil. Kč) 
na akci „Rekonstruk-
ce sportovního areálu 
u ZŠ Halenkovice“.

a schválila požada-
vek p. Martina Jelší-
ka na vystavení kupní 
smlouvy na základě 
smlouvy o smlouvě bu-
doucí, která byla napl-
něna a může být pode-
psána smlouva kupní.

s vítězem VŘ prodej 
stavebního pozemku 
p. č. 1752/6, a to dle 
stanovených podmínek 
– nejvyšší nabídka fy 
Mihál s.r.o. a odsouhla-
sila nabídnutou částku 
402 640,- Kč + DPH.

s vítězem VŘ prodej 
pozemku p. č. 278/19, 
a to dle stanovených 
podmínek – nejvyšší 
nabídka pan Jiří Pa-
velka s odsouhlasenou 
cenou 450,- Kč/m2 + 
DPH.

rozvojový plán obce 
na rok 2017 - 2018 
a doporučuje ZO jeho 
schválení.

studii rozšíření vo-
dovodu zpracovanou fy 
ARECOP Zlín. RO schvá-
lila zaslání dopisu ob-
čanům dotčených území 
k vyjádření k projektu. 
Následně bude rozhod-
nuto, zda bude realizo-
ván vodovod nebo se 
půjde cestou podpo-
ry výstavby vrtaných 
studní.

Ro neschválila
žádost spolku LUN-

GTA na připojení se 
k akci „Vlajka pro Ti-
bet“.

Ro pověřila
p. Fürsta vyřízením 

stavebního povolení na 
stavbu komunikace Zá-
humení.

zo vzalo na vědomí
zprávu o plnění 

usnesení z minulého 
zasedání ZO.

zprávu o činnosti 
rady obce.

listopad 2016 až únor 2017
z jednání zastupitelstva a rady obce 

rozhodnutí RO 
o výběru vítězné na-
bídky firmy Vodohospo-
dářské stavby Javorník 
na realizaci II. etapy od-
kanalizování obce Ha-
lenkovice. 

zo schválilo
Zprávu č. 185/2016 

z dílčího přezkoumání 
hospodaření Obce Ha-
lenkovice za období le-
den až červen 2016

rozpočet obce na rok 
2017 v předloženém 
znění.

přijetí daru, pozem-
ky par. č.: 3013/168 
a 3013/169 v k. ú. Ha-
lenkovice.

prodej pozemku 
par. č. 1752/6 v majet-
ku Obce Halenkovice 
f. Mihál s.r.o. za cenu 
402 640,- Kč bez DPH 
a předložených podmí-
nek smlouvy.

prodej pozemku par. 
č. 278/19 v majetku 
Obce Halenkovice p. Ji-
římu Pavelkovi za cenu 
11 700,- Kč bez DPH 
a předložených podmí-
nek smlouvy.

ceny stočného pro 
rok 2017 v předlože-
ném znění.

spoluúčast na do-
financování akce „Re-
konstrukce sportovního 
areálu při ZŠ“ ve výši 
40 %, tj. 3 600 000,- Kč.

od 1. 1. 2017 odmě-
ny členů zastupitelstva 
obce Halenkovice dle 
přílohy.

Strategický rozvo-
jový plán Obce Halen-
kovice na období 2017 
– 2018 v předloženém 
znění.

rozpočtové opatření 
č. 03/ZO/2016 v před-
loženém znění.

Obecně závaznou vy-
hlášku Obce Halenkovi-
ce – č. 1/2017 o míst-
ním poplatku ze psů.

zo si nevyhrazuje
právo rozhodovat 

ve věcech uložení a ve-
dení sítí formou věc-
ného břemene na po-
zemcích obce, a to od 
01.01.2017.
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Vánoční strom v toku halenkovických dějin
 Díky obohacení pro-

gramu a stálým růstem 
nejen počtu návštěvníků, 
ale především našeho 
„živého stromu“, jsme se 
rozhodli akci přemístit do 
prostoru parkoviště před 
kulturním domem. Až do 
roku 2012 zde byly stro-
my stavěny, stejně jako 
v mnoha velkých měs-
tech. Ale na začátku ledna 
onoho roku se přes úze-
mí České republiky pře-
hnal orkán Andrea a ani 
halenkovický strom jeho 
poryvům neodolal. Proto 
se v následujícím období 
začaly zdobit statně rost-
lé borovice, stojící upro-
střed návsi. Mrazivé poča-
sí v tomto ročním období 
nás vedlo k rozšíření na-
bídky o stánky s teplým 
občerstvením - svařákem 
a čajem, ve kterých po 
léta obsluhovali stálice 

poohLédNuTÍDáša a Jindra Juřenovi, 
Věnka Jadrníčková a Ivan 
Blaha, k nim se postup-
ně přidal Tonda Gajdošík 
s medovinou a další čle-
nové kulturní komise. 

Do svátečního progra-
mu se velmi záhy zapojila 
pětice muzikantů z Topo-
lanky, která až do loňské-
ho roku akci zahajovala 
a jí patřil také slavnostní 
závěr. Letos za námi z dů-
vodu pracovní vytíženosti 
přijet nemohli. Patří jim 
obrovský dík za překo-
nání všech promrznutých 
odpolední na Halenkovi-
cích. Ani na chvilku neza-
váhali, vždy přijeli a hráli, 
i přestože jejich hudební 
nástroje jsou obzvlášť cit-
livé na chlad a mráz.

V roce 2014 kulturní 
komise po dlouhých ale 
úspěšných patnácti letech 
ukončila činnost. Obecní 
akci, která nalezla pevné 

místo nejen 
v halenkovic-
kém kulturním kalendá-
ři, ale i v srdcích mnoha 
příznivců, pod svá křídla 
převzal výborně rozjetý 
folklórní kroužek Pláňa-
ta. Již od svého vzniku 
v roce 2009 byl nedíl-
nou součástí programů 
jednotlivých ročníků vá-
nočního stromu. Svá prv-
ní vystoupení prožívali 
nováčci v kroužku právě 
při slavnostním rozsvě-
cování. V roce 2011 se 
díky Pláňatům a jejich ve-
doucím rozšířil program 
této akce nejprve o velmi 
časově náročný vánoč-
ní jarmark v místnosti 
klubu seniorů. Výrobci 
krásných předmětů byly 
totiž sami děti a převáž-
ně jejich maminky a tety 
vedoucí. V následujících 
letech se jarmark rozšířil 
i do ostatních prostor kul-
turního domu a přítom-
ní hosté mohli nasávat 
vánoční atmosféru již od 
brzkého odpoledne náku-
pem tradičního vánoční-
ho zboží.

Před třemi lety se také 
poprvé u stromečku obje-
vil symbolický betlém. Od 
svého vzniku a instalace 
u stromu ozdobil nejednu 
vánoční pohlednici. Skrý-
vá se v rodinných albech 

na fotkách s nejmenšími 
ratolestmi, protože pře-
devším jim pomáhá krátit 
chvíle nekonečného čeká-
ní na příchod Mikuláše.

V roce 2016 jsme se 
po krásných sedmi le-
tech existence rozloučili 
s Pláňaty. Bylo třeba na-
jít nové řešení, jak udr-
žet tuto nevšední tradici 
stále živou. Všechny kul-
turní a společenské akce 
si žádají svůj pořádný díl 
času na přípravu a bez-
počet obětavých pomoc-
níků. Už na počátku září 
se zrodil nápad oslovit 
jednotlivé spolky a kluby 
působící v Halenkovicích. 
Společné dílo může lidi 
spojovat. A proto jsme 
oslovili zástupce největ-
ších spolků v Halenkovi-
cích a požádali je o pomoc 
s přípravou akce. Při té 
příležitosti vznikla my-
šlenka přemístění stán-
ků do uličky ke kovárně 
a rozšíření nabídky tep-
lého občerstvení v nich. 
Bylo dohodnuto, že pří-
padný výtěžek ze stánko-
vého prodeje poputuje do 
pokladny Sdružení rodičů 
a přátel školy při ZŠ a MŠ 
Halenkovice a bude slou-
žit opět dětem. 

Mikulášská rodina Pokračování na straně 6.

Pokračování ze strany 1.
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V sobotu 26. listopadu 
bylo počasí neuvěřitel-
ně milostivé. Bylo krásně 
slunečno a oproti před-
cházejícím letům nebý-
vale teplo. Už od rána 
se v pěstitelské pálenici 
vařila poctivá dršťková 
polévka, kterou odpoled-
ne obohatili svůj stánek 
zahrádkáři, fotbalisté ve 
svém stánku nabídli vy-
nikající francouzský punč 
a šneky, po nichž se hned 
zaprášilo, hasiči připra-
vili voňavé svařené víno, 
hoši ze SRPŠ klobásky 
a nechyběl stánek s tra-
diční Tondovou medovi-
nou. 

Velmi přívětivé počasí 
vylákalo ven více jak 250 
hostů. Sváteční atmosfé-
ru mohli vstřebávat už 

od brzkého odpoledne na 
vánočním jarmarku, který 
byl situován uvnitř kul-
turního domu. Zde také 
mohli navštívit novou ex-
pozici vánoček a bábovek. 
V kostele byla zpřístup-
něna výstava betlémů. 

Na novém pódiu, kte-
ré vybudovali pracov-
níci obecního úřadu, se 
představil žesťový kvin-
tet ze ZUŠ R. Firkušného 
Napajedla pod vedením 
pánů učitelů Alexandra 
Kunerta a Jana Divokého. 
Je pak vystřídaly se svým 
vánočním pásmem Babči-
ce ze Spytihněvi v dopro-
vodu cimbálové muziky 
Maliny. Následoval projev 
starosty Jaromíra Blažka, 
který jsme uvedli v minu-
lém čísle Halenkovického 
zpravodaje.   

Děti z mateřské školky 
si připravily poprvé jed-
notlivá taneční vystou-
pení. Třída Koťátka pod 
vedením p. uč. Dagmar 
Holáskové a Elišky Čer-
nochové se představi-
la tancem Čertíci, třída 
Sluníčka pod vedením 
p. uč. Veroniky Horkové 
tanečním vystoupením 
Hvězdička a děti ze třídy 
Berušky pod vedením p. 
uč. Marie Mihálové a Jaro-
slavy Válkové tančily jako 
Sněhuláci. Pásmo děti za-
končily dopisem pro Je-
žíška. 

Žáci ze základní školy 
a naši mladí nadějní hu-
debníci ze základní umě-
lecké školy pod vedením 
Jana Divokého a Elišky 
Münsterové připravili 
pásmo písní bohaté ne-
jen na koledy. Mezi hosty 
na pódiu se objevily také 
Zuzka Kříčková a Katka 
Gregorová a spolu s nimi 
hrála na zobcovou flétnu 
Šárka Očadlíková. Pro-
gram završil opět žesťový 
kvintet a Babčice. Mluve-
ným slovem celé kulturní 
odpoledne doprovázela 
PaedDr. Marie Kašíková. 
Když nastala hluboká tma 
a tóny všech nástrojů po-
malu utichly, přišel čas 
přivolat Mikuláše. Jsou 
to většinou velmi napja-
té chvíle, protože Miku-

láš je teprve na začátku 
svého dlouhého putování 
a má ještě hodně příprav, 
a proto ho nezřídka musí 
děti volat několikrát. Ale 
i na letošní vánoční strom 
v Halenkovicích přišel 
a nebyl sám. Vzal s sebou 
bohatou družinu andělů. 
Čerti si samozřejmě ne-
mohli nechat ujít jedineč-
nou příležitost přijít a po-
dívat se tváří v tvář nejen 
malým hříšníkům. Pro-
mlouvali každému na po-
tkání do duše, ale v pytli 
do pekla nikoho neodnes-
li. Svatá rodina měla v ko-
šíku pro všechny malé 
hosty sladkou pozornost. 

Za celou akcí se skrý-
vá neuvěřitelné množ-
ství času, energie a práce 
všech, kteří stáli v záze-
mí. Obrovské poděková-
ní všem organizátorům 
a obětavým dobrovolní-
kům. Doufáme, že se se 
všemi milými tvářemi 
potkáme i v roce násle-
dujícím. Samozřejmě ví-
táme ke spolupráci další 
spolky, které budou chtít 
obohatit tuto nezaměni-
telnou akci svým jedineč-
ným dílem.   

P. Bieberlová
Pozn. red.: Z výtěžku 

vánočního stromu do po-
kladny SRPŠ při ZŠ a MŠ 
Halenkovice putuje 6.612,- 
Kč. 

Pokračování ze strany 5.

Žesťový kvintet ZUŠ R. Firkušného Napajedla. Mezi hudebníky 
hraje jediná hornistka napajedelské umělecké školy.

Dopis Ježíškovi

Ježíšku, 
prosím Tě, 

přečti si mé psaní: 
je krátké, 

mám jen jedno přání. 
Ať jsou všichni 
v novém roce, 

takoví jak 
na Vánoce. 

Ať jsou milí, 
míň se mračí. 

Děkuji Ti, 
to mi stačí.
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VáNoČKy a bETLéMy
 Mám ráda Vánoce. Řekne-

te si, kdo nemá? Mám ráda 
tradice. To většina lidí taky. 
Ale mě tyto dvě „radosti“ při-
vedly na myšlenku rozšířit 
program Rozsvěcování halen-
kovického vánočního stromu 
o něco nového, tradičního 
a ryze vánočního. Napadlo 
mě uspořádat výstavu váno-
ček s ochutnávkou. Pak se 
k tomu, zcela náhodu, přida-
la i výstavka betlémů, kterou 
jsem měla v plánu na někte-
rý z příštích ročníků. Vím, že 
nápad není původní. Zjistila 
jsem, že v některých obcích 
a městech něco podobného 
už dávno probíhá. Tak proč to 
nezkusit i u nás, když podob-
ným aktivitám se meze nekla-
dou a žije tu plno šikovných 
lidí.

Už dříve jsem toužila po 
vlastnoručně vyrobené vá-
nočce. Vánočce z poctivých 
ingrediencí (másla, mouky, 
mléka, cukru, kvasnic, ro-
zinek a tajné přísady, která 
dělá vánočku neodolatelně 
chutnou a nadýchanou). Ze 
staré kuchařské knihy po ba-
bičce jsem získala osvědčený 
recept a techniku pletení se 
naučila na barevných tkanič-
kách do bot, které jsem done-
konečna (dle internetových 
instrukcí) přehazovala na 
stole, až se to povedlo. Podo-
týkám, že jsem pletla z osmi. 
Pak nezbývalo než to zkusit 
na čisto. Tvar i těsto bylo i po 
upečení ucházející. Vše se 
podařilo, domácím chutnala. 
Zjistila jsem, že to není žád-
na věda, ale chce to dostatek 
času a hlavně trpělivosti.

A když se přiblí-
žil „ten vánoční čas“, 
uvědomila jsem si, že 
k němu vánočka, ale-
spoň z mého pohledu, 
neodmyslitelně patří. 
Zvláště, když se mi vy-
bavila nedávno získa-
ná dovednost. A to byl 
ten impuls. Tak proč 
neoslovit i místní hos-
podyňky, kuchařky, cukrářky, 
pekařky, ať se předvedou. 
S dostatečným časovým před-
stihem jsem zveřejnila ozná-
mení, že pořádáme výstavku 
domácích vánoček spojenou 
s jejich ochutnávkou. Ná-
sledná obava z malé účasti 
mě přinutila rozšířit výzvu 
i o bábovky všeho druhu, aby 
nakonec bylo co servírovat 
a koštovat. Vžila jsem se totiž 
do uvažování některých ka-
marádek, maminek a babiček, 
o kterých vím, že i když umí, 
a jsou výborné kuchařky, tak 
nebudou chtít své výrobky ve-
řejně představit. Má teorie se 
jen zčásti vyplnila.

Byla jsem mile překvape-
na, v den „D“ se „sešlo“ sedm 
vánoček a deset bábovek, což 
je solidní výsledek. Ovšem 
většina stvořitelek sladkého 
pečiva nestála o uvedení jmé-
na u svého výrobku. Uklidnilo 
je až ujištění, že vystavované 
sladkosti budou sice hod-
noceny (čárkovací metodou 
– nejchutnější tři, další dvě 
a jedna čárka), ale budou 
pouze očíslovány. Vše se tedy 
odehraje pod rouškou anony-
mity. A vyhlášená bude jen ta 
nejlepší vánočka a bábovka, 
respektive její autorka. 

Jak důstojně prezentovat 
výtvory našich cukrářek? Tak 
s tím mi poradila kamarádka 
Jarka. Spolu jsme rozhodly, že 
připravíme slavnostní tabule, 
a na každé bude jeden zmiňo-
vaný exemplář umístěn. Získa-
la jsem tak, nejen poradkyni, 
ale i pomocnici, která mi se 
vším pomáhala až do konce. 

Z vlastních zdrojů, které 
jsme objevily zaprášené na 
půdách, jsme prostřely stoly 
(samozřejmě až po důklad-
ném umytí ). Vánoční ubru-
sy jsme tak doplnily porcelá-
nem a sklem rozličných barev 
a tvarů, a vše doladily chvojím 
ve vánočním aranžmá. Ani 
jsme netušily, kolik toho doma 
máme. Hlavně k nelibosti na-
šich mužů, kteří pomáhali 
s přepravou „krámů“ do klubu 
seniorů, kde se ochutnávka 
měla odehrávat. A tak výstav-
ka a ochutnávka získala další 
rozměr.

