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TURNAJ 
PŘÍPRAVEK

1. září 2018
Fotbalový areál 
v Halenkovicích 

na Záhumení

Začátek 
v dopoledních 

hodinách.

Více informací na straně 64.

HALENKOVICKÝ AMATÉRSKÝ 
NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC

8. 9. 2018
hřiště za školou

Více informací na straně 63.

HALENKOVICKÝ AMATÉRSKÝ 
NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC

VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY 
A KVĚTIN

8. 9. – 9. 9. 2018
KD Halenkovice

Více informací na straně 22.

VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY 
A KVĚTIN

PLES SRPŠ
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2018 je ve své druhé polovi-

ně a vypadá to, že „osmičkový rok“ 
bude pro naši obec rokem několi-
ka zásadních změn.

V dubnu letošního roku zřizo-
vatel ZŠ a MŠ Halenkovice (což je 
Rada obce Halenkovice) na základě 
Zákona o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání – školský zákon, rozhodl 
vyhlásit konkurz na místo ředitele 
zdejší základní a mateřské školy. Do-
savadnímu řediteli vypršelo období 
6 let výkonu práce na pozici ředite-
le (zák. č. 561/2004, § 166, odst. 3). 
Do výběrového řízení se přihlásili 
celkem čtyři uchazeči. Sedmičlen-
ná výběrová komise: zástupce české 
školní inspekce, krajského úřadu – 
odboru školství, rady školy, pedago-
gického sboru ZŠ Halenkovice, 2 zá-
stupci obce (zřizovatele) a ředitel/
ka školy obdobné velikosti, doporu-
čila zřizovateli po provedeném vý-
běrovém řízení s uchazeči přijmout  
na místo ředitele p. PaedDr. Marii 
Kašíkovou. Zřizovatel s volbou sou-
hlasil, a tak p. Kašíková v pozici ře-
ditelky začíná pracovat od 1. srpna 
2018.

Dovolte mi, abych zde poděkoval 
odstupujícímu panu řediteli, Mgr. 
Vojtěchovi Tělupilovi za dvacet osm 
let práce pro školu a obec v této 
funkci. Za jeho působení škola a škol-
ka prošly zásadní modernizací a roz-
šířením prostor. Například investice 

Pokračování na straně 2.

do zlepšení technického stavu budov 
se vyšplhala téměř na 30 mil. Kč, 
včetně vybavení novou technikou 
a nábytkem. Poděkování patří i paní 
Mgr. Haně Huťkové, která končí své 
působení v naší škole. Ač se tomu 
nechce věřit, dosáhla důchodového 
věku a odchází na „zasloužený odpo-
činek“. Ve funkci zástupkyně ředitele 
pracovala také dvacet osm let. Podě-
kování panu řediteli a paní zástup-
kyni patří za pedagogickou činnost 
a práci s dětmi a mládeží i za příklad-
nou spolupráci s Obcí Halenkovice.

Další změna, která se nás dotkne, 
je odchod kněze Mgr. Bohumila Kun-
dla, správce zdejší farnosti.  Věděli 
jsme, že k tomu jednou dojde, ale 
pevně jsme věřili, že to bude pozdě-
ji. Deset let sloužil v Halenkovicích 
a nyní přechází do Kroměříže (kos-
tel Nanebevzetí  P. Marie). Chtěl bych 
mu poděkovat za spolupráci s obcí,  
za lidský přístup, milá slova a po-
chopení všech, kteří se na něj v růz-
ných životních situacích s důvěrou 
obrátili. Je to člověk na svém místě 
– více takovýchto kněží. Přejeme mu 
vše nejlepší i k jeho 40. narozeni-
nám, které oslavil v měsíci červen-
ci. Ať se mu v novém působišti líbí, 
a ať se mu daří v profesním i osob-
ním životě.

Jelikož začátkem října proběhnou 
komunální volby do zastupitelstev 
obcí, dojde pravděpodobně i ke změ-
ně ve složení našeho zastupitelstva. 
Co mohu veřejně a s jistotou potvr-

dit, je to, že se již nebudu ucházet 
o post starosty. Dvanáct let jsem 
měl tu čest být starostou naší obce. 
Děkuji, že jste mi svěřili vaši důvě-
ru, a že jsem tuto práci mohl vyko-
návat. Vždy mi šlo o rozvoj Halen-
kovic, aby byly příjemným místem 
pro život. Taky jsem se snažil o to, 
aby obec byla řízena demokratic-
ky zastupitelstvem, a pokud to bylo 
jen trochu možné, aby bylo vašim 
žádostem vyhověno, popřípadě aby 
byly vaše požadavky zapracovány do 
rozpočtů. Ale není na světě člověk 
ten, který by se zavděčil lidem všem. 
Obec není majetkem starosty, ale nás 
všech, a o věcech obce musí vždy roz-
hodovat minimálně rada obce. V sou-
časné době jsou Halenkovice v dyna-
mickém růstu, a to nejen v oblasti 
finanční, ale i v oblasti rozvoje tech-
niky, infrastruktury a v neposlední 
řadě i v nárůstu počtu obyvatel. Jsem 
optimista, vidím kolem sebe spoustu 
šikovných a pracovitých lidí, a věřím, 
že se najde člověk, který bude obec 
řídit poctivě a vnese nové nápady  
do jejího rozvoje. Pokud to bude 
možné, chtěl bych i dále být aktivním 
zastupitelem.

A nyní několik pracovních záleži-
tostí. V průběhu července byla do-
končena výstavba opěrné zdi v části 
obce Chobotov. Tak jak jsem avizoval 
již dříve, je tato akce financována 
z Operačního fondu životního pro-
středí dotací cca 1,8 mil. korun. Další 
ukončenou akcí jsou opravené úseky 
komunikací v části obce Horní Kržle, 



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ  

 

3 2018 / 2 č. 87

Pokračování ze strany 3.
Dolina od koliby k RD p. Šustra, Ze-
manové, Járky, Břehy a Dolina u sta-
ré pálenice. Celkem bylo opraveno 
celoplošným nástřikem něco přes 
tři kilometry místních komunikací 
v celkové ceně cca 3 mil. korun. Stá-
le se pracuje na rekonstrukci toalet 
v budově obecního úřadu, které jsou 
součástí celkové rekonstrukce budo-
vy KD. V prvním patře je již hotovo, 
dodělává se přízemí a následně se 
bude pokračovat v prostorách kavár-
ny Pláňava, kde dojde k několikatý-
dennímu uzavření provozu.

V dubnu byla zkolaudována stav-
ba „II. etapa odkanalizování obce 
Halenkovice“ v celkové délce něco 
přes tři kilometry. Během srpna 
až září budou ještě opraveny stá-
vající kanalizační řady od Fagusu 
po kolibu a od bytovky na Dolině až 
po RD p. Hanáka. V květnu proběh-
la veřejná schůze ohledně připoje-
ní stávajících nemovitostí na novou 
kanalizaci. Na webových stránkách 
obce naleznete prezentaci – návod 
na připojení RD včetně podmínek, 
které jsou stanoveny ve smlouvě. 
Po uzavření smlouvy s obcí má ka-
ždá připojená domácnost nárok  
na vyplacení pobídky 1 000 Kč opro-
ti předloženým dokladům (nákup 
trubek, zemní práce apod.). Taktéž 
je zde i nabídka a ceník trubek, které 
můžete přes obecní úřad objednat, 
pokud je budete potřebovat k na-
pojení či rekonstrukci stávající ka-
nalizace. Pouze znovu připomínám, 
že na kanalizaci je nutné se připojit 

během letošního roku 
a do konce roku uzavřít 
s obcí smlouvu o likvi-
daci odpadních vod.

V květnu byla stavební 
firmou Swietelsky obci 
předána ukončená stav-
ba místní komunikace 
na Záhumení. Generál-
ní rekonstrukcí jsme se 
snažili zlepšit průjezd-
nost nejvíce zastavěné 
části obce. V rámci této 
stavby jsme již dříve 
opravili starou kanali-
zační síť, vyměnili za-
staralé veřejné osvětlení 
a zvýšili i počet lamp, 
také jsme se snažili za-
jistit, aby stékající voda 
z přilehlé parkovací 
plochy byla zadržována 
v retenční nádrži o obje-
mu 20 m3. Později v ulici 
přibude i dopravní zna-
čení – zákaz stání. Bude 
však záležet na obyvate-
lích Záhumení, do jaké 
míry toto značení budou 
respektovat, a zda jeho 
nedodržení budou vy-
máhat přes Policii ČR.

Koncem srpna bude 
předáno do užívá-
ní nové sportoviště 
u „Nové školy“. Dou-
fám, že je budete hoj-
ně využívat a také budete opatrní 
a budete dodržovat bezpečnostní 
a provozní pravidla, aby zůstalo co nej-
déle funkční. Momentálně pracujeme  
na provozním řádu sportoviště, který 
bude řešit i jeho otevírací dobu. Hledá-
me také správce nové sportovní plochy.

Přeji vám všem krásné prázdniny 
a dovolené plné sluníčka, odpočívej-
te, užívejte si léta a načerpejte hodně 
nové energie do dalších dnů.

Jaromír Blažek
Foto: farnost Halenkovice, 

redakce
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Volby prezidenta 
České republiky

I. KOLO • 12. a 13. ledna 2018 
• Halenkovice • výsledky

Miloš Zeman 51,34
Jiří Drahoš 20,25
Marek Hilšer 8,88
Pavel Fisher 7,75
Michal Horáček 6,61
Mirek Topolánek 3,31
Jiří Hynek 1,14
Vratislav Kulhánek 0,62
Petr Hannig 0,31

Barva Jméno Počet hlasů (%)

I. KOLO VOLEB
Počet voličů v okrsku:  1 497
Vydané obálky: 975
Volební účast v %: 65,13
Odevzdané obálky: 975
Platé hlasy: 968

II. KOLO VOLEB
Počet voličů v okrsku:  1 498
Vydané obálky: 1031
Volební účast v %: 68,83
Odevzdané obálky: 1030
Platé hlasy: 1026

II. KOLO • 26. a 27. ledna 2018 
• Halenkovice • výsledky

Miloš Zeman

Jiří Drahoš

Chobotov – budování opěrné zdi
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Předvolební 2018    
Tak máme před sebou opět volby. 

Po volbách do poslanecké sněmovny 
v říjnu 2017 a volbě prezidenta za-
čátkem letošního roku, to jsou volby 
do obecních zastupitelstev – komu-
nální volby. Možná si myslíte, že tyto 
volby nejsou tak důležité jako ty po-
slanecké, ale opak je pravdou.

Komunální volby se všeobecně těší 
větší podpoře voličů, kteří přišli ode-
vzdat svůj hlas vybranému nezávislé-
mu kandidátovi, nebo politické straně, 
než jak tomu bývá například u voleb  
do poslanecké sněmovny.

Podívejme se nejprve na kandidátky 
a výsledky komunálních voleb v naší 
obci v roce 2014. Zúčastnily se tři se-
skupení s tímto programem (citováno 
přesně jak je uvedeno v Halenkovic-
kém zpravodaji č. 75. strana 8 a 9):

Číslo 1. – Komunistická strana 
Čech a Moravy. Na prvním místě jejich 
programu je snaha o spolupráci všech 
zastupitelů a zájmových organizací 
obce, dále podpora a rozvoj mateřské 
a základní školy, pokračování v budo-
vání kanalizace v obci, snížení nákla-
dů na provoz obecního úřadu, opravy 
místních komunikací a zajištění údrž-
by státních komunikací, pravidelnou 
informovanost občanů (především 
v otázkách hospodaření obce), maxi-
mální dopravní obslužnost, rozšíření 
sociálních služeb  pro sociálně potřeb-
né, zdravotně znevýhodněné  a senio-
ry, rozvoj bytové výstavby a vytvoření 
vhodných podmínek pro tuto bytovou 
výstavbu, dodržování zákonů v oblasti 
životního prostředí, vytvoření pravidel 
pro udržování obecních i soukromých 
pozemků, třídění odpadů a kompo-
stování, důsledné vedení výběrových 
řízení veřejných investičních zakázek 
v obci a v neposlední řadě udržení 
společensko-kulturních tradic, rozkvět 
zájmových organizací v oblasti kultury 
a sportu se zaměřením na děti a mlá-
dež.

Číslo 2. – sdružení nezávislých kan-
didátů Za Halenkovice krásnější. Pri-
oritami sdružení je smysluplná práce 
v zájmu občanů a v zájmu rozvoje obce 
a dále pak využití jejich schopností 
a vědomostí ke spokojenosti občanů 
obce a pocitu hrdosti na to být „halen-
kovjákem“. Oblasti zájmu jsou aktivní 
podpora služeb pro seniory  s výhle-
dem pečovatelského domu, zbudování 

vodovodu a kanalizace v částech Doli-
na a Svaté, řešení problémů nad rozší-
řením provozní doby mateřské školy, 
se spoluprací základní školy společně 
nabídnout občanům možnost studia  
cizích jazyků a moderních technologií, 
realizace chodníků na frekventovaných 
částech obce pro zajištění bezpečnosti 
dětí i dospělých, finanční a aktivní pod-
pora zájmových spolků, klubů a sdru-
žení, rozvoj, rozšíření, dovybavení  
a revitalizace hřiště a sportovišť zá-
kladní školy, snaha o obnovení doprav-
ního spojení na Kroměříž, řešení pro-
blémů s neudržovanými nemovitostmi 
a pozemky, zkvalitnit  informovanost 
občanů prostřednictví kabelové  tele-
vize, pravidelného zpravodaje  a webo-
vých stránek.  

Číslo 3. – Iniciativa občanů Halen-
kovic. V programu je rozvoj a podpo-
ra: vzdělávání a školství v obci spolu 
se zkvalitňováním vybavení školních 
zařízení a pomůcek,   dokončení odka-
nalizování dalších část obce a připojení 
těchto částí na čistírnu odpadních vod, 
sportovních aktivit občanů výstavbou 
nového sportovního areálu u základní 
školy, kulturních sportovních a spolko-
vých aktivit  v obci (hasičů, myslivců, 
fotbalistů, zahrádkářů, včelařů, mode-
lářů, biatlonistů, rybářů, folkloristů, 
divadelníků aj.), výkupu pozemků pod 
místními komunikacemi, rekonstrukce  
budovy kulturního domu, bezpečnos-
ti na komunikacích (opravy místních 
komunikací,  výstavba chodníků,  od-
stavných ploch, parkovišť a doplnění  
dopravního značení), ochrany životní-
ho prostředí, úpravy a regulace vod-
ních toků jako prevenci záplav, čistoty 
a pořádku v obci, rekonstrukce areálu 
hřbitova, výstavbu rodinných domků, 
důstojné prezentaci obce v rámci kraje 
a státu, udržování kulturních památek 
a tradic, sociální politiky (pečovatel-
ské služby, klub seniorů, poradenství 
pro seniory, tělesně postižené a neza-
městnané občany),  obnovy veřejného 
osvětlení a veřejného prostranství, od-
počinkových a parkových zón v obci, 
získávání dotačních titulů nabízených 
krajem, státem a Evropskou unií, zlep-
šení sousedských a mezilidských vzta-
hů a také řešení konkrétních problémů 
občanů ze všech oblastí života.

Již při letmém pohledu na předlože-
né programy vidíme, že v nich není zá-

sadní rozdíl. Snad jiné slovní formulace, 
jiné pořadí, při čemž není nikde uvede-
no pořadí důležitosti a priority řešení. 
Rozvoj obce, spokojenost občanů. To 
jsou hlavní cíle všech tří programů. To, 
že jedni jmenují první rozvoj školství, 
druzí péči o seniory a třetí uvádí navíc 
otázku dotací je v podstatě vedlejší.

Možná se vám to bude zdát divné, ale 
dovedete si v tomto seskupení progra-
mů představit předvolební boj? My ne. 
A asi nejsme jediní. Nepamatujeme se 
již na předvolební agitace a vzájemné 
diskuze těchto tří volebních seskupení, 
ale jako boj to určitě nevypadalo.  A vý-
sledek?

KSČM 12,07% 
 2 zastupitelé
Za Halenkovice krásnější 29,76% 
 4 zastupitelé
Iniciativa občanů Halenkovic 58,17% 
 9 zastupitelů

Hlavním výsledkem nebyly ani tak 
procentuální zisky a počet zastupitelů, 
ale rychlé, všem vyhovující sestavení 
zastupitelstva obce a začátek jeho prá-
ce, to je práce pro obec a její obyvatele, 
protože tu měli všichni jako nejvýznač-
nější cíl volebního programu.

 Snad jako výsměch a nemístné po-
šklebování působí srovnání komunál-
ních voleb nejen v Halenkovicích, ale 
troufneme si říct v celé České republi-
ce, s parlamentními volbami, které se 
konaly někdy na podzim roku 2017.  
Byly už tak dávno, že si na ně mnozí už 
ani nevzpomenou, a jejich výsledek? 
Přípona ...v demisi… u každého minis-
tra (v demisi) a zmínce o vládě (v de-
misi). Jen na vybledlých billboardech 
kolem cest vidíme ještě předvolební 
hesla typu „Nekecáme, děláme“, „sníží-
me daně“, „stop imigrantům“ a jiné.  

Ostatně, po volbách je už tak dlouho, 
že na proklamované volební programy 
si už nikdo nevzpomene. A to je dob-
ře, protože boj o lepší programy se 
už dávno změnil na boj o ministerská 
místa a zdá se, že zde je vše povoleno 
a možná se již schyluje k mimořád-
ným volbám. Jestliže předvolební sliby 
o daních, migrantech, důchodech, prá-
ci místo kecání atd. bylo možno označit 
za populistické, to je snaha zalíbit se 
všem bez ohledu na reálné možnosti, 
pak hesla, která se objevují teď (květen 

Pokračování na straně 6.
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/červen) například „zvýšíme důchody 
až o 11 tisíc Kč“, jsou přímo demago-
gické, to je slibující nereálné cíle, vy-
užívající obav posluchačů a používající 
polopravdy. V případě hesla o zvýšení 
důchodů o 11 tisíc korun se již jedná 
o přípravu na mimořádné volby, pro-
tože tato hesla jsou určena seniorům, 
těm, kteří jsou nejsnadněji zmanipulo-
vatelní, a to nejen šmejdy, a kteří tvoří 
pravidelně vysoké procento těch, kteří 
se dostavují k volbám.    

Výsledek takové „politiky“ vidíme 
sami – neschopnost dohodnout se, 
protože cílem je zvyšování vlastní 
politické důležitosti, a ne zvyšování 
úrovně státu a jeho obyvatel.

My se ale bavme o komunálních vol-
bách, kde budou vystupovat politické 
strany a volební seskupení s progra-
mem, jehož výsledek vidíme každý 
den – obec Halenkovice. A můžeme si 
být jisti, že programy a cíle budou sice 
popsány jinými slovy a v jiném pořadí, 
ale budou mít stejný výsledek. Samo-
zřejmě, někdo bude preferovat úpravu 
chodníku kolem svého bydliště, jiný 
zase cesty a křižovatky u svého. Tyto 
rozdíly ale nejsou takového charak-
teru, aby se předvolební i povolební 
diskuze změnila v tak nechutné diva-
dlo, jaké dnes vidíme v parlamentu při 
tvorbě vlády.   

Važme si toho, že naše konání při 
volbě a sestavení zastupitelstva obce 
probíhá slušným způsobem a snažme 
se, aby tak probíhalo i při nastávají-
cích volbách.

-as-

Pokračování ze strany 5.

Volby 
do zastupitelstva 
obce a Senátu

Na podzim proběhnou v Halen-
kovicích volby do ZO a do Senátu 
Parlamentu České republiky.

Prezident republiky vyhlásil 
svým rozhodnutím publikovaným 
ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 
Sb. volby do zastupitelstev obcí. 
Volby proběhnou 5. a 6. října 
2018. V tomto termínu se v Halen-
kovicích budou konat i volby do Se-
nátu Parlamentu ČR.

Obnova katastrálního operátu 
a povinnosti vlastníků nemovitostí

V Halenkovicích probíhala mi-
nulý rok obnova katastrálního 
operátu (digitalizace katastrál-
ních map). Nový katastrální ope-
rát byl vystaven 23. 10. až 3. 11. 
2017 k připomínkování obča-
nům v místnosti Klubu seniorů 
v budově OÚ Halenkovice. Zde se 
vlastníci pozemků mohli sezná-
mit s výsledky obnovy za přítom-
nosti zaměstnance katastrálního 
úřadu. Uplatnit námitku bylo 
možné do 17. 11. 2017. Katas-
trální úřad vyhlásil platnost ob-
novy 30. 11. 2017.

Na základě provedených změn 
vyplývajících z částečné reali-
zované obnovy katastrálního 
operátu tzv. „Digitalizace katas-
trálních map obce Halenkovice“ 
vznikla pro občany povinnost 
do 31. 1. 2018 podat nové úpl-
né či dílčí daňové přiznání k dani 
z nemovitých věcí, a to na přísluš-
ném pracovišti finančního úřa-
du. Pro občany s bydlištěm v obci 
Halenkovice se jedná o pracoviště 
v Otrokovicích.   

Toto nové přiznání se týkalo 
pouze občanů, u kterých v rámci 
„digitalizace“ došlo ke změnám 
v zápisu na listu vlastnictví v ka-
tastrálních mapách (změna číslo-
vání, výměra, změna kultury, aj.) 
anebo těch, u kterých v loňském 
roce došlo k jiné změně (nákup, 
prodej, darování, zdědění nemovi-
tosti, kolaudace stavby apod.). 

Dodatečné /úplné/ daňové 
přiznání se podávalo v přípa-
dech:

1) Změny výměry vlastněné 
parcely

2) Změny poplatníka daně 
(vlastníka pozemku)

3) Vlastník pozemek/-ky pro-
najímá a nájemce dosud prová-
děl úhradu daně (nyní musí daň 
platit přímo vlastník pozemku 
a úhradu na nájemci, zpravidla 
zemědělském družstvu, požado-
vat). Po skončení obnovy katas-
trálního operátu již pozemky ne-
jsou evidovány zjednodušeným 
způsobem (§ 13 odst. 4 zákona 
č. 344/1992 Sb., katastrálního zá-
kona), proto se poplatníkem stal 
vlastník.

Změna výměry parcely i změ-
na poplatníka daně z nemo-
vitostí jsou okolnostmi roz-
hodnými pro vyměření daně 
z nemovitostí. Vlastník nemo-
vitostí byl tedy povinen za ne-
movitosti dotčené provedenou 
obnovou katastrálního operátu, 
při které u nich došlo ke změnám 
těchto rozhodných okolností, po-
dat úplné nebo dílčí daňové při-
znání na rok následující po roce, 
v němž tyto změny nastaly.

Informace poskytl: Český úřad 
zeměměřický a katastráIní

Ústřední správní úřad zeměmě-
řictví a katastru nemovitostí Čes-
ké republiky
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Cesty do místa trvalého bydliště pro nový řidičský průkaz jsou minulostí
•  Nový řidičský průkaz a paměťo-

vou kartu do tachografu získáte 
nově na kterémkoliv úřadě obce 
s rozšířenou působností

•  Při změně bydliště se řidičský 
průkaz už nemění

•  K žádosti už nepotřebujete papí-
rovou fotografii

Od 1. července 2018 přichází malá 
revoluce pro řidiče. Nejen řidičský 
průkaz si totiž nově vyřídíte na libo-
volném úřadě obce s rozšířenou pů-
sobností. Celkově to bude na 206 mís-
tech v ČR.

Nadále platí, že výměna dokladu, 
kterému končí platnost, je zdarma 
a nově s sebou už nemusíte nosit 
ani papírovou fotografii. Řekneme 
si ale i o dalších novinkách, které 
nový způsob vydávání řidičských 
průkazů přináší.

TÉMĚŘ VŠE VYŘÍDÍTE NA JEDNOM 
MÍSTĚ

Nově si tak můžete na nejbližším 
úřadě vyřídit vydání nového řidič-
ského průkazu. Také si na zvoleném 
úřadě zajistíte výpis z evidenční kar-
ty řidiče, stav bodového konta a zá-
ležitosti spojené s profesní způsobi-
lostí řidiče. Seznam všech úřadů obcí 
s rozšířenou působností naleznete 
na: www.mdcr.cz/orp.

Existují situace, kdy je přesto nezbyt-
né dojet na úřad obce s rozšířenou pů-
sobností v místě vašeho trvalého bydli-
ště. Mezi ně patří odnětí nebo vrácení 
řidičského oprávnění, omezení opráv-
nění atd. 

Dosud bylo nutné na úřad přijít s pa-
pírovou fotografií, kterou pracovník na 
přepážce umístil na žádost. Podle nové 
úpravy se už na úřad s fotografií nebu-
de muset. Systém sám vyhledá, zda již 
nemáte fotografii v jiné databázi (např. 
z občanského průkazu nebo cestovního 
pasu), a pokud bude vaše podoba stále 
aktuální, použije ji a fotit se vůbec ne-
budete. V případě, že jste změnili vizáž 
a vaše podoba se na první pohled ne-
shoduje s fotografií v existujících data-
bázích, vyfotí vás úředník přímo při vy-
řizování žádosti. Odpadá tedy nutnost 
pořídit si průkazové fotografie. Nově 
se také na každý doklad bude prostřed-
nictvím podpisového tabletu pořizovat 
digitalizovaný podpis žadatele. 

Jediný případ, kdy s sebou ještě 
na úřad ponesete papírovou fotogra-
fii, je vydání mezinárodního řidič-
ského průkazu (ten má formát malé 
knížky, který prozatím tisk digitální 
fotografie neumožňuje).

ZMĚNA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ 
NEMÁ NA ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ VLIV

Pokud jste změnili trvalé bydliště, 
platila povinnost tuto změnu hlásit 
na úřadě. Ten vám vydal nový řidič-
ský průkaz. Nyní je tato povinnost 
již minulostí. Od července se budou 
vydávat řidičské průkazy, které údaj 
o místě trvalého bydliště neobsahují. 
To se vztahuje i na majitele dříve vy-
daných, ale stále platných řidičských 
průkazů.

SPRÁVNÍ POPLATKY
Změna legislativy přinesla také úpra-

vu výše správních poplatků. Za výmě-
nu řidičského průkazu za nový v pří-
padě, že končí doba jeho platnosti, 
stále nebudete nic platit a dostanete 
ho zdarma. Při vydání nového průka-
zu zaplatíte z původních 50 Kč nově 
200 Kč. Navýšení správního poplatku 
je kompenzováno tím, že si již nemu-
síte pořizovat průkazovou fotografii. 
Také se navýšil poplatek za zrychlené 
vydání průkazu do pěti pracovních 
dnů z 500 Kč na 700 Kč. Částka za vy-
stavení mezinárodního řidičského 
průkazu zůstává 50 Kč, za vydání pa-
měťové karty do digitálního tachogra-
fu zaplatíte nadále 700 Kč.

Zdroj: Ministerstvo dopravy



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ   2018 / 2 8č. 87

leden 2018 až duben 2018
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RO souhlasí 
se závěrem ve stanovisku pořizovate-

le ÚP (územního plánu) MěÚ Otrokovice, 
odb. rozvoje města a nedoporučuje ZO 
(zastupitelstvo obce) provedení změny 
ÚP, dle požadavku Mgr. Milana Hampla.

RO vzala na vědomí
informaci České asociace odpadové-

ho hospodářství k riziku navýšení ná-
kladů na odpadové hospodářství měst 
a obcí, bez dalšího vyjádření.

RO neschválila
připojení se k akci spolku Lungta 

„Vlajka pro Tibet“.
smlouvu s E.ON Distribuce na pře-

ložku sloupu v části Dolina – U mlýna 
za cenu 202 291 Kč – vysoká cena.

RO projednala
možnost vyhlásit výběrové říze-

ní (VŘ) na základě ukončení platnosti 
funkčního období ředitele ZŠ a MŠ Ha-
lenkovice k 1. 8. 2018. Termín pro vyhlá-
šení VŘ je 30. 4. 2018. RO si vyžádá další 
informace k průběhu výběrového řízení 
na Krajském úřadu ZK, odboru školství. 

RO souhlasí
v souvislosti s realizovaným pro-

jektem „Modernizace odborné učebny 
fyziky – chemie“ ZŠ a MŠ Halenkovice 
s provedením technického zhodnocení 
majetku ve vlastnictví obce Halenkovice 
(na p. č. 751 v k. ú. Halenkovice) včetně 
podmínky zachování výstupu projektu mi-
nimálně po dobu udržitelnosti projektu.

RO schválila
výpůjčku pozemku p. č. 3547/1 k na-

pojení vodovodního řádu k RD č. p. 457 
pro p. Iva Menšíka, Uh. Hradiště.

odpisový plán ZŠ a MŠ Halenkovice 
na rok 2018 v předloženém znění.

výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Ha-
lenkovice za školní rok 2016/2017.

záměr výpůjčky pozemku 
p. č. 3605/1 k napojení vodovodního 
řádu k RD č. p. 31 pro sl. Evu Sudolskou, 
Halenkovice 642.

smlouvu s firmou MK stavební s. r. o. 
na rekonstrukci sociálních zařízení v bu-
dově OÚ Halenkovice čp. 76.

smlouvu s TJ Halenkovice na koupi 
50% podílu části pozemku p. č. 52/2 
o výměře 314 m2 nové p. č. 52/6 a dopo-
ručuje schválení ZO.















rozpočtové opatření č. 5/ZO/2017 
a doporučuje schválení ZO.

výpůjčku zemědělského letiště Drahy 
na konání zkoušky řidičů pro MěÚ Otro-
kovice, odbor dopravně správní.

výsledky výběrového řízení (VŘ) 
na prodej pozemku p. č. 1535/3 o výmě-
ře 1233 m2 dle podmínek výběrového ří-
zení. Vítězem VŘ s cennou 30 000 Kč se 
stal p. Lukáš Šidlík, Napajedla. Výsledek 
VŘ bude předložen ZO ke schválení pro-
deje. Zájemce před podpisem smlouvy 
odstoupil.

rozpočtové opatření rady obce č. 01/
RO/2018.

nabídku p. Pavla Fürsta na provedení 
stavebního dozoru na akci „Rekonstrukce 
sportovního areálu u ZŠ“. 

podporu rozvojového záměru Odleh-
čovací služby 6488008 – terénní služby 
pro občany obce Halenkovice realizované 
spolkem Andělé Stromu života.

smlouvu o smlouvě budoucí 
č. 1040011092/002 s firmou HD GEO 
s. r. o.,  zastupující E. ON o zřízení věcné-
ho břemene, přípojka NN (nízkého napě-
tí), p. Sudolský, Halenkovice na pozemku 
p. č. 3534 v k. ú. Halenkovice.

dodatek smlouvy s firmou VHS Javor-
ník na realizaci akce „Rekonstrukce spor-
toviště u ZŠ Halenkovice“, a to snížení 
ceny díla na částku 7 624 620 Kč.

program pro XX. zasedání ZO dne 
29. 2. 2018.

návrh cen prodeje a nákupu obecních 
pozemků (cenovou mapu) a ponechá 
k projednání a schválení na ZO.

zpracování nabídky na software 
a hardware řešení zálohování smyčky ka-
belové televize od fy Satturn Holešov.

průjezd konvoje motocyklů při 
akci MOTOBESIP – SHUT DOWN 2018 
v sobotu 6. 10. 2018 v době od 13:00 
do 14:00 hod.

umístění reklamních panelů pro sta-
vební výstavu „Stavíme, Bydlíme“.

dodavatele osobního a užitkového vo-
zidla pro Obec Halenkovice od firmy UH 
CAR, která byla poměrem ceny a termínu 
dodání vyhodnocena jako nejlepší nabíd-
ka pro obě vozidla, dle požadovaného za-
dání a na základě zaslaných nabídek.

nákup televizoru do místní knihovny.
přeložení přípojky NN u hasičárny a tě-

locvičny ZŠ fy E.ON dle zaslaných smluv.
přijetí neúčelové dotace pro ZŠ a MŠ 

Halenkovice ve výši Kč 376 125,60 
od MŠMT.

nákup dárkových kazet (mýdla) k vý-
ročí oslav 100 let ČR.

průjezd auto slalomu katastrem obce 
a zapůjčení plochy letiště pro pořadatele 
Rally auto klub Zlín dne 23. 6. 2018.

provedení oprav místních komuni-
kací (MK), vybrané úseky v částech Do-
lina, Břehy, Járky, Zemanové – metodou 
turbo, firmou NVB LINE, dle zaslané na-
bídky.

patronát nad divadelním představe-
ním „Utíkej, Nituško!“, dne 17. 4. 2018 – 
Divadelní festival ochotnických souborů 
Napajedla.

zřízení věcného břemene dle platné-
ho ceníku na zřízení plynové přípojky 
pro p. Zdeňka Juřenu.

smlouvu s E.ON na přeložku zařízení 
distribuční soustavy č. 13010801.

prodloužení pracovní smlouvy p. Ing. 
Jaroslavu Kopeckému na dobu neurčitou.

vyhlášení výběrového řízení na mís-
to – technický pracovník obce (řidičské 
oprávnění C, T výhodou) na dobu neur-
čitou a uklízečka (od 1. 8. 2018 na dobu 
určitou, s možností nástupu na dobu ne-
určitou po odchodu p. Zábranové).

zaslání vyjádření s připomínkami 
na stavební úřad Napajedla ke stavbě 
RD p. Vavruši.

odpuštění poplatku za stočné 2018 
pro: Filip Wozar, Halenkovice 630; Ve-
ronika Janečková, Halenkovice 730; Jan 
Kopecký, Halenkovice 21; Lucie Vlková, 
Halenkovice 522 – dlouhodobý pobyt 
mimo obec (studium), Eliška a Klára 
Valentíkovy, Halenkovice 579 – střídavé 
péče rodičů. Tomáš Čevora, Halenkovice 
552; Jana Kedrová, Halenkovice 130; Pa-
vel Kedra, Halenkovice 130; Pavel Musil, 
Halenkovice 5; Jaroslav Kašpar, Halenko-
vice 104; Pavel Kaška, Halenkovice 126; 
Marie Kalivodová, Halenkovice 617; 
Simona Přílučíková, Halenkovice 239; 
Pavla Kociánová, Halenkovice 463; Petr 
Kocián, Halenkovice 463; Hana Kašpár-
ková, Halenkovice 603; Martin Kašpá-
rek, Halenkovice 603 – z důvodu dlou-
hodobého pobytu mimo obec a Zdeňka 
Kříčková, Halenkovice 239 – z důvodu 
bezmocnosti IV. stupně.

