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KAREL ZEZULA
Toto číslo Halenkovického zpravodaje je věnováno stému výročí narození
Karla Zezuly. Člověku, který dlouhá léta
vykonával funkci ředitele místní školy,
byl uznávaný pedagog a pro své další
aktivity se bezesporu stal výraznou
osobností Halenkovic. Redakce Halenkovického zpravodaje k tomuto výročí
otiskuje vzpomínky na Karla Zezulu,
i vzpomínky na učitelský život, které
sepsala – svým charakteristickým způsobem – jeho dlouholetá zástupkyně
na škole, paní učitelka Zdeňka Rapantová. Ti, kteří se v průběhu školní docházky s nimi setkali, si při četbě jistě
velmi živě připomenou svá mladá školní léta. Ti, kteří tuto dobu neprožili,
mohou nahlédnout do života, který si

dnes již těžko představíme. Nasazení na
nucené práce za války, politika určující
běh života každého člověka, přesvědčování ke vstupu do JZD, složité cestování
a dojíždění (a docházení), jak učitelů,
tak žáků do školy, primitivní vybavení
školní budovy, brigádnická výstavba
nové školy a mnoho dalších, dnes již
neexistujících skutečností, a v tom pedagogové, kteří se i „v dobách pro ně
těžkých“, nezpronevěřili svému poslání.
Přesto to není žádné suché plačtivé čtení, ale hromada příhod, často i veselých,
a názorů, které nás seznamují s tehdejším životem a prací lidí, kteří by neměli
být zapomenuti.
(AS)
Pokračování na straně 6.

SDH Halenkovice pořádá v sále KD Halenkovice

Hasičský ples
13. 1. 2018

Skupina MIDNIGHT EXPRESS
zahraje pro všechny generace,
nebude chybět občerstvení
a bohatá tombola.

Základní umělecká škola
Rudolfa Firkušného Napajedla
Vás zve na

VÁNOČNÍ
KONCERT

středa 20. prosince 2017
v 17 hodin
Kulturní dům v Halenkovicích.
Přijďte si vychutnat
vánoční atmosféru.
Koncert se uskuteční pod
záštitou Obce Halenkovice.

100. výročí narození kosecké písně
xi. košt slivovice
karla zezuly
Rope skipping
Základní škola
akademie
patnáctimiliontý
knihovna
občan
česnek
a další
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Z jednání zastupitelstva a rady obce
RO se seznámila
 s návrhem Ing. Kašpara - dotace na vzdělávání a možnost uplatnění dotací pro školicí
středisko v 2. patře budovy OÚ Halenkovice.
Bude rozhodnuto po zaslání konkrétních informací.
 s oznámením ministerstva financí na
bezúplatný převod akcií VaK na obec Halenkovice, bude předáno ZO k projednání.
 se stavem nezaplacených poplatků
za rok 2016 a rozhodla, že všem dlužníkům bude zaslána poslední výzva
k úhradě do 14 dnů. Při nezaplacení do
30 dnů těmto osobám nebude technicky
umožněno vypouštění odpadních vod
a odpojena TKR. Po neuhrazení poplatků po poslední výzvě, budou pohledávky
předány 3 straně k vymáhání. Odpojení
a znovu připojení kanalizace bude zpoplatněno 10 000 Kč.
 se záměrem společnosti Avonet na změnu
využití sítí TKR v obci - rozhodnutí bude projednáno na ZO.
 se sdělením Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových - obec Halenkovice
má zájem o úplatný převod pozemků parc.
č. 78/5 a parc. č. 79/3 v k.ú. Halenkovice do
vlastnictví obce Halenkovice.
 s žádostí občanů o změnu řešení křižovatky v Zádřinové a zahájila jednání s p. Riedlem
o odkupu pozemku pod křižovatkou za podmínky odstranění kontejnerů a řešení návrhu
křižovatky.
 s možností zapojení se do projektu „Dešťovka“ a zvážila vytvoření vlastního dotačního titulu pro občany Halenkovic, který bude
předložen na ZO.
 s žádost pí. Lenky Mikešové na odstranění
kamenů z krajnice místní komunikace u č.p.
714.
 s žádostí p. Svačiny na hluk – štěkání psa
a hlasitou hudbu. V první fázi bude řešeno domluvou.
 s žádostí o vysvětlení paní Horňákové a po
obhlídce na místě samém a podání vysvětlení
od dotčených osob došla k rozhodnutí, že není
důvod v této věci dále šetřit a pokračovat v řízení o nápravě, neboť popisované skutky nejsou podložené.
 s nesrovnalostmi v projektu Kanalizace II.
etapa a zjištěné rozdíly budou zaslány poskytovateli dotace Ministerstvu zemědělství ČR
k provedení změny dotace.

RO schválila
smlouvu o smlouvě budoucí s fi Perfect s.r.o. o zřízení věcného břemene
uložení sítě - kabel NN Dočkalová.


výpůjčku pozemku p. č. 270/51, 270/52,
270/7 pro vedení sítí kanalizace, vodovod
a p. č. 278/9 pro uložení vedení NN pro stavbu budoucího RD na p. č. 278/8 paní Pavlína
Chludová, Zlín, Slezská 4773.
 výpůjčku pozemku p. č. 3601/1 - 1 m2 pro
umístění kanalizační výpusti pro paní Kateřinu Martincovou, Halenkovice 70.
 výpůjčku pozemku p. č. 1508/13 - 10 m2,
1608/12 - 11m 2, 3530/1 - 86m2 již nevyužívané komunikace za podmínky údržby předmětných pozemků pro paní Evu Kurtinovou,
Halenkovice 656.
 dohodu s p. A. Gajdošíkem o pronájmu
části budovy Lipové - 30 m2 za cenu 6000,Kč/rok.
 účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Halenkovice za
rok 2016.
 rozdělení finančních prostředků na financování studijní cesty žáků ZŠ Halenkovice do
Anglie na jednoho žáka, a to: 10000 Kč - obec,
1500 Kč - škola a 1500 Kč - rodiče.
 nákup cen a dárků do tomboly na košt slivovice.
 schválila výpověď smlouvy s autoškolou
Ing. Jakšík a uzavřít novou smlouvu dle standardních podmínek, a to do konce roku 2018.
 průjezd obcí v rámci akce MOTOBESIP
dne 15. 4. 2017.
 žádosti na odpuštění poplatku za stočné
2017: Zdenka Kříčková, Halenkovice 239,
Martin Trvaj, Halenkovice 755, Hana Kašpárková, Halenkovice 603, Martin Kašpárek,
Halenkovice 603, Pavel Kaška, Halenkovice
123, Filip Wozar, Halenkovice 630, Eliška Valentíková, Halenkovice 579, Klára Valentíková,
Halenkovice 579, Čevora Tomáš, Halenkovice
552, Kedrová Jana, Halenkovice 130, Roman
Zatloukal, Halenkovice 671, Marcela Stuchlíková, Halenkovice 99, Anetta Súkupová, Halenkovice 245, Šárka Súkupová, Halenkovice
245, Emily Súkupová, Halenkovice 245, Jan
Súkup, Halenkovice 245, Jan Kulenda, Halenkovice 392, Věnka Jadrníčková, Halenkovice
445, Petr Kocián, Halenkovice 463, Pavla Kociánová, Halenkovice 463, Roman Krkoška
Halenkovice 659, Zuzana Kříčková, Halenkovice 147, Tereza Langerová, Halenkovice 352,
Martin Kopčil, Halenkovice 621, Martina Dlapová, Halenkovice, Alena Kníchalová, Halenkovice 620, Kateřina Gregorová, Halenkovice
148, Alena Stuchlíková, Halenkovice 608, Pavlína Uherková, Benjamin Uherka, Sebastian
Uherka, Dominik Uherka, Halenkovice 617,
Ondřej Tělupil, Radana Tělupilová, Halenkovice 617, Pavel Kedra, Halenkovice 130, Ivana
Jamborová + děti Petra a Slavomír, Halenkovice 149, Bohuslav Vykoukal, Halenkovice
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180, Vlastimil Škoda, Halenkovice 576, Jindřich Sudolský, Halenkovice 613, Michal Aster,
Halenkovice 109, Dagmar Štipčáková, Lukáš
Štipčák, Martin Štipčák, Halenkovice 544, Erika Bahulová, Halenkovice 621, Petr Kopčil, Halenkovice 621, Marie Kalivodová, Halenkovice
617 – osoby s dlouhodobým pobytem mimo
obec, případně nemohoucí.
 smlouvu o uložení sítí - kabel NN
s E.ON Distribuce a.s., č. smlouvy č. OT014330037737/001 kabel NN, Mihál.
 smlouvu o uložení sítí - kabel NN
s E.ON Distribuce a.s., č. smlouvy č. OT014330037910/001 kabel NN, Mihálová.
 smlouvu na uložení vedení sítě - kabel NN
s firmou E.ON Distribuce a.s. smlouva č. OT014330037757/002 kabel. smyčka, Hlaváčková.
 smlouvu s firmou Satturn na servis, technickou údržbu, revize a provozování kabelovky a služby se správou sítě za paušální cenu.
 dohodu s Ředitelstvím silnic a dálnic Zl.
kraje, kdy obec zaměří pozemky kolem krajské komunikace a ŘSD pozemky bezplatně
převede na obec.
 smlouvu o smlouvě budoucí s p. Marčíkem
k pozemku p. č. 1074 - 3737 m2 v k. ú. Žlutava,
kdy obec souhlasí s rozdělením předmětného
pozemku s dodatkem o bezplatném převedení pozemku v k. ú. Halenkovice p. č. 2578 2186 m2 na obec Halenkovice.
 přijetí daru od fy FAGUS a.s. - 1 ks modulární kontejner v hodnotě 39 000 Kč.
 rozdělení dotací pro spolky a organizace
na rok 2017 a pověřila místostarostu zpracováním veřejnoprávních smluv:

Letecko-modelářský klub Halenkovice
10 000,Florbal p. Jurásek
15 000,Cvičení s dětmi p. Horková
10 000,Rybářský kroužek p. Doležalík
5 000,Klub seniorů Halenkovice
10 000,Myslivecké sdružení Podlesí
12 000,Český svaz včelařů
12 000,Radioamatér p. Hložek
1 500,Bruslení s dětmi p. Skácel
3 000,SDH Halenkovice - děti
20 000,SDH Halenkovice
15 000,Klub Pathfinder Zlín
4 000,Nohejbal p. Fürst
3 000,SRPŠ – Výlet do pohádky
10 000,Divadelní spolek Haleny
5 000,Celkem spolky
135.500,- Kč
Pokračování na straně 3.
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Svaz tělesně postižených v ČR Halenkovice
5 000,Šťastný úsměv
2 000,OSČČK Zlín - terénní pracovnice
3 000,Středisko rané péče EDUCO Zlín
8 000,Domov pro seniory Lukov
5 000,Charita sv. Anežky Otrokovice
10 000,Diakonie Uh. Hradiště
5 000,Sociální služby pro osoby se ZP, Fryšták
8 260,Dům soc. služeb Návojná
3 000,Centrum pro zdrav. postižené Zl. kraje
3 000,Senior Otrokovice
1 600,Oblastní charita Kroměříž - Zdounky
5 000,Celkem sociální služby
58.860,- Kč
 výsledky výběrového řízení (VŘ)
na opravu místních komunikací v délce
1093 m. Celkem došlo 6 nabídek a vítězem je firma SWIETELSKY s.r.o. s nejlevnější nabídkou 838 602,90 Kč. S vítězem
VŘ bude podepsána smlouva a ostatním
účastníkům VŘ oznámeno, že ve VŘ neuspěli.
 provedení kontroly hospodaření ZŠ
a MŠ Halenkovice dne 25. 4. 2017 a pověřila Petru Rozsypalovou a Petra Strašáka
provedením kontroly.
 smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s E. ON Distribuce
č. 10300311988/002, uložení vedení NN na
pozemku p. č. 3544 pro napojení RD Kadlčák,
Halenkovice.
 objednání 10 ks kontejnerů na sklo od
společnosti EKO-KOM.
 výsledky výběrového řízení na pořízení
4 ks kontejnerů na odpad 4200x1000x2300.
Celkem došly 3 nabídky a vítězem je firma FERROMET a.s. s nejlevnější nabídkou
58849,56 Kč/Ks s DPH. S vítězem VŘ bude
podepsána smlouva a ostatním účastníkům
VŘ oznámeno, že neuspěli.
 výsledky výběrového řízení na pořízení
1 ks kontejnerů na papír 4200x2000x2300.
Celkem došly 3 nabídky a vítězem je firma FERROMET a.s. s nejlevnější nabídkou
48061,20 Kč/Ks s DPH. S vítězem VŘ bude
podepsána smlouva a ostatním účastníkům
VŘ oznámeno, že neuspěli.
 nákup nové vitríny na program budovy
OÚ.
 nákup požárních hlásičů na sál KD a do
kuchyňky od fy BESYS.
 nákup zrcadla na křižovatku Kopec - ke
Kašíkům.

 výpověď staré smlouvy ze dne 23. 3. 2001
a smlouvu s novou autoškolou Ing. Jakšík Petr,
Kněžpole na pronájem plochy letiště za účelem výcviku autoškoly za podmínek platnosti smlouvy do 31. 12. 2018 a cena pronájmu
1000 Kč/rok.
 žádost o zaměstnání paní Marie Brázdilové na VPP u Obce Halenkovice a pověřila starostu odesláním žádosti na Úřad práce.
 žádost p. Redla, Halenkovice 303 na zajištění ořezu lípy stojící na obecním pozemku ohrožující RD č.p. 303.
 výpověď paní Marie Huťkové z pronájmu
prodejny použitého textilu (budova ev. č. 027)
k 31. 5. 2017 z důvodu ukončení podnikání.
 rozdělení hospodářského výsledku ZŠ
a MŠ Halenkovice za kal. rok 2016 dle předloženého znění (viz. příloha).
 záměr výpůjčky části pozemku p. č.
3606/8 pro vedení sítí kanalizace a přípojky
plynu pro napojení stavby - prodejna smíšeného zboží Halenkovice 176 p. č. 263/1 pro
Vu Dang Dang a Dam Thi Ghi zastoupené Ing.
Ota Škrabal, Lubná 192.
 přijetí dotace z Ministerstva kultury
v rámci programu Veřejné informační služby
knihoven (VISK3) ve výši 20 000 Kč.
 výpůjčku části pozemku p. č. 3606/8 pro
vedení sítí kanalizace a přípojky plynu pro napojení stavby Prodejna smíšeného zboží Halenkovice 176 p. č. 263/1 pro Vu Dang Dang
a Dam Thi Ghi zastoupené Ing. Ota Škrabal,
Lubná 192.
 smlouvu s ČSAD Invest na pronájem reklamy na autobuse na další rok za stejných
podmínek.
 výměnu osvětlení ve vstupu a na schodišti
OÚ - nákup u fy ELKOV elektro a.s.
 opravu stropu na chodbě a před kanceláří
starosty - p. Langer.
 záměr výpůjčky části pozemku p. č.
270/25 pro možnost údržby přilehlé stavby
RD č. p. 603 za podmínky údržby předmětného pozemku pro manžele Kašpárkovy, Halenkovice 603.
 smlouvu s firmou Regizona s.r.o. na realizaci projektu Multimediální centrum pro vzdělávání a volný čas.
 žádost fy REMA Battery s.r.o. na zřízení
místa zpětného odběru přenosných baterií
a akumulátorů.
 pronájem části budovy č. e. 27 o výměře
18 m2 paní Aleně Huťkové, Halenkovice 763 za
čtvrtletní nájemné 1026,- Kč.
 žádost ZŠ a MŠ Halenkovice na navýšení
žáků školní družiny ze současných 50 žáků ve
dvou odděleních na 70 dětí ve 3 odděleních.
Nové oddělení bude v budově č. p. 164 v 1. třídě.
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 nabídku fy GARDEN na realizaci rekonstrukce parků 1 a 2 – Pláňavy.
 nákup reklamních předmětů propisky
a reflexní pásky od fy Václav Frais.
 schválila žádost Pečovatelské služby Napajedla o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
na rok 2017 ve výši 2.516,- Kč.
 umístění pamětní desky p. Zezuly na ZŠ
Halenkovice se slavnostním zahájením školního roku.
 zaměstnání p. J. Kopeckého – údržba obce,
za podmínky získání podpory na mzdu od
Úřadu práce.
 nákup PC a monitoru do kanceláře OÚ od
firmy ACS Zlín za cenu 23 000 Kč.
 nabídku fy Petr Macháček na dodávku
vertikálních žaluzií do kanceláře starosty za
6 478 Kč.
 žádost fy ARS projekt Zlín na prodloužení termínu dodání projektové dokumentace DÚR a DSP Revitalizace chodníky Dolina
I z důvodu dlouhodobé nemoci externího
projektanta komunikací a prodloužení realizace předchozího projektu. Původní termín
realizace do 31. 5. 2017 se posunuje dohodou
na 30. 9. 2017.
 dodavatele pro akci zateplení budovy OÚ
Halenkovice, firma Diamonds Technology
s.r.o. Praha s nabídkou 1.459.831 Kč a pověřila
starostu obce podpisem smlouvy.
 dohodu o převodu práv a povinností ze
smlouvy o poskytování servisních služeb mapového portálu Geosense, a to z fy Cleerio s.r.o.
na Geomorava s.r.o.
 přijetí neinvestiční dotace ve výši
564.188,40 Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Halenkovice na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
 záměr výpůjčky pozemku p. č. 1752/5
o výměře 25 m2 pro umístění vjezdu k novostavbě RD na p. č. 1752/6 pro Lenku Mihálovou, Halenkovice 744.
 záměr výpůjčky pozemku p. č. 3609/9
o výměře 3 m2 a p. č. 3608 o výměře 3 m2 pro
uložení a vedení kanalizační přípojky a p. č.
3609/9 o výměře 20 m2 pro umístění vjezdu k novostavbě RD na p. č. 972 pro Ludmilu
Mülerovou, Šarovy 34.
 žádost paní Boženy Kedrušové na
ukončení pracovního poměru - obsluha sběrného dvoru Dolina k 31. 12.
2017.
Pokračování na straně 4.
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přijetí účelového daru z nadace Synot ve výši
10 000,- Kč pro ZŠ a MŠ Halenkovice.
 výpůjčku pozemku p. č. 3609/9 o výměře 3
m2 a p. č. 3608 o výměře 3 m2 pro uložení a vedení kanalizační přípojky a p. č. 3609/9 o výměře 20 m2 pro umístění vjezdu k novostavbě RD
na p. č. 972 pro Ludmilu Müllerovou, Šarovy 34,
76351.
 výpůjčku pozemku p. č. 1752/5 o výměře 25
m2 pro umístění vjezdu k novostavbě RD na p. č.
1752/6 pro Lenku Mihálovou, Halenkovice 744,
76363.
 záměr výpůjčky pozemku p. č. 3015/3
a 3016/3 o výměře 20 m2 pro umístění mobilní
zastřešené garáže k RD č.p. 231 pro Zdeňka Markovce, Halenkovice 231.
 záměr výpůjčky pozemku p. č. 3547/11 o výměře 25 m2 pro umístění a zbudování sjezdu ke
stávajícímu pozemku p. č. 2336/7 pro p. Marka
Ščevíka, Nábřeží 1354, Napajedla.
 zaslání poptávky na dodávku retardéru na
Dolním Konci.
 zapůjčení plochy letiště (pouze zpevněné
plochy) a průjezd po MK ke kamenolomu pro p.
Minaříka, za stanovených podmínek – poplatek
1000 Kč, kauce 5000 Kč, prezentace obce Halenkovice, zajištění toalet a úklidu.
 příspěvek 12 000 Kč na setkání bývalých učitelů k výročí p. Zezuly dne 9. 9. 2017.
 výběrové řízení na obsazení pozice referent
OÚ Halenkovice na ½ úvazek, celkem přijato 6
žádostí o pracovní místo. RO vybrala na základě
zkušeností a praxe v oboru paní Bc. Šárku Hrubanovou, Halenkovice 128.
 dodatek smlouvy s EP ENERGY.
 fixní poplatek za zapůjčení letiště nebo uzavření MK ve výši 1000,- Kč.
 cenovou nabídku a smlouvu s firmou Apyroglobal s.r.o. na dodávku a montáž 20 ks lavic na
hřiště, které budou v majetku obce Halenkovice.
 výpůjčku pozemku p. č. 3547/11 o výměře
25 m2 pro umístění a zbudování sjezdu ke stávajícímu pozemku p. č. 2336/7 pro p. Marka Ščevíka,
Nábřeží 1354, 76361 Napajedla.
 výpůjčku pozemku p. č. 3015/3 a 3016/3
o výměře 20 m2 pro umístění mobilní zastřešené
garáže k RD č. p. 231 pro Zdeňka Markovce, Halenkovice 231, 76363.
 smlouvu o dílo s firmou Král-service s.r.o. na
zpracování dokumentace k podání žádosti na
MMR na dotaci „Rekonstrukce sportovního areálu“.
 nákup opony na sál KD od firmy Stardom
Company s.r.o.
 smlouvu s p. Bronislavem Langrem na rekonstrukci stropu (nové kazety) sálu KD Halenkovice.


použití fondu investic ZŠ a MŠ Halenkovice na opravu školní jídelny.
 převzetí vyřazeného majetku ze ZŠ a MŠ
Halenkovice - židle a lavice ze školní jídelny.
 odstranění kamenů u MK u č.p. 714. S p.
Očadlíkem dohodnuto odstranění kamenů
do konce září a po provedení prací na stavbě
kanalizace bude umístěno svislé dopravní
značení – patníky (Předpoklad začátek roku
2018).
 poskytnutí dotace pro ZŠ a MŠ Uherské
Hradiště, Šafaříkova ve výši 2500 Kč - náklady
na vzdělávání v rodině 1 žáka z Halenkovic.
RO nesouhlasí
s návrhem GB-Geodézie na přesunutí pozemku p. č. 1074 - 3737 m2 v rámci pozemkových úprav KÚ Žlutava, požaduje zachování
pozemku místem i tvarem.
 s pořízením mobilního rozhlasu od fy NEOGENIA - p. Andrejčák.
ZO bere na vědomí
Zprávy o plnění usnesení z minulých zasedání ZO.
 Zprávy o činnosti rady obce.


ZO si nevyhrazuje
Právo rozhodovat ve věcech uložení a vedení sítí formou věcného břemene na pozemcích obce, a to od 01.01.2017.



ZO schvaluje
Strategický rozvojový plán Obce Halenkovice na období 2017 – 2018 v předloženém
znění.
 Rozpočtové opatření č. 03/ZO/2016
v předloženém znění.
 Obecně závaznou vyhlášku Obce Halenkovice - č. 1/2017 o místním poplatku ze psů.
 Rozpočtové opatření (v upravené podobě) č. 01/ZO/2017.
 Závěrečný účet Obce Halenkovice za rok
2016 a souhlasí s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad.
 Účetní závěrku Základní a Mateřské školy
Halenkovice za rok 2016.
 Účetní závěrku Obce Halenkovice za rok
2016.
 Výmaz zrušeného Mikroregionu Chřiby
z rejstříků svazku obcí.
 Udělení dotace formou veřejnoprávní
smlouvy na rok 2017 pro:
Římskokatolickou farnost Halenkovice, IČ:
48471623, ve výši
300 000,- Kč
Klub biatlonu Halenkovice, IČ: 65792114, ve
výši
60 000,-Kč
Domov pro seniory Napajedla, IČ:
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70850976, ve výši
70 000,-Kč
TJ Halenkovice, IČ: 44005300, ve výši
80 000,-Kč
ZŠ Halenkovice, IČ: 75021331, ve výši
65 000,-Kč
 Předložený návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Žlutava v návaznosti
k pozemku ve vlastnictví Obce Halenkovice.
 Přijetí daru, pozemek parcelní číslo
2578 PK v k.ú. Halenkovice do svého majetku od p. Marčíka Aleše.
 Přidělení dotace z Ministerstva zemědělství ČR na akci „Kanalizace a ČOV - II.
etapa“ ve výši 18 848 000 Kč a souhlasí
s podmínkami čerpání prostředků státního
rozpočtu určených na financování akce dle
Rozhodnutí čj. 15878/2017-MZE15131
o poskytnutí dotace.
 Užívané názvy místních částí obce Halenkovice dle předložené tabulky a mapového listu.
 Rozpočtové opatření č. 02/ZO/2017.
 Záměr na změnu poskytovatele služeb
kabelové televize včetně nové koncepce
TKR.
 Návrh na zřízení dotačního programu
„Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů v Halenkovicích“ dle
přiloženého konceptu – podmínek.
 Záměr na směnu či prodej části pozemků ve vlastnictví Obce Halenkovice par.
č.78/4, 3606/6, 3550/3 a PK 2657/6 dle
důvodové zprávy popsané v zápisu ZO.
ZO pověřuje
Starostu obce vypracovat a zveřejnit fakta, která definují postoj Obce Halenkovice
k dopisu p. Hampla na změnu ÚP Halenkovice.


ZO neschvaluje
Návrh na změnu ÚP u pozemku par. číslo 629/6 v k.ú. Halenkovice dle předložené
žádosti p. Dušanem a p. Petrou Vavrušovými.
 Předložený bezúplatný převod 2 ks akcií
společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
o nominální hodnotě 1000,- Kč od Ministerstva financí do vlastnictví Obce Halenkovice.


ZO potvrzuje
Nepřijetí (bezúplatný převod) 2 kusů
akcií společnosti Vodovody a kanalizace Zlín,
a.s. od Ministerstva financí ČR dle usnesení
ZO č.13/XV/2017 ze dne 27. 4. 2017.
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Senioři 70+

Dobrý den vážení a milí,
za krásného slunného dne, byla to neděle
18. června 2017, se uskutečnilo v kulturním domě setkání seniorů 70 plus. Zážitky
a hodnocení mnoha účastníků tohoto setkání byly a jsou převážně až nadšeně pozitivní
s velkým obdivem a uznáním celé akce.
Je nasnadě, že mnoha zúčastněným dávají takováto setkání a zájem o každého z nich
v tomto věku sílu a elán do dalšího života.
Velké poděkování, a to mnohokrát, patří
vám všem, kteří jste se o toto dílo zasloužili!!!
Díky panu starostovi Jaromíru Blažkovi,
místostarostovi Františku Vojáčkovi a kronikářce Dr. Marii Kašíkové, kteří k přítomným promluvili a zajišťovatelům jak programu, tak skvělého pohoštění a obsluhy
pod vedením Bohdanky Blažkové a Pavlínky Bieberlové s dalšími pracovnicemi
a pracovníky obce, včetně dobrovolníků se
setkání vydařilo. Díky patří také kuchařkám školní jídelny za chutný a zdravý oběd
a všem dalším nejmenovaným.
Krásným kulturním zážitkem, za nějž
patří taktéž vřelé poděkování, byla vystoupení jako dárek účastníkům setkání ve
zpěvu Terezky Bieberlové, Štěpánka Abraháma, Lukáška Marcaníka s jeho sestrou
Lenkou za hudebního doprovodu a vedení jejich učitelky zpěvu paní Svobodové.
Mile a se zapálením tančily a zpívaly děti
z mateřské školy třídy Koťátek, pod vedením paní učitelky Dáši Holáskové a Elišky
Černochové. V krojích a folklorním stylu
zaujaly pozorné diváky děti z Radovánku
z Napajedel se svými písněmi a tanci. Na
závěr kulturního bloku vystoupila paní
Markéta Sudolská s krásným orientálním
tancem, samozřejmě ve stylovém oblečení.
Všechna vystoupení byla odměňována přítomnými seniory
potleskem a uznáním.
Každý účastník setkání byl
obdarován malou pozorností,
kterou obdržel od dětského
krojovaného páru Melisky Holáskové a Míši Kučery.
K volné zábavě, tanci a zpěvu a vzájemnému povídání až
do ukončení hrál a zpíval pan
Václav Šubík s jeho osobitým
citem a letitými hudebními zkušenostmi nám známé a krásné
písně.
Mnohokráte díky za krásné
nedělní odpoledne.
Senioři 70 plus

Štěpán
Abrahám

Atmosféru rozvířila svým
půvabným tancem.