A betlémy. Při rozhovoru 
s panem farářem, který čas 
od času zavítá na náš obecní 
úřad, jsem se zmínila o mož-
né výstavě betlémů. Nahodila 
jsem otázku, uspořádat ji třeba 
v kostele a nevěděla jsem, jestli 
počínající advent je ten správ-
ný čas, kdy se mohou betlé-
my na tomto církevním místě 
vystavovat, a jestli vůbec. Ani 
jsem netušila, že nápad zbudí 
jeho zájem. Neviděl v tom pro-
blém. Opět jsem mínila oslovit 
halenkovjáky. Ale když je něco 
plošně zveřejněno, nedostane 
se to až k těm patřičným uším. 
Vždy se více osvědčí osobní 
přístup, a tak jsem na potkání 
zpovídala kolemjdoucí a zná-
mé, kdo má doma betlém, 

a jestli je ochotný jej zapůjčit. 
Protože se letošní ročník „stro-
mu“ plánoval v duchu pomoci 
dětem a sbližování různých 
u nás působících spolků, ke 
kterým řadíme i naši farnost, 
viděla jsme v tom jedinečnou 
možnost, jak výstavku usku-
tečnit už teď a s celkem zaru-
čeným úspěchem. To proto, že 
se pan farář, také zmínil, o ka-
marádovi, který betlémy sbírá. 
Pro případ, že by se snad sešlo 
málo kousků, pokusí se od 
přítele něco získat. Nečekala 
jsem, jak to dopadne a nabíd-
ku pomoci jsem hned přijala. 
Kostel je velký, místa bude 
dost. 

A tak v sobotu 26. listopadu 
mohli příchozí obdivovat cel-
kem 74 betlémů, různých veli-
kostí a z nejrůznějších materi-
álů. Od klasických papírových, 
po dřevěné, skleněné, kovové, 
keramické, textilní, až po nety-
pický, uschovaný ve skořápce 
vlašského ořechu nebo v kor-
kové zátce. Ochotní občané 
zapůjčili třináct betlémů. Těch 
jsem si považovala nejvíce. 
Jsou to kolikrát historické 
kousky, které se dědí z poko-
lení na pokolení, berou se jako 
duchovní součást domácnosti, 
a ne každý svolí k jejich převo-
zu a veřejné výstavce. Děkuji 
všem, kteří mi je svěřili, vážím 
si toho. Panu faráři z Bánova 
Jiřímu Kupkovi, za hezký sbě-
ratelský počin, díky němuž 
byla výstava pestrá, rozšířená 
o dalších 61 kusů. 

Příchozí byli štědří, a tak 
dobrovolné vstupné přineslo 
zisk 3000 Kč, který se rozdě-
lil mezi SRPŠ a farnost. Děti, 

Pokračování na straně 8.

Výstava betlémů v kostele sv. Josefa
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puToVáNÍ VizoVicKého bETLéMa
V adventním čase bylo 

možné v čerstvě zrekon-
struovaných prostorách 
fary zahlédnout při prá-
ci akademickou malířku 
Mgr. art. hanu Kalivodo-
vou. Restaurovala zde 
betlém z vizovického 
kostela. betlém byl záři-
vý, plný barev a nádherné 
atmosféry. Na vznikající 
dílo pod jejími dlaněmi 
jste mohli nahlédnout 
i v rámci výstavy betlémů 
v halenkovickém kostele. 
hanky jsme se zeptali na 
původ mistrného díla.

Původní plechový betlém 
byl zřejmě odněkud z ně-
meckého prostředí, nevím, 
jestli  ze Sudet nebo jen 

autor byl Němec. Součas-
ná podoba betléma vznikla 
někdy snad v padesátých 
letech 20. st. při opravě 
u místního pana učitele 
základní školy, který po ve-
čerech figury přemaloval 
do stylového valašského 
betléma. Objevují se v něm 
tedy pastýři ve valašských 
krojích, tak jak je známe 
z našich valašských dědin. 
Celý betlém je dosti roz-
sáhlý, patří do něj 36 fi-
gur. Největšími z nich jsou 
sluhové králů na slonu, 
na velbloudu, palmy, a va-
lašští strýci s kohoutem, 
chlebem, vajíčky, jablky 
a jinými dobrotami pro 
Ježíška - ten je namalován 

v klíně Panny Marie. Prá-
ce na opravě malby figur 
byla pro mě v předvánoční 
době krásným rozjímáním 
o Narození Páně. Na mně 
vlastně bylo jen opravit 
odřená a opadaná místa. 

Postavy jsou malované ole-
jovými barvami na plechu. 
Jsou celkem vysoké, i když 
nejsou v životní velikosti, 
postavy měří kolem 70 cm 
až 1 metr. Celkový dojem 
z betléma je nádherný pes-

trý dav lidiček růz-
ných národností, kte-
rý spěchá k betlému. 
I když jsou zde exotič-
tí králové s doprovo-
dem, celkově vše vy-
znívá velmi půvabně 
lidově ve valašském 
duchu. Určitě dopo-
ručuji ke zhlédnutí 
ve vizovickém kostele 
v období příštích Vá-
noc, kde vše vynikne 
ještě s malovaným po-
zadím.

Hana KalivodováRestaurování vizovického betlémuMgr. art. Hana Kalivodová

které se přišly podívat spolu 
s rodiči, neodcházely s prázd-
nou. Dostaly papírový skládací 
betlémek, který si mohly o Vá-
nocích vystavit doma. Jejich 
nákup sponzorovala Obec Ha-
lenkovice.    

Jistě vás zajímá, jak do-
padly vánočky a bábovky. 
Výsledky v obou kategoriích 
byly těsné. Dobré a opravdu 
povedené byly všechny. To 
tvrdili příchozí „ochutnávači“, 
někteří mlsouni se i něko-
likrát vraceli. Bábovky byly 

s příchutí kokosová, smeta-
nová, žloutková, mrkvová, 
ořechová, kakaová, s kousky 
čokolády a mramorová. Nej-
lepší bábovku upekla Jarka 
Baránková – mrkvovou s kan-
dovaným ovocem. Vánočky 
byly všechny už od pohledu 
moc pěkné a voněly máslem 
a rozinkami v rumu. Za zmín-
ku stojí vánočka vhodná pro 
celiaky – nemocné s celiakií. 
Nebývá až tak chutná, to si 
přiznejme, ale její výroba je 
dost náročná, těsto ze speci-
ální mouky nedrží. Nejlepší 
vánočku upekla a nejvyšší 
ocenění získala Marie Cho-
chulová. Od Marušky jsem 
vyzvídala, co si myslí, že je 

její tajná přísada, která ved-
la k úspěchu. Odpověď byla: 
„Asi to kandované ovoce, kte-
ré jsem přidala.“. Takže závěr 
zní: Tisíc lidí, tisíc chutí, ale ta 
letošní vánoční chuť se u nás 
nesla v duchu kandovaného 
ovoce.

Ráda bych poděkovala těm, 
které věnovaly své cukrářské 
výrobky, a všem kteří nám 
pomáhali s organizací, také 
příchozím za podporu. Snad 
se vánočky a betlémy líbily 
a jako další jiné novinky obo-
hatily rozsvěcování halenko-
vického vánočního stromu. 
Možná se propříště stanou 
jeho plnohodnotnou součástí.

Bohdana Blažková

Pokračování ze strany 7.
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TGM -  A to je kdo?
V roce 2018 si připomeneme 100 let od vzniku 

Československé republiky, prvního moderního ne-
závislého států Čechů a Slováků na našem území. Za 
těch 100 let se sice stát nebo státy, které zde byly 
a jsou, jmenovaly různě, ale všechny těžily z práce 
zakladatelů Československa. Jistě se bude vzpomí-
nat především na Tomáše Garrigua Masaryka, kte-
rý se velkou měrou zasloužil o vznik tohoto státu 
a hlavně za jeho faktické a diplomatické uznání vel-
mocemi. Ano, Tomáš Garrig Masaryk byl opravdu 
nejvýznamnější osobností „mužů 28. října“, a pro-
to stojí za to se s ním lépe seznámit. Jeho životopis 
a činy se budou uvádět jistě velmi podrobně, proto 
by se tento příspěvek chtěl věnovat hlavně Tomáši 
Garrigovi Masarykovi jako člověku. Také proto, že 
složitý vývoj státu, který založil, způsobil, že byl 
buď nekriticky oslavován, nebo haněn, nebo i ali-
bisticky zamlčován. Proto se dnes můžeme setkat 
i s člověkem, který po vyslechnutí iniciál TGM , jak 
se jeho jméno běžně zkracuje, řekne TGM… a to je 
kdo? Takže - kdo je to?

Filozof
Narodil se v roce 1850 v Hodoníně v rodině ne-

gramotného panského kočího, kterého naučil číst až 
jeho syn a panské kuchařky. Mladý Tomáš vyrůstal 
v Čejkovicích, po škole se dva roky učil kovářem, 
ale pro mimořádný talent pokračoval studiem na 
gymnáziích v Brně a Vídni. Byl mimořádně nadaný, 
a proto mu studium nedělalo žádné potíže. Říkal, že 
střední škola se mu stala trapnou. Hlavně se věno-
val studiu jazyků, básnictví, umění a četbě histori-
ků, filozofů.

Následovalo studium filozofie na vídeňské univer-
zitě. Po doktorátu pobýval na univerzitě v Lipsku, 
ve věku 29 let se habilitoval prací o sebevraždě jako 
sociálním jevu. Tedy filozof každým coulem. S ním 
bychom si tedy asi mnoho nepovyprávěli. Při po-
bytu v Lipsku se seznámil se svou budoucí ženou, 
Američankou Charlotte Garrigue, která v Lipsku 
studovala hru na klavír.

V roce 1882 se s rodinou odstěhoval z Vídně do 
Prahy, kde dostal místo mimořádného profesora fi-
lozofie na české části univerzity. Na ní působil, poz-
ději jako řádný profesor filozofie, až do roku 1914.

Samozřejmě vstoupil do politiky. Založil vlastní 
politickou stranu, za kterou byl zvolen do Vídeň-
ského parlamentu (Říšské Rady), kde působil až do 
začátku první světové války v roce 1914. To mu bylo 
64 let. Dnes bychom řekli – na profesora těsně před 
důchodem.

bojovník proti starým řádům
Původně se zabýval myšlenkou sebeurčení Čes-

kých zemí a Slovenska federalizací Rakouska-Uher-
ska, ale po zkušenostech s jeho vnitřní i zahraniční 
politikou se cílem stalo vystoupení Českých zemí 
a Slovenska ze svazku Rakousko-Uherska. Vídeň na 
to reagovala jeho odsouzením (v nepřítomnosti) Pokračování na straně 10 .

k trestu smrti. Proto se ze zahraniční cesty do Švý-
carska nevrátil a se svými bývalými žáky Edvardem 
Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem praco-
vali od roku 1915 v emigraci na vzniku Českoslo-
venské republiky.

Jako předseda Československé národní rady, za-
ložené v roce 1916 v Paříži, budoval vytrvale za-
hraniční protirakousko-uherský odboj. Koordino-
val také zpravodajskou činnost nejen informacemi 
z domova, ale i z celého světa.

Uvědomoval si význam vlastních ozbrojených slo-
žek – armády. Proto odejel do Ruska a organizoval 
vytvoření Československých legií ze zajatých vojáků 
a dobrovolníků. Pod jeho vedením byla vytvořena 
padesátitisícová armáda, u které měl velkou auto-
ritu. I v zahraničí ho brali jako představitele dosud 
neexistujícího státu.

TGM předpověděl úlohu, kterou budou mít USA 
a jejich prezident na uspořádání Evropy po válce. 
Proto zorganizoval přednáškové turné v Americe 
pro propagaci a získání podpory svých názorů. Byl 
tehdy již velmi známou osobou, uznávaným odbor-
níkem na situaci v Evropě a Rusku. Proto například 
v Chicagu jej přišlo přivítat asi dvě stě tisíc lidí. Byl 
přijat prezidentem Wilsonem, který přistoupil na 
jeho návrhy rozpadu Rakousko-Uherska a vytvoření 
Československa. Ještě v Americe se dověděl, že byl 
v novém státě zvolen prezidentem republiky. Bylo 
mu 68 let.

prezident nového státu
Prezidentem republiky byl zvolen celkem čty-

řikrát. Bylo to období bouřlivého rozvoje nového 
státu. Můžeme říci, že i zásluhou jejího prezidenta, 
filozofa a humanisty byla nová republika budová-
na na demokratickém základě. TGM se aktivně po 
celou dobu zúčastnil jejího budování. Jeho zásluhy 
byly uznány i přijetím zákona (známým pod ozna-
čením Lex Masaryk), který říkal: „T. G. Masaryk za-
sloužil se o stát.“

Své působení jako prezident ukončil ze zdravot-
ních důvodů v prosinci 1935 ve věku 85 let. Parla-
ment mu udělil titul Prezident Osvoboditel. Byla po 
něm pojmenována univerzita, školy, bylo mu udělo-
váno čestné občanství. Jeho zásluhy byly oceňovány 
celosvětově. Byl sedmnáctkrát navržen na Nobelovu 
cenu míru.

pravda a mravnost vítězí i proti všem
Zásady jeho práce můžeme ukázat na několika pří-

kladech:
Z gymnázia v Brně byl vyloučen pro „zpupnost“. 

V latině a řečtině byl napomínán, že vyslovuje tyto 
jazyky po česku. Profesorovi (píše, že to byl tvrdý 
Germán) odvětil:

„Pane profesore, Vy jste Němec a vyslovujete latinu 
a řečtinu po německu, já jsem Čech a vyslovuju po 
česku.“
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Na svém trval. Vždy, když byl přesvědčen, že má 
pravdu, šel i proti všem. To byla jedna z jeho význač-
ných vlastností.

Již ve 27 letech se zapojil do sporu o pravost Ruko-
pisů královédvorského a zelenohorského. Jejich pra-
vost obhajovaly takové osobnosti jako Jan Neruda, 
Eliška Krásnohorská, básník Adolf Hejduk a dokonce 
i „otec národa“ František Palacký a veřejnost. Proti 
všem se postavil mladý Tomáš Masaryk. Zasadil se 
o vědecké zkoumání rukopisů, byl nazván vlastizrád-
cem, ale výsledky zkoumání mu daly za pravdu. Sám 
o tomto sporu říkal:

„Pro mne otázka rukopisů byla v první řadě otázkou 
mravní – jsou-li podvržené, musíme se z toho vyznat. 
Naše hrdost, naše výchova nesmí spočívat na lži.“

Ještě jednou se postavil proti všem a to v takzvané 
hilsneriádě. Jednalo se o vyšetřování vraždy mladé 
české dívky, ze které byl obžalován žid Leopold Hils-
ner. Vražda byla označena za „rituální“ a dala pod-
nět k protižidovské kampani. Tomáš se opět postavil 
proti všem. Jako filozof studoval materiály o obřa-
dech a rituálech. Bil se proti pověře o rituální vraždě. 
Vystoupili proti němu i jeho studenti. Dosáhl revize 
procesu, a Hilsner dostal doživotí místo trestu smrti. 
Pro Masaryka se jednalo o zásadní otázku boje proti 
pověře. Ani tento případ mu neudělal žádné přátele. 
Pravda a mravnost mu byly nade vše.

jaký to byl člověk?
Zdálo by se, že práce zaujímala v životě jeho jedi-

nou náplň. Vždyť od 14 let pracoval a na studia a ži-
vot si vydělával sám a finančně na studiích podporo-
val i svého bratra. Vlastně již od mládí „filozofoval“. 
Byl, jak říkal, filozof historie.

„Už na gymnáziu mně vrtalo hlavou, budou-li kluci 
za milión let na gymnáziích odříkávat ty řady franc-
kých králů a všech potentátů a jejich válek.“

 Jako filozof miloval poznání, říkal:
„Člověku je vrozeno usilovat o poznání. Vždyť je veli-

ce krásné něco poznat, něčeho se dovědět a dovídat se 
stále něčeho nového. Nezájem, lhostejnost je horší než 
nevědomost.“

Snadné učení, znalost mnoha jazyků, filozofické 
uvažování, nepřetržitá touha po poznávání mu otví-
raly dveře na univerzitách a v odborném světě, ale 
zároveň ho omezovaly v běžném životě.

Sám později řekl:
„Kdybych mohl žít po svém, bylo by mně stačilo číst, 

študovat a psát třeba sám pro sebe, zkrátka pozná-
vat. Není, co by mě nezajímalo, všechny vědy, všechny 
otázky a úkoly doby. Jsem šťastný, mohu-li v klidu číst 
a jsem podnes čtenářem.“

Znal a znalo ho mnoho lidí. Byli to ale politici, spo-
lupracovníci, kolegové, žáci. Tím, že všechno převá-
děl na filozofii, se těžce seznamoval s běžnými lid-
mi.

„Celkem jsem byl ve svých zájmech izolovaný.“
Přes svoji osamělost v soukromí měl vynikající 

vztahy doma v rodině. Manželka následovala man-

žela z Ameriky do Vídně a potom do Prahy. Naučila 
se česky a byla mu životní oporou. Nejen, že se ho 
při hilsneriádě zastala proti protestujícím studen-
tům, ale odradila jej od myšlenky emigrace, o které 
uvažoval při tvrdých útocích na jeho osobu. Nechce 
se ani uvažovat o tom, jak by se vyvíjel další osud 
našich zemí, kdyby v té době emigroval.

Rodinná idyla přece jen skončila jeho emigrací. 
Byla s ním jen nejmladší dcera Olga. Syn Jan byl 
odvelen do Rakousko-Uherské armády, kde sloužil 
celou válku. Dcera Alice byla doma vězněna a pro-
puštěna až po intervenci amerického velvyslance. 
Manželka Charlotte byla pod policejním dohledem. 
V průběhu války trpěla depresemi, onemocněla a do 
konce života se již neuzdravila. Zemřela v roce 1923.

osamělost velikána
V době války šly všechny osobní starosti stranou. 

Práce na vytvoření nového státu, na které pracoval 
opravdu vášnivě a plně, zcela vyplňovala jeho ži-
vot. I v nové republice pracoval naplno, ale osob-
ně neprožíval naplněný život. Chyběli mu přátelé, 
o opravdových kamarádech ani nemluvě. Nebyl vý-
jimkou, tímto nedostatkem trpí i jiní výjimeční lidé.  
Uvědomme si, že byl vždy myšlenkami a způsobem 
uvažování někde jinde, na jiné úrovni - dnešní mlá-
dež by řekla „v jiném levelu“- než jeho okolí. Ne-
mohl se jednoduše zařadit do „davu“ a přijat jeho 
filozofii.