účetní uzávěrku za rok 2017 Základ-
ní a mateřské školy Halenkovice, v před-
loženém znění.

































Pokračování na straně 9.
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Pokračování ze strany 8.
rozdělení hospodářského výsledku ZŠ 

a MŠ Halenkovice za rok 2017, a to převe-
dení zisku do rezervního fondu.

přijetí daru pro ZŠ a MŠ Halenko-
vice od SRPŠ, a to dekorativní prvky 
v hodnotě 7 390 Kč a televize v hodno-
tě 10 201 Kč.

ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zá-
kona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s vyhláš-
kou č. 54/2005 Sb., o náležitostech kon-
kurzního řízení a konkurzních komisí,  
ve znění pozdějších předpisů, usnesením 
č. 01/08/2018 ze dne 28. 3. 2018 vy-
hlášení konkursního řízení na pracovní 
místo ředitele/ředitelky Základní školy 
a Mateřské školy Halenkovice, okres Zlín, 
příspěvkové organizace. Termín vyhlášení 
konkurzního řízení je do 4. 4. 2018. Ter-
mín pro podání přihlášek do konkurzního 
řízení je do 30. 4. 2018 do 12:00 hod. Sou-
běžně s vyhlášením konkursního řízení, 
budou rozeslány požadavky na jednotlivé 
orgány pro jmenování členů do konkurzní 
komise. Složení členů konkurzní komise 
dle vyhlášky 54/2015 Sb. ve znění pozděj-
ších předpisů: 2 za zřizovatele, 1 za kraj-
ský úřad, 1 z ČŠI, 1 z rady školy, 1 zástupce 
školy, 1 ředitel/ka školy oslovené zřizova-
telem. Tajemníkem komise (zapisovatel-
kou), rada obce jmenovala paní Petru Roz-
sypalovou – ekonomku obce Halenkovice.

dotaci pro TJ Halenkovice na rekulti-
vaci trávníku hřiště ve výši 50 % nákladů 
dle zvolené varianty 1–4 navržené TJ Ha-
lenkovice, za podmínky doložení smlou-
vy o dílo a vyúčtování díla s dodavatelem.

smlouvu o zřízení věcného bře-
mene s E. ON Distribuce č. OT-
014330038840/001 na akci Dočkalová, 
úprava přípojky NN na části pozemku  
p. č. 3601/1 v majetku Obce Halenkovice.

smlouvu o zřízení věcného břemene 
s GasNet č. 9900090073-2/VB na umís-
tění plynárenského zařízení na části po-
zemku p. č. 3606/57 v majetku Obce Ha-
lenkovice.

smlouvu s E.ON Distribuce  
č. 12370937 na zřízení nové přípojky NN 
na pozemku p. č. 52/3 sportoviště u ZŠ. 

odměnu 10 000 Kč pro p. Jarosla-
va Vičánka – vedoucího modelářského 
kroužku a p. Jaroslava Juráska – vedoucí-
ho florbalového týmu – za práci s dětmi 
a pořádání akcí pro děti.

prodloužení nájemní smlouvy neby-
tových prostor – masáže/pedikúra pro 
paní Renatu Valentovou Halenkovice 75, 
do konce roku 2023.

postoupení žádosti p. Petra Pavelky 
na změnu ÚP Halenkovice pořizovate-
li ÚP MěÚ Otrokovice, odbor rozvoje 
a územního plánování.

na základě výběru varianty revita-
lizace hřiště TJ Halenkovice v hodnotě 
57 548 Kč včetně DPH – úhradu 50 % 
nákladů obcí Halenkovice z této částky. 
Ze strany TJ bude doloženo vyúčtování 
celkových nákladů na revitalizaci plochy 
hřiště.

průjezd rychlostních zkoušek Barum 
rally Zlín 2018 (26. 8. 2018 – neděle) ka-
tastrem obce Halenkovice dle předlože-
ného návrhu a požaduje navíc sjednání 
schůzky před a po BR na MěÚ Otrokovice 
se zástupci dotčených obcí, pořadatelem 
a Policií ČR.

smlouvu č. OT-014330042762/001 
o zřízení věcného břemene Vavruša ka-
bel NN, s E.ON Distribuce na základě již 
schválené smlouvy o smlouvě budoucí.

záměr výpůjčky části pozemku  
p. č. 3602/1 43 m2 k příjezdu k RD  
č. p. 50 pro Lubomíra a Ludmilu Regento-
vi, Halenkovice 50.

rozdělení finančních dotací pro rok 
2018, dle tabulky č. 1 a č. 2 pro orga-
nizace a sociální služby v celkové výši 
171 698 Kč a doporučila ZO schválit do-
tace nad 50 tis. Kč dle tabulky č. 3 v celko-
vé výši 235 000 Kč, viz níže.

jmenování konkurzní komise pro 
konkurz na pracovní místo ředitele/ře-
ditelky Základní školy a Mateřské školy 
Halenkovice, okres Zlín, příspěvkové 
organizace: v souladu s §1 odst. 1 a § 2 
odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 
Sb., o náležitostech konkurzního řízení 
a konkurzních komisí, Rada obce Halen-
kovice, usnesením č. 01/10/2018 ze dne 
18. 4. 2018 jmenuje konkurzní komisi 
ve složení: předseda komise: Mgr. Ra-
dana Dundálková (za zřizovatele), další 
členové: Mgr.  Lucia Pechtorová (za zři-
zovatele), Mgr. Olga Vallová (za krajský 
úřad), Mgr. Kateřina Kuntová (odborník 
v oblasti státní správy, organizace a říze-
ní ve školství podle druhu typu příslušné 
školy nebo školského zařízení), Mgr. Olga 
Idesová (pedagogický pracovník pří-
spěvkové organizace), Mgr. Petr Švrček 
(školní inspektor ČŠI), p. Růžena Štulířo-
vá (člen školské rady).

veřejnoprávní 
kontrolu na hospodaření s veřejnými 
prostředky ZŠ a MŠ Halenkovice a urči-
la p. Miladu Vlčkovou a Zbyňku Sýkoro-
vou provedením kontroly.

finanční dotace na rok 2018 pro Do-
mov pro seniory Lukov ve výši 5 000 Kč. 

záměr výpůjčky části pozemku  
p. č. 3606/57 pro uložení plynové pří-
pojky k RD č. p. 144 pro p. Soňu Mrlíko-
vou, Otrokovice a p. Jolanu Vardanovou, 
Malenovice.

pronájem místnosti č. 23 pro p. Ing. 
Jiřího Fürsta, Halenkovice 547, pro ško-
lení první pomoci za cenu 100 Kč/den.

záměr výpůjčky části pozemku  
p. č. 233/4 k příjezdu k RD č. p. 23 pro 
Petra Huťku, Halenkovice 636.

nákup a umístění zrcadla na křižo-
vatku na Katernicích za OÚ.

ZO bere na vědomí:
zprávu o plnění usnesení z minulých 

zasedání ZO.
zprávu o činnosti rady obce.

ZO schválilo
přijetí dotace ze státního rozpočtu 

IČ:115D312030033 na akci „Zajištění 
stability svahu v místě RD č.p. 280 Ha-
lenkovice“.

tabulku cenové mapy pozemků  
na rok 2018 v návaznosti na majetko-
vé vypořádání zastavěných pozemků 
v majetku Obce Halenkovice.

rozpočtové opatření v předlože-
né podobě č. 05/ZO/2017 a č. 01/
ZO/2018.

nákup ½ nově vzniklého pozemku 
od TJ Halenkovice par. č. 52/6 o výměře 
314 m2 za cenu 100 Kč/1 m2.

přijetí daru – pozemky par.  
č. 1508/69, 1508/66 a 1508/64 o cel-
kové výměře 346 m2 od fy. Gerhard.

prodej nově vzniklého pozemku par. 
č. 3550/4 o výměře 48 m2 p. Zapletalovi 
za cenu 130 Kč/1 m2 bez DPH. 

prodej nově vzniklého pozem-
ku par. č. 3606/58 o výměře 27 m2  
p. Adamcové za cenu 130 Kč/1 m2 bez 
DPH.

ZO neschvaluje
pořízení změny územního plánu  

na základě žádosti Mgr. Milana Hampla 
v předloženém znění.    
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č. 1 – ORGANIZACE, PRÁCE S MLÁDEŽÍ 2018
Florbal – p. Jaroslav Jurásek 15 000
Cvičení s dětmi – p. Veronika Horková 15 000
Rybářský kroužek Halenkovice – p. Jiří Doležalík 10 000
Klub seniorů – p. Božena Chytilová 10 000
Myslivecké sdružení Podlesí Halenkovice 12 000
Český svaz včelařů, Žlutava 12 000
Radioamatér – p. František Hložek 1 500
Bruslení s dětmi – p. Libor Skácel 3 000
SDH Halenkovice – děti 15 000
SDH Halenkovice 15 000
Divadelní spolek Haleny 5 000
Celkem 113 500

č. 2 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2018
Svaz tělesně postižených v ČR Halenkovice 5 000
Oblastní spolek ČČK, Zlín – terénní pracovníci 3 000
Středisko rané péče – Educo, Zlín 8 000
Pečovatelská služba Napajedla 9 298
Charita sv. Anežky, Otrokovice 10 000
Dům sociálních služeb Návojná, Nedašov  3 000
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Zlín 3 000
SENIOR Otrokovice 5 000
Oblastní charita Kroměříž – Zdounky 5 000
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, Fryšták 6 900
Celkem 58 198

č. 3 – ORGANIZACE, SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2018
Tělovýchovná jednota Halenkovice 80 000
Klub biatlonu Halenkovice 65 000
Domov pro seniory, Napajedla 90 000
Celkem 235 000

Rozdělení dotací pro rok 2018
Charita sv. Anežky Otrokovice
Otrokovická dluhová poradna Samaritán se přestě-
hovala. Nově jsme na adrese: tř. Tomáše Bati 1255, 
765 02 Otrokovice. 
V případě potřeby mohou občané využít bezplatné po-
radenství v oblasti dluhů, které naše poradna nabízí.
 
Kontaktujte Kristýnu Jehličkovou,  tel: 734 435 004, 
e-mail: kristyna.jehlickova@otrokovice.charita.cz  
nebo osobně v kanceláři Dluhové poradny 
Charity sv. Anežky Otrokovice, tříd. Tomáše Bati 1255, 
765 02 Otrokovice.

Centrum pro zdravotně postižené zlínského kraje 
ve spolupráci s Městským úřadem Otrokovice, 
odborem sociálním, pro vás nadále provozuje 

PORADENSKÉ MÍSTO PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ OBČANY 

v zasedací místnosti v budově č. 2 MěÚ Otrokovice 
v době od 14:00 hod do 16:00 hodin.

Služba je bezplatná.
V II. pololetí roku 2018 

je Vám odborný poradce k dispozici:
19. 7., 16. 8., 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11., 

15. 11., 6. 12., 20. 12.

Osobní konzultaci si lze domluvit i na následujících 
kontaktech: 

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, 
Gahurova 5265, 760 01 Zlín, 

tel: 575 570 600, 777 005 421
e-mail: zlin@czp-zk.cz.

PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ VE II. POLOLETÍ 2018

Sbírka oděvů
V pondělí 9. a v úterý 10. dubna 2018 proběhla v naší obci, 

v budově kulturního domu (v klubu seniorů) sbírka ošacení. 
Tentokrát v režii Obce Halenkovice, za přispění vždy ochotných  
p. Anny Horkové a p. Anny Musilové, které se postaraly o výběr 
darovaného materiálu, o jeho kontrolu a roztřídění. 

Uspořádat sbírku sami jsme se rozhodli po marné snaze do-
mluvit se s předešlým vyhlašovatelem sbírky s Diakonií Broumov. 
Stále častěji se na nás obraceli naši občané s dotazy, kdy už bude 
možné smysluplně se zbavit nějakého staršího nebo nevyhovují-
cího oblečení, aniž by ho museli vyhodit. Několikrát jsme proto 
kontaktovali zmíněnou společnost, ale ta již nemá kapacitu sbírku 
odvézt a zpracovat. Obrátili jsme se se stejným dotazem na Chari-
tu Otrokovice a Charitu Zlín, které provozují charitativní šatníky, 
jestli by mohly oděvy přijmout. Obě s našim návrhem, sbírku pro 
ně uspořádat a také dopravit (což si vzhledem k tomu, že vlastní-
me nákladní auto, můžeme dovolit), souhlasily. 

Tak naši štědří občané věnovali 60 pytlů různých použitých 
oděvů, pytel obuvi a pytel plyšových hraček. Z tohoto množství 
bylo zvlášť odebráno ještě několik pytlů dětského oblečení a obu-
vi, které posloužilo maminkám navštěvujícím charitativní šatník 
Magistrátu města Zlína, oddělení sociálně právní ochrany dětí. 
Pokud zmíněné instituce budou mít zájem i v budoucnu s námi 
spolupracovat, naplánujeme další sbírku třeba už na měsíc říjen. 

Vedení obce samozřejmě tuto dobročinnou akci podporuje. 
Vybraný materiál poslouží jednak potřebným, a jednak neskončí 
jako odpad v popelnicích nebo kontejnerech. Sníží se tak množ-
ství vyprodukovaného odpadu, čímž se sníží i náklady na jeho li-
kvidaci. Jednoduše řečeno ušetříme. Bohdana Blažková
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Tříkrálová sbírka 2018 
V sobotu 6. ledna 2018 se obyvatelé 

Halenkovic připojili k Tříkrálové sbír-
ce. Oproti loňskému roku, kdy mrzlo, až 
praštělo, letos počasí koledníkům přálo 
a sluníčko hřálo jako o Velikonocích. A tak 
dvanáct skupinek koledníků při putování 
Halenkovicemi vybralo krásných 59 076 Kč, 
což je o 2 000 Kč víc než v loňském roce. 
Velké díky patří všem malým i větším ko-
ledníkům a jejich dospělému doprovodu, 
všem dárcům za finanční příspěvky a boha-
té výslužky, všem, kdo se na sbírce podíleli 
a pomohli jejímu hladkému průběhu a paní 
Anně Horkové za skvělou organizaci.

TKS VYBRÁNO V Kč POČET POKLADNIČEK
Otrokovice 293 798 31
Napajedla 168 135 38
Halenkovice 59 076 12
Spytihněv 55 651 10
Tlumačov 52 986 14
Žlutava 35 924 6
Pohořelice 26 430 6
Oldřichovice 12 777 2
Komárov 12 341 2

Celkem	 717	118	Kč	 121	ks

-šh-
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Čas	neskutečně	utíká	…
Určitě nejsem sám, kdo cítí, že čas 

neskutečně utíká.  Zvlášť nás starší za-
chvacuje panika, když si uvědomíme, 
co vše jsme si během života napláno-
vali a teď už víme, že to nestihneme.  
Když je člověku –náct a –cet, leží před 
námi celý svět a spousta času. Když 
to ale přeskočí na –sát, tak toho času 
začne rapidně ubývat. S věkem se čas 
prostě tak nějak zkracuje. Sil ubývá 
a člověk ví, že mnoho věcí, které by 
rád, už nestihne. Nejhorší je, když se 
z okolí člověka začínají ztrácet lidé, 
s nimiž si rozuměl, s nimiž ten svět 
ještě fungoval. Poslední dobou docela 
často říkávám, že tento svět už pro mě 
není, protože mu přestávám rozumět. 

Kam se vlastně ženeme? Proč chce-
me mít všechno hned? Proč musíme 
být stále v napětí, proč musíme zápasit 
o své místo na slunci, být úspěšní, před-
čit ostatní, být věčně mladí, bezchybní? 
Nerozumím zvýšené bezohlednosti  
na silnicích, hulvátství, agresivitě za vo-
lantem. Co si třeba myslí profesor Be-
neš, neurochirurg, když se snaží mno-
ho hodin zachránit mozek nemocnému 
člověku a pak si uvědomí, že někde  
za potlesku diváků se v oktagonu mlátí 
hlava nehlava tzv. bojovníci nebo bo-
jovnice až do bezvědomí a pak se jeden 
ještě pochlubí, že „Strašně rád mlátím 
lidi“. Já bych na jeho místě měl pocit 
zmaru. 

Onehdy jsem v Napajedlech nastoupil 
do autobusu na Halenkovice a uvnitř 
sedělo 13 mladých lidí a 11 z nich mělo 
v uších sluchátka a poslouchali nevím 
co. Seděli vedle sebe, ale nebavili se 
spolu.  Promarňují šanci si jen tak tro-
chu poklábosit s vrstevníky. Na jednu 
stranu nám mobily umožňují spojení 
s celým světem, na straně druhé nás 
odcizují jeden druhému. Něco je špatně 
i ve státě při rozdělování našich daní. 
Nerozumím tomu, že na jedné straně 
se najdou miliony na stavbu golfových 
hřišť, vyhřívaných ploch pro ligové fot-
balisty, na jejichž hru se až na výjimky 
nedá dívat, na jejich milionové platy 
a stomilionové přestupy, na miliony 
tenistům, trávících 10 hodin na kurtu  
za turnaj a na druhé straně nejsou 
peníze na vakcínu dětem, které trpí 
spinálními poruchami a pojišťovny ne-
chtějí vakcínu za 2,5 milionu proplácet.  
Na jedné straně létají miliardy a na stra-
ně druhé se sbírají víčka z PET láhví, 
aby se někomu pomohlo. 

Samozřejmě vím, že třeba ten tenista 
si platí kurty, trenéra, štáb kolem sebe 
a hotel a taky něco umí, ale je to nepo-
měr. Fakt je, že někteří z nich se starají 
o charitu, abych jim zas tak nekřivdil. 
Nechápu, že stát a krajské instituce pod 
mantrou „strategického partnera“ da-
rovali do zahraničí banky, závody, vo-
dovody, kanalizace atd. Když jako občan 
zpronevěříte peníze, jsou soudy rychlé, 
kdo zpronevěří miliony či miliardy, je 
takřka nepostižitelný. Můžete mi říct, 
kdy byl někdo za různé předražené ten-
dry uvězněn? Obžalován ano, ale odsou-
zen ne. Televize do pořadu Galerie elity 
národa zařadí sice bojovníky proti ko-
munismu, ale zároveň vrahy nevinných 
lidí (bratři Mašínové). Není ale větší 
hrdinou žena, která se stará o postiže-
né dítě, i když ví, že prognóza je nemi-
losrdná a dítě brzy zemře? Nechápu to. 
Na jedné straně snobismus a na straně 
druhé zoufalství a beznaděj.

S obavami se dívám na tento změ-
něný svět založený na penězích, touze  
po úspěchu za každou cenu, na kultu 
krásy a majetku. O mě už nejde, já už si 
uvědomuju, že se nemusím rozčilovat 
nad více či méně vzdálenou budoucnos-
tí, protože mě už se to týkat nebude. Já 
už tu nebudu, ale budou tu ti, na nichž 
mi záleží. Byla lepší doba našeho mlá-
dí? Je samozřejmé, že si ji určitě idea-
lizujeme, že vše dobré nebylo, ale ta 
doba byla klidnější. Časy se mění a my 
se dnes máme neskutečně dobře, byť se 
svým životem nejsme spokojeni. Fakta 
jsou neúprosná: doba dožití se zvýšila, 
mnoho nemocí lze vyléčit, máme léky 
na nevím co, vybavení domácnosti je 
úplně jiné. Myslíte, že by Vaše děti chá-
paly, že mít televizi a k tomu barevnou 
nebylo samozřejmé, že neexistovaly 
mrazáky, mikrovlnky, satelity, o mo-
bilech ani nemluvě? Stály se fronty na 
maso, cestovalo se jen do spřátelených 
zemí. A hlavně 70 let jsme v našich kon-
činách nepoznali válku, což se, myslím, 
našim předkům nepodařilo zažít. Zato 
dnes máme korupci, vyšší kriminalitu, 
víc psychických poruch, financujeme 
z našich daní lidi, kteří nechtějí praco-
vat, ale jen brát dávky, máme nemoci ze 
stresu z práce, více brutality a sobectví, 
byť výnosy z Tříkrálové sbírky rok od 
roku rostou. 

Každý z nás má nějaký problém, ale 
máme většinou střechu nad hlavou, 
netrpíme hladem ani žízní. Všichni tak 

nějak toužíme po zdraví, spokojeném 
životě svém i svých blízkých, po uzná-
ní doma i v práci, spokojených vztazích 
v rodině, se sousedy, v obci, potažmo 
všude. Proč jsou o Vánocích lidé vcelku 
k sobě vstřícní, ale kromě těch 14 dnů 
v roce jim to většinou už tak pak nějak 
nejde. V životě je všechno jinak, ale ži-
vot je taky to, co do něj člověk sám vloží, 
nebo co s ním udělá. Co si dokáže vzít 
z vítězství či proher. Nemám rád hesla 
typu:  „Každý člověk je strůjcem svého 
štěstí“, protože tak docela neplatí, což 
mi určitě potvrdí ti, kteří pečují s láskou 
o děti nebo nemohoucího člověka. Ka-
ždý bude na sklonku života přemýšlet 
o tom, jestli nežil zbytečně. Mít peníze 
nebo majetek není špatně, ale záleží, jak 
s nimi naložíme.

Netěším se na letošní obecní volby, 
protože zase budou lidé v Halenkovi-
cích na nějakou dobu rozhádaní, kdo 
komu vykradl program a kdo má tu je-
dinou pravdu. Přitom, co lidé na vesnici 
potřebují je vcelku jednoduché: potra-
vinovou, dopravní a zdravotní obsluž-
nost, pořádné cesty, vodu, kanalizaci, 
sportovní a kulturní vyžití. A k tomu 
všemu samozřejmě přátelské vztahy 
s lidmi, kdy nejsme jeden druhému lho-
stejní. Život je krátký, nikdo z nás neví, 
kdy ta jeho svíčka dohoří. Vzpomene si 
někdo, mimo příbuzných o Dušičkách, 
že jsme tady po tom světě vůbec cho-
dili? Zůstane aspoň malá vzpomínka? 
Nikdo si nic ze světa do hrobu neodne-
se. Proto tvrdím, že to nejcennější jsou 
právě ty vztahy. Vzpomíná se na zážit-
ky.  Jsem rád za ty chvíle, kdy tady lidé 
stojí při sobě, kdy si najdou čas jen tak 
se sejít, např. při rozsvěcování vánoční-
ho stromu nebo přiloží ruku k dílu při 
Cestě do pohádky. Ono se říká, že každý 
je nahraditelný. Nesouhlasím. Zkuste to 
vysvětlit matce, která přišla o dítě nebo 
dítěti, které přišlo o někoho z rodičů. 
V této souvislosti si už po léta udržuju 
v hlavě úvodní motto Hemingwayova 
románu, Komu zvoní hrana od Johna 
Donna (1572–1631):

„Žádný člověk není ostrov sám pro 
sebe. Každý je kus nějakého kontinentu, 
část nějaké pevniny: spláchne-li moře 
hroudu, je Evropa menší, jako by to byl 
nějaký mys, jako by to byl statek tvých 
přátel nebo tvůj. Smrtí každého člověka 
je mne méně, neboť jsem část lidstva. 
A proto se nikdy neptej, komu zvoní hra-
na. Zvoní tobě!“                                          -jt- 
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Z	redakční	pošty	aneb	čtenáři	čtenářům OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
Jednou se mě vnučka Anič-

ka zeptala, co to je, že tatí-
nek šel zavírat studánky?! 
A tak to začalo. Jedeme stu-
dánku otvírat. Když jsme 
na podzim zavřeli, tak 
na jaře musíme otevřít.

 Upřesnili jsme termín. Letos 
8. dubna 2018 proběhlo dru-
hé otvírání studánky. Kolem  
11. hodiny jsme opustili zá-
dřinovské území směrem  
ke Kucharici, k Mrazíku a pak 
směr Kržle k našemu býva-
lému domu č. 303. Odtud asi 
tak 500 metrů dolu do lesa  
po zpevněné cestě. 

Jezdíme v rodinném kruhu – všichni 
Pavelkovi ze Zádřinoví. Další účastníci 
se musí dopravit po vlastní ose. 

Majitelem krásných černých koní je 
přítel naší vnučky Leničky Kuba. Le-

tos nás doprovázela na vlastním koni 
i snacha Alča se svou kamarádkou. 

V lese odemkneme studánku, 
na podzim zamkneme, uděláme 
ohýnek, všichni opékají špekáčky 

na proutkách, které si najdou v lese, 
děti mají moc hezké zážitky. Svěcená 
voda nechybí taky. U studánky se nás 
sešlo asi kolem 20, chodí nás tam stále 
více.  Marie Pavelková

Halenkovická pouť 2018
Aprílové počasí nám letos přálo, 

a tak za slunečného dne 22. dubna 
2018 ožilo centrum obce tradiční pou-
tí. Pro návštěvníky, hlavně ty nejmenší, 
byly přichystány projížďky na konících 
a stánky s občerstvením a se suvenýry, 
které lemovaly silnici od hřiště až ke kul-
turnímu domu. Pouťové atrakce zaplnily 
plochu u fotbalového hřiště, která jen 
před pár dny prošla rekonstrukcí a do-
stala nový asfaltový povrch. Zatěžkávací 
zkouška dopadla na výbornou a v dneš-
ních dnech už plochu zdobí i vodorovné 
dopravní značení, které vymezuje stání 
pro automobily.                                                  -šh-



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ   2018 / 2 14č. 87

BARUM CZECH RALLY ZLÍN 
Barum Czech Rally 

Zlín se uskuteční v le-
tošním roce v termínu 
24.–26. srpna 2018, 
a to již 48. ročník. Ba-
rumku každoročně sle-
duje ve Zlínském kraji 
desetitisíce fanoušků, 
což zařazuje zlínskou 
rally do pozice jednoho 
z nejvíce navštívených 
sportovních podniků  
na území České repub-
liky. 

I v letošním roce se 
čeká v rámci FIA Mist-
rovství Evropy v rally (ERC) a Mistrov-
ství České republiky v rally kvalitní po-
dívaná a nabitá startovní listina s řadou 
předních jezdců z evropského šampio-
nátu. Součástí Barum Czech Rally Zlín 
bude také již 11. ročník Star Rally Histo-
ric a bohatý doprovodný program.

I v roce 2018 bude ředitelství ra-
lly, stejně jako start a cíl, soustře-
děno v krajském městě Zlín. Zahá-
jení Barum Czech Rally Zlín bude 
předcházet technická přejímka ko-
naná ve čtvrtek 23. srpna v odpoled-
ních hodinách v Otrokovicích. V pátek  
24. srpna proběhne v dopoledních ho-
dinách v blízkosti Otrokovic kvalifikace 

a testovací RZ (Shakedown). Samotná 
rally odstartuje večerní páteční divác-
kou Super RZ v ulicích Zlína, po které 
budou následovat dva plnohodnotné 
závodní dny. Celá rally bude zahrnovat 
215 km rychlostních zkoušek s asfalto-
vým povrchem, přičemž nejvzdálenější 
místo je od centra soutěže pouze 50 km 
daleko.

Jako v předchozích letech, zavítá Ba-
rum Czech Rally Zlín 2018 v neděli 
26. srpna i na území naší obce, kde se po-
jede s dvěma průjezdy RZ Halenkovice. 
Více informací můžete sledovat na strán-
kách pořadatele www.czechrally.com.

František Vojáček

Digitální vysílání
Od dubna tohoto roku si můžete 

nově naladit Multiplex 8 na 35 ka-
nále.

Programy Multiplexu 8: 
Barrandov FAMILY, TUTY, Regi-

onální TV, Sport 5, Retro Music TV, 
Noe TV – programy vysílají ve for-
mátu MPEG-2, 

Šlágr 2, Óčko Expres – vysílají  
ve formátu MPEG-4.

PÁTRÁME V MINULOSTI – PROSÍME, POMOZTE!
Připravujeme výstavu ke 100. výročí založení republiky 

a zpracování dalších historických témat.

100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY 
Prosba o zapůjčení fotografií a dalších materiálů.

U příležitosti oslav 100. výročí založení Československé republiky prosíme občany o zapůjčení fotografií 
nebo dokumentů z OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY. Vše po naskenování v pořádku vrátíme. 

Podepsané materiály lze předat v kanceláři obecního úřadu nebo je zaslat na e-mail: obec@halenkovice.cz.
Děkujeme všem za pomoc při přípravě oslav tohoto významného státního svátku.

HISTORIE HALENKOVICKÝCH MLÝNŮ 
Letos jsme zahájili projekt mapování historie mlýnů na Halenkovicích. Náš archiv bohužel není kompletní, především 

chybí informace o mlýnech na Katernicích a na Větřáku.
Obracíme se proto na širokou veřejnost s prosbou o pomoc v tomto snažení. Máte-li ve svých osobních archivech 
založeny jakékoli materiály týkající se historie mlýnů na Halenkovicích, rádi bychom vás požádali o jejich 

zapůjčení k pořízení kopií či o jejich věnování do našeho obecního archivu. Kromě dobových fotografií, máme 
zájem i o veškeré úřední dokumenty (např. účtenky, administrativní a účetní výkazy ad.), korespondenci, 

vlastní či zprostředkované zážitky a vyprávění týkající se mlýnů apod. 
Materiály, prosím, zašlete na adresu: knihovna@halenkovice.cz  

nebo se na nás obracejte v MK Halenkovice. Děkujeme.
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EKOLOGIE – Naše	obec	recyklací	ulevila	životnímu	prostředí
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

V roce 2017 bylo díky recyklaci a využití papíru, plas-
tů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděné-
ho sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM 
uspořeno 20,3 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik 
v průměru spotřebuje za rok více než 310 tisíc domác-
ností. V případě tolik diskutovaného globálního otep-
lování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadu 
z obcí ke snížení emisí o 678 334 tun CO2 ekvivalentu.

Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky  
za rok 2017, kterých jsme dosáhli v naší obci, a tím při-
spěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové 
stopy:
Emise	CO2	ekv.:	112,446	tun
Úspora	energie:	2	538	181	MJ

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané 
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec 
obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění 
a recyklace elektrozařízení.

Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti 
ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elek-
trické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody 
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili eko-
systém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili 
produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného 

RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové spo-
lečnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje 
na recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu 
Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 
4 976,00 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně 
předali k recyklaci, jsme uspořili 50,50 MWh elektři-
ny, 2 594,03 litrů ropy, 236,93 m3 vody a 2,25 tun pri-
márních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 10,87 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných 
odpadů o 49,84 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný 
odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezane-
dbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když  
si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří 
spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, 
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sed-
mi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozi-
tivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřeb-
nou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni 
ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně život-
ního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
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ROK 1918 A ROČNÍK 1918
Mezi lidmi, kteří se v r. 1918 na-

rodili, bychom našli řadu význam-
ných osobností ve světě (Solženicin, 
Bernstein, Mandela) i u nás (napří-
klad Miroslav Horníček). V naší obci 
mezi ročník 1918 patřila i Anežka 
Navrátilová, která zemřela koncem 
minulého roku 19. prosince 2017, 
tedy ve věku nedožitých sta let. V té 
době byla nejstarší občankou obce.

Narodila se v Halenkovicích koncem 
první světové války 7. dubna 1918 
v místní pasekářské části Kržle v ro-
dině Josefa a Josefy Kociánové s něko-
lika sourozenci, jak to bylo tehdy ob-
vyklé.  Starší sourozenci byli Aloisie, 
Františka, Alois, František a mladší 
Antonín, Růžena a Božena (její dvoj-
če Svatava, zemřela po porodu). Vel-
mi brzy začala pracovat v obuvnické 
továrně tzv. Chludovce v Otrokovi-
cích, kde se vyráběly dámské lehké 
boty. V 19 letech se vdala a záhy při-
šla o svoji první dcerušku Danušku, 
která zemřela ve dvou letech na zápal 
mozkových blan. Brzy po sobě přišly 
dvě další děti, Jaruška a Fanek, o které 
se pak sama starala v době německé 
okupace, protože manžel František 
byl totálně nasazen poblíž Berlína.  
Po válce žila několik let na jižní Mora-
vě v nynější obci Bulhary (dříve Pul-

gáry, nové jméno obce sama navrhla), 
kam odešli s manželem především  
za vidinou samostatného hospodaře-
ní na vlastní půdě. 

Po združstevnění dobytka i půdy 
se všechno změnilo, takže začát-
kem 50. let se rodina zase vrátila  
do Halenkovic. Zkušenosti z působení  
na obecním úřadě v Bulharech, kde 
měla na starosti účetnictví a potravi-
nové lístky, Anežka Navrátilová pak 
využila hlavně v místní prodejně Jed-
noty. Do rodiny přibyly další dvě děti, 
Svatava a Petr. Nejmladší syn Miloslav 
rodinu doplnil v r. 1953.

Venkovské prodejny vždy bývaly ve-
dle hospody důležitým společenským 
centrem, kde se potkávali lidé, zku-
šenosti, osudy, rady i životní příběhy. 
Anežce byla práce s lidmi a mezi lidmi 
vždycky blízká a zejména v mládí si 
našla čas třeba i pro ochotnické di-
vadlo. Ráda zpívala, žertovala a četla 
(dokonce sama jednu knihu napsala) 
a zajímala se o druhé lidi a společen-
ské dění. Příležitostně psala i verše.

Po odchodu do důchodu a ovdovění 
(manžel zemřel v r. 1985) pracova-
la ještě řadu let v lesnictví při sázení 
stromků a péči o nové lesní porosty. 
Odpočívat začala teprve v době, kdy ji 
zastavily vážnější nemoci, tedy v po-

sledních třinácti letech ži-
vota. Vážná onemocnění 
způsobila také předčasnou 
smrt dalších dětí – Fran-
tišek zemřel v necelých 
čtyřiceti letech (v r. 1978) 
a Jaroslava v padesáti 
(v r. 1992). 

Ačkoli jí rodinná situa-
ce neumožnila jako talen-
tované žákyni studovat  
na střední či vysoké škole, 
sama se celý život vzdě-
lávala četbou a lásku ke 
vzdělání předala svým dě-
tem. Byla matkou a rádkyní 
nejen svým dětem, ale i dal-
ším příbuzným a přátelům 
svých dětí, na kus řeči k ní 
chodil i spisovatel Antonín 
Bajaja. Když při poslední 
návštěvě sliboval, že přijde 
na oslavu jejích stých naro-
zenin, jen zkušeně dodala: 
„Ale to je ještě za pět měsí-
ců…“ Jen ona věděla, že její-
mu srdci docházejí síly.

Ze svých život-
ních zkušeností 
také věděla, jak 
se mohou situace 
nečekaně změnit. Třeba když se odstě-
hovala s dětmi a osobním majetkem  
do pohraničních Bulhar s důvěrou 
v lepší časy, jedné podzimní noci 
r. 1945 někdo zapálil částečně dřevěný 
dům, v němž právě bydleli a stihli vy-
nést jen spící děti. Doba byla neklidná, 
přesto jezdila odvážně s penězi a kufří-
kem potravinových lístků do Břeclavi  
na úřad jen tak na kole.

Po návratu do Halenkovic bylo ne-
čekaných situací víc. V padesátých le-
tech byly povinné odvody podle počtu 
zvířat v domácnostech, přišla měnová 
reforma a združstevňování. Obchod 
na Dolině byl tehdy ještě rozdělen  
na dvě části, v jedné byla prodejna, 
v druhé výkupna. Vykupovalo se pře-
devším doma stloukané máslo a va-
jíčka, která bylo třeba zkontrolovat, 
zda nejsou zkažená takzvaným pro-
svěcováním. Po spojení obou částí 
obchodu ale vykupování neskončilo – 
vykupovaly se i léčivé byliny či šípky. 
Jednou dokonce došlo i na hlemýždě. 
Tento pokus byl jen krátkodobý: hned 
při prvním výkupu se šneci zabydleli  
ve vlhkém sklepě nejen na podlaze, ale 
i na stěnách a na stropě. Sklep trpěl 
blízkostí potoka, kam voda při vyš-
ším stavu hladiny prosakovala, takže 
pivo bylo často „dobře vychlazené“. 
Pro zdraví prodávajících to určitě ne-
bylo komfortní místo. Uhlí na topení 
v kamnech bývalo občas vlhké, a tak si 
pomáhali z domu přineseným dřevem 
a roštím na roztopení.

Spousta zboží přicházelo ve velkém 
balení a bylo třeba je vážit, mléko roz-
lévat do přinesených nádob. Dnešní 
zastánci bezobalového prodeje by asi 
byli spokojeni, ale tehdy to byly další 
těžké práce navíc. Příjemné nebyly ani 
různé přidělované povinnosti, jako byl 
vzpomínaný výkup a občas i vztahy  
se spoluobčany. Nedostatkové zboží 
(banány, pomeranče) se sice v obcho-
dě snažili spravedlivě rozdělovat pod-
le toho, jak znali například počet dětí 
v rodině, ale i tak nebylo o stížnosti 
nouze. Nejvíc prodávající trápily prá-
vě tyto rozmíšky a občasné krádeže, 
které nikdo za prodejnu neřešil. Ne-
chodilo se s každou takovou příhodou 

Pokračování na straně 17.
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na obec či pro strážce bezpečnosti, bylo 
třeba si věci vyříkat z očí do očí s lidmi 
téměř na úrovni sousedských či jinak 
blízkých vztahů. Strážci zákona zasa-
hovali ale jednou docela v komické si-
tuaci, kdy se dostal zloděj do pasti díky 
neznalosti budovy obchodu. Od sou-
sedů si „vypůjčil“ žebřík a ještě využil 
parkujícího autobusu a překonal tak 
velkou vzdálenost od země až na půdu. 
Jenomže autobus brzy ráno odjel, sou-
sed si odnesl žebřík a dveře na půdu 
z obchodu byly zamčené.  Otevřený vi-
kýř neušel pozornosti kolemjdoucích 
ani prodavaček a zloděj se musel smířit 
s tím, že akce byla sice úspěšná, ale ne 
pro něho.

Po odchodu do důchodu (při šesti 
dětech to bylo velmi brzy) se Anežce 
Navrátilové do náročné práce (napří-
klad silvestrovská inventura se počítala 
ručně) ani mezi nakupující lidi a pro-
blémy s nimi do obchodu už nechtělo, 
i když pracovní vztahy byly velmi přá-
telské, téměř rodinné. A tak využila 
pozvání na práce v lese, kde se brzy 
sžila s ostatními v malé skupině hajné-
ho Stanislava Ondry. Ten má letos také 
výročí, do Halenkovic přišel 22. srpna 
1968, jak jej později škádlili „osvobodit 
Halenkovice“.

Zpočátku jen vypomáhala na Kržlích 
a poblíž domu, po smrti manžela od-
cházela s partou hajného Ondry na celé 
dny do širšího lesního okolí v polesí 
Buchlovice. Naučila se kosit malou ko-
sou „šedesátkou“, která byla vhodná pro 
prosekávání uliček mezi strom-
ky v lesních školkách a tzv. oplo-
cenkách. Pro ni, jako ženu malé 
postavy, to byla šířka akorát, 
ale na malou kosu museli pře-
jít i muži, zvyklí se na loukách 
pořádně rozmáchnout. Pavla 
Ondrová vzpomínala: „Strýček 
kosil v uličce za Anežkou, hleděl  
do země a šířkou pokosu, na kte-
rý byl zvyklý, padaly i smrčky, 
které ona právě pečlivě vysvo-
bodila svou šedesátkou z trávy.“ 
Další den už měl také šedesát-
ku a v ruksaku mačetu, svačinu 
a cibuli – píchnutí od vos a včel 
bylo na denním pořádku, stejně 
jako nesčetná klíšťata. 

Stromky se zpočátku sázely 
ručně „pod motyku“, později 
začali používat traktor s upra-
veným sazečem na zeleninu. 

Produktivita byla pak několikanásob-
ně vyšší. Jezdit mezi pařezy v členi-
tém terénu vyžadovalo umění jak pro 
traktoristu, tak i odvahu pro toho, kdo  
do připravené díry musel pohotově za-
sázet stromek a nevyskakovat při kaž-
dém smyku či drcnutí o pařez. Ne kaž-
dý to zvládal. „Nakonec ta práce zůstala  
na mne. Často se za traktorem práši-
lo, tak přišly na řadu i lyžařské brýle,“ 
vzpomíná paní Pavla. Měli nejlepší 
výsledky na polesí. „Nám všecko rost-
lo,“ doplňuje hajný Ondra. Jen málo 
se po kontrole ručně dosazovalo,  
na jeho převážně ženskou partu bylo 
spolehnutí, od rozdělané práce se ne-
odcházelo. Nejen vytrvalost, ale i rych-
lost a síla byla zapotřebí, zvlášť když 
se při vynášení vánočních stromků (na 
zádech!) vyřítil nějaký ten divočák.

Tehdy ještě nebyly programy  
na teambuilding, kvalita týmu vznikala 
přirozeným výběrem, občas se po sou-
sedsku společně vařilo, když byla cesta 
kolem domu někoho ze skupiny. Dělaly 
se patenty, koblihy smažené na sko-
povém loji, koláče s kozím tvarohem, 
fazolová polévka. Občas přišla i nějaká 
bouřka, nejen z mraků. „Staňa se na nás 
až moc spoléhal, takže jednou jsme se 
dočkaly i pojmenování slepičích moz-
ků,“ vzpomíná Pavla Ondrová. „Sázely 
jsme samy buky na dva metry od sebe, 
jak jsme byly zvyklé u smrčků. Buky se 
ale sázejí blíž, tak jsme je potom muse-
ly ručně dosazovat. Ještě dnes vidím, 
jak za ním v běhu hubertus vlál jak pla-
chťák…“

Zajímalo mne, jak to bylo tehdy 
s krádežemi dřeva, vždyť hajný byd-
lel ve vsi, hlavně v noci bylo všechno 
slyšet, aut málo. „Co bylo nastojato 
(sucháry), jsme nějak zvlášť neřeši-
li, i když jsme věděli skoro o každém 
stromu. V tomto případě se většinou 
tolerovalo staré pasekářské pořeka-
dlo: co slunéčko ukázalo, měsíček 
uklidil. Ostatní jsme sledovali mno-
hem přísněji,“ připomíná pan Ondra.

 Když jsem maminku doprováze-
la při různých příležitostech k léka-
ři, na návštěvu, nebo když návštěvy 
chodily k nám, často lidé obdivovali 
její kondici. Jak fyzickou, tak dušev-
ní, ale nic není zadarmo. Namáhavá 
práce, kilometry chůze na čerstvém 
vzduchu, každodenní pobyt ve spo-
lečenství převážně mladších lidí, zá-
jem o druhé, skromné jídlo, prame-
nitá voda. Maminka ráda sledovala 
dění ve společnosti a komentovala 
je. Ještě po devadesátce si nechávala 
nové technologie vysvětlovat, sama 
se po mrtvici již na počítači nenauči-
la, ale s pomocí druhých rozmlouva-
la s vnoučaty například i přes skype. 
Udržovala si i duchovní svěžest. Byla 
původně vyznání českobratrského, 
později přestoupila ke katolické víře. 
Do kostela nechodila často, ale den-
ně se ráno dlouze modlila, zejména 
k Panně Marii a prosila ji o ochranu – 
ne pro sebe, ale pro všechny, kteří to 
podle ní právě potřebovali. 

Děkujeme.
Připravila Svatava Navrátilová

Pokračování ze strany 16.
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„MOJE“ Halenkovice
Když jsem končil před více než čty-

řiceti lety Gymnázium v Otrokovicích 
a odcházel na VŠE do Prahy, předpo-
kládal jsem, že se už do Halenkovic 
natrvalo nevrátím. Měl jsem a stále ještě 
mám v Praze několik přátel a myslel jsem, 
že se usadím v místě dědečkova rodiště. 
Leč osud tomu chtěl jinak. Jedna ani napo-
třetí neudělaná zkouška v závěru prvního 
ročníku (automatizované systémy řízení 
+ programovací jazyk FORTRAN) mi vy-
stavila stopku. Já to ale opravdu neuměl. 
Tento předmět byl pro mne noční mů-
rou po celý rok. Dostal jsem sice nabídku 
opakovat ročník, ale tehdy zapracovala 
moje ješitnost a nedal jsem se přemluvit 
svými přáteli, kteří se mnou courali noční 
Prahou a přesvědčovali mě. Tak jsem se 
vrátil domů. Krátká prohlídka v provo-
zu v Rudém říjnu (dnes Barum) s Jožkou 
Kníchalem mi ukázala, že tam nepatřím 
a díky tátově pomoci jsem skončil ve Fatře 
ve skladu hotových výrobků. A jsem tam 
dodnes, i když jsem samozřejmě v průbě-
hu let měnil pracovní pozice. Dožiju-li se 
a nevyhodí-li mě, tak v říjnu to bude 40 let.

Proč tak široce pojatý úvod? Je to o roz-
hodování. Mockrát mě za ta léta napadlo, 
co by bylo – kdyby? Mým snem bylo studo-
vat překladatelství a tlumočnictví, protože 
mě bavily jazyky. Uvěřil jsem ale tvrzení 
profesorů, že se svým kádrovým profilem 
nemám šanci se na tu školu dostat a VŠE 
byla moje druhá volba. Dodnes, ačkoliv to 
už vůbec nemá smysl, lituju toho, že jsem 
to aspoň nezkusil. Možná by měli profe-
soři pravdu, ale třeba by to vyšlo. Proto 

říkám všem, kteří stojí před podobným 
rozhodováním a stojí o můj názor, ať se 
na svou vysněnou školu zkusí dostat, aby 
neměli pak výčitky, jaké mám já. Zkusit to, 
i když to třeba nedopadne. A pak je třeba 
volit kompromis: vybrat si něco, co tě as-
poň trochu baví a hlavně tě to uživí. A vys-
něnou profesi dělat jako koníčka.

S tím vším souvisí mé přemýšlení, jaký 
by byl můj život, kdybych školu udě-
lal a zůstal v Praze? Samozřejmě by vše 
bylo jinak, ale jestli bych byl šťastnější, 
to opravdu nevím. Pochopil jsem, že věci 
jsou takové, jaké měly být. Kdybych zůstal 
v Praze, tak bych se nemohl postarat o ro-
diče v jejich stáří a pomáhat jim, neznal 
bych nejspíš ani své přátele a kamarády, 
které mám dnes kolem sebe, kteří jsou se 
mnou v dobách dobrých i zlých a snaží se 
mě dostat s větším či menším úspěchem 
z mé trudnomyslnosti a pesimismu. Někdy 
to se mnou nemají lehké a vůbec jim to ne-
závidím. Vím, že je to někdy na zabití…

Před třiceti lety jsem dostal nabídku  
na odstěhování se do Napajedel. Odmí-
tl jsem. Nedokázal jsem si představit, že 
bych Halenkovice dobrovolně opustil. Uvě-
domujete si, že kromě toho, že se máme 
v republice až nezaslouženě dobře, i když 
do dokonalosti to u nás má ještě daleko, 
tak navíc žijeme na krásném koutu země? 
Mladí, kteří hledají jen zábavu a povyra-
žení se mnou souhlasit nebudou, v zimě 
to máme trochu komplikovanější, dostat 
se k doktorovi je trochu obtížnější, ale tu 
krásnou krajinu nám mohou všichni z těch 
rovin závidět. Když jedete autem směrem 

na Žlutavu, zkuste si na vrcholku zastavit 
a rozhlédnou se kolem. Zvlášť teď na jaře, 
kdy píšu tyto řádky. Je to krásný pohled, 
a když je ve vzduchu cítit vůni kvetoucích 
stromů, pak to nemá chybu. Alergici pro-
minou. A lesy kolem, to také všichni nema-
jí. Kdo chce, je za chvíli uprostřed přírody. 
O tohle všechno jsem před těmi třiceti lety 
nechtěl přijít.  Dnes se sice tak často do pří-
rody nedostanu, protože mě omezuje moje 
tělesná schránka a na kole už nejezdím tak 
často, jako v době, kdy jsem byl o dvacet 
kilo mladší. Máme tu hezky a ono je v pod-
statě jen na nás, jestli si ty naše krásné Ha-
lenkovice dokážeme udržet. Nerozumím 
tomu, že někdo dopije nápoj a kelímek 
prostě hodí na zem. Nebo obal od zmrzliny 
nebo skleněné flašky. Přitom máme sběrné 
dvory a popelnice. A když nejsou po ruce, 
tak prostě ten kelímek donesu až domů 
a hodím ho do popelnice. Rád se dívám 
na nové domy, které tu rostou jak houby  
po dešti a architektonicky se mi líbí. Když 
to srovnám s dřívějšími břízolitovými uni-
fikovanými domky, je to nebetyčný rozdíl.  

Pokračování na straně 19.
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Pro přírodu ale přináší nárůst bohatství 
staronový problém. Normou jsou dvě auta 
v domě, silnice jsou přeplněné, o vlivu ex-
halací nemluvě. Snad vědci vymyslí něja-
ké méně škodlivé pohonné hmoty. Počet 
aut se bude zvyšovat. Když jsem loni jel 
na kole z Napajedel na Halenkovice pří-
mo přes koleje, minulo mě za 40 minut  
104 motorových vozidel v obou směrech. 
Jistě, kdybych jel rychleji, bylo by jich míň. 
Vadí mi průjezd „Barumky“ přes les. Nor-
málně tam s motorovým vozidlem jen tak 
nemůžete, ale hlučné a „střílející“ závodní 
vozy tam můžou, byť jen na den. Jediné 
plus tohoto závodu vidím v tom, že se po-
sečou příkopy na cestě do Napajedel. Ale 
jsem v Halenkovicích rád. A udělal jsem 
dobře, že jsem tu zůstal.

Doufám, že podzimní volby Halenkovice 
nerozhádají, jak tomu v minulosti občas 
bylo. Co lidé na vesnici potřebují je vcel-

ku jednoduché: potravinovou, dopravní 
a zdravotní obslužnost, pořádné cesty, 
vodu, kanalizaci, sportovní a kulturní vy-
žití. Za mých mladých let tu byly pouze 
diskotéky, fotbal a sem tam nějaká zábava. 
Divadlo jednou ročně. Hasiči byli elitou. 
Dnes tu máme víc možností. Aktivity vyvíjí 
hlavně klub seniorů. Občas 
na jejich akce chodím. Roz-
svěcování vánočního stro-
mu jsem vynechal snad jen 
jednou. Snad bude u nás 
dobře i po volbách. Jde o to, 
aby v čele obce byli schop-
ní lidé, ne „všehoschopní“. 
A nejde jen o starostu, ale 
o celou radu jako takovou. 
Aby v ní byli lidé féroví, 
kterým půjde o rozvoj obce 
a dokážou potlačit různé 
„stranické“ a soukromé 
zájmy. Snad budeme my 

Pokračování ze strany 18.

Klepání v Halenkovicích
Sněženky a krokusy zdobily nejednu zahrádku a jarní 

svátky byly za dveřmi. Období přechodu mezi zimou a ja-
rem slavila a nazývala každá kultura po svém. V dnešní 
době jsou velikonoční svátky pestrou směsicí zvyků a spo-
lečenských událostí – od tradice barvení vajíček a veselých 
říkadel s pomlázkou až po zamyšlení se nad základními 
principy života. 

Velikonoční svátky připadly letos na období od 29. břez-
na do 2. dubna 2018. Na Zelený čtvrtek opět utichly zvony 
v kostelích a klepáči se v podvečer vydali na svoji první 
obchůzku obcí. 

Tento zvyk si předává halenkovická omladina po ge-
nerace, ani tento rok nebyl výjimkou. Až do Bílé soboty 
procházely skupinky s trakaři po svých jasně vymezených 
částech obce za zvuků klepání a říkadel.

-šh-

všichni mít při volbách šťastnou ruku, aby-
chom se nemuseli stydět za ty, které jsme 
si sami zvolili. Ne každý, byť i slušný člověk, 
na to má nervy. Nikdy se nezavděčíte všem. 
To stojí už v Bibli a je to pravda. Krásné 
a rozvíjející se Halenkovice za to stojí!

-jt-
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JAK JSME SE STALI OBČANY HALENKOVIC                         
Zastavení	první	–	„O	pálenici	nepálenici	a	zastávce	nezastávce“

V posledních letech stoupá počet 
obyvatel Halenkovic. Inu, proč ne. Ha-
lenkovice se staly dostupné pro široké 
okolí. Příroda je tu hezká, poměrně ne-
narušená, záplavy nehrozí. Obliba Ha-
lenkovic byla i dříve, ale jako místo pro 
rekreační venkovskou chalupu. Dnes 
se ale staly žádoucí pro trvalé bydlení, 
obyvatelé se stávají občany Halenkovic.  
Stát se ovšem občanem Halenkovic není 
nic jednoduchého. Vyprávění o tom, jak 
jsme se stali halenkovickými občany 
a co tomu předcházelo, je obtížné.   

Halenkovice jsou jako obec velmi speci-
fické a jejich obyvatelé – rodáci – také (ne-
věříte?).   Takže – jak to probíhalo očima 
lidí z krajského města, kterým osud zave-
lel stát se občany Halenkovic?

Náš příběh začíná před více než čtyřiceti 
lety. Paměť je ale omezená, a tak promiňte, 
jestli se občas vloudí něco ne zcela přes-
né, nebo se může zdát trochu vymyšlené. 
Přesto bylo první setkání s Halenkovicemi 
nezapomenutelné.  Aspoň pro mě.

O tom, že existují Halenkovice jsem vě-
děl. Viděl jsem v Napajedlech ukazatele 
Halenkovice, ale nikdy jsem tam nebyl. Ani 
jsem nikoho z Halenkovic neznal. Jen jed-
nu z vůdčích osobností našeho podniku – 
inženýra Stanislava Sýkoru, významného 
odborníka a organizátora, jen někdy se 
svérázným chováním. Jedni to přičítali po-
bytu ve vězení za Protektorátu, jiní tomu, 
že pochází z Halenkovic, další kombinaci 
obojího. Sám jsem to nemohl posoudit, 
v kriminále ani na Halenkovicích jsem ni-
kdy nebyl. To se změnilo někdy v polovině 
sedmdesátých let.  Tedy ty Halenkovice. 
Kriminál jsem naštěstí nepoznal dodnes .  

V lednu toho roku byla provedena v na-
šem podniku ve Zlíně, vlastně tehdy Gott-
waldově, organizační rošáda. Vznikly nové 
týmy často z lidí, kteří se dobře neznali 
a měli spolu úzce spolupracovat. A tak 
jsem se ocitl, kromě jiných, v kolektivu s, 
dnes na Halenkovicích dobře známým, fol-
kloristou Milošem i mladým zlínským bás-
níkem, dnes již nežijícím, Lubošem a také 
s Pepinem (nikdo mu jinak neřekne) – 
majitelem Wartburgu kombi, několika 
dcer a, co je pro příběh důležité, chalupy 
na Halenkovicích. Protože nové kolektivy 
se musí poznávat a utužovat, bylo dohod-
nuto, že Pepinův svátek oslavíme utužová-
ním týmu na jeho chalupě, tedy v Halen-
kovicích. Budou klobásky, uzené, okurky, Pokračování na straně 21.

pivo, slivovice, teplo z krbu v „krbové“. Byly 
slíbené i „ředitelské škvarky“. Samé dobré 
a podstatné věci. Mně to vyhovovalo, mě-
síc po tom jsem měl mít „Kristovy roky“ 
a jestli se „utužování“ podaří, může při té 
příležitosti pokračovat.

Svátek padl v tom roce na pátek. Dva 
účastníci byli dohodnuti jako řidiči, Miloš 
vzal housle a mohlo se startovat. Mně se 
bohužel v poledne nahlásila návštěva – ně-
kdo se asi potřeboval dostat v pátek odpo-
ledne služebně do Zlína, tak jsem je musel 
následovat později autobusem. Než odjeli, 
dával mně Pepino instrukce. Moc jsem ho 
nevnímal. Jednak jsem přemýšlel, jak se 
rychle zbavit návštěvy, a potom, co mně 
radit! Rok předtím jsem si několik měsíců 
procestovával Japonsko – vším možným, 
většinou sám a nezabloudil jsem. Tak 
jaké instrukce na pár chalup rozhozených  
po kopečcích nad Fatrou! Slyšel jsem, že 
říká něco o pálenici, že mi řidič ukáže, ještě 
něco dál, co jsem vůbec nevnímal. Jaképak 
starosti.

Všichni odjeli, co nejrychleji jsem se zba-
vil návštěvy a už jsem byl na autobusovém 
nádraží u autobusu s cedulí Gottwaldov 
– Napajedla – Spytihněv – Halenkovice. 
Nastupuji a říkám řidiči: „Halenkovice“. 
Nechápavě se na mě podíval. „Kam?“ „Ha-
lenkovice,“ opakuji.

„A kde v Halenkovicích?“ „Jak kde?“ 
„Pane, Halenkovice mají moc zastávek. Tak 
na kterou z nich?“

Co mám říct, když nevím. Vzpomněl 
jsem si, že Pepino něco říkal o pálenici.

„K pálenici,“ odvětím. „Ale které?“ opět 
řidič.

„Přece tam, kde se pálí slivovice,“ já na to.  
Taky, kde jinde?

„Aha, U Svatých…,“ říká spokojeně řidič 
a dává mně lístek.

„Vy jste tam nikdy nebyl, že?“ „Ne, ne-
byl.“ „Nebojte se, já vám řeknu“.

Je laskavý, i když nevím proč a myslím, 
že zbytečně. Ale Pepino vlastně říkal něco 
v tom smyslu, že mě řidič upozorní, tak 
proč ne.

Autobus projíždí Kvítkovice, Napajedla, 
Spytihněv a octne se v širokém údolí s ces-
tou podél potoka. Počasí nic moc, na poli 
se objevují jazyky starého sněhu, mraky 
málem chodí po zemi. Příroda ještě spí, 
opravdový konec zimy, jaro tady začíná 
nejspíš až podle kalendáře.

Míjíme ceduli Halenkovice a vzápětí 
autobus zastavuje. Řidič se obrací na mě 

a pokyvuje hlavou, jako že jsem doma. 
Vystupuji a podle instrukcí má vlevo být 
cesta do strmého kopce, kde mám přejít 
kolem nějakých Sklenaříků, „policajta“ 
a nahoře podle zaparkovaných aut bych 
měl poznat Pepinovu chalupu. Ale žádná 
cesta, ani kopec tu není. Dvě sochy, asi ti 
„Svatí“, nízká budova jasně že pálenice, 
roztroušené domky. Bezradně se točím, 
jestli jsem něco nepřehlédl. Dva hoši, co se 
mnou vystoupili, mě oslovují.

„Pane, hledáte něco?“
„Ale, hledám chalupu Pepina, měl jsem 

vystoupit u pálenice, ale žádnou cestu, kde 
bych měl jít, nevidím.“  

„Jo, Pepino, to je soused, ten to má v Li-
pové, ale to jste vystoupil o zastávku spíš.“

„Jak spíš, tady je přece pálenice!“
„No, pálenice tu sice je, ale zastávka se 

jmenuje U Svatých. Podle těch soch. Měl 
jste vystoupit dál, u pálenice.“

„Kolik tu těch pálenic máte?“
Oba se na sebe podívali a pokračovali, 

jako bych nic neřekl.
„Ono se to tam jen tak jmenuje, tam žád-

ná pálenice není. Ale kdysi tam byla.“
„Aha,“ odvětím. „Tak tato zastávka, která 

je u pálenice se jmenuje U Svatých a dal-
ší zastávka, kde není pálenice, se jmenuje 
U Pálenice.“

„No, ono to není tak jednoduché.“
„Proboha proč?“
„Ona tam není zastávka. Ale když řekne-

te řidiči, tak tam zastaví.“
A teď se musím přiznat, že jsem se ni-

kdy nepovažoval za génia. Ale taky ne 
za nějakého „momentálně zpožděného“ 
Otíka. Absolvoval jsem dvě vysoké školy, 
dodnes jsem se domluvil skoro s každým, 
jako chemik mám blízko k abstraktnímu 
myšlení – nikdy jsem žádný atom ani mo-
lekulu neviděl a přece, stejně jako Bolek 
Polívka, věřím že jsou. S oblibou čtu knihy, 
kterým nerozuměli snad ani autoři, kteří 
je psali, ale ten den toto bylo na mě moc. 
Pálenice, která není na zastávce, která taky 
není. Měl jsem pocit, jako bych vstoupil  
do jiného světa.  Cítil jsem, jak se mi začíná 
houpat půda pod nohama.

„Pane, není vám špatně?“ zaslechl jsem 
a cítil jsem ruce, které mě posadily na la-
vičku.

„Potřebuje se napít vody,“ říká jeden 
hlas.

„V tomto počasí?“ odpovídá druhý.
„Napijte se,“ slyším a cítím v ruce sklo 
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lahve a vzápětí v hrdle slivovici. Všechny 
smysly se mi zvolna vrací.

„Promiňte, to asi z toho přeplněného 
autobusu.“ Podívali se na sebe, zapomněl 
jsem, že vystupovali se mnou z toho po-
loprázdného stroje. Opravdu, Otík „hadra“.

„Vy jste tu nikdy nebyl, že?“  slyším.
„Ne, nebyl.“ Už podruhé dnes někdo po-

znal, že jsem tu poprvé.  
„K Pepinovi mosíte ještě dál tadyma, až 

dojdete k odbočce, co k němu vede. Ale 
bylo by lepší, dyby s vama nekdo šel,“ říká 
druhý. No, to ještě tak. Před pár minutami 
silák a světa znalec a teď v doprovodu do-
morodců, jako nějaký nesvéprávný idiot.

„To vy tu nosíte slivovici s sebou nor-
málně?“ ptám se abych změnil téma.

„Ale ne, enom v zimě. Párkrát se stalo, 
že autobus dojel ke Dvoru a dál se mose-
lo pěšky. Když je větr, tak přes závěje nic 
neprojede.  Nekdy dojede autobus leda  
po Červenku. A dál po svojich, pěšmo.  
A na takové Kržle to máte pár kilometrů.“ 
Vyvalil jsem oči. Nevím sice, co to je „kržle“, 
ale musí to být něco exotického hrozně da-
leko.

„A pluhy a sypače?“  „Ale prosím vás, 
tady sú až naposled. V poledně. Jak mají 
všecko hotové. Tak jak s rohlíkama a chle-
bem.“

„To snad není možné,“ já na to. „A jak 
projedou do práce lidi v autech?“

„Auto? Tady je jich enom pár a s tema se 
v zimě nejezdí.“

„A děcka do školy?“  „Devítku máme 
doma a dál, no tady se to tak nebere,“ a už 
se neptám.