Děti z napajedelského Radovánku.

Duet v podání Lenky
a  Lukáše Marcaníkových.

V průběhu léta jsme se bohužel rozloučili
s panem Jaromírem Skácelem - na snímku vpravo.

Josef Michalík

Na sále vládla velmi přátelská atmosféra.
Naše nejstarší občanka uprostřed paní Anežka Navrátilová.

Pohled do zaplněného sálu. Pozvání přijalo přes 150 hostů.
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Vzpomínky na kantorskou profesi a 100. výročí narození Karla Zezuly

S přibývajícím stářím, v osamění, kdy se
střídají léta se zimou, radost se žalem, zalétají myšlenky do prožité minulosti.
Chci připojit hrst vzpomínek na učitelování ve Vlčnově, Uherském Hradišti, Starém Městě a v Halenkovicích.
Díky dobrým studijním výsledkům na
základní škole v Bojkovicích jsem byla přijata bez přijímacích zkoušek na gymnázium v Uherském Brodě. Chtěla jsem po maturitě studovat lékařství v oboru pediatrie.
Práci lékaře jsem si v plné míře ověřila jako
pacientka při půlroční hospitalizaci v nemocnici v Uherském Hradišti. K tomu jsem
měla i příznivé podmínky. Maminčin bratr
lékař mně pomáhal nejen znalostmi a praxí, ale i příslušnou literaturou. Žel, zklamání
nastalo v období přihlášek na vysoké školy.
Tehdejší politická situace vzhledem k postojům rodičů mně studium neumožnila.
Původní snaha studovat lékařství byla
vystřídána povoláním učitele. V čem jsem
viděla a vidím dodnes smysl v působení
učitele? Především v náročnosti na vlastní
práci. Pamětliva toho, že vím-li to já, neznamená to ještě, že to ví i můj žák. Z náročnosti na sebe a vnitřní sebekázně vyplývala i náročnost na žáky, později i ve funkci
zástupkyně ředitele a výchovného poradce
na mé spolupracovníky. Do jaké míry byla
má vize splněna, nechť objektivně posoudí moji bývalí žáci, učitelé, i když tady také
platí – „všem nevyhovíš“.
Po doplňovacích studiích na Pedagogické škole v Kroměříži jsem byla v r. 1954
ustanovena na škole ve Vlčnově. Obec
Vlčnov je rozsáhlá rozlohou, známá výbojným temperamentem obyvatel, folklorem,
Jízdou králů, hudebními aktivitami a dalším. Pomyslná vzdálenost z Halenkovic do

Vlčnova je 30 km. Obtížné však bylo denní dojíždění s komplikovanými přestupy
– z Halenkovic autobusem do Spytihněvi,
odtud vlakem s přestupem ve Starém Městě, v Kunovicích, v Hradčovicích a odtud
autobusem do Vlčnova. Zejména v zimním
období se stávalo, že při zpoždění některého spoje jsem musela pěšky zdolávat 7
km z Hradčovic přes Veletiny do Vlčnova.
Krutý mráz v r. 1955 se patřičně zveřejnil
červeným záznamem na mém nezdařilém
nose.
I zde začátky bez předchozí praxe nebyly ideální. K výuce mi byly přiděleny jazyk
český, jazyk ruský a třídnictví v 7. třídě, věkově odpovídající pubertálním aktivitám,
zejména v chování. Přiznám se, že jsem si
užila své, zejména v době, kdy žáci zjistili
můj nelibostný vztah k myším, které přebývaly pod stupínky. V době výuky dávaly
o sobě patřičně znát, což se projevilo na
chování mém i žáků.
Nepříjemnou zátěží pro nás učitele bylo
povinné přesvědčování zemědělců ke vstupu do JZD, dále pak sčítání dobytka a drůbeže. Mnohde nás vítali i zemědělským
nářadím v ruce. Prvotní nesnáze ve výuce
byly časem překonány a já se těšila přízni
žáků, kolegů i rodičů žáků. V paměti mi
utkvěly i návštěvy tanečních zábav, které
jsem si oblíbila.
Když jsem se v r. 1957 vdala, zažádala jsem si o přiblížení k Halenkovicím.
V prosinci téhož roku jsem byla přijata na
JSŠ v Uherském Hradišti a krátce poté, po
nástupu kolegyně vyučující na mateřskou
dovolenou, pak do Starého Města s výhodným dojížděním.
Zde jsem si prožila i spanilou jízdu tatraplánem-šestsettrojkou. Během výuky
funkcionáři n. p. Fatra v doprovodu man-

žela, kterého si vyzvedli z práce, si přijeli
i pro mne s příkazem přesvědčit rodiče ke
vstupu do JZD. Následovala výhružka, že
při nezdaru nás propustí z práce. Nevítaní
návštěvníci na příkaz ředitele museli dvě
hodiny čekat, až mi skončí povinnosti, s připomenutím, že se mám do školy vrátit.
Na moji žádost jsem pak mohla od srpna
roku 1958 působit v místě bydliště. Spolu
se mnou byly na školu jmenovány Marie
Krpcová-Bomerová, Ludmila KazderováWalová a Danuše Krčmářová-Vytlačilová.
V přípravném týdnu jsme se sešly před
vchodem školy a v domnění, že dveře jsou
zamčeny, jsme čekaly. Zanedlouho se k nám
přidružily stávající učitelky Alena Gabrhelová a Jindřiška Mikulajová. Vzájemně jsme
se představily a ony nás zvědavé informovaly o řediteli Karlu Zezulovi, aniž se ujistily, že nad námi otevřené okno náleží právě
jemu. Jindřiška dramaticky popisovala, jak
má ředitel doma těžkou situaci, že před příchodem a návratem ze školy domů se musí
postarat o dobytek a drůbež, a ještě pracuje
na poli. Alena patřičným způsobem zdůraznila kantory méně oblíbenou hospitační
činnost. Tu se k našemu údivu v okně objevila hlava ředitele s výzvou ke vstupu do
budovy, že dveře jsou odemčeny. Zda si vše
vyslechl, nikdy nedal najevo.
Pokračování na straně 7.

Na hospitaci
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Pokračování ze strany 6.
Budova svým vybavením spíše odpovídala dávné minulosti. V přízemí dřevěné WC.
Podlahy tmavé, dřevěné, voda na mytí se
nosila ve džbánu z pumpy před školou, topilo se ve velkých kamnech, do nichž vyučující přikládali dřevo a uhlí. I stávalo se, že se
trouby kamen navazující na komín vychýlily
a třídy se zahalily dýmem. Vyučující se žáky
přečkávali na chodbě do doby, než přivolaný
ředitel závadu odstranil.
Součástí učeben byly dřevěné stupínky,
úkryt nepočitatelného počtu myší, které
neplánovanými nájezdy i během vyučování
„přispívaly“ k výuce i chování žáků. Stalo se
to v říjnu 1970. V poklidu, při opravě sešitů,
se k mému zděšení na stole objevila myš.
V tu chvíli, ve stavu osmého měsíce těhotenství, atletickým výkonem jsem se octla
na stole a následnými skoky po lavicích,
pádila do otevřených dveří. Cestou k domovu do Zádřinoví jsem ale již pomalou chůzí
zpytovala špatné svědomí kvůli artistickým
výkonům a stejně tak i kvůli jejich následkům. Téže noci jsem sanitkou ujížděla do
zlínské porodnice, kde jsem po krátké době
porodila nedonošeného syna Luďka, který
po pěti dnech života umírá. Ne však můj
strach z myší.
Ředitel Zezula se osvědčil nejen jako
přísný ředitel a učitel, ale i jako neplacený
údržbář při častých závadách staré budovy.
Jako příklad uvádím jeho opravy střechy po
deštích či náporu větru, stejně tak se podílel
na vyrovnávání dlažby chodníku navazující
na jídelnu, v zimě na rozmrazování pumpy
před školou, kde voda sloužila nejen k mytí
a vaření ve školní kuchyni, ale podílel se i na
všem ostatním, co stáří budovy vyžadovalo.
Stávající budova nestačila prostorově ani
kapacitně počtu žáků, takže se muselo vyučovat na směny. Žáci po ukončení 5. třídy
byli nuceni i z odlehlých míst bydliště za
tuhé mrazivé zimy a deště zdolávat cestu za
dalším vzděláváním pěšky do Napajedel.
Nelze se divit, že tento fakt po delší dobu
trápil místní občany, včetně ředitele školy.
Tím se násobila i touha po nové škole. Jednání o vytoužené realizaci těchto plánů byla
velice složitá – peníze, materiál. Původní záměr stavět budovy školy ze dřeva, byl později za úporného jednání funkcionářů obce
i ředitele Zezuly vystřídán plány na budovu
zděnou. Stavebním materiálem byly cihly
z bouraček v Otrokovicích. Vysoká účast
neplacených brigádníků všech věkových kategorií, budovatelský elán a nadšení dávaly
naději na včasný úspěch díla. Mezi pravidelnými účastníky brigád nikdy nechyběl Zezula, který kromě odváděné práce přispíval
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i z domu tajně
přinesenou
slivovicí.
D a t u m
1. září 1960 se
zapsal do dějin obce jako
velká událost
– byla otevřena nová budova II. stupně
obecné, později základní
Budova nové školy v pozadí pouťových atrakcí
školy. Nechyběly slavnostní děkovné projevy. Velkým zážitkem bylo din, což bylo náročné – zejména pro vyučujívystoupení žáků pod vedením učitelů staré cí matematiky, češtiny a ruštiny – předmětů
školy.
vyžadující pravidelné opravy školních i doDo nové budovy nastoupily převážně mácích prací.
mladé svobodné učitelky, zástupcem řediteToto období mně připomněl při jubilejle se stal Vladimír Vytlačil z Pardubic, který ním setkání bývalý žák, jemuž jsem pololetní
plnil i funkci výchovného poradce. Ubytová- slohovou práci oklasifikovala známkou „zení pro učitele v obci chybělo, takže museli máky s mlékem“. Vysvětlení je prosté. Stalo
za prací dojíždět. Způsob cestování auto- se to ve škole před pololetím ve večerních
busy, zejména v zimním období, se stával hodinách při opravách slohových prací, kdy
pro žáky i učitele velkým problémem. Při jsem na zvýšený pracovní úvazek vyučovala
větší sněhové nadílce autobusy nezvládaly kromě češtiny i ruštinu. Patřičně unavená
přepravu a dojíždějící v závějích zdolávali jsem přemýšlela, jak nasytit večer rodinu.
cestu z Napajedel pěšky. Zcela vyčerpáni, po Nápad, že bych zvládla zemáky s mlékem,
štamprli slivovice od ředitele, předstupovali jsem v okamžiku stvrdila jako známku do
před žáky. Než se jim podařilo dorazit, třídy právě opraveného sešitu. Následující den
po příchodu do třídy mne vítala bujará náse spojovaly a na žáky dohlížely i uklízečky.
Odlehlost obce a komplikované dojíždě- lada žáků. U stolu přistál vlastník hodnocení se stávaly úskalím při zajišťování výuky. ní a naléhal, abych hodnocení zapsala i do
Na školu byly dosazovány mladé svobodné žákovské knížky. Tam jsem však již uvedla
ženy, které často po provdání následovaly hodnocení číslicí. Tímto úsměvným příklamanžela do jeho bydliště, jiné odcházely na dem chci dokladovat časté nepříjemné situmateřskou dovolenou. Získat kvalifikova- ace z období chybějících kantorů.
Překvapující změna ve vedení školy nanou náhradu bylo složité. Zbývající učitelé
byli zatěžováni přemírou přesčasových hoPokračování na straně 8.

Tolik oblíbená harmonika pana Karla Zezuly
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Pokračování ze strany 7.
stala v r. 1967, kdy si zástupce ředitele Vytlačil zažádal na jiný okres k výkonu funkce
ředitele. V této situaci mne můj nadřízený
ředitel v pohospitačním rozboru hodiny
šokoval návrhem, abych převzala funkci po
Vytlačilovi. V tom okamžiku jsem měla pocit aprílového žertu. Úvaha, že bych spolupracovala s člověkem vyžadujícím respekt
podřízených, s vědomím své malé postavy
s nepřitažlivou vizáží a při nedostatku řečnického talentu, k tomu péče o vlastní děti,
práce na rozestavěném domě i skutečnost,
že na škole působí vyučující převyšující mé
vzdělání (aprobace pro výuku 1. – 5. ročníku) mne nenechaly otálet se zápornou
odpovědí. Krátce poté mě ředitel Zezula
ujišťoval nabízenou pomocí a radou, takže jsem nakonec od 1. srpna 1967 začala
vykonávat funkci zástupce ředitele, včetně
výchovného poradenství. Potřebné znalosti
k výkonu funkce zástupce jsem si ověřovala
dvouletým funkčním studiem pro ředitele a zástupce ukončené diplomovou prací
a závěrečnou zkouškou. Stejně tak i později
další dvouleté studium pro výchovné poradenství se stejným ukončením.
Při vzpomínkách na tu dobu nelze opomenout proklamované „spojení školy se
životem“. V obci snad nebylo kulturní, politické či společenské události, která by se
obešla bez kulturního vystoupení žáků
pod vedením učitelů. Mnohým žákům ožívají vzpomínky na divadelní představení,
v nichž účinkovali. Ani učitelé nezůstali
pozadu. Spolu s ochotnými rodiči v režii
Karla Zezuly úspěšně sehráli divadelní hru
„Hrdinům slzy nesluší“. Svým uměleckým
provedením se dostali až do národní soutěže a z divadelního festivalu v Jiráskově Hronově si odnesli 1. místo.
Čas nezastavíš, nelze ho podplatit. Rok
1978 se stal dalším mezníkem v životě zdejší školy. Důchodový věk zasáhl i zasloužilého učitele, ředitele, nositele vysokého státního vyznamenání s udělením medaile J. A.
Komenského – Karla Zezulu.
Jaký to byl člověk? Narodil se 6. srpna
1917 v Dolních Heřmanicích na Vysočině.
Později po vystudování učitelství nastoupil
na školu v Halenkovicích, kde se pak oženil
s Annou Kašpárkovou a z původního pobytu u Horehleďů v Dědině se přestěhoval do
domu své manželky s popisným číslem 22,
s níž později přivedl na svět dcery Miloslavu
a Annu.
Jeho pedagogická činnost byla v období
války přerušena příkazem nastoupit k práci v uhelných dolech v Ostravě. Po válce se
Karel Zezula vrací do svého bydliště, kde se

později po odchodu p. řídícího Zlobického
v r. 1950 ujímá této funkce.
Ředitel Zezula si ověřoval kvalitu výuky
častými, ale u vyučujících méně oblíbenými hospitacemi, při nichž sledoval pracovní
metody, výchovné a vzdělávací cíle i vědomosti žáků. Pod jeho důsledným vedením
se osobnost učitele postupně zdokonalovala a mnozí učitelé odcházející z Halenkovic
pak na dalších školách působili jako ředitelé
či zástupci ředitele a jako vedoucí předmětových komisí.
Pracovní vypětí občas vystřídaly i idylické chvíle. Jeho harmonika, uložená v koutě
kabinetu, nezahálela, stávala se i doprovodným společníkem při vystoupení žáků na
slavnostních příležitostech, stejně tak zpříjemňovala společné oslavy všech zaměstnanců školy, odbývající se ve staré školní
jídelně u příležitosti oslav Dne učitelů,
ukončení školního roku nebo jmenin Karla.
Zde si zaslouží vzpomínku i dvakrát uskutečněné výjezdy na konci školního roku do
vinného sklepa do vesnice na Hodonínsku,
bývalého domova kolegyně Věry Jiříčkové. Odtud pak po vydařených prožitcích,
nasyceni bohatým pohoštěním jsme se za
ranního úsvitu vraceli vlakem do svých domovů. Osobní účast ředitele, dobrá nálada,
jeho hlasový fond, zpěv a vtipná vyprávění
přispívaly i k utužení kolektivu. Málokterá
významná událost v obci se obešla bez jeho
obsahově i hlasově poutavých projevů. Činil tak i na přání při posledním rozloučení
u hrobů našich spoluobčanů.
V povědomí kantorů v době málo politicky příznivé se zapsal i svým nebojácným
charakterem. Zastal se p. učitele Zapletala
z Otrokovic, když byl krátce před důcho-
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dem za zaslouženou facku synovi vysokého
politického funkcionáře okamžitě ze školy
odvolán. Stejně tak poskytl azyl panu učitelovi Františkovi Cívelovi, který nemohl učit
kvůli náboženskému vyznání a rovněž Aleně Kolískové, vyučující v Napajedlích, která
byla pro své výtvarné projevy v r. 1968 při
vstupu varšavských vojsk na naše území ze
školy stranickou organizací vyloučena.
Hrdinsky se zachoval před pololetím školního roku při jedné neohlášené návštěvě
stranického funkcionáře ředitele závodu,
jehož dcera usilovala o studium na střední
škole a potřebovala dobré známky na vysvědčení. Návštěvník si nechal do ředitelny
předvolat vyučující dcery, aby zjistil její klasifikaci. Takto v zástupu vyučujících došla
řada i na vyučujícího matematiky Metoděje
Omelku. Po sdělení nepříznivého hodnocení dcery jej ředitel závodu uchopil pod krk.
V témže okamžiku Zezula návštěvníka již
vyváděl ze školy za límec s doprovodnými
slovy, že za školu a odvedenou práci si zodpovídá sám a nechť tak on činí zase ve svém
závodě.
Uznání si zaslouží i vybudování školní
zahrady k výuce pracovní výchovy na druhém stupni základní školy. Z jižní strany byla
lemována květinami, ze západní a severní
ovocnými stromy a zbývající část směrem
východním osázena keři rybízu, pod nimiž
se nacházely záhony a záhonky k výuce dle
stanovených osnov, součástí zahrady byl
i skleník. O prázdninách se o zahradu starali
žáci pod vedením učitelů. Pěstovala se zelenina i brambory, ovoce pak zpracovávaly na
marmelády, sirupy a zavařeniny obětavé kuchařky ve školní kuchyni.
Pokračování na straně 9.

Karel Zezula se svými žáky
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Pokračování ze strany 8.
Ředitel Karel Zezula se do dějin obce zapsal jako poslanec, stejně jako dlouholetý
předseda Národní fronty a kronikář obce.
Svůj vztah k milované obci vyjádřil v obsáhlé i poučné knize o Halenkovicích.
Rovněž je třeba vzpomenout jeho účast
na pohřbu místního faráře Františka Chály.
Navíc při slavnostním ukončení MČSP (Měsíce československo-sovětského přátelství)
při kulturním vystoupení se žáky zazněly
i vánoční koledy. Propagátoři ateismu to nepřehlédli a dostalo se mu odměny v podobě
výhružných dopisů z vyšších míst.
Zásadu důvěřuj, ale prověřuj, si vyučující
staré školy plně ověřili překvapivou návštěvou ředitele, který neváhal překonat hřbitovní zeď vedle školy. Stalo se to o hlavní
přestávce. My kantoři ještě dvě minuty po
ukončení hlavní přestávky jsme v zápalu
dohrávali karetní hru, jíž nás naučila oblíbená Lea Matoušková z Otrokovic. Při ní nás
nečekaně přistihl ředitel. Stačil nám jeho
přísný pohled a karty jsme pak příležitostně hráli pouze po vyučování. Naši vzájemnou přízeň Lea pak potvrdila pozváním na
rodinnou chatu na Rusavě.
Důchodový věk Karla Zezuly v roce 1978
se stal dalším mezníkem v historii školy, jeho
nástupcem se stal Václav Kalivoda z Bučovic. Začátky jeho působení byly poznamenány přístavbou tělocvičny, dílen a školní
jídelnou, v té době opět „v akci Zet“. Podíleli
se na nich místní občané a po pracovní době
i ředitel s vyučujícími. Kromě času přitom
nechyběly ani další starosti s uvedením do
provozu, včetně výměny školního nábytku.
Pod Kalivodovým vedením nezaostávala ani
školní zahrada. Vysázena byla řada malin,
na úschovu nářadí přibyla dřevěná chata.
V životě každého člověka jsou určité důležité mezníky. Čas se nezastavil ani u mne.
Nastupující profesní rok si podává ruce
s rokem 1990, dle psaných norem je čas do
důchodu. Učila jsem ráda, ne však nadšeně
klasifikovala s lítostí nad těmi, kteří byli obdařeni slabším nadáním. Tuto jejich nedokonalost jsem se snažila řešit doučováním
před vyučováním. Stěžovat si nemohu ani
na spolupráci rodičů svých žáků, vzájemně
jsme se radili, jak zdokonalit znalosti či chování dětí. Mezi mé příjemné zážitky náleží
i setkávání s bývalými žáky – jubilanty, kteří
vzpomínají a veřejně s úsměvem přiznávají
svá alotria z mládí.
S mým odchodem do důchodu opouští
funkci ředitele i pan Václav Kalivoda a nastupuje na 1. ZŠ v Napajedlích, kde po krátké
době již zastává funkci zástupce ředitele. Po
jeho odchodu se ujímá vedení školy mladý

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Pohled na centrum obce před zahájením výstavby školy

Pohled na centrum obce s budovou nové školy
nadějný Vojtěch Tělupil, po mně pak po 23
letech přejímá funkci zástupkyně ředitele
moje bývalá žákyně, v práci neúnavná, důsledná, paní Hana Huťková.
I pod jejich vedením obě školní budovy
zaznamenávají velké změny. Společenský
vývoj si vyžádal i modernizaci škol. Díky
dotacím z EU a práci stavebních organizací
byly rekonstruovány šatny, WC na obou školách, provedena nástavba nad tělocvičnou,
která slouží pro školní knihovnu a družinu.
Škola byla zateplena, s novými fasádami na
obou budovách, zlepšilo se i další vnitřní zařízení škol.
Rok 1990 je tedy rokem změn: výměna
vedení škol a můj odchod do starobního důchodu. Jeho smutnou součástí je i překvapivé úmrtí, kdy bývalý ředitel, zasloužilý učitel
a nositel vysokého státního vyznamenání
Karel Zezula u svých včeliček, vzdálených
od bydliště, dne 8. července 1990 umírá.
Týden před jeho úmrtím se i já v kulturním domě v Halenkovicích v družné sestavě
kolegů, správních zaměstnanců, zástupců
MNV a OKS i za účasti pozvaného Karla Ze-

zuly a za bohatého pohoštění v doprovodu
hudby KZ loučím se školami v Halenkovicích, rovněž i s funkcemi vedení Klubového zařízení vykonávané od r. 1967 a taktéž
vedení kroniky se zápisy obce Halenkovice
od r. 1978. Při této příležitosti v tanečním
rytmu valčíku jsem se s Karlem Zezulou naposledy setkala.
Pane řediteli, nechť můj nedokonalý příspěvek o Vaší neúnavné práci a zásluhách
konaných ve prospěch žáků i veřejnosti je
malým poděkováním s přáním, nechť je Vám
země, v níž spočíváte, lehkou, aby Vaše zásluhy byly i na nebesích patřičně zúročeny.
V závěru si dovolím tvrdit, že především
díky pedagogům obou škol ani v dobách pro
ně těžkých, se nezpronevěřili svému poslání
a garantovali vždy dobrou úroveň vzdělání
a výchovy žáků. Rovněž mé upřímné poděkování patří všem mým bývalým žákům
a kolegům, kteří to se mnou na škole vydrželi. A pokud se stalo, že jsem se provinila,
prosím, zapomeňte a pokud jsem i dobro
konala, vzpomínejte.
Bývalá učitelka Zdeňka Rapantová
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KAREL ZEZULA zápis z kroniky z roku 1990

Spolu s osmi sourozenci se narodil
6. srpna 1917 v Dolních Heřmanicích
u Velkého Meziříčí jako syn zemědělce.
Jeho dětství je úmrtím maminky ochuzeno
o mateřskou lásku. Své nadání a touhu stát
se učitelem uplatnil studiem na Vysoké
škole pedagogické v Brně. Po absolvování
studií jej umístěnka zavedla v roce 1942
k nám, do chudé rozsáhlé slovácké vesničky Halenkovice na obecnou školu. Žel zde
v době fašistické okupace po 1 roce svého
působení byl pro vlastenecké přesvědčení
z učitelování odvolán a totálně nasazen do
dolů v Ostravě, kde životu nebezpečných
podmínkách pracuje až do ukončení II.
světové války.
Po válce ho opět vábí kouzelná příroda
rozlehlých Halenkovic k návratu zpět na
jeho začínající působiště, i když nutno doznat, že se mu dostávají nabídky k lepšímu
umístění v rámci Moravy. Zde také nachází
svou lásku – Aničku Kašpárkovou, která
pak po uzavření sňatku věnuje svou oddanost a práci pro rodinu, která je později
obohacena radostnými událostmi – narozením svou dcer: Mileny a Anny.
Neúnavným pomocníkem byl i ve veřejném životě. 13 let působil jako předseda
místního výboru Národní fronty, aby zde
společně kloubil a vedl zájmové organizace k zajištění celoobecních potřeb a cílů.
Zanedbatelná nebyla po několik volebních
období funkce poslance a člena rady národního výboru. Trvalá památka zůstane
na něj jako úspěšného režiséra a divadelníka vůbec. Jeho zásluhou divadelnictví
rostlo a zapustilo své trvalé kořeny.
Byl dlouholetým členem Sokola a Svazarmu. V českém svazu ovocnářů a zahrádkářů mnoho let působil jako člen výboru
a předseda revizní komise. Sám se řadil
mezi velmi aktivního ovocnáře, čehož byly
dokladem jeho výpěstky na výstavách
a své pěstitelské zkušenosti předával školní mládeži.

Více jak 20
let až do svého
úmrtí vzorně vykonával funkci
kronikáře obce,
o čemž svědčí
nejedno vyhodnocení a čestná
uznání vyšších
orgánů.
Jeho
zápisy do kroniky byly vždy
prodchnuty láskou k naší obci
i snahou ukázat
budoucím generacím náš dnešní
život. Jako kronikář býval nedílnou součástí sjezdu rodáků,
setkání bývalých žáků, aby zábavnou a poučnou formou jim připomínal dějiny jejich
rodné obce. Byl autorem velmi zajímavé
a odpovědně zpracované monografie „Halenkovice – dějiny, současnost a perspektivy“.
Byl zakládajícím členem Sboru pro občanské záležitosti, nositel čestného uznání
okresního sboru pro občanské záležitosti
a zde plnil 37 let smutný úkol – loučil se
s místními občany na jejich poslední cestě.
Být učitelem, vychovatelem generací – to není jen jedno z lidských povolání.
V tom skromném slově je nezměrný obsah povinností, zodpovědnosti a lidských
cností, hluboký zdroj obětavé práce pro
druhé, vzácné pochopení radostného poslání – sloužit v tom nejvznešenějším smyslu společnosti a životu.
Dokladem toho, že oplýval vzácnými
morálními vlastnostmi, pracovitostí, houževnatou pílí, byla skutečnost, že po odchodu do důchodu pana ředitele Zlobického, byl jmenován, v té době ještě poměrně
mladý do funkce ředitele školy a v této
funkci setrval až do odchodu do důchodu
– to je do roku 1978.
Ale nebyl zdaleka
z těch, kdo se spokojí
s pouhým, byť řádným
plněním uložených povinností. Nebylo mu
lhostejné nevyhovující
hygienické prostředí
staré školní budovy.
Jeho zásluhou i fyzickým přičiněním byla
provedena rekonstrukce školy včetně obměny zařízení a vybavení.