Nebyl to ale žádný „suchar“ ani asketa. Byl to při-
tažlivý muž, vzpřímené postavy, bystrých očí. Nikdy 
sice nesportoval, ale hodně jezdil na koni a miloval 
dlouhé procházky v přírodě. Každé ráno „sokoloval“ 
- cvičil. Nekouřil, byl abstinent. Jedl velmi skromně.

Chyběl mu ale lidský přístup okolí k němu, zájem, 
nezištné přátelství. Velmi blízko se k jeho přátelství 
dostal Karel Čapek, při několikaleté spolupráci na 
knize Hovory s T. G. Masarykem. Dělil je ale rozdíl 
dvou generací. Čapek prý vyprávěl, jak se Masaryk 
v letech svého vdovství rád podíval na pěknou ženu 
a jak mu dělalo radost a potěšení, když se ženám 
líbil.

Obdivoval německého básníka Johanna Wolfgan-
ga Goetha, „krále básníků a básníka králů,“ který 
mu imponoval jako velký muž, který si uchoval až 
do konce svého života vnitřní sílu a žil naplno i ve 
svých citech, v lásce a vášnivosti. Vždyť ve svých 72 
letech se v Mariánských Lázních zamiloval do sedm-
náctileté Ulriky von Levetzow.

prezidentova intimní přítelkyně
Přestože byl TGM velmi výjimečná osobnost, kte-

rá se již za života stala legendou, byl ve svém nitru 
normální citlivý člověk, ve kterém bylo hodně z pro-
stého moravského chlapce. Od roku 1928, pět let po 
smrti jeho ženy Charlotte, se na Pražském hradě, 
sídle prezidentů, stal veřejným tajemstvím vztah 
78 letého TGM s o 34 let mladší moravskou blízkou 
přítelkyní básnířkou Oldrou Sedlmayerovou, který 
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trval až do roku 1934. Jak svědčí jeho dopisy, byl to 
hluboký, naplněný vztah:

“A teprve teď na sklonku života mně dal Pánbůh 
Tebe - cítíš co to je, Olino? A jak jsem šťastný, jak jsem 
Ti vděčný… Olo, chci být s Tebou, chci Tě mít, na Tvé 
hrudi odpočívat, Bože, jak po tobě toužím, nemohu Ti 
to říci slovy, život můj visí na Tobě a Tvé lásce…“

TGM byl i ve vysokém věku velmi vážen a jejich 
vztah byl všemi tolerován. Výjimkou byla jeho puri-
tánská dcera Alice, která mu až do jeho smrti v roce 
1937 vedla prezidentskou domácnost.

Chtěla uchovat jeho památku, podle svého názoru, 
bez poskvrny. Odstranila vzpomínky na tento vztah 
z jeho odkazu, a tak tato tak vysoce lidská epizoda 
ze života TGM téměř upadla v zapomenutí.

sotúrek
To, že jeho prostý původ v něm byl hluboce zako-

řeněn, se naplno projevilo v posledních dnech jeho 
života. Když už ležel na smrtelné posteli na zámku 
v Lánech, síly ho opouštěly, paměť mizela a zbývaly 
jen vzpomínky na dětství v Čejkovicích, překvapil 
své ošetřovatele posledním, nebo jedním z posled-
ních přání. Chtěl, aby mu donesli sotúrek. Ti chyt-
ří lidé nevěděli co to je, ale protože byli chytří, tak 

si to zjistili. A tak když, slovy básníka, „...to kalné 
ráno…“ 14. září 1937 TGM zemřel, visel na pelesti 
postele i sotúrek.  Víte, co to je? V Halenkovicích by 
to neměl být problém – vždyť Čejkovice a Halenko-
vice, v tom není velký rozdíl. Tedy, až na ty vinohra-
dy.  Na Halenkovicích jsou jenom vinohrádky.

ale smrtí tento příběh nekončí
Tomáš Garrigue Masaryk zemřel vysoce ctěn ce-

lým národem. Co se dělo s jeho odkazem v dalších 
letech? Samozřejmě jeho filozofické a demokratické 
principy politiky žádnému z totalitních režimů ne-
vyhovovaly.

Můžeme si to ukázat na příkladu jeho bronzové so-
chy od sochaře Otakara Španiela. Socha byla v roce 
1938 postavena ve Zlíně, před areálem – jak jinak 
než Masarykových - škol. Její osud byl pestrý, podle 
toho jak se střídaly režimy v našem státě.

Přišel rok 1939 – Protektorát Čechy a Morava 
a socha byla odstraněna. Na své místo se znovu do-
stala v roce 1945. Ale přišel rok 1948 a socha byla 
znovu odstraněna. Podstavec však zůstal, a tak při 
výročích narozenin a úmrtí TGM se u podstavce bez 
sochy objevovaly hořící svíčky. V roce 1962 se ne-
daleko podstavce objevila socha Klementa Gottwal-
da. A v letech 1968 a 1969 se na něj díval ze svého 

podstavce znova TGM. Pohled to byl asi 
pronikavý a škodlivý, protože v roce 1969 
Masaryk zmizel, tentokrát i s podstavcem 
- jistota je jistota. Přišel rok 1989, same-
tová revoluce a tentokrát zmizel Klement 
Gottwald a na svém místě se znovu objevil 
TGM. Masarykovy školy nevydržely věkem 
a tak dnes stojí socha na svém místě před 
areálem moderního Kongresového centra 
zlínské rodačky a světové architektky Evy 
Jiřičné – snad tam bude už nastálo.

Památku na TGM sice v Halenkovicích 
nemáme, aspoň o žádné nevím, ale blíz-
ko, v Oldřichovicích, je uprostřed obce ne-
nápadný pomníček oznamující, že v roce 
1935 bylo T. G. Masarykovi uděleno čestné 
občanství Oldřichovic. Nejzajímavější je to, 
že tento pomníček je na svém místě po ce-
lou dobu od jeho odhalení v květnu 1936. 
Byl sice v osmdesátých letech poničen van-
daly, ale z politických důvodů nebyl nikdy 
odstraněn. Jaký rozdíl mezi osudem zlínské 
sochy a malého pomníčku.

Možná bychom si z toho mohli vzít po-
naučení – snad je lepší budovat, nejen na 
Zemi, ale i ve své mysli – spíše malé trvalé 
pomníčky než velké památníky stále zmí-
tané mezi slávou a opovržením. Zkusme 
o tom přemýšlet. Ale pozor… (zbytek si do-
plňte sami, já bych se jen opakoval).

Ing. Antonín Slaník

V příštím čísle zpravodaje: 
Bez Beneše bychom republiku neměli.

Autor: Michaela Baránková
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haLENKoVicKé hudEbNÍ odpoLEdNE 2016 - poděkování
Máme za sebou úspěš-

ný 4. ročník hudebního 
odpoledne. Do této ne-
soutěžní akce se mohli 
přihlásit zájemci s nejrůz-
nějšími možnostmi hu-
debního vzdělání a také 
ti, kteří si chtěli splnit sen 
a vyzkoušet si vystoupit 
na pověstná „prkna“. Měli 
jsme možnost se společně 

setkat a prožít jedinečné 
okamžiky ze světa hud-
by, které nám připravily 
především děti a mládež. 
Nedělní odpoledne bylo 
zcela v jejich režii. Letos 
poprvé program oboha-
tilo taneční vystoupení, 
které s hudbou neodmy-
slitelně souvisí. Předsta-
vili se hudebníci, kteří se 

s námi chtěli podělit o to, 
co pečlivě pilovali, a co se 
běžně ukrývá za zdmi na-
šich domovů. Jejich divá-
ky bývají většinou pouze 
stěny obývacích pokojů. 
A samozřejmě nechyběly 
programové stálice.  

Výtěžek z hudebního 
maratonu byl v rámci SRPŠ 
při ZŠ a MŠ Halenkovice 
věnován 1. stupni základ-
ní školy v podobě stojanu 

na klávesy a dvou xylofo-
nů, které za základní ško-
lu převzala paní Jarmila 
Tělupilová. Děti z prvního 
stupně naší základní školy 
tradičně vstupují do pro-
gramu s největším počtem 
hudebníků.

Mladí umělci svým zpě-
vem, tancem a hrou na 
hudební nástroje připra-
vili pro hosty neuvěřitelný 
tříhodinový hudební ma-
raton.

Poděkování za krásná 
vystoupení a vytvoření 
milé atmosféry patří:

Jáchymovi Pavelkovi 
z 1. třídy, Jiřímu Pachol-
skému a Amálii Březíko-
vé ze 2. třídy, Štěpánovi 
Abrahámovi a Michalovi 
Kučerovi ze 3. třídy, nejpo-
četněji zastoupené 4. tří-
dě - Filipovi Žalčíkovi, 
Michaele Mikešové, Anetě 
Kučerové, Markétě Kubi-
číkové, Vojtěchu Gabrhelí-

Pokračování na straně 13.

Michal Kučera, Markéta Kubičíková, Nikola Daňková, 
Michaela Mikešová, Barbora Bařinková a Aneta Kučerová

Filip Žalčík, František Bieberle a Vojtěch Gabrhelík

Sára Holásková Kateřina Mitáčková

2 xylofony jsou dalším darem 
pořízeným z prostředků 

loňského ročníku hudebního 
odpoledne Hana Kopecká

Jáchym Pavelka
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V neděli 6. listopadu 
2016 se uskutečnilo 
Hudební odpoledne.

Nápad, podělit se 
o umění svých dětí 
s ostatními, se zrodil 
v hlavách maminek již 
před čtyřmi lety.

A jak se zdá, z této 
myšlenky vznikla vel-
mi oblíbená a vyhledá-
vaná kulturní akce. Je 
dokonce natolik vyhlá-
šená, že mezi účinkují-
cími i diváky je nemalý 
počet „přespolních“.

Programem nás pro-
vedly slečna Hana Ko-
pecká a Kateřina Jelín-
ková. Hanka Kopecká 
šla všem příkladem 
a dokázala, že vyniká 
nejen v mluveném pro-
jevu, když zazpívala 
společně s Aničkou Je-
línkovou.

Píseň z filmu Titanic 
byla v jejich podání 
opravdu balzámem pro 
uši.

Ten, kdo dal před-
nost před nedělním 
odpočinkem v klidu 
domova a vypravil se 
do kulturního domu 
v Halenkovicích, určitě 
nelitoval.

hudební odpoledne 
pohledem nejen diváka

Prolínal se tady zpěv 
s hrou na různé hudeb-
ní nástroje. Měli jsme 
možnost shlédnout 
také taneční vystoupe-
ní.

Na pódiu se vystřída-
lo téměř třicet účinku-
jících.

Zpěv a hudební do-
provod hostů Zuzany 
Kříčkové a Kateřiny 
Gregorové jistě oce-
nily především děti, 
pro které jsou tyto dvě 
dámy velkým vzorem.

Také rodiče svým dě-
tem ukázali, že se není 
čeho bát, když vystou-
pili na „prknech naše-
ho kulturáku“.

Věříme, že při závě-
rečném potlesku se 
všem již v hlavách ro-
dily nápady, čím nás 
překvapí příští rok.

Takže milé děti, rodi-
če i prarodiče, jak jste 
na tom vy? Posbíráte 
do podzimu dost od-
vahy na to, abyste nám 
předvedli, co se skrývá 
za zdmi vašeho obýva-
cího pokoje popř. kou-
pelny?

Budeme se těšit 
Lenka Marcaníková

kovi, Nikole Daňkové, 
Františkovi Bieberlovi, 
Barboře Bařinkové, z 5. 
třídy Šárce Očadlíkové, 
Tereze Musilové a Rad-
ce Kašpárkové, Kryšto-
fovi Trvajovi a Kateři-
ně Mitáčkové z 6. třídy, 
Anetě Nádvorníkové ze 
7. třídy a Sáře Holásko-
vé z 8. třídy. 

Žákům ZUŠ R. Firkuš-
ného Napajedla a ZŠ 
Zlín – Malenovice:

Lukáši Marcaníkovi, 
Lucii Kozárkové, Anně 
Jelínkové, Tereze Bie-
berlové, hostům Zdeň-
ku Kříčkovi za hudební 
doprovod, Zuzaně Kříč-
kové, Kateřině Gregorové, 
Nadi Hanáčkové, Markétě 
Sudolské, Daně Kozárko-
vé a Miroslavu Březíkovi 
a moderátorkám Haně 
Kopecké a Kateřině Jelín-
kové.

Všem, kdo se do této ori-
ginální akce zapojili, patří 
uznání a obrovské díky. 
Velké poděkování všem, 
kdo stáli při této akci. Ro-
dičům děkujeme za pod-
poru svých dětí a tím celé 
akce.

P. Bieberlová

Pokračování ze strany 12.

Jiří Pacholský
Hosté Markéta Sudolská 

a Naďa Hanáčková

Kateřina Gregorová

Předání daru  v podobě stojanu 
na klávesy pořízeného z výtěžku 

loňského ročníku hudebního 
odpoledne

Šárka Očadlíková Štěpán Abrahám
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MaTEŘsKá šKoLa Mš iNFoRMujE
1. září se opět otevřely dve-

ře všech tříd mateřské ško-
ly Beruška. Začal nový 
školní rok 2016/2017, 
který je velkou událostí 
pro 23 nových dětí, kte-
ré poprvé začaly navště-
vovat předškolní zaříze-
ní.

Ve třídě „Sluníček“ je 
zapsáno 16 dětí 3-4 le-
tých, ve třídě „Koťátek“ 
25 dětí 4-7 letých a ve 
třídě „Berušek“ 23 dětí 
4-7 letých.

Pedagogický kolektiv 
tvoří paní učitelky Vero-
nika Horková, Dagmar 
Holásková, Eliška Černo-
chová, Jaroslava Válková 
a vedoucí učitelka Marie 
Mihálová.

O čistotu se stará škol-
nice Františka Nekoran-
cová, které vypomáhají 
uklízečky ze ZŠ paní 
Jana Baštincová, Lenka 
Svačinová a Libuše Po-
spíšilová.

Jídlo do mateřské 
školy dováží ze školní 
jídelny paní Ludmila 
Juřenová, kuchařka pro 
mateřskou školu. 

Provoz mateřské školy 
je od 6.00 do 16.00 ho-
din.

Dalo by se říct, že náš 
kolektiv je již několik 
let zvětší části stabilní, 
a na našem pracovišti 
vládnou opravdu dobré 
a přátelské vztahy.

Třída Berušky 2016 - 2017

Třída Koťátka 2016 - 2017

Třída Sluníčka 2016 - 2017

podziMNÍ TVoŘENÍ
Dne 1. listopadu 2016 se 

v naší MŠ konalo podzimní 
tvoření. Přišlo mnoho ro-
dičů, kteří se svými dětmi 
tvořili podzimní výrobky 
z dýní, kaštanů, šípků, … 
které nám vyzdobily celou 
školku.

Od letošního roku je 
poprvé předškolní vzdě-
lávání povinné pro děti, 
které do 31. 8. 2017 
(včetně) dosáhnou pá-
tého roku věku. Jedná se 
o děti, které budou v ná-
sledujícím roce nastu-
povat na základní ško-
lu, pokud nebudou mít 
odklad školní docházky. 

Kvalitní a odborná vzdě-
lávací činnost je podmíněna 
i materiálním vybavením. 
A tak se snažíme najít cestu, 
jak získat finanční prostřed-
ky jinak než jenom z rozpoč-
tu obce. Na vybavení mateř-
ské školy přispívá především 
SRPŠ při MŠ a ZŠ Halenko-
vice z uskutečněných akcí, 
především z akce „ Výlet do 
pohádky“.

Několikrát jsme také vyu-
žili vyhlášeného grantu pro 
školství Nadace Synot a v le-
tošním roce jsme obdrželi 
finanční dar na vybavení od 
společnosti Agrofert RUN, 
o kterém jsme vás již pro-
střednictvím zpravodaje in-
formovali.

Od září se děti mohly tě-
šit z nové šatničky pro třídu 
Sluníčka a Koťátka, kde byla 
provedena výměna podlaho-
vé krytiny a také na komplet-
ně zrekonstruovanou lehár-
nu (ložnici) pro děti, která 
slouží také jako tělocvična. 

V hlavách máme spoustu 
plánů, co nového pro děti 
připravit a těšíme se, že ale-
spoň některé z nich se podaří 
uskutečnit. 

Od vydání posledního čísla 
zpravodaje proběhla v ma-
teřské škole spousta akcí, 
některé z nich Vám chceme 
prostřednictvím fotografií 
přiblížit.

Marie Mihalová
vedoucí MŠ

Na ukončení celého odpo-
ledne mezi nás přišel jako ka-
ždý rok dědeček Mecháček. 
Společně jsme se rozloučili 
s podzimem. Uspali přírodu 
a všechny broučky, abychom 
se opět na jaře mohli radovat 
ze sluníčka.        Jarka Válková 

NoVĚ - povinný zápis 
do mateřských škol

Zákonní zástupci těch-
to dětí mají ze zákona 
povinnost přihlásit děti 
k zápisu k předškolní-
mu vzdělávání.  Další 
informace naleznete 
na webových stránkách 
školy: www.zshalenko-
vice.cz.

