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„Bez Beneše bychom republiku neměli“
Další z „Mužů 28. října“, to je těch,
kteří se zasloužili o vznik Československé republiky před 100 lety,
byl doktor Edvard Beneš. Spolu
s Tomášem Garrigue Masarykem
a Milanem Rastislavem Štefánikem
tvořili základ zahraničního odboje.
Byli to právě oni, kteří zajistili ještě

před koncem války uznání nového
státu světovými velmocemi. Státu, který ještě neexistoval a neměl
žádnou historii. Nikdo, kromě nich
netušil, bude-li vůbec schopen existence. Zkusme se tedy na jeho život
podívat z té osobní a lidské stránky.
Pokračování na straně 6.

Slavnostní odhalení
pamětní desky Karla Zezuly

4. září 2017
Při příležitosti 100. výročí narození
pana Karla Zezuly bude součástí programu
slavnostního zahájení školního roku
na jeho počest odhalení pamětní desky
v budově nové školy.

Slavnostní akt bude přístupný široké veřejnosti.

Turnaj fotbalových přípravek

2. 9. 2017 sobota
Tradiční a skvěle obsazený turnaj
fotbalové omladiny se uskuteční
poslední prázdninový víkend
na hřišti TJ Halenkovice.

Edvard Beneš
Haleny
rodičovský ples
diskotéka
ples sportovců

a další

Halenkovický
amatérský
nohejbalový
turnaj trojic
V sobotu 16. září od 8:30
na hřišti za školou.
Přihlášky nejpozději
do 31. 8. 2017
na tel. č.: 725 118 825,
e-mail: hrada@volny.cz.

Startovné 150,- Kč
na osobu, maximální počet
týmů 10!!!
Jako vždy s sebou vezměte
žízeň a dobrou náladu…
Těší se pořadatelé.
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Dnes jsme se zeptali Jaromíra Blažka, starosty Halenkovic:
Halenkovický zpravodaj (H. Z.):
Jsme za polovinou roku 2017 a všude
se shrnují výsledky prvního pololetí.
Jaké je naplňování plánu a rozpočtu
na tento rok v Halenkovicích?
J. B.: První místo, co do důležitosti
a nákladů v rozpočtu bezesporu zaujímá budování oddělené kanalizace
v části obce Svaté a Dolina. Její hodnota byla v konečné fázi určena soutěží.
Z osmi nabídek, které byly obci doručeny, vyšla firma Vodohospodářské stavby Javorník s cenou necelých 35 mil. Kč
jako nejlevnější. Z pohledu získané dotace z ministerstva zemědělství, která je
o deset procent vyšší než u první etapy
a s možností získat dotaci ze Zlínského
kraje se obec bude spolupodílet pouze
částkou lehce převyšující 7 mil. korun.
V této souvislosti si vás dovoluji požádat o trpělivost a pochopení s touto liniovou stavbou, dlouhou přes pět kilometrů, která bude nepříjemně působit
hlavně v dopravě. Celá stavba musí být
ukončena včetně kolaudace do konce
roku 2017.
H. Z.: Jak budou napojeni jednotliví
uživatelé? Nebude pro některé příliš
komplikované?
J. B.: Připojování jednotlivých nemovitostí bude individuální záležitostí
každého domu, kterou si vlastník zajišťuje sám. Firma pouze v rámci stavby a na základě požadavku majitele
domu vsune do kanalizačního systému
odbočku s částí potrubí a zaslepí ji pro
pozdější napojení. Obecně bude platit,
že příští rok bude rokem napojení na
novou kanalizaci a troufám si říct, že
zastupitelé odsouhlasí i finanční pobídku nově připojeným domácnostem tak,
jak tomu bylo při budování kanalizace
v centru obce.

H. Z.: Jedná se o dělenou kanalizaci,
s oddělením dešťové vody. Bude mít
napojení nějaké zvláštnosti?
J. B.: Ano, jedná se o dělenou kanalizaci což znamená, že napojení je možné pouze pro kanalizační znečištěné
vody (toalety, umyvadla, dřezy aj.) ne
na dešťovou vodu. Ta musí být odvedena zvlášť do potoka, do kanalizace pro
dešťovou vodu, příkopu, nebo do jímky na dešťovou vodu. Je nutné zajistit,
aby odpadní voda netekla přes septik či
žumpu a už vůbec, aby do těchto staveb

byl napojen okap, který tyto jímky zpravidla vyplachuje. Tyto stavby musí být
zasypány nebo používány pro jiné účely například jako jímky dešťové vody.
V roce 2019 budou všechny domácnosti
v blízkosti nové kanalizace poplatníky
stočného. Rozhodně doporučuji tuto záležitost nepodcenit a napojení zřídit co
nejdříve. Pro jistotu ještě podotýkám,
že se nejedná o výmysl starosty, ale povinnost danou zákonem, který upravuje
odvádění a čištění odpadních vod.

H. Z.: Obyvatele snad nejvíce zajímá
stav místních komunikací. Halenkovice jsou specifické délkou místních cest
a z toho plynoucích nároků na jejich
údržbu. Co můžeme očekávat v tomto
roce?
J. B.: V letošním roce jsme na opravu
místních komunikací vyčlenili částku
1,2 mil. Kč. Za tuto částku jsme realizovali na konci května generální opravu
povrchu na celé komunikaci na Spodních Kržlích, v Kátlinách a části cesty
procházející lesíkem v Zemanových.
Celkem se jedná o 1,2 km, které opravila firma Swietelski za vysoutěženou
cenu 920 tis. Kč. Celkem se o tuto zakázku ucházelo pět zájemců. Další úpravy
komunikací proběhly formou lokálního
nástřiku výtluků, který v množství 30
tun prozatímně zlepšil jejich stav.
H. Z.: Všichni se zajímají o přestavbu kulturního domu. S čím se letos
počítá?
J. B.: Budova kulturního domu v Halenkovicích během měsíce června až
října dostane nový „kabát“ včetně zateplení. Práce budou provedeny podle
grafického návrhu zpracovaného Bc.
Zuzanou Kříčkovou. Rada obce odsouhlasila smlouvu s dodavatelem fasády
za sumu mírně převyšující 1,7 mil. Kč.

H. Z.: Jak je to s rekonstrukcí komunikace na Záhumení?
J. B.: V současné době probíhá schvalovací proces na speciálním stavebním
úřadě v Otrokovicích odbor dopravy
ve věci generální rekonstrukce místní
komunikace na Záhumení. Během července až srpna bude vybrán výběrovým řízením generální dodavatel prací.
Myslím si, že počátkem září začnou stavební práce, které velmi výrazně změní
vzhled dané ulice. Rozšíření a zkvalit-

nění zdejší cesty bylo obcí slibováno již
od sedmdesátých let minulého století.
I z dnešního pohledu husté zástavby je
stávající stav neutěšený. Pro osvěžení
paměti, bude stavbou řešena šířka vozovky a v neposlední řadě velice důležité bude odvodnění plochy. I zde žádám
obyvatele o velkou dávku pochopení
a trpělivosti. Budou se pohybovat na
stavbě s mnoha omezeními, které mohou znepříjemnit běžné, každodenní
činnosti.

H. Z.: Je známo, že obec koupila bývalý areál JZD Slušovice v Lipových.
Máte představu o jeho využití?
J. B.: Za 2,5 mil. Kč jsme zakoupili bývalý areál JZD Slušovice v Lipových –
vrchní budovu, včetně příjezdové cesty.
Slibujeme si, že by zde mohlo vzniknout
technické zázemí obce, to je technické
služby včetně centrálního sběrného
místa. Tak, jak jsem již dříve říkal, ušetříme v budoucnu značnou sumu na
kvalitním zpracování a třídění odpadů.
Samozřejmě je k této vizi potřeba i kvalitní zázemí technických služeb. Sami
všichni vidíme na počtech zaměstnanců a nově prováděných službách, že se
navyšují a stávající budova kovárny je
již malá a nevyhovující. Vypracování
projektové dokumentace na nové technické zázemí zadala rada obce firmě
Desacon ve Zlíně.
H. Z.: Nezapomíná se na zeleň
v obci?
J. B.: Rádi bychom v letošním roce
zahájili rekonstrukci neboli tzv. revitalizace parků. V současné době je již
podepsána smlouva s dodavatelem
a v průběhu srpna až listopadu dojde
k obnově parku na Pláňavách za buňkami a na Dolním Konci. Celkové náklady
budou do 700 tis. Kč.

H. Z.: A další problematická záležitost – školní hřiště!
J. B.: Stále čekáme na vhodnou dotaci
na rekonstrukci sportoviště u základní
školy. Třikrát jsme neuspěli s žádostí
na Ministerstvu školství a tělovýchovy.
Pokud se to nepovede v dalším kole, asi
začneme budovat z vlastních prostředků. Pořádné sportoviště je pro obec naší
velikosti a sportovní aktivitě občanů
nutností.
Pokračování na straně 3.

3

2017 / 2

č. 84

Pokračování ze strany 2.
H. Z.: Problémy neubývají. Co dalšího můžeme očekávat? Jak je to například s velmi potřebným chodníkem od nové školy?
J. B.: V současné době jsou na webových stránkách obce vystaveny projekty, spíše studie několika projektů.
Do některých se dá ještě vstupovat,
ale některé jsou již uzavřené a mají
informativní charakter. V každém
případě obyvatele žádám, aby se na
stránky www.halenkovice.cz podívali
a své připomínky adresovali obecnímu úřadu. Momentálně je tam vystavena i studie chodníků vedoucích
z Pláňav od nové školy směrem na Kopec a na Dolní Konec. Naším zájmem
bylo najít nejvhodnější a nejlevnější
řešení výstavby nového chodníku,
zlepšit bezpečnost, opravit část kanalizace a zbudovat nové veřejné osvětlení, a to za podmínek maximálního
respektování stávajících vjezdů k rodinným domům.
H. Z.: Problémem mimo tuto oblast je problematika dopisu a aktivit pana Hampla. Protože tento problém není všem obyvatelům znám,
mohl byste nás s ním seznámit?
J. B.: V několika desítkách domácností v Halenkovicích se objevil dopis,
jehož odesilatelem byl pan Hampl. Ve
svém dopise vyzval majitele půdy,
kteří sousedí s jeho pozemky, aby
společně – protože sám nic
v minulosti nezmohl – vytvořili tlak na představitele obce
ke změně územního plánu
a to tak, že pozemky, které
vlastní a v současné době jsou
vedeny jako zahrady, louky či
pole, byly převedeny změnou
územního plánu na pozemky
vhodné k výstavbě pro rodinné domy či chaty.
H. Z.: Jak se k tomu staví
zastupitelstvo obce?
J. B.: Na této iniciativě by
nebylo až tak nic zvláštního,
kdyby před pár lety a někteří
si na to jistě vzpomenou, sliboval na zastupitelstvu obce,
že skupované pozemky mu
budou sloužit výhradně jako
sady a následně tady v Halenkovicích začne podnikat
jako zpracovatel ovoce. Teh-
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dy jsme po slovech pana Žáka, tehdejšího spolupracovníka pana Hampla,
uklidňovali některé spoluobčany, že
se nejedná o spekulativní nákup pozemků pro pozdější výstavbu domů,
ale věřili jsme, a byli jsme v tom mnohokrát ubezpečováni, že má takové
podnikatelské záměry jako třeba pan
Marčík na Žlutavě, kde to vše funguje. Z dnešního pohledu se to může
jevit jako naivita, ale po boji je každý
generálem. Pokud bychom vždy pochybovali a projevovali velkou dávku
nedůvěry k druhým, tak nic nového
neprosadíme a dále se nedostaneme.
V tomto případě mě zástupci pověřili, abych v tomto duchu na postup
pana Hampla reagoval. Máme za to, že
s námi a bývalými vlastníky půdy pan
Hampl nejednal čestně. Snad mohl
částečně změnit názor či podnikatelskou aktivitu. Dalo by se pochopit, že
bude chtít změnit pozemky třeba na
výstavbu jednoho nebo dvou domů
pro vlastní potřebu, ale ne na výstavbu celé čtvrti. Z našeho pohledu se
nám toto jednání jeví jako nemorální,
se snahou poškodit bývalé majitele
půdy a věrohodnost obce.
H. Z.: Jaký je tedy názor zastupitelstva na další rozvoj obce?
J.B.: Další pohled na věc je takový,
že v samotném plánování a snaze zastupitelů rozšiřovat zástavbu v naší
obci se musí postupovat v návaznosti

na stávající infrastrukturu – cesty, inženýrské sítě, kapacitu školy a školky.
Je důležité si uvědomit, že obec není
„nafukovací“ a svým způsobem pro ni
větší příliv občanů není prospěchem,
ale přímo nevýhodou. Nechci polemizovat o charakterech nově příchozích,
o návycích a přizpůsobivosti, ale jde
o snahu nastínit, že je potřeba zachovat určitý strop v rozšiřování počtu
obyvatel obce. Také integrita, svébytnost, tradice a takzvaný kolorit obce,
mohou být velkým přílivem dalších
lidí ohroženy. Vždyť jde o klidnou budoucnost nás a našich dětí. Co se nám
pak na naší obci bude zdát krásné?
Nově vzniklé satelity na Zemanových,
Hradské nebo Kržlích, to asi ne. Proto
si myslím, že by se neměly snahy změn
územních plánů tak mocensky prosazovat. Je to jedna z mála věcí, do kterých může obec ještě mluvit. Možná
se to změnami v zákoně v budoucnu
otočí, ale zatím je to jedna z nejsilnějších pák, co máme. Halenkovice jsou
jedinečné a tu jedinečnost je potřeba
zachovat.
H. Z.: No, to jsou závažná slova,
a myslíme si, že na toto téma bude
ještě dlouhá diskuze.
Děkujeme za poskytnuté informace
a názory.
J. B.: Přeji všem obyvatelům Halenkovic krásné léto, pěkné prázdniny
a dovolené.