K tomu, aby dětem usnadnil dalekou neschůdnou cestu do měšťanské školy do
Napajedel, podařilo se mu po dlouhých
a složitých jednáních prosadit výstavbu
nové školy, ale také později dát základy
k výstavbě nové tělocvičny, dílen a školní
jídelny.
Stovky dětí, desítky kantorů procházely jeho rukama a odcházely do života
poznamenány jeho ušlechtilým vzorem.
Mladým, především začínajícím učitelům
byl neocenitelným pomocníkem. Zejména
při častých hospitačních činnostech předával nenásilnou a taktní formou zkušenosti
a rady obohacené svou pedagogickou praxí i vlastním sebevzděláním.
Za svou záslužnou pedagogickou činnost, za obětavé úsilí ve vylepšení podmínek školy, za angažovaný přístup v práci
pro veřejnost byl oceněn nejvyšším rezortním vyznamenáním ministerstva školství.
Není snad nikoho, kdo by nevzpomínal
na školní léta, tak úzce spjatá s nejkrásnějšími léty dětství. A z vrcholu té vzpomínky
nikdy nezmizí jako světlo majáku úsměv
laskavé tváře Karla Zezuly, úsměv očí, jež
dovedly pohladit srdce, povzbudit i proniknout až k svědomí, a jež byly smutné,
když musely být přísné. Sám si vystavěl
v srdci svých žáků, kolegů i početné občanské veřejnosti pomník krásnější a trvalejší
kovu a kamene.
Dne 8. července 1990 v dopoledních
hodinách uprostřed pilné práce mezi jeho
včeličkami nečekaně zhasly jeho oči, utichl
jeho pěkný zvučný a lahodný hlas, aniž by
se rozloučil, umírá v náruči své nejstarší
dcery Mileny.
Ze zápisu p. Zdeňky Rapantové
(obecní kronika - r. 1990)
vypsala Bohdana Blažková
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Setkání pamětníků při příležitosti 100. výročí narození Karla Zezuly

Bývalé členky učitelského sboru, které
přijaly pozvání na setkání v Halenkovicích:
Anna Křiváková, Květa Mrazíková, Zdeňka Vitásková, Jaroslava Škamralová, Božena Šišková, Věra Aujeská, Zdeňka Grebeňová, Jana Čepová, Miroslava Hanáková,
Blažena Jüngerová, Ludmila Kišová, Marie
Matulíková, Marta Musilová, Jana Vodicová, Věra Jiříčková, Ludmila Walová, Ilona
Blahušová, Božena Kopecká, Jarmila Jelínková, Hana Huťková, Marie Kašíková, Marie Mihalová, Zdeňka Rapantová. Jako hosté se zúčastnili Vojtěch Tělupil – současný
ředitel školy, Jaromír Blažek – starosta
obce a Bohdana Blažková – matrikářka.

V nově zrekonstruovaných a v příjemných barvách laděných prostor
školní jídelny se 9. září 2017 uskutečnilo jedinečné setkání bývalých učitelů naší školy, jehož účelem bylo oživit
vzpomínku na osobnost pana Karla Zezuly. Toto přátelské posezení jeho tehdejších spolupracovníků mělo neobvyklou atmosféru naplněnou pokorou
a skromností přítomných. Vzpomínalo
se nejen na jeho vrozené umění učit
a vychovávat, ale i na jeho velkou pracovitost, obrovskou obětavost, smysl
pro povinnost a veselou povahu. Učitelky o něm mluvily s úctou a vděčností,

Společné setkání 9. září 2017

že mohly pracovat a „učit“ se své profesi
po boku takového člověka.
Velké poděkování za nápad uspořádat
tuto akci a zorganizovat ji patří paní Zdeňce Rapantové, bývalé zástupkyni ředitele
pana Zezuly.
Děkujeme také současnému řediteli
p. Vojtěchu Tělupilovi za poskytnutí školních prostor a paním kuchařkám Janě Doležalíkové, Jaroslavě Grebeníčkové a Jarmile Gabrhelíkové.
Hana Huťková
Na následujících snímcích jsou paní učitelky, které se zúčastnily setkání v Halenkovicích.

Na vás čtenářích necháváme dosazení jmen ke známým tvářím.
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Ročník 1965/1966

Nahoře zleva 2. stojící
Marie Matulíková,
Božena Čermáková-Šišková,
Zdeňka Senčáková-Grebeňová,
2. stojící zprava
Věra Jiříčková

Ročník 1968/1969

Nahoře zleva 1. stojící
Ilona Blahušová;

Dole sedící vedle p. Zezuly
Zdeňka Rapantová (zleva),
Věra Aujeská (zprava)

Ročník 1969/1970
Nahoře zleva 4. stojící
Jana Benediktová-Čepová;

Zprava 1. stojící
Zdeňka Procházková-Vitásková

Dole zleva sedící
Zdeňka Grebeňová, Věra Aujeská
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Krása našeho prostředí
Zastavil jsem auto na kopci u kapličky.
Rozhlížím se po okolí a v duchu se slyším říkat: „... kdo chce vidět Halenkovice, musí chodit tři měsíce.“ Mám to ale
štěstí, že mohu poznávat Halenkovice už
devět let. Za tu dobu mi zdejší prostředí
nevšedně přirostlo k srdci. Místní kopce,
vůně lesa, čistý vzduch, všechno si mě
nějak podmanilo. Dobře rozumím tomu,
proč naši předkové, když s láskou mysleli na domov, nezpívali text typu francouzské Marseillaisy, ale raději si vzpomněli na to, že voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách, v sadě skví se
jara květ...
Žijeme opravdu v neskutečně krásném
prostředí a někdy mi přijde líto, že si to
velice málo uvědomujeme, málo si toho
ceníme. Vzpomínám si, jak jsem svému
kamarádovi z Anglie ukazoval krásy
zdejšího prostředí. Zrovna kvetly ovocné stromy v alejích cest. Pro nás možná
už banální a samozřejmá záležitost. Můj
známý byl pohledem na rozkvetlé koruny naprosto uchvácený. Musel jsem na
okraji cesty zastavit a společně jsme se
„kochali“. Připadal jsem si jako malé dítě,
v jehož očích a mysli je všechno nové, neohleděné, krásné a zajímavé.

Ano, krása skutečně ohromuje a je jí
plno kolem nás, jen se člověk musí umět
zastavit. Fascinuje mě zeleň první jarní
trávy, bývám ohromený zpěvem ptáků,
vyvolá mi úsměv na rtech beruška, která se rozhodla po mně pochodovat. Každý úsvit i západ slunce je originálním
a úchvatným představením. Všechna velká náboženství oslavují nádheru stvoření a myslím si, že smysl pro posvátno
pochází právě odtud. Krása vnuká člověku pocit vděčnosti a touhu ji opětovat.
Probouzí vlídnost a laskavost. Copak
bychom dokázali být na někoho agresivní a hrubí po tom, kdy jsme rozjímali
v krásné krajině nebo obdivovali západ
slunce? Vnímání krásných věcí naopak
přináší spokojenost a dokáže proměnit
výraz tváře. Vzpomínám si, jak jsem jednou navštívil starší manželský pár. Oba
manželé v důsledku svého zhoršujícího
se zdravotního stavu byli zavřeni v prostorách svého domu. Nešlo přehlédnout
jejich smutný výraz v obličeji a prázdné
pohledy plné úzkosti. Ať jsem se snažil
sebevíc, zdálo se mi, že žádná moje slova
jim nedokázala dodat kousek povzbuzení. Po chvíli jsem byl sám naplněn pocity bezmoci, smutku a rezignace. A pak

mě napadla myšlenka vzít je někam do
přírody. Nebylo to snadné přemluvit je,
aby opustili domov, ale nakonec přece
jen nasedli do mého auta a vyjeli jsme.
Zastavil jsem na vršku kopce, kde byl
nádherný výhled na krajinu a naprosté
ticho. Seděli jsme, aniž by kdokoli z nás
něco řekl. Uplynula chvíle a já užasle,
aniž bych jim o tom řekl, pozoroval jejich uvolněné tváře a jas, který jim zářil
z očí.
Buďme vnímaví na krásu a ukazujme
pěkné věci i dětem. Krása nás pak sama
naučí vážit si prostředí, ve kterém žijeme,
a přinese spokojenost našemu životu.
O. Bohumil Kundl

Halenkovice
Petr Navrátil
Halenkovice, krásné velice!
Mezi kopci, údolími,
do široka, do daleka
v náručí tkví chřibských lesů
naše vesnice.

FOTO: František Riedl
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Studánka pod skálou

Psal se rok 1968 a v hlubinách halenkovických lesů se procházel náš děda,
když tam v údolí objevil pramen vytékající z jádra skály. Není divu, že ho
třpytící se provázky průzračně čisté

vody okouzlily a rozhodl se z pramene
vybudovat studánku, která by mohla
sloužit ku radosti všem. Jak řekl, tak
také udělal a zanedlouho byla na světě
studánka, kam nás vodíval a učil lásky
k přírodě. Čas plynul a osud tomu chtěl,
že jednoho dne roku 1993 děda vydechl naposledy. A věřte, nebo ne, studánka vyschla.
Dlouhá léta po pramenu nebylo ani
památky. Až do léta roku 2016, kdy
jsme se rozhodli studánku obnovit, aby

72. výročí ukončení II. světové války
Ve středu 3. května 2017 se v Halenkovicích a okolních obcích uskutečnila společná tichá vzpomínková akce při příležitosti
72. výroční ukončení II. světové války.
Pietního aktu se kromě zástupců vedení
naší obce zúčastnili atašé Ruské federace
Arťom Indyčenko, starosta Otrokovic Jaroslav Budek, místostarosta Otrokovic Jiří
Veselý, starosta Žlutavy Stanislav Kolář,
starosta Bělova Jiří Přecechtěl a poslanec
PS Parlamentu ČR Antonín Seďa.
Významná delegace uctila památku obětí války položením kytic k pomníku padlých u školy a na hroby rumunských vojáků a Jána Valaštiaka na místním hřbitově.
(paja)
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mohla zase sloužit. Stálo nás to mnoho
úsilí. Obnovení podzemního pramene,
vyčištění a dezinfekce skruží a jejich
utěsnění. V létě následujícího roku bylo
dílo dokonáno a voda začala opět vyvěrat. Studánka byla s průtokem 6 litrů za
minutu obnovena a její voda je na základě rozboru vhodná i pro kojence.
Tradice tak může pokračovat a dělat
radost napříč generacemi.
Tereza, Bronislav a Zdenek Langerovi
Technické zabezpečení Marek Adamec
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Sjednocení místních názvů
Ve středu 31. května 2017 se konala mimořádná schůze zastupitelstva obce Halenkovice. Schůze měla na programu jen jeden

Ludvík Trvaj a Josef Janeček. Vedoucí skupiny Josef Janeček seznámil zastupitelstvo
se závěrečným návrhem sjednoceného názvosloví. Členové skupiny čerpali poznatky
nejen od obyvatel, ale i z map různého stáří
a původu i od pamětníků. Velmi obtížné
bylo přesně určit nejen název místní části,
ale i jeho přesné umístění podle katastru.
V některých případech bylo nutno sjednotit
i názvy jednotlivých úseků. Například místní
část Dolina je tak dlouhá, že samotná specifikace Dolina nestačí. Nebo Kržle. Jsou Přední,
Střední, Zadní, nebo Horní a Spodní? Používá
se název Katernice, nebo Kateřinice? A část
U Mlýna – který už neexistuje? Rechtorův
bod – revizi názvosloví jednotlivých částí nebo Rektorův žleb? Takových otázek bylo
v katastru obce, včetně polí a lesů. Pro Ha- mnoho.
V polovině roku 2016 byl návrh komilenkovice je pojmenování jednotlivých částí
velmi důležité, protože mají 30 místních čás- se zveřejněn a občané byli vyzváni, aby se
tí. Jejich názvosloví nebylo dosud na mapách k tomuto návrhu vyjádřili. Jak konstatoval
jednotné, měnilo se podle stáří i podle typu starosta obce – za dobu vystavení návrhu
mapy. Cílem bylo sjednotit tyto názvy s těmi, se žádný občan k němu nevyjádřil! Přitom
které se dnes používají. Sjednocené a schvá- je tato otázka pro Halenkovice, zejména pro
lené názvosloví bude dáno k dispozici ČÚZK návštěvníky a služby (poštu, DHL, záchran(Českému Ústavu Zeměměřičskému a Katas- nou službu a jiné) velmi důležitá, protože ne
trálnímu), který zajistí jeho používání všemi každý je vybaven GPS systémem, který určí
optimální cestu a přesně lokalizuje cíl. Zeptáinstitucemi.
Vedení obce v loňském roce ustanovilo li se návštěvník na cestu k někomu, o němž
zvláštní pracovní skupinu, která se zabývala ví, že bydlí „Na Kržlách“, tak to mu nikdo moc
revizí místního názvosloví. Skupina praco- neporadí.
vala v počtu 5 členů ve složení Marie ZapleNěkteré názvy nebyly zcela jednotné,
talová, Ludmila Zapletalová, Anna Horková, a proto se schůze dost protáhla. Ale, konec
dobrý – všechno dobré.
I když nikdy se nezavděčíme každému, a tak lze
očekávat další kritiku.
Ale kritici by si v tomto
případě měli vzpomenout na dobu, po kterou
byly návrhy zveřejněné
a každý se k nim mohl
vyjádřit.
A pár zajímavostí:
Pracovní skupina zleva Marie Zapletalová,
KRŽLE – nepodařilo se
Ludmila Zapletalová, Anna Horková zjistit odkud toto slovo
pochází. Dáte-li si KRŽLE
do vyhledávače, objeví se
rada křížovkářům – část
obce Halenkovice.
BÁBOLNÁ – je podle
obce Bábolná v Maďarsku, odkud pocházeli dělníci, kteří stavěli objekt
porodny prasat. Bábolná
je její název, ne název
cesty kolem potoka.
CIGÁNOVA SKÁLA –
skála
tam snad byla, dnes
Josef Janeček a Ludvík Trvaj
už ne.
-redakce-

Halenkovické Safari

- Lovci, pytláci a ochránci

Červen je pro děti nejen posledním
měsícem školní docházky. Je i měsícem, kdy se na Zlínsku koná akce klubu Pathfinder – oblíbené Safari. I letos
se místem lovu divé zvěře stala louka
na „Zemanových“ v obci Halenkovice.
V podhorské vesnici, kde je nám místní samospráva příznivě nakloněna
a tuto akci podporuje i finančně. Zúčastnilo se i několik halenkovických
dětí, které na Safari lovily již po druhé.
V neděli 11. června od brzkého rána
tým pořadatelů s místní rodinou Skřivánkových v čele připravovali vše potřebné proto, abychom mohli strategicko-atletickou hru rozehrát.
Něco málo přes 30 dětí, které přijeli z Kopřivnice, Uherskohradišťska,
Valašských Klobouk, Zlína, Halenkovic a dokonce i „zo“ Slovenska, mohly
při slunečném a teplém počasí začít
nahánět „divou zvěř“. Totiž starší studenty oblečené do triček s potiskem
různých zvířat. Smyslem bylo ulovit a získat kartičku, kterou ukládaly
„v bance“ na svůj účet. Ale při lovu
si museli dát lovci pozor na pytláky,
kteří je nemilosrdně okrádali. Nebojte, takto nepoctivě se pytláci chovali
jen při hře, jinak samozřejmě vědí, že
krást a loupit se nemá. Nad tím vším
okem bystrým bděla parta rangerů –
ochránců, kteří lovili pytláky a kontrolovali platnost licencí lovců.
Kdo si myslí, že lovci a pytláci budou
brzy zničeni, tak se mýlí. Kdo byl brzy
vyčerpán? No přece lovná zvěř. Ale
naštěstí se mohli měnit a prostřídat,
takže lovci a pytláci měli pořád koho
lovit.
V poledne jsme se společně naobědvali, a pak již čekali na vyhodnocení. Letos si odměny vybírali sami
účastníci hry – podle toho, jak se
umístili a co právě bylo v odměnách
k mání a co se hráči líbilo. Tak doufám,
že snad byli všichni spokojeni, možná
i vyčerpáni, protože sluníčko a teplo
se opravdu ukázaly v plné síle.
Nakonec chci poděkovat všem pořadatelům, sponzorům a také účastníkům za přípravu a realizaci hry.
Všechny vás srdečně zveme na
Safari 2018. Můžete si ve svých kalendářích zaznamenat červen 2018
- Safari Halenkovice.
P. Matula
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Patnáctimiliontý občan žije mezi námi

Veronika Horková, rozená Chytilová
z Halenkovic, je právě jedno z 839 dětí,
které nosí titul Patnáctimiliontý občan.
Narodila se 28. března 1977 v den, kdy
statistický úřad odhadl, že naše tehdejší
československá republika překročí v počtu
obyvatel hranici 15 miliónů. Ve všech koutech naší země bylo narození patnáctimiliontého občánka důvodem k radosti a velkým oslavám. Nejinak tomu bylo i v naší
sousední obci Spytihněv, kde rodina Chytilová v době Verunčina narození bydlela.
Zaznamenali jsme pro Vás článek ve
Spytihněvském zpravodaji č. 1/2017, který
připomíná tuto událost.

MOJE VZPOMÍNÁNÍ
„Do mojého zpomínání patří také táto
kratičká událosť, co sa váže k našéj dědince. V březnu 1977 sa narodilo rodičom Boženě a Jiřímu Chytilovým, co bývali u nás
v domku čp. 63, v nemocnici v Gottwaldově děvčátko, a to sa stalo „15miliontým
občánkem tehdejší Československé socialistické republiky“, dostala méno Veronika.
Vedení MNV a Sboru pro občanské záležitosti přivítali rodiče, děvčátko a přátele na
slavnostním obřadě na MNV. Je zapsané do
Kroniky – pamětní knihy. Co já zpomínám,
býl jí věnovaný veliký tupeský keramický
taléř – vyrobený na zakázku s popisem
k téjto události a za budovú radnice zasaděný společně tatínkem a předsedú MNV
Vratislavem Hladkým stromek lipa (tá
první od úřadu). A aj dyž ju kerýsi dobroděj sa snažíl zničit, olámat – darebák. Zbrchala sa a zvetila sa z toho a roste dál díky
tatínkovi Chytilovém, kerý s láskú o ňu
pečovál, zalévál, ořezávál. A tak tá Veronika, co bývá vedle v Halenkovicách a lipa,
co roste u nás, oslavily
krásných 40 roků. Verunko, moc zdraví, štěstí, radosti a lipo, hodně květů
a vůně.“
Jarmila Ulmanová,
Spytihněv
Starší z dcer Vendulka
nám milý článek s láskou a s patřičnou hrdostí
přečetla na maminčině
oslavě nádherných narozenin.
Veronika po vzoru
svých rodičů je obětavá,
nezkazí žádnou zábavu,
velmi pracovitá, a především vynikající učitelkou

v naší mateřské škole. S manželem Zbyňkem vychovávají dvě krásné dcery Vendy
a Adélku.
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…„Patnáctimiliontý občan“ žije tady
s námi a rozdává radost všem.
P. Bieberlová

Vzkaz od Verunky: „Velké díky za vše.“
Lípa u našich spytihněvských sousedů je dodnes svědkem všech Veroničiných velkých životních událostí, jak
dokazují následující snímky….

Verunka se svými Sluníčky ze školky
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Pošťák

č. 85

Správný název této profese je poštovní doručovatel. Tento název se na Halenkovicích
neujal a spojil se s vesnickým titulem „strýček“.
Tak se stal známým všem obyvatelům Halenkovic „strýček pošťák“, příjmením Zapletal.
Jak dlouho pošťáka vykonával nevím, protože
když jsem se s ním seznámil měl už k šedesátce. Představil mě jej kamarád Pepek Vičánek,
a kde jinde než v hospodě na Pláňavách. Seděl
u stolu „místní elity“, kde sedávali „tarokáři“;
spolu s hrobařem Ferdou Režným, čekali na
další kamarády. Bylo teprve pět hodin, hrobník neměl momentálně žádný kšeft a strýček
po službě. Pošťáckou brašnu měl vedle sebe
se zbytkem nedoručených důchodů a oba spokojeně upíjeli pivo. Pepek, můj osobní poradce,
mě nenápadně zašeptal:
„Poruč těm dvum po velkéj borovičce, to sú
dvě vážené osoby, nemožeš vědět kdy jich budeš potřebovat.“
Dal jsem příkaz hospodskému, ten ochotně
objednávku splnil a řekl adresátům, kdo to poroučí. Hrobník se zvedl přišel k našemu stolu
a „hrozitánsky mně zachrchlal“ do ucha: „Vidět,
že si slušný člověk, až umřeš, tak ti vykopu pěkný hrob.“ Z nabídky jsem byl trochu rozpačitý,
mně bylo tehdy 25 let a jemu přes šedesát. Byl
po operaci hrtanu a pod krkem měl „takzvaného slavíka“, který mu dovoloval alespoň trochu
mluvit.
Strýček pošťák od mladé „poštmistrové“ už
věděl, že jsem nový funkcionář v zemědělském
družstvu; na dálku mně gestem připil a bezelstně se jiskrným pohledem na mně usmál.
Pepek „můj místní patron a rádce“ lakonicky
dodal: „Udělals dobře.“
Strýček pošťák byl menšího vzrůstu, hubený
a stále se usmívající človíček. Nosil starou šedou
pošťáckou uniformu s typickým pláštěm, brigadýrkou a obrovskou koženou brašnou. Svou
profesí s patřičnou vizáží se stal nepřehlédnutelnou osobností celé vesnice.
Nutno vzít v úvahu, že tehdy poštovní úřad
hrál významnou roli spojení vesnice s celým
okolním světem. Poštovní úřad v minulosti vedl
všemi vážený „poštmistr“, ale v našem případě
to už druhý rok byla 26-tiletá „poštmistrová“
a strýček k ní neměl takový respekt, jako z jejího předchůdce. Například nechtěl „za nic na
světě“ nosit novou modrou pošťáckou uniformu. „Prý na opícu chodit nebude“ a chodil dál
ve své staré šedočerné uniformě.
Na poště byla veřejná telefonní stanice,
mimo obecního úřadu, školy, zemědělského
družstva a několika málo dalších míst. Pošta
mimo věci styku s úřady a platební službou
provozovala velmi často používanou službu
zvanou „Telegram“. Pilířem poštovních služeb
bylo doručování takzvaných listovních zásilek,
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což představovaly dopisy, pohlednice a korespondenční lístky.
Vlivem historické zástavby Halenkovic se
vesnice rozkládá na dvaceti osmi čtverečních
kilometrech. Strýček pošťák s velkou brašnou
zásilek celé území za den obešel. Všechny lidi
vesnice osobně znal a odlehčoval si cestu tím,
že když někoho potkal u obchodu nebo v hospodě, kdo měl „nějakou poštu“, tak na něj zavolal a předem oznamoval: …. „Maruško, Jožka ti
píše z vojny...“nebo „Toniku, bratr píše z Ameriky...“ Svým úsměvem jako by projevoval stejnou
radost ze zásilky jako měl adresát.
Sám rád dostával pohlednice od svého synovce Radka Zapletala a chlubil se tím. On ten
synovec a rodák z Halenkovic nebyl „ledaskdo“,
byl to slavný houslový virtuos, primáš Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů a pohlednice od něj dostával strýček téměř
ze všech světových metropolí.
Když jsem strýčkovi po bližším seznámení
prozradil, že hraji v cimbálové muzice, tak jsem
podle jeho přicházejících pohlednic z celého světa věděl o všech zahraničních zájezdech BROLN-u.
Po deseti letech, když už jsem na Halenkovicích nepůsobil, jsem se účastnil mezinárodního
kongresu o drobné zvěři v Brně, jehož závěr
končil rautem s koncertem BROLNu. Jako primáš tam hrál Radek Zapletal spolu s Jindřichem
Hovorkou. Když měli pauzu, tak jsem se osmělil
a šel říct panu Zapletalovi, že jsem na Halenkovicích pracoval a přátelil se s jeho strýčkem.
Bylo to pro něj milé překvapení, odložil housle
a dal se do povídání o tom, jak prožil dětství na
Halenkovicích a o domku na Kržlích, kde se narodil. „Strýčkovi jsem sliboval, že se přijedu za
ním podívat, ale už jsem to nestihl… ...Teď bych
přijel, ale nikoho už tam neznám.“ Nakonec jsme
se domluvili, že přijede na podzim na náš „halenkovický hlavní hon“. Sliboval dělat honce a večer
se poveselit na poslední leči v hostinci na Pláňavách. Napsal mně svoji adresu, abych mohl poslat včas pozvánku. Na rozloučenou mně zahrál

písničku „Hájíčku zelený“, kterou František Bartoš ve zpěvníku „Národních písní moravských“
uvádí jako halenkovickou.
Bohužel moje pozvání bylo stejné jak strýčkovo …. Vzpomněl jsem si na svůj slib, když byla vysílána v brněnském rozhlase půlhodinka písní na
počest Radka Zapletala k jeho náhlému úmrtí….
Tak smutné zakončení nechci; raději se ve
vzpomínkách vrátíme k živému strýčkovi.
Jeho nejnáročnější dny byly při roznášení důchodů. Až do domků na mnoha místech mimo
uzavřenou zástavbu vesnice. V pošťácké brašně
nosil značné částky peněz a nikomu za přinesení
důchodu neodmítl kalíšek slivovice. Když dotyčný nebyl doma, tak peníze nesl zpět. Peníze však
nešel vrátit na poštu, protože pošta byla už kolem páté zavřená, tak šel do hospody na partičku
taroků. Brašnu si dal pod stůl a karbanil „o sto
šest“ až do pozdních hodin večerních, což se
pochopitelně vedoucí pošty nezamlouvalo. Vytýkala mu riziko zcizení peněz on však s úsměvem
stále oponoval, že se není čeho obávat, a i když
si z brašny „něco půjčil „na útratu“, pokud „nešla
karta a byla žízeň“, druhý den ráno vše v pořádku
na poště vyúčtoval. Nikdo jej za celá léta služby
neokradl, ani při pochůzce přes lesy, ani v hospodě, kdy od brašny poodešel. V dnešní době je
něco takového neuvěřitelné.
Po odchodu „strýčka pošťáka“ ze služby, byly
na poště dvě doručovatelky, a jak je to dnes s poštou na Halenkovicích nevím.
Šarm a úsměvy pošťáků mizí, stejně jako
romantika milostných dopisů, pohlednic a ozdobných telegramů. Pohlednice se stávají sběratelským předmětem a ty starší jsou stále více ceněny. Máme internet a mobilní telefony. Nemění
se jen staré zaužívané věci, ale i úroveň psaných
textů a vztahy lidí mezi sebou…
Co dodat, kolem času a pokroku nelze točit zpět.
Ing. František Libosvár
Pozn. redakce: Jak je to s dnešními poštovními
službami v Halenkovicích jsme uvedli v minulém
čísle Halenkovického zpravodaje.
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XI. ročník koštu slivovice a ovocné pálenky
40 degustátorů povolaných z různých organizací působících v naší
obci a vítězů minulých ročníků vybíralo ty nejlepší pálenky o týden
dřív v prostorách zahrádkářské
pálenice pro již 11. ročník Halenkovické trnky. I přes loňskou neúrodu
se sešlo neuvěřitelných 102 vzorků
pálenky.

V sobotu 1. dubna 2017 se otevřel prostor kulturního domu pro slavnostní vyhlášení výsledků degustace. Celý gala večer moderoval pan Vladimír Wozar, který
byl zároveň po celý předcházející týden
držitelem a ochráncem zapečetěné obálky s výsledky.
Přátelskou atmosféru umocňovala
cimbálová muzika Rováš, která hrála ne-

jen k poslechu. Pro zpestření tančil folklórní soubor Pozdní sběr z Napajedel.
Dalším lákadlem pro hosty byla oblíbená dražba vítězných vzorků.
Ceny vítězům předávali starosta obce
pan Jaromír Blažek a předseda ZO ČZS
Halenkovice pan Dalibor Stuchlík. Vítězové všech tří kategorií obdrželi pamětní
list a dárkovou kazetu s motivem Halenkovické trnky.
V letošním ročníku koštu slivovice jsme
v hlavní kategorii gratulovali dvěma vítězům. Jedním byl pan Drahomír Kocián
z Újezdska za trnku ročník 2010. Absolutním vítězem a majitelem putovního
poháru po dobu jednoho roku se stal pan
Luděk Štěpáník ze Zádřinoví, který do
soutěže přihlásil trnku směsku ročníků.
A protože v nepsaných pravidlech halenkovického koštu je, že cenný pohár nesmí
opustit katastr naší obce, putuje tedy do
Zádřinoví.
Velké poděkování patří spoluorganizátorům z řad ZO ČZS Halenkovice za hladký
a krásný průběh večera.
Redakce

pořadí

jméno a příjmení

obec

druh

ročník

body

č. vzorku

1.