Marie Mihalová
vedoucí MŠ 
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diVadLo dĚTsKého diVáKa
Hned v měsíci září do naší 

mateřské školy zavítalo Di-
vadlo dětského diváka s in-
teraktivní pohádkou „Boty 
dělaj kocoura…“ Šlo o akční 
klasickou pohádku, ve které 
kocourovi vydatně pomá-
haly nejenom děti, ale taky 
paní učitelky. Nadšení divá-
ci se dozvěděli, z čeho a jak 
se mele mouka, pomohli 
kocourovi chytit zajíce, vy-
zkoušeli si práci komorné, 

kočího a dalších poddaných, 
drželi palce kocourovi, aby 
přemohl zlého černokněžní-
ka. A tak kocour díky všem 
aktérům pomohl svému 
pánovi, prostému mlyná-
ři, k princezně a ke hradu. 
A byla svatba veliká a potom 
zazvonil zvonec a velmi vy-
dařené pohádce o chytrém 
kocourovi byl konec.  Už se 
těšíme na další!

Marie Mihalová

sladká lízačka a další dobroty
     Naše MŠ aktivně spolu-

pracuje s halenkovickým za-
hrádkářským svazem, proto 
se vždy těšíme na akce, po-
řádané zahrádkáři. Letos na 
podzim nás zase takové čeka-
ly.

26. září 2016 jsme navští-
vili výstavu ovoce a zeleniny 
v místním kulturním domě. 

Děti si prohlédly různé druhy 
ovoce, zeleniny a květin, hod-
ně se dověděly o životě včel. 
Výstava se nám moc líbila.

7. října 2016 jsme se vy-
pravili na dlouhou vycházku 
do místní moštárny. Pan Ko-
cián na nás čekal s ukázkou 
vaření povidel a ochutnávkou 
sladké ,,lízačky“. V moštárně 

nám pánové Zapletal 
a Trvaj, předvedli, jak 
se připravuje sladký 
mošt z jablíček. A pak 
už jsme jen mlsali 
dobroty připravené 
paní Zapletalovou 
a Čapkovou. Za všech-
no jsme poděkovali 
a s malým sladkým 
dárečkem jsme do-
razili zpátky do MŠ.  
Jsme moc rádi, že se 
nám místní zahrád-
káři tak věnují. Moc 
děkujeme.     

Dagmar  Holásková

souTĚŽ o NEjKRásNĚjšÍ 
VÝRobEK z KašTaNů

Byl podzim, vše zrálo, včet-
ně kaštanů a z nich se přece 
dají vyrábět úžasné věci. Proto 
jsme se rozhodli vyhlásit pro 
děti a jejich rodiny „kaštán-
kovou soutěž“. Každý, kdo se 
chtěl soutěže zúčastnit, měl 
za úkol doma vyrobit za po-
moci ostatních členů rodiny 
libovolný výrobek z kaštanů. 
Použít se směly kaštany a ja-
kýkoliv spojovací materiál. 
Kaštany ovšem na výrobku 
musely převažovat. 
Jak pak dílo vypada-
lo a co znázorňovalo, 
bylo zcela ponechá-
no na fantazii dětí 
a rodičů. Tvůrci byli 
pouze omezeni veli-
kostí výtvoru. Nesměl 
být vyšší ne 20 cm. 

Všechny výrobky byly vystave-
ny v šatně ve školce. 

A kdo rozhodoval o vítězi? 
Všechny děti, rodiče, prarodi-
če, sourozenci a návštěvníci 
školky.  Autoři vítězného díla 
obdrželi zajímavou cenu. Malá 
odměna byla připravena také 
pro všechny ostatní zúčastně-
né. Slavnostní vyhlášení vítězů 
soutěže proběhlo v úterý 1. lis-
topadu 2016 v rámci podzim-
ních dílniček a tvoření. 

Vyhlášení soutěže o nejkrásnější výrobek z kaštanů 
Celkem se zúčastnilo 24 dětí. 
Třída Sluníček 6 dětí, Třída Koťátek 5 dětí, Třída Berušek 13 dětí
Celkem bylo odevzdáno 88 hlasů.
 Sluníčka 26 hlasů, Koťata 9 hlasů, Berušky 53 hlasů
  
1. místo amálka sudková 
2. místo  Verunka Vičánková 
3. místo  Karolínka Kašpárková 
4. místo  Nela Kylarová, pavel chochul, šimon Trvaj 
5. místo  jakub Kocián, Filip štulíř, Lea Luppi, zuzana surá 
Paní učitelky děkují všem za odevzdání výrobků, hlasování 
a účast v soutěži.
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záKLadNÍ šKoLa zahájENÍ šKoLNÍho RoKu
Slavnostní zahájení školního 

roku se konalo za pěkného po-
časí v parčíku u školy ve čtvrtek 
1. září 2016.

Zahajovací projev přednesl 
ředitel školy p. Vojtěch Tělupil 
– tradičně přivítal všechny pří-
tomné v novém školním roce, 
nastínil hlavní úkoly, popřál 
všem dobré zdraví a hodně 
úspěchů, zejména začínajícím 
školákům a jejich rodičům trpě-
livost, pochopení a shovívavost, 
žákům posledního ročníku při-
pomenul nutnost vystupňová-
ní pracovního úsilí vzhledem 
k výběru budoucího povolá-
ní. K jeho zdravici se připojili 
pozvaní hosté: starosta obce 
p. Jaromír Blažek a zástupkyně 
SRPŠ p. Žaneta Nádvorníková.

Třídy – počet žáků – třídnictví
1. třída 25 žáků 

9 chlapců, 16 dívek 
p. uč. Hana Čechová, 
asist. Michaela Lysoňková

2. třída  27 žáků
19 chlapců, 8 dívek 
p. uč. Iva Janíková, 
asist. Simona Přílučíková 

3. třída 24 žáků
13 chlapců, 11 dívek
p. uč. Jarmila Tělupilová

4. třída  16 žáků
5 chlapců, 11 dívek
p. uč. Eva Sattková

5. třída 21 žáků
12 chlapců, 9 dívek  
p. uč. Marta Skýpalová

1 stupeň: 113 žáků
6. třída 16 žáků

7 chlapců, 9 dívek 
p. uč. Michal Palúch

7. třída 15 žáků
6 chlapců, 9 dívek
p. uč. Olga Idesová

8. třída  20 žáků
12 chlapců, 8 dívek 
p. uč. Bohdana Ambrožová

9. třída 19 žáků
8 chlapců, 11 dívek
p. uč. Libor Lízal 

2 stupeň: 70 žáků
Celkem do tohoto školního 
roku nastoupili 183 žáci. 

oRGaNizacE šKoLNÍho RoKu 
2016-2017:

podzimní prázdniny: 
26. – 27. 10. 2016 

Vánoční prázdniny: 
23. 12. 2016 – 2. 1. 2017

pololetní prázdniny: 
3. 2. 2017

jarní prázdniny: 
13. – 19. 2.2017

Velikonoční prázdniny:
13. 4. 2017

hlavní prázdniny: 
1. 7. – 3. 9. 2017

bez třídnictví: 
p. uč. Pavla Svitáková (ně-
mecký jazyk + výchovná po-
radkyně)
Sl. uč. Pavlína Němečková 
(jazyk český + dějepis)
p. uč. Petra Barcuchová – 
rodičovská dovolená

školní družina: 
50 dětí, vychovatelky – Mi-
chaela Lysoňková, Simona 
Přílučíková

Nepovinný předmět: 
náboženství – o. Bohumil 
Kundl

pERsoNáLNÍ obsazENÍ:

Mateřská škola
vedoucí: 

p. Marie Mihálová
učitelky: 

p. Dagmar Holásková
p. Jaroslava Válková
p. Veronika Horková
p. Eliška Černochová

školnice: 
p. Františka Nekorancová

školní jídelna
vedoucí a účetní: 

p. Jana Doležalíková
vedoucí kuchařka: 

p. Jaroslava Grebeníčková
kuchařky: 

p. Jarmila Gabrhelíková
p. Ludmila Juřenová
p. Anetta Súkupová

správní:
školník a topič: 

p. Jaroslav Grebeníček
uklízečky: 

p. Jana Baštincová
p. Lenka Svačinová
p. Libuše Pospíšilová

Hana Huťková
– zástupkyně ředitele ZŠ 

aKcE do KoNcE šKoLNÍho RoKu 
– 30. 6. 2017

sběr papíru: 
duben

zápis do 1. třídy: 
12. 4. 2017

Žákovské divadlo: 
21. – 23. 4. 2017

zápis do Mš: 
9. 5. 2017

školní akademie: 
25. 5. 2017

jazykový zájezd do anglie: 
srpen 2017
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VEsLaŘsKÝ KopEČEK 2016
Sportovní školní rok začal 

již tradičně v Otrokovicích 
přespolním během „Veslař-
ský kopeček“. Naše početná 
sestava rozhodně nebyla jen 
do počtu. Pokud se zaměří-
me jen na umístění v horní 
polovině výsledkové listiny, 
v kategorii mladších dívek 
obsadila 2. místo Terezka 
Musilová. Pátá byla Katka 
Mitáčková, 7. Aneta Nádvor-
níková a 10. Radka Kašpár-
ková. V mladších žácích byl 
Matyáš Chytil osmý. Nejvý-
raznější stopou na tratích 
byla účast starších dívek. 
Barbora Gabrhelíková zví-

tězila a Renča Flašarová 
získala bronz. Ty doplnily 
Sára Holásková a Karolína 
Donovalová 6. a 8. místem. 
V nabitém závodě starších 
hochů Franta Palla doběhl 
pátý a David Hastík osmý. 
Všichni ostatní bojovali 
ze všech sil, a i když to na 
výraznější umístění nesta-
čilo, zaslouží obrovskou 
pochvalu i oni.

Kompletní sestava: Musi-
lová Tereza, Kašpárková 
Radka, Mitáčková Kateřina, 
Nádvorníková Aneta, Palla 
Štěpán, Hastík Matěj, Chytil 
Matyáš, Ivan Jiří, Štulíř Ra-

dim, Gabrhelíková Barbora, 
Flašarová Renáta, Vojáčková 
Adriana, Badalová Veroni-
ka, Stuchlíková Alice, Dono-

valová Karolína, Holásková 
Sára, Palla František, Hastík 
David, Králík David, Kocián 
Lukáš                        Libor Lízal

Trnavský vrch, okresní přebor 
v přespolním běhu

Chladné, deštivé počasí 
letos 5. října provázelo zá-
vodníky v Trnavě. Výrazný 
úspěch zaznamenala bar-
bora Gabrhelíková, která 
s převahou ovládla závod 
v kategorii starších dí-
vek a obhájila prvenství 
z předloňského ročníku.

Barču v kategorii důstojně 
doplnily Renča Flašarová 
a sára holásková v horní 
polovině výsledkové listiny. 
Mladší dívky reprezentovaly 
aneta platošová pěkným 
11. místem a Katka Mitáč-

ková, která doběhla na kon-
ci druhé desítky. V kategorii 
starších chlapců srdnatě 
bojoval david hastík (12. 
místo). Franta palla měl 
dobře rozběhnutý závod, 
ale indispozice jej donutila 
vzdát. A tak snad jen mladší 
žáci Lukáš prokop a zejmé-
na Matěj hastík a Radim 
štulíř se drželi okřídleného 
hesla o důležitosti účasti. 
Všem, vítězům i poraženým, 
je ale třeba poděkovat za re-
prezentaci naší školy. 

Libor Lízal

beseda s paní ivonou březinovou
Dne 14. října 2016 se pro 

žáky 6. a 7. třídy ve spolupráci 
s místní knihovnou uskuteč-
nila v napajedelském kině be-
seda se spisovatelkou Ivonou 
Březinovou.

Paní spisovatelka nám vy-
právěla, jak se k psaní knih 
dostala, a také nás seznámila 
s tím, jak se kniha vytváří.

Píše pro malé i velké čtenáře 
a vždy se snaží, aby její knihy 
byly něčím zajímavé. Pro nás 
velké čtenáře píše např. pří-
běhy ze světa drogové závis-
losti, gamblerství a anorexii. 
Velmi nás zaujalo, že její po-
stavy a jejich příběhy se in-
spirují skutečnými lidmi, se 
kterými se setkala a o jejich 
problémech s nimi mluvila.

Za její poutavé povídání 
děkujeme.

za 6. třídu Tomáš Černoch
Kateřina Mitáčková

ivona březinová
- česká spisovatelka a uči-

telka. Narodila se 12. 5. 1964. 
Za svou tvorbu pro děti 

a mládež získala dvakrát Zla-
tou stuhu a byla nominována 
na cenu Magnesia Litera.
Knížky Ivony Březinové:
• Zrcátko pro Markétku
• Panáček Paneláček
• Začarovaná třída
• Holky na vodítku:

- Jmenuji se Ester
- Jmenuji se Alice
- Jmenuji se Martina

Pavlína Němečková

„Melodie českých a světových 
muzikálů“

V pátek 25. listopadu 
2016 se žáci 5. a 6. třídy 
zúčastnili výchovného kon-
certu Filharmonie Bohusla-
va Martinů, který se konal 
v budově Kongresového 
centra ve Zlíně. Většina žáků 
byla v této nádherné budo-
vě poprvé a myslím si, že si 
odnesli z této akce krásný 
zážitek.

Měli možnost dozvědět se, 
co je to muzikál a zároveň se 
také seznámili s některými 
významnými autory muzi-
kálů. Na úvod „nás přivítal“ 
A. L. Webber a jeho Suita 
z Fantoma opery, následo-

valy další nádherné skladby, 
např. od L. Bernsteina (To-
night, Mambo, Maria) nebo 
také od A. L. Webbera (Mít 
rád bližního svého). Kdo 
to byl K. Weill (Mackie Me-
sser) či B. Lane (S čertem si 
hrát)? České autory muziká-
lů „zastupovali“ nezapome-
nutelný a vynikající Karel 
Svoboda (Jsi můj pán) a také 
pánové Jiří Suchý & Jiří Šlitr 
(Dotýkat se hvězd).

Programem nás provázeli 
sólisté Radovan a Petra Krá-
lovi. Orchestr řídil dirigent 
Viktor Kozánek. 

Marta Skýpalová

Florbalový turnaj v otrokovicích
24. listopadu 2016 se ZŠ Má-

nesova Otrokovice stala pořada-
telem okresního kola ve florbalu, 
který pořádala ČFbU pro I. stu-
peň základních škol. Ve dvou 
skupinách čtyř a pětičlenné se 
bojovalo o postup do krajského 
finále. V naší pětičlenné skupi-
ně jsme podlehli postupně ZŠ 
Emila Zátopka Zlín, ZŠ Církevní 
Zlín i domácí ZŠ Mánesova. Je-

diné vítězství s I. ZŠ Napajedla 
tak nestačilo na lepší než čtvrté, 
předposlední místo ve skupině 
a vyřazení z dalších bojů.

Za naši školu nastoupili 
š. palla, V. Mihál, V. Gabrhelík, 
T. surý, F. bieberle, š. abrahám, 
N. pešl a o. dudešek. Poděková-
ní za reprezentaci školy patří jim, 
jakož i J. Juráskovi za přípravu 
a vedení družstva.         Libor Lízal  
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Dne 25. října 2016 se žáci 
5. ročníku zúčastnili dějepisné 
exkurze do Ostravy. Navštívili 
jsme „Malý svět techniky – U6“ 
v Dolních Vítkovicích a přesvěd-
čili se, že vzdělávání může být 
i hrou .

„Úterý 25. 10. 2016. Tento 
den ráno se konal školní výlet 
do Ostravy. Když jsme došli na 
U6, hned jsem z toho měl dobrý 
pocit. Myslel jsem si, že to tam 
bude hezké. O chvíli později při-
šla paní a zavolala nás. Nahoře 
jsme se dívali na desetiminuto-
vý film o J. Vernovi. Poté jsme 
procházeli expozice. U každé 
expozice byla brána, kde to bylo 
podle toho, jak se jmenují jeho 
knížky. Například Cesta kolem 
světa za 80 dní, Tajemství ocelo-
vého města, Ze Země na Měsíc, 
Pán světa, Cesta do středu Země. 
Viděli jsme také ponorku kapi-
tána Nema, mořský svět, auto, 
vyzkoušeli jsme si, jak řídit au-
tobus a podobné věci. Když jsme 

šli zpátky, paní průvodkyně 
nám říkala, že jsme jedna z nej-
hodnějších tříd. Posvačili jsme 
v restauraci kapitána Nema. Při 
zpáteční cestě jsme na vlakovém 
nádraží čekali, protože vlak měl 
zpoždění. …. Můj názor je dobrý, 
hodně se mi to líbilo. Doporu-
čoval bych to hlavně těm, kteří 
čtou knihy J. Verna. SUPER VÝ-
LET.“ (Daniel Juřena)

„Ach jo, pane Bože, musím 
vstávat v 5:20 hod., to je strašné. 
No, a když jsem vstala, tak za-
čalo jedno velké dobrodružství. 
…… Na U6 to bylo super zábav-
né, hodně jsme se poučili. Světlo, 
zvuk, parní lokomotiva, koleje, 
šicí stroje, tkalcovské stroje, 
pracovní činnosti, vodní svět …. 
atd. Bylo to supr.“ (Karolína Ve-
čeřová)

„Celá třída byla natěšená do 
Ostravy. V 7:30 nám dojel au-
tobus, ve kterém jsme všichni 
dospávali. V Otrokovicích na 
nádraží jsme se šli podívat do 

trafiky a v trafice 
si někteří koupili 
JJ - časák sepsaný 
youtubery… Vi-
děli jsme hodně 
zajímavých věcí, 
ale mně se nejvíc 
líbila asi ponorka. 
V ponorce jsem 
se lekla výzbro-
je….  On vypadal 
jako oběšenec . 
Z U6 jsem byla 
velmi nadšená.“ 
(Zuzana Pavelková)

„Šel bych tam ještě jednou, 
ale i s rodinou. Líbilo se mi, jak 
jsme posunovali ten vagón po 
kolejích a byla tam sranda.“ (Ja-
romír Trvaj)

„U6 byla super. Procházeli 
jsme různé expozice, vyzkou-
šeli jsme si jeřáb na lidský po-
hon, vyřezávání ze dřeva, řídit 
trolejbus. Také jsme šli na ram-
pu, která byla hóóóódně vyso-
ká.“ (Vít Gabrhelík)