Cesta Spodní Kržle
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Rozpočet OBCE HALENKOVICE na rok 2017
daň z příjmu FO ze
závislé činnosti

daň z příjmu FO ze
sam. výděl. činnosti

daň z příjmu FO z kap.
výnosů
daň z příjmu PO
DPH

poplatek za odpady
poplatek ze psů

poplatek za veřejné
prostranství
správní poplatky

daň z nemovitosti

dotace obci - souhrnný
dotační vztah
pronájmy pozemků

příjmy z úhrad z dobývacího prostoru
poplatky, služby TKR
odvody loterii

fakturace za pronájem
AVONET

3 650 000 Kč

příjem za stočné. služby ČOV
pronájem nebytových
prostor, komunální
služby

příjem z prodeje
popelnic, smlouvy
podnikatelé

1121

8 500 000 Kč

1211

935 000 Kč

1340

81 000 Kč

1341

30 000 Kč

1343

35 000 Kč

1361

1 050 000 Kč

602 700 Kč

1511

27 900 Kč

1012

365 000 Kč

3341

50 000 Kč

3349

13 200 Kč

3612

0 Kč

250 000 Kč

30 000 Kč
735 000 Kč
180 000 Kč

3639

6171

574 000 Kč

3639

příjmy z prodeje pozemků

600 000 Kč

Volné finanční prostředky
převáděné z roku 2016

135x

2321

10 000 Kč

Předpokládané VÝDAJE
kabelovka

komunikace

3725
6310
3639

23 040 000 Kč

18 594 450 Kč

460 000 Kč

2 090 000 Kč

kanalizace

930 150 Kč

škola

internet, noviny

občanské záležitosti
veřejné osvětlení
odpady

kronika

2 006 150 Kč

sociální služby

50 000 Kč

dotace a příspěvky

350 000 Kč

zastupitelstvo

1 000 000 Kč
4 500 000 Kč

hasiči

knihovna

poplatky sdružení
deratizace

dopravní obslužnost

27 000 Kč

190 000 Kč

rekonstrukce budovy OÚ

2 000 000 Kč

Záhumení komunikace

6 000 000 Kč

PD tech. zázemí Lipové

rekonstrukce hřiště - TJ
opěrná zeď

Lipová koupě budovy

PD chodníky, rozvojový
plán obce
mobiliář

sportoviště spoluúčast

3319
4359
6310

3429

5212

6112
6171

3639

250 000 Kč

400 000 Kč

3632
6409

6399

1014

2221

- Kč

2 500 000 Kč

400 000 Kč
700 000 Kč

II. etapa kanalizace
Výdaje celkem

9 000 000 Kč

Banka splátka

1 500 000 Kč

522x

3314

227 450 Kč

3 600 000 Kč

5331

3631

235 000 Kč
36 000 Kč

odvod DPH

3399

5512

310 000 Kč

komunální služby
kovárna

3113

280 000 Kč
196 900 Kč

hřbitov

2321

372x

497 000 Kč

50 000 Kč

živelné pohromy

2212

1 211 800 Kč

35 000 Kč

150 000 Kč

splátka svazarm

3341

3349

265 000 Kč

peněžní ústav

Paragraf Položka

167 000 Kč

20 000 Kč

vnitro

3392

3722

208 200 Kč

4112

2119

43 000 Kč

příjmy z úroků

Příjmy celkem

1113

4 350 000 Kč

180 000 Kč

příjmy ze smluv o věcném břemenu

1112

430 000 Kč

příjmy za třídění odpadu EKO - KOM

příjem za drobný prodej - knihy, trička

1111

110 000 Kč

pronájem budovy
pronájem bytu

Paragraf Položka

5323

INVESTICE 2017

Předpokládané příjmy

40 134 450 Kč
8124

Příjmy

23 040 000 Kč

Rozdíl

-18 594 450 Kč
Zpracovala: Petra Rozsypalová, ekonomka obce
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Pošta Partner - Směrovací číslo zůstává
V souvislosti se zrušením pobočky České
pošty v Halenkovicích došlo k důležité změně. Od 1. února 2017 téměř všechny služby
nově poskytuje provozovatel Pošta Partner,
kterého nyní naleznete v prodejně Potraviny Anička na Pláňavách.
V provozovně Partnera jsou ukládány
a vydávány zásilky, u kterých byl proveden
neúspěšný pokus při standardním dodání
v místě uvedeném v adrese zásilky. V takovém případě Vám ve Vaší domovní schránce poštovní doručovatel zanechá výzvu
k vyzvednutí uložené zásilky. Oznámené
zásilky si můžete v provozovně Partnera
v níže uvedenou určenou dobu vyzvednout. Jsou zde ukládány důchody.
V provozovně Partnera jsou ukládány
listovní a balíkové zásilky, včetně zásilek na
dobírku.
Současně je zde možné realizovat:
• Podání obyčejných listovních, doporučených, odpovědních zásilek, cenných
psaní, obyčejných balíků, cenných balíků, balíků Do ruky, Na poštu, zásilek EMS
a poštovních poukázek A, B, C a D.
• Výplatu poštovních poukázek A, B, C
a D a výplatu důchodů.
• Poštovní schránky pro vhazování listovních zásilek, rozmístěné po obci, zůstávají i nadále v provozu. Jedinou změnou je
přemístění poštovní schránky z budovy
dnes již bývalé pošty na budovu obchodu
Potraviny Anička.
• operace ERA platebními kartami
(vklad, výplata, příkaz k úhradě), Vkladními knížkami (vklad a výplata), transakce
k účtům (vklady, výplaty a příkazy).

• P. O. boxy dislokované na poště v Halenkovicích jsou přemístěny do nové provozovny v obchodě Potraviny Anička.
• Poštovní směrovací číslo Halenkovic
763 63 zůstává i nadále v platnosti.

Dle představ a možností se současné provozovatelce Anně Kašpárkové mimo zachování poštovních služeb v naší obci podařilo
rozšířit otevírací hodiny poštovní přepážky
a to i na soboty.

Další informace o podávání žádostí souvisejících s dodáváním zásilek naleznete na
webových stránkách České pošty, s. p. www.
ceskaposta.cz.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na
telefonním čísle řídící pošty Otrokovice 2,
telefon: 577 922 385
(Zdroj: www.halenkovice.cz)

Motorizovaní doručovatelé
Motorizované doručování probíhá v obci
OtEvírací doba je
Halenkovice každý pracovní den.
stanovena následovně:
V případě, že chcete podat poštovní zásilku, popř. požadovat jinou službu České
Pondělí až pátek
pošty, s. p., můžete motorizovaného doručovatele kontaktovat následovně:
7:00 - 11:00 a 14:00 - 16:30 hod.
• v předstihu vhozením žádosti s uveSobota
dením bližších podrobností do poštovní
7:00
- 11:00 hod.
schránky ve Vaší obci
• v předstihu prostřednictvím pošty Otrokovice 2, telefon: 730
583 639
• při dodání Vám určených poštovních zásilek
Jestliže Vám ukládání
poštovních zásilek v provozovně Partner nebude
vyhovovat, máte možnost
požádat o změnu ukládací pošty. Tuto žádost podáte písemně prostřednictvím tiskopisu „Žádost
– opatření adresáta“ ktePrvní zákaznice Pošty Partner Halenkovice
rékoliv poště.

O spokojenost zákazníků s poštovními službami
se starají Anna Kašpárková a Eva Ptáčková

První převzetí balíkové zásilky
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„Bez Beneše bychom republiku neměli“

Pokračování ze strany 1.
Začneme osobní vzpomínkou…
Bylo to v létě 1981. Jel jsem s kočárkem s dcerou, která
se prvním rokem seznamovala s tímto světem po parku u zlínského zámku. Kolem šla starší paní, podívala se
s úsměvem do kočárku:
„To je pěkná holčička, jak se jmenuje?“
„Hana“ odpověděl jsem hrdě.
Rozzářila se.
„To je krásné jméno. Hana byla i paní Benešová. To byla
krásná a elegantní dáma. Viděla jsem ji tady, jela ve velkém otevřeném autě, seděla vedle pana prezidenta. Do
smrti na ni nezapomenu!“
Opravdu to pro ni musel být nezapomenutelný zážitek.
Protože prezident Československa Dr. Edvard Beneš
s manželkou navštívili Zlín 18. června 1936 (reportáž
z této návštěvy lze i dnes vydolovat z internetových stránek Zlína). Byl to pro ni zážitek i po 45 letech.
Každý, kdo se začne zajímat o život druhého prezidenta
Československa, se rychle setká i s postavou jeho manželky, ikonou První republiky, paní Hanou Benešovou.
Ani my nemůžeme jinak.

Jak začínal budoucí diplomat…
Edvard Beneš – se narodil jako Eduard (ano, to není tisková chyba!) v roce 1884 v Kožlanech na Rakovnicku
jako nejmladší z 10 dětí rolnických rodičů. Po základní
škole studoval v Praze na gymnáziu, vysokoškolská studia začal v Praze, pokračoval od roku 1904 na Sorbonně
v Paříži a od roku 1907 absolvoval studijní pobyty v Berlíně a Londýně. Studia v zahraničí ukončil doktorskou
prací na univerzitě v Lyonu 1908.
Od jeho učitele a později i politického partnera TGM ho
dělilo 34 let věku. Oba pocházeli z velmi prostého prostředí. To je naučilo skromnosti a schopnosti aktivně
pracovat i v mimořádných podmínkách války a emigrace. Byli silně vázáni na rodinu. TGM podporoval na studiích svého bratra, studia Eduarda Beneše financovali jeho
dva starší bratři. Oba byli samotáři. Výrazně se lišili od
okolí a jen těžce navazovali kontakty a přátelství s jinými lidmi.
Eduard byl odmlada hloubavé dítě. Většinu času trávil
zalehnutý v knihách. Na okolí působil jako asketa. Neměl kamarády, byl uzavřený. I později, jako student, byl
v jednání s lidmi nejistý – neuměl se oblékat, neovládal
pravidla společenského chování. O ženy se nezajímal.
Před odjezdem do Paříže si předsevzal, že se se žádnou
nezaplete. Také proto, že na to neměl čas ani peníze. Ale
člověk míní a Pán Bůh mění!
… a jak budoucí první dáma?
Anna Vlčková (ano – Anna!), byla o rok mladší, dcera železničního zřízence z Teplicka. Před ní byla v dětství jen
životní dráha chudé dívky, kterou může spasit jen svatba - ale osud tomu chtěl jinak (to je věta jak od Rosamunde Pilcher)! Ve 14 letech ji adoptovala její svobodná
teta, která zdědila slušné jmění a rozhodla se financovat
její studia. Nejen rodinnou a obchodní školu, ale i další
vzdělání. Tak se Anna ocitla v roce 1905 se svou kama-

rádkou v Paříži, kde na Sorbonně chtěly zdokonalit svou
francouzštinu. A tam se v říjnu toho roku oba setkali.

Eduard a Anna - co ženy chtějí…
Nebylo to hned setkání osudové. Eduard měl své zásady, ale Anně se líbil a všichni víme, co ženy umí, když
chtějí. V dalším roce se romanticky v máji zasnoubili.
Zásnuby měly formu dlouhého rozhovoru v Lucemburské zahradě. Eduard nerecitoval Máchův Máj, ale přesvědčil Annu, že svatba bude až po ukončení jeho studií.
Proto budou nějaký čas odloučeni. Anna to nakonec přijala, i když snad ukáplo i pár slz. Po získání doktorátu
z filozofie se Anna vrátila do Prahy. Eduard se jí líbil takový, jaký byl. Sice chladný, ale přesný v myšlení a solidní v jednání. Měl silnou vůli a sebedůvěru. Vždyť měl životní cíl – doktorát a pozici vysokoškolského profesora.
To jí imponovalo. Navíc je spojoval nízký sociální původ,
studium zásluhou svých příbuzných a snaha vyniknout.
Následující tři roky žili odděleně. Eduard pobýval ve
Francii a Německu. V zahraničí se rozhodl studovat ještě
práva. Protože na univerzitě v Dijonu bylo možno získat
doktorát práv za dva roky, odešel tam a v roce 1907 složil v Dijonu doktorát práv. V Praze jej ale neuznali (to
známe, jen místo Dijonu by dnes cestoval do Plzně) a tak
obhájil až doktorát filozofie v Praze v roce 1909. V Praze
se také začal živit jako suplující středoškolský profesor.
...to dosáhnou – Edvard a Hana
Ještě před svatbou se také dohodli na změnách svých
jmen. Ona se z Anny stala Hana. Vysvětlil jí, že měl v rodných Kožlanech známost s jistou Annou. Ta ho zklamala
a to jméno v něm vyvolávalo špatné vzpomínky. A on se
z Eduarda změnil na Edvarda. Později to vysvětloval tím,
že je to kratší a jadrnější. No, já nevím. Posuďte sami.
Svatba byla na podzim 1909. Byla sice v chrámu svaté
Ludmily na Vinohradech, ale neměli žádné hosty a svědky byli bratr její kamarádky a místní kostelník. Sama na
svatbu vzpomíná takto:
„Když jsme se dohodli, že se vezmeme a kde, rozhodl, že
obřad objedná hned ráno. Jak by prý přišel k tomu kolega
na obchodní akademii, kde vyučoval, aby za něho suploval, nebo aby studenti přišli o vyučovací hodinu jenom
proto, že on se žení. Po obřadu, hned po sedmé hodině ranní, manžel skočil do nejbližší tramvaje, aby přišel včas do
školy. Já jsem šla nakoupit na nějaký lepší oběd.“

Byl opravdu takový suchar?
Byl opravdu on, později vynikající diplomat a politik,
suchopárný muž, který nikdy neprojevoval žádné velké
emoce? Ctižádostivý, vždyť už na střední škole mluvil
německy, anglicky a francouzsky a později k tomu přidal ještě ruštinu a italštinu? Jako nikdy není nic buď
jen černé, nebo jen bílé, ani v životě to není jiné. Eduard
a později i jako Edvard měl jednu vášeň, která se u jiných našich prezidentů nevyskytuje – měl rád sport, a to
nejen pasivní. V archivu fotbalového týmu Slavia Praha najdeme, že v jeho C týmu hráli hráči Berger, Štícha
nebo Konig. Ve skutečnosti se jednalo o Eduarda BenePokračování na straně 7 .
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Pokračování ze strany 6.
še. Studoval v té době na gymnáziu a fotbal byl tehdy
považován za závadnou zábavu. Proto nastupoval pod
různými jmény. Svůj nejslavnější zápas zažil 1. listopadu
1901, kdy jeho tým porazil Spartu 6:1 (porážka Sparty je
dodnes významnou událostí (:-)). Hrál až do roku 1904,
kdy si v zápase zlomil nohu. Ale slávistou zůstal. Členské
příspěvky platil Slavii až do své smrti roku 1948.

Skromné začátky
První roky manželství nebyly jednoduché. Edvard byl
workoholik. Získání vysokoškolské profesury byl jeho
cíl a tomu se i Hana musela přizpůsobit. Jako manželka
pečovala o jeho životosprávu, oblékala ho a starala se,
aby k němu nedoléhaly starosti chodu domácnosti. Prostě milující novomanželka.
Stala se i spolupracovnicí. Pomáhala s opravováním studentských prací, opisovala texty přednášek, dokonce
překládala do cizích jazyků. Také ho odváděla k jiným
činnostem – spolu lyžovali, plavali a hráli tenis.
V roce 1912 byl jmenován soukromým docentem pro
obor sociologie. Ačkoli jejich příjmy nebyly veliké, nežili
si špatně. Dokonce si v Praze koupili dva činžovní domy!
I když zřejmě i tady zapůsobila bohatá tetička, co nad
svou neteří držela ochrannou ruku.
Učitel Masaryk
Již při studiích a za svého působení v Praze se několikrát
setkal s profesorem T. G. Masarykem. Ten si mladého
studenta oblíbil zejména pro jeho schopnost vytvářet,
obhajovat a prosazovat vlastní názory a jeho schopnost
diskuze. Toto přátelství se naplno zúročilo po roce 1914.

Konec idyly – rozvod? - emigrace!
V roce 1914 po vypuknutí války se Beneš okamžitě zapojil do protirakouské činnosti a v roce 1915 jako hlava
odbojové organizace Maffie musel ve věku 30 let emigrovat. Věděl, že Hana bude perzekuována, proto jí nabídl
rozvod. Odmítla. Krátce po jeho emigraci byla zatčena,
vyslýchána a jedenáct měsíců vězněna v Praze a ve Vídni. Při výsleších se zhroutila. Z následků vězení se léčila několik let, ale na rozdíl od Charlotte Masarykové se
vyléčila. Možná i tyto události způsobily, že manželství
Edvarda a Hany Benešových bylo bezdětné.

