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100. výročí čsr
Vážení spoluobčané, 
sešli jsme se dnes společně, abychom zde, 

v parku před pomníkem znázorňujícím andě-
la smrti, který drží padlého syna české země, vzdali poctu a hold 
všem padlým, zmrzačeným – vzdali hold žalu matek, které ztratily 
syny, ženám a dětem, kterým se nevrátil manžel a tatínek.  

Je tomu sto let, co skončila velká světová válka. Válka, která 
měla být také válkou poslední, ale to lidé ještě nevěděli, co při-
jde. Je to až neuvěřitelné, že do této války bylo naverbováno 
z naší obce celkem 213 mužů, od 18letých mladíků až po zralé 
muže a táty od rodin. Bohužel, každý čtvrtý zahynul v boji, či ze-
mřel na následné útrapy. Když si uvědomíme, že takovéto pomní-
ky se nachází téměř v každé vesnici v naší zemi, nepřekvapí nás 
celkový počet zemřelých, který je odhadován až na 300 tisíc. Jejich 
jména jsou jako memento doby vytesána pro budoucí generace, 
abychom na ně nezapomněli. 

Před sto lety skončila válka, která změnila Evropu k nepoznání. 
Přinesla nezměrné utrpení a beznaděj milionům vojáků v záko-
pech, také se dotkla ve velké míře života v zázemí. Zároveň se stala 
poprvé válkou totální, do které byl zatažen bezmála celý svět. Ko-
nec války také znamenal konec „starých časů“.  

Hospodářské zhroucení válkou vyčerpané monarchie a porážka 
Centrálních mocností vedly na podzim roku 1918 k rozpadu 
Rakouska-Uherska. Díky úsilí několika tisíců lidí, v čele s Tomášem 
Garriguem Masarykem, Rastislavem Štefánikem a Edvardem 

Benešem, a z nadšení celého národa vznikla 28. října 1918 
naše nová Československá republika. Aniž bych snižoval úlohu 
všech, kteří nějakým způsobem přispěli k tomu, že mohlo 
vzniknout samostatné Československo, symbolem nového státu 
se stali Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš. Oba se stali 
prezidenty v době existence I. československé republiky. Nad 
všemi stojí Masaryk, významný filozof a humanista, člověk, který 
vždy hájil pravdu a všechna svá konání směřoval k lidské svobodě 
a demokracii. 

Naše země se zařadila mezi nejdemokratičtější státy tehdejšího 
světa. Československá republika i přes některé nedostatky výraz-
ným způsobem zlepšila životní podmínky všech občanů. Napří-
klad, byla zavedena osmihodinová pracovní doba. Ženy získaly vo-
lební právo. Nová republika stavěla na odkazu takových velikánů 
našich dějin, jakými byli Jan Hus, Jan Ámos Komenský, František 
Palacký, Karel Havlíček Borovský a další. Dá se říci, že vznikem sa-
mostatného státu bylo dovršeno naše národní obrození. 

Je naší společnou povinností vzdávat úctu těm, kteří se o to za-
sloužili. To, jak jsme žili, pracovali a tvořili, je vždy odkaz pro ná-
sledující generaci. Vždyť ti, co neznají svou minulost, budou těžko 
zvládat svou budoucnost. Proto oslavy stého výročí republiky jsou 
určeny především mladým generacím. Jsou výzvou k přemýšlení 
o odkazu našich dědů a pradědů. Nakonec mi dovolte citát, kte-
rý to nejlépe vystihuje: „Kde není poznání minulosti, nemůže být 
vize budoucnosti.”                                                                        Jaromír Blažek
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rozloučení s panem Jaroslavem Ulicou
Nespočetněkrát rozkvetly květiny na hrobech pečlivě udr-

žovaných i zarostly trávníčkem propadlé hroby těch, jejichž 
potomky rozvál do širého světa vítr. Tak šel život. Čas od času 
spočinuli v náručí této země i kněží, učitelé a významné 
osobnosti, které se podepsali celoživotním úsilím a prací 
na veřejném životě a osudech naší obce.

Jednou z takových osobností byl i pan Jaroslav Ulica. 
Ze smutečního oznámení se dočteme, že zemřel po dlouhé 
nemoci v neděli 2. prosince 2018 ve věku sedmdesáti pěti let. 
Jednomu dříve, druhému později dohoří svíce života a zby-
dou jen vzpomínky. Vzpomínky na dobrotu srdce, pracovi-
tost, organizační schopnost, um a obětavost.

Pan Jaroslav Ulica se narodil 27. srpna 1943 do dělnické 
rodiny v Halenkovicích na Katernicích. Zde prožil své dět-
ství se dvěma sourozenci Josefem a Antonínem. Navštěvoval 
Halenkovickou obecnou školu. V Napajedlích pak dokončil 
v roce 1957 základní školní docházku závěrečnou zkouškou. 
Z této školy je jen pár kroků do budovy dřívějšího kláštera, 
kde v roce 1960 ukončil učňovskou zkouškou obor zedník. 
V tomto roce začal studovat stavební průmyslovku, kterou 
ukončil maturitou v roce 1964. Svoji odbornou praxi zís-
kával ve Svitu a STS Otrokovice jako stavební mistr. V roce 
1967 byl pan Ulica přijat na místo projektanta v Centropro-
jektu Zlín, kde pracoval do 16. ledna 1991. Od tohoto data 
po dobu šestnácti let s mandátem vždy nejvyššího počtu hla-
sů starostoval obci Halenkovice.

Veřejné práci se pan Jaroslav Ulica věnoval i ve svém vol-
ném čase. Od roku 1970 působil jako člen stavební komi-
se při zpracování odhadů nemovitostí. Prováděl projektování 
domů a příslušenství, stavebních prací a fasád. V roce 1967 
až 1972 byl zvolen předsedou Svazarmu a opa-
kovaně ještě pak v roce 1977 až 1981. V těchto  

letech probíhala výstavba are-
álu střelnice. Jako poslanec 
národního výboru od roku 
1978 zpracovával administra-
tivu u akcí „Z“. Nemalou mě-
rou se organizačně i fyzicky 
zapojoval na přístavbě školy, 
výstavbě vodovodu, šaten TJ, 
kulturního domu a dalších ve-
řejných akcích, stál u obnovy 
kulturních tradic v obci, vo-
dění medvěda, pochovávání 
basy, hrál ochotnické divadlo. 
Do posledních sil byl aktivním 
členem kulturní komise. Obec 
byla jeho druhou láskou. Jen o málo lidech se dá říci, že byli 
opravdovými patrioty a pan Ulica byl jedním z nich.

V rodinných řádcích pana Jaroslava Ulici se můžeme do-
číst, že se oženil s paní Jarmilou Skopalovou, která mu byla 
celoživotní láskou a nejbližší osobou. Spolu postupně pře-
stavěli a zmodernizovali jeho rodný dům na Katernicích. Je-
jich manželství bylo obdarováno dcerami Jolanou a Soňou. 
Měl velkou radost ze dvou vnuků a pravnoučka.

Na jeden lidský život je to až neuvěřitelná energie a sna-
ha. Snaha žít svůj život pro druhé. Být ve vystupování čestný 
a přímý, v jednání vždy ochotný pomoci tam, kde bylo tře-
ba, být starostlivý o své nejbližší. Mnoho pan Ulica pro naši 
obec, spoluobčany a rodinu vykonal. Za to vše děkujeme. 
Všude a dlouhou dobu budeme nacházet stopy jeho práce. 
Bude žít v našich srdcích. 

Čest Vaší památce.                        Jaromír Blažek, Josef Janeček st.
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100. výročí založení československé repUbliky
v mnoha městech a obcích české a slo-

venské republiky, proběhly v letošním 
roce oslavy stého výročí založení republiky 
a vzpomínky na ukončení i. světové války. 

i v Halenkovicích se při konání oslav u zúčastněných střídaly 
emoce, radost z nabyté svobody a z naší práce a života v míru 
i vzpomínka na ty, které během války zasáhl těžký osud.

Celý program oslav zahájily 26. října 2018 dny otevřených dveří. 
Byly zpřístupněny prostory hasičské zbrojnice, kostela, mateřské 
a základní školy, kde si mohli nejen rodiče žáků prohlédnout jed-
notlivé učebny a prostory školy a výstavku výtvarných prací dětí 
s tematikou oslav. Ve druhém patře kulturního domu návštěvníci 
zhlédli Výstavu ke 100. výročí založení republiky.

Na slavnostním shromáždění u pomníku padlých stáli čestnou 
stráž členové hasičského sboru, během programu zazněly krátké 
proslovy představitelů obce a vystoupení dětí ze základní školy 
s pásmem písní a veršů. 

Kolem sedmé hodiny se začínal plnit kostel sv. Josefa. Na slav-
nostním koncertu zde vystoupil barokní soubor Ensemble Inégal 
s unikátním programem. Členové souboru přednesli dílo od Ada-
ma Václava Michny (1600–1676) – Loutna česká, v jeho rekonstru-
ované kompletní podobě v novodobé premiéře. Jedinečný nebyl 
jen koncert, ale i některé neobvyklé hudební nástroje, na které 
muzikanti doprovázeli dámské pěvecké duo ve složení – Gabriela 
Eibenová a Daniela Čermáková. Soubor dále vystoupil ve složení: 
Magdalena Malá – I. housle, Jan Hádek – II. housle, Petr Hamouz 
– violoncello, Jan Čižmář – teorba, Adam Viktora – umělecký ve-
doucí, varhany.