„To víte, tady cesta končí, toto je v zimě 
jediná cesta do dědiny a z ní. A koho by za-
jímaly nejaké Halenkovice?“ Mlčím. Musí 
to tu být pěkná p.del, tedy slušně řečeno 
zapadákov. Tady bych tedy žít nechtěl!

Poděkuji za nabízený doprovod a po-
malu jdu cestou. Po pár zatáčkách se ob-
jevuje odbočka do dlouhého kopce. Jen  
na ni vkročím, ozve se: „Dete k Pepinovi  
na chlastačku?“

Za plotem domku u cesty stojí usměva-
vý člověk a mluví se mnou jako bychom se 
znali roky. Souhlasím, a než stačím pokra-
čovat, mluví dál – Pepino je jeho soused 
a říkal mu, že někdo přijede později auto-
busem. Tak se nachystal ho zachytit, kdyby 
se netrefil vystoupit správně.

„To víte, málokdo se tu poprvé neztratí. 
Ale vy ste vystúpil U Svatých, že?  Nestavil 
tu autobus, tak sem se hned vypravil podí-
vat se po vás. V tom počasí by nebylo dob-
ré tady blúdit.“ 

Opravdu, již se smrákalo, mraky se 
rozhodly pouštět na zemi poslední letoš-
ní zásoby mokrého sněhu a pořádně se 
ochladilo. Nepříjemný konec zimy. Pepi-
nův soused se nadechoval, a tak jsem měl 
možnost se vmísit do hovoru.

„Vy jste soused?  Ale Pepino říkal, že mu-
sím ještě kus na vrch tohoto kopce.“

„Ano, to má pravdu. Je to tam na kopec, po-
tom zatáčka a poslední chalupa to je. Pozná-
te to podle aut.“ Spíš podle řevu, myslím si.  

To je zvláštní, říkám si. Já doma v panelá-
ku vím, že mám souseda jen podle toho, že 
mu vržou občas postele v ložnici a tady je 
soused i na kilometry daleko. Zvláštní kraj.

„A máte tam teplo, od včerejška sem 
vám topil v krbu, to víte, tá krbová je 
z chléva a tam se to vyhřeje tak za dva dni. 
Ale vy se ohřejete ináč. Je tam teho na-
chystaného!“

„Tady bych měl jít kolem nějakých Skle-
naříků a jakéhosi policajta.“

„Jo, Šubíka.  Říkal sem Pepinovi, že by 
vám mladý Šubík mohl zahrát na har-
moniku, ale vy tam budete mět fajnovější 
zábavu. Pepino tam má kytaru, kerýsi že 
doveze husle (aha, Miloš) a prý aj básník 
tam bude.“ A nesměle dodal: „Tož to my 
zme enom obyčejní.“

Jací obyčejní, říkám si. 
Nakonec jsem tam došel a čile se zapojil 

do stmelování kolektivu. Lahoda. Klobás-
ky, uzené, okurky, slivovice, pivo, víno 
všech dvou barev. I ty ředitelské škvarky.

„Kdes to Pepino všechno splašil?“ zají-
máme se.

„To víte, pomohli i sousedi. Když jsem 
říkal, kdo tu bude, tak se sami nabídli.“ Za-
jímavé, zase slyším slovo soused. Že by tu 
sousedství bylo tak důležité?

U krbu bylo dobře, počasí na draka 
„mráz v okna duje“, jak psal básník, ale to 
nám nevadilo. Zpěvy, s Pepinovou kytarou 
trampské, s Milošovými houslemi lidov-
ky, tance (dá-li se to tak nazvat), vyprávě-
ní „veselých příhod z natáčení“ – se svojí 
strastiplnou cestou přes zastávku neza-
stávku jsem také přispěl.

Čas vesele ubíhal. Už se blížila půlnoc, 
když se náhle otevřely dveře a přímo z ven-
kovní chumelenice vešlo  dovnitř  něco ob-
rovského bílého. Jako obrovská myš, napad-
lo mě a rychle jsem vzpomínal, jestli to není 
příznak deliria. Tolik jsem toho zase nevypil 
a nejprve by to měly být bílé myšky…

Než jsem pomyslel na další, tak se ten 
bílý přízrak zatřepal, sníh spadl a vyklubal 
se z něj usmátý Pepinův soused, co mě dole 
navigoval, s lahví v ruce a voda v ní určitě 
nebyla.

„Nazdar sousede,“ zvolal Pepino, „rádi tě 
tu vidíme, ale pití tu máme dost.“

„To vím, ale strýcovi z kopca sa narodilo 
malé. Tak aby zme to zapili. Štamprle snáť 
máte.“

Dobrý nápad, ohodnotili jsme, uchopili 
každý svou skleničku a už se připíjelo. Ale 
opět nade mnou zvítězila moje zvědavost.

„To máte tady strýčka?“  
„No, vlastně,“ zamyslel se, „tady sme vše-

cí jedna rodina,“ odpověděl. Blbě jsem se 
zeptal. Jako kdybych nebyl na vesnici.  Zvě-
davost mě zase přemohla.

„A je to kluk nebo holka?“ Popřemýš-
lel, pokrčil rameny a vyhrkl: „Ani nevím, 
u strýca asi zas kluk.“

Ještě jsem se chtěl zeptat, z kterého 
kopce ten strýc je, ale možná bych se do-
věděl, že tam žádný kopec není nebo byl 

Pokračování ze strany 20.

 Pokračování na straně 22.
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v pravěku, a protože jsem dostal strach, 
že by se zase pode mnou začala houpat 
zem, tak jsem byl potichu a raději zapíjel 
nový život. Nebudu se do tohoto světa ra-
ději míchat. Neuměl bych se v něm chovat.

„Chlastačka“ se vydařila, spát jsme vů-
bec nešli, dokonce ani „v álejích nebylo 
nablito“, a tak jsme se kolem poledne zci-
vilizovali a vydali na cestu domů.

Jak jsem tak seděl v autě, pomalu jsem 
přemýšlel, ne tak o novém kolektivu, tam 
nebyl žádný problém, ale o místě, kde jsem 
se ocitl a místních, se kterými jsem se se-
tkal. Řidič autobusu, dva týpci na špatné 
zastávce a Pepinův soused. Každý jiný, 
a přece měli něco společného. Poznali, 
že tu nepatřím, že tu jsem poprvé. Prostě 
jsem se v tom prostředí špatně orientoval 
a oni to hned poznali.  Ale nebyla to pro 
ně zábava – klidně se mně mohli vysmát 
– místo toho se mně snažili, i proti mé vůli, 
pomoci. Nebyli to žádní chytráci, prostí 
lidé. Zdálo se mi, že si přesto zachováva-
li určitý odstup, skamarádit se s nimi by 
nebylo jednoduché. A to prostředí – kde 
nevelká obec má autobusových zastávek 
jak okresní město, kde je normální nosit 
s sebou v zimě pleskačku, kde mají službu  
na odchyt zbloudilých návštěvníků, kde 

jsou všichni v rodině, kde je soused i na ki-
lometry daleko, kde se závěje odstra-
ňují a rohlíky vozí jako poslední a kdoví  
co ještě. Ale bylo tam ještě něco jiného, 
něco, co mě lákalo, ale neuměl 
jsem to pojmenovat. Jako když 
polknete víno a na patře vám zů-
stane další, spodní chuť.

Auto minulo značku konec 
obce. To mě uklidnilo. Vracím 
se do svého světa, do civilizace, 
kde tomu rozumím. A tak vás tam 
nechám i s vašima zastávkama, 
pálenicema, Červenkama, Kržle-
ma a kdoví čím ještě. Všechny 
i s tím novým tvorečkem, který se 
včera narodil. Pán Bůh s ním! Už 
nikdy se s vámi nesetkám. K Pe-
pinovi trefím, a to mně stačí!

Ještě, že jsem nenahlédl do bu-
doucnosti. Ale čas je veličina 
plynoucí, nedá se ani zastavit, 
ani vrátit ani posunout dopře-
du. A tak jsem nemohl vědět, jak 
strašně jsem se tehdy mýlil.

Tak to by tentokrát stačilo. 
A příště? Nevím, o čem to bude, 
ale vím, jak se to bude jmenovat. 
„Všichni jedna rodina a mapa Jož-
ky Gabrhelí(č)ka.“ A klidně spěte, 

Pokračování ze strany 21.

       

 

 

 

 

 

 

  Vás všechny srdečně zve na výstavu ovoce, zeleniny 

          a květin v prostorách KD Halenkovice 

                               Zahrádkáři, zahradníci a drobní pěstitelé, 
                         přijďte se pochlubit svými výpěstky. 

                                                   Vzorky přineste ve čtvrtek 6. 9. od 12-15 hod.  
                                                   a v pátek 7. 9. od 9-17 hod. do KD Halenkovice 

 

výstava se koná 

 v sobotu 8.9. od 10:00 – 17:00 hod. 

 v neděli 9.9. od 10:00 – 16:00 hod. 
  

 

těšíme se na vaši návštěvu     

        

nebudu nikoho pomlouvat. Na to mám pří-
liš klasické vychování. Jenom přemýšlím, 
jestli si nemám napříště připojistit okna.

Ing. Antonín Slaník
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KOŠT SLIVOVICE 2018
Kromě čistě „úředních“ záležitostí, 

je obec i pořadatelem některých dal-
ších, zejména kulturních akcí. Mezi ty 
zaběhlé patří Halenkovický košt slivo-
vice, jehož jsem byl od jeho vzniku jako 
zástupce obce garantem, pořadatelem 
a nyní spolupořadatelem. Poslední tři 
roky se košt stává doménou zahrádká-
řů, a tak to má být. 

Do dvanáctého ročníku jsme letos 
získali celkem 85 vzorků pálenek, což 
je vzhledem k přetrvávající neúrodě 
švestek obdivuhodné a všem, kteří svůj 
vzorek poskytli, děkuji. Je jasné, že ně-
kteří museli sáhnout i do svých draho-
cenných „archivů“. Z tohoto množství 
bylo dodáno 56 vzorků trnkové pálen-
ky, 14 vzorků ovocné jádrové a 15 vzor-
ků ovocné peckové. Samotná degustace 
proběhla už standardně u zahrádkářů 
v pálenici. Hodnocení bylo tříkolové 
a postaralo se o něj 40 degustátorů. 

1. Pavel Mihál Halenk. 744 trnka 2017 12,83 76

2. Miroslav Mikel Zlín trnka 2017 12,75 70

3. Michal Palúch Halenk. 593 trnka 2016 12,6 77

4. Rostislav Trvaj Halenk. 506 trnka 2014 12,5 79

5. Ludvík Vysloužil Halenk. 753 trnka 2017 12,42 66

1. Josef Červeňák Ostr. Nová. Ves meruňka 2017 12,42 5

2. Jarmila Ulicová Halenk. 144 meruňka 2017 12,25 12

3. ČZS Halenkovice Halenkovice meruňka 2014 11,67 9

4. Lenka Mihálová Halenk. 744 meruňka 2017 11,25 13

5. Martin Valentík Halenk. 579 mir. + mer. 2009 11,17 6

1. Karel Vašátko Dolní Dobrouč jablko 2017 12,00 26

2 Antonín Stratil Halenk. 440 hruška 2015 11,833 20

3. Milan Bieberle Halenk. 701 hruška 2014 11,500 22

4. Radek Zapletal Halenk. 383 jablko 2016 11,417 19

5. Josef Badal Halenk. 597 hruš. + mir. 2016 10,417 90

pořadí jméno a příjmení obec druh ročník body č. vzorku

Slavnostní vyhlášení 
proběhlo o týden později, 
24. března 2018 v kultur-
ním domě v Halenkovi-
cích. K tanci a poslechu 
hrála cimbálová muzika 
Rováš. Taneční vystou-
pení souboru Radovan 
z Napajedel zpříjemnilo 
koštování vzorků a pod-
pořilo tak dobrou náladu. 
Nechyběla ani zahrád-
kářská tombola a dobře 
zásobený bufet. Celým 
večerem nás provázel 
vždy dobře naladěný 
a pohotový moderátor 
Milan Bieberle. Výsled-
ky ukázaly, že nejenom 
u nás jsou dobré slivovi-
ce, ale občas bodují i ty 
přespolní. První místo 
v ovocné jádrové vyhrál 
Karel Vašátko z Dolní 
Dobrouče, první místo 
v ovocné peckové získal 
Josef Červeňák z Ostrož-
ské Nové Vsi. Jak je ovšem 
ve stanovách této soutěže 
psáno, první místo, resp. 
putovní pohár, může zís-
kat jen majitel trnkové 

slivovice z Halenkovic. Takže první 
místo získala slivovice od Svatých 
s celkovým počtem 12,83 bodů. 
Hrdý majitel Pavel Mihál ml., 
uspíšil i svůj návrat z dovolené, 
aby si vítězství mohl náležitě užít. 
První tři ve všech hodnocených 
kategoriích, kteří stanuli na po-
myslném stupni vítězů, získali 
od obce dárkovou kazetu a dal-
ší úspěšní diplomy. Ještě jednou 
všem blahopřejeme. 

Vážení přátelé, milovníci slivo-
vice, další ročník máme úspěšně 
za sebou a mně nezbývá než abych 
vám všem, a hlavně Českému sva-
zu zahrádkářů v Halenkovicích 
v čele s Daliborem Stuchlíkem, 
pěstitelům, degustátorům, spon-
zorům a dobrovolníkům touto 
cestou poděkoval za přízeň a pod-
poru. Přeji vám také bohatou úro-
du a hodně pěstitelských úspěchů. 
V tabulce naleznete vyhodnocení 
Halenkovické trnky 2018.

Jaromír Blažek

Pavel Mihál

Radovan z Napajedel
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KRONIKA SOKOL HALENKOVICE Příběh	zapomenuté	kroniky
1.	část	–	Rok	1919	–	založení	jednoty.

Bylo to letos (2018) v polovině květ-
na, kdy jsem na odpolední procházce 
u křížku na Vrchovici potkal starší-
ho pána. Pozdravili jsme se, to bylo 
obvyklé, ale hned následoval do-
taz: „Pan Slaník?“ A to již zcela ob-
vyklé nebylo. Ukázalo se, že pan 
Jindřich Juřena přijel k nám 
na Pláňavy, aby mi předal kroni-

ku Sokola Halenkovice, kterou opatruje jeho rodina již ode-
dávna. Manželka mu řekla, kde jsem, i to, že mě pozná podle 
dvou holí, kterými předstírám sportovní účel procházky.

Hned při tomto prvním setkání jsem se dověděl téměř neuvě-
řitelný příběh kroniky Sokola Halenkovice, kroniky, která byla 
posledních 80 let pečlivě opatrována a uchovávána tak, že kromě 
několika lidí na ni všichni zapomněli, kroniky, která byla vystave-
na veřejnosti méněkrát než české korunovační klenoty.  Jak tato 
kronika vypadá? Proč byla tak dlouho ukrývána? Je náhodou, že 
se objevila v době, kdy se připravujeme na 100. výročí vzniku Čes-
koslovenska? A proč se ocitla na mém stole, stole typické halen-
kovické „náplavy“, to je přistěhovalce, který toho o Halenkovicích 
v době, kterou kronika popisuje, skoro nic neví? Otázka za otáz-
kou! Co nám kronika poví? Tož, pusťme se do toho:

Leží přede mnou velká kniha vázaná v tmavě hnědých deskách 
s vyraženým charakteristickým znakem SOKOL. Malá nálepka  
na druhé straně oznamuje, že jejím tvůrcem je Karel Nesrsta, kni-
hař a papírník, Napajedla. Na titulním listě stojí:

KRONIKA těl. jednoty SOKOL v HALENKOVICÍCH

Z dalšího listu se dozvíme, proč byla tato kronika sepsána a dál 
je téměř 80 stran textu, který popisuje její založení v roce 1919 
a její činnost do roku 1930.

Nechme se unášet mluvou a myšlenkami toho, kdo ji psal, 
zkusme se v duchu přenést sto let zpět do doby, kdy vznikla naše 
republika, do doby, v níž bychom už neuměli žít, do Halenkovic 
kde, spíše než otcové, byli doma dědové a pradědové dnešních 
obyvatel. Čtěme slova, v kronice psaná ručně učitelským krasopi-
sem. A posouzení, komentář, si nechejme na později.  

Tedy nejprve úvod k celé kronice uvedený na prvním listě.

Tiše,	nehlučně	budou	nám	odcházeti	z	bratří	jeden	pamětník	
po	druhém	a	s	nimi	historie	naší	jednoty.	Zůstane	pouze	kro-
nika,	v	níž	události	zaznamenané	a	fotografiemi	doložené	–	te-
prve	v	budoucích	časech	nabydou	historické	ceny.
Zápisy	v	kronice,	nechť	jsou	vždy	světlou	vzpomínkou	sokol-
ského	 snažení	 a	 projevem	 úcty	 a	 hluboké	 piety	 na	 ty,	 kteří	
kroužek	bratří	a	sester	navždy	opustili.
Pozůstalým	a	budoucím	bude	kronika	světlým	zrcadlem	pil-
ného	snažení	spolkového	a	věčně	neutuchajícího	pokroku	jak	
v	činnosti	tělocvičné,	tak	i	duševní.
Bude	vzpruhou	ku	další	účinné	práci	ve	svobodné	naší	repub-
lice,	bude	pobídkou	k	uskutečnění	vznešených	idejí	bratrských	
celého	národa	i	všeho	lidstva.
V	Halenkovicích	1.	III.	1935			 	 	 										NK

Ponechme stranou datum zápisu, svědčící o tom, že tato kniha  
je opisem nebo zpracováním starších záznamů a čtěme si, jak je  
na dalším listě popsáno založení Sokolské jednoty v Halenkovicích.

ROK 1919
Vlastenecký	ruch,	který	zavládl	v	našem	národě	po	28.	říj-
nu	1918,	zasáhl	i	Halenkovice.	Mnozí,	hlavně	mladší	lidé	
nabyli	 přesvědčení,	 že	 kolébkou	 ducha	 našich	 legií	 byly	
sokolské	 tělocvičny	 a	 sokolská	 výchova.	 Věděli,	 že	 získa-
nou	svobodu	našeho	národa	a	samostatnost	našeho	státu	
uhájí	pouze	zdraví,	silní	a	dobře	vychovaní	jedinci.	Proto	
po	příkladu	jiných	obcí	odhodlali	se	založiti	u	nás	tělocvič-
ný	spolek	Sokol.

Dne	9.	června	1919	byla	svolána	ustavující	schůze,	jejímž	
předsedou	 byl	 Josef	 Vlachynský	 č.	 172.	 a	 zapisovatelem	
Bedřich	Marholt	č.	69.

Přítomno	bylo	19	osob	a	to:
1.)	Čevora	Josef	č.	240	 6.)	Gabrhelík	Jos.	č.
2.)	Čevora	Josef	č.	44.	 7.)	Fajtl	Frant.	č.	408
3.)	Gabrhelík	Ig.	č.	110	 8.)	Gabrhelík	Frant.	č.	118
4.)	Gabrhelík	Jan	č.	110	 9.)	Kašpárek	Blažej	č.	314
5.)	Gabrhelík	Josef	č.	118	 10.)	Kocián	Frant.	č.	325

11.)	Marholt	Bedř.	č.	69	 16.)	Horníček	Alex.	č.	239
12.)	Marholt	Jos.	č.	5	 17.)	Žitný	Richard	č.	178	
13.)	Režný	Frant.	č.	125	 18.)	Malíř	Ignác	č.	282
14.)	Vlachynský	Jos.	č.	172	 19.)	Kašpárek	Vojtěch
15.)	Hamrlík	Frant.	č.	279	 									z	Napajedel
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Na	schůzi	bylo	ujednáno,	že	přítomní	zakládají	v	Halenkovicích	
spolek	Sokol,	který	bude	pobočkou	jednoty	Sokol	v	Napajedlích.	
Již	před	svolanou	schůzí,	výbor	těl.	jednoty	Sokol	v	Napajedlích	
dal	souhlas	k	založení	pobočky	Sokola	v	Halenkovicích	a	slíbil,	že	
bude	naši	pobočku	Sokola	všemožně	podporovat.	
Za	spolkovou	místnost	zvolen	hostinec	pana	Juřeny	č.	72.
Starostou	byl	zvolen	br.	Jos.	Vlachynský	č.	172	a	do	výboru	bratří:
Kašpárek	Vojt.	Z	Napajedel	–	náčelníkem,	jednatelem	a	zástup-
cem	naší	pobočky	ve	výb.	schůzích	jednoty	napajedelské.
Kocián	Frant.	–	místonáčelníkem
Gabrhelík	Jan	–	pokladníkem
Marholt	Bedř.,	Gabrhelík	Frant.	a	Čevora	Jos.	členy	výboru.
Ujednáno,	že	cvičení	bude	vždy	v	úterý	a	v	pátek	a	výbor,	že	se	
bude	scházeti	vždy	první	úterý	v	měsíci.
Dohodnuto,	že	členstvo	přispěje,	seč	bude	moci,	aby	bylo	zaří-
zeno	nejnutnější	tělocvičné	nářadí.
Stanoven	příspěvek	19	Kč	ročně,	a	to	–	zápisné	3	Kč,	ČOS	–	2	Kč,	
župě	–	2	Kč,	vlastní	pobočce	–	1	Kč	měsíčně.
Přítomní	byli	nadšeni	pro	sokolskou	myšlenku	a	vytrvali	v	jed-
nání	od	1	hod.	odpol.	až	do	½	5	hod.,	kdy	byla	schůze	skončena.

Možná vás překvapil čas zahájení této pondělní schůze, ale 
uvědomme si, že tehdy ještě chybělo několik desetiletí, než byla  
do Halenkovic zavedena elektřina. A schůzovat při petrolejkách – 
raději si ani nepředstavit.

V následujících odstavcích jsou údaje o činnosti pobočky  
ve zbytku roku 1919 – počet členů, kteří byli přijati, a kteří ubyli, 
počet schůzí výboru, a kronika pokračuje:

Do	výboru	přibrán	br.	Aug.	Hejkal	a	svěřena	mu	funkce	vzděla-
vatele	a	knihovníka.
Cvičení	tělesná	byla	pěstována	v	rozsahu,	pokud	místnost	a	ná-
řadí	 vyhovovaly.	 4	bratři	navštěvovali	 cvičitelský	kurz	 v	Na-
pajedlích.	Tělocvičné	nářadí	 bylo	 opatřeno	obětavostí	 členů.	
Blažej	Kašpárek	zhotovil	stálky	a	tyče.	Správou	naší	ob.	školy,	
kterou	vedl	br.	Jos.	Mansfeld,	byla	nám	zapůjčena	hrazdová	tyč	
a	bradla.	Zatímní	žíněnku	pořídili	si	členové	z	měchů.
13.	července	1919	uspořádala	napajedelská	jednota	vycház-
ku	do	Halenkovic.	Po	milém	a	povzbuzujícím	proslovu	br.	Dr.	
Al.	Horáka,	rozvinula	se	
mezi	členy	čilá	debata.
Bratr	Aug.	Hejkal,	který	
byl	 prvním	 vzdělavate-
lem,	přednášel	o	 význa-
mu	 28.	 října	 při	 oslavě	
pořádané	v	týž	den	sdru-
ženými	 pokrokovými	
spolky	v	hostinci	u	Kaší-
ků.	Pro	členy	měl	proslo-
vy	o	Tyršovi	a	Fügnerovi,	
o	vzniku	Sokola	a	o	účelu	
a	 zásadách	 sokolských.	
Členstvo	bylo	ponenáhlu	
seznamováno	 se	 spol-
kovými	stanovami	a	ká-
zeňským	řádem.
Jelikož	 byl	 uznáván	 vý-
chovný	význam	divadla,	
bylo	 zakoupeno	 od	 zá-
vodu	 Franty	 Sklenáře	

z	Přerova	jeviště	za	obnos	3.500	Kč.	2.	listopadu	sehrál	při	po-
bočce	zřízený	div.	odbor	div.	hru	„Podskalák“	a	21.	pros.	div.	
hru	J.	Malocka	-	„Černé	oči“.	Dne	20.	listopadu	ochotnický	spo-
lek	z	Napajedel	sehrál	u	nás	v	náš	prospěch	div.	hru	„Románek	
na	horách“.
Spolková	knihovna	měla	koncem	roku	37	svazků.
Zisk	z	uspořádaných	dvou	tan.	zábav,	divadel	a	příspěvky	čle-
nů	umožnily,	že	divadelní	jeviště	bylo	již	v	prvním	roce	ze	dvou	
třetin	zaplaceno.
Za	první	půl	rok	spolkové	činnosti	bylo	vykonáno	velmi	mno-
ho	práce.	Začali	jsme	bez	finančních	prostředků,	nepřipraveni,	
ale	vytrvalost	přemohla	tyto	nedostatky.			
	 	 Zapsal
	 	 	 Karel	Nádeníček.

Již takto zaznamenaná činnost jednoty v prvním půlroce exis-
tence jistě nutí k přemýšlení. Nejen nad slovy (stálky, vzdělavatel), 
skromnými začátky (žíněnka z měchů), ale seznamuje nás s tím, 
že Sokol, to nebylo jen cvičení, ale i vzdělávání, divadlo, vlastní 
knihovna (pozor, byla ještě obecní knihovna!). Všimněme si i spo-
lupráce s jednotou v Napajedlích. Nebylo to jen založení pobočky, 
ale i výlety, školení funkcionářů a pomoc začínající jednotě di-
vadelní hrou v její prospěch. Již v úvodu předpokládané použití 
fotografií se ale neuskutečnilo. V kronice byla vložena jen jedna 
fotografie, ale to jí nic neubírá na autentičnosti.

V další části se dovídáme podrobněji o náplni Sokola – činnosti 
tělocvičné, činnosti vzdělávací, činnosti divadelní, činnosti hospo-
dářské. Také o rozvoji jednoty i o krizových letech a jejich příči-
nách. A překvapivě také o osamostatnění halenkovické pobočky 
a o tom, co předcházelo, a jak probíhalo první filmové představení 
v Halenkovicích.

A něco o historii této kroniky a o tom, proč se kronika, o jejíž exi-
stenci vědělo jen pár lidí, objevila po tolika letech právě na mém 
stole, je uvedeno v samostatném příspěvku v tomto čísle Halenko-
vického zpravodaje.

A nezklameme ani ty, kteří budou mít zájem se seznámit s celou 
kronikou. Předpokládá se, že bude celá „digitalizována“ a bude 
k dispozici minimálně v halenkovické knihovně.

-as-
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Sedím u stolu, na kterém je Kronika Sokola 
v Halenkovicích a naproti sedí pan Jindřich 
Juřena z Halenkovic, Dědiny, 85letý  
pamětník, který mi ji přinesl. O čem 
spolu mluvíme? Samozřejmě o této 
kronice a o tom, proč byla celou dlou-
hou dobu prakticky neznámá.

„Tato kronika je v opatrování naší rodiny, co si pamatuji. 
Přede mnou ji opatroval strýc, Antonín Juřena. Byl ročník 
1921, za války totálně nasazený v Německu. Měl tedy velké 
zkušenosti s fašizmem. A podle dalších událostí poznal, že 
stejně je třeba tuto kroniku ochránit i před komunisty. Mně 
kroniku svěřil do opatrování asi před čtyřiceti lety. Jaká je 
její historie, to nevím. Nikdy jsem se na to strýce neptal. 
Bohužel. Psal ji Karel Nádeníček, halenkovský učitel. Asi 
v roce 1935 byl přeložen do Napajedel. Tím skončily i zá-
pisy do této kroniky.“

KRONIKA SOKOL HALENKOVICE Zapomenutá	kronika
Jak	to	s	ní	bylo?	A	proč?

Ale tělovýchovná jednota Sokol Halenkovice existovala 
dál, ne?

„Činnost Sokola určitě pokračovala až do vzniku Pro-
tektorátu. V té době byla již kronika schována, asi u strý-
cových rodičů, byli to velcí sokolové.  Po válce byl Sokol 
v Halenkovicích obnoven. Bohužel jen do roku 1948. 
Tehdy se strýc rozhodl, že kronika se musela chránit ne-
jen před fašisty, ale i před komunisty.“

Můžete tuto dobu přiblížit mladším, kteří s ní nejsou příliš 
seznámeni?

„V roce 1948 se konal první poválečný Všesokol-
ský slet. Zúčastnili se jej sokolové z celého Česko-
slovenska. Z Halenkovic se jej zúčastnili ženy, muži, 
dorostenky a dorostenci. Já jsem byl nejmladší doros-
tenec župy Komenského. Ta zahrnuje obce od Uher-
ského Hradiště, Uherského Brodu, Vsetína, Zlína až  
po Tlumačov. Měl jsem tehdy 15 roků.

Co se tehdy na konci sletu stalo?
Několik dní před sletem abdikoval Dr. Edvard 

Beneš na funkci prezidenta a místo něj byl zvo-
len Klement Gottwald. Součástí sletu byl mo-
hutný průvod přes celou Prahu. Průvod končil  
na Staroměstském náměstí, kde byla i hlavní tribuna 
s prezidentem a náčelníky Sokola.  S volbou preziden-
ta sokolové nesouhlasili a z průvodu se ozývala hesla 
– sokolové chtěli na místě prezidenta na hlavní tribu-
ně Dr. Beneše a ne Gottwalda. Sokolové se po rozchodu 
průvodu vraceli na náměstí a koncem průvodu již bylo 
náměstí plné nespokojených sokolů. Všichni očekávali, 
že náčelníci se závěrem vyjádří a dají podporu heslům 
pochodujících. Proto, když se Klement Gottwald chystal 
k odchodu, začalo náměstí zpívat státní hymnu. Při ní 
všichni stáli v pozoru a nikdo nemohl odejít, ani prezi-
dent. Aby zabránili Gottwaldovi odejít, zpívala se hymna 
celkem 7krát. Davy se však vyjádření náčelníků nedo-
čkaly a všichni se zklamaně rozešli. By to můj nejhlubší 
zážitek ze sletu.“

To je zajímavá informace. O tomto incidentu, který měl dale-
kosáhlé důsledky, se  mnohokrát psalo, ale jen, že sokolové od-
kláněli od tribuny s Gottwaldem hlavu. O tom, že se vícekrát 
zpívala hymna a proč se dozvídám poprvé. Mělo to nějaké dů-
sledky přímo v Halenkovicích? 

„Samozřejmě. V té době již byli, a nejen v Halenkovicích, 
ve vedení Sokola příznivci poúnorové politiky, včetně začí-
najících čistek. Sokol v Halenkovicích zorganizoval takzvaný 
Sokolský soud. Při něm byly ze Sokola vyloučeny tři členky 
Sokola, účastnice Sletu Marie Juřenová, Marie Gabrhelová a Ji-
řina Gabrhelíková. Výsledek soudu dostaly na papíře, kde bylo 
doslova uvedeno že… Jsou vyloučeny z lidské společnosti.“

Příliš tvrdá slova. Mně spíš připomínají politické procesy 
v padesátých letech než sokolské myšlenky.

Takže od roku 1948 až dodnes byla kronika schována?
„Nebyla přímo utajena, děti o ní věděly, ale nijak jsme se 

o ní nezmiňovali, takže kromě naší rodiny o ní asi nikdo ne-
věděl. Až po roku 1989 jsem začal přemýšlet o tom, že by se 
kronika mohla ukázat veřejnosti.“

A udělali jste to?
„Ano. Před pár lety při výročí založení Halenkovic byla 

vystavena na výstavě starých kronik na Obecním Úřadě. Ne-
vzbudila tam ale žádnou pozornost, myslím si, že ji nikdo ani 
neotevřel.“

Nevíte proč?
„Já si myslím, že tehdejší oslavy byly věnovány Halenkovi-

cím, tedy hlavně historii Halenkovic.“

To mohu potvrdit. Sám jsem tuto výstavu navštívil a pamatu-
ji si, že hlavně jsem se zajímal o průtrž mračen, která někdy  
ve třicátých letech poničila střechy halenkovických domů. 
A proč jste se k tomu rozhodl teď?