Jak se financuje revoluce
Na počátku války prodali oba zmíněné činžovní domy
a i s úsporami odejel Beneš do zahraničí. Umíme si dnes
představit, do jakého rizika šel a jak musel věřit ve vítězství myšlenek, které i s Masarykem sdíleli? Byl finančně
zajištěn po celou dobu emigrace. Dokonce dal na začátek finance i TGM, který odejel do zahraničí téměř bez
prostředků. TGM žil později z platu profesora londýnské
univerzity.
Beneš tedy financoval počátky revoluce. V průběhu
války, jak se jejich činnost stávala známější, dostali od
amerických krajanů dar - jeden milion dolarů a později
dostávali další finance. Peníze byly adresovány přímo na
Masaryka, ale hospodařil s nimi „šetřílek“ a „pečlivec“
Beneš. Po válce, již v Československu, všechny finance

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ
vyúčtovali. Parlament nového státu se přece musel přesvědčit, že se z těchto peněz nikdo neoprávněně neobohatil!
Později Masaryk řekl:
„Beneš něco našel, nevím už kolik, několik tisíc franků
a s těmi jsme začali rebelii… Tož to je pravda, těch peněz
jsme měli po celou válku málo, myslím, že tak lacino nebyla pořízena dosud žádná revoluce na světě.“
Chlapci zlatí naivní! V jaké idylické době jste žili! Neznali jste pojmy jako tunelování, úplatky, účty na Kajmanských ostrovech, Harvardské fondy, kuponovou privatizaci, korunové dluhopisy a tak dále. Byli jste blázni, kteří
do toho dali dokonce i vlastní peníze! Za peníze co jste
měli, i když dolar byl tehdy jiný než dnes, by si dnes naši
dnešní politici ve vaší situaci nepostavili ani bazén pro
žraloka. O tom, že by jim z toho mělo zbýt na rozbití jedné velmoci a tvorbu nového státu ani nemluvě!
Konečně Československo
Společně s Masarykem a Milanem Rastislavem Štefánikem založil Beneš (byl nejmladší z nich) v Paříži roku
1916 Československou národní radu a stal se jejím generálním tajemníkem. Z ní vznikla později první Československá vláda. Rada si dala za cíl prosadit osamostatnění Československa. V Paříži Beneš organizoval
kurýrní službu pro spojení s domácím odbojem a propagoval československý politický program. Přispíval do
francouzských a zahraničních novin a pořádal přednášky o slovanské problematice. Využíval kontaktů, které si
vytvořil při studiu ve Francii. Ukázal se jako vynikající
diplomat. Důležitým výsledkem Benešovy diplomacie
bylo uznání Československé národní rady jako představitele nového, tehdy ještě neexistujícího státu Francií,
Velkou Británií a Itálií.
Masaryk později prohlásil:
„Bez Beneše bychom republiku neměli.“

Edvard - ministr, diplomat
V říjnu 1918 byl jmenován ministrem zahraničí v první
vládě Československé republiky. Zúčastnil se poválečných jednání v Paříži, kde za ním v lednu 1919 přijela
i manželka Hana - setkali se po třech letech odloučení.
Účast na Pařížské mírové konferenci byla vyvrcholením
jeho dosavadní kariéry. Získal si obdiv pro svou připravenost a píli. V září 1919 se vrací do vlasti jako ministr
zahraničí Československé republiky a známý jako diplomat střední Evropy. V této roli se naplno projevily Benešovy vlastnosti, které ho dříve charakterizovaly jako „suchara.“ Racionální myšlení, pečlivá příprava na jednání,
pracovitost, schopnost toho, co dnes označujeme jako
tvůrčí diskuze, to všechno z něj dělalo diplomata, který
měl z velké části vliv na vysokou mezinárodní reputaci
nového státu.
V roli ministra zahraničí působil až do smrti TGM. Jako
ministr vyjednával podobu hranic nového státu a měl
rozhodující vliv na vytváření vztahů s jinými zeměmi.
Byl uznávaným diplomatem, který se účastnil důležitých
mezinárodních jednání. Stál u vzniku Společnosti národů a v roce 1935 byl zvolen jejím předsedou.
Pokračování na straně 8 .
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Pokračování ze strany 7.
Hana – první dáma
Hana Benešová se ze dne na den ocitla v nové roli manželky
ministra zahraničí. Změnu zvládla bez potíží. Uměla jazyky,
byla přirozená, empatická a taktní. A hlavně – uměla svého
racionálního a ve společenském styku většinou chladného
manžela doplnit aniž by se musela měnit. Dlouho před zvolením Edvarda Beneše prezidentem republiky v roce 1935
plnila, po dobu nemoci a po úmrtí Charlotte Masarykové
i roli první dámy republiky. Byla nejen dokonalá reprezentativní manželka, ale také politická důvěrnice a vlastně i politická asistentka manžela. Nikdy se neprosazovala, vždy stála
taktně po boku svého manžela.
Jako žena měla dar společenské obratnosti a vkusu. V módě
byla považována za vzor vytříbené elegance. I když neměla štíhlou postavu a trápila se dietami, volila vhodné střihy,
barvy a doplňky.
Od setkání v lednu 1919 v Paříži už byli Hana i Edvard stále
spolu. Ve třicátých letech si nechali postavit vilu v Sezimově
Ústí ve stylu – jak jinak – francouzské Provence. Tam trávili
spolu všechen volný čas.

A jak to bylo dál
Tímto příspěvkem jsem chtěl připomenout postavu a tu část
života Edvarda Beneše, která souvisí se vznikem Československa v roce 1918. Tímto rokem, ani rokem 1939 však jeho
politická role nekončí. Jeho úloha však byla velmi složitá.
Pozice při mnichovském diktátu, demise, emigrace, vytvoření exilové vlády, jednání a dohoda se SSSR, jmenování vlády
v Košicích, Benešovy dekrety, únor 1948, to jsou události,
které přesahují cíl tohoto příspěvku, a které si netroufám
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ani komentovat ani posuzovat. Přenechám to zasvěcenějším.
Jen pro úplnost – doktor Edvard Beneš zemřel na podzim
1948 v Sezimově Ústí, jeho žena Hana Benešová po 26 letech života v ústraní v prosinci 1974 v Praze.

...osobní vzpomínkou také skončíme
Bylo to na jaře roku 1958, kdy jsme byli jako studenti zlínské,
vlastně gottwaldovské, chemické průmyslovky na školním
výletě v Jižních Čechách. Prošli jsme Hlubokou, ochutnali
pivo v Budějovickém pivovaru, navštívili papírny ve Větřní,
muzeum v Táboře. Mimo plánovaný a nahlášený program
se náš třídní profesor domluvil s řidičem a z Tábora jsme
přijeli do Sezimova Ústí. Zastavili jsme u vchodu do velké
zahrady. Spolu s třídním profesorem jsme jí prošli a zastavili
se u hrobu Edvarda Beneše.
„Je vhodné navštívit hrob významného československého politika, prezidenta Beneše,“ řekl.
Bylo to jen 10 let po „Vítězném únoru“. Politické procesy už
sice neprobíhaly, ale stále platilo, že mluvit o Edvardu Benešovi nebylo to „pravé ořechové“. Věděli jsme, že náš třídní je
předsedou organizace KSČ na škole. Přesto v něm zvítězila
úcta k velkému člověku před nějakým oficiálním názorem.
Snad to už byl počátek všeobecné schizofrenie, kdy všichni
něco jiného říkali a o něčem jiném byli přesvědčeni, a která
trvala až do konce roku 1989. Ale ta doba je už pryč a už
o ní ani nepřemýšlejme, protože …...bychom si zkazili náladu (nebo jste čekali něco jiného?).
Ing. Antonín Slaník
Autorka: Michaela Baránková
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Dětský karneval 2017 Do Halenkovic zavítala princezna s dlouhým nosem

Kulturní program naší obce v zimním
období je bohatý na plesy pro dospělé,
ale nezapomíná se ani na mladší obyvatele. Již tradičně se v chladných měsících
roku pořádá dětský karneval. Ten letošní získal své místo v kulturním domě
v Halenkovicích v sobotu 28. ledna. Pro
ty, kteří si chtěli zpříjemnit mrazivé
odpoledne tancem a zábavou, zde bylo
nachystáno mnoho zajímavých aktivit. Karneval se nechal inspirovat všem
známou pohádkou Tři veteráni a Halenkovice v tento den navštívili nejen
dělostřelec Pankrác, dragoun Bimbác

a vojenský kuchař
Servác, ale také
princezna Bosana
s dlouhým nosem.
Nechyběl průvod
masek a jejich
představení. V přísálí měl každý
možnost v dílničkách odpočinout si
nad omalovánkou
či jinou kreativní
činností. Masky se
také mohly nechat
ještě více zkrášlit malováním na obličej a následně si
uchovat vzpomínku na karneval vyfocením ve foto koutku. Karnevalové soutěže a tanec doprovázela také vystoupení
holek se švihadly nebo aerobiku z Napajedel. Komu z programu vyhládlo či ho
přepadla žízeň, mohl je ukojit návštěvou
bufetu se širokou nabídkou občerstvení.
Kdo si chtěl z karnevalu odnést kromě
krásných zážitků také něco hmotného,
koupil si los do tomboly a s troškou štěstí také vyhrál jednu z více než sta cen.
Organizátoři děkují všem, kteří se tohoto pohádkového odpoledne zúčastnili
a tím se podíleli na
vytváření skvělé
atmosféry a už se
těší na další setkání zase v zimě.
Fotogalerie
je
dostupná na internetové adrese
o b e c h a l e n kov i ce.rajce.idnes.cz
v albu Dětský karneval 2017.
Veronika
Janečková
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Haleny

Zdravíme všechny příznivce světově
známého divadelního spolku Haleny,
známého především na Halenkovicích. Dovolte, abychom všechny ty,
kteří jsou buď stále zanoření ve své
práci, nebo svůj veškerý volný čas
tráví v přírodě mimo signál wifi a tím
pádem nemají informace o našem
počínání z webových stránek www.
divadlohaleny.cz nebo facebookového
profilu.
Rok 2016 už jsme zhodnotili. Rok
2017 je pro nás o hraní Pohádky
o třech doktorech a o zkoušení nové
hromadně očekávané premiéry hry
Dva na kanapi. Nevíme, jak ji očekáváte vy, naši výborní diváci, ale my
všichni z divadla ji pěkně na hromadě
očekáváme.
Do konce května se nám podařilo
pohádku od ledna zahrát 7x. Z toho

2x na divadelních přehlídkách a právě včera 31. 5. jsme měli tu parádní
příležitost zahrát hru Mátový nebo
Citron? v divadelní zóně Zlín Film festivalu. Ještě teď z atmosféry žijeme
a jsme velmi napjati z toho, jak dopadnou naši doktoři v sobotu na stejné scéně v poledním termínu v parku
plném dětí.
V tomto článku vám chceme nabídnout k přečtení 2 krátké recenze, které jsme na sebe získali.
Na divadelní přehlídce v Hovězím
o nás napsala paní Jiřina Kašparová:
„Prvním představením přehlídky byla
Pohádka o třech doktorech v podání
DS Haleny z Halenkovic. V malé vesničce, na kopečku, poblíž Napajedel
se zrodilo úžasné divadlo pro děti.
Devět dospěláků s ostatním doprovodem k nám přijelo vůbec poprvé,
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zahráli veselou a živou pohádku a zvítězili. Víte proč? Dokázali vtáhnout
do děje plný sál dětí od nejmenších
až po školáky základky. Velmi zdařilý
vítací vstup herců hledištěm s úvodní
písničkou dal tušit, že to bude opravdu pohádková podívaná. A byla. Děti
bezprostředně reagovaly a staly se
součástí dění na jevišti.....Všichni dokázali plně zaujmout děti od začátku
až do konce pohádky. I dětská porota
byla spokojena. Jejich drobné připoPokračování na straně 11 .

11
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Pokračování ze strany 10.
mínky herce rozesmály. Otesánek měl
mít větší břicho, draci měli vypouštět
více páry, mohla být barevnější scéna.
Ale jinak pochválili kostýmy, očíslování dračích hlav, tlukot srdce a hlavně
též písničky a nejlepší spolupráci dětí
s herci – děti byly součástí pohádky,
a proto všechny dostaly za odměnu
od herců nafukovací balonky.“
Na hvozdenském měšci plném pohádek o nás napsala paní Milena Mar-

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ
cilisová, herečka Městského divadla
ve Zlíně tento krátký a jednoduchý
odstavec: „Pěkné a milé představení,
zahrané dospěláky. Cením si u všech
herců radostného zaujetí a chuti si
zařádit. Výborná komunikace s diváky.“
Na Hvozdenském měšci plném pohádek jsme získali 2. místo a za mužskou roli byl ve Hvozdné i v Hovězím
oceněn Vítek Gabrhelík za roli kouzelníka Semtamtrika.

Těšte se na Dva na kanapi, na podzim
už to budeme snad umět, i když kvůli
zájmu o pohádku stále rušíme zkoušky na Kanape a pilujeme doktory, kde
můžeme. Komu se doma válí volná
pohovka ze 70. let a přišlo by mu fajn,
že by jí bylo dobře u nás, rádi se na
ni přijedeme podívat. Mějte nás rádi
a choďte se na nás dívat. Podpora halenkovského publika vždycky opravdu mile potěší.
Vaše Divadlo Haleny

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Tvořili jsme v Otrokovicích

Dne 9. prosince 2016 naše školka navštívila DDM Sluníčko v Otrokovicích.
Přivítali nás vedoucí a žáci otrokovického gymnázia, kteří se věnovali dětem při
tvoření vánočních výrobků. I tentokrát se
nám dílničky velmi vydařily. Děti si sebou
odvezly plno výrobků a zážitků.
Jarka Válková

Divadlo Šikulka

Dne 21. prosince 2016 do naší MŠ přijelo loutkové divadlo z Přerova, které nám
zahrálo poučnou pohádku. Jak se máme
chovat ke svému okolí a kamarádům. Pohádka děti velmi zaujala.
Jarka Válková

Vánoční dílničky

V pátek 16. prosince v dopoledních hodinách se uskutečnily vánoční dílničky
s rodiči. Maminky i tatínci si našli chvilku času a přijali naše srdečné pozvání na
malé vánoční zastavení v mateřské škole,
abychom si mohli trochu oddechnout od
předvánočního shonu, popovídat si a společně s dětmi se těšit na svátky vánoční.
Byla pro ně připravena spousta zajímavého vánočního tvoření – od výroby papírových přáníček, zdobení odlévaných sádrových andílků, zdobení perníčků až po
výrobu hvězd a baněk. Sváteční atmosféru
dotvářely vánoční koledy, zapálené svíčky, vonící cukroví, které upekly maminky
a vánoční punč. Odpoledne rychle uběhlo,
děti odcházely domů spokojené a odnášely si krásné výrobky, kterými si vyzdobily
své pokojíčky.
Marie Mihálová

Mikuláš

Nastal advent a s ním přišel do naší mateřské školy i čert s Mikulášem. I když se
o jeden den zpozdil, přece jen v některých
dětech byla malá dušička. Paní učitelky se
za některé „zlobidlíky“ ovšem přimluvily
a za pěknou básničku nebo písničku všichni dostali mikulášský pytlíček. Na příští
rok jsme Mikulášovi slíbili, že se polepšíme.
A kdože byl ten svatý muž se svou čeládkou? Mikuláše nám udělal František Krkoška, za čerta byl Petr Gabrhelík a děvčata
ze školy přišla za andílky. Moc vám všem
děkujeme a za rok, až zase přijdete, už budeme opravdu hodnější!
Dagmar Holásková

Pohádkové klubíčko v knihovně
V zimě přichází čas pohádek. My
v mateřské školce prožíváme pohádky s Pohádkovým klubíčkem,
jehož součástí je i návštěva místní
knihovny. Paní Bieberlová si pro
nás 21. a 23. února 2017 nachystala prohlídku knihovny. Poté poutavě četla dětem každé třídy pěknou
pohádku, po které děti plnily úkoly a dostaly za ně odměnu. Bylo to
pěkně prožité dopoledne, za které
moc děkujeme naší milé paní knihovnici a příští rok určitě přijdeme
zase.
Dagmar Holásková
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Karnevalový rej ve školce
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Za hvězdičkou
do Betléma
Byl pátek 6. ledna 2017 a v kalendáři
měli svátek „Tři králové“. S dětmi z naší
mateřské školy jsme navštívili kostel
v sousedství a otce Bohumila, který nás
vřele přivítal. S dětmi si vyprávěl příběh
o Třech králích a také si s námi při hře na
kytaru zazpíval koledy. Také jsme nahlédli
do betléma a andělíčkovi dali drobnou korunku, aby se nám uklonil.
Eliška Černochová

Dne 3. března 2017 paní učitelky uspořádaly v mateřské škole dětský karneval.
Některé děti už od rána přicházely do tříd
přestrojené do krásných a veselých karnevalových kostýmů. Soutěžili jsme, tančili a také udělali módní přehlídku masek.
Karneval jsme završili ochutnávkou vyrobených banánových indiánků v čokoládě,
popcornu a dalších dobrot.
Eliška Černochová
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ZÁKLADNÍ škola
Školní družina
Vychovatelky:
1. oddělení - Michaela Lysoňková
2. oddělení - Simona Přílučíková
Celkem 47 dětí
1. třída - 22 dětí
2. třída - 15 dětí
3. třída - 10 dětí
Ranní družina
Celkem 12 dětí
1. třída - 2 děti
2. třída - 7 dětí
3. třída - 3 děti
Chování dětí bez problémů.