Luděk Štěpáník

Halenk. 10

trnka

směs
ročníků

13,083

17

trnka

2015

1.

Drahomír Kocián

Újezdsko 64

trnka

3.

Jindřich Juřena

Halenk. 20

trnka

2.

ČZS Halenkovice

Halenk.

2010

13,083

65

2016

12,417

6

12,750

5

4.

Stanislav Michalík

Halenk. 521

trnka

2016

12,333

44

1.

Jiří Pavelka

Halenk. 67

meruňka

2015

12,000

77

11,750

84

5.

2.

Zdeněk Kurtin

Martin Kotlaba

Halenk. 656
Spytihněv

trnka

meruňka

3.

Vladimír Němec

Halenk. 301 meruňka

5.

Josef Kurtin

Halenk, 299 meruňka

4.

Jakub Skácel

Halenk. 596 meruňka

1.

Oldřich Prokop

2

Radek Zapletal

Halenk. 383

4.

Jaromír Blažek

Halenk. 260

2.
3.
4.

5.

Milan Bieberle
Vít Dundálek

František Pavelka
Lukáš Kuchař

Halenk. 703

jablko

Halenk. 701

hruška

Halenk. 365

hruška

Halenk. 640

jablko

Halenk. 188

2015

2016
2010
2013
2015

2016
2015

12,250

11,917
11,583
11,500

11,167
10,833

3

82
80
72

99
86

jablko

2015

10,833

98

hruška

2014

10,500

92

jablko

2015
2016

2016

10,583
10,500

10,417

96
102
90

Degustátoři:

Pavelková Marie,
Hrbáček Josef, Palúch
Michal, Stratil Antonín,
Kašpárková Věroslava,
Kocián Václav, Michalík
Stanislav, Trvaj Rostislav st., Ulicová Jarmila,
Chytil Jiří, Trvaj Ludvík,
Němec Vladimír, Štěpáník Luděk, Vojáček
František, Trvaj Rostislav ml., Holásek Zbyněk, Wozar Vladimír,
Bieberle Milan, Badal
Marek, Janiš Jaroslav,
Kuchař Lukáš, Krejčiřík Ondřej, Pittel Roman, Čevela Jiří, Holásek Antonín, Trvajová
Zdeňka, Stojan Radek,
Jaroslav Ulica, Jiří Doležalík, Oldřich Prokop, Věra Zábranová,
Radim Baštinec, Pytela
Daniel, František Palla,
Drahomíra Hrbáčková,
Kedruš Radek, Stuchlík
Dalibor, Toufar Jaroslav, Chaloupka Miroslav, Pavelka Jiří
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Vítězové Drahomír Kocián a Luděk Štěpáník
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Výlet do pohádky 2017

Další pokračování tradiční „Pohádky“
je úspěšně za námi. Možná to někomu
ani nepřijde, ale letošní pohádka byla
již 29. (slovy: dvacátádevátá). Ti z Vás,
kteří se do kolotoče příprav někdy zapojili, si dokáží lehce představit, kolik
práce a úsilí stojí za touto výjimečnou
akcí. Hodiny prací a příprav, stovky telefonátů a emailů, tisíce odumřelých
nervových buněk – to vše obětují organizátoři a účinkující pro rozzářená
očička a úsměvy malých i velkých návštěvníků, kterých i letos přišlo více
než dost. Aby ne, když úžasných pohádkových stanovišť bylo nepočítaně a počasí přálo měrou vrchovatou. Sluníčka
a tepla si tak opravdu užili všichni do
sytosti a ti, kterým bylo vedro a měli žízeň a hlad, vzali útokem bufety a stánky. Ty byly tradičně jak po trase, tak
i v zázemí pohádky na střelnici. Tady
kromě občerstvení čekala na děti také
spousta atrakcí a diskotéka, na kterou
naštěstí zbylo dětem po celé pohádkové cestě dost energie až do večera.
A dost energie přejeme také všem
současným a budoucím organizátorům
a účinkujícím, kteří už teď začínají plánovat a chystat „kulatý“ ročník Výletu
do pohádky.
Nakonec dovolte poděkovat VŠEM
organizátorům, účinkujícím a návštěvníkům letošní pohádky, bez kterých by
to prostě nešlo. Díky.
výbor SRPŠ

Ledové království letos poprvé

Po letech se v lese opět vynořila Černá perla
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Kosecké písně aneb Svátek ranního rozbřesku
Víc než pět stovek lidí, tři sta krojovaných
z dvaceti pěti pěveckých souborů nejen ze Slovácka. To byl v sobotu 28. května 2017 XXII.
ročník „Koseckých písní aneb Svátek ranního
rozbřesku“ v zámeckém parku v Buchlovicích.
Zpěv, hudební nástroje, kutí a svištění kos zněly
na zámecké louce plné jarních květů už třicet
minut po čtvrté hodině ranní. Po dobré snídani,
která se připravovala z šesti stovek vajec, deseti
kil cibule, stejného množství slaniny a šedesáti
litrů kyšky, přišla na řadu i soutěž o nejlepšího
sekáče. Pro Halenkovice se nám podařilo tentokrát dovést třetí místo. Je to krásná folklorní
akce, na kterou stojí zato si ráno přivstat. Odměnou za brzké vstávání je neopakovatelná
atmosféra oslavy starých tradic v podání mužských a ženských sborů. Vše se odehrává v duchu dávných zvyků.
Už dnes se těšíme na další ročník. Rodina Nedomova.

Co se v mládí naučíš...

Terezka
Tomášek s tatínkem Pavlem

Leona Nedomová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Tetiny „Zpívání o jaru“
Dne 14. března 2017 nás navštívila
Klotylda a Matylda – neboli Tetiny z Brna.
Zpíváním o jaru nám zpříjemnily toto
roční období, děti si zazpívaly známé jarní písničky, zahrály si v pohádce „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“ a zopakovaly si základní věci, které se týkají jara.
Už teď se těšíme, až nás Tetiny navštíví
s novým podzimním programem.

Divadlo žáků ze ZŠ

21. dubna 2017 jsme na obecním úřadě shlédli divadelní představení žáků 8.
třídy základní školy pod tajuplným názvem Čáry báby Cotkytle. Dětem se divadlo velice líbilo, protože mělo spád, vtip
a herci zatáhli do děje i naše malé diváky.
Určitě stálo za to, přemluvit rodiče a jít se
na představení ještě jednou podívat.
Dagmar Holásková

AKADEMIE ZŠ a MŠ
Halenkovice

Dne 25. května 2017 na Obecním úřadě
Halenkovice pořádala ZŠ a MŠ AKADEMII, kde vystupovaly děti s krátkým programem od MŠ až po žáky 9. ročníku ZŠ.
Děti ze třídy Sluníček a Berušek měly
úvodní slovo a v rytmu písniček z muzikálu Pomáda v české verzi nastartovaly
celou Akademii. A myslím, že velmi dobře.
Dále pokračovaly děti ze třídy Koťátek
s kočičí písní Malé kotě od skupiny Maxim
Turbulenc.
Přípravy nebyly jednoduché, ale potlesk a úsměvy rodičů a dětí byly odměnou
pro všechny.
Veronika Horková

Dětský den na Větřáku

Ve čtvrtek 1. června 2017 jsme s dětmi z naší mateřské školy vyrazili na
mysliveckou chatu Větřák. Na chatě
nás přivítali pánové František Gajdošík
a Štěpán Horka. Na děti čekala spousta
překvapení a soutěžních her, které byly
zakončeny sladkou odměnou. Počasí
nám přálo, a tak jsme si ještě stihli opéct výborné špekáčky. Děti tak strávily
příjemné a veselé dopoledne.
Eliška Černochová
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Výchovný program
„Buďme všichni kamarádi“

Ve středu 30. března 2017 přijela
do naší mateřské školy Mgr. Alena
Svobodová s netradičním výchovným programem „Buďme všichni kamarádi.“ Probíhal postupně ve dvou
skupinách dětí, aby si mohly všichni
vyzkoušet připravené aktivity.
Děti se hravou formou dověděly
o tělesně postižených lidech, vyzkoušely si jízdu na ortopedickém vozíku,
kreslení nohou i chůzi se slepeckou
holí se zavřenýma očima. Poznaly, že
není lehké skládání geometrických
tvarů do příslušných otvorů v plastovém čtverci, když mají zakrytý zrak
a nic nevidí. Musely si hodně pomáhat hmatem, aby správně uhodly,
kam patří plastové trojúhelníky či

čtverce. Paní magistra děti seznámila
také s pojmem Braillovo písmo – písmo pro slepé, které si děti také mohly
„ohmatat“.
Na závěr výchovného programu se
všichni seznámili se znakovou řečí
pro neslyšící spoluobčany. Naučily
se větu: „Mám tě rád,“ kterou si s pomocí vlastních rukou opakovaly ještě
dlouho po skončení programu.
Jsme rádi, že paní Mgr. Svobodová
k nám s tímto zajímavým výchovným
programem zavítala. Děti si užily
spoustu zábavy a zároveň se dověděly řadu zajímavých věcí, které jsou
pro jejich další život důležité a potřebné.
Marie Mihálová
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Škola v přírodě Velké Karlovice 4. 6. 2017 – 8. 6. 2017
Celý květen jsme se těšili na školu
v přírodě – kde to bude, co tam zažijeme,
nebude nám bez mamky a taťky smutno?
A jsme tady. Pěkný hotel nás čeká, krásná příroda všude, kam se podíváš. Když
jsme se loučili, tak byly trošku slzičky, ale
většinou u maminek. Teď máme spoustu energie a jsme plni očekávání. Protože se blíží večer, tak se trochu vybalíme,
řekneme si pravidla, jak se máme chovat
a jdeme na dobrou večeři. Pak pohádka,
pohlazení od paní učitelky (p. Černochové, Válkové a Holáskové) a spát.
Druhý den po snídani si trochu hrajeme, chystáme omalovánky diplomů
a vymýšlíme jména Šmoulů. Vycházka do
lesa k potoku nám nachystá bříška k dobrému obědu. Po odpočinku a svačině na

Kouzelník
Umíte kouzlit? My v mateřské
škole ano! Naučil nás to pan Šulaj,
herec Slováckého divadla v Uherském Hradišti, který za námi přijel 14. června 2017 s kouzelnickou
„šou“, skvěle nás pobavil a prozradil několik kouzel. Děti se hodně
nasmály a odměnily kouzelníka
velkým potleskem.
Dagmar Holásková

terase, jdeme do pralesa Razula, kde pozorujeme přírodu. Na závěr procházky
nesmí chybět zmrzlina. Před večeří si ještě stihneme pohrát, napsat dopisy rodičům, a ještě zbyde čas i na šmoulovskou
pohádku.
Další den dopoledne se dělíme na dvě
skupiny, abychom se vystřídali v hotelu
Lanterna na bazéně. Protože jsme všichni plavci, tak jsme si to náramně užili.
Odpoledne máme před hotelem sportovní hry, také vyrábíme šmoulovská
trička a za odměnu mlsáme zmrzlinu,
kterou nám přivezla návštěva – paní Mihalová.
Abychom jako Šmoulové byli dokonalí, tak předposlední den vyrábíme
šmoulovské čepice a pak vyrážíme na

procházku – prohlédnout si zábavní
park pro děti u hotelu Razula. Po odpoledních sportovních hrách se už těšíme
na podvečerní karneval, který je vyvrcholením celé školy v přírodě.
A přišel poslední den. Kufry jsou sbaleny, tak si ještě dáme túru nad hotel Galík, abychom si prohlédli malebné okolí
Velkých Karlovic a po dobrém obědě už
čekáme na autobus, který nás doveze
zase domů.
Bylo tady pěkně, počasí nám přálo,
moc jsme si to užili, ale přece jenom se
už nejvíc těšíme na naše rodiče, brášky
a sestřičky, ale také na kamarády v naší
mateřské školce. A za rok, možná, přijedeme zase!
Dagmar Holásková

Spaní předškoláků
Ve středu 28. června 2017 jsme se navečer sešli se všemi předškoláky v naší mateřské škole. Děti si sebou přinesly spací
pytel a byly odhodlány přespat. Po soutěžích plných zábavy si děti pochutnaly na
zmrzlině a párku v rohlíku. Když nastala
tma, prošly si stezku odvahy a plnily různé úkoly. Po klidně strávené noci dostali
všichni diplom za odvahu a spinkání v mateřské škole.
Eliška Černochová
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Loučení s předškoláky
27. června 2017 jsme v odpoledních hodinách připravili pro
děti, které opouštějí naši mateřskou školu, a které v září nastoupí do první třídy základní školy slavnostní rozloučení. I když
jsou to vždy smutné chvíle, loučit se s dětmi, které k nám docházely 2-4 roky, jsou zároveň i hezké. Najednou v nich vidíte již
skutečné školáky, uvědomíte si, co všechno za dobu docházky
zvládly, čemu všemu se naučily, jak dokáží vystupovat sebevědomě před veřejností atd. Děti svým celým krásným vystoupením předvedly své kvality. Jejich vystoupení bylo důstojné i humorné. Nechybělo i dojemné pasování s přípitkem, předávání
dárků a pamětních listů.
A kdože se s námi letos loučil? Byly to tyto děti:
Anička Čapková, Justýnka Šavarová, Rozálka Vlachynská,
Verunka Vičánková, Pavlínka Fürstová, Terezka Kašíková,
Leuška Luppi, Amálka Sudková, Zuzanka Surá, Klárka Plšková, Hanička Machalová, Emička Kedrová, Klárka Dudešková, Silvinka Abrahámová, Šimonek Trvaj, Románek Slezák,
Kubíček Machala, Kubíček Kuchař, Petřík Jelšík, Martínek
Jelšík, Kubíček Kašpárek, Tomášek Jančík, Petřík Gabrhelík,
Matýsek Vičánek, Ondrášek Spáčil, Adámek Pechtor, Tomášek Nedoma, Adámek Holejšovský, Filípek Štulíř.
My všichni z mateřské školy vám, milé děti, přejeme hlavně
hodně zdraví a ve škole hodně úspěchů, dobré kamarády a laskavé učitele. Vám, vážení rodiče, přejeme jen samé hezké chvíle
a radost z vašich dětí. Děkujeme, že jste nám své děti svěřili do
péče a děkujeme za vaši přízeň a spolupráci. Teď již na vás budeme jen vzpomínat a těšit se na vaše návštěvy. Mějte se moc
hezky. Bylo nám všem s vámi a vašimi dětičkami moc hezky.
Marie Mihálová
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několik momentek zachycených při loučení s předškoláky
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ZÁKLADNÍ škola
Školní družina

Vychovatelky:
1. oddělení – Michaela Lysoňková
2. oddělení – Simona Přílučíková
Celkový stav 50 dětí
1. třída - 22 dětí
2. třída - 17 dětí
3. třída - 11 dětí
Ranní družina
Celkový stav 13 dětí
1. třída - 4 děti
2. třída - 6 dětí
3. třída - 3 děti
Chování dětí bez problémů.

1. třída

Třídní učitelka: Mgr. Hana Čechová
Počet žáků: 25 (9 chlapců, 16 dívek)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním
– 25 žáků
Samé jedničky: 23 žáků, Šárka Bařinková,
Michal Červinka, Maxmilián Frolík, Adéla Gabrhelíková, Johana Hladilová, Josef
Hruban, Helena Hrubanová, Lukáš Huťka,
Dominika Juřenová, Šárka Juřenová, Adam
Kaňovský, Martin Kašpárek, Veronika Kociánová, Hannah Kovalovská, Michaela Macků, Nela Mihoková, Lucie Mikešová, Aneta
Nekorancová, Alžběta Palúchová, Rostislav
Trvaj, Gabriela Vycudilíková, Elena Vyklická,
Veronika Zdráhalová
S vyznamenáním: 2 žáci, Matěj Habrnál, Jáchym Pavelka
Chování: Bez vážných kázeňských problémů.
Zameškané hodiny
omluvené: 752, neomluvené: 0
průměr na žáka: 30,8
Panel cti: Johana Hladilová – za výborný
prospěch během celého školního roku, svědomitou domácí přípravu a vzorné chování.
Knižní odměny: 6, Šárka Juřenová, Adam Kaňovský, Veronika Kociánová, Hannah Kovalovská, Helena Hrubanová, Michal Červinka

2. třída

Třídní učitelka: Mgr. Iva Kozumplíková
Počet žáků: 27 (19 chlapců, 8 dívek)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním
– 24 žáků
Samé jedničky: 13 žáků, Amálie Březíková,
Jiří Flašar, Vít Holejšovský, Ludmila Juřenová, Markéta Kašparová, Petra Mrázková, Jiří
Musil, Ondřej Musil, Daniel Očadlík, Norbert
Pešl, Tobiáš Pliska, Jakub Tišocký, Šimon Veselský
S vyznamenáním: Jana Baránková, Aleš
Horák, Jan Kašný, Daniel Kašpárek, Marek
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Kedruš, Filip Machala, Ondřej
Navrátil, Jiří Pacholský, Šárka
Súkupová, Adéla Natálie Trvajová, Michael
Jan Vilímek
Chování: V normě.
Zameškané hodiny
omluvené: 1064, neomluvené: 0
průměr na žáka: 43
Panel cti: Jiří Musil – za dobré studijní výsledky
Knižní odměny: 5, Tobiáš Pliska, Norbert
Pešl, Aleš Horák, Šimon Veselský, Amálie
Březíková

3. třída

Třídní učitelka: Mgr. Jarmila Tělupilová
Počet žáků: 24 (13 chlapců, 11 dívek)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním
– 16 žáků
Samé jedničky: 3 žáci, Roman Vašíček, Veronika Dobrozemská, Leona Prokopová
S vyznamenáním: Jan Gajdošík, Melisa Holásková, Amálie Hradílková, Martin Jančík,
Ondřej Karbowiak, Milan Koutný, Michal
Kučera, Sandra Kulíšková, Beata Petrášová,
Denisa Spáčilová, Adam Zdráhal, Karolína
Karla Kunčarová, Štěpán Abrahám
Chování: Udělena důtka ředitele školy – za
neustálé fyzické napadání spolužáků, vysmívání se spolužákům a velmi vulgární
mluvu.
Zameškané hodiny
omluvené: 997, neomluvené: 0
průměr na žáka: 41,5
Panel cti: Amálie Hradílková – za výborný
prospěch a vzorné chování ke spolužákům
i dospělým.
Knižní odměny: 6, Roman Vašíček, Veronika Dobrozemská, Leona Prokopová, Kateřina Železníková, Beata Petrášová, Martin
Jančík

4. třída
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Třídní učitelka: Mgr. Eva Sattková
Počet žáků: celkem 15 žáků (4 chlapci, 11
dívek)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním
– 8 žáků:
Samé jedničky: 2 žáci, Jana Berzedyová,
Klára Valentíková
S vyznamenáním: Barbora Bařinková, Nikola Daňková, Vojtěch Gabrhelík, Markéta
Kubičíková, Tomáš Surý, Kateřina Linhartová
Chování: v normě.
Zameškané hodiny
omluvené: 815, neomluvené: 0
průměr na žáka: 54,33
Panel cti: Kateřina Linhartová – za udržení

pěkného prospěchu i přes větší nemocnost.
Knižní odměny: 4, Barbora Bařinková, Nikola Daňková, Jana Berzedyová, Klára Valentíková

5. třída

Třídní učitelka: Marta Skýpalová
Počet žáků: 20 žáků (12 chlapců, 8 dívek)
Přijaté žákyně na víceleté gymnázium:
Tereza Musilová, Šárka Očadlíková
Prospěch: prospěli s vyznamenáním
- 12 žáků
Samé jedničky: 5 žáků, Tereza Musilová,
Radka Kašpárková, Šárka Očadlíková, Kateřina Mrázková, Daniel Juřena
S vyznamenáním: Jolana Plisková, Karolína Večeřová, Tomáš Šubík, Julie Šavarová, Zuzana Pavelková, Ondřej Dudešek,
Štěpán Palla
Chování: Bez problémů.
Zameškané hodiny:
omluvené: 768, neomluvené: 0
průměr na žáka: 38,40
Panel cti: Tereza Musilová – za vynikající prospěch, úspěšnou reprezentaci naší
školy, vzorné chování a ochotu pomáhat
Knižní odměny: 5, Tereza Musilová, Daniel Juřena, Jolana Plisková, Julie Šavarová,
Karolína Večeřová

6. třída

Třídní učitel: Mgr. Michal Palúch
Počet žáků: 16 žáků (7 chlapců, 9 dívek)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním
– 8 žáků
Samé jedničky: 1 žák
Tomáš Černoch
s vyznamenáním: Aneta Bohunová, František Horka, Radim Štulíř, Lukáš Prokop,
Kryštof Trvaj, Kateřina Mitáčková, Tereza
Sklenaříková
Chování: Napomenutí třídního učitele
jednomu žákovi.
Zameškané hodiny:
omluvené: 727, neomluvené: 0
průměr na žáka: 45,44
Panel cti: Kateřina Mitáčková – zlepšení
prospěchu, vzorné plnění školních povinností
Knižní odměny: 3, Tomáš Černoch, František Horka, Aneta Bohunová

7. třída

Třídní učitelka: Mgr. Olga Idesová
Počet žáků: 15 (6 chlapců, 9 dívek)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním
- 6 žáků
Samé jedničky: 2 žáci
Aneta Platošová, Gabriela Hradílková
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S vyznamenáním: Vendula Horková, Alena
Velecká, Aneta Nádvorníková, Lucie Sobková
Chování: Bez problémů.
Zameškané hodiny:
omluvené: 774, neomluvené: 0
průměr na žáka: 51,60
Panel cti: Gabriela Hradílková – za výborný prospěch, vzorné chování a aktivitu
v kolektivu třídy a reprezentaci školy v jazykových soutěžích.
Knižní odměny: 6, Aneta Platošová, Gabriela Hradílková, Vendula Horková, Alena Velecká, Aneta Nádvorníková, Lucie Sobková

8. třída

Třídní učitelka: Mgr. Bohdana Ambrožová
Počet žáků: 20 (chlapců 12, dívek 8)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním
– 5 žáků
Samé jedničky: 1 žák
Lenka Marcaníková
S vyznamenáním: Ladislav Surý, Gabriela Prachařová, Denisa Skřivánková, František Trvaj
Chování: Bez problémů.
Zameškané hodiny:
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omluvené: 1174, neomluvené: 0
průměr na žáka: 58,70
Panel cti: Lenka Marcaníková – za vynikající
prospěch, práci pro tř. kolektiv, aktivitu školní
i mimoškolní a reprezentaci školy
Knižní odměny: 4, Lenka Marcaníková, Ladislav Surý, Gabriela Prachařová, Denisa Skřivánková

Nejlepší žákyně školy

Barbora
Gabrhelíková

9. třída

Třídní učitel: Mgr. Libor Lízal
Počet žáků: 19 (8 chlapců, 11 dívek)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním
– 5 žáků
Nikola Krátká, Barbora Gabrhelíková, Viktorie Trvajová, Lukáš Surý, Alice Stuchlíková,
Chování: Žádné kázeňské opatření.
Zameškané hodiny:
omluvené: 928, neomluvené: 0
průměr na žáka: 48,842
Panel cti: Dominik Vlachynský – za mimořádné zlepšení prospěchu ve II. pololetí
Knižní odměny: 6, Nikola Krátká, Lukáš Surý,
Viktorie Trvajová, Alice Stuchlíková, Kateřina
Hrbáčková, Dominik Vlachynský
Olga Idesová

Deváťáci 2017 • Volba povolání •

Gymnázium: • čtyřleté – 4 žáci
Střední odborná škola: • maturitní obor – 9 žáků • učební obor – 6 žáků

Libor Lízal

za trvale výborný prospěch,
za aktivitu a reprezentaci školy
zejména ve sportovních
soutěžích.