„Celá činnost Sokola, a to je hned v úvodu, souvisí se za-
ložením Československa v říjnu 1918. A první prezident 

Pokračování na straně 27.
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T. G. Masaryk je vzpomínán v kronice několikrát.  Proto, 
jak se toto výročí blížilo, jsem přemýšlel o tom, jak sezná-
mit veřejnost s touto kronikou. Dokonce jsem uvažoval 
o tom, že nějaký příspěvek do zpravodaje napíšu sám. Ale 
hned jsem tu myšlenku zavrhl. Jednou jsem se o to poku-
sil, ale zjistil jsem, že to není nic jednoduchého.“

Ano, nakonec jste tuto kroniku přinesl mně. Ale, proč? Proč 
vy, halenkovický rodák, člověk, který zná všechny, a které-
ho všichni znají, jste se rozhodl ukázat tuto kroniku mně, 
který není původem z Halenkovic, ale přistěhoval se sem? 
Co Vás k tomu vedlo?

„Jako „stará škola“ jsem byl ve škole i doma vychován 
k úctě k zakladatelům Československa, T. G. Masarykovi 
a jeho spolupracovníkům. Ale v posledních letech jsem 
už nedoufal, že by bylo možné význam Masaryka na vznik 
a začátek ČSR někde zmínit. Proto mě velmi zaujaly člán-
ky o Masarykovi a Benešovi v Halenkovickém zpravodaji.  
To, že zde byli vzpomenuti právě spolu se vznikem Česko-
slovenska. Už tehdy jsem uvažoval o tom, že vy byste byl 
vhodný člověk, který by o ní uměl informovat. Samozřej-
mě jsem vás neznal.“

To potvrzuji.  Poprvé jsme se setkali až jste mi 
kroniku donesl.

„Zeptal jsem se tady, kde bydlíte, a když byl 
v posledním zpravodaji článek o Štefánikovi, 
tak jsem neváhal, vzal kroniku a přinesl ji vám. 
Otázka vašeho původu tu nehrála žádnou roli. 
Upřímně řečeno, mezi známými z Halenkovic 
jsem nikoho vhodného nenašel.“

Tato slova mně těší. Sám jsem několikrát pře-
mýšlel o tom, že tato problematika (úloha TGM, 
Dr. Beneše a M. R. Štefánika) je pro obyvatele 
Halenkovic příliš vzdálená a nikdo tyto články 
nečte. Dokonce jsem uvažoval část o M. R. Štefá-
nikovi stáhnout z posledního čísla.

Před námi tedy leží kronika, která vlastně ni-
kdy nebyla ani utajována, ani všeobecně známa. 
Jak vlastně vznikala? Co z ní můžeme vyčíst?

První strana, je datována 1. 3. 1935. Vlastní 
zápisy začínají záznamem zakládací schůze dne 
19. června 1919. 

Asi to probíhalo tak, že učitel Karel Náde-
níček dostal do ruky tuto knihu v roce 1935 
a zahájil do ní zaznamenávání činnosti jednoty  
od jejího počátku, tedy od roku 1919. Jestli opi-
soval dřívější záznamy nebo je skládal ze shro-
mážděných materiálů, to nevíme.

V kronice se našly vložené dva vyplněné tis-
kopisy – Obecný a cvičební výkaz za rok 1927 
tělocvičné jednoty Sokol Napajedla pobočky 
Halenkovice a Obecný a cvičební výkaz za rok 
1930 Tělocvičné jednoty Sokol v Halenkovicích. 
Zároveň jsou v kronice volně vložené dva listy 
s ručně psanými podklady pro sledování počtu 
členů v roce 1930. Tyto záznamy jsou pak uve-

Jindřich Juřena a Antonín Slaník nad Kronikou Sokola

Pokračování ze strany 26. deny učitelským rukopisem v kronice u roku 1930.  Zázna-
my v kronice za rok 1930 jsou ale již neúplné, chybí adresy 
členů. Záznamy končí nadpisem Činnost hospodářská.

Dál jsou jen prázdné listy...

Objevení této kroniky svědčí o tom, že v halenkovických 
domácnostech jsou uchovávány staré památky. Nemusí 
to být vždy jen starožitnosti nebo kroniky jako je tato, 
ale vzpomínky pamětníků například na činnost Sokola, 
ale i dalších organizací, divadelní a filmová vystoupení, 
významné události nebo jen památky na rodiče a dědy, 
kteří nejsou již dlouho mezi námi, jejich alba fotografií, 
uložené dopisy, památky na křtiny, přijímání, svatby ale 
i pohřby, oblíbené knihy a staré časopisy…

Vy, kteří máte doma takové památky, zvažte, jestli a jak 
by bylo vhodné s nimi seznámit své spoluobčany. Třeba 
i proto, aby i takové typické „náplavy“ jako jsem já, se blí-
že seznámili s tak specifickou obcí, jako jsou Halenkovice 
a její dnešní i minulí občané.

Vzpomínkové akce ke 100 letům Československa jsou 
k tomu vhodnou příležitostí.

-as-
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Kouzelník Walidi v mateřské škole
Kouzelník se jménem Walidi 

přijel 22. ledna do naší mateřské 
školy. Jeho program byl plný pou-
tavých kouzel a humorného slova, 
uměl děti zaujmout, pobavit a nu-
til je zamyslet se nad tím, jak to 
ten kouzelník vlastně dělá, když 
zrovinka teď měl míček v černém 
pytlíku a najednou ho vytáhne 
Františkovi zpoza ucha. To jsou ale 
„čáry, máry!“ I v dnešním předsta-
vení nechyběl bílý králíček, kterého 
pan kouzelník vytáhl z prázdné kra-
bice nebo bílý holoubek, vyčarova-
ný ze skládací papírové budky. Na-
jednou byl mezi námi a je záhadou, 
kde se skrýval předtím, protože pan 
kouzelník měl prázdné ruce a v nich 
pouze tu složenou budku z papíru. 

Všechny děti 
radostí vý-
skaly a toto 
číslo mělo 
u nich nej-
větší úspěch. 
N e m é n ě 
úspěšná byla 
také kouzla 
s kartami, 
s kruhy, kte-
ré mávnutím 
ruky měnily 
své barvy, 
s barevnými 
šátky, kterých se do malé krabičky 
vlezlo snad sto a také s prstýnkem 
paní učitelky, která ho sice ochot-
ně zapůjčila panu kouzelníkovi, ale 

posléze s hrůzou sledovala, jestli se 
kouzlo povede nebo zda svůj snub-
ní prsten ztratí navždycky. Naštěs-
tí všechno dobře dopadlo, a to také 
proto, že měl kouzelník k ruce šikov-
né asistenty, které si vybíral z řad na-
šich dětí. Děti se dokonce naučily jed-
no kouzlo s míčkem, takže doufám, že 
vás doma překvapí tímto malým kou-
zelnickým trikem, pokud si ho dobře 
zapamatovaly.

Hodinka kouzlení utekla velmi 
rychle a nadšený potlesk našich ma-
lých diváků nás přesvědčil o tom, že 
kouzelnické představení se všem líbi-
lo a budeme se zase někdy těšit s pa-
nem kouzelníkem opět na shledanou.

Eliška Černochová

MATEŘSKÁ ŠKOLA

KARNEVAL
V mateřské škole Beruška v průbě-

hu února začaly přípravy na KARNE-
VAL. Vše bylo připravené a přichys-
tané pro karnevalové veselí. Přivítání 
masek proběhlo ve všech třídách spoje-
né i se společným fotografováním. Děti 
měly možnost tancovat, soutěžit, kres-
lit…Také měly přichystané potřebné 
věci k tvoření různých masek. 

Každé dítě čekala odměna ve for-
mě razítek, samolepek za plnění 

úkolů a nechyběla ani sladká odmě-
na.

Malé karnevalové mlsání nám 
připravily starší děti a paní učitelky 
v podobě indiánků (piškot a banán 
namočený v čokoládě). 

Všechny děti si pochutnaly a taky 
zařádily.

Děkujeme rodičům za připravené 
masky pro své děti.   

Veronika Horková 
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Protože všechny děti v mateřské 
školce mají rády zvířátka, rozhodli 
jsme se po domluvě s rodinou Pavel-
kovou navštívit jejich farmu, a to po 
jednotlivých třídách. Hned po ranní 
svačince jsme pěšky vyšli s nadšením, co 
na nás čeká. Malá Sluníčka by tak dlouhou 
cestu nezvládla, a tak se svezla autobu-
sem na Kopec. Na farmě nás uvítala teta 
Alena Pavelka, která nám ukázala všech-
na zvířátka: ovečky, kravičky, slepičky, ko-
čičky a také koníčky. Děti měly i možnost 
si posbírat vajíčka. Koníčky měly možnost 
nakrmit mrkvičkami. Také mohly nahléd-
nout do velkých traktorů a zemědělských 
strojů. S obrovským nadšením a velkým 
poděkováním jsme se rozloučili a domů 
jako dárek dostali vajíčka.

Tímto bychom chtěli celé rodině Pavel-
kových poděkovat za krásný zážitek.

Eliška Černochová

NÁVŠTĚVA FARMY U PAVELKŮ

Návštěva dětí MŠ v místní knihovně
V rámci projektu o knížkách jsme začátkem března 2018 na-

vštívili halenkovickou knihovnu, kde nás přivítala naše milá paní 
knihovnice Pavlínka Bieberlová. Děti se seznámily s knihovnou 
i s tím, jak se mají chovat ke knížkám. I teta Pavlínka byla překvapená, 
kolik toho děti ví.

Děti ze třídy Koťátek si po přečtení dvou pohádek (O zlé královně, 
Čert a Káča) vytvořily obrázky čerta a Káči, děti z Berušek poslou-
chaly pohádku O žabím princi a vyráběly krásnou žábu. Malé děti 
ze Sluníček kreslily prasátko, protože poslouchaly pohádku O třech 
prasátkách. V každé skupině měly děti ještě další aktivity, přiměřené 
svému věku.

V knihovně jsme strávili pěkné dopoledne, za což moc děkujeme tetě 
Pavlínce, která se nám věnovala a získala tak hodně příštích čtenářů.

Dagmar Holásková
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Dne 23. března 2018 jsme 
navštívili DDM Sluníčko v Ot-
rokovicích, kde si děti tvořily 
dva krásné velikonoční vý-
robky. Během dopoledne jsme 
také využili novou hrací hernu 
a tělocvičnu s horolezeckou stě-
nou. Společně jsme pak odjeli 
autobusem zpět do mateřské 
školy, kde nás čekal oběd.

Eliška Černochová

Velikonoční dílničky
Jako každý rok rádi navštěvuje-

me závěrečný koncert žáků ZUŠ 
v Napajedlech. Naše děti dokázaly 
znalost hudebních nástrojů, zazpí-
valy si a vyslechly dětskou operu 
„O červené Karkulce“. Bylo to velmi 
pěkné a myslím, že v mnoha hlavič-
kách se zaselo semínko touhy naučit 
se také tak pěkně zpívat nebo hrát 
na hudební nástroj. Moc děkujeme 
za pěkný hudební zážitek!

Dagmar Holásková

Koncert ZUŠ Napajedla
Ke konci dubna celá mateřská ško-

la Beruška jela na výlet do firmy KO-
VOSTEEL do Starého Města.

V areálu firmy na nás čekal bohatý 
program:
• jízda vláčkem Steelinka
• naučný program třídění odpadů 
• prohlídka KovoZOO 
•  prohlídka letadla AERO L610, 
     starších typů automobilů
• výstup na Maják

a spousta dalších zajímavostí….
Výlet se nám vydařil, počasí přálo, 

děti i paní učitelky si odvezly plno pěk-
ných zážitků.

Jaroslava Válková

KOVOSTEEL

DĚDEČCI A BABIČKY 
NÁM ČETLI POHÁDKU.

VE ŠKOLCE JSME SI 
VYROBILI VLASTNÍ 
PAPÍR. 

Přijelo za námi 
Sluníčko

12. února 2018 k nám zavítalo 
„Maňáskové divadlo Sluníčko“ se třemi 
pohádkami a to: „Dlouhý, Široký a Bys-
trozraký“, „O Koblížkovi“ a „Tři pra-
sátka“. Dětem se pohádky velmi líbily 
a ocenily je velkým potleskem.

Eliška Černochová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLAV pátek 19. ledna 2018 se žáci 
čtvrté a páté třídy poprvé ocitli 
v krásném prostředí Kongresové-
ho centra ve Zlíně. Zúčastnili se 
výchovného koncertu „Ať žije Ve-
černíček!“. 

„Ať žije Večerníček!“
Večerníčkovou říší nás 

provázela Anna Pospícha-
lová se svou dcerou Emí-
lií. Emilka ztvárnila roli mladšího já 
své maminky Anny a nechala ožít vše 
krásné, co jako dítě prožila její ma-

minka. Díky vzpomínkám na oblíbe-
né večerníčky připomněla mamince 
důležité věci, na které v dospělosti již 

zapomněla. Před-
stavení spojova-
lo divadlo s tan-
cem, promítáním 
a hudbou z nád-
herných českých 
večerníčků. Hrál 
nám Slovácký ko-
morní orchestr. 
Rádi bychom tou-
to cestou podě-
kovali i SRPŠ za 
příspěvek na auto-
busovou dopravu. 

Marta Skýpalová

Letošní lyžařský kurz žáků 
7. a 8. ročníku se uskutečnil  
22.–26. ledna 2018 v Penzionu 
Lúka ve Velkých Karlovicích.

LYŽÁK 2018
Dne 22. ledna jsme se společ-

ně žáci sedmé a osmé třídy sešli 
u školy, kde jsme měli přistavený 
autobus, do kterého jsme naloži-
li naše lyže a objemné kufry. Poté 
jsme vyrazili směrem do Velkých 
Karlovic, kde nás přivítalo sluneč-
né počasí. 

Ubytovali jsme se v krásné dře-
věné chaloupce (penzion Lúka), 
než jsme si stihli vybalit kufry, už 
jsme stáli před penzionem a s ra-

LYŽAŘSKÝ KURZ
dostí jsme si pomáhali 
v obouvání lyžáků a lyží. 
Netrpělivě jsme čekali  
na příchod učitelů, když 
přišli, nic nám nebráni-
lo rozjet se na sjezdov-
ku, která nebyla zrovna 
upravená, ale přesto jsme 
to zvládli. Když jsme se 
vrátili z tříhodinového 
lyžování, byli jsme tak 
unavení, že jsme si mu-
seli na chvíli odpočinout. 

Po třech dnech lyžová-
ní nebylo poznat, kdo je 
začátečník a kdo je po-
kročilý, protože jsme byli 
tak šikovní. Každý večer 

byl velmi zábavný, díky 
hrám, které jsme s rados-
tí hráli. Poslední lyžování 
bylo velmi smutné, právě 
proto, že bylo to posled-
ní. V autobuse jsme ří-
kali, že nechceme, aby to 
skončilo. Lyžařský kurz 
se nám velmi líbil. 

Děkujeme: panu uči-
telovi Lízalovi, paní 
učitelce Kozumplíkové 
a Tělupilové za krásný 
a zábavou naplněný kurz.

Vendula Pavelková 
a Nikol Vojáčková
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Školní družina 
Vychovatelky:	 Michaela Lysoňková 
    Simona Přílučíková 
  Veronika Juřenová

Odpolední	družina: celkem 65 dětí.
 1. třída 22 dětí
 2. třída  26 dětí 
 3. třída 14 dětí
 4. třída  3 děti

Ranní	družina: celkem 19 dětí.
 1. třída  12 dětí
 2. třída 3 děti
 3. třída  3 děti
 4. třída 1 dítě

1. A třída
Třídní učitelka: Mgr. Hana Čechová
Počet žáků: 15 (10 chlapců, 5 dí-
vek) 
Prospěch:  prospělo s vyznamená-

ním – všech 15 žáků
Chování: v normě, bez vážných ká-
zeňských problémů.
Zameškané hodiny: omluvené 396
neomluvené: 0
průměr	na	žáka: 26,40
Panel cti: Hana Machalová – za vý-
borný prospěch a vzorné chování.

1. B třída
Třídní učitelka: Mgr. Jarmila Tělupilová
Počet žáků: 14 (6 chlapců, 8 dívek)

PROSPĚCH A CHOVÁNÍ
Prospěch: všichni žáci prospěli s vy-
znamenáním. 
Chování: důtka třídního učitele – dva 
žáci – za ničení věcí spolužáků, nevhod-
né chování.
Zameškané hodiny: omluvené: 246
neomluvené: 0
průměr	na	žáka:	17,6
Panel cti: Veronika Vičánková – vzorně 
plní všechny zadané úkoly, kamarádská 
a zdvořilá.

2. třída 
Třídní učitelka: Mgr. Iva Kozumplíková
Počet žáků: 26 (10 chlapců, 16 dí-
vek)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním 
– 25 žáků
Samé jedničky: 19 žáků; Šárka Ba-
řinková, Michal Červinka, Maxmilián 
Frolík, Adéla Gabrhelíková, Johana 
Hladilová, Helena Hrubanová, Lukáš 
Huťka, Dominika Juřenová, Šárka 
Juřenová, Adam Kaňovský, Martin 
Kašpárek, Veronika Kociánová, Han-
nah Kovalovská, Nela Mihoková, Lu-
cie Mikešová, Aneta Nekorancová, 
Alžběta Palúchová, Rostislav Trvaj, 
Veronika Zdráhalová 
Zameškané hodiny: omluvené: 510
neomluvené: 0
průměr	na	žáka: 19,615
Panel cti: Helena Hrubanová za vzor-
nou práci a zlepšení v prospěchu.

3. třída 
Třídní učitelka: Mgr. Eva Sattková
Počet žáků: 26 (18 chlapců, 8 dívek)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním –  
21 žáků
Samé jedničky: 9 žáků; Vít Holejšovský, 
Ludmila Juřenová, Petra Mrázková, Jiří 
Musil, Ondřej Musil, Daniel Očadlík, Nor-
bert Pešl, Tobiáš Pliska, Šimon Veselský
Chování: důtka třídního učitele – jeden 
žák – za velmi časté zapomínání a nepo-
řádnost.
Zameškané hodiny: omluvené: 997
neomluvené: 0
průměr	na	žáka: 38,30
Panel cti: Norbert Pešl – za pěkný pro-
spěch a pečlivou přípravu na vyučování.

4. třída 
Třídní učitelka: Marta Skýpalová 
Počet žáků: 25 (13 chlapců, 12 dívek) 
Prospěch: prospěli s vyznamenáním –  
15 žáků
Samé jedničky: 5 žáků; Veronika Dobro-
zemská, Amálie Hradílková, Beata Petrášo-
vá, Leona Prokopová, Roman Vašíček 
S vyznamenáním: Jan Gajdošík, Melisa 
Holásková, Ondřej Karbowiak, Milan Kout-
ný, Sandra Kulíšková, Michal Kučera, Adam 
Zdráhal, Štěpán Abrahám, Adriana Januš-
ková, Denisa Spáčilová
Chování: napomenutí třídního učitele – je-
den žák – za porušování stanovených pra-
videl a za nevhodné chování o přestávkách. 

V prosinci proběhlo na naší ško-
le školní kolo Matematické olym-
piády pro 5. a 9. ročník. 

Zúčastnili se čtyři žáci devátého 
ročníku a tři žáci pátého ročníku. 
Deváťákům se podařilo spočítat je-
den až dva příklady, což na postup 
nestačilo. Úspěšnými řešiteli školní-
ho kola byli žáci 5. ročníku – Fran-
tišek Bieberle a Klára Valentíková. 
Oba správně vyřešili všech šest za-
daných úloh a tím si zajistili postup  
do okresního kola. Okresní kolo  
se konalo 24. 1. 2018 na ZŠ Zlín, 
Dřevnická. Klára Valentíková se pro 
nemoc nemohla zúčastnit. Franti-
šek Bieberle se umístil na krásném 
8. místě a stal se úspěšným řešitelem 
okresního kola. Blahopřejeme. 

Olga Idesová

Matematická olympiáda 
5.	a	9.	ročník Pořadí tříd podle celkové hmotnosti

Pořadí Třída Hmotnost Průměr 
na žáka

1. I.A 1678 kg 111,9 kg

2. III. 1633 kg 65,3 kg

3. VI. 1087 kg 60,4 kg

4. I.B 783 kg 55,9 kg

5. II. 1410 kg 54,2 kg

6. VII. 852 kg 53,3 kg

7. VIII. 840 kg 52,5 kg

8. IV. 1288 kg 51,5 kg

9. V. 773 kg 48,3 kg

10. IX. 955 kg 47,8 kg

Nejlepší sběrači celkově:

1. Vojáček Zdeněk, IX. 390 kg

2. Kuchař Jakub, I.A 302 kg

3. Súkupová Šárka, III. 294 kg

4. Trvaj Kryštof, VII. 234 kg

5. Trvaj Rostislav, II. 233 kg

6. Večeřová Karolína, VI. 215 kg

7. Chytil Matyáš, VIII. 207 kg

8. Jančík Tomáš, I.A 202 kg

9. Jančík Martin, IV. 202 kg

10. Fürstová Pavlína, I.B 178 kg

11. Šavarová Julie, VI. 177 kg

Výsledky sběru papíru ZŠ Halenkovice, 25. a 26. 4. 2018

CELKEM: 11 299 kg
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důtka třídního učitele – jeden žák –  
za opakované nevhodné chování v hodi-
nách a během přestávek, neukázněnost 
a ublížení spolužačce. 
Zameškané hodiny: omluvené: 985
neomluvené: 0
průměr	na	žáka: 39,40
Panel cti: Beata Petrášová – vynikající 
prospěch, vzorné chování a ochotu pomá-
hat. 

5. třída 
Třídní učitelka: Mgr. Pavla Svitáková
Počet žáků: 16 (5 chlapců, 11 dívek)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním – 
9 žáků
Samé jedničky: 1 žákyně; Klára Valentí-
ková 
S vyznamenáním: Barbora Bařinková, 
Jana Berzedyová, Nikola Daňková, Tomáš 
Surý, Markéta Kubičíková, Aneta Kučero-
vá, Filip Žalčík, Vojtěch Gabrhelík 
Chování: důtka ředitele školy – jeden žák – 
za ublížení na zdraví spolužačce.
Zameškané hodiny: omluvené: 803
neomluvené: 0
průměr	na	žáka: 50,2
Panel cti: Klára Valentíková – výborné 
školní výsledky, pečlivá příprava bez zapo-
mínání.

6. třída 
Třídní učitel: Mgr. Libor Lízal
Počet žáků: 18 (12 chlapců, 6 dívek)

Prospěch: prospěli s vyznamenáním – 
12 žáků
S vyznamenáním: Kašpárková Radka, 
Mrázková Kateřina, Juřena Daniel, Šubík 
Tomáš, Plisková Jolana, Šavarová Julie, 
Večeřová Karolína, Palla Štěpán, Pavel-
ková Zuzana, Dudešek Ondřej, Hruška 
Adam, Stuchlík Vojtěch
Chování: napomenutí třídního učitele – 
dva žáci – za nepořádnost, zapomínání.
Zameškané hodiny: omluvené: 686
neomluvené:	0
průměr	na	žáka:	38,1
Panel cti: Štěpán Palla, za pěkný pro-
spěch a vzornou sportovní reprezentaci 
školy.

7. třída 
Třídní učitel: Mgr. Michal Palúch
Počet žáků: 16 (7 chlapců, 9 dívek)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním - 
8 žáků
Samé jedničky: 1 žák; Tomáš Černoch 
S vyznamenáním: Aneta Bohunová, 
František Horka, Radim Štulíř, Vendula 
Pavelková, Lukáš Prokop, Tereza Sklena-
říková, Kryštof Trvaj, 
Chování: bez problémů
Zameškané hodiny: omluvené 550
neomluvené: 0
průměr	na	žáka: 34,375
Panel cti: Vendula Pavelková – výborný 
prospěch, vzorné plnění školních povin-
ností.

8. třída 
Třídní učitelka: Mgr. Olga Idesová
Počet žáků: 16 (6 chlapců, 10 dívek) 
Prospěch: prospěly s vyznamenáním – 
6 žákyň
Samé jedničky: 4 žákyně; Gabriela Hra-
dílková, Aneta Platošová, Alena Velecká, 
Marcela Janušková 
S vyznamenáním: Vendula Horková, 
Aneta Nádvorníková 
Chování: napomenutí třídního učitele – 
dva žáci – za podvod při psaní slohové 
práce z ČJ.
Zameškané hodiny: omluvené 908
neomluvené: 0
průměr	na	žáka: 56,75
Panel cti: Alena Velecká – za výborný 
prospěch.

9. třída 
Třídní učitelka: Mgr. Bohdana Ambro-
žová
Počet žáků: 20 (12 chlapců, 8 dívek)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním 
– 5 žáků; Lenka Marcaníková, Ladislav 
Surý, František Trvaj, Denisa Skřivánko-
vá, Gabriela Prachařová
Chování: bez kázeňského postihu 
Zameškané hodiny: omluvené: 1422
neomluvené: 0
průměr	na	žáka:	71,1
Panel cti: František Palla – za vzornou 
sportovní reprezentaci školy v biatlonu 
na olympiádě.

OSVĚTIM
Ve středu 28. 2. 2018 se žáci 

9. třídy a jedna žačka 8. třídy zú-
častnili exkurze do koncentrační-
ho tábora v Osvětimi. 

Žáci měli možnost si prohlédnout 
doklady hrůzných zločinů, kterých 
se zde nacistický režim dopustil pře-
vážně na židovském obyvatelstvu, 
zejména hromady bot, kufrů či lid-
ských vlasů. Po návštěvě nejstarší 
části tábora, kde jsme byli i v domě 
s českou výstavou, navštívila naše 
skupina největší část tábora Osvětim
-Březinka. Zde jsme pobyli i na ram-
pě života a smrti, kde probíhaly se-
lekce uvězněných. Pozitivně musím 
hodnotit přístup žáků, kteří exkurzi 
zvládli s náležitou důstojností a ně-
kteří z nich dokonce pořídili květiny 
k uctění obětí. Odpoledne jsme pak za-
mířili do polského královského města 
Krakova, kde jsme navštívili králov-

ský hrad Wawel, historickou budovu 
Jagellonské univerzity i dochovanou 
Soukenici. Domů jsme dorazili v po-

zdních nočních hodinách, unavení, ale 
v pořádku.

Adam Strašák, učitel dějepisu

1.	POLOLETÍ	2017–2018



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ   2018 / 2 34č. 87

Rok se s rokem sešel a nás, žáků  
9. ročníku, se zmocnila touha – zatan-
čit pro rodiče a hosty na plese SRPŠ. 
Dlouhou pouť nacvičování jsme začali 
v říjnu 2017.

Rozdělit se do párů bylo až na „pár“ 
komplikací docela snadné. Na naší první 
zkoušce jsme se naučili první základní 
taneční kroky. I když jsme si ze začátku 
všichni pošlapali nohy, nakonec se na-
šel způsob, jak to zvládnout. Poté jsme 
se za pomoci Šárky Kašparové a Ža-
nety Nádvorníkové začali učit krůček  
po krůčku jednotlivé taneční sestavy.  
Ze začátku nám to dalo hodně úsilí a prá-
ce, ale postupem času a díky pravidelným 
zkouškám nám to šlo lépe a lépe. Objevily 
se však i sestavy, při kterých musely mít 
Šárka s Žanetou opravdu pevné nervy 
a hodně trpělivosti. S jejich schopnostmi 
a odhodláním nás něco naučit, pomocí 
neustálého opakování sestav pořád do-
kola, jsme to nakonec zvládli, jak nejlíp 
jsme mohli.

Po čtyřech měsících přišel den „D‘‘. 
K velké trémě se přidaly drobnější kom-
plikace, jako správné utáhnutí šatů nebo 
uvázání motýlků, což nám klidu nepřida-
lo. „A je to tu!“, řekl si každý z nás, když 
jsme vstoupili na taneční parket a viděli 
všechny ty oči, které čekaly, co se bude 
dít. Na tento okamžik asi nikdo z nás ne-
zapomene. Že se nám to všem moc po-
vedlo, patří velké díky Šárce Kašparové 
a Žanetě Nádvorníkové. A taky za to, že to 
s námi vydržely až do konce!

Chtěli bychom také moc poděkovat 
kapele Aventis a také všem sponzorům, 
kteří svými dary a příspěvky vytvořili 
úžasnou tombolu. A díky také všem čle-
nům SRPŠ, kteří zajistili organizaci celé-
ho plesu. Vaši „deváťáci“

 Taneční páry 2018:
Miroslava Kunčarová & Ondřej Baránek
Karolína Donovalová & Lukáš Kocián
Sára Holásková & Zdeněk Vojáček
Gabriela Prachařová & David Nytra
Eliška Valentíková & Jan Gabrhelík
Kristýna Dobrozemská & Robin Platoš

Marcela Janušková & Michal Pavelka
Anna Rezková & František Trvaj
Aneta Machová & František Palla
Lenka Marcaníková & Ladislav Surý
Moderátorky předtančení:
Aneta Platošová & Aneta Nádvorníková

moderátorky Aneta Platošová 
a Aneta Nádvorníková

PLES SRPŠ 2018

SÁRA HOLÁSKOVÁ
ZDENĚK VOJÁČEK

Generální zkouška
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ANETA MACHOVÁ
 FRANTIŠEK PALLA

ANNA REZKOVÁ
FRANTIŠEK TRVAJ

ELIŠKA VALENTÍKOVÁ 
JAN GABRHELÍK

GABRIELA PRACHAŘOVÁ
DAVID NYTRA

KAROLÍNA DONOVALOVÁ 
LUKÁŠ KOCIÁN

KRISTÝNA DOBROZEMSKÁ
ROBIN PLATOŠ

LENKA MARCANÍKOVÁ 
LADISLAV SURÝ

MARCELA JANUŠKOVÁ 
MICHAL PAVELKA

MIROSLAVA KUNČAROVÁ 
ONDŘEJ BARÁNEK
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10. února se v KD Halenkovice konala tradiční Diskotéka pro žáky  
II. stupně ZŠ Halenkovice. Součástí programu byla i VELKÁ TANEČNÍ 
SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ, které se letos zúčastnily tři třídy – žáci 
pátého, šestého a osmého ročníku.

Když jsme se dověděli, že můžeme tančit na diskotéce, ani jsme neváhali 
a řekli jsme: „JOO!“ Terku Bieberlovou jsme oslovili, aby nám s tím pomohla. 
Trénovali jsme asi dva měsíce. 

Když jsme přišli na obecní úřad, všichni jsme najednou znervózněli. Jak-
mile přišlo na řadu losování pořadí, vytáhli jsme si nejnižší číslo. To zname-
ná, že jsme vystupovali jako první. 

Než začala hrát hudba, tak jsme byli všichni nervózní. Jakmile začala, museli 
jsme se ihned soustředit. Když jsme dotančili, měli jsme z toho dobrý pocit.

Až všechny třídy 
dotancovaly, měli 
jsme přístup k hla-
sování. Když se 
dohlasovalo, spočí-
taly se lístky. Poté, 
co se lístky spočí-
taly, bylo vyhlašo-
vání.

NAKONEC JSME 
VYHRÁLI 3000 Kč.

Autoři: Žáci 5. třídy

DISKOTÉKA

Dětský karneval 2018 se nesl v du-
chu pohádky „Princezna za mlejna“. 
A tak 10. února 2018 zaplnili sál kul-
turního domu v Halenkovicích kromě 
rozmanitých masek i Eliška a Jindřich, 
plno čertíků a vodníků, děveček a pa-
cholků, byl zde pan otec – mistr mly-
nářský a lstivý knížepán, který usilo-
val o ruku spanilé Elišky. 

Děti poctivě a s elánem 
plnily všechny úkoly, 
které je čekaly v připra-
vených hrách. Ať už po-
máhaly Elišce s uložením 
prádla, nebo vysvobozo-
valy Jindřicha přiváza-
ného ke stromu, v těchto 
i dalších disciplínách do-
kazovaly svoji šikovnost 
a obratnost. Těm nej-
menším vždy přispěcha-
la na pomoc maminka 
nebo tatínek, překážkové 
dráhy jistili čerti i vod-
níci. Slaďounké svatební 
koláčky za splněné úkoly 
byly zaslouženou odmě-
nou. Svým vystoupením 
obohatily odpolední rej 
masek i gymnastky z TJ 
Sokol Napajedla a napa-

Karneval 2018
jedelský dívčí klub s akrobatickým ská-
káním se švihadly - Ropeskipping ladies. 
Nechyběly ani tvůrčí dílničky, malování 
na obličej, spousta her 
a diskotanečky. Tu pravou 
karnevalovou atmosfé-
ru podbarvil světelnými 
efekty pan Svatopluk Me-
dek od mixpultu. Poděko-

vání patří všem, kteří dětem připravili 
toto kouzelné odpoledne.