Poté už se všechny děti, velké i malé, připravovaly na lampiono-
vý průvod, který byl ukončen na letišti na Vrchovici závěrečným 
ohňostrojem. Tím byl program oslav v tento den oficiálně ukončen. 

red

Vystoupení dětí ze základní školy

K. Linhartová, N. Vilímková, J. Berzedyová, VI. třída Barokní soubor Ensemble Inégal

Shromáždění u pomníku padlých

Výstava v kulturním době v Halenkovicích

Při koncertu v kostele sv. Josefa
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válka Je vůl 
pro nás, obča-

ny české repub-
liky, se koncem 
října a počátkem 

listopadu spolu setkávají dvě vý-
znamná výročí. 28. října si připo-
mínáme vyhlášení československa  
a 11. listopadu ukončení světové vál-
ky. Říkají nám ještě dnes něco?  má 
vůbec smysl si připomínat tak staré 
události?  proč československo vznik-
lo spíš, než skončila válka?  Jak vůbec 
vypadá válka? Je opravdu tak nesmy-
slná a absurdní? Jaká vůbec byla vzpo-
mínaná první světová válka?  

Titulek tohoto sloupku – válka 
je vůl – bylo jedním z hesel hnutí hi-
ppies při protestech proti válce ve Vi-
etnamu před padesáti lety, jak ukazu-
je slavný Formanův film „Vlasy“ (Hair). 
Toto stručné heslo, válka je vůl, však 
platí pro všechny války, i pro tu, která 
skončila 11. listopadu roku 1918.

proč světová válka
Říkali tehdy Světová válka, proto-

že si neuměli představit, že by po hrů-
zách této války mohla následovat další. 
Byla nejkrutějším a nejabsurdnějším 
činem v dosavadní lidské historii. V je-
jím průběhu se jí od vypuknutí vál-
ky v roce 1914 až po její konec v roce 
1918 účastnilo neuvěřitelných 65 mili-
onů vojáků celého světa.  

Namítnete, že to bylo dávno a nás 
se to netýká? Že my dnes sledujeme vál-
ky na celém světě v teple domovů z te-
levize a internetu? Že máme dokonalý 
přehled o dění na celém světě?  To ale 
nebyla událost, která by se odehrávala 
někde na druhém konci světa. My, kteří 
žijeme zde, kde již nebyla válka více než 
70 let, si válku a život ve válce dnes ne-
umíme představit. Týkala se ale přímo 
našich předků a tím i nás.

Ale ne jenom těch, kteří museli jít 
bojovat „za císaře pána a jeho rodinu“. 
V průběhu války bylo z Halenkovic od-
vedeno do armády 213 mužů a chlapců, 
kteří byli posláni do války, aby bojovali 
a umírali. Jejich seznam je na výstavě 
v kulturním domě. Přečtěte si jejich 
jména. Ta jsou téměř shodná s dneš-
ním seznamem halenkovických obča-
nů. Téměř každé zdejší rodiny se válka 
dotkla. Dovedeme si dnes představit, 
že 213 našich spoluobčanů, příbuz-
ných, kamarádů a sousedů, mladých, 
zdravých mužů by odešlo z Halenko-

vic s vysokou jistotou, že se už nikdy 
nevrátí? Nebyli sami, stejný osud po-
tkal muže na území téměř celé Evropy. 
Jen z českých zemí jich bylo odvedeno 
a posláno na frontu 1,2 milionu.

beznaděj prostých – arogance mocných
Válka je krutá. Sami se můžeme 

na uvedené výstavě přesvědčit o po-
citech halenkovických vojáků. Dopis, 
ve kterém devatenáctiletý František 
píše o chystaném přesunu do Solno-
hradska... „v noci povidali, že tam nás 
oblečů už do těch umrlčích šatů a po-
jedeme  do  Itálie“… a prosí rodiče, ... 
„ty psaňa si schovávejte, kdo ví, kolik 
jich  bude,  a  které  bude  poslední“…, 
jsou krutým a dojímavým svědectvím 
o hrůze a beznaději těchto mužů. Po-
dobná slova bývají v dopisech k smrti 
odsouzených zločinců před popravou. 
Tito chlapci však nespáchali žádný zlo-
čin, žádný soud je k smrti neodsoudil. 
Přesto měli stejný osud. Proč? Proto-
že válka nemá logiku, protože válka 
je vůl.  

I dnes, sto let od jejich napsání 
se neptejte na pocity těch, kteří pře-
pisovali tyto staré listy, abychom 
se s nimi mohli seznámit i my.  Byli 
to normální chlapci, kteří byli odtrženi 
od svých rodičů, sourozenců, kamará-
dů, prvních lásek.  Měli své sny a přání, 
které si nemohli splnit.

Ukázalo se, že ti, kteří válku rozpoutali,  
si neuvědomovali, jaká bude. Zpočátku 
si mysleli, že to bude otázka několika 
málo měsíců, kdy rakouská armáda 
dá za ponaučenou Srbsku za sarajevský 
atentát.  Po vstupu dalších zemí se však 

válka rozšířila jako rakovina. Válka, 
o které si mysleli, že bude rychlá – 
blesková, se změnila na strašnou 
a dlouhou zákopovou válku.

V následujících čtyřech letech byly 
odzkoušeny a použity úplně nové dru-
hy zbraní – poprvé byla hromadně po-
užita letadla, tanky, otravné plyny, che-
mické zbraně, kulomety, plamenomety, 
těžké dělostřelectvo. Jsou to zbraně, 
které změnily dosud známý průběh 
bojů. Poslední fází boje už nebylo 
střetnutí muže proti muži, ale likvida-
ce protivníka, kterého ani nevidíme. 
Válka se změnila na stroj na anonymní 
hromadné zabíjení. Ale nejen zabíjení. 
Chemické zbraně, plamenomety a dal-
ší nové zbraně nejen zabíjejí, ale také 
způsobují zranění, jejichž důsledkem 
je pro zasažené zmrzačení a nesnesi-
telná utrpení po celý zbytek života.

V této válce se také poprvé projevi-
lo tak kruté chování jednoho národa 
k druhému, že se dá označit jako geno-
cida. Ta v další válce dosáhla takového 
stupně dokonalosti, že hrozila likvida-
ce celých národů.

Po čtyřech letech bezvýsledného ni-
čení a umírání byla Evropa rozvrácená, 
staré říše se hroutily, na jejich troskách 
vznikaly nové státy. Tak i Českosloven-
sko. To bylo vyhlášeno ještě v průběhu 
války, která dál pokračovala další dva 
týdny.  Ještě nejméně dva týdny mohly 
rodiny odvedených vojáků dostat do-
pis, že jejich syn, manžel, otec, bratr, 
padl za již nevládnoucího císaře a za již 
neexistující Rakousko-Uherskou říši.  
Dnes nepředstavitelné.

Pokračování na straně 5.

I. světová válka / vozatajstvo rakouské armády 
třetí muž zprava je František Riedl st.
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A výsledek této války? Na pomníku 
padlých v naší obci je uvedeno 45 jmen 
halenkovických mužů, kteří v této vál-
ce padli a 12 jmen těch, kteří zemřeli 
na následky válečných zranění.  Nej-
mladším z nich bylo 18 let. Jaké měli 
plány do života, který ještě ani nemohli 
pořádně začít? Celkem padlo z českých 
zemí asi 140 tisíc mužů. Prokazatelně 
bylo na všech frontách zabito asi osm 
a půl milionu lidí. Spolu s raněnými 
a nezvěstnými přinesla válka utrpení 
37 a půl milionu lidí. Děsivá, krutá, bi-
lance.

absurdita posledního dne
Celá surovost a absurdita války 

se snad nejvíce ukázala na posledních 
dnech války. Po dlouhých jednáních 
bylo 11. listopadu 1918 v 5 hodin ráno 
dosaženo příměří a dohody, že válka 
skončí v 11 hodin dopoledne toho dne. 
Zpráva se rychle rozšířila. Po čtyřech 
letech bojů, ve kterých zahynuly mili-
ony lidí přímo na válečných frontách 
a další desítky milionů lidí v týlu, by 
se mohlo zdát, že po takové zprávě 
si všichni oddychnou a přestanou vál-
čit. Ale opak je pravdou. Zatímco v ce-
lém průběhu války zahynulo každý den 
průměrně 2 250 vojáků, za poslední 
den padlo 2 738 vojáků. Proč?  Možná 
už po čtyřech letech válčení si na ni 
zvykli tak, že si bez ní nedovedli před-
stavit další život. Bylo by to vůbec mož-
né?

Při tom důvody pro smrt posledních 
vojáků byly stejně nesmyslné jak celá 
válka. Například poslední francouz-
ský voják padl asi 15 minut před jede-
náctou hodinou. Byla to spojka a nesl 
do přední linie zprávu, o níž si myslel, 
že je životně důležitá. Byl to ale rozkaz, 
že půl hodiny po příměří má být vojá-
kům vydáno teplé jídlo.

Jiné útvary se nechtěly vláčet s těž-
kou municí, a tak stříleli ze všech zbra-
ní, jak jen rychle mohli, jen aby se jí 
zbavili. Absurdní důvody pro zabíjení.