Horní řada zleva: Josef Vitásek, David Hastík, Roman Šubík, Dominik Vlachynský, Tomáš Hučík, Lukáš Surý, Daniel Vlk, David Trvaj
Prostřední řada zleva: Markéta Šibíčková, p. uč. Michal Palúch, Renáta Flašarová, Alice Stuchlíková, Veronika Badalová, Viktorie
Trvajová, Kateřina Hrbáčková, Adriana Vojáčková, Nikola Krátká, Marie Gabrhelíková, Barbora Gabrhelíková, Kristýna Černá, p. uč.
Libor Lízal – třídní učitel
Dolní řada zleva: p. uč. Pavlína Němečková, p. uč. Eva Sattková, p. uč. Marta Skýpalová, p. uč. Jarmila Tělupilová, p. uč. Hana Huťková – zástupkyně ředitele, p. ředitel Vojtěch Tělupil, p. uč. Olga Idesová, p. uč. Pavla Svitáková, p. uč. Bohdana Ambrožová
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Školní akademie 2017

Školní výlet

Před letošní akademií jsme si všichni v VI. třídě řekli, že to co budeme
předvádět, bude pěkná „ptákovina“.
A to téměř doslovně. Vybrali jsme písničky, upravili, sestříhali a dali dohromady kostýmy. Část kostýmů k nám
doputovala až z daleké Číny :-). No,
a už jen najít chuť (té bylo dost) a čas
(toho bylo o poznání méně), to vše secvičit a vypilovat k dokonalosti. A jak
to dopadlo? Snad dobře, protože se
bavilo jak publikum, tak také my účinkující. A o tom to je!!!!
VI. třída

Tradiční školní výlet začíná
„tradičně“ příslovečným určením místa - KAM?. Tak tomu
bylo i letošní rok, když se v VI.
třídě začal výlet řešit. Padlo několik návrhů, ale nakonec jsme
se domluvili na velmi hezkém
a milém koutu naší vlasti, a to na
jihomoravském městě Znojmo.
Už také z toho důvodu, že tam
z dětí málokdo byl a také, že se
tam jede dlouho a vlakem. Počasí nám přálo, sluníčko se na nás
usmívalo po celou dobu a nálada byla výborná. Pěšky jsme
prošli a vláčkem projeli Znojmo
křížem krážem a navštívili jsme
tajuplné podzemí, radniční věž
a znojemský hrad. Spokojené
a lehce unavené tváře dětí dokazovaly, že se výlet vydařil a už
teď se těšíme na další výlet.
VI. třída

Deň země v Kovozoo

Den Země se šesťáci vypravili
oslavit do areálu firmy Kovosteel,
kde již tradičně tato akce probíhá. Zázemí je tu pro děti perfektní
– spousta soutěží, úkolů, zážitků
a odměn. Všechno se točí kolem
ochrany přírody a recyklování odpadu, což je moc důležité a touto
formou pro děti i velmi vhodné
a přijatelné. A hlavně je to v Kovozoo baví. Tak tam běžte taky….
VI. třída
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Poznej a chraň 2017

I letos jsme se zúčastnili přírodovědně-ekologické soutěže „Poznej
a chraň“, kterou pořádá Ekocentrum
Trnka v Uherském Hradišti. Cílem této
soutěže je, co nejvíce poznat a posléze chránit přírodu Zlínského kraje, tedy
místa, kde vyrůstáme
a žijeme. V rámci soutěže družstvo žáků
vyplňuje test a poznává rostliny a živočichy.
Mohou také vytvořit
na dané téma výtvarné dílo (plakát), které
pokud je zajímavé, je
vystaveno v budově
Zlínského kraje č. 21.
A této pocty se letos

Exkurze 7. ročníku do ZOO Lešná

Oblíbenou exkurzí je u žáků návštěva ZOO v Lešné. Kdo by se netěšil,
když si může sáhnout na rejnoka nebo
být „obtěžován“ opicemi či ptactvem.
Své znalosti o zvířatech ze školních
lavic si tak můžou žáci ověřit v praxi
a nové zajímavosti pak zapsat do pracovního listu, který je součástí exkurze. A protože se nám počasí vydařilo
a žáci všechny úkoly svědomitě splnili, zaslouženou odměnou jim pak byla
ještě návštěva Zlatého jablka.
Michal Palúch

č. 85

dostalo i výtvarnému dílu našich žáků:
Vendule Pavelkové, Kryštofu Trvajovi
a Františku Horkovi. Ti pak v celkovém
hodnocení obsadili 5. místo z celkového počtu 15-ti družstev. Moc jim gratuluji a děkuji za reprezentaci naší školy.
Michal Palúch

29 2017 / 3 – 4

č. 85

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Noc s Andersenem 2017
Je jen málo akcí, které se těší takové
oblibě, a to nejen na naší škole, jako
je Noc s Andersenem. V době počítačů, mobilů, tabletů a čteček knih je to
až neuvěřitelné, že se najde ještě dost
dětí, které vezmou do ruky klasickou
papírovou knížku a čtou si v ní. A takové děti jsou i u nás ve škole. Proto
se v pátek 31. 3. 2017 odpoledne sešli téměř všichni šesťáci se spacáky,
polštáři, svačinou, plyšáky a knížkou
u školy, aby společně prožili odpoledne plné tvoření a her, večer při společné četbě a už tradiční noční promítání

filmu s popcornem.
Všichni jsme si moc
užili a ráno po snídani se nikomu ani nechtělo domů. A ještě
na závěr bychom
chtěli všichni poděkovat sl. uč. Pavlíně
Němečkové,
která
tuto úžasnou akci na
naší škole po dlouhá
léta pořádala. Děkujeme!!!!
VI. třída

Projekt KROKUS
Do tohoto projektu se naše škola zapojila letos poprvé. Během tohoto projektu, který původně vznikl v Irsku, zasadí žáci cibulky žlutých krokusů jako
připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž
zemřely během šoa (holocaustu) za II.
světové války. Žlutá barva připomíná
žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé
nuceni během nacistické vlády nosit.
Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak srozumitelně a hmatatelně
přiblížit tematiku šoa (holocaustu) žá-

kům a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. A to v dnešní neklidné době není
na škodu. Informovanost a diskuze
jsou tou správnou cestou, jak pochopit
a tolerovat ostatní lidi kolem nás.
Michal Palúch,
Pavlína Němečková
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Exkurze 9. ročníku – HODONÍN
V letošním roce žáci IX. třídy v rámci dějepisu a přírodopisu navštívili
Hodonín dokonce dvakrát. Poprvé
navštívili velmi poučnou a zajímavou
výstavu v muzeu T. G. Masaryka, prezidenta Osvoboditele, který se v Hodoníně narodil a prožil zde své mládí
a podruhé, když jako „zapálení“ geologové – amatéři se zájmem prošli expozici věnovanou geologii a naftového
dobývání. Kvalitní nafta se totiž v okolí
Hodonína těžila a těží dodnes. Součástí této exkurze byla také vycházka po
Moravské Sahaře, což je zcela unikátní
typ krajiny s jedinečnými rostlinami
a živočichy.
Michal Palúch

Exkurze do muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně pohledem žáků
Dne 27. června 2017 uspořádal p. uč.
Palúch žákům devátého ročníku opět
exkurzi do Hodonína. Jenomže tentokrát z důvodů geologického, ne historického.
Hned od rána „výlet“ vypadal zajímavě, protože se stal U Svatých „bourák“
a jako naschvál to byla moje mamka.
Takže všichni z toho měli na nádraží
„haló“. Když jsme se konečně dočkali
zpožděného vlaku, vyrazili jsme směr
Hodonín. Cesta byla pohodová a trvala

zhruba hodinu a půl. Došli jsme k muzeu a následovalo samozřejmě společné foto. Z muzea nám půjčili „hlavu
Yettiho“, což je díl ochranného obleku,
který se dává na hlavu. Pak teda začala
prohlídka s výkladem. Průvodce nám
pověděl o historii těžby nafty na území
ČR, ukázal, jak se zjišťuje, zda je v podloží ropa a jak se vůbec v dnešní době
těží a také na co je ropa dobrá a co se
z ní vyrábí. Po prohlídce muzea jsme se
vlakem přesunuli do Moravského Pís-

V rámci dějepisu jsme s žáky 9. ročníku
navštívili naše hlavní město, stověžatou
matičku Prahu. Cílem však nebyl Pražský hrad ani Karlův most, ale památky
týkající se historie nedávno minulé – II.
světové války. Praha je totiž místem, kde
docházelo k velmi významným událostem, které ovlivňovaly chod historie.
Proto jsme se vypravili do Národního
památníku na hoře Vítkov, kde je expo-

zice věnovaná čs. legionářům a vzniku
ČSR. V podzemí je také připomínka mauzolea Klementa Gottwalda. Další zastávkou bylo Armádní muzeum na Žižkově,
kde byla výstava o I. a II. sv. válce a také
o životě v Protektorátu. Tato výstava byla
dost emotivní, ale to „nejhorší“ mělo teprve přijít. Tím byla prohlídka Národního památníku hrdinů heydrichiády v Resslově ulici, kde v kryptě kostela svedli
poslední
boj
parašutisti, kteří
provedli atentát
na zastupujícího
říšského protektora Reinharda
Heydricha. V každém památníku
žáci
vypracovávali pracovní
listy, které jejich
poznatky ještě
více utužily.
Michal Palúch,
Pavlína
Němečková

Exkurze 9. ročníku – PRAHA

ku. Tam jsme si prošli Moravskou Saharu a navštívili bývalé vojenské cvičiště. Naše trasa vedla přes písčité pole,
na kterém jsme viděli i něco růst, ale
byla tam i pustina. Cestou jsme stihli i lekci zemědělství. Po „procházce“
jsme skončili v Bzenci na nádraží, kde
každý vysypal z bot „pískoviště“. Sice
jsme byli na Sahaře, ale pocitově mezi
teplotou tam a rozpálenou Spytihněví
nevidím moc veliký rozdíl.
Veronika Badalová, 9. třída

Návštěva
v knihovně

Dne 30. května 2017 se žáci ze 7.
a 6. třídy zúčastnili v místní knihovně
prezentace o americké spisovatelce
Suzanne Collinsové a její sérii Hunger
Games. Kniha se dělí na 3 díly: 1. Aréna smrti, 2. Vražedná pomsta a 3. Síla
vzdoru. Před samotnou besedou nás
knihovnice Pavlína Bieberlová zavedla do nového patra budovy kulturního
domu, které se nachází pod střechou.
Patro bude sloužit jako nová knihovna
pro děti, maminky s dětmi a širokou veřejnost.
Prezentaci o knize zpracovala Tereza
Bieberlová, která ji i celou přednesla.
Během společného besedování jsme
se dozvěděli o autorce, ale i necelý děj
všech 3 dílů. Zmínila se o hercích, kteří
hráli ve filmové verzi tohoto příběhu.
Bylo to skvělé. Určitě si s prezentací
musela dát hodně práce. Tím jí chceme
všichni moc poděkovat za její úsilí, trpělivost a nádherné prezentování.
Gabriela Hradílková
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Stezka v oblacích Dolní Morava
Dne 28. června 2017 jsme se sešli v 7:30
hod. před školou, rozloučili se s ostatními
a vydali jsme se na dlouhou cestu na Dolní Moravu. Cesta minibusem byla dlouhá

a únavná, jelikož trvala dvě a půl hodiny
v nevětraném autobuse. Když jsme už konečně dorazili na místo, šli jsme si koupit
vstupenky na lanovku a jeli jsme nahoru

ke stezce v oblacích. Lanovka byla pro 4
osoby, takže jsme si mohli popovídat. Na
místě jsme si to moc užili a máme spoustu
společných fotek, ale dva žáci měli strach
z výšek a museli na nás počkat dole. Stihli jsme to rychleji, než jsme čekali, a tak
jsme se přesunuli zpět na lanovku a po
cestě dolů jsme si vychutnali dokonalý
výhled. Z Dolní Moravy jsme se vydali do
Olomouce, kde jsme měli volno na oběd
a nákupy. Tam jsme si to užili a pak jsme
se vydali opět k našemu malému autobusu a vydali se domů. Cesta byla docela
náročná, ale všichni jsme to zvládli a pak
unavení a spokojení jsme šli domů. Výlet
jsme si i přes vedro neskutečně užili a asi
se všichni shodneme, že na tento zážitek
jen tak nezapomeneme.
Karolína Donovalová,
Sára Holásková, Gabriela Prachařová

Jazykový Babylon aneb letem světem evropským kulturákem
Dne 11. května 2017 proběhlo nocování
žáků ze 4. třídy v knihovně. Ale ještě před spaním čekal na děti „Jazykový Babylon aneb Letem světem evropským kulturákem“.
Po přebrání všech odvážných účastníků
následovalo zabydlení a pak čtení „jazykového guláše“. Že nevíte, o co se jedná? Četli jsme
krátké příběhy v různých jazycích. Samozřejmě si to vyzkoušely i všechny děti. Španělsky
nám četla Terezka Bieberlová, anglickou pohádku „Little Red Riding Hood“ Pavlínka Bieberlová, s francouzštinou a slovenštinou nám
pomohla Věrka Gabrhelíková, no a pohádku
v ruštině o třech medvědech nám přečetla
paní učitelka Marta. Ta si „oprášila“ znalost
své ruštiny po x-letech. Nechyběla svačinka ve
formě švédského stolu. Každý si vzal, na co měl
v tu chvíli chuť. A že bylo z čeho vybírat!
Teď hurá na losování. Děti se rozdělily do
4 skupinek a musely vyluštit tajenku. Po jejím
vyluštění je čekalo vytvoření vlastního dopravního prostředku pro další cestování po
evropských zemích. Nejrychleji to jde letecky,
tudíž si každá skupinka musela vytvořit své
vlastní letadlo. Nechybělo plnění dalších úkolů, vyhledávání trasy, práce s atlasem. Předletová příprava je velmi důležitá, nejenom pro
kapitána letu, který zodpovídá za celou svou
posádku. A honem na start. Na první letiště,
ať se vydáme na dobrodružnou cestu! Čekalo
nás Rusko (přiřazování názvů zvířat k plyšákům, seznámení se s azbukou, typické ruské
jídlo – pirohy). Slovensko – hlavní město, letiště, ochutnávka parenice, ale také seznámení
se s rostlinami (čučoriedka, tekvica, púpava,
karfiol, žihľava). Mezipřistání bylo i ve Španělsku, nechyběla tortilla a olivy, zpívání a poslech

písničky Sofia. Ve Francii na nás čekala Věrka,
lahodné francouzské sýry a zajímavosti nejenom o Eiffelově věži. Vyvrcholení naší cesty
bylo v Anglii. Zde mohly děti zúročit své znalosti z výuky cizího jazyka a připravily si ve
skupinkách přehledy anglických slovíček dle
různých tematických okruhů. Kluci si vzpomněli na Londýn a na to, co tam můžeme jako
turisté vidět. Následovala večeře v anglickém
stylu (hot dog).
No a samozřejmě, aby se dětem dobře spalo,
nechyběla ani stezka odvahy s pojídáním pavouků. Nebojte, všichni to zvládli. Úplně na
závěr proběhlo čtení pohádky na dobrou noc.
Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat
všem rodičům, kteří přinesli dětem „něco na
zub“. Bylo toho opravdu hodně a bylo to vynikající. Děti si měly možnost vybrat to, na co
měly právě v danou chvíli chuť. Další poděkování patří SRPŠ za poskytnutí příspěvku na
tuto akci pro děti.
NEJVĚTŠÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DÍÍÍÍÍÍKY patří
ovšem Pavlínce Bieberlové, Terezce Bieberlové a Věrce Gabrhelíkové. To ony stály u zrodu
této akce a vše pro děti připravily!
„HOLKY, MOC VÁM DĚKUJI! BYL TO OPRAVDU SUPER VEČER “. M.S.
A na závěr pár komentářů od samotných dětí.
„Moc se mi to líbilo. Chtěla bych to zopakovat. Zaujalo mě čtení v různých jazycích. Moc
děkuji Pavlínce Bieberlové, Věrce Gabrhelíkové, Terezce Bieberlové a paní učitelce Martě.“
(Markétka Kubičíková)
„Moc se mi tam líbilo, jak jsme šli stezku
odvahy. A nejvíce se mi líbilo, jak jsme létali ve
skupinkách. Chtěla bych tam být ještě.“
(Míša Mikešová)

„Úplně super. Už jsem byl na hodně takových spaní a tahle patří do těch nejlepších.
Čtení jiným jazykem byla sranda.“
(Vojta Gabrhelík)
„Velmi dobrá akce. Líbila se mi stezka odvahy, létání tím letadlem, jak jsme navštěvovali různé země. Jsem velmi spokojená.“
(Barborka Bařinková)
„Dobrá byla stezka odvahy. Jinak to bylo
skvělý.“
(Filípek Žalčík)
„Líbily se mi všechny aktivity, co tam byly,
hlavně stezka odvahy. Bylo to super!“
(Klárka Valentíková)
„Nejvíce se mi líbila stezka odvahy a různé
soutěže, které jsme dělali ve skupinách. Budu na
to vzpomínat hodně dlouho, byl to dobrý zážitek. Chtěla bych si to ještě někdy zopakovat.“
(Nikolka Vycudilíková)
„Mně se nejvíce líbila strašidelná procházka a cestování letadlem.“
(Karolínka Kašná)
„Akce mě opravdu bavila. Pobavil jsem se,
a přitom jsem se naučil hodně nových věcí.“
(Tomášek Surý)
„Mně se nejvíce líbilo čtení mnoha jazyky.
Byla tam skvělá nálada a skvělí lidé okolo nás.“
(Janička Berzedyová)
„Super, moc jsem si to užil. Spaní jsem si
taky užil, i když jsme nespali tam, kde jsme
chtěli. Stezka odvahy byla taky super, ale
mohla být trošku strašidelnější.“
(Franta Bieberle)
„Moc se mi líbila stezka odvahy, byla strašidelná a dobrodružná. Líbil se mi Babylon jazyků, překládání článků a čtení knih v cizích
jazycích.“
(Nikolka Daňková)
Marta Skýpalová
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Školní výlet žáků 2. a 3. ročníku
V letošním roce jsme uskutečnili školní
výlet „Za králem Ječmínkem“. Měli jsme
vlastní autobus, a tak jsme spojili 2. a 3.
ročník. Ve čtvrtek ráno 22. června 2017
už všichni žáci netrpělivě vyhlíželi náš
autobus. Nejprve jsme navštívili zámek
v Chropyni. Tam kromě zmínky o Ječmínkovi, zhlédli žáci sbírku hanáckých nástrojů
a nářadí pro sklizeň zemědělských plodin,
nádobí do domácností. Zámek je hezky
opraven a naše průvodkyně byly příjemné.
Následovala Kroměříž. Nejprve jsme
měli prohlídku Podzámecké zahrady.
Žáky nejvíce zaujaly veverky. Po občerstvení byla prohlídka zámku. Pěšky jsme
přešli do Květné zahrady. V bludišti se žáci
vyřádili. Ve skleníku jsme se občerstvili.
Děkujeme paní Karbowiakové za zmrzlinu zdarma pro všechny děti. Plni nových
zážitků jsme se vrátili domů. Počasí nám
přálo. Žáci se už těší na další výlet.
Jarmila Tělupilová

Školní výlet 4. třídy

Dne 22. června 2017 jsme se vydali na
školní výlet do Ostravy. Chtěli jsme navštívit
Svět techniky v Dolních Vítkovicích. Od školy jsme vyjeli v 8 hodin a do Vítkovic jsme
přijeli kolem půl jedenácté. Po krátkém
bloudění a malé zajížďce jsme konečně dorazili na místo.
Natěšeně jsme vystoupili z autobusu a nedočkavě se ubírali k budově, ve které jsme
měli objednaný vzdělávací program Malý
antropolog.
Do učebny nás zavedla lektorka, která
s námi strávila celé dopoledne a po několika
otázkách týkající se lidského těla, nás pochválila za dobré vědomosti. Zde jsme zkoumali modely lidských kostí, dozvěděli jsme
se, co vše se dá z kostí vyčíst, kteří vědci
s kostmi pracují a také jsme si zkusili z kostí
správně složit celou kostru.

Na závěr jsme byli rozděleni do čtyř skupinek. Plněním různých úkolů a pomocí
ingrediencí jsme se snažili získat odznak
nejlepšího vědce – Malého antropologa. Při
závěrečném vyhodnocení podle počtu získaných bodů jsme byli všichni odměněni
drobnými dárky.
Rozloučili jsme se a ubírali se k budově
Malého světa techniky tzv. U6, kde nás čekala expozice technických vynálezů, které
poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku.
Na úvod jsme zhlédli krátký film doprovázený osobou Julese Verna, jehož dílem byla
inspirovaná celá výstava.
Byli jsme nadšeni ze všeho, co jsme tu nejen viděli, ale mnoho činností jsme si mohli
i vyzkoušet, což bylo velmi zajímavé a poučné. Viděli jsme třeba ponorku a mohli se po-

13. června 2017 se naše třída vydala
vlakem z Otrokovic do Brna. Ve vlaku jsme
se všichni pořádně nasvačili, popovídali si,
mrkli na internet.
Po příjezdu do Brna jsme přešli na náměstí Svobody, kde jsme si prohlédli Brněnský orloj. Je to černá kamenná plastika
ve tvaru projektilu s hodinovým strojem
uvnitř. Užili jsme si i krátký rozchod po nákupech. Po rozchodu nás tramvaj převezla
k Planetáriu na Kraví hoře. Je to nejmodernější Planetárium v Evropě. Sledovali jsme
program „Do vesmíru a zase zpátky“ promítaný na stropě o průměru 16,8 metru.

Poté jsme zavítali do Vida parku,
kde na ploše téměř 5000 m2 na nás
čekalo přes 170 interaktivních exponátů rozdělených do čtyř celků:
Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Experimentovali jsme například s vodou, ohněm, pronikli jsme
do tajů fyziky, matematiky, biologie.
Poslední zastávkou byly kasematy
na hradě Špilberk. Je to pevnostní
stavba a vězení. Na závěr bychom
chtěli říci, že se nám výlet líbil a užili jsme si ho.
Žáci 7. třídy

Výlet 7. třídy do Brna

dívat i dovnitř, parní stroj, tkalcovský stav, na
kterém jsme si vyzkoušeli, jak se dříve tkalo,
na fréze a soustruhu jsme si mohli opracovat
kousek dřívka, podívali jsme se, jak se vyvíjely kolejnice a zkusily jsme si po nich tlačit
vozík, prozkoumali jsme parní lokomotivu,
zábavný byl i trenažér auta, které se nám
podařilo většinou v prudké zatáčce obrátit
na střechu. Vyjeli jsme také na vyhlídkovou
terasu, odkud jsme viděli dvě dmychadla,
která kdysi hnala vzduch do vysoké pece
a mnoho dalšího.
Výlet se nám líbil, vrátili jsme se v pořádku a plni zážitků.
Eva Sattková

Průkaz cyklisty čtvrté třídy

Po tři roky školní docházky získáváme vědomosti a zkušenosti také z dopravní výchovy. Přes zimní měsíce probíhá výuka u nás ve
škole, na podzim a na jaře navštěvujeme dopravní hřiště v Otrokovicích.
V prostorách třídy pronikáme do tajů pravidel silničního provozu pomocí přednášek
a testů. Na dopravním hřišti se více zaměřujeme na dodržování dopravních pravidel
při samotné jízdě na kole. Tato celá výuka je
zakončena získáním průkazu cyklisty na základě úspěšnosti dětí ve znalosti testů a jízdě
dle pravidel.
Letošní čtvrťáci se pokoušeli získat tento
průkaz 13. června 2017. Jedenáct žáků se
z průkazu radovalo, čtyři žáci průkaz nedostali, ale byla jim nabídnuta možnost opravy
o prázdninách.
Eva Sattková
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Soutěž v anglickém spellování ve Zlíně vyhrála Terezka Musilová
Dne 26. května 2017 proběhl ve Zlíně
další ročník soutěže v anglickém spellování.
Soutěž probíhala následovně:
1. kolo – diktát abecedy
2. kolo – spellování psaných slov
3. kolo – spellování slova, které žák vidí
na obrázku (spelluje se psaná forma)
4. kolo – spellování slovesa
(opět psaná forma)
Naši školu reprezentovaly tyto žákyně:
4. ročník – Nikola Daňková
a Klára Valentíková

5. ročník – Tereza Musilová
a Radka Kašpárková.
Vítězkou v kategorii žáků 5. tříd
se stala Terezka Musilová. Tímto
bych jí chtěla oficiálně poděkovat
za vzornou přípravu během školního roku a za skvělou reprezentaci naší školy. Poděkování za účast
a reprezentaci naší školy patří
samozřejmě také Nikolce, Klárce
a Radečce. Děkujeme.
Marta Skýpalová

Plavecká soutěž „Stříbrný věnec“

15. června 2017 se uskutečnila ve Zlíně plavecká soutěž žáků 3. ročníků „Stříbrný věnec.“
Naši školu v letošním roce reprezentovali:
plavecký styl znak: Roman Vašíček, Amálie Hradílková
plavecký styl prsa: Michal Kučera, Lea Prokopová
plavecký styl kraul: Martin Jančík, Kateřina Železníková
Náhradníci: David Sihelský, Melisa Holásková
Získali jsme medaile za
3. místo – znak: Kateřina Železníková,
za 2. místo – znak: Martin Jančík.
Všichni ostatní plavci také bodovali. A tak jsme se po dvou letech radovali
z 2. místa v kategorii žáků „nezlínských“ škol.
Plavání je pro děti nesmírně důležité. V životě se jim vyplatí.
Děkujeme všem sponzorům, kteří pomáhají umožnit plaveckou výuku dětem
z MŠ a 1., 2. a 3. ročníku ZŠ.
Jarmila Tělupilová

Vybíjená

Okrskové kolo Napajedla
GABRHELÍK Vít, HANÁK Josef, KAŠPÁRKOVÁ
Radka, MIHÁL Vojtěch, MUSILOVÁ Tereza,
PACHOLSKÝ Martin, PALLA Štěpán, STUCHLÍK Vojtěch, ŠUBÍK Tomáš, TRVAJ Jaromír,
ŠAVAROVÁ Julie, MRÁZKOVÁ Kateřina. To
je sestava páťáků, kteří nás reprezentovali
v základním, okrskovém kole ve vybíjené 12.
dubna v Napajedlích. V úvodním utkání se
projevila nervozita a po rozpačitém výkonu
přesto vybojovali proti 1.ZŠ Napajedla nejtěsnější vítězství. Ve druhém utkání jsme si
proti Tlumačovu naopak svůj díl smůly vybrali – nejtěsnější prohra 9:10! Následovalo

utkání proti Otrokovicím – Trávníky. Jasné
počty a úvahy o postupu do okresního finále
– jedině vítězství. První poločas, stav 2:4 a postup se vzdaloval. Druhý poločas však byl to
nejlepší, co chlapci a děvčata na turnaji předvedli, stav otočili a vyhráli celkově 9:7. V posledním zápase proti naprosto suverénním
domácím chlapcům ze 2.ZŠ Napajedla utrpěli
(stejně jako všechna ostatní družstva) vysokou porážku, která ale nic nezměnila na skutečnosti, že 3. místo v turnaji znamenalo postup do okresního finále, které se uskuteční
19. dubna opět v Napajedlích. Gratulujeme!

Okresní kolo
Napajedla
Téměř stejná sestava jako
minulý týden v „okrsku“ nastoupila v okresním finále ve
vybíjené ve středu 19. dubna.
Dějištěm byla opět Napajedla. Los nám určil do základní
skupiny zlínské školy Slovenská, s níž jsme vysoko prohráli a ZŠ Křiby, kterou jsme
udolali výborným výkonem
ve druhém poločase. Toto

Žlutava letos bronzová
Dne 31. května 2017 osvědčená sestava
páťáků odjela obhajovat putovní pohár tradičního turnaje ve vybíjené na Žlutavě. Po
úvodním vítězství nad I.ZŠ Napajedla zavládl
optimismus, který rychle vystřídalo rozčarování ze tří porážek v řadě. Ta s novou školou
Napajedla se tak trochu očekávala, ale prohry s Pohořelicemi a domácím týmem nelze
omluvit. Lze jen konstatovat doslova otřesný
výkon našich hráčů. Chuť si spravili v posledním zápase se Spytihněví. A tak s pouhými
dvěma výhrami to bylo šťastně nakonec celkové třetí místo. Děkuji dívkám a chlapcům
za reprezentaci školy.
Libor Lízal

vítězství nám stačilo na postup do semifinále, kde nás čekal a také porazil vítěz druhé
základní skupiny a pozdější celkový vítěz
turnaje Luhačovice. Na závěr nás tedy čekalo
utkání poražených semifinalistů v boji o 3.
místo. A byla to vlastně repríza úvodního
utkání se ZŠ Slovenská Zlín. Repríza se vším
všudy, tedy i výsledkem. Nicméně 4. místo
vůbec není špatný výsledek. Kluci a holky
se moc snažili a patří jim dík za reprezentaci
školy. Gratulujeme!
Libor Lízal
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Dětská policie Halenkovice – jaro 2017
Dne 11. května 2017 se pět žáků
4. ročníku ZŠ Halenkovice zapojilo
do projektu dětská policie, jehož
organizátorem je MěÚ Otrokovice,
odbor dopravně-správní. Děti se
pod vedením příslušníků Dopravního inspektorátu Zlín staly členy
policejní hlídky vykonávající silniční kontrolu projíždějících vozidel.
Žáci si zopakovali některé důležité zásady, které musejí řidiči
vozidel respektovat při pohybu na
pozemních komunikacích, a ná-

sledně spolu s policisty dohlíželi
na dodržování pravidel silničního
provozu. Při kontrolách se soustředili především na doklady nezbytné pro řízení a provoz motorových vozidel, dodržování zákazu
požití alkoholu před či během jízdy, používání bezpečnostních pásů
a dětských sedaček, i povinnost celodenního svícení. Děti měly dále
výjimečnou možnost seznámit se
s fungováním a obsluhou policejního radaru sloužícího k měření
rychlosti projíždějících vozidel.

Během dopoledne bylo zkontrolováno celkem 11 vozidel, přičemž
hlídka neodhalila žádné pochybení nebo porušení předpisů Všichni
„bezproblémoví“ řidiči byli tudíž
odměněni malými dárky od sponzorů projektu.
Dětská policie je dnes již pravidelnou akcí na silnicích v našem regionu. Dle našeho názoru vhodně přispívá k dopravní výchově nejmladší
generace. Upevňuje u dětí základní
návyky bezpečného pohybu po komunikacích a posiluje jejich vědomí vlastní odpovědnosti za zdraví
na cestách. Děti mají alespoň na
krátkou dobu příležitost pohybovat
se v blízkosti skutečných policistů
a seznámit se s jejich prací. Mohou
se vžít do jejich role a uvědomit si
zodpovědnost, kterou jako ochránci
pořádku a bezpečnosti na silnicích
mají.
Dětská policie je pravidelně organizována v souvislosti s naplňováním cílů Národní strategie BESIP
2011-2020 a následně Strategie
bezpečnosti Zlínského kraje pro
období 2012-2020, které vytyčují
základní cíle a opatření směřující
ke snížení nehodovosti na českých
silnicích. K tomu, aby se tato strategie stala skutečným nástrojem
zvýšení bezpečnosti silničního provozu, byly osloveny různé organizace (krajské úřady, obce s rozšířenou působností, autoškoly, dopravci
a v neposlední řadě i školy), které
mohou svými aktivitami ke snížení
nehodovosti přispět. Město Otrokovice se na základě usnesení městské
rady ze dne 17.12.2012 připojilo
k Deklaraci samospráv o spolupráci
při realizaci Strategie bezpečnosti
Zlínského kraje pro období 20122020, čímž vyjádřilo svoji snahu
přispět k plnění výše uvedených
cílů. Akce Dětská policie se pak má
stát jedním z konkrétních nástrojů,
jak cílů dosáhnout.
Sponzoři letošního ročníku:
Nestlé Česko s.r.o., Teplárna Otrokovice a.s., Continental Barum s.r.o.,
ČSAD Vsetín, a.s., Mitas a.s., DSZO,
s.r.o., EUROVIA CS, a.s., Star Zlín,
a.s., Profire, s.r.o., Toma a.s., Lapp
Kabel, s.r.o., SÍŤ 21
Lenka Žemlová, MěÚ Otrokovice
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Matematické soutěže
Matematický klokan

17. března 2017 proběhla na naší škole soutěž Matematický
klokan. Matematický klokan je matematická soutěž původem
z Austrálie, která se v současnosti organizuje ve více než třiceti
zemích světa včetně České republiky. Jako každý rok i letos soutěžili žáci 2. až 9. třídy.