1. třída

Třídní učitel: Mgr. Hana Čechová
Počet žáků: 25 (chlapců 9, dívek 16)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním všech 26 (průměr 1,0)
Chování: nebylo uděleno žádné opatření.
Zameškané hodiny
Omluvené: 653
Neomluvené: 0
Průměr na žáka: 25,1
Panel cti: Rostislav Trvaj, Šárka Bařinková, Aneta Nekorancová - za výborný prospěch a vzorné chování

2. třída

Třídní učitel: Mgr. Iva Janíková
Počet žáků: 27 (19 chlapců, 8 dívek)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním - 25

Vánoční tvoření
a besídka u páťáků

V posledním předvánočním týdnu jsme
čas využili také k vánočnímu tvoření.
V úterý proběhlo ve cvičné školní kuchyňce pečení perníčků a lineckého
cukroví. Ve středu se někteří žáci školy
zúčastnili florbalového turnaje. Ti, kteří
nejeli, vyráběli přáníčka pro zaměstnance školy a také pro své blízké. Ve čtvrtek
se konala již tradiční vánoční besídka.
Žáci si mohli vyrobit malý svícínek, zpívali koledy za hudebního doprovodu svých
spolužáků a nechybělo také klasické
ochutnávání vánočního cukroví (na přání
žáků). Každý žák našel pod stromečkem
několik drobných dárečků, které jim vykouzlily úsměv na tváři. Na závěr jsme si
popřáli krásné a veselé Vánoce a šťastný
vstup do nového roku 2017.

14

prospěch a chování - první pololetí

samé jedničky (12 žáků)
- Amálie Březíková, Jiří Flašar, Vít Holejšovský, Ludmila Juřenová, Markéta
Kašparová, Petra Mrázková, Jiří Musil,
Ondřej Musil, Norbert Pešl, Tobiáš Pliska,
Jakub Tišocký, Šimon Veselský
Vyznamenání: Jana Baránková, Aleš Horák, Jan Kašný, Daniel Kašpárek, Marek
Kedruš, Filip Machala, Ondřej Navrátil,
Daniel Očadlík, Jiří Pacholský, Natálie Suchánková, Šárka Súkupová, Adéla Trvajová, Michael Vilímek
Chování: v normě
Zameškané hodiny
Omluvené: 1159
Neomluvené: 0
Průměr na žáka: 43
Panel cti: Šárka Súkupová - za dobré studijní výsledky, vzorné chování a pomoc
vyučující.

3. třída
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Třídní učitel: Mgr. Jarmila Tělupilová
Počet žáků: 24 (13 chlapců, 11 dívek)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním - 19
žáků
Samé jedničky (6 žáků): Leona Prokopová, Veronika Dobrozemská, Amálie Hradílková, Roman Vašíček, Michal Kučera,
Adam Zdráhal
Chování:
Uděleny dvě důtky třídního učitele:
- za neustálé nedodržování školního řádu
- za fyzické napadení spolužáka

Zameškané hodiny
omluvené: 702
neomluvené: 0
průměr na žáka: 29,2
Panel cti: Leona Prokopová - výborný
prospěch, vzorné chování a kamarádský
přístup ke spolužákům

4. třída

Třídní učitel: Mgr. Eva Sattková
Počet žáků: celkem 15 žáků (4 chlapci,
11 dívek)
Prospěch:
prospěli s vyznamenáním: 13 žáků
Samé jedničky (4 žáci): Barbora Bařinková, Jana Berzedyová, Markéta Kubičíková, Klára Valentíková
Chování:
v normě, bez kázeňského opatření
Zameškané hodiny:
omluvené: 654
neomluvené: 0
průměr na žáka: 43,6
Panel cti
Surý Tomáš - zlepšení v domácí i školní
přípravě na vyučování, pěkný prospěch

5. třída

Třídní učitel: Marta Skýpalová
Počet žáků: 21 žáků (12 chlapců, 9 dívek)
Prospěch:
prospěli s vyznamenáním: 15 žáků
samé jedničky (5 žáků)
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Tereza Musilová 1,00; Radka Kašpárková
1,00; Šárka Očadlíková 1,00; Amálie Hlavinková 1,00; Kateřina Mrázková 1,00;
Daniel Juřena 1,10; Jolana Plisková 1,10;
Karolína Večeřová 1,10; Tomáš Šubík
1,20; Štěpán Palla 1,20; Julie Šavarová
1,30; Ondřej Dudešek 1,40; Adam Hruška 1,40; Josef Hanák 1,50; Zuzana Pavelková 1,50
Chování:
Uděleno napomenutí třídního učitele
třem žákům:
- nepořádnost, ztráta ŽK a porušení školního řádu
- nepořádnost, ztráta ŽK a neplnění si
svých povinností
- porušení školního řádu, nevhodné chování o přestávce
Zameškané hodiny:
omluvené: 914
neomluvené: 0
průměr na žáka: 43,524
Panel cti: Radka Kašpárková - za vynikající prospěch, vzorné chování a ochotu
pomáhat.

6. třída

Třídní učitel: Mgr. Michal Palúch
Počet žáků: 16 žáků (7 chlapců, 9 dívek)
Prospěch:
prospěli s vyznamenáním: 10 žáků
Aneta Bohunová 1,13; Tomáš Černoch
1,07; František Horka 1,07; Vendula Pavelková 1,27; Matěj Pešl 1,40; Lukáš Pro-
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kop 1,20; Tereza Sklenaříková 1,27; Radim Štulíř 1,13; Kryštof Trvaj 1,27; Aneta
Trvajová 1,33
Chování: v normě
Zameškané hodiny:
omluvené: 784
neomluvené: 0
průměr na žáka: 49,0
Panel cti: Aneta Trvajová - za výborný
prospěch, příkladný vztah k plnění školních povinností.

7. třída

Třídní učitelka: Mgr. Olga Idesová
Počet žáků: 15 (6 chlapců, 9 dívek)
Prospěch:
prospěli s vyznamenáním: 7 žáků
samé jedničky (4 žáci)
Aneta Platošová 1,00; Gabriela Hradílková 1,00; Vendula Horková 1,00; Alena
Velecká 1,00; Aneta Nádvorníková 1,27;
Lucie Sobková 1,40; Adam Kedruš 1,47
Chování: bez problémů
Zameškané hodiny:
omluvené: 639
neomluvené: 0
průměr na žáka: 42,60
Panel cti: Aneta Platošová - za výborný
prospěch, vzorné chování a aktivitu v kolektivu třídy.

8. třída

Třídní učitelka: Mgr. Bohdana Ambrožová

Počet žáků: 21 (13 chlapců, 8 dívek)
Prospěch:
prospěli s vyznamenáním: 4 žáci
Ladislav Surý 1, 13; Lenka Marcaníková
1, 13; Gabriela Prachařová 1, 33; Denisa
Skřivánková 1, 33
Chování: bez problémů
omluvené: 1257
neomluvené: 0
průměr na žáka: 59,85
Panel cti: Robin Platoš - cílevědomá
a soustavná příprava na výuku, vzorné
plnění školních povinností.

9. třída

Třídní učitel: Mgr. Libor Lízal
Počet žáků: 19 (8 chlapců, 11 dívek)
Prospěch:
prospěli s vyznamenáním: 7 žáků
Gabrhelíková Barbora 1,07; Hastík
David 1,47; Hrbáčková Kateřina 1,40;
Krátká Nikola 1,07; Stuchlíková Alice
1,33; Surý Lukáš 1,40; Trvajová Viktorie 1,20
Chování:
Žádné kázeňské opatření.
Zameškané hodiny:
omluvené: 696
neomluvené: 0
průměr na žáka: 36,6
Panel cti: Viktorie Trvajová - za dlouhodobě výborný prospěch.

Hana Huťková, Olga Idesová

Co je to muzeum?

V pondělí 19. prosince
2016 se žáci 5. ročníku
zúčastnili dějepisné exkurze „Co je to muzeum?“.
Navštívili jsme Muzeum
jihovýchodní Moravy ve
Zlíně. V programu byly děti
seznámeny
s muzeem jako
institucí, jeho
posláním a pozadím budování sbírek. Žáci
se také na chvíli
stali odbornými muzejními
pracovníky
a prozkoumávali cestu mu-

zejního exponátu od jeho objevení až po
vystavení. Volný čas před odjezdem autobusu jsme využili k prohlídce vánoční výzdoby na náměstí i v nedalekém obchodním centru.
Marta Skýpalová
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Rodičovský ples 2017

Na rodičovský ples jsme se všichni
moc těšili a půl roku nacvičování jsme
si opravdu užili. V pátek (den před plesem) jsme tančili poprvé před diváky,
a to ráno pro děti ze školy a večer pro
veřejnost na generálce. A bylo to tu…
Nikdo nemohl uvěřit, že už je to
tady. Den „D“ 21. 2. 2017. Ten den,
kterému jsme půl roku dvakrát týdně věnovali svůj čas. Myslím, že jsem
nebyla sama, když jsem ráno „vyletěla“ z postele s nedočkavostí a nervozitou zároveň. Jenže ples se neobejde
bez přípravy, a tak jsme v sobotu ráno

Choreografie: Šárka Kašparová
a Žaneta Nádvorníková

chystali občerstvení, zdobili sál, balili
jsme ceny na tombolu a všechno, co
bylo potřeba. Když jsme se navečer asi
v 5-6 hodin sešli, holky byly načesané
a kluci upravení. Všichni jsme mysleli a mluvili jen na téma ples. Žanka se
Šárkou, které nás naučily tanečním
krokům, nám pomáhaly s chystáním,
holkám se složitým oblékáním šatů,
a hlavně tam byly jako naše psychická
podpora. Nás holky potom nalíčily dvě
šikovné slečny Iveta Juřenová a Anička Gajdošíková. Když už jsme všichni
byli připravení, tak nám zbývalo jen

Moderátorky: Sára Holásková
a Lenka Marcaníková
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dlouhé čekání. Čím víc se to blížilo, tím
víc narůstala nervozita. Sál se plnil lidmi a my jsme čekali a čekali. Někteří
se neutrálně dívali před sebe, někteří
nervózně přešlapovali sem a tam, ale
myslím, že všem se v hlavě odehrávalo
to samé.
A bylo to tady. Osm hodin. Čas, kdy
jsme si nastoupili v párech za sebe
a vyšli jsme. A najednou jsme se ocitli
na schodišti a scházeli do sálu. Všichni
na nás upřeli svůj zrak, foťáky a kamery. Pro mě to byl úžasný pocit a věřím, že i ostatní si užili ten moment
upřených očí a pyšných obličejů svých
rodičů. Když se spustila hudba, všechna nervozita ze mě hned opadla a já
jsem si to moc užila. Po předvedení
poslední sestavy jsme šli pro učitele
a pro členy SRPŠ, se kterými jsme si
zatančili. Poté šli synové pro maminky
a dcery pro tatínky a v rytmu ploužáku
jsme se pohupovali a já jsem najednou
chtěla všechno vrátit zpátky. Všechno
to moc rychle uteklo a ty zkoušky mi
opravdu chybí! Když se prodala a vylosovala tombola, tak už jsme pak jen
tančili, až jsme protančili celou noc.
Za všechny můžu říct, že to bylo moc
super a užili jsme si to! Hlavně velké
poděkování patří Žance Nádvorníkové
a Šárce Kašparové, které s námi měly
velké nervy, a bez kterých bychom
tam nestáli. Moc se snažily a my jim za
všechno moc DĚKUJEME!
Alice Stuchlíková
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VIKTORIE TRVAJOVÁ
TOMÁŠ HUČÍK

NIKOLA KRÁTKÁ
LUKÁŠ SURÝ

KRISTÝNA ČERNÁ
DAVID HASTÍK

ALICE STUCHLÍKOVÁ
JOSEF VITÁSEK

ADRIANA VOJÁČKOVÁ
Roman ŠUBÍK

MARIE GABRHELÍKOVÁ
DANIEL KOCIÁn

BARBORA GABRHELÍKOVÁ
DAVID TRVAJ

VERONIKA BADALOVÁ
MICHAL PAVELKA

KATEŘINA HRBÁČKOVÁ
ZDENĚK VOJÁČEK
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Diskotéka 2017

Diskotéku jsem si velice užila. Vzhledem
k tomu, že jsem pomáhala s organizací na
dětském karnevale, byla jsem svědkem
toho, jak se diskotéka připravovala. A nejen to. Také jsem viděla, jak se všechny
třídy, které se zúčastnily taneční soutěže,
chystaly. Čím víc se soutěž blížila, tím víc
se začala projevovat nervozita i emoce.
Zúčastnili se žáci z páté, sedmé i deváté
třídy. Jejich vystoupení byla úžasná. Všem
jsem velice fandila. Vítězi se staly holky ze
sedmé třídy. Moje dlouholeté kamarádky.
Jako jejich bývalá spolužačka jsem na ně
byla velice hrdá. Měla jsem trému a prožívala vše s nimi. A když pan Michal Kubičík – předseda SRPŠ, vyhlásil jako vítěze
„sedmačky“, zůstala jsem stát jako socha.
Byla jsem na ně hrdá a pyšná jak jen člověk
může být. Byla jsem dojatá.
Celý taneční rej uvedla fantastickými výkony děvčata z Napajedel svým vystoupením se švihadly. Po této soutěži se spustil
opravdu pořádný taneční rej. Hráli naše
oblíbené songy od nejrůznějších a nejúžasnějších interpretů ať už českých nebo
zahraničních. Zpívali jsme a tančili jako
by se to nemělo už nikdy opakovat. Tanec
nám zpestřovala spousta světýlek a pára,
která se mezi nás občas rozlinula. Odpočinek jsme trávili tím, že jsme si šli na super svěží drink nebo koktejl. Také jsme si
mohli zajít na „kafe“ do amerického „starbucks“. V průběhu diskotéky proběhla hra
s dekami. Tým pěti lidí si stoupl na deku
a musel ji pod sebou obrátit, aniž by se
dotkl podlahy. Neskutečná sranda. Abych
to shrnula – bylo to úžasné. Děkuji a smekám před pořadateli, kteří to zorganizovali
a ustáli to s námi.
Tereza Bieberlová

Pohledem vítězek

Letošní rok jsme se opět zúčastnily taneční soutěže tříd,
která probíhala na diskotéce.
Atmosféra soutěže byla super.
Všechny nás bavilo už nacvičování na soutěž, užívaly jsme si
společně strávený čas a zažily
jsme spoustu legrace. Někdy se
objevily i chmurné chvilky, ale
zvládly jsme to a dotáhly do konce. Tento rok byla soutěž velmi
napínavá, ale vyhrály jsme. Měly
jsme obrovskou radost a těšíme
se na školní výlet, kde výhru využijeme.
Holky ze sedmé třídy

Vystoupení děvčat - rope skipping
Holky trénují pátým rokem v Napajedlech a jsou 3x mistryněmi a jednou vicemistryněmi ČR v pódiových skladbách. Ke švihadlům patří i gymnastická průprava.
V Halenkovicích vystupovaly již čtyřikrát.
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4. Ples sportovců

Plesová sezóna v Halenkovicích začíná trochu netradičně již v prosinci. Její
start už čtvrtým rokem obstaral Ples
sportovců, který halenkovická tělovýchovná jednota připravila na sobotu 10.
prosince 2016. Organizátoři plesový večer každoročně využívají také jako příležitost pro vyhlášení ankety Halenkovický fotbalista roku a letos nově i jako
příležitost pro veřejné poděkování členům, kteří se významně podílí na činnosti jednoty.
O tom, že se obyvatelé naší obce na
plesovou sezónu těší, svědčí fakt, že kapacita sálu byla téměř vyprodána. Zaplněna byla i obě přísálí kulturního domu.
Hudební kulisu plesu vytvářela osvědčená a oblíbená skupina Madusong, sál
byl stylově vyzdoben, letos si návštěvníci mohli prohlédnout i výstavu historických fotografií halenkovických mužstev.
Tradičně výborná byla i pořadatelská
služba, usměvavá a pozorná obsluha
v bufetu, v šatně i tombolové místnosti.
Tombola byla opět velmi bohatá a šanci
na výhru měl i každý majitel vstupenky.
Po výherních ruličkách se jen zaprášilo.