A stejně absurdně konec války popsal 
jeden britský desátník: „Bylo jedenáct 
hodin.  Němci  se  zvedli  ze  svých  zá-
kopů,  uklonili  se nám a odešli  pryč. 
To  bylo  všechno.  Neměli  jsme  nic, 
čím bychom mohli slavit, snad kromě 
sušenek.“  Jako na konci divadelního 
představení, jen nebylo publikum, kte-
ré by tleskalo. Čemu také?  Vždyť jen 
potvrdili, že válka je vůl.

opravdu je po válce? na smrt to neplatí!
Válka tedy skončila. Snad si před-

stavujete, že tím skončily všechny 
potíže a dál všechny čekala jen svět-
lá budoucnost. Ale nezapomeňme, 
že válečná pole byla po celé Evropě, 
pošta byla pomalá, doprava rozvrá-
cená. Dlouho, někdy i několik týdnů 
čekaly rodiny, jestli se jejich příbuz-
ný vrátí. Ale ani návrat nebyl jed-
noduchý. Maminka nám vyprávěla, 
že když se z války vrátil její strýc, 
chtěli se s ním všichni vítat. On je ale 
odmítl. Venku, na dvoře, spálili všech-
no, co měl na sobě a jeho v horké vodě 
doslova vydřeli. Až po této očistě 
se mohl obejmout s manželkou a dět-
mi. Důvodem byly vši.  Jak se toto lí-
čení návratu z války liší od filmových 
návratů, od hraného objímání a líbá-
ní.

Vši ale nebyly to nejhorší, co Evro-
pu po světové válce čekalo. V průběhu 
války nastal obrovský pohyb obyvatel 
zeměkoule. Nejen evropských náro-
dů, ale války se zúčastnily i národy 
z Afriky, Asie, na evropském bojišti 
byla nasazena i armáda USA. Hygi-
enické podmínky při dlouhodobém 
pobytu v zákopech byly živnou půdou 
pro šíření nemocí. A tak se po celé 
Evropě rozšířila pandemie Španěl-
ské chřipky. Nebylo proti ní obrany, 
nevybírala si, napadala všechny. Pe-
nicilin čekal na svého objevitele ješ-
tě 20 let a DDT na své použití čeka-
lo až do konce druhé světové války. 
Odhaduje se, že pandemii španělské 
chřipky padlo v letech 1918 až 1920 
za oběť 50 až 100 milionů lidí.  V ně-

kterém z hromadných hrobů ve Vídni 
jsou i ostatky mladé moravské služky, 
která mohla být mojí tetou.

nová evropa ...a co bude dál?
Válka skončila a mapa Evropy 

se zcela změnila. Zanikly staleté říše. 
Zmizelo Rakousko-Uhersko a z něj 
vznikla řada nových států (Českoslo-
vensko, Rakousko, Maďarsko, Bul-
harsko, království Srbů, Chorvatů 
a Slovinců).  Zmizela Osmanská říše. 
Rozpadlo se carské Rusko i Německé 
císařství.

Nové státy sice vyhlašovaly, že jsou 
založeny na demokratickém princi-
pu, ale hlavní myšlenkou jejich vzni-
ku bylo řešení národnostních otázek. 
Nové státy neměly s demokracií žádné 
zkušenosti.  Proto za pár roků převážil 
v okolních státech, hlavně v Německu 
nacionalizmus, který se rychle změnil 
v nacizmus. A Československo, ze kte-
rého se za dvacet let po válce stal osa-
mocený ostrov demokracie obklopený 
fašistickým Německem a Maďarskem 
jim nakonec podlehlo.

Následovala II. světová válka, kte-
rou zastavily až desetimiliony mrt-
vých a dvě atomové bomby. Tolik 
obětí stálo to, že my už 70 let nevíme, 
co je to válka.

Proto si ji připomínáme, i ty chlap-
ce, kterým nebylo dovoleno splnit 
si své sny a přání. Vzpomeňme si na ně 
vždy, když míjíme pomník s jejich jmé-
ny. Byli zabiti i proto, abychom my 
už 70 let znali válku jen z vyprávění. 
Aby lidstvo poznalo, že válkou se nic 
nevyřeší, protože válka je vůl.         as

Pokračování ze strany 4. I. světová válka / Bukovina, vojáci v zákopech 
mezi nimi i rodáci z Halenkovic
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Dochované dopisy z 1. světové války mladého vojáka FraNTIška rIeDla 
adresované jeho mamince.

dopis č. 1
V Brně, 29/4, 1915
Drahá maminko!
Přijměte ode mne srdečný pozdrav aj Pepek. Jak se Vám 

vede? Mě jaktak, je horko už cvičíme s kverama, tak su 
každý den vysílený, že ani večer se mě nechce jít pro menáž 
(vojenská strava). Vody tam nikde není, musím platit 
za sodovku 12 kr. Co to je, když se chce pit, to bych jich 
vypil s deset, horko je velké su pod pažama opařený a nohy 
ty mě bolijů aspoň kdyby mě spuchly to bych se dostal dom. 
6. května jede od nás marškumpanie (pochodový prapor) 
a tož to oni tak cvičíjů, budou z nás vybírat, kerému to jde. 
Dělal bych to pomály, ale zas bych to nadávání nevydržel. 28. 
jsme stříleli tak jsem měl s pěti ran 4 trefy. Co měli nejmíň 

3, tak nás hned cuksfíra (četař) zapisuje. Radši kdyby jsme 
už jeli tu to není ani k vydržení. Honijů nás jak pse. Hrom 
do takového života. To žádný ani nevěří, co voják musí zkusit 
v takový čas. Žádnému si nemůže stěžovat, aby se mu ulevilo 
musí trpět jako němé zvíře, že se na to už Bůh může dívat. 
Toto je psané ráno. Musím jít pryč je ½ 6hodiny na hrubý 
eksecirplatz (cvičiště) je to 1/3 hodiny cesty. 

Už sem přišel, tak včil Vám to napíši, co jsme dělali. Učí-
me se kvergrify (cvičení se zbraní) a podle muziky chodit. 
To je podívaná jak lidi trýzníjů a k tomu hraje muzika. Dom 
jsme se sotva vlékli, byli jsme napakovaní sakum pikum. Vy-
pil jsem tam dnes 3 sodovky 36 kr. Tak bych Vám to všechno 
vypsal, ale nejde to! Za jedno nesmíme a za druhé vy o to ne-
stojíte, abych Vám stěžoval se. Šak to dlouho už trvat nebude 
možná ani 3 týdny a pojedu pryč, tak na to čekám. Kdybyste 
věděli, jak nám Ti zkazili naše mladé žití, co si každý pře-
je to můžete vědět, já sám: mám se tu trápit tak radši kdybych 
byl tam. Mamičko nepíšte takového nic! Když byste mě chtěli 
trochu pomoc tak mě můžete leda chlebem a kdybyste měli 
pár grošů zbytečných co jich nepotřebujete, tož byste mě 
mohly poslat aj fajku a pár známek – do města už zase ne-
smíme, kterýsi nesalutoval hejtmanovi tak nám to zakázali. 
Aspoň kdybych byl tu s Janem po tom je mě tak teskno, mám 
tu chlapce, ale radši byl bych s ním.  Nech Vám dajů Gabrhelí-
kovi adres na něho a pošlite mě ji taky. Jich pozdravuju prav-
da jeto naškrabané píšu to honem nebo nemám čas.

Musím si čistit kver a sebe a potom do školy. Tak Vás ještě 
jedno pozdravuji a líbám a zároveň celou rodinu a sůsedy. 

Taky s Bohem Váš Franta.
Aj tatínkovi 
s Bohem,
  s Bohem  
   na šťastné shledání!

Prej tam o mě lidé vykládají, že jsem se bil nožem, jest-
li to uslyšíte, tak jim řeknite, aby mě dali pokoj – nech 
se na to každý přeptá, to mě psala Fana. Ale jsem jí napsal 
bude mět toho dost – už jí psat nebudu.

Z rodinného archivu: Anna Horková, Zbyněk Horka

přinášíme vám dva lidské osudy,
s nimiž jsme se seznámili při přípravě 
výstavy ke 100. výročí
založení naŠí repUbliky.
Je neskutečné, jakým tragédiím
vděčíme dnes za to, že žijeme.
Těchto příběhů jsou tisíce...
Vzpomínky obyčejných mužů – vojáků
by nám měly být neustálým mementem.
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dopis č. 2
Vás a rodné mojí dědinky.
Nermuťte se mamičko nad tím, možná že se shledáme zase. 

A když zůstanu, tím bude lépe. Aspoň budu od těch tram-
pot vysvobozený. Kdo ví, kdy naši Moravěnku uvidíme, jaké 
je těžké loučení s naší Moravěnkou. Tak milá nám je, dokud 
jsme v ní. Jsme mezi našíma. Nermuťte se, jaké mám tady 
toho bolu v sobě dosť, ale si to odrážím, jak mohu. Doufám 
neustále, že se shledáme, kéž by to už bylo. Tak nás ohlou-
pili – měl 3 regiment v sobotu svátek, tak jsme byli v kostele 
a donda z něho, tak nám říkali, že máme jít pro pivo. Tak mi 
plni radosti jsem utěkali na dvůr a dondá tam tak si nás za-
psal a o poledni prej Vy jedete pryč. Každý zůstal jak omrá-
čený, tak jsem čekal kdy kerý přijedete! Bylo v nedělu poled-
ně a žádného, tak hned sem Vám psal. A tu byly 2 hodiny tu 
Pepek jide. To bylo radosti, to si nedovedl ani představit. Jak 
by to na Halenkovicích neděle, že jedem pryč – se strýčkem 
Gabrhelíkem sem byl – s Novákem z Doliny mlynářem – tam 
nás počastovali pivem a každému 3 veržiny a 3 půl litry piva 
– včil Halenkovští Janečka tu byli s Vičánkem ze Zádřinoví 
a Jos. Lukešů – tak besedy jsme měli plno. Jsme se aspoň tro-
chu potěšili.   

dopis č. 3
Drahá matičko!
Přijměte ode mne poslední pozdrav a políbení z Brna. Jak 

Vám za to děkuju, velice jsem rád, že sem za mnou Pepek do-
jel, už jsem myslel, že už Vás žádného neuvidím. Děkuju. 