„Hodně se mi tam líbilo, chtěl 
bych tam jet s rodinou. Doporučil 
bych to mému bratrancovi, pro-
tože rád čte a zajímají ho takové 
věci.“ (Lukáš Rezek)

„Doporučil bych to těm, kteří 
mají rádi techniku.“ (Martin Pa-
cholský) 

„Nejvíce se mi líbila ponorka. 
Průvodkyně byla také fajn. Do-
poručuji návštěvu a uděluji 6 z 5 
hvězdiček.“ (Tomáš Šubík)               

Marta Skýpalová 

sbĚR podziM 2016                            
pořadí tříd podle celkové hmotnosti
Pořadí Třída Hmotnost

1. 9. 2 314,5 kg
2. 2. 2 272,5 kg
3. 3. 1 530,0 kg
4. 5. 1 500,5 kg
5. 8. 1 364,0 kg
6. 6. 1 331,0 kg
7. 1. 1 235,0 kg
8. 7. 836,0 kg
9. 4. 835,5 kg

celkem: 13 219 kg

pořadí tříd podle průměru na žáka
Pořadí Třída Hmotnost

1. 9. 121,8 kg
2. 2. 84,2 kg
3. 6. 83,2 kg
4. 5. 71,5 kg
5. 8. 68,2 kg
6. 3. 63,8 kg
7. 7. 55,7 kg
8. 4. 52,2 kg
9. 1. 49,4 kg

Nejlepší sběrači celkově:
1. TRVAJOVá Aneta 488 kg
2. TRVAJ David 452 kg
3. PACHOLSKÝ Jiří 400 kg
3. PACHOLSKÝ Martin 400 kg
5. VOJáČEK Zdeněk 366 kg
6. VOJáČKOVá Adriana 361 kg
7. TRVAJOVá Adéla Natálie 326 kg
8. VLK Daniel 315 kg
9. MARCANíKOVá Lenka 271 kg

10. ČERNá Kristýna 260 kg

„za TajEMsTVÍM TEchNicKÝch VyNáLEzů“

1. třída: KOCIáNOVá Veronika 143 kg, TRVAJ Rostislav 119 kg, 
HUŤKA Lukáš 100 kg

2. třída: PACHOLSKÝ Jiří 400 kg, TRVAJOVá Adéla Natálie 
326 kg, SKLENAŘíK Aleš 160 kg

3. třída: TRNAVSKÝ Daniel 233 kg, PETRáŠOVá Beata 180 kg, 
JANČíK Martin 170 kg

4. třída: JUŘENA Lukáš 134 kg, KUBIČíKOVá Markéta 99 kg, 
MIKEŠOVá Michaela 85,5 kg

5. třída: PACHOLSKÝ Martin 400 kg, MIHáL Vojtěch 116 kg, 

HRUŠKA Adam 112 kg

6. třída: TRVAJOVá Aneta 488 kg, PROKOP Lukáš  131 kg, 
ČERNOCH Tomáš 119 kg

7. třída: VELECKá Alena 133 kg, KAŠPAR Michal 112 kg, 
NáDVORNíKOVá Aneta 99 kg

8. třída: VOJáČEK Zdeněk 366 kg, MARCANíKOVá Lenka 
271 kg, KAŠíK Filip 145 kg

9. třída: TRVAJ David 452 kg, VOJáČKOVá Adriana 361 kg, 
VLK Daniel 315 kg

Výsledky sběru papíru, 24. a 25. 10. 2016

Nejlepší sběrači ve třídách: 
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Dne 18. října 2016 
se ZŠ Halenkovice pro-
střednictvím svých žáků 
4. ročníku poosmé zapo-
jila do projektu dětská 
policie, jehož organizá-
torem je MěÚ Otroko-
vice, odbor dopravně-
-správní. 

Celkem osm dětí se 
stalo členy policejních 
hlídek vykonávajících 
silniční kontrolu projíž-
dějících vozidel. Policej-
ní asistenci v tento den 
převzalo Krajské ředi-
telství policie Zlínského 
kraje, Dopravní inspek-
torát Zlín. 

Žáci spolu s příslušni-
cí Policie ČR dohlíželi 
na dodržování pravidel 
silničního provozu. Při 
kontrolách se soustře-
dili především na dokla-
dy nezbytné pro řízení 
a provoz motorových 
vozidel, technický stav 
vozidel, dodržování zá-
kazu požití alkoholu 
před či během jízdy, po-

dĚTsKá poLiciE haLENKoVicE – podziM 2016 
užívání bezpečnostních 
pásů a sedaček, i povin-
nost celodenního sví-
cení. Toho, kdo měl vše 
v pořádku, odměnili žáci 
drobnými předměty od 
sponzorů projektu. 

Během dopoledne bylo 
zkontrolováno 13 vo-
zidel. Hlídky odhalily 
jednoho řidiče, který jel 
nepřipoutaný, a jedno 
vozidlo, které vykazo-
valo špatný technický 
stav. Těmto řidičům děti 
udělily výstražné samo-
lepky. Přítomná polici-
sta některé řidiče upo-
zornila na nepovolené 
zatemnění skel vozidla. 
Jiné závažnější pochybe-
ní nebylo zjištěno. 

Dětská policie je dnes 
již pravidelnou akcí na 
silnicích v našem regi-
onu. Dle našeho názoru 
vhodně přispívá k do-
pravní výchově nejmlad-
ší generace. Upevňuje 
u dětí základní návyky 
bezpečného pohybu po 

komunikacích a posiluje 
jejich vlastní vědomí od-
povědnosti za zdraví na 
cestách. Děti mají ale-
spoň na krátkou dobu 
příležitost pohybovat se 
v blízkosti skutečných 
policistů a seznámit se 
s jejich prací. Mohou se 
vžít do jejich role a uvě-
domit si zodpovědnost, 
kterou jako ochránci po-
řádku a bezpečnosti na 
silnicích mají. 

Dětská policie je pra-
videlně organizována 
v souvislosti s naplňo-
váním cílů Národní stra-
tegie BESIP 2011-2020 
a následně Strategie bez-
pečnosti Zlínského kraje 
pro období 2012-2020, 
které vytyčují základní 
cíle a opatření směřující 
ke snížení nehodovos-
ti na českých silnicích.  
K tomu, aby se tato stra-
tegie stala skutečným 
nástrojem zvýšení bez-
pečnosti silničního pro-
vozu, byly osloveny růz-
né organizace (krajské 
úřady, obce s rozšířenou 
působností, autoškoly, 

dopravci a v neposlední 
řadě i školy), které mo-
hou svými aktivitami ke 
snížení nehodovosti při-
spět.  Město Otrokovice 
se na základě usnese-
ní městské rady ze dne 
17. 12. 2012 připojilo 
k Deklaraci samospráv 
o spolupráci při reali-
zaci Strategie bezpeč-
nosti Zlínského kraje 
pro období 2012-2020, 
čímž vyjádřilo svoji sna-
hu přispět k plnění výše 
uvedených cílů. Akce 
Dětská policie se pak má 
stát jedním z konkrét-
ních nástrojů, jak cílů 
dosáhnout.

spoNzoŘi 
LETošNÍho 
RoČNÍKu:

STAR ZLíN a.s., DSZO, 
s.r.o., Teplárna Otroko-
vice a.s., Nestlé Česko 
s.r.o., EUROVIA CS, a.s., 
Rally Zlín, spol. s r.o., Mi-
tas a.s., ČSAD Vsetín, a.s., 
TUFO, s.r.o., Continental 
Barum, s.r.o.

Lenka Žemlová
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23. října 2016 
jsme v naší farnosti 
oslavili misijní neděli

Letos jsme ji pojali ma-
riánsky, což vyžadovalo 
výrobu nových propriet 
k obětnímu průvodu.

Nejprve jsme se společ-
ně s dětmi sešli na faře, 
abychom vytvořili výrob-
ky k prodeji na misijním 
jarmarku. Nechybělo také 
povídání o důležitosti po-
moci druhým a modlitba 
za společné dílo.

FaRNosT MIsIjNí NeděLe
Velká pozornost byla 

věnována také výrobě 
misijního růžence, který 
nám při bohoslužbě po-
sloužil ke společné mod-
litbě Otčenáše.

Následoval úklid zre-
konstruovaných míst-
ností farní budovy, kde 
nemalou měrou přiložily 
ruku k dílu maminky ma-
lých misionářů a v nepo-
slední řadě výzdoba kos-
tela.

V neděli jsme se se-
šli dříve, abychom si na 
faře přichystali jarmark, 

který maminky doplnily 
napečenými dobrotami.

Obětní průvod na mši 
svaté děti zvládly na jed-
ničku, a za doprovodu 
krásných zpěvů scholy 
byl místy velmi dojemný.

Jarmark navštívili 
farníci v hojném počtu 
a kromě nákupů se zde 
mohli i zastavit a po-
povídat si u teplého 
čaje a malého pohoště-

ní. Svědčí o tom letošní 
výtěžek, jenž se oproti 
loňskému roku zdvoj-
násobil. Utržili jsme 
5.717 Kč.

Velké díky patří všem, 
kteří pomohli tuto krás-
nou akci uskutečnit! 

Především pak dětem: 
„MaLÍ MisioNáŘi, 

dĚKuji a pŘÍšTÍ RoK 
poČÍTáM s VáMi!“

K. Březíková



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ  

 

21 2017 / 1 č. 83

haLENy
V neděli 13. listopa-

du 2016 nás Divadelní 
spolek Haleny pozval 

FOTO: T. Bieberlová
Vodnická pohádka v podání divadelního souboru Studio T Zlín 

NoViNKa!!!! Začali jsme 
číst novou hru. Jmenuje se 
dva na kanapi. Je nás pět. 
Teda osm. Počty nám nejdou, 
takže Osm na kanapi. No, to 
asi ne, protože režisérka, ná-
pověda ani zvukařka přece 
nesmí být vidět. Že by Pět 
na kanapi? Sami jsme z toho 
zmatení. Proč si teda autor 
trvá na názvu Dva na kanapi? 
Kdo přijde, ten si sedne.

K obsahu hry: samé techtle 
a mechtle. Někdy více mechtle 
než techtle. premiéru plánu-
jeme na podzim roku 2017. 
Snad do té doby to kanape ne-
rozsedneme. Mimochodem, 
nemá někdo z našich věrných 
doma kanape ze 70. let? Líbi-
lo by se nám. Klidně pro dva 
nebo pro pět. Dobrých lidí se 
vejde.                             K. Škrabal

humanitární sbírka 
- poděkováníV úterý 20. září a ve stře-

du 21. září 2016 uspořádala 
Diakonie Broumov, ve spo-
lupráci s obcí Halenkovice, 
humanitární sbírku. Díky 
štědrosti dárců z Halenko-
vic se podařilo shromáž-
dit velké množství ošacení 
a předmětů denní potřeby, 

které usnadní nebo zpříjem-
ní život potřebným lidem. 
Poděkování za výbornou 
spolupráci při organizaci 
sbírky patří paní Anně Hor-
kové a paní Anně Musilové. 

Roman Janeček

začali jsme 
zkoušet novou hru 
dVa Na KaNapi

VodNicKá pohádKa
na Vodnickou pohádku, 
kterou se dětem v sále 
našeho kulturního domu 

představil spřízněný di-
vadelní soubor Studio T 
ze Zlína. 
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iii. kolo českého poháru v letním biatlonu 
Nové Město na MoravěbiaTLoN

umístění jednotlivých závodníků:
žáci A  palla štěpán  3. a 1. místo
žačky A  Jelínková Anna  15. a 23. místo
žáci B  Vašíček Richard  2. a 4. místo
žačky B  Musilová Tereza 20. a 30. místo
žačky B  Jelínková Kateřina  *. a 22. místo
žačky B  Nádvorníková Aneta  42. a 43. místo
žáci C  Palla František  7. a 9. místo
žačky C  Gabrhelíková Barbora  41. a 21. místo
žačky C  Flašarová Renata  33. a 30. místo
dorostenci B  Trvaj Radek  13. a 17. místo 

O víkendu 3. a 4. září 
2016 hostila Vysočina 
Aréna v Novém Městě na 
Moravě III. kolo Českého 
poháru v letním biatlonu 

žactva, dorostu a dospě-
lých. V sobotu proběhly 
vytrvalostní závody a v ne-
děli stíhací závody se sku-
pinovým startem.  Celkem 
se zúčastnilo 454 závodní-
ků z celé ČR.

* Jelínková Kateřina ve vytr-
valostním závodě neklasifiko-
vána. 
V soutěži družstev jsme obsa-
dili 11. příčku z 38 startujících.

Další závodem bude mis-
trovství České republiky, 
které proběhne 16. - 18. 9. 
2016 ve Starém Městě pod 
Landštejnem.

Mistrovství České republiky žactva 
staré Město pod Landštejnem

Vyvrcholením letošní 
letní biatlonové sezóny 
bylo Mistrovství České re-
publiky v letním biatlonu 
žactva, které hostilo o ví-
kendu 17. a 18. září 2016 
Staré Město pod Landštej-
nem. V prvním závodním 
dnu byly na programu do-
poledne sprinty a odpole-
dne štafety. Druhý závodní 

den absolvovali žáci vytr-
valostní závod, který do-
provázel déšť a chladné 
počasí. Český šampionát 
se odehrával na výborné 
organizační a sportov-
ní úrovni a představilo 
se zde celkem 224 žáků. 
Z našeho klubu se kvali-
fikovalo 8 žáků s těmito 
výsledky:

umístění jednotlivých závodníků:
žáci A  palla štěpán  2. a 2. místo
žačky A  Jelínková Anna  *. a 16. místo
žáci B  Vašíček Richard  4. a 10. místo
žačky B  Musilová Tereza 28. a 20. místo
žačky B  Jelínková Kateřina  39. a 41. místo
žáci C  Palla František  18. a 20. místo
žačky C  Gabrhelíková Barbora  15. a 19. místo
žačky C  Flašarová Renata  22. a 29. místo

* Jelínková Anna ve stíha-
cím závodě neklasifiková-
na. 

V soutěži družstev 
jsme obsadili celko-
vou 11. příčku z 38 
startujících.

Tímto závodem jsme se 
rozloučili s letošní letní 
biatlonovou sezónou. Dě-
kujeme všem závodníkům 
za perfektní reprezentaci 
našeho klubu.

František Palla 
trenér

Halenkovická biatlonová reprezentace 
v Novém Městě na Moravě

Zleva: Radek Trvaj, Barbora Gabrhelíková, František Palla, Richard 
Vašíček, Aneta Nádvorníková, Anna Jelínková, Tereza Musilová,  
Kateřina Jelínková, Štěpán Palla, na fotce chybí Renata Flašarová 

Štěpán Palla

Cenné trofeje
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FoTbaL
  Zápas skóre Body
1. Kostelec   13 40:6 34
2. Štípa 13 40:16 34
3. Napajedla „B“ 13 45:28 26
4. Halenkovice 13 40:35 21
5. Doubravy 13 40:35 21
6. Žlutava 13 25:22 19
7. Březová 13 21:32 18
8. Pohořelice 13 28:33 17
9. Vizovice 13 30:40 17
10. Tečovice „B“ 13 33:23 16
11. Fryšták „B“ 13 23:33 15
12. Spytihněv 13 22:38 13
13. Slušovice „B“ 13 16:28 11
14. Kašava 13 25:56 11

RoČNÍK 2016/2017 – iii. TŘÍda sK. „a“ 
- Konečná tabulka podzim 2016 - muži

Zpracoval: Jakub Kadlčák

Muži - iii. třída - skupina a - jaro
14. kolo  halenkovice - Kostelec 26. 3. 2017  15.00 Ne
15. kolo  Březová - halenkovice  2. 4. 2017  15.30 Ne
16. kolo  halenkovice - Fryšták B 9. 4. 2017  15.30  Ne
17. kolo  Slušovice B - halenkovice 16. 4. 2017  10.15  Ne
18. kolo  halenkovice - Doubravy 23. 4. 2017  16.00  Ne
19. kolo  halenkovice - Tečovice B 30. 4. 2017  16.30  Ne
20. kolo  Pohořelice - halenkovice 7. 5. 2017  16.30  Ne
21. kolo  halenkovice - Štípa 14. 5. 2017  16.30  Ne
22. kolo  Spytihněv - halenkovice 21. 5. 2017  16.30  Ne
23. kolo  halenkovice - Napajedla B 28. 5. 2017  17.00  Ne
24. kolo  Žlutava - halenkovice 4. 6. 2017  17.00  Ne
25. kolo  halenkovice - Kašava 11. 6. 2017  17.30  Ne
26. kolo  Vizovice - halenkovice 18. 6. 2017  17.30  Ne

přípravka - skupina a - jaro
12. kolo  halenkovice - Kudlov 9. 4. 2017  10.00 Ne
13. kolo  halenkovice - Tečovice  16. 4. 2017  10.00 Ne
14. kolo  Lukov -halenkovice 21. 4. 2017  17.00  PÁ
15. kolo  halenkovice - Mladcová 30. 4. 2017  10.00  Ne
16. kolo  Volno
17. kolo  halenkovice - Březnice 14. 5. 2017  10.00  Ne
18. kolo  Žlutava - halenkovice 21. 5. 2017  10.00  Ne
19. kolo  halenkovice - Jaroslavice 28. 5. 2017  10.00  Ne
20. kolo  Fryšták - halenkovice 1. 6. 2017  16.30  ČT
21. kolo  halenkovice - Hřivínův Újezd 11. 6. 2017  10.00  Ne
22. kolo  Tlumačov - halenkovice 18. 6. 2017  10.00  Ne

Mladší žáci - skupina a - jaro
12. kolo  halenkovice - Lukov 6. 4. 2017  10.00 ČT
13. kolo  Tlumačov - halenkovice  15. 4. 2017  10.00 SO
14. kolo  halenkovice - Racková 20. 4. 2017  17.00  ČT
15. kolo  Fryšták - halenkovice 25. 4. 2017  10.00  ÚT
16. kolo  halenkovice - Kudlov 4. 5. 2017  17.00  ČT
17. kolo  halenkovice - Tečovice 11. 5. 2017  10.00  ČT
18. kolo  Štípa - halenkovice 21. 5. 2017  10.00  Ne
19. kolo  Volno
20. kolo  Lhota - halenkovice 4. 6. 2017  16.30  Ne
21. kolo  halenkovice - Jaroslavice 8. 6. 2017  10.00  ČT
22. kolo  Březnice - halenkovice 14. 6. 2017  10.00  ST
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hasiČi
25. června proběhlo 

prověřovací cvičení pro 
jednotku SDH Halenko-
vice. Jednalo se o požár 
bioodpadu v části obce 
Kopaniny. Na místo vyjely 
všechny naše vozy v počtu 
12 členů JSDH. Na likvida-
ci požáru byly nasazeny:  
1x vysokotlaký proud a 2 
proudy C, dále bylo zříze-
no čerpací stanoviště na 
doplnění vody z místního 
rybníka s nasazením čer-
padla Heron.