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Samotný ples zahájil nově zvolený předseČtvrtý Ples sportovců se vydařil. Poděda TJ Halenkovice, pan Radek Kedruš, který kování patří sponzorům, díky kterým bylo
přivítal přítomné hosty i účinkující a všech- opět možné připravit bohatou tombolu
ny seznámil s programem večera. Bohatý i organizátorům, kteří pro hosty připravili
doprovodný program letos otevřela děvčata příjemné prostředí a ty nejlepší podmínky
s atraktivním a dynamickým vystoupením se pro prožití jednoho prosincového sobotníšvihadly. V dalších třech vstupech se předsta- ho večera.
R. Janeček
vily členky Taneční školy Lenka. Břišní orientální tance a kankánová choreografie na legendární skladbu „Whisky to je moje gusto“,
z neméně legendárního filmu Limonádový
Joe, přesně zapadla do plesové nálady.
I letos proběhlo vyhlášení ankety Halenkovický fotbalista roku, jehož se ujal pan Vladimír Wozar.
Anketa dopadla následovně:
Fotbalistou roku 2016 se stal Ondřej Kadlčák (trofej převzal jeho bratr Jakub). Na
dalších místech se umístili:
2. Tomáš Bořuta
3. Jaroslav Kašpar
4. Martin Vykoukal
5. Martin Kníchal
Poděkování patří ale všem halenkovickým
fotbalistům aktivně se zapojujících do tréninkových a zápasových aktivit.
Ještě jednou je třeba zmínit ocenění trenérů halenkovických mužstev, kteří fotbalu
Jaroslav Kašpar a Tomáš Bořuta
a práci s mládeží věnují obrovské množství
svého
volného
času. Svoji energii věnují nejen
samotnému trénování a zápasovým aktivitám,
ale i vlastní odborné přípravě
při absolvování
trenérských kurzů. Jejich snaha
a ochota byla na
plese odměněna
Symbolické ocenění trenérů halenkovických mužstev, kteří fotbalu
předáním
věca práci s mládeží věnují obrovské množství svého volného času.
ných darů.

Fotbalistou roku 2016 se stal Ondřej Kadlčák
- trofej převzal jeho bratr Jakub.
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Tři králové v Halenkovicích
aby mu oznámili, kde se dítě nachází.
Hvězda jim ukazovala cestu až k místu, kde se Ježíš narodil. Mudrci se
poklonili a předali dary. Ve snu však
dostali pokyn, aby se zpět k Herodovi
nevraceli, a proto odcestovali zpět do
své země.
V katolických zemích se o svátku
Zjevení Páně 6. ledna píše posvěcenou
křídou na dveře domů a chlévů zkrat-

ka K † M † B † nebo latinský ekvivalent
C † M † B † jako formule požehnání.
Původní text zní Christus mansionem
benedicat – Kristus ať obydlí žehná,
ať Kristus požehná tomuto příbytku
(po celý rok – proto se za třetí křížek
píše letopočet). Tři křížky symbolizují
Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka
„plus“ mezi iniciálami.

ky na pomoc potřebným a žehnali
domům všech dárců. Jen, tak mezi
námi, zima byla, jak se říká, že by psa
nevyhnal. A i přes tuto nepřízeň počasí jsme se ráno na obecním úřadě,
kde jako vždy čekala paní Horková,
aby nás vybavila křídou, kasičkou
a příslibem horkého čaje a teplého
párku po návratu, sešli v hojném
počtu.
Upřímně
počet
řečeno,
každý
skupinek
rok váhám koho

obdivovat víc. Jestli náctileté nebo
malé děti. Pokud se parta dvanáctiletých holek rozhodne věnovat čas
tomu, aby vybraly peníze na pomoc
potřebným, a za dopoledne zopakuje nesčetně krát: „My Tři králové,…“
namísto toho, aby seděly u televize
anebo ještě lépe pěkně v teple spaly,
tak potom si zaslouží velký dík. Úplně stejný dík i obdiv patří malým dětem, které studily nožky možná ještě
víc.
V tomto roce vyrazilo do ulic, údolí
i kopců celkem 36 dětí, které vybraly
56 944 korun.
Vím, že v příštím roce půjdou
zase a přidají se i další. A víte proč?
Protože jste jim otevřeli.
Děkujeme, že nejste lhostejní.
Děkujeme, za radost, se kterou nás
každý rok vítáte na svých zápražích. Za každý úsměv, který dětem
věnujete. Protože jim ukazujete, že
dělat něco pro ostatní je radost.
ij

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci
od východu se objevili v Jeruzalémě
a ptali se: „Kde je ten právě narozený
král Židů? Viděli jsme na východě jeho
hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“
V evangeliu podle Matouše dále
čteme, jak se jich král Herodes vyptával na hvězdu a poslal je do Betléma,

Tři Králové aneb děkujeme, že jste otevřeli

V sobotu 7. ledna 2017 se tak, jako
každoročně od ranních hodin nesla
i těmi nejodlehlejšími uličkami Halenkovic slova koledy My tři králové
jdeme k vám. Ale proč vlastně?
To malí i velcí Tři králové za doprovodu dospělých vybírali příspěv-

Podívejte se na výsledky
v jednotlivých obcích
TKS 2017

vybráno
v Kč

Otrokovice
Oldřichovice
Spytihněv
Komárov
Napajedla
Tlumačov
Pohořelice
Halenkovice
Žlutava
CELKEM	

286 218
12 673
55 989
11 825
158 642
48 929
27 384
56 944
33 797
69 122

Roxinka si se svou kolednickou
skupinkou prošla téměř celou
přidělenou trasu a až do ukončení
sbírky si ponechala korunku na hlavě.

34
2
10
2
36
13
6
12
7
122

Skupinka koledníků přivezla poselství od hlavních organizátorů
a tichou vzpomínkou uctila památku paní Lidušky Zapletalové.
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Halenkovická půlnoční mše 2016
Jsou některé tradice, bez nichž by
Vánoce v České republice nemohly
existovat. Není to jen Mrazík v televizi,
ale i půlnoční mše, následující po Štědrém večeru. A také Česká mše vánoční „Hej mistře, vstaň bystře“, dílo Jana
Jakuba Ryby, učitele z Rožmitálu pod
Třemšínem. A kombinace obou, to je
provedení Rybovy České mše vánoční
v půlnočním čase na Štědrý večer je
spojení, které nemůže nechat žádného
člověka chladným.
A tak když se na „kabelovce“ objevilo
oznámení, že slavná Rybova mše bude
provedena v halenkovickém kostele
na Štědrý den a to od půlnoci, neváhal
jsem ani minutu a její návštěvu jsem si
zahrnul do vánočního programu. Bude
to nejen kulturní zážitek, ale i přerušení onoho „ukončování půstu“, kterým je štědrovečerní večeře a provětrání s případným setkáním s přáteli
a sousedy.
Někoho snad mohlo mrzet, že provedení mše bude jen koncertní, a ne jako
součást bohoslužby slova, ale musíme
si uvědomit, kde žijeme a to, že otec
Bohumil má na starost čtyři farnosti
a není v jeho silách zajistit půlnoční
mše pro všechny farníky „i kdyby mu
pomáhali všichni svatí“. Byla proto
zvolena koncertní varianta.
Byl jsem na půlnoční mši na Halenkovicích před několika lety a byla tam
hlava na hlavě. Stejný nápad, to je vyvětrat tělo a povzbudit duši mělo tehdy moc a moc obyvatel. Takže si myslím, že absence půlnočního prožitku

halenkovickým občanům chyběla a po
půlnoční mši se jim stýskalo.
Protože rád chodím na takové slavnostní příležitosti připraven, již před
Vánocemi jsem našel a vytiskl text celé
mše, poslechl si z internetu její provedení z roku 1966 ještě s Beno Blachutem a těšil se, jak budu sledovat text
a případně se se zpěváky potichu doplňovat.
Štědrý den se tentokrát vydařil.
Chladné počasí sice bez sněhu, ale
i bez deště, tak jsme se dostavili do
chrámu svatého Josefa na Halenkovicích. K mému překvapení to ale nebylo to obrovské množství lidí, které
jsem si pamatoval z oné starší mše,
ale poměrně komorní návštěva, která
zaplnila snad dvě třetiny míst. Asi byla
štědrovečerní tabule u mnoha tak hojná, že bylo obtížné se od ní zvednout
a odejít o půlnoci z domu. Nebo vítězila televize? No, ale řekl jsem si, dnes
přišli jen ti, kteří o tento koncert mají
opravdový zájem a ne ti, pro které by
to byla jen příležitost „jak být viděn“.
A to je lepší.
O půlnoci zazněly první tóny varhan
a sbor začal ono slavné:
„Hej mistře, vstaň bystře,
vzhlédni na jasnost,
nebes na švarnost, krásu uhlídáš
v tento noční čas…“
Tóny zněly posvátným prostorem,
ale v celém chrámu se zhaslo, kromě
kůru, kde se svítilo do partů zpěváků
a varhan. V chrámu bylo vidět jen pár
rozžatých svící vpředu u oltáře. Složil

jsem papíry s textem celé mše a oddal se poslechu a vnímání tónů hlasů
a zvuků varhan. Vůbec mi nevadilo, že
jsem nemohl sledovat text, vždyť ani
u jiných zpěváků, včetně těch největších mistrů, nesledujeme přesně text,
ale vnímáme celkový dojem, jak na nás
provedení působí. Zvuk varhan a zpěv
sólistů zcela vyplňoval chrám a rozechvíval každého z přítomných. Tím, že
jsme se nemohli a vlastně ani nechtěli
věnovat něčemu jinému, prožívali jsme
(tedy aspoň já, ale věřím, že jsem nebyl
jediný) tento slavnostní prožitek naplno.
Při těchto zvucích se mi v hlavě míjely nejen myšlenky na vánoční příběh, Vánoce, které jsme prožívali jako
děti, ale i na svou maminku, která vždy
vzpomínala, jak se těšila na Vánoce
v dětství, ne pro jídlo nebo dárky – ty
v chudých rodinách nikdy nestály za
mnoho - ale na to jak běhala s děvčaty po zasněžených polích při cestě
z Buchlovic na Velehrad a zpět domů
po půlnoční mši. Ano, půlnoční mše, to
pro ni byly ty pravé Vánoce.
A dál přemýšlím - co jsou pro nás Vánoce? Přeplněné obchody, nesmyslná
reklama na cokoli, přejídání, zbytečné
a nepotřebné dárky (ty potřebné si
stejně koupíme i bez Vánoc), stokrát
opakované pohádky v televizi? Budeme později vzpomínat na toto nebo na
půlnoční mši znějící ve tmě kostela?
Co dělá ducha Vánoc? Na to si musí odpovědět asi každý sám.
Úspěch České mše vánoční v Halenkovicích byl dokonalý. Po ukončení se
nám ani nechtělo ven a hned jsem se,
určitě ne sám, těšil na příští rok.
To jsem se však mýlil. Jak jsem se
dodatečně dověděl, myšlenka na tento
koncert vznikla již na konci léta a celou dobu až do Štědrého dne probíhala
obtížná organizace. Duší koncertu byl
zpěvák orchestru Cantica Laetitia Zlín
pan Radek Sakáč z Halenkovic, který
zpíval i s ostatními sólisty orchestru.
Varhanní part provedla Zuzana Kříčková, která celou partituru nastudovala
v průběhu tří týdnů. Takže, jak jsem
byl organizátory informován, takový
koncert se už asi opakovat nikdy nebude. Ale „nikdy neříkej nikdy“. A tak
se dál těším. Zbytečně? Nebo nás snad
někdo překvapí?
- as -
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Dětská mše svatá

Štědrý den, pro děti snad ten nejkouzelnější den v roce, který v každé rodině
probíhá trochu jinak.
Ale každý rok ve čtyři hodiny odpoledne, chvíli před štědrovečerní večeří se ces-

ty spousty rodin střetnou v našem kostele, do kterého přicházíme s našimi dětmi
nebo vnoučky na dětskou mši svatou.
Právě teď je ta krásná chvíle. Zde
je ten důvod, proč slavíme Štědrý ve-
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čer, připomínáme si narození Ježíše
Krista.
Oči těch nejmenších září při pohledu na jesličky, na vánoční stromky. Cítíme se hezky, vánoční kouzlo
padá na všechny. Před oltářem
stojí prázdné jesličky a děti natahují krky, kdy už do nich bude
přinesen malý Ježíšek. A už je
skutečně tady, leží v jesličkách.
Shromažďujeme se kolem a za
doprovodu každým rokem početnější skupinky dětí, které pilně nacvičovaly koledy na housle,
klávesy, trubky a kytary, zpíváme
ty nejznámější.
Díky otci Bohumilovi, halenkovické schole a všem, kteří každým
rokem vytvoří v našem kostele tu
krásnou atmosféru Štědrého večera.
Snažíme se odnést si domů to
kouzlo a uchovat jej co nejdéle ve
svých srdcích.
ij
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Návštěvy v domovech pro seniory

Začátkem měsíce prosince, kdy už
obcí prošel Mikuláš a my se pomalu
připravujeme na Vánoce, stává se nám,
že častěji myslíme na nejbližší rodinu
a přátele. Pokud se potkáme, přejeme si
navzájem krásné a klidné svátky nebo
rozesíláme vánoční pozdravy. V lepším
případě se navštěvujeme. Právě v tuto
dobu zajíždíme za našimi bývalými občany, kteří žijí v domovech pro seniory.
Chceme jim tím vyjádřit, že stále patří
do naší obce, a že na ně nezapomínáme.
A tak jsme se 13. prosince spolu se
starostou obce vydali na cestu. První
návštěva jako tradičně patří paní Josefě Mihálové, která už hezkou řádku let
bydlí v Lukově. Je to neuvěřitelné, ale
4. prosince oslavila už 96. narozeniny,
a tak k vánočnímu a novoročnímu přání připojujeme i přání narozeninové.
Dále míříme do Otrokovic, kde žije paní
Jiřina Bezlojová. Paní Bezlojová je stále
tzv. „v obraze“, aktivně se zajímá o dění
v Halenkovicích. Zajímá ji, co se právě
realizuje i jaké jsou další plány do budoucna. Nikdo by nehádal, že oslavila
už 93. narozeniny. Následně míříme do
Pohořelic, kde vítáme p. Marii Trvajovou. Klábosíme o dětech a obdivujeme
fotky vnuků a vnučky, kteří jí dělají radost. Jen kdyby ty nohy lépe sloužily,
ráda by se zajela podívat do Halenkovic.