Bůh Vám zaplať, zato matičko! Možná, že je to aj posled-
ní. Kéž by dal Bůh a se vrátil dom, buďte jista, že bych Vám 
se za to odměnil. Jedu dnes už pryč, povídají, že do Solnohrad-
ska, ale já už vím, že tam dlouho nebudu. V noci povídali cuk-
sfíři (četaři), že tam nás oblečů už do těch umrlčích šatů a po-
jedeme do Itálie. Bůh sám ví vrátím-li se nebo víc nespáchám.   

Ale tatínek mě nic nepíšů, nevím, co je s nima. Tak až budu 
na místě a budu mět jet na hranice tak se dám vyfotografovat 
a tož Vám pošlu a adres Vám pošlu hneď, jak tam dojedu. 

Tak s Bohem mamičko buďte zdraví a mějte se dobře. 
Na šťastné shledání.

S Bohem Moravěnko!
Ještě jeden pozdrav a políbení Vám posílá Váš věrný syn 

Fraňa.
PS: (na boku dopisu) Ty psaňa si schovávejte, kdo ví kolik 

jich bude, a které bude poslední….

dopisy z vojny 19letého Františka riedla mamince a rodině.
František padl na ruské frontě rok po napsání uvedených řádků. 

Po jeho příběhu pátral potomek z rodu Riedlových Ing. Zbyněk Hor-
ka, který mimo jiné oslovil Vojenský ústřední archiv v Praze. Bylo mu 
sděleno, že pátrání po osudech jeho předků, účastníků 1. světové války 
přineslo pouze částečný úspěch. Hlavní prameny tzv. kmenové listy byly 
zhruba před 30 lety v bývalém archivu vojenské evidence osob v Trnavě, 
zničeny. Úspěšnější bylo pátrání v kartotéce padlých a zemřelých přísluš-
níků rakousko-uherské armády v 1. světové válce.  Z výpisu knihy úmrtí 
se dozvídáme, že Vojín František Riedl, nar. 1896 v Halenkovicích, zemřel 
4. 9. 1915 u Borbiny, Volyňsko v Rusku. Datum pohřbu neudáno, označení 
hřbitova – na bojišti…

František riedl, ml. (*26. 1. 1896) 
Pohled ze Salzburku pro bratra 
Josefa, který byl v té době ještě doma 
(narukoval v tomto roce – 1915) 
Foto je z 13. 6. 1915. Padl 4. 9. 1915 
u Borbina, Volyňsko v Rusku (dnešní 
Ukrajina).
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Štěpán JUŘena
se narodil 14. 12. 1900 jako syn Františka Juřeny domkaře 

v Halenkovicích a matky Františky Juřenové roz. Baštincové 
jako třinácté dítě. Ve čtyřech letech mu zemřela matka a vý-
chova spočívala na starších sestrách. V deseti letech se ho ujal 
jeho kmotr, rolník Josef Kolečkář z Katernic č. 115, kde setrval 
do začátku války r. 1914, kdy jeho kmotr narukoval do armády. 
Tuto situaci řešil odchodem z Halenkovic ke svému nejstar-
šímu bratrovi Františkovi do Předmostí u Přerova, kde měl 
bratr pekařskou živnost. Také zde žila 
jeho sestra Marie. Štěpán Juřena po krát-
kém obeznámení se ze situací vstoupil 
do služby na statku u Pokorných, kde 
sloužil do r. 1918, kdy byl povolán do ar-
mády CK a s plukem nasazen na italskou 
frontu, kde setrval až do konce I. sv. války. 
Po skončení války se vrátil do Předmostí. 
Bratr František byl v Rusku v českoslo-
venských legiích, a tak řešil stávající si-
tuaci nástupem zaměstnání při výstavbě 
železničního mostu v Přerově přes řeku 
Bečvu. V roce 1921 musel narukovat 
do ČS. armády do Olomouce (služba v CK 
armádě se nezapočítávala).

Po skončení vojenské služby nastoupil 
do zaměstnání v olomouckém parku, kde 
získal znalosti zahradnické a 1. 9. 1926 
byl vyžádán učitelským ústavem, jako 
zahradník do pokusné zahrady. V tom-
to roce se také oženil s Bohumilou Ob-
zinovou z Dubu na Moravě a nastěhoval 
se do domku patřícího k pokusné zahradě v Olomouci – Povlu, 
Horní Povelská 35.

Obyvatelstvo této části Olomouce bylo převážně němec-
ké a české vyrůstalo až postupem výstavby malometrážních 
bytů pro olomoucké chudé. Nárůstem českého obyvatelstva 
byl ustaven společný výbor Čechů a Němců „Národní jednota“, 
kde byly řešeny otázky soužití. V tomto výboru Štěpán Juře-
na působil hlavně v období, kdy v sousedním Německu zvítězil 
Hitler a „Národní jednota“ se začala rozpadat. Němci se cítili 
utiskovaní, což vedlo ke zhoršující se situaci. 

 

Československý válečný kříž je československé státní vyznamenání udělované příslušníkům 
československých a spojeneckých vojsk za osobní statečnost před nepřítelem, úspěšný čin vý-
konný nebo velitelský a jiné záslužné bojové činy, při kterých byli vystaveni nebezpečí života 
nebo život obětovali.

československý válečný kříž měl dvě varianty.
• Československý válečný kříž 1914–1918 zřízený dekretem prozatímní vlády Českosloven-
ské republiky v Paříži dne 7. listopadu 1918, oceňoval v úvodu jmenované skutky vykonané 
v průběhu první světové války. 
• Československý válečný kříž 1939 zřízený nařízením vlády Československé republiky 
ze dne 20. prosince 1940 a oceňoval skutky vykonané za druhé světové války.

ČESKoSLoVENSKý VáLEČNý Kříž

V této době probíhalo i v repub-
lice určité jištění, ve kterém byl 
Štěpán Juřena účasten, jako spolu-
pracovník vojenské správy. V tom-
to zapojení působil i za okupace 
v Obraně národa*. 

Od začátku okupace sedm olomouckých policistů se za-
pojilo do odbojové činnosti, kde také Štěpán Juřena působil. 

Napojili se na vysazeného parašutistu, 
kterého gestapo vypátralo a ten všechny 
udal. Celá skupina byla zatčena a pozdě-
ji v Berlíně popravena. 

Další podrobnější informace již nejsou 
k dispozici, ale 15. 12. 1945 byl Štěpánu 
Juřenovi In memoriam udělen preziden-
tem republiky Československý válečný 
kříž. Takové vyznamenání se neudělu-
je pro nic za nic. 

Nakonec vojenský historický ústav vy-
dal 23. srpna 1967 potvrzení o aktivní 
odbojové činnosti. 

Z rodinného archivu rodiny Juřenovy, 
Předmostí u Přerova 

*obrana národa (on)
Obrana národa byla vojenskou odbo-

jovou skupinou, jejímiž členy byli bý-
valí příslušníci československé armády. 
Tato tajná armáda si vybudovala rozsáh-
lé velitelsko-štábní struktury – ústřední, 

zemské, krajské (divize), okresní (pluky), úsekové (prapo-
ry), včetně specializovaných oddělení. V okamžiku vypuk-
nutí všeobecného povstání měly tyto struktury posloužit 
jako základ pro vybudování vojenských jednotek. Mužstvo 
měli tvořit bývalí příslušníci armády či členové Sokola, Orla 
a dalších skupin. Slabinou této struktury bylo to, že až pří-
liš kopírovala strukturu a dislokaci československé branné 
moci, což gestapu výrazně zjednodušilo práci při infiltraci 
a zatýkání.

 (Zdroj: https://forum.valka.cz/topic/view/38433/obrana-naroda)

1914–1918

1939
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Vážení občané Halenkovic, 
dovolte mi, abych vás jako znovu zvolený starosta obce Ha-

lenkovice pozdravil prostřednictvím našeho zpravodaje. Rád 
bych zde poděkoval občanům – především voličům, že přišli 
k volbám a vyjádřili tak svůj názor na chod a další směřování 
naší obce. Přesto bych byl spokojenější, kdyby účast v příštích 
volbách byla větší. Bylo by to více vypovídající. Tak je pro nás 
velkou neznámou názor téměř 40 procent lidí, kteří se voleb 
neúčastní. 

Nicméně, získané hlasy ve volbách stanovily poměrné za-
stoupení jednotlivých stran v novém zastupitelstvu. Iniciativa 
občanů Halenkovic získala 8 mandátů, Za Halenkovice krásněj-
ší 6 mandátů a Komunistická strana Čech a Moravy 1 mandát. 
Na základě těchto výsledků a většinového poměru mandátů 
v zastupitelstvu obce, jsme se jako vítězná strana dohodli, že za-
chováme předešlý model zastoupení v radě obce, což je 3+1+1. 
Proto jsme oběma stranám nabídli jedno křeslo. Z výsledku hla-
sování ustavujícího zasedání zastupitelstva je jasné, že sdružení 
Za Halenkovice krásnější místo radního nepřijalo. Jejich pod-
mínka byla mít v radě dva zástupce, s čímž jsme nesouhlasili. 