ČiNNosT hasiČů
5. července byl jed-

notce vyhlášen požární 
poplach. Jednalo se o po-

žár firmy na likvidaci odpadu 
ve 108 budově areálu společ-
nosti TOMA v Otrokovicích. 
Na místo vyjely obě naše 
cisterny, 3 členové provedli 
hasební práce za použití dý-
chací techniky, pomocí Tatry 
815 bylo provedeno plnění 
2 CAS HZS a s vozidlem Tatra 
138 jsme prováděli kyvadlo-
vou dopravu vody na místo 
události.

4. srpna vyjela jednotka 
k odstranění nebezpečné-

ho stavu - rozlitý beton na 
hlavní silnici směrem na 
Napajedla. Beton se nachá-
zel asi na 20m úseku silnice. 
Na odstranění byl nasazen 
vysokotlak. V průběhu zá-
sahu byla částečně omeze-
na doprava.

6. srpna byl nahlášen 
starostou obce nakloněný 
strom v části obce Zema-
nové. Strom, který se silně 
klonil nad silnici, byl pomo-
cí motorové pily odstraněn.

9. srpna se jednotka vrá-
tila k místu rozlitého beto-

nu. Jelikož nános již nebyl 
tak silný, použili jsme na do-
čištění sanační lištu. V prů-
běhu zásahu řídila dopravu 
policie ČR.

11. září byl jednotce na-
hlášen požární poplach na 
požár velkokapacitního se-
níku v obci Tlumačov. Jed-
notka vyjela s CAS30 Tatra 
815 v počtu 1+3. Na místě 
se členové jednotky střídali 
v rozhrabávání a prolévání 
doutnajícího sena a pomo-
cí CAS provedli kyvadlovou 
dopravu vody. Na žádost 
velitele zásahu byla povolá-
na i druhá naše CAS, po pří-
jezdu 3 členové v dýchací 
technice zasahovali uvnitř 
seníku, Tatra 138 navážela 
vodu a po setmění jsme po-
mocí osvětlovacího stožáru 
z naší CAS 30 provedli na-
svícení místa. 

25. září se pro naše čle-
ny jak SDH tak JSDH usku-
tečnilo přátelské posezení 
s opékáním selete. Akce se 
zúčastnila většina našich 
členů a nesla se v přátel-
ském duchu s velkým ohla-
sem.

1. října se uskutečnila 
v Napajedlech soutěž v TFA, 
která se konala na náměs-
tí. Této soutěže se zúčast-
nil i člen JSDH Halenkovice 
Radek Vlachynský, který 
ve velké konkurenci zku-
šených závodníků obsadil 
krásné 7. místo ze 41 závod-
níků. GRATULUJEME.

6. října ve večerních 
hodinách vyjela jednotka 
k odstranění nánosu bláta, 
které bylo vytaháno země-
dělskou technikou z pole 
na komunikaci mezi částmi 
obce Svaté a Starý dvůr. Na 
silný nános bláta byl nasa-
zen vysokotlak a poté ještě 
byla cesta opláchnuta sa-
nační lištou. 

Společný výcvik jednotek SDH Halenkovice a SDH Halenkov v prostorách ČOV u Svatých

Likvidace požáru v Otrokovicích.

Pokračování na straně 25.
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4. listopadu se konal spo-
lečný výcvik jednotek SDH 
Halenkovice a SDH Halenkov. 
Samotný výcvik se konal v bu-
dově místní ČOV, kterou nám 
obec pro tento účel zapůjčila. 
Prostory budovy byly zakouře-
ny umělým kouřem a na různá 
místa se rozmístili figuranti. 

V 18:00 hodin začal samotný 
výcvik. Každá jednotka měla 
svůj úsek. Jednotka z Halenko-
vic zde vyzkoušela i své nové 
vybavení - přetlakový ventilátor 
a páteřovou desku. 

Tímto bych chtěl poděkovat 
vedení obce za poskytnutí are-
álu ČOV, mladým hasičům a Jiří-
mu Láníkovi za obětavé figuran-

ty a Pavlu Gabryšovi - obsluha 
ČOV - za spolupráci.

30. listopadu byl vyhlášen 
požární poplach na požár v části 
obce Kopec. Po příjezdu na mís-
to bylo zjištěno, že se jedná o pla-
ný poplach pálení staré udírny. 
Na místo se dostavila i jednotka 
HZS ZLK PS Otrokovice.

30. listopadu byla na 
místě první události nahláše-
na nebezpečně visící větev ze 
stromu, která hrozí pádem na 
rozcestí směrem na Větřák. 
Jednotka hned z první událos-
ti přejela na místo a pomocí 
teleskopické tyče větev od-
stranila. 

Josef Gabrhelík - velitel

poděkování firmám wiss czEch a FaGus 
Firma WISS CZECH, s.r.o. darovala pro jednotku SDH Halenkovice 2ks proudnic PROTEK 366

Firma FAGUS, darovala pro JSDH motorové kalové čerpadlo HERON.
Tímto těmto firmám děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Proudnice PROTeK 366, které pro jednotku SDH 
Halenkovice darovala firma WISS CZeCH, s.r.o.

Firma FAGUS, a.s. darovala pro jednotku SDH motorové 
kalové čerpadlo HeRON

Pokračování ze strany 24.

RybáŘsKÝ KRouŽEK

1. místo: Vitásek josef  kapr 42 cm, karas 35 cm
2. místo: Badalová Veronika  karas 36 cm
3. místo:  Hradílková Gabriela cejn 30 cm
4. místo:  Vlachynský Dominik  cejn 28 cm

V sobotu 24. září 2016 
proběhly za příjemného 
počasí závody pro členy 
Rybářského kroužku Ha-
lenkovice. První termín byl 
kvůli dešti zrušen. Účast-
níci na Pahrbku v Napajed-
lech ulovili celkem 5 ryb, 
za což byli odměněni hod-
notnými cenami, které jim 
usnadní příští lov. Rodiče 
za podporu potěšili rybou 
k večeři. Celé odpoled-
ne proběhlo zvesela, bylo 
plné zážitků a chvílemi 
i napětí. 

Další zájemci o rybolov 
se mohou do kroužku také 
přihlásit a zkusit porovnat 
své síly s letošními vítězi.

Vítězové rybářských zá-
vodů (může být samostat-
ná tabulka)

Monika Fürstová
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zahRádKáŘi Výstava ovoce, zeleniny a květin 

Pátek 23. září – výběr 
vzorků, chystání květino-
vé výzdoby v sále obecního 
úřadu – Jarmila Baránková, 
Jiřina Černá, Josef Hrbáček, 
Drahomíra Hrbáčková, Dali-
bor Stuchlík, Miroslav Cha-
loupka, Vlasta Kociánová, 
Eva Čapková, Lenka Zapleta-
lová, Radek Zapletal.

sobota 24. září – 1. den 
výstavy

Dalibor Stuchlík, Jiřina 
Černá, Eva Čapková, Miro-
slav Chaloupka, František 
Gabrhelík, Zdeněk Plšek

Neděle 25. září – 2. den 
výstavy

Lukáš Kuchař, Josef Badal, 
Václav Kocián, František Ga-
brhelík, Jarmila Gabrhelíko-
vá, Lenka Zapletalová, Ra-
dek Zapletal

Pondělí 26. září – návště-
va dětí z MŠ a ZŠ Halenkovi-
ce, úklid sálu obecního úřa-
du

Drahomíra Hrbáčková, 
Josef Hrbáčková, Vlasta Ko-
ciánová, Jarmila Baránková, 
Zdeněk Trvaj, Jiřina Černá, 
Dalibor Stuchlík, Rostislav 
Trvaj, Milena Trvajová, Ros-
tislav Očadlík, Jana Očadlí-
ková, Vlasta Hrózová, Lenka 
Zapletalová a Radek Zaple-
tal.

jablka 
celkem 53 vzorků, odrůd 30

Angold 1
Topas 1
Selena 1
Bohemia Gold 1
Goldstar 1
Jonagold 2
Bohemia 2
Jonagored 1
Zvonkovo 2
Šampion 2
Zlatá Reneta 1
Rajka 1
Ontário 2
Rubinola 1
Jadrnička 2
Orion 3
Malináče 1
Jonathan 2
Melodie 2
Panenské 1
Rubín 3
Reneta 1
Melrose 4
Golden Delicious 1
Idared 7
Spartan 1
Starking delicious 2
Kids Orange 1
Karmína 2
Gloster 1

hrušky 
3 odrůdy, 3 vzorky
Pařížanka
Bohemica
Boscova Lahvice

Ačokča

zajÍMaVosTi
• Oskeruše – Zdeněk Plšek • Kdoule – Baránkovi • Ačokča – 4 letý Jan Mach, Baránkovi • Včelařský koutek
• Kolekce kaktusů – Milena Trvajová • Kolekce dýní - Hokaido, Australian Butter, Ibiza Cheese, Cream 
of the Crop - acorn, Butternut • Kolekce zelenin – Stuchlíkovi, Baránkovi, Trvajovi, Hrbáčkovi, Čapkovi, 
Dobrozemští, Prechtl • Kolekce bylinek - máta, majoránka, fenykl, aztécký cukr, kari, Aloisie, yzop, šalvěj • 
Model zemědělské techniky – Miroslav Chaloupka
cELKEM byLo asi 40 VysTaVoVaTELů, z Toho 2 sady, ŽLuTaVa a buchLoVicE.
Účast – sobota 70 lidí, neděle 98 lidí, pondělí děti ze základní a mateřské školy – třída Sluníčka 14, Koťátka 
20 a Berušky 17 dětí.
dipLoMy
• Za dobrou spolupráci – Očadlíkovi, Sady Žlutava • Za květiny – Marie Zapletalová, Milena Trvajová, 
Jiřina Spáčilová • Za jablka – František Kocián, Jiří Chytil, Radek Zapletal, Josef Hrbáček, Vladimír Němec 
• Za zeleninu – Milena Trvajová, Eva a Michal Čapkovi, Drahomíra Hrbáčková • Pro mládež – Jan Mach za Ačokču, 
Šimon a Marianna Bakalárovi za maxi dýni • Za výzdobu – Jiřina Černá a Jarmila Baránková 
po celou dobu výstavy byla ochutnávka moštu a škvarkové pomazánky. Josef Hrbáček



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ  

 

27 2017 / 1 č. 83

MysLiVciDne 12. listopadu 2016 
se uskutečnil v naší honit-
bě MS Podlesí Halenkovice 
tradiční Kateřinský hon. 
Vzhledem k tomu, že jsme 
se rozhodli uspořádat ta-
neční zábavu pro širokou 
veřejnost, tak jsme spojili 
příjemné s užitečným a tzv. 
poslední leč jsme přesunu-
li z naší chaty do hostince 
u Lhotských.

Hon samotný začal 
v 8 hodin nástupem a při-
vítáním hostů naším před-
sedou p. Gajdošíkem. Hos-
podář p. Plšek přítomné 
seznámil s průběhem honu, 
zejména kolik se uskuteční 
lečí a jaká zvěř se bude lo-
vit. Počasí nám poměrně 
přálo, a tak nic nebránilo 
tomu, abychom postupně 
prošli plánované čtyři leče. 
Hon probíhal v poklidné at-

posLEdNÍ LEČ
mosféře a po-
dle plánu, 
a tak jsme se 
po ušlapání 
mnoha kilo-
metrů sešli 
všichni na 
chatě v pozd-
ních odpo-
ledních hodi-
nách.

Následoval 
s l a v n o s t n í 
výřad. Cel-
ková bilance 
lovu byla následující…. 6 za-
jíců, 10 bažantů, na divoká 
prasata jsme během honu 
nenarazili a zajíce loví-
me pouze v omezené míře 
a v určitých lokalitách.  

Po nezbytném ošetření 
zvěřiny a přesunu na Pláňa-
vy, následoval „zlatý hřeb“ 
dne, a to poslední leč. Chtě-

li jsme navázat na dobrou 
tradici z let dávno minu-
lých a myslím, že se nám to 
i vcelku podařilo.

Co dodat… hudba se li-
dem líbila, skupina LOFOŠI 
odvedla oprav-
du dobrou 
práci a nasto-
lila příjemnou 
a t m o s f é r u . 
Guláš všem 
chutnal a taky 
tombola se 
setkala s pří-
znivým ohla-
sem. Velký dík 
za bezchybné 
u s p o ř á d á n í 
této akce pat-
ří všem našim 
členům, kteří 
se na ní aktiv-

ně podíleli a taky hospod-
ským Milanovi a Dáše za 
vzornou obsluhu a servis.

Doufám, že se při podob-
né akci zase někdy sejdeme.

František Tomaštík

odchyT zajÍců
Prosíme, pomozte 

oživit příběh uvedené 
fotografie a dejte tvá-
řím jejich jména. Jedná 
se o skupinku místních 
dětí, které na přelomu 
50. – 60. let pomáhaly 
s odchytem zajíců. Foto-
grafii pro Halenkovický 
zpravodaj věnovala Irena 
Fischerová.

Informace k fotogra-
fii anebo své příběhy na 
toto téma můžete zasílat 
na adresu: 

bieberlova@centrum.cz. 
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MĚjTE sE Rádi VE VašÍ RozsáhLé dĚdiNĚ
Spolužákům jsem slíbil, že 

o našem letním setkání napí-
ši do zpravodaje pár řádků. 

Vzpomínky se jen hrnou, 
protože s věkem prý je člověk 
sentimentálnější. 

Pětasedmdesátníci (ročník 
1940) z Halenkovic se setka-
li u dobrého jídla, vína, piva 
a slivovice v sobotu 13. srpna 
2016. Ono odpoledne zača-
lo pro některé z nás mírný-
mi rozpaky. Stáli jsme proti 
sobě, hleděli si do očí a sna-
žili rozpoznat – kdo je kdo? 
Tato paní, to že je nesmělá 
a tichá Jůlinka z páté třídy? 
A toto má být Zdeněk, bystrý 
hošík z polosamoty? A tady 
je Fanka, moje sousedka přes 
barák? 

Bože, jak jsme se změnili!
Jeden pajdá na levou, druhý 

na pravou, třetí na obě, čtvr-
tá sotva popadá v tom horku 
dech a pátý už aby se posadil. 
Naše těla dostala v životě za-
brat a ve tvářích můžeš číst 
osudy. Ale abych nepřehá-
něl…

Po čtvrthodině už jsme se 
rozvázali. Tváře ožily, vrásky 
zmizely, vrátily se úsměvy 
a jiskra do tváří. Vzpomínky 
ožívaly. Vyvstávaly před námi 
postavičky učitelů – Zlobic-
ký, Přívětivý, pan farář Chála, 
Chalupa, Libíčková, Pištěk, 
Goiš, Příkazský, Mareček 
a další. S tvářemi kantorů oží-
valy i příběhy ze školních la-
vic. A vracely úsměvy do ob-
ličejů i nám. Bylo nám dobře 
a po skvělém jídle ještě lépe. 
A když zazněla harmonika, 
ozval se zpěv. 

Tak vás, milí spolužáci, 
všechny zdravím a přeji vám 
hodně zdraví, hodně lásky, 
pokoje a míru. Ať se všichni 
opět za tři roky (jak jsme si 
slíbili!) sejdeme u prostře-
ného stolu a ať nás není ani 
o jednoho méně.

Chtěl bych vám, vážení čte-
náři, nabídnout ještě několik 
vzpomínek na své dětství na 
Halenkovicích v padesátých 
letech 20. století. Život byl 
jiný, svět byl jiný, všechno 

bylo jiné. Záleží ovšem na 
úhlu pohledu. 

V oněch poválečných letech 
se dramaticky měnily dějiny, 
osudy rodů i jednotlivců. My 
děti jsme ony změny tak ne-
vnímaly, to až přibývalo ro-
zumu a roků a doba zasáhla 
i nás. 

V první řadě musím vzpo-
menout na mého staříčka 
Josefa Gajdošíka (Zádřinoví 
č. 62) a na stařenku Josefku. 
Staříček miloval koně i své 
malé hospodářství. Oba pra-
covali od rozbřesku do noci. 
„Na svém majetku,“ říkávali. 
Stařenka umřela brzy, bylo 
mně dvanáct. Vídávám ji před 
sebou, jak mně podává krajíc 
chleba s máslem a medem 
od našich včeliček. Staříček 
umřel ve dvaaosmdesáti. 
V témže roce, kdy se nám na-
rodil druhý syn. 

Staříčkův kamarád se jme-
noval Josef Gabrhelík. Byl sto-
lářem v Zádřinoví, stolářem 
dobrým a poctivým. Chodí-
vali jsme ke Gabrhelíkům na 

besedu. Bylo mně tam dobře. 
Chlapi vykládali a vzpomínali, 
pan Gabrhelík pukal z fajfky, 
jejíž kouř mně voněl, neboť 
tabák byl uleželý a připra-
vovaný podle receptu pána 
domu. A já strašně toužil po 
tom, abych si mohl puknout 
také a vypustit nad hlavu 
kroužek. Paní Gabrhelíková 
pak přinesla čaj a velice dobré 
tvarohové koláče. 