Nejpočetnější skupinku seniorů
máme v Napajedlech v domově na ulici Husova. Už v recepci nám sdělují, že
jsme netrpělivě očekávaní, a to už od
rána. Bereme to postupně od shora,
od 4. patra. S každým se pozdravíme,
posedíme a povyprávíme si podle jeho
zaneprázdněnosti a momentálních
zdravotních možností. Každému také
věnujeme mikulášský balíček s dobrotami. A tak postupně navštívíme paní
Boženu Režnou (79 let), Ludmilu Jablonickou (87 let), Helenu Režnou (81 let)
(kterou vzhledem k přátelství našich
rodin oslovuji „teto“, a tak je jasné, že
mluvíme především o našich rodinách),
manžele Annu a Lubomíra Vojtáškovy
(78 a 79 let), (chválíme pana Vojtáška,
jak o nemohoucí manželku pěkně pečuje), Marii Režnou (82 let), Ludmilu
Čeleďovou (62 let), Marii Sklenaříkovou
(91 let) (kterou vzhledem k našim vzdálenějším rodinným vazbám oslovuji „tetičko“. Vzpomíná na to, jak jsem chodila
ke Sklenaříkům s konvičkou pro mléko
a vždycky jsem po cestě něco odpila
nebo „rozžbrndala“ – halenkovický výraz pro rozlila).
Snažíme se podat informace o tom, co
se v obci aktuálně děje, ale často narážíme na odpověď: „To já vím, dočetla jsem
se o tom ve zpravodaji, povězte něco
nového.“ Někdy máme pocit, že naši se-

nioři v domovech bývají informovanější
než našinci. Možná je to tím, že Halenkovický zpravodaj čtou i několikrát, jak
přiznávají. A to už nás s úsměvem na tváři ve dveřích čeká paní Anna Mikošková.
Tradičně taky se štamprlkou becherovky. Nepomáhá ani výmluva, že jsme řidiči, a tak v nestřežený okamžik odkládám
příjemně vonící mok na okenní parapet.
Mrzí nás, že paní Marie Sýkorová (78 let)
je v nemocnici a nemůžeme ji pozdravit,
tak snad příště. Nakonec usedáme v pokoji paní Marie Vojáčkové (89 let). Stěžuje si na bolesti kloubů, nemůže chodit.
Chce jít na operaci, ale nehodlá čekat
celý rok. Zajímá mě, jak to provede. A její
odpověď je jednoduchá: „Budu umíněná
a prosadím si, že půjdu dřív.“
Je zajímavé poslouchat životní příběhy
a názory starších. Co všechno si prožili,
čím vším si museli v životě projít. A neznali než práci, spíše dřinu, aby se vůbec
uživili. A přesto neztrácí vůli a chuť do
života. Napadá mě myšlenka, jestli by
naše generace zvládla jejich nasazení.
Ale ruku na srdce, chtěla by jejich generace žít tu naši přetechnizovanou dobu,
plnou shonu a stresů? Asi také ne. Takže, život je takový, jaký je a nemá cenu si
stěžovat. Buďme tak jako paní Vojáčková
věční optimisti a bude nám líp. Za rok
nashledanou.
Bohdana Blažková

VZPOMÍNÁME
Paní Marie Trvajová
zemřela krátce po
Novém roce - 3.
ledna 2017 a ve věku
nedožitých 71 let.
Paní Anna Mikošková zemřela 15. února
2017 ve věku nedožitých 94 let.
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Včelaři ZO ČSV Napajedla hodnotili svoji činnost

V neděli 19. 2. 2017 se v kulturním
domě v Halenkovicích sešlo na 80 účastníků výroční členské schůze základní
organizace Českého svazu včelařů Napajedla.
Předseda včelařského spolku př. Ladislav Žaludek přivítal přítomné, mezi
nimiž nechyběli vzácní hosté - předseda
OO Zlín Ing. Roman Slavík, člen Republikového výboru JUDr. Karel Bodlák, starostové obcí Jaromír Blažek, Stanislav
Kolář, Maria Zapletalová.
Po zprávách o činnosti spolku byli
oceněni jednotliví včelaři za svoji činnost v oboru.
Titul „Zasloužilý včelařský pracovník“
od Republikového výboru ČSV obdrželi:
př. Ladislav Nikl a př. Václav Kašpárek.

Odznak „Vzorného včelaře“ udělené
OO Zlín obdrželi př. Jan Kašný ml., př.
Břetislav Kašík, př. Zdeněk Trvaj, př. Pavel Tomaštík. Čestné uznání OO Zlín př.
Jana Očadlíková.
Včelařský spolek se v našem regionu rozrůstá. Do svých řad jsme v roce
2016 přijali šest nových členů a přesáhli jsme stočlennou hranici. K dnešnímu dni čítá náš spolek 103 členů
a jeden kroužek mládeže, který má 12
členů. Spolek sdružuje včelaře Napajedel, Halenkovic, Žlutavy, Pohořelic, Oldřichovic, Komárova, Spytihněvi a Nové
Dědiny.
Děkuji starostovi panu Jaromíru
Blažkovi a zastupitelstvu obce Halenkovice za poskytnutí sálu.
Velmi si vážím podpory obcí a jsem
rád, že představitelé obcí vníma-

Ocenění přebírá Pavel Tomaštík

jí potřebu podpořit včelařskou činnost v našem regionu. Přispívají tím
k úspěšnému chovu včel. Je všeobecně
známé, že včela přináší svojí činností
prospěch celé společnosti.
Pokud bych to měl vyjádřit v procentech: 70 - 75% práce včel je pro společnost, 10 - 15 % pro včelaře a zbytek potřebuje včela pro svoje přežití.
V současné době se klade velký důraz
na osázení volných ploch včelařsky
zajímavými rostlinami. Včela je hmyz,
který je velmi citlivý na životní prostředí. Její život závisí na spoustě okolností,
které ji v jejím krátkém životě potkají.
Zájmem nás včelařů, je připravit jí co
nejlepší podmínky pro její život a ona
nám to vrací v podobě svých produktů.
Ladislav Žaludek
předseda ZO ČSV Napajedla

Ocenění přebírá Václav Kašpárek

Proč na zahradě pěstovat medonosné rostliny
Zahrádkáři dobře vědí, že bez včel by se
nedočkali pořádné úrody – sklizeň ovoce
i zeleniny je na nich závislá víc, než se zdá.
Medonosné rostliny v zahradě poskytnou
včelám pastvu v období, kdy přestanou
kvést ovocné dřeviny.

Opylovači od včely až po kolibříka: jak zajišťují úrodu
Bez nadsázky lze přijmout tvrzení, že
včelám vděčíme za každé třetí sousto: tyto
neúnavné dělnice opylují více než osmdesát procent všech kulturních plodin. Na
zahradu je v potřebném množství přilákáte výsadbou medonosných rostlin. Nemusíte k tomu vlastnit rozlehlé louky či pole.
Také mnoho okrasných rostlin, keřů
či bylinek je medonosných a včelám po-

skytuje dostatek nektaru a pylu. Včely
a čmeláci se na takto osázená místa vracejí v hojném počtu.

Rozkvetlý liliochvostec je pro hmyz
prostřeným stolem – při shánění potravy návštěvníci zároveň opylují jeho
květy.

Jarní špička
K jarnímu opylení ovocných stromů
a keřů plodících drobné ovoce je vyměřena
poměrně krátká doba kvetení. Přidá-li se
nepříznivé počasí v podobě chladu, deště
a větru, nemohou ani pilné včely překonávat dlouhé vzdálenosti za potravou.
Hledají pak možnost pastvy v nejbližším
okolí, ale jakmile počasí dovolí, nechají se
zlákat vybranými lahůdkami k obdivuhodně dlouhým výletům. Takovou lahůdkou
jsou pro ně medonosné rostliny.
Poskytují včelám mnohem větší množství nektaru a pylu než třeba kvetoucí stromy či keře a lákají je na místa, kde je jich
potřeba k opylení ostatních užitkových
rostlin.
Pokračování na straně 25 .
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Pokračování ze strany 24.
Medonosné rostliny mají dobu kvetení relativně delší než ovocné dřeviny odkvétající
během dvou týdnů. Pokud je v té době nepříznivé počasí, včely vylétají málo a stromy
nejsou opyleny tak, jak by bylo zapotřebí –
výsledkem je nižší úroda.
Opylování kulturních rostlin je vlastně
vedlejší činností všech hmyzích opylovačů.
Hlavním cílem jejich úsilí je sehnat dostatek
potravy pro sebe i budoucí potomstvo a zajistit si zásoby na dlouhé zimní období.

Medonosné rostliny do skalky
Tvoří-li součást vaší zahrady skalka, pořiďte si do ní některé nízké medonosné skalničky. Existuje mnoho druhů, které nemají žádné zvláštní nároky na pěstování.
Už za prvních dubnových dnů může kvést
asi deset centimetrů vysoká polštářová tařička (Aubretia x cultorum ‚Royal Blue‘ a ‚Royal
Red‘) zbarvená buď modře, nebo červenavě.
Od počátku dubna kvete také dobře známá
medonosná trvalka plicník lékařský (Pulmonaria alternifolia). Daří se mu i ve stinných
partiích, v zahradě bývá spolu s jívami prvním zdrojem potravy pro včely. Je nenáročný,
nízký a dá se využít i jako půdokryvná rostlina.
V bílé barvě najdete mezi medonosnými
rostlinami nízký, asi patnácticentimetrový
huseník (Arabis caucasica ‚Floreplena‘). Plnější květy se rozvíjejí od konce března a kvetou během měsíce dubna.
Na obruby záhonů nebo chodníků se hodí
žlutě kvetoucí chudina drsnoplodá (Draba
lasiocarpa) dorůstající pouhých pět centimetrů. Kvete od konce dubna do konce května.
Nizoučká, tmavě růžová mateřídouška
kmínová (Thymus herba) kvete počátkem
léta, dobromysl obecná (Origanum vulgaris
‚Compactum‘) od července do konce září.

Trvalkové záhony jako lákadlo
pro včely
Barevné květy a jejich vůně jsou tím, co
láká včely k jejich návštěvě. Trvalky jsou dobrým zdrojem potravy v čase nejteplejších dnů.
V plném létě jsou již odkvetlé i lesní stromy
a keře, včely tedy rády zaletí na rozkvetlou
zahradu. Z medonosných trvalek se pěstuje
běžně mnoho druhů snad na každém záhonu.
Včelám můžete nabídnout levanduli (Lavandula angustifolia), ať už nízké druhy kolem třiceti centimetrů, či vyšší, zhruba půlmetrové. Voňavé levandule v modré, růžové
i v kombinaci s bílou přijdou včelám vhod.
Pěkné a nenáročné dlužichy (Heuchera) kvetou po celé léto v odstínech od růžové po červenou.

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ
Výrazným prvkem na záhonech bude
určitě rudbekie (Rudbeckia), jejíž svítivě
zlaté květy s černým středovým terčem
dorůstají kolem osmdesáti centimetrů
a kvetou od konce června do konce září.
Třapatky nachové (Echinacea purpurea) nezarmoutí ani vás: purpurově růžové květy vydrží na rostlině velice dlouho
a suché květenství lze použít i do zimních
vazeb. Tato medonosná trvalka je vhodná
i k řezu.

Okrasné stromy a keře jako pastvina pro opylovače
Když kvetou zjara skalníky (Cotoneaster), jen to kolem nich bzučí – tolik hmyzu
nalákají jednoduché bílé kvítky. Lákadlem
jsou také zimolezy (Lonicera), u nichž najdete spíše čmeláky stejně jako na vistáriích (Wistaria chinensis).
Obyčejný pámelník (Symphoricarpos)
a přísavník trojcípý (Parthenocissus tricuspidata) jsou v pozdním létě vítaným
zdrojem potravy pro včely i čmeláky.

Zimolez bývá nezřídka napadán mšicemi
podobně jako mnoho jiných medonosných
rostlin. Zato pastvy na něm včely najdou víc
než dostatek
Mezi medonosné stromy počítají včelaři
hlavně lípy a topoly, ale pochybuji, že si je budete vysazovat do zahrady. Medonosný je také
akát, ten se ale stává v některých oblastech nevítanou invazní dřevinou vytlačující původní
porosty.
Pro zahrady se hodí spíše menší okrasné
ovocné stromy, například jabloně či třešně,
vhodné jsou menší formy listnáčů a kvetoucích keřů.
Nejen včely jsou zdatní opylovači
Medonosné rostliny lákají nejen včely. Opylovačů existuje vícero – čmeláci, motýli, můry
a spousta druhů ostatního hmyzu. Čmelákům
se daří v zahradách, kde mají možnost stavět
si hnízda v zemi, mezi kamením a pod pařezy.
Stejně jako včely potřebují vzhledem k vydávané energii stálý přísun potravy už od
časného jara. Nejvíce práce pro nás odvedou
v létě, kdy opylují hlavně skleníkové rostliny,

rajčata, papriky a jahody. Odborné prameny
uvádí, že na opylení kulturních rostlin se čmeláci podílejí patnácti procenty.

Léčivé byliny a plevele
Pěstujete-li léčivé bylinky, máte medonosných rostlin dostatek. Taková mateřídouška,
meduňka, máta, šanta, šalvěj, tymián, yzop, to
jsou jen namátkou vybrané druhy.
Léčivá divizna nabízí včelám hojnost potravy
na jednom místě. Víte, že než včela nasbírá suroviny k výrobě kilogramu medu, musí naletět dvě
stě padesát tisíc kilometrů?
Také trávník v zahradě nemusí být jen zelená plocha bez jediného kvítku. Brzy zjara kvetoucí pampelišky a sedmikrásky jsou včelami
vyhledávaným zdrojem potravy.
Hluchavky a podběl si na zahradu asi nepustíte, ale včelám i čmelákům chutnají. Nám zase
chutná med, je nejen dobrý, ale hlavně zdravý.
Hýčkejme si proto „výrobce“ elixíru mládí tak,
jak to uměly generace před námi.
Alena Menclová
(Zdroj: www.abecedazahrady.cz)
Halenkovičtí včelaři
mimo jiné doporučují pěstování nektarodárné rostliny svazenky vratičolisté (Phacelia
tanacetifolia), ze které stáčí výborný chutný
med.
Tato příjemně vonící jednoletá rostlina bývá
pěstována jako pícnina, zelené hnojení, květina nebo jako medonosná rostlina. Na jaře
se vysévá po jarních mrazících a vyznačuje
se rychlým růstem i včasným kvetením. Kvést
začíná již za 55 až 60 dnů po vysetí. Květy produkují velké množství nektaru, který obsahuje
až 40 % cukrů, a proto bývají rostliny někdy
vysévány na pole nedaleko úlů a po odkvětu se
zaorají. Po dozrání semen usychají. Rozmnožuje se semeny, která po dozrání z rostliny
opadají a obvykle ještě téhož roku vyklíčí. Ve
Střední Evropě však semenáče většinou zimu
nepřežijí a zmrznou, proto se ve volné přírodě
rozšiřuje jen málo a nezaplevelují pole.
Nejlépe roste na půdách lehkých, propustných, hlinitopísčitých s dostatkem humusu
a vápníku. Nesnáší půdy trvale zamokřené
nebo kyselé. Pro dobré kvetení požaduje teplé stanoviště a plné oslunění, dobře snáší letní
sucho.
Pro nenáročnost, schopnost vzcházet i v suchých podmínkách, dlouhou dobu kvetení
a přitažlivost pro včely i motýly bývá svazenka
vratičolistá pěstována i na záhonech v okrasných zahradách. Pro prodloužení doby kvetení
se doporučuje vysévat semena v třítýdenních
intervalech.
paja
(Zdroj: Wikipedie)
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ZAHRÁDKÁŘI
Vážená zahrádkářská rodino, vážení hosté.
Dovolte mi, abych vás přivítal na
výroční členské schůzi. Po roce se
opět setkáváme a já jsem rád, že
jako vždy v hojném počtu. Letošní rok je ve znamení oslav. Uplyne 60 let od založení Českého zahrádkářského svazu, který vznikl
v roce 1957 jako Československý
zahrádkářský a ovocnářský svaz.
Proto mi dovolte malou vzpomínku z historicky prvního dochovaného zápisu výborové schůze, konané 12. března 1933.

Zápis protokolu
o ustávající schůzi
ovocné odbočky
v Halenkovicích,
dne 12. března 1933.

Ustávající schůze ovocné odbočky svolána důvěrníkem ovocného
odboru
Uhersko-Hradišťského,
panem Antonínem Vičánkem č.
20 na den 12. března na 7 hodin
večer do místnosti pana Bezloje
na Kopci.
Jelikož asi kolem 4. hodiny odpolední vypukl v Zádřinoví požár,
byla schůze započata v 8 večer za
přítomnosti asi 20 osob.
Schůzi zahájil pán Antonín Vičánek, přivítal přítomné a promluvil k přítomným o důležitosti ovocné odbočky. Po promluvě
přistoupeno k založení místní
odbočky, aby členové se mohli zúčastniti schůzí a nemusili choditi
do Napajedel.
Pán František Ochotský podotýká na velké množství nebezpečně se šířících žravých škůdců
a na nedostatek možnosti je hubiti, pro malý počet postřikovačů, které při tak velkém objektu
nemohou splniti svůj úkol. Doba
postřikování zimní bývá mnohdy rušena větry anebo deštěm,
bývá pak moc krátká pro důkladné postřikování, a proto navrhuje
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Zpráva jednatele ČZS
i s panem Antonínem Vičánkem, by odbočka zakoupila nový tlakový postřikovač, od
firmy „Bravec Kyjov“. Návrh tento byl zamítán pány Nádeníčkem
a Hamrlíkem, snad pro strach, že
bychom postřikovač neměli čím
zaplatit.
K věci této bylo hlasováno
a proti většině hlasů postřikovač
objednán na účet pánů Vičánka
a Ochotského, kteří byli ochotni postřikovač financovati do té
doby, dokud spolek nebude míti
hotovost.
Při schůzi zvoleni byli do výboru odbočky:
předseda: Antonín Vičánek č. 20
jednatel: František Ochotský č.
193
pokladník: Josef Režný č. 121
Členové podávají jím souhlas
důvěry, že odbočku k dalšímu
dobru povedou.
Po schůzi přistoupilo 10 přítomných za členy. Po debatě schůze skončena v 22:30 hod.
Zapsal František Ochotský
t. č. jednatel
15. března 1933

A nyní zpět
do současnosti
Rok 2016 byl ve srovnání s rokem 2015 slabší, což se dalo
předpokládat hned z jara, kdy po
výrazném oteplení dorazily jarní
silné mrazíky a bohužel jehnědy
a květy ovocných stromů nenávratně pomrzly, což se odrazilo
na úrodě a následně i ve službách
naší ZO.
Sezóna pálení začala z důvodu
nedostatku letních kvasů 13. září
a byla ukončena 3. prosince. Služeb v pálenici využilo 133 zákazníků a proteklo 3725 l pálenky,
což odpovídá 2147 l\AA.
Služeb moštárny využilo 30 zákazníků. Vylisovali 2642 l moštu.