Rád bych také vysvětlil důvody, které mě vedly k rozhodnutí 
pokračovat ve funkci. Není to lehké, zvlášť potom, co jsem tvr-
dil, že o post starosty již nebudu usilovat a veřejně prohlašoval, 
že starostou nebudu. To potvrzovalo i mé poslední místo na kan-
didátní listině a další osobní aktivity směřující k návratu do fir-
my Continental. Nedělám to rád, že bych nedostál svým slovům, 
ale předvolební a povolební jednání nenasvědčovala tomu, 
že nastavený směr a volební program naší strany – Iniciativy 
občanů Halenkovic – bude dodržen. Věřil jsem, že se v naší stra-
ně najde vhodný kandidát, který funkci starosty přijme. Nesta-
lo se tak. V nastalé situaci, možná až moc vypjaté, a na základě 
podpory dalších kandidátů strany, a především velké podpory 
občanů (za niž ještě jednou děkuji), jsem se rozhodl přehodno-
tit své rozhodnutí a dále řídit naši obec. Nepočítal jsem s tako-
vou podporou a musím přiznat, že je to pro mě hodně zavazující, 
a byl to hlavní důvod mého rozhodnutí. Proto pevně věřím, že ti, 
kteří neradi mění své názory, mi prominou. 

I ti, kteří si přáli nějakou změnu, také nepřišli zkrátka. Složení 
zastupitelstva se změnilo téměř z poloviny. Jsou mezi námi 
nové a mladé tváře, ale také staronoví členové. Mezi nové členy 
vítám Bc. Karla Platoše, Lukáše Kuchaře, Tomáše Hofbauera, 
Miroslava Březíka, Ing. arch. Zuzanu Šaláškovou a staronové 
členy PaedDr. Marii Kašíkovou a Elišku Černochovou.

Slovo starosty

Dovolte mi, abych zde poděkoval bývalým, především dlou-
holetým členům zastupitelstva za obětavost, práci a čas, který 
obci věnovali, a požádal je, aby i nadále sledovali dění v obci 
a pokud možno se dále a aktivně zapojovali. Konkrétně děkuji 
Mgr. Radaně Dundálkové, Antonínu Stratilovi, Antonínu Ho-
láskovi, Dagmar Kylarové, Věnce Jadrníčkové, Mgr. Vojtěchu 
Tělupilovi a Ing. Elišce Trvajové. Děkuji i panu Františku Vo-
jáčkovi za čtyři roky práce ve funkci místostarosty. Zastupo-
val mne, pomáhal mi, poctivě pracoval na úřadě i v radě obce. 
Jsem rád, že jako radní bude pokračovat dál.

Za sebe slibuji, že budu jako starosta poctivě pracovat pro 
blaho naší obce a všech jejích občanů. Stanovený cíl je daný 
naším volebním programem a času není nazbyt. Máme sesta-
vený a schválený nový rozpočet na rok 2019. Musím přiznat, 
že se těším na další práci. Získal jsem novou energii a hlavně 
posilu v uvolněném místostarostovi p. Platošovi (uvolněný 
pro funkci znamená, že na úřadě bude pracovat denně). Má 
potřebné znalosti a předpoklady. Jako úředník ve státní sprá-
vě pracoval na MěÚ Otrokovice a v mnoha věcech týkajících 
se obce se už nyní dobře orientuje. Důležité je také zmínit, 
že vedení finančního výboru jsme opět svěřili do rukou Petra 
Strašáka, který je zkušeným odborníkem přes finance. Další 
členové: Mgr. Radana Dundálková, Ing. Jiří Sudolský, Antonín 
Stratil, Antonín Holásek. Kontrolní výbor povede kandidát 
protistrany Miroslav Březík. Další členové: Michal Kubičík, 
Tomáš Hofbauer, František Palla, Lukáš Kuchař. Výbory mo-
hou kontrolovat veškeré kroky našeho hospodaření se svě-
řenými prostředky, plnění usnesení a mají přístup ke všem 
dokumentům a dokladům týkajících se obce. Stejné pravomo-
ci má každý člen zastupitelstva. zastupitelstvo obce: Blažek 
Jaromír, Březík Miroslav, Černochová Eliška, Mgr. Gabrhelík 
Ondřej, Hofbauer Tomáš, Ing. Juřena Lukáš, PaedDr. Kašíko-
vá Marie, Kašpárková Anna, Kuchař Lukáš, Palla František, 
Bc. Platoš Karel, MVDr. Stiksová Iveta, Strašák Petr, Ing. arch. 
Šalášková Zuzana, Vojáček František. 

rada obce: Blažek Jaromír, Bc. Platoš Karel, MVDr. Stiksová 
Iveta, Ing. arch. Šalášková Zuzana, Vojáček František. 

A jak už jsem několikrát řekl, jsem starostou všech lidí naší 
obce, těch, kteří mě volili, i těch, kteří mě nevolili, a budu ke všem 
přistupovat stejně. Věřím, že se povolební situace uklidní a spo-
lečně budeme usilovně a poctivě pracovat, aby se v Halenkovi-
cích všem dobře žilo.                                                            Jaromír Blažek
Pozn. redakce: V měsíci prosinci odstoupil z funkce zastupitele 

Mgr. ondřej Gabrhelík, na jeho místo nastupuje náhradník Michal 
Kubičík (další v pořadí z téže strany, a to podle výsledku voleb – 
Zápisu o výsledku voleb do Zo).       

Starosta obce Jaromír Blažek Místostarosta Bc. Karel Platoš

Volební komise
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volby do zastupitelstva obce 
Ve volbách, které se konaly 5.–6. 10. 

2018, bylo pro volební období 2018 
až 2022 zvoleno patnáctičlenné zastupitel-
stvo obce. Volební účast byla 59,50 %. 

počet volených členů zastupitelstva: 15 
počet volebních obvodů: 1 / okrsky: 1 
voliči v seznamu: 1511 vydané obálky: 
899 volební účast v %: 59,50 odevzdané 
obálky: 889 platné hlasy: 11 902

* Novým členem zastupitelstva se slo-
žením slibu na II. zasedání zastupitel-
stva Obce Halenkovice, které se konalo 
20. prosince 2018, stal Michal Kubičík 
a ve funkci nahradil odstupujícího Ond-
řeje Gabrhelíka. 

kontrolní výbor:
Miroslav Březík 
– předseda
Lukáš Kuchař
Tomáš Hofbauer
František Palla
Michal Kubičík

 pořadí Jméno politická příslušnost kandidátka Hlasů
 1. František Vojáček bezpartijní IOH 563
 2. Jaromír Blažek bezpartijní IOH 560
 3. MVDr. Iveta Stiksová bezpartijní IOH 515
 4. Petr Strašák bezpartijní IOH 496
 5. Anna Kašpárková bezpartijní Za Halenkovice krásnější 439
 6. František Palla bezpartijní Za Halenkovice krásnější 430
 7. PaedDr. Marie Kašíková bezpartijní Za Halenkovice krásnější 388
 8. Miroslav Březík bezpartijní Za Halenkovice krásnější 379
 9. Mgr. Ondřej Gabrhelík * bezpartijní Za Halenkovice krásnější 363
 10. Bc. Karel Platoš bezpartijní IOH 361
 11. Lukáš Kuchař bezpartijní IOH 350
 12. Tomáš Veselský bezpartijní IOH 346
 13. Ing. Lukáš Juřena bezpartijní Za Halenkovice krásnější 328
 14. Eliška Černochová bezpartijní IOH 325
 15. Ing. arch. Zuzana Šalášková bezpartijní KSČM 136

Ing. Radek Henner  
Ing. Patrik Kunčar  
Libor Lukáš  
Ing. Jana Juřenčáková  
Ing. František Jordák  
Mgr. Milena Kovaříková  
doc. RSDr. Jan Popelka CSc. 