Kovodělník pan Antonín 
Trvaj proslul dobrým, čirým 
a voňavým jablečným vínem. 
Jeho dva synové se mnou 
kamarádili a ten starší mne 
zavedl několikrát ochutnat 
vínka do sklepa čistě vybíle-
ného a podobného laboratoři. 
A věřte, že nám šmakovalo, 
než jsme byli přichyceni při 
činu.

Pan František Pavelka. Ne-
poznal jsem ho jinak oděné-
ho, než v montérkách. Dříč, 
pracant, všeuměl přes mašiny 
a stroje a strojky. Když přišly 
žně, zahučela jeho mlátička 
vždy první, pak se přidávaly 
další po celé dědině. Mlátilo 
se často až do půlnoci. I déle. 
Ulehl do slámy, pospal dvě ho-
diny, promazal stroj, zapálil si 
a s východem slunce se mláti-
lo dál. A to bylo někdy fůr – až 
po zatáčku. 

Pan Cyril Míka. Tatínek mé 
spolužačky Fanky. Zdobila ho 
tvrdá práce. Měl rád koně, 
kouřil partyzánky a četl his-
torické romány. Půjčoval jsem 
mu je. Někdy jsme sedávali 
na schodkách pod hvězdami 
a bavili se o Velké francouzské 
revoluci, o Husitech a Novém 
světě. 

Pan Ignác Polášek, náš sou-
sed nejbližší, malíř pokojů. 
Chodíval k nám o Štědrém ve-
čeru vždy se zpěvem koledy. 
Pojedl štrůdl, dal si po štam-
prli do jedné a do druhé nohy. 
Zbožná manželka mu říkáva-
la: „Ignácu, nezlob, pambíček 
hrozí!“ Ale on stejně zlobil. 
Byl jsem u Polášků vařený 

Šestasedmdesátníci – ročník 1940 a jejich partneři

Pokračování na str. 29.

Horní řada zleva: Věra Kašpárková, František Kedruš, Zdeněk Zelda, Stanislav 
Plšek, Zdeněk Trvaj, Vratislav Příkazský, Josef Strmiska, Václav Kašpárek, 
František Zapletal, Jaroslav Režný, Františka Režná, Vlasta Zapletalová
dolní řada zleva: Ludmila Plšková, Marie Skácelová, Marta Trvajová, Pavla 
Šurmánková, Jarmila Surá, Eliška Bartusková, Jaroslava Pokorná, Anna Zeldová, 
Jan Zapletal, Anna Zapletalová
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pečený. Obdivoval jsem ma-
lířské umění strýčkovo na 
stěnách dlouhé chodby. Byl 
tam rybník s hastrmanem, 
pan otec s mlýnem a dcerou 
peroucí prádlo, byly tam na-
malovány vrby, pole a v dál-
ce les. Nad tím létalo hejno 
vlaštovek. Paráda. A k tomu 
zněl za dveřmi klavír, neboť 
mladý Jožka Polášek studo-
val na konzervatoři.   

I sprostá slova zazněla 
někdy nad Zádřinovím. „Ne-
poslouchej, to nadává koňo-
vi, on to tak nemyslí!“ Pan 
Fajtl náš soused přes údolí 
(jejich domek už nestojí) na 
poli brblal, nadával a burá-
cel svým charakteristickým 
hlasem, který znali všichni 
z údolí. A lidé říkávali: „Náš 
skřivánek už zpívá.“ Tak 
jsme mu říkali Skřivánek. 

Zádřinoví. Do centra obce, 
daleko, do Napajedel přes 
kopec taky. Tenkrát to tak 
bylo. Aut bylo málo, motorek 
zase víc. Tak jsem kráčíval 
do školy na Pláňavech a šel 
jsem kolem Tomaštíkového, 
Manciákového, kolem domu 
Jurčíků, Kodrlů, Kašpárků 
a Kedrů a Gajdošíků, Bed-
naříků, Strmisků. A potom 
Chobotovem na Katernice 
a celý od blata jsem došel až 
do školy.

Všechny jsem zdravil, ne-
boť tak mně to přikázal můj 
otec Antonín, odborný učitel 
na měšťance v Napajedlích. 
Nebylo snad dítka z Halen-
kovic, které by neučil. Tatu 
jsem měl rád, neboť jeho 
facky byly dobře míněny 
a v mnohém pomohly, což 
se dnes už nenosí. Někdy 
si říkávám, že je to škoda. 
A maminka Libuše, rodačka 
z Halenkovic? Ta ještě žije. Je 
jí šestadevadesát. Občas mě 
pokáře, protože synek se ne-
chová podle jejího gusta. 

Milí z Halenkovic. Mějte 
se všichni ve vaší rozsáhlé 
dědině dobře a mějte se rádi. 

 S pozdravem 
Vratislav Příkazský, Zlín

PětasedmdesátníciPokračování ze strany 28.

sedmdesátníci – ročník 1946 a jejich partneři

sedící zleva: Drahomíra Hrbáčková (roz. Kníchalová), Marta Trvajová 
(roz. Janišová), Marta Zapletalová (roz. Trvajová), Věroslava Kašpárková 
(roz. Brázdilová), Milada Očadlíková (roz. Krkošková), Jiřina Juřenová (roz. 
Kníchalová)
stojící zleva: Jindřiška Skácelová (roz. Horková), Josef Janeček, Josef Hrbáček, 
Zdeněk Trvaj, Ludmila Žaludková (roz. Šenkyříková), Bedřich Zapletal, Ivan 
Blaha, Josef Lučan, Věra Lancouchová (roz. Plačková), Miroslav Juřena, Eliška 
Mičová, Josefa Sigmundová (roz. Kubičíková), Božena Halířová (roz. Brázdilová), 
Jiří Lancouch, Štěpán Juřena, Jaroslav Tomaštík, Josef Kašpárek 

I. řada zleva: Libuše Huťková (roz. Hučíková), Marie Spáčilová (roz. Švubová), 
Hana Přecechtělová (roz. Kociánová), Věra Vojtášková (roz. Hradová), Marie 
Kurtinová (roz. Janišová)
II. řada zleva: Josef Bezloja, Vojtěška Hrabicová (roz. Vlachynská), Marie 
Horková (roz. Juřenová), Anna Horková (roz. Riedlová), Jaromír Strmiska, 
Jana Vojtková (roz. Mišurcová), Svatava Gajdošíková (roz. Vlachynská), Světla 
Babištová (roz. Brňáková), Jan Vičánek
III. řada zleva: Jan Šácha, Rostislav Trvaj, Zdenka Tomaštíková (roz. Režná), 
František Gabrhelík, Ing. Stanislav Gabryš, Stanislav Bartoněk, Miroslav Kedra, 
František Ančinec
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KošT GuLášů 2016
Obec Košíky v sobotu 

3. září 2016 ve svém spole-
čenském areálu uspořádala 
tradiční Košt gulášů. K účas-
ti byli přizváni kuchaři z Ha-
lenkovic, Tupes, Uh. Hra-
diště, Mařatic a domácích 
Košíků. Kuchaři předvedli 
své umění v přípravě pěti 
druhů guláše. O vítězi roz-
hodlo, jako vždy, hlasování 
návštěvníků. Každý kuchař-
ský tým měl za úkol připravit 
jeden z následujících druhů 
gulášů: Kančí, srnčí, hovězí, 
segedín a zabijačkový.

Halenkovické družstvo 
připravovalo guláš kančí. 
Náš tým začal vařit už v pá-
tek, kdy se připravoval vývar 
a další suroviny. Samotné 
vaření guláše však probíha-

lo v sobotu od rána, v místě 
konání koštu, v příjemném 
kulturním areálu Obecnice 
na Košíkách, kam celý halen-
kovický reprezentační tým 
dorazil pěšky.

Pro návštěvníky začal košt 
ve 14:00 hod. Každý, kdo si 
zakoupil hlasovací lístek, 
měl nárok na porci každé-
ho druhu guláše, který pak 
hodnotil známkami 1 – 5, 
jako ve škole. Zájem o degu-
staci byl velký, u pěti stán-
ků se střídali degustátoři 
a poctivě hodnotili. 
Naše družstvo bylo 
podporováno spous-
tou halenkovických 
příznivců, včetně 
pana starosty. Nála-
da v halenkovickém 

táboře byla výborná a asi 
také díky tomu byli naši ku-
chaři starostou obce Košíky 
vyhlášení nejpohodovějším 
týmem. A to nebylo všechno. 
Letmý pohled do nerezových 
kotlů všech soutěžních druž-
stev už odpoledne začal na-
povídat, o který z gulášů je 
největší zájem. Ano, kančího 
guláše ubývalo nejrychleji. 
U stánku se začaly objevovat 
požadavky na naplnění při-
nesených nádob, konviček 
a kastrolů...

A opravdu, po sečtení hla-
sů byl kančí guláš večer slav-
nostně vyhlášen vítězem.

Jeho autory byli kuchaři 
od Svatých, pánové D. Hrbá-
ček, P. Vojtík, které doplnil 
pan M. Kašpárek, vedoucím 
týmu byl Tonda Gajdošík. 
A v čem bylo kouzlo tohoto 
pokrmu? Recept vítězného 
guláše byl prý úplně nor-
mální - všeho akorát. Roz-
hodlo tak asi jeho chlapské 
a v dobré náladě provedené 
dochucení :-).          R. Janeček
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FiNáLE suso - FoR aRch: ONdrA HrBáčeK Ve fINáLe V PrAZe
V minulém čísle Halen-

kovického zpravodaje jsme 
vás informovali o úspěchu 
dvojice truhlářů ze střední 
odborné školy ve Valašském 
Meziříčí Ondrovi Hrbáčkovi 
a Štěpánovi Jalůvkovi. Hoši 
se pěti postupovými koly 
svým umem probojovali do 
finále soutěže řemesel SUSO 
v Praze, které proběhlo ve 
dnech 20. až 23. září 2016. 
Jednalo se o jubilejní 20. roč-
ník česko-slovenské soutěže, 
která probíhá na výstavišti 
PVA Expo v Praze Letňanech. 

Finálového kola se zúčastnilo 
18 žáků učebního oboru truh-
lář z 9 středních odborných 
škol. Mezi hochy soutěžila i jed-
na dívka, teprve druhá soutěží-
cí truhlářka v historii SUSO.

Soutěžící měli k dispozici 
ruční nářadí, ale také dlabač-
ku, hranovou brusku, široko-
pásovou brusku a přímočarou 
kmitací pilu. 

Finálové kolo se skládalo 
z praktické části a odborného 
znalostního testu se 40 otáz-
kami, obsahujícího několik 
oblastí. 

V praktické části dostali 
soutěžící za úkol vyrobit 
lavičku ve tvaru pravidel-
ného šestiúhelníku, z mod-
řínového dřeva, která byla 
do finále doplněna o opě-
radlo. Úkolem soutěžících 
bylo vytvořit jednu třetinu 
lavičky, která je určena jak 
do interiéru, tak exteriéru. 
V letošním ročníku soutě-
žící poprvé dostali kusov-
ník materiálu k výrobnímu 
výkresu. Účelem bylo, aby 
si vyzkoušeli samostatnost 
při práci. Kromě dřeva 

tedy nezískali žádný další 
materiál. 

Letošní jubilejní finále 
bylo obohaceno ještě dal-
šími nesoutěžními obory 
jako tesař, podlahář, par-
ketář nebo bednář. Po-
zvání přijali skuteční bed-
nářští mistři z Plzeňského 
Prazdroje, a.s. 

Slavnostní vyhlášení vý-
sledků moderovala Jana 
Marečková z České televi-
ze a zúčastnila se jej řada 
významných hostů včetně 
zástupců ministerstva prů-
myslu a obchodu.  Ondřej 
Hrbáček a Štěpán Jalůvka 
ze SPŠ stavební Valašské 
Meziříčí obsadili stříbrnou 
příčku s odstupem pouze 
jednoho bodu od vítězného 
týmu. Vítězství tentokrát 
zůstalo doma v Praze. Klu-
ci z Valašského Meziříčí si 
také odnesli cenu za disci-
plínu „Konstrukční spoje“. 

Soutěžní výrobky byly 
v závěru slavnostního ve-
čera věnovány zástupcům 
dětského domova a mateř-
ské škole v Praze. 

Zpracovala: P. Bieberlová
Zdroj: Dřevařský maga-

zín, č. 11/2016
 Autor, foto: 

Ing. František Novák

Safari

11. 
6. 2

017

9-1
4 hod.

Halenkovice
Hra je určena pro děti od 9-15 let
Registrační poplatek pro děti i vedoucí: 50,-
Ukončení přihlášek do 3. 6. 2017

kontakt: 605 216 836
e-mail: info@skrivanekcz.cz

Vilma Skřivánková
V případě špatného počasí program zajištěn v tělocvičně ZŠ Halenkovicích.

pozVáNKa



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ   2017 / 1 32č. 83

KNihoVNa

FOTO 1
Po deštivém létě, kdy se budo-

valo zastřešení kulturního domu, 
nás v podzimních měsících čekala 
výmalba knihovny. Rozhodli jsme 
se jí, v rámci možností s původním 
vybavením, vtisknout novou tvář. 
Kromě spousty času si celá akce žá-
dala velkou trpělivost. 

FOTO 2
Všechny knihy a regály musely 

být vyklizeny. 
FOTO 3
Na dlouhé dva měsíce vzniklo 

provizorní pracoviště a s knihami 
jsme zabrali celý prostor na horním 
přísálí. 

podziM V KNihoVNĚ
rekonstrukce původní knihovny 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pokračování na straně 33.

FOTO 4
Návrh výmalby vznikal po-

stupně, na základě rozhovo-
rů především s nejmenšími 
čtenáři, kteří ve všem 
mají hned jasno. V říjnu 
jsme místnost předali 
malířům, po jejich půso-
bení se brousily a natí-
raly parkety. Z hlediska 
prostorového uspořádá-
ní  knihovny bylo třeba 
zrcadlit současné potře-

by moderních knihoven. Naše 
stávající knihovna bude svou 
funkci plnit ještě nějaký rok, 
a proto ji bylo třeba upravit 
tak, abychom v ní mohli pořá-
dat například besedy pro děti 
z mateřské a základní školy 
a nalézt v ní prostor pro další 
setkávání. Bylo třeba usadit 40 
kusů regálů nejrozličnějších 
velikostí a tvarů. Proto vznik-
lo postupně 30 různých plánů 
sestavení původních regálů, 
z nichž vzešel vítězný návrh, 
který se nakonec realizoval. 

FOTO 5
Po sestavení a ukotvení re-

gálů nastalo období stě-
hování, čištění a nového 
uspořádání knižního 
fondu. Při této příleži-
tosti jsme opět vyslyšeli 
požadavky vás čtenářů 
a polovinu knižního fon-
du vytřídili. Jednalo se 
o knihy, které si víc jak 
10 let nikdo nepůjčil. 
Mohli jsme si to dovolit 
s tím vědomím, že kni-
hy nevyřazujeme, ale prostor 
nové knihovny v horním pat-
ře nám umožnil je zde uložit. 
Tyto knihy pak najdou své 
místo v nově budovaném skla-
dě knih a zde budou čekat na 
svůj další osud. 

FOTO 6
V úterý 1. listopadu se ko-

nečně podařilo převést sedač-
ku, která bude vytvářet další 
odpočinkový prostor. Velké 
poděkování za tento dar pat-
ří rodině Kříčkové. Krásnou, 

zachovalou a pohodlnou sedačkou 
pomohla splnit sen a vytvořit velmi 
komorní čtenářský koutek, jak pro 
mládež, tak pro dospělé. 

Ve velmi provizorních podmín-
kách jsme udrželi služby výpůj-
ček knih. V listopadu jsme spolu 
s Alenkou Bruntálskou, která za 
dětmi přijela až z dalekého 17. sto-
letí, slavnostně předali 26 prvňáč-
kům Slabikáře. Společně s dětmi ze 
6. a 7. třídy jsme se vydali do Napa-
jedel, kde nás čekalo velmi zajíma-
vé besedování s paní spisovatelkou 
Ivonou Březinovou. O napajedelské 
akci vás v tomto čísle zpravodaje in-
formovaly děti ze základní školy. 
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NoVá KNihoVNa
Budování nových pro-

stor pro knihovnu ve 
druhém patře budovy, 
je rozdělena na etapy, 
které se budou postup-
ně dokončovat v ná-
sledujících letech. Po 
rekonstrukci střechy, 
která byla v havarijním 
stavu, bude následovat 
výstavba výtahu. Výtah 

je v dnešní době nezbytný 
a je třeba pro bezbariérový 
přístup do všech prostor 
kulturního domu (kance-
láře OÚ, obřadní síň, horní 
přísálí, současná knihov-
na). Nová knihovna bude 
sloužit jako prostor pro 
setkávání všech genera-
cí, otevře se zde možnost 
pro pořádání vzdělávacích 

kurzů, besed, přednášek, 
výstav, pro nejmenší čte-
náře vytvoříme dětský 
koutek a nezapomeneme 
zde promítnout historii 
naší obce. Na interiéru 
spolupracujeme s Bc. Zu-
zanou Kříčkovou a samo-
zřejmě s vámi občany. 

Vše záleží na finančních 
možnostech rozpočtu 

obce, který má své prio-
rity. Hledáme prostřed-
ky i v rámci dotačních ti-
tulů, což je ovšem velmi 
komplikované. Pokud 
byste měli jakoukoliv 
možnost nám v této ob-
lasti pomoci, přivítáme 
vaše informace. 