V povidlárně se vařilo pro 5 zákazníků 620 kg ovoce.

Klubové zařízení bylo zapůjčeno
celkem 15 zákazníkům.
Dále v bodech informace o významných akcích, které se během loňského roku udály:

• V březnu pořádal ČZS Halenkovice ve spolupráci s obecním
úřadem vyhlášení jubilejního 10.
ročníku koštu slivovice s koncertem skupiny Hradišťan.
• V objektu pálenice byl vybudován přístřešek na dřevo.
• V nálevně byl vyvrtán větrací
průduch, z důvodu nedostatečného odvětrávání nálevny.
• V květnu proběhla již loni avizovaná rekonstrukce povidlárny
s montáží nové pracovní linky.
• V červnu proběhlo vymalování pálenice a rekonstrukce odpeckovače.
• V srpnu brigáda na obnovení náhonu potoka, pro chladící
vodu do pálenice.
• V říjnu proběhla brigáda
na výsadbu parčíku u Svatých,
úprava okolí soch Petra a Pavla
ve spolupráci s obcí Halenkovice
a nečlenů ČZS.
• Těžba, řezání a úklid dřeva
pro potřeby pálenice a povidlárny.
• V prosinci proběhlo zazimování pálenice a inventury.
V roce 2016 bylo odpracováno
celkem 534 brigádnických hodin
bez nároku na honorář, které nejsou započítány v celkovém součtu.
Konkrétně se jedná o 4 významné akce, pro náš spolek
a to:
• 5. 3. koncert Hradišťanu + vyhlášení koštu slivovice 227 hod.
výstava
• 24. - 26. 9.
ovoce a zeleniny 185 hod.
• 7. 10. návštěva dětí z MŠ Halenkovice v moštárně a povidlárně 33 hod.
• 26. 11. rozsvěcování vánočního stromu 39 hod.

Chtěl bych poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří se na těchto akcích podíleli.
Pokračování na straně 27 .
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Pokračování ze strany 26.
V roce 2016 proběhly návštěvy u 12 členů ZO, při příležitosti
jejich životního kulatého jubilea s předáním dárkového koše
v hodnotě 500 Kč. V loňském roce
vstoupila do našich řad nová členka p. Martina Badalová. Od roku
2017 neplatí členský příspěvek
celkem 30 členů starších 75 let.
V současné době má náš spolek
109 členů.
V loňském roce nás opustili tři
dlouholetí členové. Přítelkyně
Marie Botková, Jiřina Marčíková
a přítel Vratislav Skácel. Prosím
vás o uctění jejich památky tichou
vzpomínkou.

Všem členům, kteří v loňském
roce odpracovali 4 brigádnické
hodiny (a členům, kterým je nad
70 let), bude v roce 2017 poskytnuta sleva na pálení, pronájem KZ
pro člena ZO (slevu nelze darovat
či jinak půjčit), sleva na moštování
a dotovaná cena zájezdu. I na příští léta jsou tyto slevy podmíněné
odpracováním 4 brigádnických
hodin, nebo dovršením 70-ti let.
Chtěl bych Vám popřát hodně
zdraví, pěstitelských úspěchů,
pěkného a v jarních měsících nemrazivého počasí.
Kuchař Lukáš,
tajemník ČZS Halenkovice
Halenkovice 26. února 2017

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Zachraňme naše krušpánky
Buxusy neboli lidově krušpánky patří
k oblíbeným okrasným dřevinám. Bohužel se v posledních
letech v Česku šíří likvidátor těchto rostlin
– Zavíječ zimostrázový. Pro zimostráz
vždyzelený
(buxus
sempervirens) je tento motýl velmi vážná
hrozba, která může
vést až k likvidaci
rostliny. Proto je potřeba zavčas s tímto
škůdcem bojovat.
Zavíječ zimostrázový pochází z východní Asie. Po Evropě se
začal šířit asi před
deseti lety a současné
klimatické podmínky
jeho šíření podporují.
Je to drobný motýl s rozpětím křídel 4 cm. Křídla jsou bílá s odstíny
zlaté a fialové, okraje hnědé. Motýl
žije asi 8 dní a létá až několik kilometrů daleko. Ranné stadium tohoto hmyzu je špatně rozeznatelné,
jelikož motýl klade svá vajíčka dovnitř keře, odkud také začínají housenky keř okusovat. A to je příčinou
toho, že se prodávají keříky už zamořené vajíčky nebo larvami, aniž
by si toho prodávající všiml. Housenky dorůstají délky až 5 cm. Okusují nejen listy, ale i zelenou kůru.
Napadený zimostráz proto vypadá

Housenka zavíječe zimostrázového

Zimostráz - krušpánek
jako by usychal, ale není tomu tak.
Stačí rozhrnout větvičky a narazíte
na housenky a drobné pavučinky.
Proto prohlížejte i keře, které vypadají zdravě. Napadení poznáte i podle trusu, který vypadá jako drobné
zelené granule a přítomen může být
i neobvyklý pach.
Likvidovat se housenky dají buď
fyzicky. To znamená ručně obírat
a to nejlépe každé 2 – 3 dny. Osvědčilo se prý i ošetření keře silným
proudem vody s tím, že se pod keř
nejdříve rozloží nějaká světlá plachta, do které budou housenky padat.
A ty se pak zlikvidují. I toto se vyplatí několikrát opakovat.
Biologická likvidace zatím nefunguje. Ptáci se tímto hmyzem moc neživí, pravděpodobně kvůli vysokým
úrovním toxických alkaloidů, které
larvy produkují. I v původní Asii má
larva málo přirozených nepřátel.
Chemická ochrana je nejúčinnější.
Nejvhodnější je použití speciálních
insekticidů proti žravým škůdcům
s obsahem látky thiacloprid. S jejich
výběrem poradí odborníci v každém
zahradním centru. Důležité je, začít
s bojem proti zavíječi zimostrázovému co nejdříve, protože housenky
jsou abnormálně rychlé a napadený
zimostráz je později těžké zachránit.
Blanka Stuchlíková
(Zdroj: www.jakbydlet.cz)
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činnost hasičů

9. prosince 2016 se na přísálí KD
konala tradiční výroční hasičská schůze SDH Halenkovice. Schůze se zúčastnila většina členů SDH, starosta obce
Jaromír Blažek, garant prvního okrsku
Napajedla bratr Martin Holčík a zástupci SDH Otrokovice. Na programu
bylo zhodnocení práce hasičů za uplynulé období.

29. prosince 2016 vyjela jednotka
na žádost p. Václava Kašpárka k vyčerpání a vyčištění znečištěné studny.
Bylo použito motorové kalové čerpadlo Heron. Po vyčerpání a očištění byla
studna opět doplněna vodou.
6. ledna 2017 jsme byli požádáni
o výpomoc při výrobě kluziště za budovou základní školy. Ve večerních hodinách jsme dorazili na místo s technikou CAS 30 Tatra 815 a při -15 °C jsme
nastříkali základovou vrstvu na kluziště. Celkem bylo spotřebováno 8 kubí-

ků vody. Dětem jsme pak přáli krásné
bruslení a hlavně žádné zranění.

V lednu jsme pořádali hasičský ples.
Tentokrát se o zábavu postarala kapela
Midnight Express. Počet hostů nás mile
překvapil. Připravili jsme pro ně bohatou tombolu i občerstvení. Velké poděkování patří sponzorům, díky nimž se
napínavé losování mohlo uskutečnit.

V únoru jsme procházeli ulicemi
a některými odlehlými částmi naší
velké obce s medvědem na vodítku.
Každoročně se potýkáme s obsazeností masek do masopustního průvodu.
Je to škoda, protože Vodění medvěda
je zachování historické tradice, která
z mnoha obcí už pomalu a jistě vymizela. Ale je to právě zachování vlastních tradic, co tvoří jedinečnost naší
obce. Bez společného setkávání na
jakékoliv úrovni budeme víc zranitelní… Ale nakonec vše dobře dopadlo
a i tento rok se ochotní dobrovolníci
našli a celou akci jsme zvládli. Chtěla
bych touto cestou poděkovat všem ob-

čanům za výborné občerstvení, které
pro nás připravili a samozřejmě za příspěvky na hasičskou činnost.
Týden po vodění medvěda následovalo „pochovávání basy“, neboli
symbolické ukončení plesové sezony.
K tanci a poslechu hrála kapela Pexeso. Hlavní organizátoři – hasiči, pro
vás pečlivě několik týdnů dopředu pilovali vystoupení, které se odehrálo
kolem jedenácté hodiny večerní. Začalo klasickým pohřebním průvodem se
zesnulou basou v čele, četli se hříchy
spáchané v uplynulém roce v naší obci.
Potom následovalo taneční vystoupení
v podání hasičů a na závěr přišel Vietnamec, který nabízel své zboží k prodeji. Letošní vystoupení se neslo v duchu vietnamském. Myslím, že se akce
opět zdařila. Atmosféra na sále byla
báječná. Hostů přišlo opět nečekaně
hodně. Doufáme, že nás za rok přijdete
podpořit znovu.
Chtěla bych velmi poděkovat všem,
kteří se na těchto akcích podílejí.
Margita Abrahámová
a Josef Gabrhelík, ml.

29

2017 / 2

č. 84

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

I. kolo českého poháru v biatlonu Nové Město na Moravě
První kolo českého poháru v biatlonu žáků za mrazivého víkendu proběhlo 7. - 8. 1. 2017 ve Vysočině aréně
v Novém Městě na Moravě za účasti
263 dětí. V sobotu byl na programu
sprint a v neděli sprint se skupinovým
startem.

Náš klub podpořil účast pěti sportovci s těmito
výsledky:
František Palla
žáci C
43. a 44. místo
Richard Vašíček
žáci B
32. a 19. místo
Renata Flašarová
žákyně C
34. a 31. místo
Tereza Musilová
žákyně B
56. a 52. místo
Aneta Nádvorníková
žákyně B
64. a 60. místo

Oblastní závod v biatlonu Letohrad

První oblastní závod v biatlonu žáků se uskutečnil 15. 1. 2017 v Letohradě. Jel se zde
sprint volnou technikou.
Naši čtyři sportovci dosáhli těchto výsledků:
František Palla
žáci C
9. místo
Renata Flašarová
žákyně C
18. místo
Tereza Musilová
žákyně B
18. místo
Aneta Nádvorníková
žákyně B
22. místo

II. kolo českého poháru v biatlonu Letohrad

II. kolo českého poháru v biatlonu žáků hostil od 21. 1. do 22. 1. 2017 Letohrad. Závodilo se klasickou technikou a na start se postavilo 188 dětí. V sobotu byl na programu
vytrvalostní závod a v neděli sprint.
Z našeho klubu z důvodu nemoci se těchto závodů účastnili pouze dva sportovci.
František Palla
žáci C
33. a 31. místo
Richard Vašíček
žáci B
28. a 23. místo

biatlon

Mistrovství
České republiky
v biatlonu žactva
za podpory
Zlínského kraje

Mistrovství České republiky
v biatlonu žactva se konalo v Harrachově, v areálu Sportovního
klubu policie Harrachov ve dnech
25. – 26. února 2017. Sněhové
podmínky se po oblevě podařilo
organizátorům udržet na dobré
úrovni.
Mistrovství bylo vypsáno v kategoriích žactva „B“ a „C“ v rychlostním závodě (sprint), štafetovém
závodě a závodě s hromadným
startem. První dva závody se běžely volnou technikou a závod
s hromadným startem pak klasickou technikou. Na mistrovství
se kvalifikovalo 189 závodníků
z více jak třiceti klubů. Z našeho
klubu se kvalifikoval v kategorii
žáci C František Palla, který se
umístil ve sprintu na 17. místě
a v závodě s hromadným startem
na 33. místě. V kategorii žákyně C
se kvalifikovala Renata Flašarová,
která v obou závodech obsadila
41. místo.
Mistrovské tituly a ceny předával sám vládce hor Krakonoš,
spolu s olympijským medailistou
a místním rodákem Pavlem Plocem.
Naše účast na těchto závodech
byla spolufinancována z prostředků Zlínského kraje.
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fotbal

Tělovýchovná jednota Halenkovice

Tělovýchovná jednota Halenkovice uvede na konci července 2017 do
provozu nové internetové stránky.
Na stránkách www.tjhalenkovice.
cz naleznete aktuální zprávy z činnosti jednotlivých oddílů (fotbal mládež, fotbal - muži, fotbal - stará
garda, nohejbal), výsledky zápasů,
rozpisy, fotogalerie, kalendář připravovaných akcí, odkazy na sponzory, rozhovory, informace o klubu
a další.
Byli bychom rádi, kdyby se stránky
www.tjhalenkovice.cz staly jednou
z pravidelných zastávek při vašem
brouzdání po zákoutích internetu.

rozlosování

TJ halenkovice muži - III. třída - skupina A / podzim
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

2017 / 2

Halenkovice - Neubuz
Kašava - Halenkovice
Halenkovice - Lhota
Jasenná - Halenkovice
Halenkovice - Březová
Žlutava - Halenkovice
Halenkovice - Doubravy
Spytihněv - Halenkovice
Halenkovice - Napajedla B
Tečovice B - Halenkovice
Halenkovice - Pohořelice
Halenkovice - Lukov
Slušovice - Halenkovice

6. 8. 2017
13. 8. 2017
20. 8. 2017
26. 8. 2017
3. 9. 2017
10. 9. 2017
17. 9. 2017
24. 9. 2017
1. 10. 2017
8. 10. 2017
15. 10. 2017
22. 10. 2017
29. 10. 2017

Kdy: 16. 9. 2017 od 8:30 hodin
Kde: hřiště za školou

17.00
17.00
16.30
16.30 hř. Lutonina
16.00
16.00
15.30
15.30
15.00
15.00
15.00
14.30
10.15

ne
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
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Knihovna v zimě

V podzimním období jsme prostory knihovny opouštěli v rozestavěné
podobě. Po půlročním zápolení s vodními živly a následně i s řemeslníky,
kteří odváděli výbornou práci, jsme
se těšili na měsíc prosinec, který byl
pro nás příslibem dokončení všech
činností souvisejících s rekonstrukcí střechy budovy kulturního domu.
Díky třídění a novému uspořádání
knižního fondu se nám knihovnu podařilo definitivně zútulnit až týden
před Vánoci. Vánoční stromeček si
v nově vymalované knihovně nenechaly ujít děti z mateřské školy a ze
školní družiny.
V prosinci jsme požádali o finanční dotaci na nové počítačové vybavení MK v rámci programu Veřejné
informační služby knihoven (VISK3)
ministerstva kultury. Dva osobní počítače, se kterými pracujeme v naší
knihovně od roku 2010, se podařilo
získat s podporou stejného dotačního programu. V té době jsme také
začali s automatizovaným výpůjčním systémem. Bohužel počítače již
dosloužily jak po stránce technické,
tak pro potřeby dnešních uživatelů.
Mimo to se rozšiřuje počet besed nejen ve spolupráci s místním klubem
seniorů. Pro uskutečnění přednášek
je převážně třeba vybavení promítací technikou. K tomuto účelu by měl
sloužit nový notebook a promítací
plátno, což bychom chtěli získat z finančních zdrojů stejného dotačního titulu.
Nová
technika
v knihovně bude především dalším prostředkem pro vzdělávání
všech generací, ať už
formou PC kurzů nebo
besed a přednášek.