Gra�cké srovnání získaných hlasů pro kandidáty do Senátu – II. kolo

Gra�cké znázornění získaných hlasů pro jednotlivé strany

Zlínksý kraj Obec Halenkovice

Gra�cké srovnání získaných hlasů pro kandidáty do Senátu – I. kolo

Gra�cké srovnáznázornění získaných hlasů pro zastupitele obce

Zlínksý kraj Obec Halenkovice

INICIATIVA OBČANŮ HALENKOVIC
Za Halenkovice krásnější
Komunistická strana Čech a Moravy

František Vojáček
Jaromír Blažek

MVDr. Iveta Stiksová
Petr Strašák

Anna Kašpárková
František Palla

PaedDr. Marie Kašíková
Miroslav Březík

Mgr. Ondřej Gabrhelík
Bc. Karel Platoš

Lukáš Kuchař
Tomáš Veselský

Ing. Lukáš Juřena
Eliška Černochová

Ing. arch. Zuzana Kříčková
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prohlášení
Vážení zastupitelé, vážení občané, v rám-
ci předchozího jednání jsme odmítli jed-
no místo v radě a nepodpořili svými hla-
sy ani volbu starosty, místostarosty, ani 
radu obce Halenkovice.
Rádi bychom v rámci tohoto prohlášení 
veřejně objasnili důvody našeho jednání.
1) Volební výsledek. V první řadě by-
chom rádi na tomto místě poděkovali 
všem našim voličům. Bezmála 5000 
hlasů jsme získali díky korektně vedené 
kampani. Při získaných 6 mandátech na-
bídnuté rozložení rady – 3 pro Iniciativu 
občanů Halenkovic, 1 pro KSČM a 1 pro 
Za Halenkovice krásnější – tedy neod-
povídá volebnímu výsledku, a je pro nás 
tím pádem neakceptovatelné.
2) Obsazení pozice starosty obce. Citát 
z článku „Slovo starosty“ publikovaném 
v Halenkovickém zpravodaji: „Co mohu 
veřejně a s jistotou potvrdit, je to, 
že se již nebudu ucházet o post starosty. 
Jsem optimista, vidím kolem sebe spous-
tu šikovných a pracovitých lidí, a věřím, 
že se najde člověk, který bude obec řídit 
poctivě a vnese nové nápady do jejího 
rozvoje.“
Kromě kontinuálního, více než roční-
ho mlžení veřejnosti, vnímáme zásadní 
problém v nalezení motivace starono-
vého starosty pustit se po 12 letech opět 
do aktivního vedení obce. I my jsme 
mockrát slyšeli o „syndromu vyhoření“.
V naší kandidátce byli vytipování mini-
málně 2 kandidáti schopni převzít ve-
dení obce. Absolutní neochota jednat 
s námi o našich kandidátech nás vede 
k závěru, že tu jde více o politikaření, než 

rada obce: Jaromír Blažek, MVDr. Iveta 
Stiksová, Ing. arch. Zuzana Šalášková, 
Bc. Karel Platoš, František Vojáček

Finanční výbor:
Petr Strašák 
– předseda
Mgr. Radana Dundálková
Antonín Stratil 
Ing. Jiří Sudolský
Antonín Holásek

počet zvolených zastupitelů
7,02 % hlasů

51,35 % hlasů

41,63 % hlasů

iniciativa občanů Halenkovic
strana získala 6 112 hlasů (8 mandátů)

za Halenkovice krásnější
strana získala 4 955 hlasů (6 mandátů)

komunistická strana čech a moravy
strana získala 835 hlasů (1 mandát)

o zájem a snahu společně najít kandidáta, 
který má o vedení obce zájem a tuto funk-
ci by chtěl vykonávat s plným nasazením.
3) Obsazení pozice místostarosty obce. Již 
delší dobu se mluví o asistentovi starosty, 
který by nebyl volen, ale vzešel by na zá-
kladě výběrového řízení a byl by zaměst-
nancem obecního úřadu zcela nezávislý 
na volebním výsledku a v případě výměny 
vedení obce by zajišťoval kontinuitu běhu 
úřadu. Tuto pozici definoval starosta sám 
a nám dává smysl. Se zavedením uvolně-
ného místostarosty a zrušením této pozi-
ce nesouhlasíme, protože hlavní výhoda 
– zaučení případného nového vedení obce 
– zanikne s odchodem místostarosty a ne-
malé vynaložené finanční prostředky 
se minou účelem.
4) Rádi bychom na tomto místě apelovali 
na vás, nové zastupitele, abyste se snažili 
udělat si nejprve vlastní názor na projed-
návanou problematiku a informace si ově-
řovali. Praktika, že zápis ze zastupitelstva 
je sepsán předem s jasně vyznačeným, 
co zastupitelstvo „schválilo, a co naopak 
neschválilo“, by měla být zrušena úplně.
Z těchto důvodů se nemůžeme podílet 
na vedení obce a pokusíme se poprvé 
v historii obce vytvořit konstruktivní opo-
zici. Rádi bychom postupně zavedli veřejné 
vysílání ze zastupitelstva obce. Dění v obci 
pak budeme veřejně komentovat a disku-
tovat na naší facebookové stránce.
Na závěr chceme jednoznačně zdůraznit, 
že toto prohlášení činíme v dobré vůli 
zlepšit chod a vedení obce a velmi bychom 
uvítali oboustrannou otevřenou věcnou 
komunikaci.                 Za Halenkovice krásnější
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volby do senátU parlamentU čr 
první kolo senátních voleb proběhlo 5. a 6. října 2018 (volby byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky č. 85/2018 Sb.). 

druhé kolo senátních voleb se konalo o týden později, v pátek 12. října a sobotu 13. října 2018.

kandidát volební 
strana

počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

1 Henner Radek Ing. SPD 3 808 X 9,16 X
2 Kunčar Patrik Ing. Bc. KDU-ČSL 13 875 11 117 33,39 60,77
3 Lukáš Libor Soukromníci 11 308 7 176 27,21 39,22
4 Juřenčáková Jana Ing. REAL 4 699 X 11,31 X
5 Jordák František Ing. KSČM 1 819 X 4,37 X
6 Kovaříková Milena Mgr. ČSSD 3 390 X 8,16 X
7 Popelka Jan doc. RSDr. CSc. SPOZ 2 644 X 6,36 X

výsledky ve volebním obvodu Halenkovice 
kolo okrsky  voliči v seznamu  vydané obálky  volební účast v %  odevzdané obálky  platné hlasy
1. kolo 1 1511 899 50,50 765 667
2. kolo 1 1510 162 10,73 161 161

1. kolo
kandidát počet hlasů
Ing. Henner Radek 129
Ing. Bc. Kunčar Patrik 222
Lukáš Libor 133
Ing. Juřenčáková Jana 80
Ing. Jordák František 33
Mgr. Kovaříková Milena 36
doc. RSDr. Popelka Jan CSc. 34

2. kolo
kandidát počet hlasů
Ing. Bc. Kunčar Patrik 136
Lukáš Libor 25

Ing. Radek Henner  
Ing. Patrik Kunčar  
Libor Lukáš  
Ing. Jana Juřenčáková  
Ing. František Jordák  
Mgr. Milena Kovaříková  
doc. RSDr. Jan Popelka CSc. 

Gra�cké srovnání získaných hlasů pro kandidáty do Senátu – II. kolo

Gra�cké znázornění získaných hlasů pro jednotlivé strany

Zlínksý kraj Obec Halenkovice

Gra�cké srovnání získaných hlasů pro kandidáty do Senátu – I. kolo

Gra�cké srovnáznázornění získaných hlasů pro zastupitele obce

Zlínksý kraj Obec Halenkovice

INICIATIVA OBČANŮ HALENKOVIC
Za Halenkovice krásnější
Komunistická strana Čech a Moravy

František Vojáček
Jaromír Blažek

MVDr. Iveta Stiksová
Petr Strašák

Anna Kašpárková
František Palla

PaedDr. Marie Kašíková
Miroslav Březík

Mgr. Ondřej Gabrhelík
Bc. Karel Platoš

Lukáš Kuchař
Tomáš Veselský

Ing. Lukáš Juřena
Eliška Černochová

Ing. arch. Zuzana Kříčková
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září 2018 až prosinec 2018

z jednání zastupitelstva a rady obce 
ro schválila
• smlouvy na zřízení věcného břemene pro 
E.ON Distribuce č. OT-014330045773/004 kabel 
NN Malínek.
• smlouvy na zřízení věcného břemene pro 
E.ON Distribuce č. OT-014330046736/002 vede-
ní NN Chludová.
• zaslání žádosti na ŽP Otrokovice na kontrolu 
nakládání s odpadními vodami paní A. Kubisová. 
Termín: v polovině roku 2019.
• výpůjčku části obecního pozemku p. č. 270/53 
pro zbudování nového oplocení u RD č. p. 510. 
• žádost ZŠ a MŠ Halenkovice o přijetí finanční-
ho daru z Nadace Synot ve výši 10 000 Kč na vy-
bavení sportovních potřeb a pomůcek do tělo-
cvičny ZŠ.
• příspěvek cca 1 000 Kč na zajištění občerstve-
ní na akci Otrokovické chodníčky.
• jako správce sportovního areálu u ZŠ Halen-
kovice paní H. Huťkovou a odměnu na základě 
dohody o provedení práce ve výši 100 Kč/hod. 
s platností do 31. 12. 2018, dle odpracovaných 
hodin.
• výpůjčku části obecního pozemku 
p. č. 270/25 pro uložení materiálu a opravy RD 
č. p. 603.
• změnu rozpočtu č. 2/RO/2018.
• dodatek smlouvy s Ing. T. Poslušnou na za-
měření komunikací Dolina I., II. a III. – změ-
na termínu na 30. 3. 2019 a navýšení ceny 
o 10 000 Kč na jednotlivé části z důvodu doplně-
ní o souhlasné prováděcí opatření.
• žádost ZŠ a MŠ Halenkovice o přijetí věcné-
ho daru od SRPŠ Halenkovice ve výši 13 420 Kč, 
na vybavení sportovních potřeb a pomůcek 
do tělocvičny MŠ.
• záměr výpůjčky části obecního pozemku 
p. č. 3881 pro zbudování parkovacích míst pro 
1–2 osobní vozidla, za podmínky údržby před-
mětného pozemku.
• uzavření smlouvy s firmou Clerio – software 
na evidenci poplatků a mapové podklady.
• zapůjčení části plochy letiště a části pozem-
ku u MK k žlutavskému lesu pro cvičení radistů 
AČR VÚ Opava.
• smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-
014330043212/001 s fy. E.ON Distribuce pro 
stavbu Halenkovice, Vlk, přípojka NN. 
• žádost ZŠ a MŠ Halenkovice o přijetí finanč-
ního neúčelového daru od SRPŠ Halenkovice 
ve výši 250 000 Kč a souhlasí s použitím finanč-
ního daru pro žáky ZŠ a MŠ např. pracovní sešity, 
dopravu, odměny atd.
• smlouvu s MěÚ Otrokovice odbor dopravy 
na zapůjčení plochy letiště pro zkoušky nových 
řidičů.
• nákup 2 ks notebooků pro I. stupeň ZŠ a MŠ 
Halenkovice, za podmínky zakoupení 2 ks 
z vlastního rozpočtu školy.
• poskytnutí stravenek zaměstnancům obce 
ve výši 100 Kč/den na jednoho pracovníka, 
za podmínek: úhrady 55 % nákladů zaměstna-
vatelem – platnost od 1. 1. 2019.
• umístění jímky s pravidelným vývozem u RD 
č. p. 325.
• příspěvek do tomboly pro obec Spytihněv – 
Slovácké hody.
• výpomoc po požáru RD – likvidace odpadu 
z požáru bude provedena na náklady obce. Pokračování na straně 13.

• přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpoč-
tu na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s ko-
náním voleb do senátu a zastupitelstev obcí dne 
5.–6. 10. 2018 ve výši 45 tis. Kč.
• pořízení obytné buňky do sběrného dvora  
na Dolině od fy. Fagus.
• poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
obce Halenkovice ve výši 5 000 Kč pro Domov pro 
seniory Lukov a pověřila starostu obce podpisem 
veřejnoprávní smlouvy.
• záměr výpůjčky části obecního pozemku  
p. č. 233/2 o výměře 98 m2 pro zbudování parko-
vacích míst pro osobní vozidla (včetně umístění 
rozebíracích zatravňovacích dlaždic), za podmín-
ky údržby předmětného pozemku.
• poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
obce Halenkovice ve výši 1 000 Kč pro Mgr. H. 
Huťkovou, na organizaci sprinterských závodů – 
zakoupení odměny pro závodníky. 
• smlouvu s Kamenictvím Gerhard ze dne  
15. 10. 2018 na pronájem 300 m2 na pozemku 
p. č. 754/1 jehož součástí je i stavba (Lipové) 
za podmínek dle návrhu smlouvy a pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy.
• žádost ZŠ a MŠ Halenkovice použití finančních 
prostředků z rezervního fondu na zaplacení chů-
vy v Mateřské škole Halenkovice po dobu dvou 
měsíců, tj. listopad a prosinec. Celková částka 
20 000 Kč.
• poskytnutí finančního příspěvku na Babybox 
Vsetín ve výši 1 000 Kč.
• smlouvu s městem Otrokovice na spolupráci 
při projektu Místní akční plán II. ORP Otrokovice 
s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008582 
s finanční spoluúčastí 33 631,20 Kč a platností 
smlouvy do 31. 8. 2022 a pověřila starostu obce 
podpisem smlouvy.
• výpůjčku části obecního pozemku p. č. 3881 
pro zbudování parkovacích míst pro 1–2 osobní 
vozidla, za podmínky údržby předmětného po-
zemku.
• výpůjčku části obecního pozemku p. č. 233/2 
o výměře 98 m2 pro zbudování parkovacích míst 
pro osobní vozidla (včetně rozebíracích dlaž-
dic), za podmínky údržby předmětného pozem-
ku.
• záměr výpůjčky části obecního pozemku  
p. č. 3534/11 pro vedení a zbudování přípojky 
kanalizace.
• záměr výpůjčku části obecního pozemku  
p. č. 3547/11 pro vedení a zbudování přípojky 
vodovodu.
• pořízení zrcadla na místní komunikaci u Sva-
tých – výjezd od RD č. p. 676 a 198.
• záměr pronájmu pozemku p. č. 50/1 o výmě-
ře 1648 m2 k hospodářské činnosti na dobu 5 let 
za cenu 500 Kč/rok pro paní Hučíkovou.
• inventurní komisi pro provedení inventur 
za rok 2018 ve složení: předseda – Bc. Karel Pla-
toš, členové – František Vojáček, MVDr. Iveta Stik-
sová, Ing. arch. Zuzana Šalášková.
• program pro I. zasedání ZO Halenkovice dne 
14. 11. 2018.
• rozpočtové opatření RO č. 3/RO/2018 v před-
loženém znění.
• střednědobý výhled ZŠ a MŠ na rok 2020 
a 2021.
• členský poplatek Svazu měst a obcí ČR na rok 
2019 ve výši 2 200 Kč – pevná část a variabilní 

část 
3 Kč/obyvatel 
a projednala zápis ze zasedání sněmu. 
• vyhlášení nominace členů spolků za práci 
s dětmi pro rok 2019, s termínem podání žádostí 
do 30. 4. 2019. Žádost bude doložena důvodovou 
zprávou a následně RO provede výběr ohodnoce-
ných členů pro rok 2019.
• zaslání žádosti na odpuštění pokuty z kontroly 
energetického auditu. RO se seznámila výsledkem 
energetického auditu provedeným na obci a ZŠ 
a MŠ. Na budově školy nebyl energetický štítek. 
• vyúčtování jednotlivých finančních dotací 
poskytnutých na rok 2018: Domov pro seniory 
Lukov, p.o., Dům sociálních služeb Návojná,  Fürst 
– nohejbal, Hložek – radioamatér, H. Huťková – 
atletické závody, J. Doležalík – rybářský kroužek, 
Oblastní spolek Českého červeného kříže, Zlín, 
Klub biatlonu Halenkovice, Senior Otrokovice, 
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kra-
je, Myslivecký spolek Podlesí Halenkovice, Pe-
čovatelská služba Napajedla, Charita Kroměříž, 
Charita sv. Anežky Otrokovice, Domov pro seni-
ory Napajedla, Český svaz včelařů, Tělovýchovná 
jednota Halenkovice, J. Jurásek – florbal, Středisko 
rané péče EDUCO, Cvičení s dětmi, centrum pro 
děti, Sociální služby pro osoby se zdravotním po-
stižením, SDH Halenkovice – děti, SDH Halenkovi-
ce, Divadelní spolek Haleny, Klub seniorů Halen-
kovice, Svaz tělesně postižených Halenkovice.
• realizaci kanalizační přípojky u RD č. p. 675 
a 668 do 50 000 Kč. Dle smlouvy s fy. Javorník, Ve-
selí n. Mor.
• zapojení elektřiny k buňce ve sběrném dvoře 
Dolina přes odpočtové hodiny z Fagusu s poplat-
kem cca 1500 Kč/rok.
• odpisový plán budovy a movitých věcí ZŠ a MŠ 
Halenkovice na rok 2019.
• oslovení p. Ocílky – nařízení zajištění budovy 
jeho RD po požáru.
• záměr pronájmu obecního pozemku pod buň-
kami za uvedených podmínek – potraviny Anička 
od 1. 1. 2019. 

ro projednala 
• přijetí dotace na kanalizaci II. etapa ze Zlín-
ského kraje (10 % výdajů) a převod finančních 
prostředků ve výši 2 691 000 Kč na účet obce dne  
23. 10. 2018.
• žádost na poskytnutí informací ke kabelové 
televizi a rozhodla o přeposlání žádosti na f. Sat-
turn Holešov k vyřízení.
• návrh na odkoupení části pozemku p.  č. 1117/3 
o výměře 10 m2 a pozemku p. č. 1117/10 o výmě-
ře 4 m2 a navrhuje ZO schválit odkoupení uvede-
ných pozemků.
• získání dotace z KÚ Zlín. kraje – neinvestiční 
účelová dotace pro ZŠ a MŠ ve výši 206 242,50 Kč 
na projekt Dětský klub Veselá škola.
• zápis ze sněmu Svazu měst a obcí ČR, a od-
souhlasila členský poplatek na rok 2019 ve výši 
2 200 Kč pevná část a variabilní část 3 Kč/obyvatel.
• žádost TJ Halenkovice na dotaci ve výši 
185 900 Kč na opravy areálu fotbalového hřiště. 
Žádost bude postoupena a projednána na ZO. 
RO doporučuje provést doplnění o konkurenč-
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z jednání zastupitelstva a rady obce 
Pokračování ze strany 12.
ní nabídku a kontrolu již poskytnutých financí 
na opravu areálu.
• nabídku firmy W–střechy na realizaci altánu 
u žlutavského lesa a schválila oslovení dalších 
firem k zaslání konkurenčních nabídek.
• žádost TJ na odměnu členů za práci s mláde-
ží. RO vyhlásí nominace na ocenění i dalších čle-
nů spolků za práci s dětmi pro rok 2019, s termí-
nem podání žádostí do 30. 4. 2019. Žádost bude 
doplněna o důvodovou zprávu a následně RO 
provede výběr.
• návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Halenkovice na rok 
2019 a ve spolupráci s finančním výborem před-
kládá tento upravený rozpočet ke schválení ZO 
v rámci jednání o rozpočtu obce na rok 2019.
• návrh na změnu pravidel pro výši rozpočto-
vých opatření rady, a to nové stanovení celkové 
částky, kterou by RO mohla disponovat během 
roku. Předloží na jednání ZO.
• oznámení starosty o postupu kontrolního 
výboru v rámci kontroly financování výstavby 
sportoviště. RO nedoporučuje vynášení dokla-
dů mimo budovu OÚ. Kontrolní výbor by měl 
pracovat dle platné legislativy, zákon o obcích 
č. 128/2000 §119 a kontrolu provádět na OÚ.
• zpracování finančního výhledu do roku 2023 – 
podmínka pro čerpání dotací. Schválí ZO.
• požadavek Barum rally na průjezd soutěže ka-
tastrem obce 2019. Postupuje k vyjádření ZO.
• s programem MMR podpory obnovy a rozvo-
je venkova a navrhuje projednat v diskuzi na ZO 
dotační tituly 2.1 podpora obnovy MK a 2.3 pod-
pora obnovy staveb a zařízení dopravní infra-
struktury.
• ceník TSO Otrokovice na rok 2019 – za svoz 
(popelnice) a vývoz (plasty) odpadů.
• vzdání se mandátu zvoleného zastupitele 
Mgr. Ondřeje Gabrhelíka a nástup náhradníka.
• udělení pokuty 10 000 Kč za scházející ener-
getický štítek na budově ZŠ.
• nové podmínky pro poskytování dotací 
z rozpočtu obce. Schválí ZO.