Foto a text: redakce
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Dne 13. března 2018 se v ZŠ Tluma-
čov konalo okrskové kolo v recitaci. 

Žákyně naší ZŠ se v hojné míře zú-
častnily školního kola, které proběhlo  
8. února 2018, a tudíž z těchto šikovných 
recitátorů byly pro okrskovou reprezen-
taci vybrány: z 5. třídy Jana Berzedyová 
a Klára Valentíková, z 6. a 7. třídy Ka-
teřina Mrázková a Vendula Pavelková, 
z 8. a 9. třídy Vendula Horková a Denisa 
Skřivánková. Ta na poslední chvíli one-
mocněla, což byla velká škoda, protože 
vítězství by bylo jinak naše! Zúčastněné 
dívky nepostoupily, ale i tak je musím 
velmi pochválit. Za jejich chuť a nadšení 
se v dnešní přetechnizované době věno-
vat výraznému přednesu…

Bohdana Ambrožová

OKRSKOVÉ KOLO 
V RECITACI V úterý 27. března se žáci 3. a 4. tří-

dy zúčastnili exkurze do KOVOZOO  
ve Starém Městě u Uherského Hradiště.

„Lidé zde se snaží propojit teorii s pra-
xí a ukázat žákům svět shromažďování 
a zpracování odpadů v prostředí, které 
není jenom JAKO, ale DOOPRAVDY!“ Děti 
se svezly silničním vláčkem STEELINKA, 
podívaly se i do prostor, kam se „obyčej-
ný návštěvník“ nemá možnost dostat,  
do vybraných provozů dceřiných spo-
lečností, které se zabývají likvidací 
a zpracováním různých druhů odpadů. 
Následovala prohlídka KOVOZOO, která 

Exkurze do KOVOZOO
se nachází v zajímavém a netradičním 
prostředí zrekonstruovaného areálu bý-
valého cukrovaru. Tato KOVOZOO je je-
diná kovová zoo v Evropě. Je zde možné 
vidět několik zvířat v životní velikosti, 
která jsou vyrobena z kovového odpadu. 
Po prohlídce měly děti možnost si odpo-
činout, posvačit a pak si také zakoupit ně-
jaký suvenýr na památku. Rádi bychom 
také touto cestou poděkovali Spolku ro-
dičů a přátel Základní a Mateřské školy 
Halenkovice za poskytnutí příspěvku  
na autobusovou dopravu pro naše děti. 

Marta Skýpalová

Okrsek ve vybíjené
Kvalifikací na okresní kolo ve vybí-

jené žáků 4. a 5. tříd byl turnaj v Napa-
jedlích 11. dubna 2018. 

V utkáních s napajedelskými školami, 
Tlumačovem a TGM Otrokovice jsme ne-
zaznamenali žádné vítězství a obsadili 
poslední 5. místo. Oproti loňsku se nám 
tedy na „okres“ postoupit nepodařilo. 
Družstvo tvořili: Mikešová, Valentíková, 
Bařinková, Gabrhelík, Surý, Žalčík a Bie-
berle z páté, a Abrahám, Fischer, Jančík 
a Vašíček ze čtvrté třídy.

Libor Lízal

Zápis prvňáčků
K zápisu se dostavilo všech 18 při-

hlášených dětí, bydlících na Halenko-
vicích. Na stanovištích v jednotlivých 
třídách 1. stupně ZŠ budoucí školáci 
předváděli své dovednosti z hudební-
ho oboru – zpěv, poznávání nástrojů, 
vytleskávání rytmu, výtvarné výcho-
vy – kreslení postavy, vystřihování 
tvarů, zavazování tkaniček, z češti-
ny – povídání na pohádková témata, 
z matematického oboru – poznávání 
geometrických tvarů, porovnávání 
velikostí, počítání do 10.

Paní učitelky sledovaly pracovní ná-
vyky a přístup jednotlivců k zadaným 
úkolům. Všechny děti byly šikovné, se-
bevědomé, nebály se a neplakaly. Při 
letošním zápisu se u převážné většiny 
dětí projevila pouze špatná výslovnost. 
Celé přijímací řízení proběhlo řádně 
bez komplikací. Rozhodnutí o přijetí 
k základní školní docházce v Halenko-
vicích obdrží všichni zúčastnění zájem-
ci. Zákonným zástupcům bylo předáno 
registrační číslo jejich dítěte a pod tím-
to kódem bude na webu naší školy  
do 25. 4. 2018 uveřejněn přehled přija-
tých účastníků.

Děti i v letošním roce doprovázely asi-
stentky žákyně 8. a 9. ročníku. Z 8. třídy 
– Gabriela Hradílková, Eliška Valentíko-
vá a Aneta Machová, z 9. třídy – Sára Ho-
lásková, Denisa Skřivánková a Gabriela 
Prachařová. Mladým milým asistentkám 
patří velké díky za jejich pomoc s bu-
doucími prvňáčky.

 Informace poskytla Hana Huťková, 
zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Halenkovice.
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Pouťový běh žáků 1. stupně ZŠ se ko-
nal 18. dubna 2018 na Vrchovici u mo-
delářského letiště.

VÝSLEDKY:
Mladší žákyně
1.	Lucie	Mikešová
2. Šárka Juřenová

3. Alžběta Palúchová

Mladší žáci
1.	Lukáš	Huťka

2. Martin Kašpárek
3. Nicolas Ceroni

Starší žákyně
1.	Beata	Petrášová
2. Petra Mrázková

3. Kateřina Železníková

Starší žáci
1.	Vít	Holejšovský
2. Michal Kučera
3. Ondřej Musil

POUŤOVÝ BĚH
Pouťový běh žáků 2. stupně ZŠ pro-

běhl 19. dubna 2018, start i cíl byl na 
fotbalovém hřišti.

VÝSLEDKY:
Mladší žáci

1.	Štěpán	Palla
2. Radim Štulíř
3. Jaromír Trvaj

Mladší žákyně
1.	Michaela	Mikešová
2. Kateřina Mrázková
3. Radka Kašpárková

Starší žáci
1.	František	Palla

2. Matěj Hastík
3. David Králík

Starší žákyně
1.	Aneta	Nádvorníková

2. Vendula Horková
3. Karolína Donovalová
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SBORPěvecký sbor je hudební sesku-
pení vokalistů – zpěváků v širším 
slova smyslu, kteří jsou vedeni sbor-
mistrem neboli dirigentem sboru. 
Sbory mají hlubokou tradici. Nej-
starší zmínky o sborovém zpívání 
se dochovaly už z dob starého Řecka 
v hrdinných eposech Ilias a Odysea. 
Zpěváci pak po staletí kromě role 
zábavní plnili roli zpravodajskou. 
Obsahem jejich písní byly především 
postřehy z každodenního života. Vy-
povídali tak o kultuře dané doby.

V českých zemích byly zakládány 
už v polovině 18. století. Nicméně 
v té době česky zpívalo jen pár vy-
hraněných souborů.

Ve sboru zpíval i Jan Čenský
Sbory můžeme rozdělit do skupin 

podle svého účelu založení např. škol-
ní, chrámové, smíšené, ženské, mužské 
a jsou určeny pro všechny věkové ka-
tegorie. Významné postavení mají i ar-
mádní soubory.

Mezi nejstarší a dosud působící sbory 
patří Zpěvácký spolek Hlahol v Praze. 
V sousední Kroměříži působí např. smí-
šený pěvecký sbor Moravan, ve Zlíně má 
úspěšně rozjetou kariéru sbor Cantica 
Laetitia, který dokonce dvakrát se svým 
programem zavítal do Halenkovic. Prak-
ticky v každém velkém městě najdeme 
vlastní sboristy. I přestože nejsou v na-
šich médiích na výsluní, mají na poli hu-
debním svoji nezastupitelnou roli. 

Řada význam-
ných osobností 
našeho kulturního a společenského ži-
vota našimi nejznámějšími sbory prošla: 
Jiří Korn (muzikálový a popový zpěvák, 
herec), Marta Vančurová (herečka), Petr 
Janda (rockový zpěvák, skladatel, kyta-
rista), Jana Koubková (jazzová zpěvačka), 
Zdeňka Lorencová (šansoniérka a filmo-
vá herečka), Jaroslav Uhlíř (skladatel po-
pulární a filmové hudby, herec, klavírista), 
David Koller (zpěvák, skladatel a bube-
ník), Petr Malásek (klavírista a skladatel), 
Jan Čenský (herec, moderátor), Tomáš 
Trapl (zpěvák, muzikálový herec), Martin 
Kumžák (hudebník, dirigent a skladatel) 
i bývalý prezident Václav Klaus.

Z útržkovitých vzpomínek dlou-
holetého člena sboru.

V šedesátých létech se měsíc, někdy 
i více před Vánocemi, scházíval smíše-
ný pěvecký sbor na Pláňavách v domě 
čp. 100 u pana varhaníka Kociána. Pod 
jeho vedením se cvičily vánoční mše 
převážně valašské k prezentaci při 
„půlnočních“. 

Při těchto zkouškách chutnal dob-
rý čaj, uvařený zpěvačkami hlavně na 
zahřátí. Pan Kocián byl v té době již 
vdovcem a na topení i v zimě si moc 
nepotrpěl.

Členskou zá-
kladnu sboru tvo-
řily stálé kostelní 
zpěvačky soprá-
ny a alty a pří-
ležitostné muž-
ské hlasy tenory 
a basy. Sboristé 
přicházeli z celé 
obce.

Před „půlnoční“ 
na Štědrý večer 
dirigoval gene-
rální zkoušku syn 
pana varhaníka 
Kociána – Vojta, 
který studoval 
a následně ab-
solvoval na kon-
zervatoři v Brně. 
Na jeho působení 
a rady se všichni 
ve sboru těšili. 
Pěvecký sbor tak 

A jak je to se sborem na Halenkovicích? Zpíváme	pro	radost
dostával vyšší odborný impuls. Pan 
Vojta Kocián byl i výborný varhaník.

Po půlnoční mši bývalo před koste-
lem zhodnocení výkonu sboru, zážitků 
zpěvaček a zpěváků z řad účastníků bo-
hoslužby a posluchačů. Mnohdy se část 
sboru vydala na koledování po obci.

Po ukončení varhanické činnosti 
pana Kociána vedla halenkovický sbor 
paní Vilma Navrátilová. Tato zdatná 
houslistka předala sboru další kvali-
ty. Přinesla do něj pohodu, jemnost, 
cit a klid, což je pro ženy příkladné.  
Po neočekávaném úmrtí paní Navráti-

lové se stala sbormistryní paní učitelka 
Květuše Kalivodová.

Paní Kalivodová přispěla sboru dal-
šími odbornými a praktickými zna-
lostmi. Sbor rozšířila o mladší ročníky. 
Zkoušky se odehrávaly na nové škole 
v hudební třídě u klavíru. Kvalita sboru 
byla hodnocena veřejností i odborníky 
na velmi dobré úrovni. Sbor vystupoval 
při různých výročích v obci, oslavách 
jubilantů a dalších příležitostných ak-
cích. V neposlední řadě zachoval i tra-
dici půlnočních mší svatých.

jj
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O působení našich pěveckých sbo-
rů jsme prozatím nikde v archivních 
materiálech nenalezli širší pojednání. 
Proto jsme za redakci Halenkovické-
ho zpravodaje oslovili dlouholetou 
sbormistryni paní Květuši Kalivodo-
vou. Zavzpomínala na působení pěvec-
kých sborů, jak při základní škole, tak  
na účinkování smíšeného pěveckého 
sboru Radost. 

Po celou dobu mé učitelské praxe býval 
téměř na každé základní škole pěvecký 
sbor. Každoročně se konaly pěvecké soutě-
že. Podmínkou účasti v soutěži byl nácvik 
dvou povinných písní a minimální počet 
dětí byl 30. My jsme se takové soutěže mohli 
zúčastnit jen jednou nebo dvakrát, protože 
náš školní sbor měl většinou 20 až 25 dětí. 
Do sboru chodili děvčata i chlapci. 

Ale i v našem malém souboru jsme zpí-
vali celý rok a měli plné ruce práce, protože 
jsme žili životem obce a zpestřovali svým 
programem různé akce: několikrát za rok 
jsme zpívali při vítání občánků, na schůzi 
zahrádkářů, hasičů, Svazu invalidů, při pře-
dávání občanských průkazů, povolávacích 
rozkazů budoucím vojákům. Nebo jak rok 
přinášel různá výročí – při oslavách MDŽ, 
ke Dni učitelů, ke Dni osvobození, při pio-
nýrských shromážděních, na školních aka-
demiích. Zpívali jsme písně lidové i umělé, 
naše i cizí většinou dvojhlasé nebo trojhla-
sé. A především jsme dávali posluchačům 
radost, kterou jsme sami při zpěvu cítili.

Vzpomínám si, s jakou radostí děti zpí-
valy při oslavě Dne učitelů píseň s názvem 
Aprílová: 

Pěvecký sbor
Celý týden máme volno, v neděli jdem  
do školy, místo nás teď učitelé dostávají úkoly.
My je jenom opravíme, pětkami se nešetří,
neplatí už násobilka, třikrát tři jsou zase tři.

Věřím, že mnoha členům pěveckého sbo-
ru zůstala v srdci láska ke zpěvu, k hudbě, 
a že na tuto dobu rádi vzpomínají.

Pak zde v Halenkovicích pracoval několik 
let i smíšený pěvecký sbor dospělých. Ten 
měl asi 20 členů. Zpívali jsme písně většinou 
čtyřhlasé. Tento sbor vznikl jako chrámový 
sbor. Několik let jsme zpívali při bohosluž-
bách o Velikonocích nebo vánoční mše.

Současně zde byl i ženský pěvecký sbor 
(Vypime si), jak ho děvčata – členky sboru 
z legrace pojmenovaly. Ten byl menší asi de-
setičlenný. To jsme zpívaly při svatbách, při 
zlatých svatbách, při setkání důchodců nebo 
ročníkových srazů.

K. Kalivodová

Mnozí z nás si na pě-
vecký sbor pod vede-
ním paní Kalivodové 
vzpomenou. I pro mě 
byl jakýmsi únikem 
od každodenních sta-
rostí, symbolem mi-
lých setkání se spous-
tou zajímavých lidí. Po 
léta zůstaly přátelské 
vztahy, které vznikly 
právě v tomto soubo-
ru, např. se strýčkem 
Cyrilem Zapletalem, 
s paní Boženkou Ga-
brhelíkovou a mnoha 
dalšími…

Na působení halenkovické scho-
ly v běhu času vzpomíná J. Tomaštík 
ve svých příspěvcích, uveřejněných 
na stránkách farnosti	(www.farnostha-
lenkovice.eu).

26. října 1969 vystoupila v kostele míst-
ní bigbeatová skupina, která měla 25 čle-
nů. Vzbudilo to velký zájem samo o sobě, 
navíc byly vyvěšeny i plakáty a náš kostel 
praskal ve švech podruhé. Úplně mně bě-
hal mráz po zádech, když jsme šli k oltáři 
za zvuku patřičně zesílených basových 
kytar a bubnů a znělo „Slyš nás ó, Pane,  
na výsosti“. Samozřejmě, že ne všichni sdí-
leli mé nadšení. Část farníků se i pohoršila, 
ale život šel dál. Uplynulo jen pár měsíců 
a měli jsme na Halenkovicích vlastní ryt-
mickou mši: Miloš a Petr Navrátilovi, Láďa 
Železník s kytarami a Jindra Maňásek 

SCHOLA HALENKOVICE
za bicíma. A zpěváků 
se dalo dohromady 
dost, v čele s Jožkou 
Janečkem. Bohužel 
vše vydrželo jen pár 
let, normalizace si 
brala svou daň. 

V r. 1989 uvolňuje 
MNV na faře míst-
nost lidové knihov-
ny a ta může být 
upravena jako spo-
lečenská místnost 
pro scholu, kterou daly dohromady sestry 
Miriam a Ludmila Horákovy. Schola pro-
vedla i několik představení pěveckých pá-
sem a divadelních her, jako například „Po-
slední noc Pavla z Tarsu“ v režii Miriam 
Lukášové (Horákové). Toto představení 

bylo provedeno také na děkanském setká-
ní v Napajedlech, ve Vizovicích a na pozvá-
ní otce Pavla v klášteře v Jablunkově.

Od 90. let působí v našem kostele hu-
dební schola pod vedením Marušky Kali-
vodové.
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Paní učitelky připravují 
komorní skupinu dětí a žá-
kyň ze základní a mateřské 
školy, které přednáší pásmo 
písní, básní a tanečků při 
slavnostním vítání nových 
občánků v naší obci. Na klá-
vesy je po léta doprovází 
Zuzka Kříčková.

Jak dnes „vítáme“  

Pod vedením učitele hudeb-
ní výchovy Adama Strašáka 
se 22. listopadu 2017 konala 
první schůzka nově založené-
ho dětského pěveckého sboru 
při ZŠ Halenkovice. 

Od té doby se zúčastnil ně-
kolika akcí, včetně vánočního 
zpívání nejen na obecním úřa-
dě. Pravidelnými členy sboru  
je 7 žáků, další se připojují 
příležitostně. Zkoušky bývaly 
ve středu od 15:00 do 15:45. 
V novém školním roce je pláno-
váno pokračování, ovšem možná 
se změní čas zkoušek. V případě 
zájmu zapojit se do sboru, je 
možné tak učinit na kterékoli zkoušce.  
Do sboru se mohou přihlásit žáci  
4. až 9. ročníku, ale vítáni jsou i zapá-
lení absolventi školy.

Proč tedy sborový zpěv?
Je důležitý pro osobnostní rozvoj, 

utváří mezilidské vztahy a posiluje 

Žezlo přebírá…DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR PŘI ZŠ HALENKOVICE 

Pozn. redakce: 
Historie halenkovických 

sborů doposud není 
přesně zmapována, 

určitě je to příležitost 
pro místní badatele.

sebevědomí jednotlivce i celé skupiny.
Přejeme novému sboru, ať se jeho 

působení v dnešní těžké konkurenci 
dalších zájmů daří. Budeme se těšit 
na hudební setkání v novém školním 
roce.

Paja
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V í t e 
o tom, 

že papoušek ara může pozřít všeli-
jaké plody, jádra a ořechy, co jich jen 
v pralese je, aniž by měl problém 
s jejich toxicitou? Já to donedávna 
také nevěděl. Lidské poznání příro-
dy však přece jen nepatrně pokročilo, 
a tak vědci přišli na to, že papoušek ara 
pravidelně konzumuje určitou porci 
jílu. Jíl v pralese obsahuje chemické lát-
ky, které ho chrání před toxickými lát-
kami ukrytými v jeho potravě. Úžasné! 
V přírodě je tolik zázraků! Věřte, o vše 

FARNOST RUCE ČLOVĚKA Zdroj: http://www.farnosthalenkovice.eu

je dobře postaráno, papoušek ara jest 
toho příkladem!

S vědomím důmyslnosti díla Stvoři-
tele bychom měli dostát svému poslá-
ní. Milovat, protože jsme byli stvořeni 
a povoláni na svět s láskou a k lásce. 
A hned mne napadá s povzdechnutím 
– jak málo umím milovat, jak málo se 
umím radovat, jak málo se umím po-
nořit do nádhery každého okamžiku! 
Jak moc jsem roztěkaný a zaneprázd-
něný něčím „veledůležitým“. Jak moc 
směřuji kormidlo své pozornosti na 
sebe a žehrám na dnešní dobu. Toužím  

po změně a slepě přehlížím to, že mož-
nost změny mám ve svých rukou.

Ruce jsou totiž pro člověka mimo-
řádně důležité. Dokážou hladit, po-
máhat, objímat, budovat, ale i bořit 
a ubližovat. Mohu jimi vzdávat úctu, 
hrozit, vyjádřit radost, žal i zklamání. 
Rukama můžu také volit. V kráse lid-
ských dlaní je vepsán celý život, jeho 
tvrdost i dřina obtisknutá do zažlout-
lých mozolů. S holýma rukama na svět 
přicházíme a stejně tak ho s holýma 
rukama opouštíme.

 (iš)

Návštěvníci webových stránek far-
nosti jsou pravidelně informováni 
o opravách, které probíhají na farní 
budově. V roce 2017 byly provedeny 
další stavební práce, které mohli za-
znamenat všichni, kteří prochází ko-
lem. V druhém podlaží byla vybourá-
na dřevěná okna, která již dosloužila 
svému účelu. Nahradila je nová plas-
tová včetně vnitřních parapetů. Nová 
okna by měla přispět i k úspoře 
vynaložených energií při vytápění. 
K zateplení budovy přispěla nema-
lým dílem i výměna vstupních dve-
ří. Oprava přízemní místnosti (sálu)  
si současně vyžádala i nutnou rekon-
strukci sociálního zařízení, které již 
plně slouží svému účelu.

Díky opraveným prostorám fary 
jsou zde v zimních měsících (zpravidla  
od ledna do března) slouženy mše svaté 
ve všední dny. Nejeden farník při vstu-

Oprava farní budovy v roce 2017
pu do místnosti odkládá kabát či bundu, 
neboť na rozdíl od mrazivého kostela,  
je zde příjemné teplo. Na faře se také pra-
videlně schází schola, která zde nalezla 
vyhovující prostory k nácviku písní.

Opravená fara je místem, kde se mů-
žeme setkávat v rámci farního spo-
lečenství. Největší akcí, která se zde 
konala již druhým rokem je misijní jar-
mark o říjnové misijní neděli. Ne vždy  
je v tuto dobu příznivé počasí a na faře 
je místo a zázemí, kde si můžeme chrá-
něni před větrem, zimou a případně 
i deštěm povídat, a navíc můžeme i při-
spět na misijní dílo.

Po slavné mši svaté u příležitosti 
svátku Svatého Josefa, patrona farnosti,  
se zde uskutečnilo první setkání far-
níků, které se vyznačovalo příjemnou 
atmosférou. Bylo by dobré, pokud by se 
toto setkání stalo novou tradicí a vždy 
po slavení eucharistie ke cti patrona 

farnosti, bychom se sešli v pěkném pro-
středí fary na malé agapé.

Čas neúprosně běží a je třeba v za-
počatém díle dále pokračovat. V letoš-
ním roce 2018 by měla být zahájena 
částečná oprava venkovní fasády, kte-
rá přispěje k „probuzení farní budovy  
do krásy“.

Oprava fary a její údržba včetně 
údržby velké farní zahrady si vyžadu-
je nemalé finanční prostředky, ale také 
i obětavou práci dobrovolníků, bez níž 
by nebylo možno tento majetek řádně 
spravovat a uchovat nejen pro nás, ale 
i pro další generace. Zveme proto každé-
ho, který se chce zapojit do společného 
díla a je ochoten se podílet na této čin-
nosti.

Obci Halenkovice patří velké podě-
kování za příspěvky, které poskytla  
na opravu a údržbu farní budovy.         

(mb)



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ  

 

43 2018 / 2 č. 87

Jak je to dané v naší zeměpisné šíř-
ce, zlom času, kdy končí starý rok a ná-
sleduje nový, je v období zimy. Počát-
kem roku nadcházejícího, zpravidla 
přichází ty největší mrazivé dny. Snad 
právě proto je to období, kdy v „teple 
domova“ každý může analyzovat, co 
vše se událo v uplynulém roce a sou-
časně spočítat jaké výsledky hospoda-
ření byly v tomto období dosaženy.

Na základě účetní závěrky, která 
byla zpracována, lze konstatovat, že 
Farnost Halenkovice v roce 2017 do-
sáhla příjmů, ale uskutečnila i výdaje 
související s její činností.

Hospodaření farnosti
Přehled příjmů a výdajů 2017
• Ve sbírkách farnosti bylo celkem vybráno 196 tis. Kč
• Pro život církve bylo odesláno (OA, misie, školství, charita aj.) 99 tis. Kč
• Přijaté nájemné celkem 148 tis. Kč
• OÚ Halenkovice poskytl dotaci k opravě fary 300 tis. Kč
• Oprava fary si vyžádala celkem 384 tis. Kč
• Provoz fary včetně energií a bohoslužebných výdajů 122 tis. Kč
• Kladný rozdíl hospodaření činil 47 tis. Kč

Nájemné od T-Mobil bylo ukončeno k 31. 12. 2017 a farnost musí tuto sku-
tečnost zohlednit ve svém hospodaření v roce 2018.

Účetní závěrka byla v souladu s platnou legislativou projednána a schválena 
na schůzi farní rady.

(ml)

Nedávno jsem objevila v časopisu 
CHIP velmi zajímavý článek. Podti-
tulek zněl Vývojáři a programátoři 
znovu oživují už kdysi zatracenou 
totalitní koncepci – nikoliv pro lep-
ší nový svět, nýbrž pro maximalizaci 
zisku ze zákaznických služeb. Do-
četla jsem se, že průměrný uživatel 
smartphonu se dívá na mobilní tele-
fon asi 90krát denně, z čehož 35krát 
hledá nové zprávy. Díky neustálému 
kontaktu se svým telefonem může-
me uskutečnit každý den až 2000 in-
terakcí pomocí stisku tlačítek nebo 
poklepáním či přejetím prstem.

Start-up nazvaný Dopamin Labs 
získává zákazníky heslem „Udělejte 
vaši aplikaci ještě více návykovou“, 
slibuje, že zvýší zapojení a interak-
ci uživatelů až o 167 procent. Jak to 
funguje? Komentář, kterým někdo 
hodnotil například fotografii na Fa-
cebooku, je spouštěč; otevření apli-
kace je akce; odměnou pak může být 
lajk nebo sdílení příspěvku. Zaklada-
tel Dopaminu Labs Ramsay Brown 
říká: „Pouze tím, že určujete, kdy 
a jak lidem tento malý dopaminový 
šok dáte, je můžete dovést k tomu, že 
budou aplikaci používat stále častě-
ji.“

Zakládající předseda společnosti 
Facebook Sean Parker nyní upozor-
ňuje na důsledky používání sociál-
ních médií. On sám lituje svého po-
dílu na tom, čím se Facebook dnes 
stal. Prý se od samého začátku jed-
nalo pouze o to, jak získat co nejvíce 
času a pozornosti uživatelů. Takže 
jsme sem tam museli uživatelům dát 
trochu toho dopaminového dopingu, 

K zamyšlení • SOCIÁLNÍ	SÍTĚ	–	DOBRO	ČI	ZÁVISLOST
když jim skoro nikdo neodpověděl 
nebo nereagoval na jejich příspěvky 
pomocí lajku nebo komentáře. „Do-
slovně to mění vztahy mezi uživateli 
i vůči společnosti. Sám Bůh ví, co to 
udělá s mozky našich dětí.“ Od Face-
booku odešel před dvanácti lety.

Francois Cholet, přední expert na 
umělou inteligenci v Googlu, říká, 
že koncept Dopamin Labs vedoucí 
k probuzení „závislosti“ je podle něj 
jednou z „nejsmutnějších věcí“, s ni-
miž se dnes setkává.

Buďme proto obezřetní a pokud 
možno mějme své chytré telefony 
pod kontrolou, stejně jako návště-
vy na Facebooku, vždyť nám mají 
pouze sloužit, nikoliv nás ovlá-
dat... Důležité je, aby byly v tomto 
ohledu rodiče příkladem pro své 
děti.

 (ml)

Celý příspěvek naleznete na: 
http://www.farnosthalenkovice.eu/

dobro-ci-zavislost
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Milí 
fanoušci 

halenkovské divadelní kultury. Hlásí-
me staré i nové novinky z Divadelního 
spolku Haleny. Rozrostli jsme se. Zásadní 
zpráva. Do naší party jsme přijali další ná-
povědu. Vypadá to, že to je to, co potřebu-
jeme, ale když nám je dobře ve společnosti 
dobrých lidí. Přijali jsme Klárku Kubičíko-

Divadelní spolek Haleny
vou. Je to dobré. Dělá dobré pomazánky 
a má smysl pro humor. Máme klubovnu. 
Děkujeme obecnímu úřadu za poskytnu-
tí místnosti na skladování rekvizit. Zatím 
jich máme tolik, že se do tohoto skladu ve-
jdeme i my a líbí se nám tam.  

Další důležitá informace je ta, že jsme 
vyměnili hru. Fanoušci si již všimli. 
Fanoušci už i měli možnost shlédnout. 

Naše prvotina „Mátový nebo citron?“ 
skončila. 17. března 2018 jsme uvedli 
derniéru. Těšili jsme se na ni. Očekávali 
různé věci. Byla to naše první derniéra 
v našem zatím krátkém divadelním 
životě. Skutečnost předčila naše 
očekávání. Diváků přišlo tolik, že zaplnili 
sál. Skříň, ze které měla vypadávat 
vrchní část, se během představení zřítila 
vyplněná Vítkem Gabrhelíkem na zem 
a zůstala z ní hromádka třísek. Lavička 
se musela podbít dřevem. Během 
závěrečného večírku vznikla nečekaná 
dražba fotografií. Tímto dopředu žádáme 
vydražitele, aby na to nezapomněli, 
protože jednou bychom je chtěli požádat 
o zapůjčení těchto fotografií, které jsou 
nejspíš všechny podepsané a doplněné 
o určitá moudra. Toliko k odchodu 
„Mátového“. Snad se dá říct, že touto 
komedií jsme si získali celkem silnou 
diváckou základnu. 

Pavla Pavelková

DIVADLO
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Nová hra se jmenuje „Dva na kanapi“. Je to vel-
ká sranda a hlavně naši divadelní kluci musí mít 
v hlavě opravdu velkou spoustu textu. V době, kdy 
se připravuje tento zpravodaj, máme za sebou 2. červ-
na 2018 premiéru v Halenkovicích a jednu reprízu  
22. června 2018 v Bílovicích. Vtipným způsobem uka-
zuje na některé situace, které společnost někdy řeší.

Zde nabízíme krátkou rešerši o hře a tím se Vás sna-
žíme nalákat, abyste přišli na další představení.

Jak těžké je sehnat si dobrou práci? Jak těžké je si 
ji udržet? Životně důležité je udržet si zaměstnání, ze 
kterého můžete v klidu uživit i svou taxislužbu. A po-
kud zaměstnavatelé prožívají krizi? Tak to ne! To ne! 
Rozvod? V žádném případě! Milence? Milenku? Praco-
vat pro čtyři za cenu dvou? Nikdy – tudy to nepůjde! 
Pán domu s manželkou řeší své osobní trable a vychyt-
ralý komorník řeší, jak nepřijít o práci. Komedie o tom, 
jak dostat neúspěšného, ale sebevědomého milence 
a stejně sebevědomou, ale přihlouplou milenku z bytu.

Sledujte, prosím, naše stránky www.divadlohaleny.
cz a naše stránky na Facebooku. Tady budou vždy včas 
vyhlášeny další termíny repríz. Aktuálně víme o 19. sr-
pnu 2018, kdy si uděláme v Napajedlech na radničním 
nádvoří divadelní den. Dopoledne zahrajeme pohádku 
„O třech Doktorech“ a večer naši novinku „Dva na ka-
napi“. Jsme rádi, že Vás máme. 

Radost z divadla, ať Vás provází. Nás provází.
Divadlo Haleny

NOVÁ HRA	DVA	NA	KANAPI
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Od poloviny dubna patřily Napa-
jedla celý týden ochotníkům. Je ne-
uvěřitelné, že letos už po šedesáté. 
Divadelního festivalu ochotnických 

DIVADELNÍ FESTIVAL 
souborů se pokaždé účastní sedm 
divadelních souborů, aby předvedly 
své herecké umění. Šest představe-
ní je soutěžních a jedno nesoutěžní. 

Výkony hodnotí odborná porota 
a také diváci. Ti nejlepší pak obdrží 
ocenění (hlavní cena poroty, cena 
diváků, cena za scénografii, za režii, 
cena za hlavní roli, za vedlejší roli, 
čestné uznání mladému talentu 
apod..). 