V kategorii CVRČEK
– 2., 3. třída lze získat max. 90 bodů
Jméno a příjmení

body

třída

Veronika Dobrozemská

62

3.

Melisa Holásková

49

3.

Jiří Musil

49

V kategorii KLOKÁNEK
– 4., 5. třída lze získat max. 120 bodů

2.

Jméno a příjmení

body

třída

Tereza Musilová

93

5.

Karolína Večeřová

81

5.

Klára Valentíková

77

4.

Šárka Očadlíková
Daniel Juřena

Jana Berzedyová

77

67

65

V kategorii BENJAMÍN
– 6., 7. třída lze získat max. 120 bodů
Jméno a příjmení

5.

5.

4.

body

třída

Alena Velecká

74

7.

Lucie Sobková

64

7.

Nikol Vojáčková

61

6.

Adam Kedruš

63

V kategorii KADET
– 8., 9. třída lze získat max. 120 bodů
Jméno a příjmení

7.

Matematická olympiáda

V letošním školním roce se žáci 5., 6., 7. třídy zapojili do Matematické olympiády. Tereze Musilové, Kateřině Mitáčkové a Anetě Platošové se podařilo vyřešit některé úlohy školního kola. Na
postup do okresního kola to však nestačilo. Přesto si zaslouží
pochvalu, že se do této náročné soutěže pustily.

Pythagoriáda

Pythagoriáda je matematická soutěž pro žáky pátých až osmých tříd. Každé zadání sestává z patnácti příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování. Aby řešitel byl úspěšný,
musí mít 10 a více bodů. Ze školních kol mohou žáci postoupit
do okresních, a následně až do krajských kol. Při této soutěži se
nepoužívají tabulky ani kalkulačky.
Z 5. ročníku postoupily do okresního kola Tereza Musilová
a Šárka Očadlíková. Z 6. ročníku František Horka, který se ale
okresní soutěže pro nemoc nezúčastnil.
Obě dívky byly úspěšné i v okresním kole, kde Tereza Musilová získala 14 bodů z 15 a umístila se na krásném druhém místě. Šárka Očadlíková získala 11 bodů z 15 a je tedy také
úspěšnou řešitelkou okresního kola Pythagoriády. Holkám blahopřejeme.

Výsledky sběru papíru
26. a 27. 4. 2017
celkem: 12 444 kg
Nejlepší sběrači celkově:
1. KUBIČÍKOVÁ Markéta
2. VOJÁČKOVÁ Adriana
3. KAŠPAROVÁ Markéta
4. SÚKUPOVÁ Šárka
5. JUŘENOVÁ Ludmila
6. KAŠPAR Michal
7. VOJÁČEK Zdeněk
8. NÁDVORNÍKOVÁ Aneta
9. KAŠPÁREK Daniel
10. MARCANÍKOVÁ Lenka

Pořadí tříd
podle celkové hmotnosti:

hmotnost

pořadí

třída

hmotnost

1.

2.

2660,5

1.

7.

102,3

3.

7.

1535,0

3.

4.

73,0

2.
4.

Kateřina Hrbáčková

94

9.

5.

Veronika Badalová

74

9.

7.

Lukáš Surý

63

9.

9.

Pořadí tříd
podle průměru na žáka:

třída

třída

63

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

pořadí

body

Barbora Gabrhelíková

440
367
365
360
350
340
326
325
297
286

6.
8.
9.

3.
1.
9.
8.
4.
5.
6.

(kg)

1555,5
1315,0
1185,5
1139,5
1094,5
1069,0
889,0

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

3.

9.

8.

6.

5.

1.

(kg)

98,5

64,8

62,4

57,0

55,6

53,5

52,6
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Čteme dětem
Ve středu 29. března 2017 proběhla
akce pro žáky 3. ročníku „Čteme dětem“
s přespáním v knihovně OÚ. Tato aktivita
byla pro žáky připravena, aby získali vztah
ke knihám a ke stmelení třídního kolektivu. Žáci se sešli v 18 hodin v budově OÚ.
Nejprve četlly maminky, paní knihovnice a třídní učitelka. Potom následovaly
dílničky ke čtenému textu. Četli jsme si
z knih Vojtěcha Steklače Boříkovy lapálie a Naše pekelná třída. Paní knihovnice
Pavlína Bieberlová a třídní učitelka Jarmila Tělupilová připravily pro děti program.
Rodiče přichystali občerstvení.
Přišla jsem 29. března 2017 a bylo to
výborné. Všechno bylo tak, jak mělo. Čtení bylo zábavné, protože tam dováděli.
A úkoly taky, protože byly lehounké. Stezka odvahy byla výborná, i když nás strašili.
Občerstvení bylo dobré: jablíčka, pečivo,
zelenina, buchty atd. Takže hodnotím to
1*. Byla to nejlepší noc v životě.
Leona Prokopová

Dopravní soutěž

V úterý 4. dubna 2017 na naší škole
proběhlo školní kolo dopravní soutěže.
Zúčastnili se ho žáci 4. – 9. třídy. Cílem
bylo co nejlépe na jízdním kole projet
trasu plnou různých úkolů a překážek.
Ve druhé části soutěže měli žáci správně
vyřešit testové otázky pravidel silničního
provozu.
Po vyhodnocení obou částí soutěže bylo
osm žáků nominovaných do oblastního
kola Dopravní soutěže mladých cyklistů
v Napajedlech, které se konalo 24. dubna
2017.
Byli to žáci:
Trvajová Viktorie a Gabrhelíková Barbora z 9. třídy, Palla František a Trvaj
František z 8. třídy, Černoch
Tomáš z 6. třídy, Palla Štěpán,
Plisková Jolana a Mrázková
Kateřina z 5. třídy.
A že máme na naší škole
šikovné žáky, svědčí umístění
staršího družstva (Palla František, Trvaj František, Gabrhelíková Barbora a Trvajová Viktorie) na třetím místě. Většina
žáků mladšího družstva byla
na této soutěži poprvé, tak si
zatím přivezli jen zkušenosti,
ale třeba příští rok se zadaří
i jim. Všem soutěžícím patří velká pochvala za úspěch
a snahu.
Eva Sattková

Přišli jsme na OÚ přesně v 18 hodin.
Když přišla celá třída, tak jsme se rozdělili
do čtyř týmů: Boříkovci, Mirkovci, Alešovci
a Čendovci. V těchto týmech jsme plnili různé úkoly: osmisměrku, kreslení komiksu,
hledání písmen, ze kterých jsme měli složit
autorovo jméno. Totiž četli jsme knížku Bo-

říkovy lapálie a autorovo jméno bylo Vojtěch
Steklač. Já jsem byl v týmu Boříkovců. Najedli jsme se, vyčistili si zuby a po stezce odvahy
jsme šli spát.
Roman Vašíček
Děkuji všem.
Jarmila Tělupilová

Ve čtvrtek 29. června 2017 se vydali žáci 5. třídy nejprve autobusem
a následně vlakem do Ostravy za kamarády. V průběhu školního roku
2016/2017 probíhalo totiž mezi dětmi z naší školy a dětmi ze 4. B třídy
(ZŠ Ostrava, Nádražní 117) dopisování. Hlavním cílem byl rozvoj kamarádských vztahů, navazování nových přátelství a rozvoj prosociálního chování
žáků.
Po vzájemném uvítání na hlavním
nádraží následovala cesta do školy.
Děti nám školu představily a ukázaly
nám, kde mají třídu. Děvčata připravi-

la ve školní kuchyňce zeleninový salát
a upekla nám něco dobrého „na zub“.
Kluci si mezitím zasportovali. Po společně stráveném čase na školní zahradě a na školním hřišti jsme měli oběd
v jídelně. Pizza byla vynikající, taktéž
zeleninový salát a bublanina s ovocem.
Na zpáteční cestě nemohla chybět přestávka a samozřejmě točená zmrzlina,
kterou jsme dětem koupili jako poděkování za pohoštění. Někdo si dal také
ledovou tříšť. Měli jsme v plánu ještě
rozchod na náměstí. Počasí nám bohužel nepřálo. Kousek od hlavního vlakového nádraží nás zastihl krátký, ale velmi prudký
déšť . Pištění, hlasitý
smích, jekot
a další zvuky, které vydávaly děti,
musely být
slyšet hodně
daleko. Bylo
to
ovšem
něco, na co
budeme asi
všichni velmi
dlouho vzpomínat .
Marta
Skýpalová

„Za kamarády do Ostravy“
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„Vzpomínky zůstanou …“
A ještě malé ohlédnutí zpět …. a pár fotek, které nám připomenou to, co jsme společně zažili.
Čtenářské dílny jako prostředek
ke zkvalitnění čtenářství
a čtenářské gramotnosti

Minulý školní rok se žáci ve skupinkách
zamýšleli nad tím, co dělá čtenář. Vyráběli si záložky do knih a samozřejmě každý
správný čtenář má i svůj vlastní průkaz
čtenáře. Nechybělo ani čtení knih dle
vlastního výběru. Dílna čtení umožňuje
pracovat zároveň individuálně i společně. V rámci tohoto projektu byly pro
žáky do tříd zakoupeny knihy, se kterými
v rámci čtenářských dílen pracovali. Každý žák si vybíral knihu přiměřenou své
aktuální čtenářské úrovni a dle vlastního
zájmu. Šlo o to, aby žáci četli rádi. Hlavním cílem bylo „rozečíst“ a přivést k pravidelnější četbě všechny žáky.

Skupinová práce v hodinách
přírodovědy aneb pomáháme si

navzájem, spolupracujeme, respektujeme
se, vyhledáváme informace, třídíme,
vyhodnocujeme a tvoříme.

Rozloučení se spolužačkou

Amálkou Hlavinkovou, která s námi byla
ve 4. ročníku a následně i první pololetí
v 5. ročníku. Od dětí dostala vlastnoručně vyrobenou knížku a na památku ještě
i polštářek, na kterém byly fotografie ze
společných akcí. Poděkování patří také
paní Kašpárkové, která nám výrobu polštářku zajistila.

Dramatizace pohádky

Ve 4. třídě jsme udělali první krůčky
k dramatizaci pohádky „O 12 MĚSÍČKÁCH“. V rámci literární výchovy jsme si
tuto pohádku zkusili zahrát. Činnost děti
zaujala natolik, že když se rozhodovalo,
jaký program si připravíme na školní akademii v tomto školním roce, tak v hlasování zvítězila právě tato pohádka. I když
v trošku jiném, pozměněném, mírně vtipném provedení.
Ráda bych tímto poděkovala paní
Rezkové, která nám pomohla s přípravou
kostýmů a manželům Šavarovým, kteří
byli velmi ochotní a před vystoupením
děti malovali na obličej.
Marta Skýpalová
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farnost

Vděčnost

Jedna
paní, která pracuje ve velkém domově pro
seniory, mi vyprávěla o své práci a životě
v ústavu. Mimo jiné řekla: „Nedovedete si
představit, jak jsou někteří opuštění. Materiálně jim nic nechybí. Mají také plné lékařské ošetření, mají všechno pohodlí na
stará léta, ale nic víc. U mnohých se příbuzní objeví jen velmi zřídka, a tak je lidem
v domově smutno, cítí se zapomenuti“.
Kdybychom řekli, že jenom v dnešním
světě vděčnost vymizela, přeháněli bychom, protože to vždy byla jedna ze zapomenutých ctností. Ale proč vlastně lidé
zapomínají být vděční? Důvodem může
být samozřejmost, s níž rádi přijímáme
dobrodiní, která vůbec samozřejmá nejsou. Neuvědomujeme si jejich hodnotu,
a proto ani necítíme žádnou vděčnost. Někdy člověk musí např. ztratit zdraví, aby si
ho dokázal vážit a pečovat o něj. Anebo za
jak samozřejmou považují členové rodiny

Zamyšlení

Vybrali jsme pro Vás několik zamyšlení
ze stránek naší farnosti, která se dotýkají
našeho nejběžnějšího společenského tématu. Je jím „Čas“ v jeho nejrozmanitějších podobách…
redakce
Jako měla babička
„Sestřičko, máte tak krásně upravené vlasy, spletené vlasy upravené do drdolku, stejně jako měla moje babička, když jsem k ní
jezdila na prázdniny... Tak si představ, že ta
paní mne srovnávala se svou babičkou a je
mi teprve dvacet dva.“ Postěžovala si neteř,
která o prázdninách vypomáhá v rehabilitačním centru.
Jako správná tetička chápu její rozhořčení,
když ji srovnávali s babičkou. Na straně druhé je třeba se podívat i na to, co vše vyvolává
vzpomínky na ty, kteří nám byli blízcí a možná již nejsou mezi námi, a právě pohled na
běžné věci nám přinese ty krásné vzpomínky a přenese nás možná zpět do doby, kdy
nám bylo krásně ...
Buďme vděčni za tyto okamžiky, jsou to
takové bonbonky radosti, kterými jsme obdarováni. Třebas je to upozornění na to, že
moje babička byla babičkou na sto procent
a já jsem babičkou, pouze na hodiny... Možná,
že jsem tak zaměřená na svou práci a problémy, že zapomínám na své blízké, které
nemám čas navštívit, pohovořit s nimi nebo
se zastavit na hrobě svých blízkých a zapálit
svíčku. Přece poznámku své kolegyně, že na
hřbitov se chodí pouze o dušičkách, nemůžu
brát vážně...
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službu matky v domácnosti. Co všechno
dělá dobrá matka pro svou rodinu, si bohužel její blízcí uvědomí někdy až příliš
pozdě. Někdy slýchávám od pozůstalých
na pohřbu: „Kdybych mohl vrátit čas, byl
bych laskavější, trpělivější, pozornější...“
Jak těmto smutným chvílím předejít?
Vděčnost je jakýsi vědomý užší vztah
s druhým. Žena se stává matkou tím,
že zrodí dítě a že se o něho stará. Dítě je
v pravém slova smyslu dítětem, když toto
přijímá, když si uvědomuje, že tím vznikl nesmazatelný vztah s matkou. Když se
matka zřekne svého dítěte, zranila sama
sebe ve svém mateřství. A děti, které se
nehlásí k rodičům, popřely svou vlastní rodinu. Nevděčnost je tedy proces atomizace
společnosti – živý organismus se rozpadá
na osamělé buňky. Narušují se mezilidské
vztahy, lidé se zraňují. Nevděční lidé považují za přirozené od společnosti brát, ale
nechtějí dávat, necítí se zavázáni tím, co
dostali.

Křesťanství přenáší problém mezilidských vztahů na vyšší úroveň. Aby
se člověk vyvinul jako člověk, potřebuje
druhé lidi, musí od druhých stále něco
přijímat. Ale současně všecko pochází z rukou Boha, který je zdrojem všeho dobrého. První vděčnost tedy patří
Bohu. Ten, kdo je vděčný Bohu, hledá
stále příležitost, jak by projevil svou
odpověď na dary, které dostal. Dokáže
prokázat dobro i docela neznámému
člověku. Naopak ten, kdo není vděčný
Bohu, snadno zapomene i na svoje blízké.
V atomizované společnosti naší doby
je často těžké být vděčný jednotlivým
lidem. Vždyť jeden druhému slouží
buď za peníze nebo z povinnosti. Jenom
pevné vědomí, že existuje osobní dárce Bůh, který nám dává vše, může tuto
rozpadající se masu zase oživit opravdu
lidskými vztahy.
Bohumil Kundl

Mít čas pro všechny
Když jsem byla malá, obdivovala jsem
naši sousedku, byla to stará paní, vdova.
Dříve jsme neříkali paní, ale tetičko. Paní
bylo vznešené a také vzdálené. Tetička, to
byla osoba blízká, kterou jsme mohli požádat o radu i o pomoc a neostýchali jsme
se. Tedy naše sousedka, tetička žila velmi
skromným životem. Syn se oženil a odstěhoval, občas navštívil maminku. Pokud
bylo možno tetička se neustále pohybovala po dvoře a malé zahrádce, kde dozrávalo
drobné ovoce snad všech druhů. Kdokoliv
šel kolem a pozdravil ji, vždy mu odpověděla a přidala alespoň jednu větu a tím
jako by se stala účastnou na jeho životní
cestě. Za tu dobu, co jsem ji pozorovala vyslechla spoustu bolestí a starostí, ale také
prožívala radost, pokud se o ni někdo podělil.
Jako děvče jsem si říkala, že bych chtěla
být jednou také takovou hodnou tetičkou...
Pokud budeme mít možnost, zkusme
poslouchat, ne mluvit, ale naslouchat. Čas,
takto prožitý, nepřijde vniveč, ale dáme
mnohem více, než myslíme. Naslouchat
a „putovat“ s někým po jeho životní cestě
je dar, který nelze nikde koupit a nedá se
vyčíslit v žádné měně, snad pouze v té „vatikánské“...

dědečka mladá dívka. „Ještě, než ukončil
měšťanku, tak měl jasný cíl. Vyučí se automechanikem. To je to nejlepší řemeslo,
a navíc bude jezdit samými moderními
auty a všichni se budou za ním otáčet,
zvlášť děvčata. Našel si dílnu a pradědeček
pomohl vše zařídit.
Dědeček nastoupil do učení a velmi se
snažil. Jednou po práci ho pan mistr poslal, aby vyčistil sváteční boty. Všechny
boty dědeček řádně nakrémoval a vyleštil,
pouze jedny pánské polobotky vypadaly
spíše hůře než lépe, a to byl kámen úrazu.
Semišky pana mistra. Když je uviděl, tak
dědeček pouze stihl vyběhnout ze dveří
a slyšel už se sem nikdy nevracej kluku jeden zatrápený...
Na dědečkovu omluvu je nutno uvést, že
semišové polobotky, před tím nikdy neviděl a také nevěděl, že se nesmí krémovat.
A tak semišky zavinily, že dědečkův sen
být automechanikem a jezdit s těmi nejkrásnějšími auty vzal za své. V továrně
se vyučil strojním zámečníkem, dokončil průmyslovku a stal se konstruktérem.
Když se rozhodli s babičkou, že si postaví
dům, tak si jej sám „namaloval“.
Lidsky vzato, přece jedny boty nemohly
zničit přání chlapce a úplně změnit jeho
život. Pohledem víry vidíme, něco jiného.
Dítě dostalo mnohem více a teprve s odstupem času pochopíme, že ne vždy je splnění našich snů pro nás to nejlepší.
(cl)

Co zavinily semišky
„Nikdy nevíme, zda to, co si vybíráme je
to správné“, začala vzpomínání na svého
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Kdo byl vítězem
V sousedství měli dvě děti. Starší Karel,
byl takový správný „profous“, nosil „lenonky“ a neustále o všem přemýšlel. Miloval
různé příběhy včetně pohádek. Mladší
Zdeňka, to byla zase „kluk v sukních“. Vždy
mi připomínali hrdiny knihy Kája Mařík,
ale s tím, že ty správné nápady měla Zdeňa
a ty námitky zase Kája. Bylo zajímavé obě
děti pozorovat při jejich činnosti a při domluvách co budou podnikat. Kája chtěl pokaždé závodit, ale rychlejší Zdeňa jej vždy
předběhla, a to Kájovi bylo líto, byl mrzutý
a nechtěl už nic společně podnikat. Zdeňa
to vyřešila po svém. Když vyběhli a Kája
nestačil, tak zvolnila tempo a Kája byl první a hry pokračovaly dál...
A kdo byl vlastně vítězem té soutěže? Na
to si musí každý odpovědět sám. Důležité
je, abychom dokázali vždy nejen v dětských hrách, najít „optimální řešení“. Tedy
takové, které je v dané chvíli tím nejlepším
a pokud navíc ještě přidáme „trochu pokory“, „hrstku sebezáporu“ a „špetku oběti“,
potom nemusíme mít obavu, že naše životní cesta povede chybným směrem.
(cl)
Hospodyně opět nestíhá
Potkala jsem se v kavárně se svou dobrou známou. Tak jsme rozprávěly o všeličems až přišlo na problematiku, zda
všechno zvládáme a jak nám běží čas. Víš,
já to řeším následovně, povídá Terezka,
když přijde návštěva a nic není napečeno,
nabídnu sušenku s omluvou: „To víte, ta
naše hospodyně opět nestíhá, neupekla
ani bábovku, asi ji budu muset propustit
a bez doporučení...“
Tak jsem si uvědomila, že je třeba se
dívat na to, co člověk zvládá z jiné strany.
Tedy ne na to, co jsem nestihla udělat, bylo
by toho asi velmi mnoho. Pokud se podívám na to, co jsem v mezích možností udělala, jsem často překvapena. A tu si vždy
vzpomenu na lektora, který své přednášky
končil slovy: „Času je tolik, kolik jeho třeba.
Jenom je třeba, být dobrým hospodářem...“
Jak člověk naloží s časem, který je mu
vyměřený, záleží na něm samotném a nedokáže-li se v mládí naučit s ním hospodařit, později se to už nedohoní...
(cl)
Můžu odpočívat
U našeho paneláku byla lavička, většinou zela prázdnotou. Pískoviště bylo dál,
takže nebyla využívaná maminkami s dětmi. Až najednou, zde sedávala jedna starší
paní z druhého poschodí, buď četla knihu
nebo pozorovala okolí. Všimla jsem si, že
zde trávila zpravidla stejně dlouhou dobu.

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ
Když ji viděl soused z posledního poschodí, tak se ptal: „Dobrý den, paní doktorko,
není zase tak pěkné počasí, abyste se vypravila odpočívat ven. Víte, pane Nováku,
koupila jsem si novou automatickou pračku. Vždy, když peru, tak si sednu na lavičku
a odpočívám. Ona pracuje za mě, a tak čas,
který ušetřím, využívám pro sebe.“
Kolik máme kolem sebe pomocníků
v domácnostech, není to jen pračka, myčka, sekačky na trávu a různí roboti, které
využíváme při svých každodenních činnostech. Dovedeme si tento čas, který
„ušetříme tím, že za nás pracují“ naši pomocníci využít pro sebe? Dokážeme ocenit tyto výdobytky techniky? Nebo spíše
jsme stále stejně nespokojení s tím, jak čas
rychle běží a my „si hloupě“ organizujeme
zbytečné činnosti, které nás nijak neobohacují, ba naopak nás svazují a zatěžují?
(cl)
Letní romance
Čas, vítr a déšť už mu obrousil hrany.
Tvář už je rozplizlá a tělo zvětralé. Stále tu
však visí s pohledem upřeným na náves.
Kristus na kříži pod lipami. Ten vám tu
toho už viděl a vyslechl! Když ještě dýchal
novotou nejen on, ale i kříž a zdobený sokl,
byl svět úplně jiný.
Ve Francii se teprve rozmáhala velká rebelie a podpalovaly se kláštery. Moravský
lid o tom snad ani neměl tušení. Ke kříži
tehdy vysadili lípy. Tak malinké kdesi v trávě byly. A mnozí kolemjdoucí se zde uctivě křižovali při cestě z pole nebo na pole.
V létě mu pod křížem voněly kytice květin,
o svátcích ho osvětlovaly světýlka svíček
či lamp. Časem přibyla lavička. Vysedávali tam často ti nejstarší s tvářemi plnými
vrásek. Okolo běhaly děti a křičely, to bylo
pozdvižení!
A tak běžel čas, Francouz, který nakonec přitáhnul s vojskem až na Moravu, už
je dávno pryč. Okolo dál drncají hospodáři na svých povozech. Lípy se už vytáhly
a rozdávají první stín. Na lavičce se probírá
letošní úroda a voda v potoce stále stejně
plyne. Ti, co kdysi běhali s křikem kolem
kříže, tu dnes sedí s „čaganem“ v ruce. Vypráví dětem svých dětí příběhy z dávných
dob svého dětství a v očích jim přitom vesele jiskří. Časem přibylo v okolí i nových
stavení. Začalo se hodně mluvit o železnici a dalších vynálezech. Akorát ta náves
a cesta je po dešti samé bláto.
Tak si představte, že už lidskou práci
začaly nahrazovat stroje. Povídal to tuhle
pod křížem pan hospodský. A taky, že už
spousta místních chodí za prací do továren, a ne na pole. Kdo to kdy viděl?! Aspoň,

že už ty lípy stíní. Jsou to také už stoleté
dámy. Však se tady pod nimi někdy i tancuje a zpívá. A v noci zas nádherně, vášnivě líbá. A veselo je, stejně jako smutno. To,
když na voze někoho ke hřbitovu vezou...
Hodně se teď mluví o vojně. Chlapi nedávno dychtivě četli nějaké plakátky připíchnuté na kmeny lip. Ženské si přitom
jen utíraly oči. Nakonec jich spousta odešla. Mávali klobouky, smáli se a měli často
takové ty „štramácké“ voskované kníry.
Nevrátil se z nich skoro nikdo, jejich děti
si hrály pod lipami samy. Představte si,
že pak najednou bylo všude okolo slávy
a červenobílých vlajek. A naproti začali
stavět pomník těm rozesmátým chlapům,
co před pár lety šli bůhvíkam. Přešlo pár
zim a najednou vztyčovali na návsi stožáry, na ně věšeli dráty a světe div se, večer
se na těch stožárech svítilo a všude bylo
skoro jako ve dne. Opravili lavičky u kříže,
dokonce vydláždili náves a cestu. Netrvalo
dlouho a kříž byl zahalen dýmem z výfuků
prvních automobilů. To ještě staříčci vzpomínali po večerech pod lipami na válku
a už začala válka další. Krušno bylo, ale žilo
se. Pořád byly radosti i strasti. A všechno
zase pominulo, přišlo jaro a s ním dunění děl v dálce a pak cizí, špinaví a hladoví
vojáci. Ani netušili, co svou obětí do našich
krajů po letech přináší.
Bylo zase veseleji, ač bylo hodně práce
a potřeba zbudovat vše znovu. Tak jak to
po válkách chodí, někteří se z ní už nevrátili a pod křížem se neobjevili. A čas začal celit rány, do kočárků přibyly další děti, fasády domů se proměnily, kamennou dlažbu
vystřídal asfalt, dřevěný most přes potok
přenechal své místo betonovému a … Od
kříže se lidé přesunuli na schůze, do kin,
později k televizím. Začali žít prostě pokrokově. Mohutné větve lip se pod svou tíhou
skláněly k zemi. Kříž byl zahalen listovím
a mnozí na něj zapomněli. Srdčité lístky
lípy zahalily Kristu milosrdně zrak...
A zas to netrvalo navěky, ačkoliv se to tak
proklamovalo všude možně. Najednou vše
ožilo a chytlo druhý dech. Opět bylo vidět
kroje, starostlivé hospodáře a oči lidí, které
hledaly na návsi ve vzpomínkách uchovaný pohled na kříž pod lipami. V řevu motorových pil nakonec zmrzačili lípy, aby
vystoupil na světlo světa stařičký kříž. Už
mu běh času zasadil dostatek ran. Ruka
řemeslníka však opravila, co se dalo a Kristus opět pohlédl na svou náves a cestu. Co
vidí? Odpovězme si každý sám...
(iš)
Zdroj http://www.farnosthalenkovice.eu/
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Beseda o česneku
O tom, že známý folklorista a zakladatel Festivalu česneku Ing. Miloslav Hrdý připraví pro klub seniorů
a zahrádkáře v Halenkovicích besedu o česneku bylo rozhodnuto již při
jeho předchozí návštěvě – besedě
„Folklor, folklor, folklor“ koncem roku
2016. A tak, opět netradičně ve středu,
26. dubna zaplnili přísálí kulturního
domu. Pan Hrdý v sobě nezapřel folkloristu, a tak beseda začala netradičně diskuzí o tom, kterou lidovou písní
o česneku se beseda zahájí. Věděli jste,
že jediná, kde se zpívá o česneku je
známá „Dú valaši dú...“?
Pan Hrdý tentokrát nepřijel s housličkami, ale zato s obsáhlou prezentací, která nejen poučila, ale i pobavila.
Tentokrát se o česneku nebavilo jako
o plodině a jejím pěstování – od toho
jak připravit půdu a zasadit až po
uskladnění, ale o jeho téměř folklorní
úloze na pravidelném Festivalu česneku v Buchlovicích. Část byla věnována
historii festivalu od prvního, vlastně
nultého ročníku v roce 1997, který
byl kvůli velkým záplavám sice odvolán, ale tato informace se nedostala

ke všem zájemcům, takže se vlastně
konal, až po obrovská setkání posledních let, kdy součástí festivalu je nejen
(dnes již vážná) konference významných odborníků, šlechtitelů a pěstitelů, ale i soutěže například o nejkrásnější spletený cop česneku (moravský
česnek je nejvhodnější) až po soutěž
v plivání česneku do dálky, což je zase
ideální místo pro čínské produkty. Použití česneku v módě (no, divili byste
se jak pěkné) hlavně u mladých dívek
a dětí, rozličné druhy česneku, a mnoho dalších zajímavostí je na festivalu
k vidění.
Další část byla věnována jeho použití. Nejen jako přísada do česnekové polévky, ale i jako lék ve formě
různých výluhů, tinktur, nakládaných
česneků… A u všeho využití jeho antimikrobiálních vlastností i účinků jako
přírodní antibiotikum. Od tohoto je jen
skok k používání česneku v kuchyni.
Jen soubor pomazánek, který zde zanechal má 14 stran. Existuje celá řada
kuchařek, kde jsou hromady předpisů
na jídla s použitím česneku, ale pan
Hrdý nám připravil jedno překvapení –