P. Bieberlová
FOTO: J. Blažek 

Pokračování ze strany 32.
Všem, kdo se podíle-

li na nové podobě naší 
současné knihovny, pat-
ří obrovské poděkování. 
Každá „ruka“ byla dobrá. 
Doufám, že knihovna zů-
stává místem čtenářsky 
atraktivním, a že si v ní 
najde svůj prostor kaž-
dý.

Finální podobu 
knihovny uvedeme v ná-
sledujícím čísle. Samo-
zřejmě knihovnu, která 
se nachází v 1. patře 
budovy obecního úřadu, 
můžete osobně navští-
vit a využít jejích služeb 
a prostor, který slouží 
nejenom přihlášeným 
čtenářům, ale i široké 
veřejnosti. 

přestože se nám 
podařilo provést re-
konstrukce v původ-
ní knihovně, její kni-
hovnická kapacita 
služeb pomaličku za-
starává. V tomto pro-

storu se však těžko dá 
jí tzv. „s dobou,“ což se 
dnes od knihoven oče-
kává. Knihovna je také 
veřejnou vizitkou obce. 
díky nutné rekonstruk-
ci střechy, která byla 

v havarijním stavu, se 
nám naskytla jedineč-
ná příležitost dát kul-
turnímu stánku novou 
tvář i význam v podo-
bě moderní knihov-
ny a multimediálního 

centra. Těšíme se na 
prostory nové, které 
vám občanům budou 
sloužit k duševní re-
laxaci, a naši knihov-
nu tím posuneme do 
nového tisíciletí…

Předávání slabikářů
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 jaN MaTysÍK - haLENKoVsKÝ saMoRosT
Drsné životní podmínky zá-

konitě formují i drsné lidi. Jed-
ním z mnoha takových lidí byl 
Jan Matysík. Bydlel v poslední 
halenkovské doškové chalupě 
na Pláňavách a upozorňoval na 
sebe svým svérázným chová-
ním a částečně i zjevem. Naro-
dil se někdy kolem roku 1900 
a patřil mezi starosvětské ha-
lenkovské samorosty, kterých 
koncem šedesátých let dožívala 
celá řada. Jan byl nejsvéráznější 
tragikomickou figurkou v této 
řadě postav. Já jsem přišel do 
Halenkovic „díky pracovní 
umístěnce“ ze školy a byl jsem 
rád, že jsem se ocitl na Slovácku 
a ne někde v českém pohraničí.  

S místními obyvateli mě se-
znamoval můj halenkovský 
patron a rádce Pepek Vičánek. 
Ten mně o Janovi dal první in-
formace a podnítil moji zvěda-
vost poznat jej blíže.

Po nedobrovolné kolektivi-
zaci byla kolem dědiny políčka 
v té době nazývaná záhumenky. 
Na takovéto zatravněné záhu-
mence jsem někdy počátkem 
dubna uviděl nepochopitelně 
běhat s motykou Jana.  Byl bosý 
a nohavice kalhot měl vyhr-
nuté až pod kolena. Tak chodil 
od dubna až do října, „aby zby-
tečně nedral boty.“  Šel jsem za 
ním a slušně jsem se ho zeptal: 
„Pane Matysík, co to děláte?“ 

On mně odpověděl: „Ríkaj 
mně Jane, já su eště slobodný, 
no co dělám, hóním tu krticu, 
aby mně nedělala hromádky, 
to sa potom špatně tráva seče.“ 
V tu dobu měl Jan tak kolem se-
dmdesáti let a já pětadvacet. 

Asi na deset kroků od něho se 
pohnula hromádka hlíny, Jan 
skočil k ní a zakopl do země 
a radostně zakřičel: „Možná to 
ta sviňa dostala.“ 

Na kostele se ozval zvon a Jan 
řekl: „Pomály půjdu dom, je už 
poledně“ a pokřižoval se. Ho-
dinky neměl s sebou a údajně 
ani doma, řídil se zvoněním 
a hodinami na kostelní věži. 
Spolu jsme šli kousek cesty. 
Bosý Jan šel po kamenité cestě 

jako by měl pohorky, kůže na 
jeho chodidlech byla tak ztvrd-
lá, že ostré kameny mu vůbec 
nevadily. S hygienou to bylo 
u Jana „všelijaké“, ale nedalo 
mně to a zeptal jsem se ho, proč 
má jednu nohu světlejší a dru-
hou tmavší.  Vysvětlil mně to bez 
ostychu následovně: „Tož v noci 
sem mosél jít na malů k hnojiš-
ťu a ujela mně jedna noha do 
močůvky, to je tá světlejší...“

V tu dobu jsem bydlel u Vi-
čánků. Při večeři jsem Pepkovi 
řekl o svém seznámení s Janem, 
ten se usmál, vytáhl z kreden-
ce sodovčák slivovice, nalil do 
štamprlí a začal mně o Janovi 
vyprávět: 

„Jan žije v tom doškovém ba-
ráčku s nemocnou osmdesátile-
tou matkou. Chová kozu, slépky 
a králíky.  Důchod má dohroma-
dy s matkou něco kolem dvou 
set korun.“ (V té době měl Josef 
v družstvu plat 600 korun mě-
síčně, já s doplatkem z okresu 
900 korun.)

Pepek pokračoval ve svém 
rozvážném vyprávění s potutel-
ným permanentním úsměvem: 
„No živí sa všelijak; od koze má 
mléko, od slépek vajca a sem 
tam lépne na maso králíka ane-
bo slépku, když je  nejaká na-
chcípaná a nenese. Plete košíky 
a dělá starým dědkom kočičáky 
a za to nejaků tu korunu utrží.“

Zaujalo mě, co to je kočičák. 
Pepek mně to ochotně se svým 
typickým úsměvem popsal:

 „Staří dědci, co kůřijá fajky, 
majů tabák za opaskem u gatí 
v pytlíku, kerému sa říká koči-
čák, protože je udělaný z kočičí 
kožky.  No a Jan, jediný z Halen-
kovic, umí ty kočičáky dělat. Až 
dojdů na besedu můj otec, tak 
sa možeš na ten kočičák podí-
vat, oni ho majů.“

Zvědavost mně nedala, abych 
se nezeptal, jak se ten kočičák 
dělá. „No, to sa mosí najprv opa-
třit stará kočka, kerá má pevnů 
kožu. Tá sa v pytli donese Janovi 
a další zpracování je jeho výrob-
ní tajemství. To víš, že si nechce 
dělat konkurenci v dědině. Vím 

enom, že kočku utratí tak, že 
jí stůpne  nohů na hlavu a silů 
trhne jejím ocasem. To víš, že 
to pěkná podívaná néni. Že to 
tak dělá, vím, protože mně ří-
kál, že sa mu jeden starý kocůr 
při tom zakůsl do paty. Od té 
doby sa na tů popravu obůvá do 
gumáků. Kočku stáhne, maso 
upeče a spánbu ví jak to číní.“  
Nemá smysl zatajovat, že tehdy 
vesničané neměli takový vztah 
k domácím mazlíčkům jak dnes. 
Nežádoucí koťata topili a sta-
rá kočka, když přestala chytat 
myši, tak pozvali myslivce a ten 
za štamprli, u nich doma na 
dvoře popravu vykonal. Kočka, 
když přestala chytat myši, tak 
zpravidla začala na zahradě lo-
vit zpěvné ptáčky nebo si vyšla 
na lup do honitby plné zajíčků 
a koroptvích kuřátek. Jan měl 
hodnotu peněz spočítanou ji-
nak než ostatní a kupoval jen 
to nejnutnější, sůl, cukr, mouku 
a chleba. Jednou jsem viděl jak 
mlsal před obchodem koupené 
kysané zelí, podle výrazu v obli-
čeji to musela být pro něj mimo-
řádná lahůdka.

Čas plynul a já jsem se začal 
orientovat v životě vesničanů 
a jejich pozoruhodné svépomo-
ci, kdy každý umí něco a všichni 
dohromady vše.

Zlomila se mně pažba na puš-
ce, a tak jsem se na „burze chu-
dých,“ to je v hospodě zeptal, 
kdo by mně ji mohl udělat. Byl 
mně doporučen jeden dřevo-
modelář z napajedelského „Slá-
via - motoru.“ Doporučený mis-
tr přítomný v hospodě po jedné 
společné štamprli zakázku po-
tvrdil, ale měl podmínku, zajis-
tit si vhodné vysušené ořechové 
dřevo. Začal jsem dřevo shánět 
a někdo mně poradil, že bych to 
mohl sehnat u Jana Matysíka.

Jan neměl v domku zavedenou 
elektřinu, nevím, zdali nechtě-
li energetici zavádět elektřinu 
z bezpečnostních důvodů, nebo 
ji nechtěl. Obojí je pravděpo-
dobné. Svítil petrolejkou a topil 
ve starých kachlových kamnech 
dřevem.

Dřevo si opatřoval sám 
z různých suchých větví z po-
toka, kde řezal proutí na ko-
šíky. Hlavním zdrojem topiva, 
bylo odklízení polámaných 
a uschlých ovocných stromů 
se souhlasem majitelů. To 
byla stopa, že by mohl mít kus 
ořechového dřeva, které jsem 
potřeboval. Jan odnášel dřevo 
svázané na zádech domů, kde 
jej třídil a zpracovával k otopu. 
Vhodné kousky ke dřevařské-
mu zpracování různě měnil, 
nebo za směšnou cenu prodá-
val místnímu koláři.

Měl jsem důvod jej navštívit 
v jeho „doškovici“, na což jsem 
byl i zvědavý. No, popisovat 
nebudu, jak to tam vypadalo, 
podstatné bylo, že Jan donesl 
ze stodoly pěkný „klátek“ oře-
chového dřeva. Zaradoval jsem 
se, zeptal se na cenu. 

Jan mě ujistil, že je to „oprav-
du  orechové drevo“ a rozvážně 
řekl: „Co dáš, to dáš.“ Dal jsem 
pětadvacetikorunu a on se za-
šklebil. 

Já si myslel, že je to málo a on 
zase, že je to moc, a když jsem 
trval na svém, tak mně nabídl 
přidat malý košík na ovoce.  Co 
mně zbývalo než košík vzít; ze-
ptal jsem se, po čem ty košíky 
prodává a on mně bezelstně 
řekl, že za pět korun. …(v té 
době to byla cena za 20 dkg 
salámu)

Nechtěl jsem odejít jen tak, že 
mám, co jsem potřeboval a Jan 
se rozmluvil o svém nelehkém 
životě s matkou: „Otca sem ne-
viděl, já su pohrobek, prej byl 
pytlačisko a pijan; zastrelil sa 
ve včelíně, ani sa neví proč ….“ 

Vyprávěl věci pro něho asi 
významné a mně to nic moc 
neříkalo, dnes bych ho asi po-
slouchal víc a lépe bych mu ro-
zuměl…  

Když mu zemřela matka 
a chalupa se rozpadla, já už 
jsem v Halenkovicích nepra-
coval. Jan se dostal do domova 
důchodců a „nechal se slyšet, 
že  včil  sa  má jak v nebi…“ 

Ing. František Libosvár
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V sobotu 18. února 2017 jsme na obecním úřadě v Halenkovicích do života přivítali naše nejmenší děti. Pozvání na tuto oslavu naro-
zení přijali: Nikol a Tomáš Vydrovi s dcerou Annou (foto č. 1), Pavlína a Vítězslav Černí se synem Dominikem (foto č. 2) a Naďa a Kamil Ha-
náčkovi s dcerou Karin (foto č. 3). Krátký program plný básniček, písniček a tanečků předvedly děti z mateřské školy a žákyně základní 
školy. Program nacvičily pod vedením p. učitelky Elišky Černochové. O hudební doprovod se postarala sl. Zuzana Kříčková. Pozdravit 
novorozené děti přišli také příbuzní a přátelé rodičů. Přejeme malým občánkům i rodičům pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

Bohdana Blažková, matrikářka

VÍTáNÍ obČáNKů

3.2.

KuLTuRNÍ a spoLEČENsKé aKcE
25. 5. 2017 – čtvrtek v 16:00 hodin
akademie 
Pořádá ZŠ a MŠ Halenkovice. 
V programu se svým tanečním, 
pěveckým a divadelním umem 
představí žáci a žákyně jednotlivých 
tříd pod vedením svých třídních učitelů.

3. 6. 2017
Výlet do pohádky
Dne 3. 6. 2017 se uskuteční již 29. 
ročník halenkovického Výletu do 
pohádky. Zahájení v 9:30 hod., ukončení 
ve 14:00 hod. v Halenkovicích na Dolině 
u střelnice.
Další informace např. o mimořádných 
autobusových linkách a možnostech 
parkování máte k dispozici na plakátu 
akce.
Přehled všech termínů, důležitých pro 
organizaci této akce (schůzky, brigády, 
výdej kostýmů), včetně kontaktů, máte 
k dispozici na www.halenkovice.cz.
 
10. 6. 2017
Model air show - pořádá LMK 
halenkovice.
11. ročník modelářského setkání na 
halenkovickém modelářském letišti na 

Vrchovici. V pátek bude možný příjezd 
modelářů a také seznamovací lety. Další 
informace naleznete na stránkách LMK:
www.lmkhalenkovice.estranky.cz.

11. 6. 2017
safari 
9:00 -14:00 hodin, hra je určena pro 
děti od 9 do 15 let. Hraje se na louce 
na Zemanových, v případě špatného 
počasí je náhradní program zajištěn 
v tělocvičně ZŠ Halenkovice. Bližší 
informace na webových stránkách 
obce: www.halenkovice.cz a webových 
stránkách ZŠ: www.zshalenkovice.cz.

17. 6. 2017
Turnaj fotbalových amatérů
Sestavte svůj tým a zúčastněte se 
Turnaje fotbalových amatérů „Sud 
cup“, který se koná v sobotu 17. června 
2017 na fotbalovém hřišti na Záhumení 
od 9:00 hod. Týmy lze přihlásit do 31. 
května na tel. č. 723 525 395 nebo na 
e-mailové adrese zbynek.horka@
avonet.cz. Plakát s propozicemi 
turnaje máte k dispozici na www.
halenkovice.cz. Organizátorem turnaje 
je Tělovýchovná jednota Halenkovice. 

18. 6. 2017 – neděle ve 14:00 hodin
setkání seniorů 
Setkání halenkovických seniorů ve věku 
70 a více let., KD Halenkovice.

25. 6. 2017
automobilový slalom zlín – zóny střední 
Evropy a mistrovství ČR
od 7:00 do 18:00 hodin. Při této příležitosti 
bude uzavřena silnice III/36747 z Napajedel 
po letiště na Drahách Halenkovice.

26. 8. 2017
Turnaj fotbalových přípravek
Tradiční a skvěle obsazený turnaj 
fotbalové omladiny se uskuteční 
poslední prázdninový víkend na hřišti TJ 
Halenkovice.

27. 8. 2017 – neděle
barum rally
Průjezd automobilového závodu.

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

55 let
Zdeněk Ančinec Dolina 569
Roman Juřena Dolina 456

65 let
Vladimír Kadlčík Dolina 408

70 let
Jan Kalivoda Záhumení 617

Jindřiška Skácelová Dolina 596

75 let
František Gabrhelík Dolina 517

85 let
František Buchta Záhumení 731

95 let
Marie Almášiová Dolina 726

Prosinec
50 let

Světlana Varmužová Katernice 432

55 let 
František Zatloukal Pláňavy 671
Věra Chochulová Záhumení 600

60 let
Pavol Donoval Nová Silnice 449

65 let
Jiřina Chudárková Dolina 492

70 let
Drahomíra Hrbáčková Dolina 192

František Brázdil Hradská 332

75 let
Jiřina Blažková Zádřinová 374

90 let
Marie Cibulková Pláňavy 259

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 

84. byla 28. 2. 2017. Příspěvky za 
toto období a pozvánky na další 

kulturní a společenské akce, pro-
síme, zasílejte nejpozději do 31. 5. 
2017 na adresu: obec@halenkovi-
ce.cz nebo bieberlova@centrum.cz.

Leden
65 let

Jarmila Rapantová Záhumení 455
Ludmila Dohnalová  Zádřinová 200

70 let
Marie Šavarová Dolina 524

Josef Očadlík Dolina 223
Jan Běhůnek Dolina 193
Vladimír Jambor Díly 46

75 let
eliška Mičová Pláňavy 341

80 let
Adolf Vávra Hradská 448

85 let
Božena Čapková Zlámanec 232

95 let
Karel Žák Chobotov 133

Únor
50 let

Lenka Kubínová Pláňavy 274

55 let 
Pavel Sudolský Dolina 556

60 let
Mgr. Hana Huťková Záhumení 624

70 let
Růžena Březinová Pláňavy 261

75 let
Jan Vičánek Kržle 270

80 let
Břetislav Kašík U Svatých 442

co Nás ČEKá 
V pŘÍšTÍM ČÍsLE

sVaTba 
Kateřina prechtlová a Richard jam-

bor uzavřeli manželství 10. září 2016 
v kostele sv. Josefa v Halenkovicích.

Zimní zpravodaj s číslem 84 v so-
bě bude skrývat akce, které proběh-
ly v měsících prosinec 2016, leden 
a únor 2017. Uvede nás do taneč-
ní sezóny. čeká nás Ples sportovců, 
s hasiči navštívíme jejich ples a s ni-
mi plesovou sezónu také ukončíme 
v podobě tradičního Vodění medvě-
da a Pochovávání basy. Projdeme 
se s tříkrálovými koledníky. K zim-
nímu období neodmyslitelně patří 
rodičovský ples a dětský karneval 
s diskotékou pro žáky ZŠ. Podíváme 
se, jak se rozjela nová Pošta Partner 
a nenecháme si ujít dění ve škole 
a školce. Proběhne také bilancová-
ní pracovní činnosti v jednotlivých 
spolcích a přidáme rozpočet obce 
na rok 2017. Tolik a mnoho dalšího. 
Neváhejte přispět k dalšímu rozvoji 
a obohacení zpravodaje. 

bLahopŘEjEME