Pořadatelé, Klub kultury Napajedla 
a Divadelní soubor Zdeňka Štěpán-
ka, nabízejí patronaci nad předsta-
veními místním firmám případně 
spřátelené obci. A tak jsme se stali 
patronem hudební komedie „Utíkej, 
Nituško!“. Hrála se 17. dubna 2018 
a osobitým způsobem ji ztvárnil Di-
vadelní spolek Kroměříž. Přesněji ře-
čeno, jedná se o komickou hudebně 
divadelní frašku na motivy F. Hervése 
a H. Meilhace (opereta Mam´zelle Ni-
touche) v úpravě Lubomíra Feldeka. 
Představení režíroval „náš chalupář 
z Brna“ Ladislav „Láry“ Kolář (diva-
delní a filmový herec, od roku 1990 
ve stálém angažmá v Městském diva-
dle Brno, v letech 1977–1990 ve Slo-
váckém divadle v UH). 

Za obec Halenkovice v úvodu pro-
mluvil k pořadatelům a divákům 
starosta obce. Poděkoval za pozvání  
na jubilejní 60. festival a za patrona-
ci, a také pronesl několik povzbuzují-
cích slov k hercům a popřál jim hod-
ně úspěchů nejen na prknech, která 
znamenají svět. Jako správný patron 
předal i malou pozornost. Jak to do-
padlo? Kdo dostal cenu? Po tom ne-
pátráme. Pro nás byli jasným vítězem 
ve všech kategoriích ochotníci z Kro-
měříže. V jejich podání byla „Nituška“ 
úžasná. Kroměřížský soubor je obdi-
vuhodně vyvážený – všichni výborně 
hráli, zpívali a tancovali. Jakožto mi-
lovníci divadla si troufáme srovnat 
jejich výkony s „profíky“. Náš divácký 
a následně diskuzní „kroužek“ z Ha-
lenkovic ocenil zejména výkony hlav-
ní hrdinky v podání Michaely Vacho-
vé. Za vším samozřejmě stála i skvělá 
režie. Moc jsme se bavili a hudební 
komedii jsme si náležitě užili. 

Divadelní festival ochotnických 
souborů byl pořádán za podpory 
Zlínského kraje a pod záštitou hejt-
mana Zlínského kraje pana Jiřího 
Čunka a proběhl od 14. do 20. dubna 
2018 v multifunkčním sále Kina Na-
pajedla.

Bohdana Blažková 
Foto: Marian Vaňáč
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VČELAŘIVÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE VČELAŘŮ 
V neděli 25. února 2018 se 

uskutečnila na Komárově VČS 
včelařů.

Ve velmi pěkně připraveném sále 
kulturního domu se sešlo 56 čle-
nů včelařského spolku a 4 hosté 
z obecního úřadu na jejichž území 
se odvíjí naše činnost.

Ve zprávě předsedy přítele L. Ža-
ludka jsme zhodnotili činnost na-
šeho spolku za rok 2017. Do svých 
řad jsme přijali nové začínající 
včelaře. Za dlouholetou vzornou 
péči o včelstva obdrželi 
4 členové našeho spol-
ku ocenění „Vzorný 
včelař“. Za iniciativní 
přístup a dobrou práci 
pak další 4 chovatelé 
Čestná uznání.               

Rok 2017 jsme vy-
hodnotili jako průměr-
ný, co se týká přínosu 
včelího medu, ale velmi 
dobrým zjištěním bylo, 
že zdravotní stav na-
šich včelstev je uspo-
kojivý a máme v naší 
oblasti včelstva zdravá. 

Zdravotní stav našich 
včelstev je prvořadým 
úkolem našich chovate-
lů. Na nově příchozích 
a začínajících chovate-
lích vyžadujeme, aby 
jejich včelstva splňo-
vala veškeré zdravotní 
požadavky a vyšetře-
ní zdravotního stavu 
včelstev a dodržovali 
veterinární předpisy 
a nařízení vlády cho-
vu včely medonosné. 
K dnešnímu dni or-
ganizuje náš spolek  
106 chovatelů a peču-
jeme o 856 včelstev.

Velmi nás potěšil pří-
stup vedení obce k vy-
sazování a péči o ve-
getaci. Starostové obcí 
vnímají potřebu ochra-
ny užitečného hmyzu 
a snaží se o dodržová-
ní předpisů a vyhlášek 
při ošetřování porostů 
chemickými prostřed-
ky. Za to jim patří dík. 
Doufám, že k této pro-

blematice se postaví čelem i hos-
podáři zemědělských podniků 
a drobní pěstitelé a v tomto roce 
se nepotkáme s žádnou otravou 
způsobenou chemickými látkami 
při postřiku těchto porostů.

Zastupitelé obcí chápou, že bez 
jejich finanční podpory by nebylo 
možné rozvíjet včelařskou činnost 
a finančním příspěvkem nám tuto 
činnost umožňují. Za to jim patří 
naše poděkování. Zdravé včely to 
společnosti vrací svojí činností. 

Odborníci 
uvádí, že 
včela 70–80 % své užitkovosti při-
náší právě lidem.

Poděkování patří paní starostce 
M. Zapletalové a celému zastupi-
telstvu obce Komárov za zapůjče-
ní a přípravu sálu a také všem, co 
se na přípravách výroční členské 
schůze podíleli.

Text: za ZO ČSV Napajedla 
L. Žaludek

Foto: M. Přikryl
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HASIČI Zásahy	jednotky	SDH	Halenkovice	leden–duben	2018
15. ledna 2018 

– jednotka SDH 
Halenkovice vyjela k protažení ucpané 
kanalizace vedoucí pod hlavní silnicí směrem 
na Dolinu. Kvůli ucpání došlo k poškození cesty 
a vyvěrající voda na vozovce vytvářela náledí.  
Na protlačení byl použit kanálový krtek. 

23. ledna 2018 – zásah u požáru ve Žluta-
vě. Jednotka dodávala vodu a vyprošťovala 
zapadlé vozidlo sousedního sboru pomocí la-
nového navijáku.

6. února 2018 – v dopoledních hodinách 
vyjela jednotka SDH Halenkovice k přípa-
du požáru domu v naší obci. Po příjezdu 
na místo museli hasiči kvůli silně zakouřené 
půdě rozebrat část krytiny, aby lokalizovali 
skrytá ohniska. Spolu s jednotkou Hasičského 
záchranného sboru Zlínského kraje z požární 
stanice Otrokovice jsme situaci vyřešili. Naše 
jednotka opět zakryla rozebranou část stře-
chy.

10. března 2018 – jednotka SDH Halen-
kovice odčerpala vodu z vytopeného sklepa 
domu v Halenkovicích.

23. března 2018 – jednotka SDH Halenko-
vice zasahovala u požáru polního porostu 
v obci. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že 
se jedná o požár louky o rozloze cca 20×10 m. 
Na likvidaci požáru bylo nasazeno vysokotla-
ké vedení a ženijní nářadí. Mírnou komplika-
cí se stalo zapadnutí CAS při odjezdu z místa,  
na vyproštění byl povolán traktor.

13. dubna 2018 – v dopoledních hodi-
nách byla naše jednotka povolána k pro-
tlačení ucpaného odpadu v místní firmě. 
Jednotka vyjela v počtu 1+2 s CAS 30 Tatra 
815. Na protlačení byl použit krtek a proud-
nice na rozbití nánosu nad odpadní rourou. 
Po ukončení prací se jednotka vrátila zpět 
na základnu.

27. a 28. dubna 2018 – prováděla naše 
jednotka kropení motokrosové trati  
ve žlutavské rokli. Na závodech Slováckého 
poháru jsme mohli shlédnout i mnoho krás-
ných závodních okamžiků. Děkujeme organi-
zátorům za poskytnuté občerstvení a odměnu 
za vykonanou práci.
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HASIČSKÝ PLES 
13. 1. 2018

Sbor dobrovolných hasičů Halenko-
vice začíná svůj nový rok vždy akcemi 
kulturního směru. Prvním z řady akcí 
je tradiční Hasičský ples. Ten letošní ples 
byl opět vydařený, s rekordním počtem 
platících návštěvníků v počtu 183 osob 
jsme byli velmi spokojeni. Na plese byla 
pro hosty připravena bohatá tombola 
v počtu 143 cen od různých sponzorů, 
za což jim všem patří ještě jednou veliké 
poděkování. Pro tanečníky bylo přichys-
táno také občerstvení, točený zlatavý mok 
a nově zbudovaný fotokoutek, který byl 
stále obsazen. Jako tradičně nám na plese 
hrála vynikající kapela Midnight Express, 
která se postarala o bezvadnou zábavu. 

MASOPUST 10. A 11. 2. 2018
Další kulturní akcí, kterou SDH po-

řádá, je „vodění medvěda“ a „pocho-
vávání basy“.  Vodění medvěda je or-
ganizačně velmi náročná akce. Čím dál 
víc se potýkáme s problémem obsadit 
masopustní průvod na oba dny větším 
počtem lidí. Dříve nám s touto akcí pomá-
haly členky Červeného kříže, za což jim 
patří velký dík. 

Jenže léta nikdo nezastaví a nyní nám,  
po několika výzvách k občanům, pomáhá 
jen hrstka ochotných lidí. Byli bychom vel-
mi rádi, kdyby se v naší obci tradice udržo-
valy a neukončovaly. Víme, že každý občan 
má na toto svůj názor. Ale ruku na srdce, 
není život na obci také o aktivním zapoje-
ní se do tradičních akcí, které tak můžeme 
předávat dalším generacím? 
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Pochovávání basy
17. 2. 2018

Na vodění medvěda navazuje Po-
chovávání basy. Pro nejednoho obča-
na Halenkovic je to tradičně oblíbená 
akce – dobrá zábava v podání kapely 
PEXESO a pochováním basy. Letos jste si 
mohli vyslechnout opět několik hříchů 
z naší obce, zhlédnout scénku – živý klip 
na Jožina z bažin, hasičskou Haku a kan-
kán. 

Letošní „pochovávání“ bylo jubilej-
ní, konal se už 20. ročník (nepočítaje 
ten nultý). Za těch dvacet let se ode-
hrálo mnoho scének, zazpívalo nespo-
čet písniček a odříkalo mnoho hříchů 
a motliteb v podání několika kostelníků 
a farářů. 

S tímto nelehkým úkolem nám jako 
první pomohli p. Miroslav Bučík jako 
kostelník a p. Josef Švejčara jako fa-
rář. Následně pana Švejčaru vystřídal 
p. Václav Kašpárek, ke kterému se při-
dal jako nový kostelník Jindřich Juřena. 
Tato dvojice své funkce vykonávala zod-
povědně mnoho let. Po skončení tohoto 
tandemu padlo všechno na naše bedra, 
ale nevzdali jsme se a snažíme se po-
kračovat dál. Jako nový farář nastoupil 
Honza Hanáček, kterému asistovala 
Margita Abrahámová jako řádová ses-
tra. Když se po roce Honza odstěhoval, 
nastal problém, kdo by dělal faráře. Po-
myslnou štafetu převzal p. Josef Gab-
rhelík st., který tuto roli vykonává dopo-
sud. Chtěl bych tímto výše jmenovaným 
a všem, kteří se těchto akcí zúčastňují 
jakýmkoliv způsobem, velmi poděkovat 
za jejich obětavost a trpělivost. 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. 4. 2018
Poslední dubnové pondělí uspořádali halenkovičtí hasiči oblíbené Pálení čaroděj-

nic. Tato akce se již také zapsala mezi ty tradiční. Od obecního úřadu, kde měly masky sraz, 
se vydal průvod k letišti 
na Vrchovici. Tam na malé 
čarodějnice a čaroděje 
už čekaly přichystané hry, 
volba MISS, MISSis a MISSá-
ka a samozřejmě i 372 cm 
vysoká hranice, která byla 
za soumraku odborně zapá-
lena. Velké poděkování patří 
členům sboru a jejich něž-
ným polovičkám za skvělou 
atmosféru celé akce a mo-
delářům z Halenkovic, kteří 
pro rejdění zapůjčili letištní 
plochu a zázemí.

Železná sobota
7. 4. 2018

Kromě pořádání kulturních akcí 
naše jednotka také každý rok ukli-
dí obec od železného šrotu.  Ten 
sváží k hasičské zbrojnici, kde si ho 
převezme auto z „kovostýlu“. Děku-
jeme všem, kteří se sběru účastni-
li, obci za zapůjčení vozíku za auto, 
Martinovi Trvajovi za poskytnutí 
traktoru a samozřejmě každému, 
kdo přispěl jakýmkoliv množstvím 
šrotu a podpořili tím SDH Halenkovi-
ce – ještě jednou děkujeme.

372 cm vysoká hranice 

Josef Gabrhelík ml. 
 Foto: SDH Halenkovice, redakce 
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BIATLON1. kolo Českého poháru proběhlo 6.–7. ledna 2018 v Novém Městě  
na Moravě, za účasti sedmi našich sportovců. Z tohoto víkendového klání jsme 
zásluhou Štěpána Pally dovezli 3. místo ve sprintu.

Do dalšího kola ČP postoupili pouze čtyři naši závodníci. 2. kolo ČP proběhlo v Letohradě a 3. kolo ČP v Jablonci nad Nisou, kde 
jsme získali v závodu ve sprintu zásluhou Štěpána Pally 3. místo. 

Český	pohár	v	biatlonu

Vyvrcholením biatlonové sezony bylo MČR, které proběhlo 22.–25. února v Novém Městě na Moravě. Účast si vybojovali tři naši 
závodníci. V mistrovském závodu s hromadným startem si v kategorii starší žáci doběhl pro bronzovou medaili František Palla.

Mistrovství České republiky

V letošním roce 
se konaly hry zimní 
olympiády dětí a mlá-
deže pod záštitou par-
dubického kraje. I zde 
měl náš klub zastou-
pení dvou závodníků, 
kteří reprezentovali 
zlínský kraj. Největším 
úspěchem bylo 6. mís-
to ve štafetě trojic.

Hry VIII. zimní 
olympiády 

dětí a mládeže 
2018 Letohrad

Letní biatlonovou sezónu odstartoval v měsíci dubnu první oblastní kvalifikační závod ve Zdětíně. 
Tohoto závodu se účastnilo dvacet závodníků z našeho klubu a vybojovali sedm medailí.

Odstartovala letní sezona
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FOTBAL TJ	Halenkovice	2017–2018,	Soutěž	mužů

14. ne 25.3. 1.FC Neubuz TJ Halenkovice 2:3 (0:1)
15. ne 1.4. TJ Halenkovice TJ Kašava 4:1 (1:1)
16. ne 8.4. FK Lhota TJ Halenkovice 0:4 (0:2)
17. ne 15.4. TJ Halenkovice SK Jasenná 1:2 (0:1)
18. ne 22.4. TJ Sokol Březová TJ Halenkovice 3:1 (2:0)
19. ne 29.4. TJ Halenkovice FC Žlutava 4:1 (1:0)
20. ne 6.5. FC Doubravy TJ Halenkovice 2:6 (2:4)
21. ne 13.5. TJ Halenkovice Slovácká Sparta Spytihněv 3:0 (2:0)
22. ne 20.5. TJ Fatra Slavia Napajedla TJ Halenkovice 3:4 (1:4)
23. ne 27.5. TJ Halenkovice TJ Sokol Tečovice 2:0 (2:0)
24. ne 3.6. TJ Sokol Pohořelice TJ Halenkovice 0:1 (0:1)
25. so 9.6. Sportovní Klub Lukov TJ Halenkovice 2:1 (0:1)
26. ne 17.6. FC Slušovice TJ Halenkovice 9:0 (7:0)

Přehled	výsledků	jarní	části	   Tým Z V R P Skóre B
 1. Slušovice B 26 23 0 3 90:15 68
 2. Jasenná 26 19 0 7 66:27 57
 3. Tečovice B 26 17 0 9 62:28 54
 4. Halenkovice 26 17 0 9 66:46 51
 5. Lukov 26 16 0 10 56:46 46
 6. Pohořelice 26 14 0 12 46:52 39
 7. Kašava 26 12 0 14 66:57 39
 8. Březová 26 9 0 17 49:55 32
 9. Napajedla B 26 10 0 16 55:60 32
 10. Spytihněv 26 12 0 14 33:67 30
 11. Žlutava 26 10 0 16 38:67 29
 12. Doubravy 26 9 0 17 51:83 25
 13. Neubuz 26 7 0 19 44:80 23
 14. Lhota 26 7 0 19 37:76 21

Nejlepší	střelci	fotbalové	sezóny	2017/2018
1. Jiří Sudolský (12 gólů) • 2.–3. Daniel Kocián (9 gólů) • 2.–3. Dominik Polášek (9 gólů)
Alespoň jeden gól vstřelilo 16 hráčů halenkovické sestavy. Brankář Martin Vykoukal vychytal 8 zápasů bez inkasovaného gólu.
Ve všech 26 zápasech sezóny nastoupil Filip Liška a Martin Vykoukal.

Vedení	TJ	Halenkovice	děkuje	hráčům	a	trenérům	za	skvělou	reprezentaci	klubu.

Jiří Sudolský Daniel Kocián Dominik Polášek Martin Vykoukal Filip Liška
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Pátek	–	fotbalový	svátek
Nadpis zní hodně neoriginál-

ně, ale je pravdivý. Krásné po-
časí, na krátko střižený trávník 
a spousta příznivců fotbalu všech 
věkových kategorií, kteří se chtě-
jí bavit a ne jenom fotbalem – to 
byl obraz halenkovického hřiště 
v pátek 20. dubna 2018.

Od 16:30 hod. vyzvala starší 
a mladší halenkovická přípravka 
své protějšky ze Žlutavy k první-
mu jarnímu soutěžnímu utkání. 
Na obou stranách se sešla spous-
ta mladých fotbalistů a fotbalis-
tek. Zápasy byly plné emocí a gólů. 
Kolem dvojice hracích ploch byly 
hloučky fanoušků a fanynek, kteří 
svým týmům poctivě fandili. Ko-
nečné výsledky jsou nepodstatné, 
ale protože oba dva zápasy vyhráli 
naši :-) - zde je máte:
Halenkovice – Žlutava st. přípravka 8:5
Halenkovice – Žlutava ml. přípravka 3:2.
Super…

Ještě před skončením zápasů 
přípravek se na hřiště začali trou-
sit protagonisté hlavního bodu ve-
čera – veteráni týmů Halenkovic 
a Žlutavy, kteří měli v tento den 
sehrát přátelské utkání. Vyzyva-
telem byli pánové ze Žlutavy, kteří 
s podobnými zápasy mají zkuše-
nosti. Halenkovičtí hráči se sice 
na fotbálky poctivě schází dva-
krát týdně, ale týmové zkušenosti 
se zápasy na velkém hřišti nemají 
prakticky žádné.

Překvapením byl zájem o utkání.  
Za domácí Halenkovice přišlo bo-
jovat třiadvacet hráčů. Velký zá-
jem byl i ze strany diváků, kterých 
přišlo skoro jako na mistrák áčka. 
M i m o c h o d e m 
v hledišti bylo 
vidět i spous-
tu hráčů 1. ha-
l e n k o v i c k é h o 
mužstva. Premi-
éru si v tomto 
zápasu ve své 
nové fotbalové 
roli zažil Jakub 
Kadlčák, který 
byl rozhodčím 
utkání a před 
zápasem se ne-
nechal uplatit 
:-)).

Utkání probíhalo 
v překvapivě vysokém 
tempu. To bylo dáno 
možností neustálého 
střídání. K vidění byly 
krásné akce i vtipné 
chvilky. Vše probíhalo 
korektně. V průběhu 
zápasu byl nařízen 
i pokutový kop, jeden 
z gólů Halenkovic snesl 
jednoznačně označení 
angličan. Utkání bylo 
vyrovnané, žlutavské 
mužstvo bylo fotba-
lovější, Halenkov-
jáků ale bylo víc :-) 
– možná i proto vedli až  
do poslední minuty 
o jeden gól. To hráče 
Žlutavy mírně zner-
vózňovalo. Na střídač-
ce domácích se v těch-
to chvílích už pomalu 
rozjížděl happening. 
Nakonec bylo sprave-
dlnosti učiněno zadost, 
když hosté krásnou 
střelou v posledních 
vteřinách utkání vy-
rovnali na 2:2.

Pak už se slavilo 
a důvodů bylo dost. 
Nikomu se nic vážného 
nestalo, přišla spousta 
fanoušků, na každého 
vyšlo pivo, kolem vlád-
lo téměř letní počasí, 
guláš pro hráče byl 
výborný… Prostě ten-
to pátek byl fotbalový 
svátek.

RJ
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Přípravka	doprovodila	prvoligové	fotbalisty
V sobotu 31. března 2018 se 

hráči halenkovické přípravky 
představili na prvoligovém sta-
dionu 1. FC Slovácko, kde před 
ligovým zápasem na hrací plochu 
doprovodili mužstvo Slovanu Li-
berec.

Celý tým měl sraz u Obecního 
úřadu, fotbalisti a jejich dospělý 
doprovod se zde sešel na čas, v pl-
ném počtu. Následoval přejezd auty  
do Uherského Hradiště. Celé výpra-
vě se podařilo zaparkovat na jed-
nom parkovišti, odkud následoval 
přesun k fotbalovému stadionu. 
Z jeho ochozů už zaznívaly chorály 
příznivců obou mužstev.

Kluci s trenéry byli uvedeni  
do šatny v útrobách jedné z tribun, 
kde pro ně byla připravena brašna 
plná malých replik modrých liberec-
kých dresů. Na dospělé zde čekaly 
volné vstupenky na stadion.

Naši hráči se převlékli do dresů 
a čekali na přesun k tunelu, zde se 
měli setkat s ligovými fotbalisty. 
Chvilka byla využita k fotografování 
a kontrole ústroje.

Doprovod na hrací plochu pro-
běhl hladce, naši kluci to ostatně 
nedělali poprvé. Hymna ligy, foto-
grafové, kamery a tisíce diváků do-
dávali okamžiku punc výjimečnosti.  
Na facebooku TJ Halenkovice si mů-
žete prohlédnout video z nástupu. 
Kluci se vrátili do své šatny, kde 
následovalo převlečení do zbru-
su nových dresů, které nesou 
klubové barvy TJ Halenkovice – 
jednalo se o překvapení, velkou 
premiéru. Následně se mužstvo 
přesunulo na tribunu, ze které sle-
dovalo průběh ligového utkání. 
Deset minut před koncem první-
ho poločasu se tým vydal do boč-
ního tunelu, kde očeká-
val přestávku, na kterou 
byl naplánován ukázko-
vý zápas s přípravkou 
1. FC Slovácko. Naši kluci 
prohráli 3:1, jediný gól  
za Halenkovice vstřelil Ro-
man Vašíček, o výsledek 
ale nešlo. Utkání uběhlo 
strašně rychle. Během něj 
hlasatel představil čtyřem 
tisícovkám diváků nejen 
všechny hráče, ale i struč-
nou, téměř stoletou, his-

torii TJ Halenkovi-
ce. Po utkání se kluci 
opět přesunuli do ka-
biny a následovalo po-
slední převlékání a od-
chod zpět na tribunu, 
ze které sledovali po-
slední část zápasu (Slo-
vácko prohrálo 0:1).

Klukům je třeba po-
děkovat za disciplino-
vanost – během tohoto 
náročného programu 
se ztratila pouze jedna 
lahev na pití a jedna 
bunda dostala přímý 
zásah dávkou hořčice 
:-) Děkujeme také tre-
nérům, dospělým a ři-
dičům, kteří mužstvo 
doprovázeli.

RJ
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Fotbalová	omladina	na	turnajích	ve	Spytihněvi	
Turnaj starších přípravek

V sobotu 14. dubna 2018 se halen-
kovická přípravka zúčastnila turna-
je ve Spytihněvi. Z původně dvanácti 
ohlášených přijelo deset týmů. Pro-
gram byl tedy více než pestrý.

Z důvodu různých omluvenek bylo při 
sestavování mužstva Halenkovic nutné 
improvizovat, proto v našem dresu na-
stoupilo i několik hráčů Žlutavy a Napa-
jedel. Na mladé fotbalisty čekalo celkem 
šest zápasů.

Než se našim hráčům podařilo 
„rozkoukat“ měli za sebou už první zá-
pas proti Hranicím na Moravě, který ale 
nedopadl příliš slavně – prohráli 1:9. 
Ale už ve druhém utkání dokázali zabo-
dovat. Narazili na Valašskou fotbalovou 
akademii ze Zašové, se kterou sehráli 
krásný zápas, ten skončil výsledkem 
4:4. Ve třetím zápase už kluci ochutnali 
radost vítězství, když po dobrém výko-
nu porazili Prostějov 3:1. Čtvrtý zápas 
a opět Hranice na Moravě, tentokrát ale 
U10, takže mladší hráči a výsledek 2:2 

– pokud by se našim podařilo zvítězit 
o jeden gól, mohli obsadit druhé místo  
ve skupině – to se bohužel nepovedlo. 
Nebylo třeba litovat, protože třetí místo 
nás poslalo do přímého souboje o ko-
nečné páté místo proti letitému soupe-
ři a rivalovi – domácí Spytihněvi. Tento 
zápas byl ozdobou turnaje. Bylo v něm 
spousta soubojů emocí, fandění a na-
sazení – prostě derby, jak má být. 
Měl jenom dvě nevýhody. Málo gólů 
a prohru našich kluků 0:1.

V posledním, šestém zápase na-
stoupily Halenkovice opět proti Va-
lašské fotbalové akademii ze Zašo-
vé. Možná zklamání, možná únava, 
ale určitě umění malých fotbalistů 
z Valašska zapříčinila, že se halen-
kovičtí chlapci s tímto krásným tur-
najem rozloučili porážkou 0:5.

Rozhodně není třeba litovat, 
naši hráči předvedli výborný vý-
kon a v konečné tabulce jim patři-
lo osmé místo. Za nimi se umístila 
dvě městská mužstva – Prostějov 
a Zlín Paseky. Za celou dobu turnaje 

byli disciplinovaní a nevyskytl se jediný 
vážnější problém. Slova chvály z různých 
stran směřovala k našim novým dre-
sům a teplákovkám, ušitým v klubových 
barvách. Krásný areál spytihněvského 
hřiště, téměř letní počasí a aktivní sport 
se výborně doplňovaly a podepsaly se  
na skvělé atmosféře celého turnaje.

Text: RJ / Foto: Fischerovi

Turnaj mladších přípravek
Po čtrnácti dnech se ve Spytihněvi 

odehrál další turnaj přípravek, ten-
tokrát mladších (U9 – ročník 2009 
a mladší). 

Společný tým mladších přípravek 
sestavily kluby FC Žlutava a TJ Ha-
lenkovice. Děti tentokrát hrály ve 
žlutavských dresech a v turnaji, na 
kterém se utkalo celkem osm muž-
stev, mezi nimiž byly i týmy ze Sloven-
ska, se rozhodně neztratily. Turnaj se 
uskutečnil v sobotu 28. dubna 2018. 

Tým celkem dvakrát remizo-
val, třikrát prohrál a dvakrát 
zvítězil. Do posledního utkání 
držel druhou pozici v turnaji. 
Až závěrečný zápas, který se 
našim reprezentantům vý-
sledkově nepodařil, způsobil, 
že mužstvo Žlutavy a Halen-
kovic obsadilo konečné páté 
místo. Velký dík patří i rodi-
čům a vedoucímu mužstva 
Richardu Vašíčkovi.

Text: RJ / Foto: J. Musil

Nedostatek zelené ve vaší skříni vyřeší Fanshop TJ Halenkovice
Pokud se vám zdá, že ve vašem šatníku chybí zelená, máte jedinečnou možnost využít Fanshop TJ Halenkovice.

Máte-li zájem, vyberte si z naší nabídky, vymyslete si, jaký potisk nebo nápis by vám nejlépe slušel a kontaktujte Jakuba 
Kadlčáka. Trička se kromě zelené nabízí i v bílé barvě. 

RJ

Vedení TJ Halenkovice děkuje dětem z TJ Halenkovice 
za výbornou reprezentaci klubu a obce Halenkovice. 
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KNIHOVNA KRAJINA MÉHO SRDCE 

Je konec ledna roku 2018 a po třech 
měsících končí v budově Obecního 
úřadu v Halenkovicích výstava obrazů 
pana Josefa Poláška z Hvozdné. Byla to 
první výstava obrazů v ještě nedostavě-
ných prostorách ve druhém patře. Jaká 
byla očekávání od této výstavy? Jak 
byla tato očekávání splněna?

Od počátku přípravy výstavy byli orga-
nizátoři ve velké nejistotě. Jak se k „výstav-
ním prostorám“, vlastně ještě staveništi, 
vyjádří pan Polášek a autor expozice do-
cent Zamazal? Nebudou se jim zdát pro-
story nevyhovující a nedůstojné k vystave-
ní obrazů? A co veřejnost? Bude mít vůbec 
někdo o návštěvu zájem? Jak se budou 
tvářit návštěvníci „uměním nepolíbení“? 
Nebudou přítomní spíš kritizovat před-
stavitele obce, jak je obvyklé, za přestavbu 
budovy než se těšit z vystavených obrazů?

Už první výstavní den, při vernisáži, část 
obav zmizela. O velkém úspěchu vernisá-
že se píše v samostatném příspěvku, pro-
tože úspěch byl opravdu nečekaný. A jak 
probíhala výstava a jaké byly ohlasy na ni  
po celou dobu?  Aby nikdo nepodezříval 
organizátory z toho, že sami chválí svou 
práci, uvedeme jen pár postřehů z celé 
doby trvání výstavy.

Hned v pondělí, jako první z mnoha hro-
madných návštěv, navštívilo výstavu asi 
dvacet seniorů. Přestože mnoho z nich, 
snad polovina, byla na vernisáži, všichni 
znova vystoupali do druhého patra. Tě-
šilo je, že tentokrát tam nebylo tolik lidí, 
a tak si prohlíželi obrazy, na které se pro 
ně na vernisáži nedostalo. A všichni oprav-
du živě diskutovali. Někteří o krojích, jiní 
o květinách, další o valašských chalupách. 
A již bylo slyšet – toto se mi líbí, to bych 
chtěl mít doma. A toto taky. Kurátorka vý-
stavy, paní Pavlína Bieberlová, měla těžkou 
práci vysvětlovat, že pan Polášek maluje 
pro radost a svá díla neprodává. Původní 
čtvrthodinka, plánovaná na návštěvu se 
několikrát prodloužila. I proto, že senioři 
měli stejný zájem jak o výstavu, tak pro 
ostatní prostory ve druhém patře a jejich 
budoucí využití. A tak byli jedni z prvních, 
kteří napsali svůj dojem z výstavy do pa-
mětní knihy.

Proud návštěvníků, jak samostatných, 
tak hromadných návštěv nepolevoval. 
V knize můžeme najít hodnocení invalidů, 
žáků školy, i návštěvníků z širokého okolí 
a hostů.  Nápor zažila výstava v přestávce 
Hudebního odpoledne. Na výstavě bylo 

plno. Lidé, kteří o výstavě slyšeli, manžel-
ské páry, mnoho mladých lidí, dětí, účin-
kující i jejich příbuzní. Někteří z nich se 
přiznali, že výstavu navštívili již po něko-
likáté a vždy si z ní odnášeli velmi příznivý 
pocit, doslova „pohlazení na duši“. Mezi 
návštěvníky se stále častěji ozývalo přání, 
mít doma aspoň kopii některých obrazů, 
když už originály jsou neprodejné.

Výstava byla hojně navštěvována  
po celou dobu jejího trvání. Protože však 
byl vstup na ni volný, bude asi těžko spo-
čítat počet návštěvníků. Jednoduše řečeno 
– hodně. Jenom v pamětní knize je téměř 
200 podpisů návštěvníků, a to se zdaleka 
ne všichni podepsali. Hodně lidí projevilo 
zájem nejen o výstavu, ale i o nové pro-
story a velmi se zajímali o jejich budoucí 
využití.

Uspokojení častého přání návštěvníků – 
vlastnit některé obrazy aspoň jejich kopie 
– bylo hlavní náplní návštěvy pana Poláška 
a docenta Zamazala na počátku ledna. Pan 
Zamazal byl po složité operaci srdce a vi-
děl tedy výstavu poprvé. Nad prací realizá-
torek, zejména paní Šárky Hrubanové, kte-
rá realizovala jeho návrhy uspořádání celé 
výstavy, nešetřil chválou. O tom, jak byla 
výstava přijata veřejností stačilo přehléd-
nout zápisy v knize návštěv. Štěstí, radost 
až slzy v očích. Tak hodnotili návštěvníci 
tuto výstavu. Důležitá otázka kopií byla, 
za souhlasu pana Poláška vyřešena tak, že 
budou zájemcům dodány za výrobní cenu, 
tedy bez zisku. Tímto bude i tato část vy-
řešena v duchu celé výstavy, to je přinášet 
radost a ne zisk.