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

KNIHOVNA

Do knihovnického putování jsme se pustili hned na začátku roku.
Společně s halenkovickými seniory jsme prošli rekonstruovanou
i nově budovanou knihovnou a diskutovali o dalších plánech.

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ
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Návštěva dětí
v knihovně
Na přelomu měsíců února a března
knihovnu navštívilo zhruba 60 dětí
z MŠ Beruška. Společně jsme si povídali o tom, jak se správně chovat
v knihovně a především ke knihám.
Děti si vyslechly tři tradiční pohádky a na chvilku se staly pohádkovými
hrdiny.

knížky pro halenkovické prvňáčky

V letošním roce jsme se společně
s dětmi z halenkovické 1. třídy přihlásili do celostátní akce „Už jsem čtenář
- Knížka pro prvňáčka,“ organizovanou
Svazem knihovníků a informačních
pracovníků ČR (SKIP).
Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka probíhá v českých knihovnách už od roku 2008/2009. Podporuje rozvoj četby a čtenářské gramotnosti dětí, snaží se podchytit zájem
o čtení a vyhledávání informací hned
od prvních měsíců školní docházky.
Ti, kteří projdou projektem úspěšně,
dostanou na konci školního roku jako
projev uznání bezplatně knížku, která
je vytvořena speciálně pro ně a nedá se
nikde v běžné knihkupecké síti koupit.
Autory dosavadních knížek pro prvňáčka jsou renomovaní čeští spisovatelé
například Ivona Březinová, Jiří Kahoun,
Miloš Kratochvíl, Radek Malý, Magdalena Wagnerová, Jiří Žáček a mnozí další.

V rámci tohoto projektu prvňáčci s paní
učitelkou zavítají minimálně třikrát do naší
knihovny, kde si budeme číst a seznamovat se
světem oblíbených hrdinů. Pak se za nimi vypravíme na kus řeči do
školy. V květnu všichni
společně vyrazíme do
Napajedel, kde se v prostorách kina setkáme
s ilustrátorem dětských
knih Adolfem Dudkem.
Koncem školního roku
dětem slavnostně předáme originální knihy
vydané pouze pro tuto
významnou událost.

V roce 2016 do našeho knižního fondu přibylo celkem 565 knižních titulů s výběrem pro všechny generace.
Jejich přehled naleznete na webových stránkách knihovny: http://halenkovice.knihovna.cz/ v sekci Katalog (v horním pravém rohu), v záložce: Novinky od data.
Vaše knihovnice Pavlína Bieberlová
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Blahopřání

V lednu letošního roku oslavil krásné životní jubileum - 95 let pan Karel
Žák z Chobotova. Může se chlubit titulem nejstarší muž a je také jediný, který
překročil devadesátku.

Z činnosti místní skupiny ČČK
I v letošním roce jsme nezapomněly navštívit nejstarší členky
místní organizace ČČK. Paní Anna
Horková působí v naší organizaci
šedesát let. Paní Božena Čapková,
naše dlouholetá členka, oslavila životní jubileum 85 let. Srdečně ji blahopřejeme a přejeme do dalších let
hodně zdraví.

Chtěly bychom seznámit naši veřejnost
s občany, kteří darovali bezplatně krev.
Darovat bezplatně krev, znamená přispět
druhým v nouzi, nezištně a dobrovolně.
Někteří občané obce Halenkovice byli oceněni transfuzní stanicí ve Zlíně
bronzovou medailí prof. Jana Jánského za dvacet odběrů: Ing. Jiří Sudolský,
Iveta Blahová a Zbyněk Rožnovský

Pohyb obyvatel v roce 2016
K 31. 12. 2016 měly Halenkovice 1885
obyvatel, což je o 13 více než v roce 2015.
Narodilo se 8 dětí a zemřelo 10 občanů,
viz níže. Přistěhovalo se 61 osob a 46 osob
se odstěhovalo. Na jiné číslo popisné (stěhování v obci) se přehlásilo 23 osob. Na
úřední adrese Halenkovice čp. 76 je evidováno celkem 71 osob. Cizinců je u nás
celkem 18, což je o 5 více než vloni. 7 občanů změnilo sňatkem svůj stav, ovdověli
2 a rozvedli se 4. V Halenkovicích se konaly 3 svatební obřady - 1 v kostele sv. Josefa
a 2 na obecním úřadě (obyvatel z jiné obce). V obci bylo k tomuto datu 9 osob starších 90-ti let: Marie Cibulková (90), Marie
Vičánková (90), Ludmila Kubičíková (91),
Jiřina Bezlojová (93), Milada Gajdošíková (93), Karel Žák (94), Marie Almášiová
(95), Vlastimila Hrabalová (96) a nejstarší občankou je Anežka Navrátilová (98).
Všechna data z evidence obyvatel jsou
k 31. 12. 2016. V příštím čísle zveřejníme
velkou statistiku včetně grafů.
Bohdana Blažková

za deset odběrů: Zbyněk Holásek a Lukáš Juřena.
O počtech dárců, kteří darují krev
v jiných transfúzních stanicích, nemáme žádné informace. I těmto
občanům naší obce děkujeme za
dárcovství.
Mgr. Jarmila Tělupilová

Narození
Marek Bařinka
Rozárie Hladilová
Anežka Palúchová
Kamil Rajský
Izabela Kylarová
Anna Vydrová
Dominik Černý
Karin Hanáčková

Úmrtí

4. 1. 2016
18. 2. 2016
27. 5. 2016
18. 7. 2016
20. 7. 2016
5. 10. 2016
5. 10. 2016
16. 12. 2016

Dolina 735
Pláňavy 756
Dolní Konec 593
Kržle 44 ev.
Kátliny 739
Zádřinové 59
Dědina 1
Dolina 723

Jan Duba
Vratislav Skácel
Josef Švub
Ludmila Černá
Marie Snopková
Zdeněk Málek
Marta Trvajová
Karel Pernička
Vojtěch Vičánek
Ludmila Zapletalová

10. 2. 2016
6. 3. 2016
19. 3. 2016
25. 4. 2016
17. 5. 2016
1. 7. 2016
27. 7. 2016
16. 9. 2016
11. 10. 2016
24. 12. 2016

Pláňavy 409
Kopec 15
U Svatých 402
Dědina 1
Pláňavy 274
Katernice 648
Zádřinové 640
Chobotov 269
Járky 349
Katernice 158
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kulturní a společenské akce
27. 8. 2017 – neděle
Barum rally
V neděli 27. 8. 2017 budou obcí projíždět dvě z nedělních
rychlostních zkoušek automobilové soutěže Barum Czech Rally. Naší obce se závod dotkne
v okrajových částech. Cíl obou
rychlostních zkoušek bude v části Hradská. Poté budou závodníci
obcí projíždět do Napajedel.
4. 9. 2017 – pondělí
Slavnostní odhalení pamětní
desky Karla Zezuly
Při příležitosti 100. výročí narození pana Karla Zezuly – významné halenkovické osobnosti
a bývalého ředitele halenkovické
školy, bude součástí slavnostního zahájení školního roku na jeho
počest odhalení pamětní desky
v budově nové školy. Slavnostní
akt bude přístupný široké veřejnosti.
16. 9. 2017 – sobota
Halenkovický amatérský nohejbalový turnaj trojic
V sobotu 16. září od 8:30 na hřišti
za školou. Přihlášky nejpozději do
31. 8. 2017 na tel. č.: 725 118 825,
e-mail: hrada@volny.cz. Startovné 150,- Kč na osobu, maximální
počet týmů 10!!! Jako vždy s sebou vezměte žízeň a dobrou náladu… Těší se pořadatelé.
20. a 21. 10. 2017 – pátek a sobota
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Pátek 14.00 až 22.00 hod. budova
OÚ Halenkovice
Sobota 8.00 až 14.00 hod. budova
OÚ Halenkovice
7. 10. 2017 – sobota
Drakiáda
Pořádá LMK Halenkovice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Halenkovice na
modelářském letišti Vrchovice.

21. 10. 2017 – sobota
Zavření nebe
Pořádá LMK Halenkovice. Symbolicky bude uzavřeno nebe nad
modelářským letištěm Vrchovice.

12. 11. 2017 – neděle
Halenkovické hudební odpoledne
Čas pro milovníky umění v podobě přehlídky písní a tanců.
Nesoutěžní hudební odpoledne otvírá brány do světa hudby
všem amatérským nadšencům –
vystoupit mohou i rodinné týmy.
V sobotu 11. 11. 2017 budete mít možnost si své vystoupení vyzkoušet v rámci generální
zkoušky v sále KD Halenkovice.
2. 12. 2017 – sobota
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Součástí programu budou pěvecká vystoupení, výstava betlémů,
ochutnávka vánoček a bábovek
a tradiční vánoční jarmark.
16. 12. 2017 – sobota
Ples sportovců
Pořádá TJ Halenkovice v sále KD
Halenkovice. Součástí programu
bude vyhlášení „Nejlepšího fotbalisty roku.“
6. 1. 2018 – sobota
Tříkrálová sbírka 2018
Pořádá Charita sv. Anežky Otrokovice ve spolupráci s místními
dobrovolníky.
13. 1. 2018 – sobota
Hasičský ples
Pořádá SDH Halenkovice v sále
KD Halenkovice.

3. 2. 2018 – sobota
Rodičovský ples
Pořádá SRPŠ v sále KD Halenkovice. Součástí bude tradiční
předtančení žáků 9. ročníku ZŠ
Halenkovice.
10. 2. 2018 – sobota
Dětský karneval
Karneval pro děti od 0 do 10 let.
Vítáme i rodiče, babičky a dědečky v maskách. Pořádá SRPŠ
se skupinou dobrovolníků v sále KD Halenkovice. V závěru večera bude připravena diskotéka
pro žáky II: stupně ZŠ Halenkovice.

10. a 11. 2. 2018 – sobota, neděle
Vodění medvěda
Pořádá SDH Halenkovice, masopustní průvod prochází halenkovickými ulicemi.
17. 2. 2018 - sobota
Pochovávání basy
Slavnostní ukončení plesové sezony pořádá SDH Halenkovice
v sále KD.
25. 2. 2018 - neděle
Výroční schůze ČSZ v KD Halenkovice.
26. 5. 2018 - sobota
Výlet do pohádky
30. ročník pohádkového výletu. Procházka halenkovickými
hvozdy.

Prázdniny
ve školním roce
2017 – 2018
Podzimní prázdniny:
čtvrtek 26. října a pátek
27. října 2017

Vánoční prázdniny:
sobota 23. prosince 2017
– úterý 2. ledna 2018
Pololetní prázdniny:
pátek 2. února 2018

Jarní prázdniny:
pondělí 19. února
– neděle 25. února 2018
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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Vítání občánků
V sobotu 6. května jsme na obecním úřadě v Halenkovicích do života přivítali naše nejmenší děti. Pozvání na tuto oslavu
narození přijali: Simona a Lukáš Drábkovi s dcerou Adrianou (foto č. 1), Hana a Tomáš Čevorovi se synem Jakubem (foto č. 2)
a Ivona Novosadová a Petr Juřena s dcerou Zlatou (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 a Hany Čechové. O hudební doprovod se postarala sl. Zuzana Kříčková. Pozdravit novorozené děti přišli také příbuzní a přátelé rodičů.
Přejeme malým občánkům i rodičům pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Bohdana Blažková, matrikářka





2.

1.

Karel
Zezula

(*6. 8. 1917
† 8. 7. 1990)
působil ve
funkci ředitele
školy v letech
1960 – 1978

Svatba
Blahopřejeme manželům Janošíkovým.

Erika Smýkalová a Petr Janošík
uzavřeli manželství 31. května 2017
na zahradě v části obce Zádřinové.
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BLAHOPŘEJEME
Březen

80 let

50 let

Marie Čevorová Zádřinové 64
Františka Vlková Zádřinové 314

55 let

Květen

Jana Prechtlová U Svatých 238

Marta Hložková Obecnice 641
Marie Stratilová Kopec 290

60 let

Ludmila Vojáčková Zádřinové 39

65 let

Miroslav Kníchal Záhumení 620
Ing. František Kocián Záhumení 599

65 let

Zdenek Kurtin Lipové 656
Ing. Jiřina Černá Dědina 1

70 let

Vladimír Maňásek Pláňavy 102
Arnošt Fischer Pláňavy 184

80 let

70 let

Stanislav Beránek Dolina 499

75 let

Ladislav Klapal Katernice 141

Vladimír Tomaštík Zádřinové 68

85 let

Rostislav Trvaj Dolina 506

Duben
50 let

Eva Zapletalová Dolina 190

60 let

Jarmila Snopková Záhumení 326
Jiřina Skybová Dolina 749

65 let

Milena Trvajová Dolina 506
Marcela Hučíková Záhumení 447
Danuše Němcová Dolina 301

70 let

Anna Musilová Záhumení 573
Ludmila Horková Katernice 279

Červen
50 let

Ing. Radek Kedruš Pláňavy 672
Radek Strašák Zemanové 217

55 let

Alena Velechová Kopec 633
František Stratil Kopec 290

65 let

Jana Vašková Zádřinové 69
Pavel Musil Dědina 5
Františka Juřenová Dolina 590
Ladislav Smetana Dolina 426

75 let

Svatava Gajdošíková Pláňavy 285

K významnému jubileu Vám upřímně blahopřejeme.
Do dalších let přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho
spokojenosti ve Vašem osobním i profesním životě.
Bohdana Blažková, matrikářka
Uzávěrka 85. čísla je k 31. květnu 2017- zprávy za toto období, zajímavosti a pozvánky na další kulturní a společenské dění zasílejte nejpozději do
31. května 2017 na e-mailové adresy: obec@halenkovice.cz nebo bieberlova@centrum.cz.
Vydal: OÚ Halenkovice 2017/2. Redakce: OÚ Halenkovice, tel. č. 577 945 736, e-mail: obec@halenkovice.
cz, www.halenkovice.cz Číslo vydání: 84, Registrační číslo: MK ČR E 13080. Povoleno referátem kultury
Okresního úřadu ve Zlíně dne 1. 3. 1995. Sazba: Zuzana Nekudová, 723 484 608. Tisk: HART PRESS, spol.
s r.o. Otrokovice, Náklad 1000 ks

2017 / 2

36

CO NÁS ČEKÁ

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE
V srpnu uplyne 100 let od narození pana Karla Zezuly - ředitele
Základní školy Halenkovice, působícího v letech 1960 až 1978.
V příštím čísle Halenkovického
zpravodaje si připomeneme životní osudy této významné halenkovické osobnosti.
Na dalších stránkách zpravodaje č. 85 nás čeká ohlednutí za jarními měsíci, ve kterých jsme byli
svědky 11. ročníku Halenkovické trnky. Žáci 8. třídy sehráli tradiční divadlo s názvem Čáry báby
Cotkytle a na modelářském letišti se sletěly čarodějnice. V květnu
jsme věnovali vzpomínku obětem
2. světové války. Mezi sportovní
události se zařadil nový běžecký
závod Halenkovice Run a putování zakončíme reportáží z Akademie žáků ZŠ. A mnoho dalšího
bude součástí 85. čísla Halenkovického zpravodaje.

První děťátko
roku 2017
Prvním občánkem Halenkovic narozeným v tomto roce je
Adriana Drábková z Pláňav.
Na svět se poprvé podívala
5. ledna ve 04:31 hod. ve zlínské porodnici. Rodina Simony
a Lukáše Drábkových se tak
rozrostla o další holčičku. Doma už mají dvouletou Elišku.
Míry malé Adrianky po narození byly: výška 50 cm a váha 3,78 kg. Blahopřejeme celé
rodině a přejeme jen to nejlepší krásné holčičce.