Domácí klobásky v česnekovém sádle

Jsou to spíš zásady přípravy než hotový předpis, protože to je úplná novinka.
Použitá množství si každý upraví podle
vlastních možností a zkušeností.
Syrové sádlo nakrájíme na velikost
podle velikosti škvarků, které preferujeme, dáme do kastrolu na plotnu a začneme škvařit podle běžného postupu.
Jakmile je tekutého sádla v kastrolu
dostatek, ponoříme do něj oloupané
stroužky česneku a pokračujeme dál
ve škvaření sádla. Česnek vybereme

z kastrolu před tím, než začne tmavnout
(zhořkl by). Dále pokračujeme jako obvykle.
Připravíme si sklenice na naložení
klobásek. Na dno dáme do každé sklenice 3 – 5 stroužků (které prošly škvařením) a dáme do nich klobásky, tolik,
kolik uznáme za vhodné. Klobásky zalijeme horkým sádlem, zavíčkujeme
a případně zasterilizujeme. Česneková
příchuť sádla potřebuje nějaký čas, aby
prostoupila do klobásek. Celá náplň –

snad světovou premiéru jeho předpisu
na domácí klobásky naložené v česnekovém sádle. Jak ho znám, tak toto je
výsledek činnosti a experimentování
v jeho oblíbené části bytu – v kuchyni.
Část besedy byla věnována i jinému
důležitému tématu: český (moravský)
nebo čínský (španělský) česnek? Dnes,
kdy každý výrobce a prodejce potravin
umisťuje na své produkty štítek s nápisem - Vyrobeno v ČR - (často bez ohledu
odkud označený produkt pochází) byl
česnek jedním z prvních zemědělských
produktů, kde spotřebitelé poznali, že
cena není vše. Že čínského levného česneku je potřeba použít podstatně více,
ve srovnáních se sice dražším, ale účinnějším domácím výpěstkem. A důležité
místo v propagaci domácí produkce sehrál i buchlovský festival česneku.
Beseda se vydařila. Přispěla k tradičně pestré nabídce besed klubu seniorů,
které nejen pobaví ale i poučí. Při jejím ukončení už někteří přemýšlejí, co
z pana Hrdého vyrazit příště. Po folkloru a česneku… vždyť oblast jeho zájmů
je široká. Tak uvidíme.
- as -

sádlo i klobásky pak dostanou nesmírně
charakteristické a výrazné aroma. Ale
velmi příjemné, podle názvu česnekové
kuchařky, vydané v Buchlovicích vloni:
Kdo má dobré osrdí, tomu česnek nesmrdí.
Poznámka: Škvarky dáme do bezpečné vzdálenosti. Kdybychom je ochutnali,
tak se od nich neodtrhneme a sníme je
všechny bez ohledu na následné zdravotní potíže (Tato poznámka je přímo od
autora receptu. Že by vlastní zkušenost?).
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Jak vznikl Česnekový festival?

Tak jako všude jinde, za dávných
časů, někdy ve středověku, se stalo
toto:
Jedna buchlovická žena prodávala na
rynku jablíčka. Jednou trh navštívil sám
vrchní čert Luciper. Trhovkyně nebyla už
zrovna nejmladší, na hradišťském rynku
byla ale dobře s životem obeznámena
a tak jistojistě čerta na první pohled
poznala a jen čekala, až tento přistoupí
k jejímu krámku. Přišel, když už byl podvečer, černý, že splýval s pozadím a že:
„Dej mně to nejkrásnější jablko z buchlovických strání, ze strání půvabných pod
hradem Buchlovem!” Dívka si jen pomyslela: „To víš, ty jedna čertovská nádhero potvorná, jsem z tebe celá nakřivo!”
a sáhla pod stůl a podala mu šťavnatou

hlávku. Čert se zakousl do hlávky česneku a zařval na celý rynk: „Babo nechutná,
cos mi to podala? To budou ode dneška
tvoje jablka, aby po celé generace se tobě
a tvým potomkům posmívali, že všude, kde přijdete, jde za vámi česnekový
odér! A také vám budou přezdívat – Česneci!” Je sice pravda, že dívka na trhu potkala jednoho fešného člověka z Dolního
Němčí a jak to bývá – slovo dalo slovo
a hned byla ruka v rukávu, prostě, provdala se k Uherskému Brodu. A to bylo
moc dobře, protože tam se česneku vždy
dobře dařilo, v Buchlovicích by to možná
ani nešlo (a také by to nevonělo paninkám ze zámku).
Žena, říkejme pro pořádek Marie,
v Dolním Němčí pilně rozmnožovala nejen česneková
pole, ale i své potomstvo – samé chlapy
rodila, samé Česneky. A ti zásobovali
zdravým produktem
celou zemi, později i sousední krajiny,
protože ani ten čert
nevěděl celou pravdu, že totiž „Kdo má
dobré osrdí – tomu
česnek nesmrdí“, a že
ten česnek budou mít
lidé v neobyčejné úctě
a vážnosti. Někdy ale,

Pomazánky z rodu Allium – česnek + cibule + pór

Česneková pikantní pomazánka
1 tvaroh, 1-2 trojúhelníčky taveného sýra, tatarka, sůl, 1 palička česneku, ďábelské koření.
Česnek utřeme, všechny ingredience smícháme dohromady. Podle hustoty přidáváme tatarku, podle chuti osolíme a ochutíme ďábelským kořením.

Česneková pomazánka s tymiánem a brusinkami
200 g tvrdého sýra (nejlépe uzený Eidam), 150 ml majonézy (tatarky, kysané
smetany nebo bílého jogurtu), 3-6 stroužků česneku, tymián, kremžská hořčice,
brusinky (jeřabiny, rybíz).
Sýr najemno nastrouháme. Přidáme majonézu v množství podle žádoucí konzistence. Česnek prolisujeme a přimícháme. Přidáme tymián, nejlépe mírné rozetřený. Podle chuti přidáme asi lžičku hořčice. Mažeme na jednohubky nebo chlebíčky.
Zdobíme kuličkami zavařených brusinek (jeřabin) nebo jiného drobného ovoce.
Česneková pomazánka z tvrdých sýrů
200 g eidamu, 200 g moravského bloku, bílý jogurt, majonéza, smetana, utřený
česnek, pepř, sůl, hořčice.
Sýry nastrouháme na hrubém struhadle, přidáme všechny přísady a spojíme jogurtem, majonézou a smetanou.

když jim ten
česnek také
trochu
zasmrděl, šla se
Dolněmčanka
zeptat na Žítkovou bohyně, kdy bude té jejich práce
kolem česneku konec? A ta jí prorokovala, že tedy nikdy (a vyjmenovala všechny
řády – socializmus, kapitalizmus etc.,),
jedině snad v tom případě, že by někde
na druhé straně matičky Země se našli
jiní (jim podobní), kteří by v potu tváře
pěstovali tuto mimořádnou zeleninu, ale
současně, že nikde nebude tak výborné
kvality, jako na Brodsku (žádný, ani ze
Španěl, ani z daleké Kitaje se mu nemůže
rovnat ani po kolena). A také ještě jednu
věc říkala bohyně – že až bude hodně
špatně s moravským česnekem, že se dá
dohromady pár lidí a ti, že vymyslí nějaká příjemná setkání v krásném prostředí (myslím, že říkala zámek v Buchlovicích), kde se bude zpívat, tancovat a hrát,
na kterém se bude mluvit také o tom, že
česnek je třeba u nás zachovat. A tak že
se vrátí poselství dívky Marie zpátky do
Buchlovic!
A protože se zdálo, že situace s Česneky a česnekem z Moravy je neudržitelná, vznikl ve významném roce 2002
Festival česneku na zámku, kde jinde než
v Buchlovicích.
A teď už to bude jenom lepší, věřme
tomu a něco pro česnek udělejme!

Česneku, česneku,

já jsem těžce ve vleku.
Moje milá každý den
snídá chleba s česnekem.
Pak mě chtivě políbí,
ač se mi to nelíbí.
A tak radši každý den
zahajuji s česnekem.

Česneku, česneku,

já jsem stařík ve věku.
Každý den má ruka šmátrá,
nedbaje na moje játra,
po lahvince na polici,
kde je česnek v slivovici.
A tak díky česneku
jsem už stařík ve věku.

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Rope skipping
Napajedla
hlásí z pražské
Lucerny
Pod názvem Rope skipping se skrývá skupina mladých děvčat, která ráda
skáčou přes švihadlo. Trénují společně
v Napajedlech v Domě dětí a mládeže
Matýsek. Dne 29. dubna 2017 holky vyhrály 1. a 3. místo v Otrokovicích a tím
postoupily do Prahy na sportovní akci
roku Mia Festival. Dějiště této velké
sportovní soutěže je v pražské Lucerně. V sobotu 27. května 2017 zde vybojovaly 1. a 2. místo ve své kategorii.
Mezi vítězky patří čtyři reprezentantky
z Halenkovic.
Jsou to:
Kateřina Mitáčková, Melisa Holásková, Aneta Nádvorníková a Nikola
Kulíšková
Všem dívkám gratulujeme.
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Pálení čarodějnic 2017

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

hasiči

Pálení čarodějnic se stalo neodmyslitelnou součástí jarních akcí
našeho kulturního kalendáře. Již po
několikáté se tato akce uskutečnila na místním modelářském letišti. Kolegům modelářům patří dík za přípravu letištní plochy a za
skvělé zázemí. I za nepříznivého počasí byla účast dětí i rodičů
hojná. Pro děti byly připraveny různé soutěže, opékání špekáčků, pak slavnostní vyhlášení soutěže s předáním cen Nejpěknější
čaroděj a Nejpěknější čarodějnice. Pro dospělé bylo připravené
občerstvení v bufetu. A na ukončení této akce byla hasiči zapálená
vatra, na které se zmítala čarodějnice. I přes velký žár a vítr rodiče i děti vydrželi sedět až do pozdních večerních hodin. Za sbor
dobrovolných hasičů děkuji všem, kdo se na této akci podíleli.
Margita Abrahámová
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Biatlon
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I. kolo Českého poháru v letním biatlonu

I. kolo Českého poháru v letním biatlonu,
kterého se zúčastnilo 438 biatlonistů z 33
klubů celé České republiky, proběhlo 3. - 4.
června ve Starém městě pod Landštejnem.
Na programu byl sobotní vytrvalostní
závod a nedělní sprint. Z našeho klubu se
kvalifikovalo 11 sportovců. Kvalifikační
závody proběhly ve Zdětíně, Bystřici pod
Hostýnem, Břidličné a Rožnově pod Radhoštěm, za účasti 24 našich sportovců
včetně přípravky.
Z prvního pohárového víkendu si bronzovou medaili odvezla Renáta Flašarová

v kategorii dorostenky mladší. Do první
desítky se dále probojovali: František Palla
v kategorii žáci C čtvrtým místem, Beáta Petrášová v kategorii žákyně A šestým
místem a Ondřej Hubáček v kategorii žáci
A osmým místem. V soutěži družstev žáků
jsme obsadili 13. místo.
II. kolo Českého poháru se uskuteční
24. a 25. června v Bystřici pod Hostýnem,
kde proběhnou opět dva závody. V sobotu sprint se štafetovou střelbou a v neděli
závod s hromadným startem. Před tímto
kolem se zúčastníme ještě jednoho kvalifikačního závodu a to 11. června v Ostravě,
kde si mohou vybojovat účast na Českých
pohárech další halenkovičtí biatlonisté.

II. kolo Českého poháru v letním biatlonu
II. kolo Českého poháru v letním biatlonu, proběhlo 24. - 25. června v Bystřici pod Hostýnem.
Na programu byl sobotní závod
s hromadným startem a nedělní sprint
se štafetovou střelbou. Z našeho klubu
se tohoto dvoudenního klání zúčastnilo
13 sportovců ze 460 startujících. I přes
velmi teplé počasí, které nás provázelo
po oba soutěžní dny, na stupně vítězů v sobotním závodě dosáhla Renata
Flašarová druhým místem v kategorii
dorostenky mladší. Na stejný stupínek
vystoupil i František Palla v kategorii
žáci C.
V nedělním závodě zvítězil Richard
Vašíček v kategorii žáci C. Do první
desítky se v závodě s hromadným
startem probojoval Ondřej Hubáček

a Richard Vašíček. Ve sprintu Tereza
Musilová, František Palla a Renata Flašarová. V soutěži družstev žáků jsme se
posunuli na 9. místo.

Renáta Flašarová
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Turnaj fotbalových amatérů 2017
V sobotu 17. června 2017 se na halenkovickém fotbalovém hřišti sešli fanoušci amatérské kopané, kteří se rozhodli
aktivně strávit tento víkendový den. Konal se zde další ročník fotbalového turnaje amatérů „Sud cup“, který pro příznivce této míčové hry připravili členové
TJ Halenkovice.
Do turnaje se v řádném termínu přihlásila čtyři mužstva, proto bylo rozhodnuto, že se všechny zápasy odehrají
na jednom hřišti systémem každý s každým. Areál pro turnajová utkání připravovali organizátoři od rána, kdy bylo
vyměřeno a vytýčeno zmenšené hřiště,
umístěny branky a světelná tabule, přichystány dresy a připraveny rozpisy.
Do deváté hodiny se na místo dostavili pánové a dámy – členové a příznivci
všech přihlášených týmů a také několik
jednotlivců, kteří si, k radosti pořadatelů, přišli zahrát. Jako obvykle, početně
nejsilnější byl tým od Svatých. Dostatek
hráčů a hráček umožnil sestavit další,
tedy pátý fotbalový tým, který si za své
vzal jméno Kopita (nejedná se o překlep
y/i).
Po rozlosování byl zahájen soutěžní
program turnaje. Zápasy za sebou šly jako

na drátkách. Počasí fotbalu vcelku přálo,
bylo větrno, zataženo a nebylo vedro. Fanoušci by se za nějaký ten stupeň nahoru
ale určitě nezlobili. Ostatně, diváků přišlo
opět dost, děti a maminky se přišly podívat na své tatínky a manžele nebo jenom
tak povzbudit kamarády. A samozřejmě
nejvíc se opět fandilo Svatým.
Řízení zápasů a organizace probíhala
díky členům TJ bez jakýchkoliv problémů, komplikací nebo zbytečných prostojů. Co se týká zranění – byla ledována dvě
kolena. Doufejme, že se nejedná o nic
vážného.
Jako zázemí využívali organizátoři
i účastníci turnaje hospodu Na hřišti.
Pro soutěžící bylo v rámci startovného
připraveno občerstvení, díky kterému
si nebylo třeba nosit nic z domova. Ale
stejně se nějaký ten proviant navíc hodil.
Turnaj se postupně dostal až do svého
finále. Vítr se uklidnil, ale začalo přeprchat – v těchto podmínkách byly sehrány
poslední dva zápasy. Po skončení posledního zápasu byly sečteny výsledky
a připraveno vyhlášení. K tomu došlo
pod pergolou a slunečníky u šaten. Předseda TJ Halenkovice, pan Radek Kedruš,
postupně vyzval členy všech týmů k pře-

fotbal

vzetí diplomů
a cen. Po vyhlášení následovala volná
zábava, v rámci které si členové všech
mužstev užili i konzumaci hlavní trofeje
– sudu piva.
O termínu konání příštího ročníku turnaje budete včas informováni, každopádně už teď můžete přemýšlet, koho vezmete do Vašeho týmu. Budeme se těšit.
R. Janeček

Výsledky turnaje
fotbalových amatérů
Sud Cup 2017:
1. Gabroši
2. Kopita
3. Slavoj
4. Rangers
5. Svatí
Nejlepší střelec
– Ondřej Gabrhelík
Nejlepší brankář
– Jiří Janiš

Vítězný tým Gabroši

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Turnaj fotbalových přípravek

Jedenáct fotbalových týmů se sešlo na
halenkovickém fotbalovém hřišti v rámci konání Turnaje fotbalových přípravek
2017. Organizátoři z Tělovýchovné jednoty Halenkovice připravili již čtvrtý ročník
této akce. Za dobu trvání si tato událost
vytvořila velmi slušnou pověst. Také termín konání, poslední prázdninová sobota,
se osvědčil a zůstává beze změn. Říká se, že
dobré se chválí samo. I proto bylo zájemců
o účast v turnaji dost – i s domácími týmy
jich bylo celkem jedenáct. Oproti minulým
letům byl však rozdíl v počtu hráčů v jednotlivých týmech. Dětí přijelo o hodně víc.
Výjimkou nebylo ani patnáct hráčů v družstvu. Schválně se vyhýbáme označení „mužstvo“, letos si do Halenkovic totiž přišlo zahrát i osm děvčat, také více než v minulých
letech. Dlužno podotknout, že fotbalistky
byly platnými členkami svých týmů.
Když vynecháme organizační přípravy
turnaje, které v sobě zahrnovaly desítky
telefonátů, mailů a esemesek, nákup trofejí,
cen, zajišťování sponzoringu a několik koordinačních schůzek, hlavní nápor na organizátory čekal v samotný den konání akce.
Příprava hřiště probíhala sice už od pátečního odpoledne – do šaten byly přenášeny lavičky, v kanceláři se začaly hromadit
ceny a zapůjčené altánky. Proveden byl velký úklid všech prostor.
V den konání se začalo už v sedm ráno.
Instalace branek, vyznačení celkem tří hracích ploch, příprava informačních tabulí,
cen a trofejí, stavba altánku a rozmístění
laviček. Všechno šlo naprosto hladce, zkušenosti z předchozích ročníků byly jasně
vidět. Od osmé hodiny se hřiště začalo
doslova plnit dětmi a jejich doprovodem.
Přijely všechny týmy, které přislíbily účast.
K převlečení využívaly šaten na hřišti a šaten v tělocvičně ZŠ Halenkovice.

Po setkání trenérů a rozlosování začalo opravdové fotbalové zápolení. Radost
z fotbalu, nadšení a oslavy vstřelených gólů
a vítězství, slzičky po prohraných zápasech,
povzbuzování a rady z řad diváků. Nevyskytl se jediný případ diskuze s rozhodčím,
filmovaného pádu v prostoru před bránou
a nesportovního chování. Úžasná atmosféra. Rozhodování zápasů si za své vzali hráči
halenkovického A mužstva. Také díky nim
nedošlo k žádným vážnějším zraněním
a zdravotním problémům. Zapomenout
nelze ani na děvčata, která poctivě zapisovala výsledky a střelce gólů. Jediným otazníkem bylo, zda vydrží počasí. Po horkém
konci srpna se totiž ze dne na den výrazně
ochladilo a ocelově šedá obloha hrozila každou chvíli deštěm. „Oblečte se“ - toto byla
jedna z nejčastějších vět trenérů vůči svým
malým svěřencům. Mezi zápasy si děti
mohly zajít do Hospody na hřišti na párek
v rohlíku, pití nebo nějakou sladkost. Pro
dospělé byla připravena udírna a samozřejmě i točené nápoje. Místem s magickou
přitažlivostí byl stůl s trofejemi, medailemi
a odměnami. Téměř po celou dobu konání
turnaje u něj bylo plno. A stejně jako v minulých letech, byl místem diskuzí, motivace a velkých přání. Dospělí pak pravidelně
chodili k výsledkovým tabulím, které se postupem času utěšeně plnily záznamy.
Počasí vydrželo a při závěrečném nástupu se nad hřištěm objevilo i slunce. Poslední
zápas skončil po čtrnácté hodině. Následovalo spočítání výsledků, slavnostní vyhlášení a předání trofejí, medailí a cen. Početná
účast trochu zaskočila pořadatele. Množství připravených medailí bylo menší, než
počet hráčů v úspěšných týmech. Muselo se
sáhnout do zásob z minulých ročníků – nakonec to vyšlo. Vyhlášen byl nejmladší hráč
turnaje, nejlepší střelci a brankáři, drobnou

Starší přípravka
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pozornost obdržela i všechna děvčata. Po
předání individuálních cen přišlo na řadu
vyhlášení týmových výsledků. Každé družstvo dostalo odměnu a tři nejúspěšnější
z obou kategorií i trofeje a medaile. Po předání cen nastalo „dělení kořisti“ a nezbytné
fotografování pro rodinná a klubová alba.
Do hodiny bylo po všem, hřiště osiřelo
a ztichlo, i když ne úplně. Bylo třeba uklidit.
V pět odpoledne už nebylo po Turnaji fotbalových přípravek 2017 ani stopy.
TJ Halenkovice děkuje všem, kteří se
podíleli na organizaci turnaje, sponzorům
(přehled ve fotogalerii), ZŠ, MŠ a Obci Halenkovice za poskytnutí prostor a materiální podporu. Velký dík patří i všem týmům
a trenérům, kteří se do Halenkovic vypravili. Věříme, že nelitovali. Příští rok se těšíme
na shledanou.

Každý účastník turnaje
dal do zápasů maximum,
pořadí týmů proto uvádíme
jenom informativně:

Mladší přípravky

Starší přípravky

1. Baťov
2. Březůvky
3. Žlutava
4. Napajedla
5. Halenkovice

1. Napajedla
2. Žlutava
3. Jaroslavice
4. Halenkovice
5. Provodov
6. Topolná

Mladší přípravka
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TJ Halenkovice 2017 - 2018 • Soutěž mužů

tabulka po podzimní části sezóny

Tým

Z

V

R

P

Skóre

B

1. Slušovice B

13

10

0

3

38:10

30

4. Lukov

13

10

0

3

41:23

28

2. Tečovice B
3. Jasenná

5. Halenkovice
6. Kašava

7. Napajedla B
8. Doubravy

9. Pohořelice
10. Žlutava

11. Spytihněv
12. Lhota

13. Neubuz

14. Březová

13
13
13
13

9

11

13
13
13
13
13
13
13
13

8
6
6
6
5
5
5
4
4
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4

40:17

2

36:16

5

32:21

7

31:30

7

33:29

7

29:38

8

22:36

8

23:40

8

16:34

9

23:35

9

19:37

11

17:34

30
30
24
19
18
17
16
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12
12
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Přehled zápasů podzimní části sezóny 2017 - 2018

soutěž mužů

kolo

datum

domácí

hosté

1.

ne 6.8.

TJ Halenkovice

1.FC Neubuz

ne 20.8.

TJ Halenkovice

ne 3.9.

TJ Halenkovice

TJ Sokol Březová

7.

ne 17.9.

TJ Halenkovice

FC Doubravy

9.

ne 1.10.

2.

3.

4.

5.

6.
8.

10.

11.

12.

13.

ne 13.8.
so 26.8.

ne 10.9.

TJ Kašava

TJ Halenkovice

SK Jasenná

TJ Halenkovice

FC Žlutava

5:3

1:3

FK Lhota

4:1

2:0

4:0

TJ Halenkovice

3:2 pk

ne 8.10.

TJ Sokol Tečovice

TJ Halenkovice

2:0

ne 22.10.

TJ Halenkovice

SK Lukov

so 4.11

TJ Halenkovice

TJ Sokol
Pohořelice

FC Slušovice

(1:0)

(1:0)

(2:0)

3:4 pk

TJ Halenkovice

(0:0)

2:0

TJ Halenkovice

ne 15.10.

(1:1)

(2:0)

Slovácká Sparta
Spytihněv

TJ Fatra Slavia
Napajedla

(0:1)

4:0

čt 28.9.

TJ Halenkovice

(3:3)

3:1

2:4

0:2

(1:2)

(0:0)

(2:1)

(1:1)

(0:0)

soutěž přípravek

kolo

datum

domácí

hosté

3.

ne 3.9.

TJ Halenkovice

FC Žlutava

1:4

Vizovice

TJ Halenkovice

3:4

pá 6.10.

TJ Halenkovice

FK Štípa

pá 20.10.

FC Rak Provodov

TJ Halenkovice

čt 26.10.

TJ Halenkovice

FC Fryšták

4.

ne 10.9.

TJ Halenkovice

7.

pá 29.9.

FK Příluky

9.

st 11.10.

5.
8.
2.

6.

1.

st 13.9.

po 23.10.

SK Zlín 1931

TJ Halenkovice

Veselá

TJ Halenkovice

2:6
5:7

6:3

TJ Halenkovice

11:8

SK Tlumačov

0:0

8:3

3:4
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florbal
Luhačovice 12. 11. 2016
5. místo
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Florbalový kroužek Halenkovice (FBK Halenkovice)
Kde jsme všude hráli a jak jsme reprezentovali naši obec Halenkovice ve školním roce 2016–2017.
Chci podotknout, že florbalový kroužek je o týmové hře, o kamarádství a o tom, dělat něco pro sebe .
Není důležité zvítězit, ale ukázat, že nás to baví .