O tom, že výstava zaujala většinu obyva-
tel svědčí i to, že mně při nejrůznějších pří-

ležitostech zastavovali známí i neznámí 
lidé, kteří mě spojovali s organizátory vý-
stavy a sdělovali mi své názory.  Na někte-
rých bylo vidět, že jsou dojmů z výstavy 
plní a potřebují se s nimi s někým podělit.   

Jak tedy hodnotit celou výstavu? Jedno-
značně ukázala, že obyvatelé Halenkovic 
nejsou žádní kulturní barbaři, pro které 
je kulturou jen nekonečné vysedávání 
u televize sledujíce více méně stupid-
ní pořady. Dokonce, a to mě překvapilo, 
jsou schopni se o vystavených dílech ba-
vit a srovnávat je. A to není jednoduché. 
Každý si umí udělat názor na to, co vidí, 
ale je potřeba velké odvahy k tomu, začít 
se o něm bavit. Mnohokrát jsem slyšel 
názory na jednotlivé obrazy, a to nejen 
ty, které zobrazovaly konkrétní objekty 
(valašské chalupy), ale i květiny, výrazy 
tváří, náladu na jednotlivých obrazech 
a jiné. Ukázalo se, že výběr autora a jeho 
díla byl velmi šťastný.  Opravdu obyva-
telům Halenkovic (a samozřejmě i ostat-
ním návštěvníkům) sedl. Výstava ukáza-
la i další věc. To, že stále jsou mezi námi 
lidé, kteří se snaží přinášet ostatním 
lidem štěstí dobrovolně a zdarma, bez 
požadavků na odměnu. Takových lidí 
bychom si měli vážit, protože v součas-
né době kdy „ani kuře zadarmo nehrabe“ 
jsou velmi vzácní.

Touto výstavou si ovšem organizátoři 
položili pro další výstavy a činnosti nové 
knihovny pomyslnou laťku hodně vyso-
ko. Co bude dál? Nejen pan docent již nad 
tím hodně přemýšlí…

Ing. Antonín Slaník
Pozn. red.: Zájemcům bylo vytisknuto 

67 reprodukcí obrazů p. Poláška.
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Knihovna	včera,	dnes	a	zítra
V loňském roce přišlo do halenko-

vické knihovny celkem 1077 čtenářů, 
z toho 436 dětských. Všichni si vypůj-
čili kolem 3000 knih. Veřejné knihovny 
nejsou dnes pouze místem k půjčování 
knih. I v naší knihovně pozorujeme ce-
loevropský trend nárůstu zájmu o kul-
turně-společenské akce. Uskutečnila 
se zde třicítka rozličných setkání a besed,  
na kterých se vystřídalo 893 hostů. Díky 
výborné spolupráci s jednotlivými ročníky 
naší základní a mateřské školy se tak počet 
připravovaných besed zvyšuje. Knihovna 

je otevřeným prostorem pro další nápady 
a náměty.

Čtenáři – návštěvníci, především ti mlad-
ší, využívají v rámci veřejného internetu 
novou výpočetní techniku. Koutek, který 
jsme pro ně vybudovali v loňském roce, je 
prakticky denně obsazený. Wi-Fi připojení 
z knihovny láká i větší skupinky mládež-
níků. S otázkou sníženého zájmu mládeže 
o čtení klasických knih, se pravidelně potý-
kají i ve velkých knihovnách. Modernizace 
technického vybavení se pro náctileté stá-
vá důvodem k zavítání do prostor knihov-

ny. Někteří takoví nahodilí hosté pak nená-
padně prozkoumají knižní fond a následně 
si vytypované publikace zapůjčí. 

A právě besedu šitou na míru žáků čte-
nářsky „rizikových“ ročníků 7 a 9 jsme 
připravili v lednu 2018. V rámci jejich ná-
vštěvy výstavy obrazů spolu s p. uč. Ambro-
žovou jsme společně řešili knižní novinky 
2017 označované jako tzv. Young Adults. 
V rámci společné diskuze jsme získali další 
typy i pro náš knižní fond. Mládež se může 
na své románové hrdiny těšit v průběhu le-
tošního roku.

Autor návrhu uspořádání prostoru 
pro výstavu obrazů akademický so-
chař Jan Zamazal, docent UTB Zlín se 
nemohl zúčastnit halenkovické vernisá-
že. Proto jsme se těšili na jeho návštěvu 
v Halenkovicích, kdy i s panem Josefem 
Poláškem navštívili výstavu, která měla 
za sebou rovné dva měsíce existence 
v našich prostorách. Setkání bylo neu-
věřitelně přátelské a milé. Oba pánové 
si velmi cenili práce všech, kteří výstavu 
uvedli do života. 

Návštěva	autora	
návrhu	výstavy S vysvědčením 

do knihovny 
Kterýkoliv žák mohl 

31. ledna s vysvědčením 
do knihovny a společně 
s námi se zamyslet nad 
svými podanými výkony. 
S odvážlivci, kteří se o vý-
sledky své práce podělili, 
jsme pohovořili o budouc-
nosti a odměnili je. 

ZÁHADNÁ JÍZDA KRÁLŮ
V únoru jsme s klubem seniorů pro-

žili „Záhadnou jízdu králů“. V prosto-
ru i čase jsme se na Moravě přenesli 
o kousek jižněji, abychom společně 
mohli prožít tuto jedinečnou událost. 
Spolu se spisovatelem Mgr. Jiří Jilíkem 
a halenkovickými seniory jsme mohli 
nahlédnout pod roušku tradiční jízdy 
králů. Poutavé autorovo vyprávění bylo 
doplněno o dokumentární snímek České 
televize mapující tuto unikátní událost.

Autor Mgr. Jiří Jilík ke své knize:
Jízda králů je obestřena záhadou, ta-

jemstvím. Kdo první vyslal mladičkého 
krále na pouť věky, aby se každým ro-
kem, vždy znovu a znovu v jediný den 
v roce zjevil mezi lidmi a odjel do roku 
příštího, do dalšího desetiletí, století? 
Jaké poselství veze na svém bílém koni? 
Je snad předobrazem vlčnovského lido-
vého krále zmizelý velkomoravský král 
Svatopluk? Anebo prchající uherský král 
Matyáš? A nejde spíš o pozůstatky před-
křesťanských kultů? O tom všem je tato 
kniha.

V březnu za pohádkou 
do knihovny přispěchaly 
děti z mateřské školy. 

Se Sluníčky jsme zjistili, kte-
ré prasátko ze „Třech čuníků“ 
má postavený dům podle plat-
ných stavebních norem. Děti  
ze třídy „Koťátka“, už jako velcí 
předškoláci, věděly, jaká jsou 
pravidla správného chování 
v knihovně a poučily o tom 
paní učitelku i tetu knihovnici. 
Součástí besedy byla vzpomín-
ka na významného českého 
malíře a spisovatele dětských 
knih Josefa Ladu. Smáli jsme 
se rošťárnám chytré kmotry 
lišky, a nakonec jsme tančili 
s čertem a Káčou.  Za pohád-
kou do knihovny přišly také 
„Berušky“, se kterými jsme 
fandily Žabímu princi, aby  
se dostal ze zakletí. 

POHÁDKOVÉ 
ŘÁDĚNÍ
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Nové knihy v knihovně
Jarní výměnný fond z Krajské 

knihovny F. Bartoše Zlín obohatil 
naši knihovnu o 150 ks knih. V le-
tošním roce jsme nakoupili zhruba 

100 nových knih pro všechny ge-
nerace, které budou pro vás čte-
náře dostupné v podzimních mě-
sících. 

BAZAR KNIH
V neděli 18. března jsme otevřeli již 

třetí ročník Bazaru knih, který na hor-
ním přísálí nadále částečně probíhá. 
Letos se sešlo podstatně méně publika-
cí, ale o to bylo jejich uspořádání v na-
šem stísněném prostoru přehlednější. 
Do konce dubna se podařilo získat 
705 Kč, což znamená, že nové majitele 
získalo 141 ks knih. Z výtěžku loňského 
bazaru jsme dětem pořídili „BRADA-
VICKOU KNIHOVNU A ALCHYMISTRO-
VU ŠIFRU.“ DĚKUJEME.

Chystá se
Připravujeme spuštění nových webo-

vých stránek knihovny, dvě besedy ve 
spolupráci s knihovnou B. Benešové 
Napajedla a setkání v klubu seniorů 
s plk. gšt. Ing. Radkem Hennerem vá-
lečným veteránem. 

Z důvodu rekonstrukce toalet jsme 
prozatím nemohli nocovat v knihovně 
s dětmi ze 3. třídy a do konce školního 
roku to nebude možné, ale určitě jim to 
vynahradíme na podzim. 

P. Bieberlová 

Pravidelnými návštěvníky knihovny jsou děti ze školní družiny.
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KLUB SENIORŮKlub seniorů Halenkovice
„Klub seniorů“ - co to vlastně je? 

„… ale tam stejně nepůjdu, to je jen 
pro staré…“ nebo zase druhý názor: 
„Ta obec pro nás starší nic nedělá, 
ale do klubu chodit nebudu.“ Někdy 
slyším od těch, co sedí doma, že jsme 
měli zajímavou přednášku, nebo 
promítání krásných fotografií.

Myslím, že než začnu něco hodno-
tit, tak to nejdřív vyzkouším. Názory  
na náš klub se různí „někdo chválí“, jiní 
méně, ale pravidelně chodí 30 i více 
nejen seniorů. Jsou i takoví, kteří se 
nemohou rozhodnout, jestli do klubu 
budou chodit nebo ne. Ale tak to na stá-
ří máme. Je třeba sundat tepláky a tro-
chu se hodit do gala a vyrazit mezi lidi. 
S někým si popovídáme, něco nového 
se dozvíme, něco hezkého uvidíme. Vě-
kově nemáme vůbec žádná omezení, 
pokud téma přednášky nebo promítání 
zajímá i mladé, přicházejí mezi nás.

Klub seniorů v Halenkovicích fungu-
je již 11 let. Scházíme se každé druhé 
pondělí. Protože jsme starší, máme 
vtipnou pomůcku, jak nezapomenout. 

Tou pomůckou jsou „popelnice“. 
Klub je vždy ten týden, kdy se při-
pravují ke svozu popelnice.

Klub seniorů probíhá v budově OÚ, 
kde nám vedení obce umožňuje využí-
vat prostory, které zrovna potřebujeme.

Přísálí při promítání a besedách 
a velký sál při větších akcích. Hlavně, 
když nás navštíví naše oblíbená sku-
pina Návraty z Tlumačova, anebo náš 
milý kamarád pan Vašek Šubík, který 
dokonce svými písničkami roztančí i ty 
naše bolavé nohy.

Náplň setkání je různorodá, letos 
jsme se s panem Milanem Bieberlem 
podívali 2krát do Číny, s paní Hrózovou 
jsme obdivovali kytičky na světové za-
hradnické výstavě. Spolu s knihovnou 
jsme pozvali spisovatele Jiřího Jilíka. 
Policie nám radila jak se bránit šmej-
dům. Potom jsme zavítali na Aljašku 
s panem Ing. Arch. Pavlem Martinkem, 
a také mezi nás přišel válečný veterán 
plukovník Ing. Radek Henner.

Před prázdninami jsme poseděli  
na hřišti a zazpívali si s panem Vaš-

kem Šubíkem. Poslední akce proběhla 
na Ranči Tlumačov, kde někteří senioři 
vyzkoušeli jízdu na koni. Kromě těchto 
akcí cvičíme každý čtvrtek v tělocvičně 
ZŠ na balonech. Cvičení je přizpůsobené 
našemu věku a zdravotnímu stavu. Také 
zajíždíme pravidelně do Otrokovic hrát 
bowling.

Pokud si chcete vyslechnout pěknou 
zajímavou přednášku, zazpívat si pís-
ničky nebo jen pobesedovat při kafíčku 
a čajíčku, přijďte mezi nás a možná se 
vám mezi námi zalíbí.

Ale teď nám nastává velký problém. 
Protože vedení klubu nám trochu ze-
stárlo, je třeba obnovit mladším. Jedná 
se o vedoucí, děvčata na obsluhu a něja-
kého chlapa, který zařizuje sál, poseze-
ní, promítání a další. Bylo by určitě ško-
da, tak dobře rozjetou akci rušit, a proto 
vás prosím za seniory přijďte to někdo 
zkusit a zapojit se.

Božena Chytilová

Na setkání vystoupily děti z pěveckého sboru 
pod vedením pana učitele Adama Strašáka

12. února 2018 – p. Jilík

15. ledna 2018 – Čína, p. Bieberle
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12. března 2018 – MDŽ se skupinou 
Návraty z Tlumačova

26. března 2018 – Prevence násilí
p. Kozumplíková 

21. května 2018 – Povídání o Mikuláši 
Ing. Stanislav Kolář a Vladimír Mišurec

4. června 2018 – Skutečná tvář války
Plukovník gšt. Ing. Radek Henner v. z. 

válečný veterán 
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...a já ti udělám 
Cejlon!

...přerušil moje vyprávění o pon-
dělcích klubu seniorů v Halenkovi-
cích Polda, vlastně magistr Leopold 
Vavruša, spolužák z průmyslovky. 
Seděli jsme ve Zlíně, v jedné vinár-
ně, kde se již od maturity (tedy už 
56. rok!!!) nepravidelně setkáváme. 
Protože zajistit pro seniory zajíma-
vé důvody k setkání není vůbec jed-
noduché (zeptejte se paní Boženky 
Chytilové) vzal jsem ho za slovo, 
a tak se v pondělí 22. května obje-
vil na Halenkovicích, aby seniorům 
vyprávěl o své cestě na Cejlon, nebo 
vlastně na Sri Lanku, každý ať si vy-
bere, co chce.

Nebyla to přednáška, spíše be-
seda, protože senioři jsou zvídaví  
a na Cejlon se jich asi mnoho nedo-
stalo a ani nedostane. Zajímalo je 
všechno: jak se tam cestuje, kolik ta-
ková cesta stojí, čím se tam platí, jak 
se tam jí, co si z Cejlonu dovézt, jak 
tam lidé žijí, jestli tam je ještě válka, 
jaké jsou její následky, jak se pěstuje 
cejlonský čaj…

Pan Vavruša, jako celoživotní uči-
tel i ředitel na základních školách, 
měl besedu pečlivě připravenu, 
včetně promítaných fotografií, vzor-
ků místních výrobků z kůže a dřeva, 
místních bankovek a jiných užitko-
vých předmětů a také velké mapy 
ostrova s vyznačením cesty, vlast-
noručně vyrobené pro tuto besedu. 
Inu, učitel.

Beseda se sice jmenovala Cejlon, 
neb jak se pochovává slon, ale o po-
hřbu slona jenom vyprávěl.  Pohřbí-
vání slona sice viděl, ale nesměl se 
fotografovat. A protože „domácí“ 
slon slouží majiteli po desítky let, je 
jeho pohřeb jako pohřeb člena rodi-
ny. Takže když nebyl na snímku sloní 
pohřeb, jako bonus jsme viděli, jak 
vypadá sloní vztah, při kterém slon 
vzniká. Také snímky sloního sirot-
čince, kde žijí desítky slonů, byly 
krásné, ale člověk si nesměl před-
stavit, že ke každému slůněti patřila 
ještě matka slonice, kterou pytláci 
zabili. O to zábavnější byl popis ces-
ty na slonu, která se podobá plavbě 
na rozbouřeném moři.

Cejlonskému čaji byla věnována 
speciální pozornost.  A otázek pada-
lo – pan Chytil, největší „čajoznalec 

Pokračování na straně 62.

26. června – ranč Tlumačov

24. června – Rozlučka
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MYSLIVECKÝ DEN

a čajomilovník“ na Halenkovicích (to 
si myslím já a určitě nejsem jediný) 
byl jistě spokojený.  Proč se pěstu-
je právě na Cejlonu, když potřebuje 
růst na horách – v Indii v předhůří 
Himalájí, jak a proč se sklízí ručně, 
proč ženy, které ho sklízí musí mít 
každý měsíc pár dní volno, jak se 
připravuje, jak se chutná, jaký je 
rozdíl mezi černým a zeleným ča-
jem, a tak dále, a tak dále.

Seznámení s místní historií a ze-
jména s exotickými památkami byla 
pro většinu úplnou novinkou – kdo 
se zabývá dějinami a památkami 
Cejlonu? Zejména, jsou-li ty nejza-
jímavější památky na vrcholu ob-
rovské hory, kde je přístup jen pro 
odvážné?

Beseda se vydařila a mohu říct, že 
se líbila nejen seniorům, ale i panu 
Vavrušovi. Opravdu byl mile pře-
kvapen tím, jak na Halenkovicích 
senioři žijí. Takže ho tu možná ještě 
uvidíme. A to nejen jako přednáše-
jícího – že by třeba příště vyprávěl 
o Řecku? Vím, není to taková exotika 
jako Cejlon, ale učitel to vidí jinýma 
očima než turista.

A co další místní senioři? Najdou 
také cestu do kulturního domu? 
Nebo tam budou chodit jen ti stejní? 
Byla by to škoda.

-as-

Pokračování ze strany 61.

Myslivecký spolek Podlesí Halenkovice 
Vás srdečně zve na

 MYSLIVECKÝ DEN 
Místo konání: myslivecká chata Větřák

Datum: sobota 15. 9. 2018 
Čas: od 14:00 hod.

Na programu bude mimo jiné: střelba ze vzduchovky, lukostřelba
Občerstvení: zvěřinový guláš
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Možná se vám to už stalo. Jde-
te si klidně v létě lesem a najed-
nou na vás přistane takový malý 
„brouček“. Tak nad ním mávnete 
rukou a čekáte, že odletí, ale ono 
se mu nechce. Mírně znejistíte a ru-
kou ho setřepete. Najednou zjistíte, 
že na vás sedají další a další, a tak 
propadnete panice a oháníte se ko-
lem sebe jak smyslů zbavení. Dělá-
te dobře, snažte se je odehnat, prá-
vě jste se dostali na večírek upírů.

Trošku bulvárně podáno, ale ve 
své podstatě je to pravda. Kloš jelení 
je hmyz, moucha, která se živí krví 
jelenů, ale nepohrdne i jinými sav-
ci včetně člověka, ale také mu nijak 
zvlášť nevadí ani ptáci. Měří okolo 
5–7 mm, má nahnědlou barvu. Jediné, 
co kloš prokazatelně nenapadá, jsou 
kedlubny. Kedlubny totiž nemají krev. 

Když vás kloš kousne, zpravidla to 
ani neucítíte. Reakce na kousnutí se 

Kloš jelení
ale u citlivějších lidí může dostavit poz-
ději, třeba až za tři dny. Místo vkusu se 
může rudě zbarvit, svědí, nebo i pálí.  
To trvá i několik dní. Může nás ale 
uklidnit, že kloš nepřenáší na člověka 
prakticky žádné choroby.

Někdy se kloš označuje jako „létající 
klíště“, což není úplně správné označe-
ní, ale popisuje ho vcelku trefně. Kloš se 
skutečně trochu klíštěti podobá i když 
spolu (kromě sání krve) nemají moc 
společného. Zajímavý je také fakt, že 
kloš po usazení na hostiteli ztratí svá 
křídla, která vlastně potřeboval jenom 
proto, aby se k hostiteli dostal. Je také 
pravda, že kloši se obecně špatně vy-
ndávají z vlasů. Na nohou mají háčky, 
kterými se spolehlivě zachytí a drží se.

Proti tomuto parazitovi je možné po-
užít repelenty, které vám doporučí ka-
ždý lékárník či veterinář. Naše babičky 
používaly česnek, silný odvar z hřebíč-
ku nebo jeho výluh v alkoholu. Může 

pomoci i obyčejný ocet. Tyto pří-
pravky lze aplikovat pomocí rozpra-
šovače na exponovaná místa. Během 
sezóny klošů do lesa vstupujte pouze 
s pokrývkou hlavy – kšiltovka ideál-
ní. Je důležité držet se v lese daleko 
od lesních potůčků a stojatých vod, 
kde mají líhniště. Kloši nemají rádi 
vyšší nadmořské výšky. 

Kloš pomalu ale jistě přebírá prv-
ní místo v žebříčku nejotravnějších 
parazitů Česka a nechává za sebou 
klíšťata i komáry.
Zdroj: http://www.skudci.com/klos-jeleni
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Všichni jsme byli překvapeni, jak rych-
le zmizelo poslední číslo Halenkovické-
ho zpravodaje (č. 86) ze všech míst, kde 
je obvykle k dispozici. Svědčí to o oblibě 
zpravodaje i o tom, že jej dáváme i dal-
ším příbuzným, přátelům a vlastně slou-
ží jako propagační materiál naší obce. 
Současně se hned ozývají hlasy, které by 
chtěly další číslo zpravodaje co nejdřív.

Ano, je to oprávněný požadavek. Tím, že 
by zpravodaj vycházel opravdu čtvrtletně, 
by se zvýšila aktuálnost zpráv, mohly by se 
zařazovat některé delší příspěvky, rozděle-
né na více částí.  Má to ale jeden háček. Aby 
zpravodaj nebyl jen vytištěnou podobou 
zpráv, které jsme měli dříve aktuálně na 

Infokanálu, musí mít dostatek aktuálních 
zpráv z dění v celé obci.  Halenkovický zpra-
vodaj je jakousi kronikou obce. Procházíte-li 
jednotlivá čísla, jak po sobě jdou, tak před 
vámi defiluje život v obci, zprávy o činnosti 
všech složek, od obecního úřadu přes spor-
tovce až po nejmenší spolek, tak, jak jednot-
livá čísla na sebe navazují.

Nevěřili byste, kolik práce, času, připomí-
nání a doslova otravování je třeba, aby se 
z některých spolků dostaly do redakce in-
formace o jejich činnosti. Víme, že ne každý 
je spisovatelem a většina z nás má hluboký 
odpor k psaní zpráv, statistik a podobných, 
podle většiny zbytečných, věcí. Ale můžeme 
všechny ujistit, že stačí informace dodat v té 

nejsušší formě. Redakci zpravodaje tvoří 
zkušení lidé, kteří zpracují vaše informace 
do čtivé a zajímavé formy. Samozřejmě, že 
každý materiál před jeho otištěním dostane-
te k posouzení a schválení. Je to sice práce 
navíc, ale snad se tím zbavíme obav před po-
dáním zkreslených nebo mylných informací.

Samozřejmě, všichni jsme lidé chybující, 
a tak ani při sebevětší péči se jednotlivým 
číslům Halenkovického zpravodaje nevy-
hnou nedostatky a chyby.

Na poslední straně minulého čísla  
je pan Jindřich Juřena uveden jako 80letý 
jubilant, i když skutečný věk je o 5 let vyšší. 
Všichni bychom mu těch 5 let k dobru přáli, 
ale skutečnost se nedá upravovat. Omluva 
za chybné uvedení místa smrti Milana Ras-
tislava Štefánika je na jiném místě tohoto 
zpravodaje.

Důležité je, aby se redakce zpravodaje 
dověděla co nejrychleji o všech nedostat-
cích a chybách, aby se s nimi mohla vypořá-
dat a omluvit se. Máme zájem, aby zpravo-
daj byl nejen o Halenkovicích, ale také aby 
se jeho tvorby zúčastnilo co nejvíce občanů.

Vždyť kolik jich má doma ještě něco 
zajímavého nejen po svých předcích, ale  
i ze svého života, mládí? Nemusí to být jen 
něco podobného jako je kronika Sokola. 
Stačí vzpomínky, drobné památky, které 
nám přiblíží nejen dobu minulou, ale i sou-
časnost. Musíme ale upozornit na to, že Ha-
lenkovický zpravodaj v žádném případě 
nebude ringem, kde si budou jedni vyřizo-
vat účty z minulosti nebo přítomnosti. Tedy 
žádný bulvár.

-redakce-

Vážení	čtenáři	Halenkovického	zpravodaje.

POZVÁNKA

Omluva
V Halenkovickém zpravoda-

ji č. 86 jsem v článku Štefánik 
– výbuch supernovy na straně 
20. chybně uvedl, že zahynul při 
letecké havárii v Brezové pod 
Bradlom. Skutečné místo havárie 
je v Ivanke pri Dunaji. Všem, které 
jsem tím uvedl v omyl, se omlou-
vám. Vycházel jsem ze špatné 
úvahy o tom, že zahynul na místě, 
kde má památník, a ten je v Bre-
zové pod Bradlom. Zároveň dě-
kuji těm, kteří mě na tuto chybu 
upozornili.

Inu, „nikdo není dokonalý“. Ješ-
tě jednou se omlouvám.

Ing. Antonín Slaník
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
26. 8. 2018 – neděle RZ 10 a 13 Ba-
rum Czech Rally Zlín Průjezd rychlost-
ních zkoušek 10, 13 obcí Halenkovice. 

1. 9. 2018 – sobota Turnaj přípra-
vek, pořádá TJ Halenkovice, fotbalové 
hřiště na Záhumení 

8. 9. 2018 – sobota Halenkovický 
amatérský nohejbalový turnaj tro-
jic, hřiště u školy 

8.–9. 9. 2018 – sobota, neděle Výsta-
va ovoce, zeleniny a květin Pořádá 
ČZS Halenkovice, sál KD Halenkovice. 

15. 9. 2018 – sobota Myslivecký den, 
myslivecká chata Větřák

22. 9. 2018 – sobota Traktoriáda Po-
řádá Spolek přátel neobvyklých věcí 
v katastru obce Halenkovice. 

25. 9. 2018 – úterý Dětský bazárek 
Sál KD Halenkovice. 

26. 10. 2018 – pátek Oslava vzniku 
republiky a konce 1. světové války

11. 11. 2018 – neděle Hudební odpo-
ledne 

1. 12. 2018 – sobota Slavnostní roz-
svícení vánočního stromu 

15. 12. 2018 – sobota Ples sportovců 
Pořádá TJ Halenkovice v sále KD Halen-
kovice. 

19. 1. 2019 – sobota Hasičský ples 
Pořádá SDH Halenkovice v sále KD 
Halenkovice. Skupina MIDNIGHT EX-
PRESS zahraje pro všechny generace, 
nebude chybět občerstvení a bohatá 
tombola. 

2. 2. 2019 – 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. 

16. 2. 2019 – sobota Rodičovský ples 
Pořádá SRPŠ v sále KD Halenkovice. 
Součástí bude tradiční předtančení žá-
ků 9. ročníku ZŠ Halenkovice. 

2.–3. 3. 2019 – sobota a neděle Vodě-
ní medvěda Pořádá SDH Halenkovice, 
masopustní průvod prochází halenko-
vickými ulicemi. 

9. 3. 2019 – sobota Pochovávání basy 
Slavnostní ukončení plesové sezony 
pořádá SDH Halenkovice v sále KD. 

12. 5. 2019 – neděle Halenkovická pouť 

Prázdniny ve školním roce 2018–2019 
Letní	prázdniny: 
sobota 30. června – neděle 2. září 2018 
Podzimní	prázdniny:	
pondělí 29. října a úterý 30. října 2018 
Vánoční	prázdniny: 
sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 
2019 
Pololetní	prázdniny:	
pátek 1. února 2019 
Jarní	prázdniny:	
pondělí 25. února – neděle 3. března 2019 
Velikonoční	prázdniny:	
čtvrtek  18. dubna 2019 – pondělí 22. dub-
na 2019 
Hlavní	prázdniny	2019:	
sobota 29. června 2019 – neděle 1. září 
2019 

Upozorňujeme čtenáře, že v kultur-
ním a společenském přehledu může do-
cházek ke změnám! Aktualizace údajů 
probíhá na webových stránkách obce 
a v kabelové televizi na stanici Infokanál 
Halenkovice.

Lucia Čížová a Radim Kadlečík uzavřeli manželství 
21. dubna 2018 na modelářském letišti na Vrchovici. 

Adriana Danielová a Michal Vykoukal uzavřeli manželství 
13. ledna 2018 v obřadní síni OÚ Halenkovice.

SVATBY
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Krásné jubileum 90 let oslavil v měsíci dubnu 
pan Stanislav Švub ze Záhumení. Na fotografii je 
spolu s manželkou Libuší, která v měsíci dubnu 
oslavila 85 let.

BLAHOPŘEJEME

2. 3.

4. 5.

Zlatou svatbu – 50 let společného života osla-
vili v dubnu manželé Drahomíra a Josef Hrbáč-
kovi z Doliny. Sňatek uzavřeli 6. dubna 1968 v Ha-
lenkovicích. (foto č. 2 a 3)

Zlatou svatbu – 50 let společného života oslavi-
li v dubnu manželé Vlasta a František Kociánovi 
z Kopce. Sňatek uzavřeli 27. dubna 1968 v Napa-
jedlech. (foto č. 4 a 5)
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V sobotu 24. března 2018 jsme na obecním úřadě 
v Halenkovicích do života přivítali naše nejmenší 
děti. Pozvání na tuto malou slavnost přijali: Micha-
ela a Milan Slezákovi s dcerou Nancy (foto č. 1), Ja-
na a Jiří Hubáčkovi s dcerou Julií (foto č. 2), Lucie 
Kulíšková a Petr Umysa s dcerou Emou (foto č. 3) 
a Šárka Navrátilová a Lukáš Planý s dcerou Valerií 
(foto č. 4). Pěkný program plný básniček, písniček 
a tanečků předvedly děti z mateřské školy a žá-

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

1.

kyně základní školy. Program nacvičily pod vede-
ním p. učitelky Černochové a p. učitelky Čechové. 
O hudební doprovod se postarala sl. Zuzana Kříč-
ková. Pozdravit novorozené děti přišli také příbuz-
ní a přátelé rodičů.

Přejeme malým občánkům i rodičům pevné zdra-
ví, hodně štěstí a spokojenosti.

Bohdana Blažková
matrikářka

2. 3.

4.

Jiří Opavský, který se 
narodil rodičům Pavle Ju-
řenové a Petrovi Opav-
skému 4. ledna ve zlínské 
porodnici, je první občá-
nek Halenkovic narozený 
v tomto roce. Výška a váha 
jejich chlapečka byla 52 cm 
a 3,91 kg. Tímto přejeme 
celé rodině, aby s láskou, 
ve zdraví a spokojenosti 
užívali dny ve společnosti 
malého Jiříčka.

PRVNÍ DÍTĚ 
ROKU 2018
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BLAHOPŘEJEME

Březen
50	let

Pavel Vyklický, Záhumení 567
Iveta Ježíšková, Dolina 595

MVDr. Iveta Stiksová, Svaté 498
Petr Strašák, Obecnice 661

55	let
Ludmila Juřenová, Pláňavy 645

Jiří Gazdoš, Dolina 480

60	let
Břetislav Režný, Dědina 588

70	let
Alena Kašpárková, Pláňavy 91

75	let
Jarmila Zatloukalová, Pláňavy 142
František Zatloukal, Pláňavy 142

Josef Kurtin, Zádřinové 299

85	let
Rudolf Pospíšil, Zádřinové 527

K	významnému	jubileu	Vám	upřímně	blahopřejeme.	
Do	dalších	let	přejeme	pevné	zdraví,	štěstí,	pohodu	a	mnoho	spokojenosti	ve	Vašem	osobním	i	profesním	životě.	

Bohdana	Blažková,	matrikářka

Uzávěrka	88.	čísla	je	k	31.	8.	2018	-	zprávy	za	toto	období,	zajímavosti	a	pozvánky	na	další	kulturní	a	společenské	dění	 
zasílejte	nejpozději	do	30.	9.	3018			na	e-mailové	adresy:	obec@halenkovice.cz	nebo	bieberlova@centrum.cz.	
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50	let

Hana Kašpárková, Pláňavy 658
Rostislav Jančí, Katernice 406

55	let	
Jaromír Linhart, Dědina 376

60	let
Ing. Jiří Hróz, Kopec 664

70	let
Marta Kašparová, Pláňavy 104

75	let
Ing. Antonín Slaník, Pláňavy 545

85	let
Anna Marholtová, Zádřinové 397
Zdeňka Kříčková, Katernice 239
Libuše Švubová, Záhumení 566

90	let
Stanislav Švub, Záhumení 566
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