Napajedla 14. 11. 2016
5. místo

Otrokovice 24. 11. 2016
4. místo

Roštění 17. 12. 2016
FBK Halenkovice A mladší
FBK Halenkovice B mladší
FBK Halenkovice A starší
FBK Halenkovice B starší
Spytihněv 21. 12. 2016
FBK Halenkovice A
FBK Halenkovice B
Luhačovice 11. 3. 2017
FBK Halenkovice A
FBK Halenkovice B

3. Místo
1. místo
3. místo
4. místo

Luhačovice 12. 11. 2016

3. místo
7. místo
2. místo
5. místo

Želechovice nad Dřevnicí 1. 4. 2017
FBK Halenkovice A 	
1. místo
FBK Halenkovice B
3. místo
Bystřice pod Hostýnem 8. 4. 2017
FBK Halenkovice A mladší
1. místo
FBK Halenkovice B mladší
5. místo
FBK Halenkovice A starší
5. místo
FBK Halenkovice B starší
6. místo
Želechovice nad Dřevnicí 12. 4. 2017
3. místo
Bojkovice 13. 4. 2017
FBK Halenkovice A
FBK Halenkovice B

Holešov 23. 4. 2017
FBK Halenkovice A mladší
FBK Halenkovice B mladší
FB Halenkovice A starší
Spytihněv 23. 6. 2017
FBK Halenkovice A 	
FBK Halenkovice B
FBK Halenkovice C

Napajedla 14. 11. 2016

Otrokovice 24. 11. 2016

4. místo
5. místo
2. místo
1. místo
4. místo
2. místo
6. místo
1. místo

Hráči florbalového kroužku Halenkovice
soutěží ve všech věkových kategoriích za
FBC Slovácko, jehož jsou členy. Díky tomu
mají možnost účastnit se hraní ve vyšší
soutěži v rámci České florbalové ligy.
Jaroslav Jurásek – trenér

Roštění 17. 12. 2016

Pokud máte zájem, klidně přijďte mezi nás. Rádi vás uvidíme. Tréninky jsou v úterý od 14–16 hod. a ve čtvrtek od
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Spytihněv 21. 12. 2016

Luhačovice 11. 3. 2017

Želechovice nad Dřevnicí 1. 4. 2017

Bystřice pod Hostýnem 8. 4. 2017

Želechovice nad Dřevnicí 12. 4. 2017

Bojkovice 13. 4. 2017

FBC Slovácko Staré Město

FBC Slovácko Staré Město

14 – 15.30 hod. Zbytek informací osobně na trénincích nebo u trenéra Jaroslava Juráska na telefonu: 608 859 712.

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

XI. Model air show
Jedenáctý ročník Model air show
Halenkovice se uskutečnil v sobotu
10. června 2017. Také letos nesla tato
akce podtitul „Setkání modelů značky ZLIN“.
Od pátku se na okraji modelářského letiště začal tvořit stanový a karavanový tábor. Modelářů a jejich
rodin, kteří se rozhodli strávit v Halenkovicích celý víkend, bylo opravdu
hodně. Páteční večer byl pohodový.
Členové LMK Halenkovice dokončovali přípravu areálu letiště na sobotní komentovaný program, modeláři
mohli v takřka ideálním počasí zalétávat své stroje.
Sobota, hlavní den akce, však nezačala ideálně. V minulých letech
začínal komentovaný program až
v odpoledních hodinách, letos byl začátek akce naplánován už na 10:30
hod. Do původních plánů ale promluvilo počasí. Od rána bylo nad Halenkovicemi zataženo hustou oblačností,
ze které se na letištní plochu snášel
vytrvalý déšť. Vyhlídky na zlepšení počasí sice byly, ale dodržení času zahájení programu bylo ohroženo.
Nepříznivé počasí bohužel přineslo
postupné zrušení dopoledních letových ukázek skutečných letadel.
V 11:30 hod. se povětrnostní podmínky nad letištěm zlepšily a program byl zahájen. V rámci něj mohli
diváci zhlédnout krásné letové ukázky modelů poháněných elektromotory, spalovacími motory i turbínami.
K vidění byl i zajímavý funkční model paraglidu. Ozdobou programu
byla ukázka slétanosti dvou modelů Zlin Z 43, doprovázená zvukovým
a hudebním podkresem. Poutavé byly akrobatické lety modelů nejrůznějších typů a měřítek. Počasí nad
letištěm se nakonec umoudřilo a vysvitlo slunce. Jedinou nepříjemností,
zejména pro modeláře, byl nárazový
vítr, který navíc soustavně měnil svůj
směr. Účastníci akce ale prokázali své
pilotní umění a jistou dávku odvahy
a v předvádění svých modelů pokračovali.
Tradiční účast skutečných létajících
strojů obstaral, stejně jako v minulých letech, ultralehký vrtulník CH7 Kompress. Jeho letošní vystoupení
bylo dynamičtější a delší a vynahradilo tak absenci strojů, které nemohly
v úvodu akce přilétnout. Vrtulník na

letišti nakonec přistál a po dobu jedné hodiny byl i vystaven k prohlédnutí.
Také modely byly vystaveny. Jednou
z dominant stojánky byl plně funkční model zemědělského letounu Z 37
Čmelák, provedený do nejmenších
detailů – tento stroj bohužel z legislativních důvodů nemohl jeho majitel předvést ve vzduchu. Modelů,
jejichž předlohou bylo některé z letadel značky Zlin se sešlo více než deset, k prohlídce ale byly připraveny
i desítky dalších strojů nejrůznějších
značek a jedna létající čarodějnice.
Pro diváky byl připraven kompletní
servis – udírna, točené nápoje, guláš,
dětský koutek, lavičky i stín. V průběhu odpoledne se na Vrchovici vystřídaly téměř tři stovky hostů.
Komentář poskytoval důležité informace o dění na vzletové dráze i na
obloze. Bohužel i zde došlo k jedné
smutné změně. Mikrofon už nedržel
pan Karel Galatík, který nás navždy
opustil letos na konci zimy. Vzpomínce na tuto dobrou duši a dlouholetého spolupracovníka halenkovických
modelářů byla věnována nástěnka na
letištní budově.
K ukončení letových ukázek komentované části došlo z důvodu silné přeháňky. Po jejím skončení se ale znovu
poletovalo až do večera. To už bylo
pěkně. Poslední účastníci letošní Model air show opustili Halenkovice až
v neděli.
R. Janeček

č. 85
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modeláři

Atmosféra na letišti ;-)

Jeden ze tří moderátorů
pan Jaroslav Němeček

Atmosféra na letišti
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modeláři
Autor fotek: Lubomír Hrabal
Letová ukázka slétanosti modelů Zlin
Z 43 pány Jaroslavem Vičánkem
a Janem Bergem z Babic, který je
členem našeho klubu.

Modeláři se svou letovou ukázkou, která je podkreslena hudbou a zvukovými efekty, vystupují na různých modelářských
akcích, kde sklízí obdiv nejen
laické veřejnosti, ale i kolegů
modelářů. V současné době
staví dva nové modely, jejichž
předlohami jsou prototypy
skutečných letadel, opět značky Zlín. Prvním je prototyp
letounu Z 43, který je jedním
z exponátů Leteckého muzea
Kbely, druhým prototypem je
Zlín 43 M, který je provozován
v aeroklubu Žilina, na Slovensku. Připravované modely budou mít rozpětí křídel 3 metry
a hmotnost cca 16-17 kg.

Poděkování panu Karlovi Galatíkovi
Dne 2. března 2017 odešel do modelářského nebe člověk, jehož jméno zůstane
navždy vryto v mém srdci, pan Karel Galatík.
Karle, znal jsem Tě jako kamaráda modeláře, který uměl vždy poradit a pomoci
skoro se vším. Je toho mnoho, za co bych Ti
mohl děkovat, ale shrnu jen to, co opravdu
nejde přehlédnout.
V roce 2001 jsi pomáhal mně a Frantovi Vojtkovi se založením modelářského
kroužku v Halenkovicích. Obětavě jsi dojížděl tři měsíce, abys nás naučil, jak předávat své modelářské zkušenosti mladé
generaci. Ukázal jsi nám, jak lze pořádat
žákovské soutěže. Oceňuji Tvou pomoc
u zrodu modelářského klubu Halenkovice a nového modelářského letiště. Naše

současné modelářské zázemí je především
Tvá zásluha. Čas plynul a já Ti v roce 2007
navrhl, abychom společně zorganizovali
na bývalém zemědělském letišti v Halenkovicích modelářské setkání. Tvůj srdeční
přístup k letectví dal impuls k založení tradice, kterou jsi deset let podporoval svým
obětavým organizačním přístupem.
Karle, bude mi chybět Tvoje osobnost,
Tvůj hlas, Tvé vědomosti z oboru letectví,
které jsi prostřednictvím mikrofonu předával návštěvníkům modelářských akcí
u nás v Halenkovicích, ale i jinde.
Karle, děkuji Ti, že jsem Tě poznal, děkuji Ti za to, co jsi pro mne a pro modeláře
v Halenkovicích udělal.
Poslední letu zdar Ti přeje
Jara Vičánek.
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KNIHOVNA
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O knihovně, nejen halenkovické

Když čtete tento příspěvek v Halenkovickém zpravodaji, září už budova kulturního domu novou střechou, novou fasádou i patrem navíc.
Samozřejmě je to jen pohled zvenčí,
na další období čeká ještě dokompletovat celý vnitřek budovy včetně vestavby výtahu, kterým se do prostor
obecního úřadu – kanceláří a nového
patra dostanou i starší a invalidní
občané, pro které jsou dnes prostory
v patře nedostupné.
O důvodech a průběhu rekonstrukce se píše v každém čísle zpravodaje. Hlavním důvodem je nutnost
nové střechy, úprava celé budovy na
bezbariérovou, to znamená i pořízení výtahu a celková rekonstrukce
po třiceti letech provozu. Hlavním
viditelným výsledkem bude kulturní dům jako nový a nová knihovna.
Opravdu nová, protože tato knihovna bude mít širší poslání – byl použit
dokonce termín obývák obce. Proč
se funkce knihovny mění a čím by
tedy měla být?
Důvodem jsou změny, které se
staly ve společnosti v posledních letech. Hospody se změnily z míst, kde
se diskutuje, jak to bylo po dlouhá
desetiletí, na místa, kde se dívá na
televizi – a mlčí se. A to je často jejich konec. Lidé se ovšem potřebují
setkávat a hovořit spolu. Především
v rámci obce – komunity. Ideálním
místem pro tato setkávání jsou místní knihovny. A proto funkce knihovny, jak jsme ji znali, to je místa, kde
se půjčují a vracejí knihy, již nestačí.
Mnoho moudrých lidí se pokoušelo definovat novou úlohu a funkci
knihovny. Kromě původní funkce by
měla být místem setkávání lidí dané
komunity – obce pro posilování místní identity, to je vztahu každého obyvatele k obci. Proto musí být knihovna dostupná všem obyvatelům bez
rozdílu stáří, pohlaví, vzdělání, sociálního postavení, náboženství, zdravotního stavu nebo politického přesvědčení.
Knihovna by také měla být na
místě, které je přirozeným centrem
obce, aby byla pro všechny dosažitelná. Možná to není obecně známé,
ale naše republika má nejhustší síť
knihoven na světě. Zákon přikazují-

cí zřídit veřejnou knihovnu v každé
obci je z roku 1919 a byl to tedy jeden z prvních zákonů nového státu.
I proto je veřejná – obecní – knihovna ideálním místem pro „obecní obývák“.
Obecní knihovna má v Halenkovicích téměř stoletou tradici. Vždycky
však byla umístěna v prostoru, který
„nějak zbyl“. Atˇ to bylo na faře nebo
v budově bývalého MNV. Poslední
roky sice sídlí v kulturním domě,
ale tyto prostory už nestačí. Může
se říct, že poprvé dostane knihovna
prostor, který si zaslouží a potřebuje.
Nová knihovna bude mít více funkcí, než může poskytovat knihovna
v současnosti. Bude to místo, kde se
mohou knihy i číst, získávají se další
informace například přes počítače,
poskytuje prostor pro vzdělávání
všech občanů, zpracovávat referáty
z knih – to hlavně pro žáky a studenty, diskutovat o knihách s přáteli a sousedy, místo, kde se mohou
pořádat besedy o knihách, ale i zajímavé přednášky, výstavy, promítání
zajímavých filmů a mnoho dalších
činností.
Měla by být také vybavena tak, aby
ji mohli používat například i rodiče s malými dětmi, maminky (dnes
i tatínci) na mateřské dovolené. Takže, když si to shrneme, měla by být
místem, kde se každý návštěvník
bude cítit dobře.
Podtrhl bych bod – posilování
místní identity. Není náhodou, že
v Halenkovickém zpravodaji č. 84
říká starosta obce Jaromír Blažek „…
Halenkovice jsou jedinečné a tuto jedinečnost je potřeba zachovat...“ Myslím si, že právě pro diskuzi o řešení
tohoto úkolu má místní knihovna
ideální a nezaměnitelnou úlohu.
K tomu, aby obecní knihovna sloužila jako obývák, sám bych raději použil slovo klubovna (protože v obýváku někdy lze i usnout 😊) musí být
vybavena jinak, než známe knihovny
našeho mládí. Zdaleka nestačí jen regály s knihami a několik stolů a židlí.
I současná knihovna je vlastně multifunkčním centrem. Kromě knih
mají návštěvníci k dispozici počítače s napojením na internet. Protože
s množstvím 8 tisíc knih nevystačíme ani pro skromné čtenáře, je již
dnes možnost objednat si výpůjčku
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v některé větší knihovně, především
Napajedelské nebo krajské ve Zlíně.
Hlavní výhodou nové knihovny
bude její velikost. Plocha téměř 300
čtverečních metrů prostoru (bez
skladovacích prostor a archivu) poskytne dost místa nejen pro stávající knižní fond, ale bude umožňovat i další aktivity. Bude zde dětský
koutek. Samozřejmostí je vybavení
knihovny počítači s internetem –
dnes již podmínka zájmu dětí a mládeže. Navíc, při práci na počítači ve
veřejném prostoru je velmi omezeno
jeho zneužití pro sledování například
erotických nebo jiných, pro mládež
nevhodných programů.
Je známo, že velkými čtenáři jsou
senioři a děti. Lidé středního věku,
kteří jsou rodiči malých školáků jsou
často zaneprázdněni v zaměstnání,
takže na pravidelnou četbu jim často nezbývá ani času ani sil. Často tak
nemají děti doma příklad – rodiče
čtenáře – který by mohly následovat.
A tady musí nastoupit knihovna, která zábavnou formou vychová malé
čtenáře.
Každý, kdo pravidelně navštěvuje
místní knihovnu si všiml, že práce
s dětmi nespočívá jen v půjčování
knih. Probíhají zde pravidelné návštěvy celých tříd, pasování nových
čtenářů, noci s Andersenem a další.
Vychovat z dětí pravidelné čtenáře
není jednoduché a automatické.
Pro seniory, to je velmi velká a důležitá skupina návštěvníků knihovny,
bude důležitý bezbariérový přístup
a výtah v budově. Přímo nejen do
knihovny, ale i na pracoviště obecního úřadu, tak budou moci vstoupit
a zúčastnit se jejich činnosti i ti, kterým to zatím nebylo umožněno právě kvůli umístění knihovny a obecního úřadu v patře. Může se říct, že
pro některé seniory to bude nová
možnost, jak se aktivně zúčastnit
dění v obci přímo, a ne zprostředkovaně jako doposud.
V takové knihovně – klubovně
pak samy od sebe vznikají skupinky, které diskutují nejen o knihách,
ale i o ostatních záležitostech obce
i jich samých. Již dnes ve stávající
knihovně existuje sice malá, ale stálá skupinka čtenářů, kteří se, sice
nepravidelně, ale podle vlastního
Pokračování na straně 55.
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uvážení, schází v něčem jako diskuzním kroužku. A jak by v takové knihovně mohla chybět kvalitní
káva nebo čaj a nějaká sladkost pro
děti pro překonání dlouhého seznamování s novou knihou nebo čekání
na rodiče. To je a bude další z důležitých činností knihovny (a knihovnice či knihovníka).
Zdá se tedy, že Halenkovice zachytily ten nejmodernější směr rozvoje
místních knihoven. Řeknete si, to je
normální! Není to pravdou a netýká
se to jen obecních knihoven.
Jistě si vzpomínáme na dobu právě před deseti lety, kdy byl odmítnut projekt architekta Kaplického
na Národní knihovnu v Praze na
Letné, která dostala pro svůj extravagantní tvar přezdívku blob nebo
chobotnice. Posouzení tvaru závisí na osobním vkusu každého, ale
dnes se jeví tragickým rozhodnutí Ministerstva kultury o upuštění
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od záměru výstavby nové Národní
knihovny a místo toho její umístění
do stařičkého, byť rekonstruovaného Klementina. Výsledek se projevil
po deseti letech – to je letos. Rekonstrukce Klementina se neúměrně protahuje (že by příklad tunelu
Blanka?), zjistilo se, že i po rekonstrukci bude objekt pro knihovnu
nevhodný, a tak se knihy skladují
v bednách na různých místech v Praze a okolí. Jejich časté převážení jim
také nesvědčí. O uchovávání knih na
nových elektronických mediích ani
nemluvě. A to má Národní knihovna
pečovat a uchovávat národní kulturní bohatství tohoto státu pro potřeby vzdělávání dalších generací.
Ústřední knihovnická rada a Sdružení knihoven ČR vydaly prohlášení, ve kterém seznamují veřejnost
s tímto stavem v Národní knihovně, kde uvádí: „...Národní knihovna
ztrácí pozici lídra, pozici, na kterou
jsme my z ostatních knihoven hrdí.

Ztrácí svou národní i mezinárodní prestiž. Nenaplňuje roli knihovny, o kterou je možno se odborně
opřít...“
Je pozoruhodné, že při tvorbě návrhu státního rozpočtu, v období,
kdy se národnímu hospodářství daří
a kdy vláda respektuje návrhy a požadavky na zvyšování rozpočtu ve
všech odvětvích nemá tolik zodpovědnosti, aby si vzpomněla i na Národní knihovnu jako důležitou součást národního bohatství, národní
kultury, jedinečnosti a identity České republiky. Asi jí musí být příkladem obecní zastupitelstva a obecní
knihovny v malých obcích. Není to
pro vládu ostuda?
Ale my se těšme na novou knihovnu.
Ing. Antonín Slaník

číst v knihovně chtěly úplně všechny
a jak krásně jim to šlo! Na oplátku
jsem se za nimi vypravila do školy,
kde jsme společně doplňovali osobité čtenářské deníky. Přijali jsme
pozvání tet z napajedelské knihovny
a v květnu jsme se všichni společně
za nimi vydali do Napajedel. Jejich
prostřednictvím jsme se v prosto-

rách kina a s žáky prvních tříd z Napajedel a okolí setkali s ilustrátorem
dětských knih Adolfem Dudkem.
Pro všechny přítomné to byl neskutečný zážitek. Tolik legrace už jsme
dlouho nezažili, pan Dudek nás dokonce přiměl ležet na podlaze mezi
sedadly. Na konci školního roku den
Pokračování na straně 56.

Plný text Prohlášení k situaci v Národní knihovně ČR je na
http://skipcr.cz/aktuality/prohlaseni-k-situaci-v-narodni-knihovne-cr

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ A JEŠTĚ MNOHO DALŠÍHO

Do svátečního měsíce BŘEZNA
jsme vstoupili Bazarem starých knih.
Součástí této akce bývá tradičně rozšířená výpůjční doba v knihovně.
Z výtěžku bazaru kupujeme novou
dětskou knížku do naší knihovny.
V rámci projektu Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka, o kterém
jsme informovali v minulém čísle
Halenkovického zpravodaje, prvňáčci s paní učitelkou zavítali do naší
knihovny. Nechybělo čtení o známých pohádkových hrdinech. Děti
nás dospělé velmi překvapily, jednak
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Pokračování ze strany 55.
před rozdáváním vysvědčení přijela
do Halenkovic královna Knihomila
z Písmenkové říše s princeznou Abecedou a děti slavnostně pasovaly na
čtenáře.

Na konci března v knihovně přespaly děti ze 3. třídy a na konci dubna děti ze 4. třídy. Prožili tajemné

noci plné zábavy, ve kterých pomohli Boříkovi řešit jeho lapálie, setkali
se s Naší pekelnou třídou a proletěli
jazykovým Babylonem v našem „evropském kulturáku.“
Uspořádali jsme čtenářské besedy
pro žáky základní školy. Pro děti ze
druhé třídy na téma Kráska a zvíře, s páťáky jsme formou životních
příběhů slavných vítězili nad smrtí a mládež ze 6. a 7. třídy zažila
v knihovně hladové hry.
10. dubna 2017 jsme společně
s klubem seniorů pro širokou veřejnost v KD Halenkovice připravili
setkání se spisovatelem PaedDr. Jiřím Jilíkem a Bořkem Žižlavským,
který je zároveň i místostarostou
Buchlovic. Autoři hovořili především o tajemstvích hradu Buchlova
a kaple sv. Barbory.
Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se
v budově MŠ Halenkovice ve spolupráci s mateřskou školkou uskutečnila přednáška na téma: Jak výživa může ovlivnit úspěch našich dětí
ve škole. V rámci přednášky zaznělo
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mnoho podnětných informací nejen
na téma výživy. Se zajímavými skutečnostmi nás seznámila paní Mgr.
Romana Kempová, která 25 let pracovala jako učitelka na základní škole.
Díky své učitelské praxi nabyla boha-

té zkušenosti s vlivem stravování na
chováním dětí.
5. června 2017 jsme v KD Halenkovice besedovali s Ing. Františkem Libosvárem. Milé setkání oživilo řadu
vzpomínek nejen na halenkovické
samorosty.
V měsících květnu a červnu jsme
pokračovali v dalších úpravách prostor knihovny. Byly vyměněny nevyhovující a dnes už i nebezpečné zářivky, okna zkrášlily barevné žaluzie.
Díky jejich výraznému zatemnění
budeme moci pořádat besedy s dataprojektorem přímo v prostorách
knihovny. V červnu jsme v rámci
Pokračování na straně 57.
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Pokračování ze strany 56.
dotace z Ministerstva kultury
knihovnu posílili o dva nové počítače. Jeden bude sloužit čtenářům a návštěvníkům knihovny,
druhý je určen pro práci knihovníka. Dále jsme zakoupili notebook částečně z prostředků stejné dotace, který je v dnešní době
nedílnou součástí jakýchkoliv
besed pořádaných v kulturním
domě a k notebooku promítací
plátno.
Velké poděkování patří vám
všem, kdo jste se na přípravách
a klidném průběhu knihovnických akcí podíleli.
Vaše knihovnice.
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Fotky z akcí v místní knihovně
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kulturní a společenské akce
20. 12. 2017 – středa • Vánoční koncert
Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla Vás zve na VÁNOČNÍ KONCERT.
Koncert se koná ve středu 20. prosince
2017 v 17:00 hodin v kulturním domě v Halenkovicích. Přijďte si vychutnat vánoční atmosféru. Koncert se uskuteční pod záštitou
obce Halenkovice.

6. 1. 2018 – sobota • Tříkrálová sbírka
2018
Pořádá Charita sv. Anežky Otrokovice ve
spolupráci s místními dobrovolníky. Po halenkovických ulicích se roznese zpěv skupinek Tříkrálových koledníků. Skupinu tvoří
3 koledníci se zapečetěnou pokladničkou
se znakem charity a 1 dospělý s průkazkou
charity.
12. a 13. 1. 2018 – pátek a sobota
Volby prezidenta ČR, budova OÚ Halenkovice
Pátek 14.00 až 22.00 hod.
Sobota 8.00 až 14.00 hod.
13. 1. 2018 – sobota • Hasičský ples
Pořádá SDH Halenkovice v sále KD Halenkovice. Skupina MIDNIGHT EXPRESS zahraje
pro všechny generace, nebude chybět občerstvení a bohatá tombola.
26. a 27. 1. 2018 – pátek a sobota
Případné 2. kolo volby prezidenta ČR
budova OÚ Halenkovice
Pátek 14.00 až 22.00 hod.
Sobota 8.00 až 14.00 hod.

25. 2. 2018 – neděle
Výroční schůze ČSZ v KD Halenkovice.
16. 3. 2018 – pátek • Košt slivovice
Degustátoři z řad členů halenkovických
spolků, vítězů předcházejících ročníků a milovníků dobré pálenky se sejdou v odpoledních hodinách v budově zahrádkářské
pálenice U Svatých a vyberou vzorky nejlepší.
18. 3. 2018 – neděle • Bazar knih
Bližší informace Vám poskytneme v příštím
čísle Halenkovického zpravodaje.

24. 3. 2018 – sobota • Halenkovická trnka
12. ročník vyhlášení vítězů koštu slivovice –
sál KD Halenkovice.
29. a 30. 3. 2018 – pátek a sobota
Dětský bazárek, Sál KD Halenkovice

22. 4. 2018 – neděle • Halenkovická pouť

18. a 20. 5. 2018 – pátek a neděle
Divadelní představení žáků 8. třídy ZŠ Halenkovice
26. 5. 2018 – sobota • Výlet do pohádky
30. ročník pohádkového výletu halenkovickými hvozdy.

Prázdniny ve školním roce 2017 – 2018
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.

Pořad vánočních bohoslužeb
24. 12. Štědrý den • mše svatá pro rodiče s dětmi v 16:00 hod.
25. 12. Slavnost Narození Páně • mše sv. v 10:15 hod.
26. 12. Svátek sv. Štěpána • mše sv. v 10:15 hod.
31. 12. Svátek sv. Rodiny • mše sv. v 10:15 hod.
1. 1. 2018 Slavnost Matky Boží, Panny Marie • mše sv. v 10:15 hod.

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 a 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.

V dubnu oslavili zlatou svatbu – padesát let společného života
manželé Libuše a Rudolf Pospíšilovi ze Zádřinové.
Sňatek uzavřeli 27. 4. 1957 v Halenkovicích
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Vítání občánků
V sobotu 10. června jsme na obecním úřadě v Halenkovicích do života přivítali naše nejmenší děti. Pozvaní na tuto
malou slavnost přijali: Zuzana a Petr Stuchlíkovi s dcerou Jůlií (foto č. 1), Kristýna Háblová a Jiří Čevela se synem Jakubem
(foto č. 2) a Lenka a Jiří Zuzaňákovi se synem Lukášem (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
Černochové a p. učitelky Čechové. O hudební doprovod se
postarala sl. Zuzana
Kříčková. Pozdravit novorozené děti
přišli také příbuzní
a přátelé rodičů.
Přejeme malým
občánkům i rodičům pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti.
1.
Bohdana Blažková,
matrikářka



Svatba
Ludmila Karbowiaková
a František Zapletal
uzavřeli manželství
18. srpna 2017
u kapličky na Hradské.
Šárka Zatloukalová
a Jiří Kalous
uzavřeli manželství
9. září 2017
v obřadní síni
Obecního úřadu
Halenkovice.


2.


3.
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BLAHOPŘEJEME
Červenec
50 let

Leoš Polášek Zádřinové 381
Iveta Jaroňková Kržle 321
Věra Sklenářová Pláňavy 477
Jiří Ocilka Svaté 375

60 let
Jindřich Štěpánek Pláňavy 165
Mgr. Eva Sattková Záhumení 617
Jana Baštincová Dolina 485

65 let

Ing. Eva Kalivodová Záhumení 617
Věra Hromadová Kržle 37 ev.

70 let

Jana Očadlíková Dolina 582
Zdeněk Kaška Katernice 123

75 let

Josef Ulica Katernice 144
Hana Přecechtělová Kopec 553
Miloslava Polášková Zádřinové 381
Anna Horková Katernice 113

65 let

Jiřina Spáčilová Járky 210
Stanislava Žáková Pláňavy 183
Štefan Berzedy Záhumení 605
Zdeněk Železník Katernice 110

Srpen
50 let

Ludmila Ptáčková Katernice 112
Ivana Drábková Katernice 282

55 let

Září
55 let

Ilona Huťková Záhumení 636

Říjen
50 let

Radek Plšek Katernice 122
MVDr. Michael Stiksa Svaté 498

60 let

Josef Kocián Záhumení 463

65 let

Ludmila Zapletalová Karbowiaková
Záhumení 604

70 let

60 let

Jaroslav Skopal Pláňavy 350
Marie Zapletalová Zádřinová 467

65 let

Marie Gajdošíková Zemanové 218

70 let

Marie Kopčilová Svaté 358
Marie Marholtová Obecnice 96

Pavla Čevorová Kopec 552
Marie Lipnerová Katernice 121
Vlastimil Čevora Kopec 552
Pavel Pešina Dolina 208

Pavla Režná Dědina 588
Richard Stočes Obecnice 642
Jaromír Strnka Zemanové 117 ev.

Václav Kocián Záhumení 578
Eva Slezáčková Obecnice 438

60 let

75 let

Vlasta Sklenaříková Svaté 357

85 let

Anděla Macharáčková
Dolní Konec 178
Božena Tatárková Pláňavy 488

80 let
85 let

90 let

Oldřiška Šenkyříková Svaté 507

Miroslav Kedra Zádřinová 42

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
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