ro jmenuje
• pana Tomáše Hofbauera zastupitelem obce 
Halenkovice – 1. náhradníka dle výsledku voleb.
• pana Michala Kubičíka zastupitelem obce Ha-
lenkovice – 1. náhradníka dle výsledku voleb.

ro pověřila
• starostu a místostarostu obce prověřením sta-
vu všech rozpracovaných projektů obce – vodo-
vod, Lipové, chodníky u projekčních kanceláří.
• starostu obce jednáním s firmou COOP o mož-
nosti odkoupení budovy Jednoty. 
• finanční výbor kontrolou poskytovaných do-
tací z rozpočtu obce. Schválí ZO.

ro požaduje 
• předložení PD k realizované stavbě na pozem-
ku p. č. 2219/1 navazující na připravovaný pro-
jekt Chodník Fagus–Koliba a souhlasné vyjádření 
všech dotčených RD za podmínky průjezdu pro 
všechny dotčené, poté bude znovu projednáno.

ro neschválila
• připojení se k veřejné sbírce na podporu za-
dlužené obce Prameny.

září 2018 až prosinec 2018
zastupitelstvo obce Halenkovice 
• Ve smyslu § 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
změn a doplňků. 
1. ověřilo 
– platnost volby členů zastupitelstva obce 
2. schválilo 
• V souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn 
a doplňků 
– veřejnou volbu starosty, místostarosty, dalších 
členů rady 
– ustavení finančního a kontrolního výboru 
ve smyslu § 117–119 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve složení: Kontrolní 
výbor: p. Miroslav Březík – předseda, p. Lukáš 
Kuchař, p. Tomáš Hofbauer, p. František Palla, 
p. Michal Kubičík, Finanční výbor: p. Petr Strašák 
– předseda, p. Mgr. Radana Dundálková, p. Anto-
nín Stratil, p. Ing. Jiří Sudolský, p. Antonín Holásek 
• V souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) a nařízení vlády č. 318/2017 
Sb., o odměnách v platném znění, měsíční od-
měnu za výkon funkcí neuvolněným členům 
zastupitelstva za výkon funkce: člena zastupi-
telstva, člena rady, předsedy výboru, a to ode 
dne 1. 11. 2018. Jednotlivé odměny se nesčítají. 
ve výši: člen zastupitelstva – 767 Kč, člen rady – 
3 068 Kč, předseda výboru – 1 534 Kč 
3. stanovilo 
• a) počet členů rady obce 5 
• b) počet dlouhodobě uvolněných členů zastu-
pitelstva 2 
4. zvolilo 
starostu: Jaromír Blažek, místostarostu: Bc. Karel 
Platoš, a další členy rady obce: František Vojáček, 
MVDr. Iveta Stiksová, Ing. arch. Zuzana Šalášková

zo schválilo
• p. Kašpárkovou a Ing. arch. Šaláškovou jako 
členy Rady školy v Základní a mateřské škole 
Halenkovice, příspěvkové organizaci. 
• Rozpočtové opatření č. 03/ZO/2018 v před-
loženém znění. 
• Nákup pozemků par. č. 1117/10 a parcelu „a“ 
dle GP č. 1590-071/2018 za podmínek a ceny dle 
předložené smlouvy. 
• Člena ZO p. Kašpárkovou, MVDr. Stiksovou pro 
pořádání vítání občánků. 
• Oprávnění členů ZO k přijímání projevů vůle 
snoubenců, že spolu vstupují do manželství, pro 
Ing. Juřenu, p. Vojáčka, Ing. arch. Šaláškovou. 
• Časový plán zasedání ZO na rok 2019 ve dnech 
6. 2., 10. 4., 12. 6., 28. 8., 16. 10. 
• Směrnici o poskytování cestovních náhrad za-
městnanců. 
• Směrnici o poskytování cestovních náhrad čle-
nů ZO. 
• Záměr zřídit sociální fond obce Halenkovice 
pro zaměstnance. 
• Záměr zřídit sociální fond obce Halenkovice 
pro uvolněné členy ZO. 
• Zřízení pracovního výboru pro realizaci pro-
jektu vodovod Dolina ve složení: p. Březík, p. 
Kašpárková, p. Blažek, Ing. Juřena, Bc. Platoš. 
ZO vzalo na vědomí
• Zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání 
ZO.
• Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.

• Slib nového čle-
na Zastupitelstva obce Halenkovi-
ce.
• Rezignaci na člena pracovního výboru pro-
jektu Vodovod Dolina – p. Jaromíra Blažka.

zo schválilo
• V souladu s § 72 zákona č.128/2000 Sb., 
o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 
o odměnách měsíční odměnu za výkon funkce 
neuvolněného zastupitele pro nově jmenova-
ného člena zastupitelstva, a to od 20. 12. 2018, 
ve výši stanovené usnesením č. 2 Ustavujícího 
zastupitelstva ze dne 31. října 2018.
• Rozpočtové opatření č. 04/ZO/2018.
• Směrnici pro tvorbu a používání sociálního 
fondu Obce Halenkovice v předloženém znění.
• Střednědobý výhled Obce Halenkovice 
na roky 2021 a 2022 v předloženém znění.
• Schodkový rozpočet obce Halenkovi-
ce na rok 2019 na straně příjmů ve výši 
30 362 500 Kč a na straně výdajů ve výši 
33 862 500 Kč.
• Návrh podmínek přidělení dotace „Studna“ 
z rozpočtu Obce Halenkovice v předloženém 
znění – ve výši 60 % nákladů, maximálně však 
60 000 Kč.
• Plán obnovy kanalizace v obci Halenkovice 
v předloženém znění.
• Prodej pozemku par. č. 2657/10 v k.ú. Ha-
lenkovice za cenu 82 350 Kč bez DPH.
• Nákup pozemku par. č. 3785/22 v k.ú. Ha-
lenkovice za cenu 48 000 Kč.
• Prodej pozemku par. č. 3547/30 v k.ú. Ha-
lenkovice za cenu 6 655 Kč včetně DPH.
• Finanční odměnu (plat) za provedenou 
práci (DOPP) za rok 2018 pro PaedDr. M. Kaší-
kovou, p. Ing. arch. Z. Šaláškovou a p. E. Čer-
nochovou, viz přiložené smlouvy o provedení 
práce.
• Podání žádosti o dotační tituly:

- 2.5 DT 117d8210E – Rekonstrukce a pře-
stavba veřejných budov
- 2.1 DT 117d8210A – Podpora a obnovy 
místních komunikací
- 2.3 DT 117d8210C – Podpora obnovy sta-
veb a zařízení dopravní infrastruktury
- 2.8 DT 117d8210H – Podpora budování 
a obnovy míst aktivního a pasivního odpo-
činku

• Podmínky pro podávání žádostí o dotace 
z rozpočtu obce – definice položek včetně výše 
nákladů.

zo neschvaluje:
• Návrh na změnu Územního plánu Obce Ha-
lenkovice na pozemek par. č. 2221 v k. ú. Ha-
lenkovice.

zo pověřuje:
• Finanční výbor provedením kontroly 
u TJ  alenkovice a Domova pro seniory Na-
pajedla na finanční prostředky poskytnuté 
z rozpočtu Obce Halenkovice na roky 2017–
2018 dle předloženého vyúčtování. V termínu 
do 12. 6. 2019.
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rozPočeT
Vážení spoluobčané,
jak jsem slíbil v předchozích novinách, předkládám vám zde schválený 
rozpočet na rok 2019 v celkové výši 35 mil. Kč. Opět se jedná o roz-
počet schodkový. Z roku 2018 si převádíme finanční úsporu 5 mil. Kč. 
K příjmům bych podotkl, že tato část rozpočtu se skládá z částečných 
výnosů DPH, daní a poplatků, které obec získává od státu a občanů. 
Na základě schváleného zákona došlo v roce 2018 k nárůstu těch-
to příjmů pro obce. Změny byly navrženy ministerstvu financí na zá-
kladě doporučení Svazu měst a obcí ČR, ve kterém naše obec zase-
dá v komoře obcí. 
K samotným výdajům:
Ve složce komunikace je přidělena částka přes 5 mil. Kč, které z vět-
ší části použijeme opět k opravám místních a účelových komunikací, 
parkovací plochy před hasičárnou, výkupům pozemků pod místními 
komunikacemi a novými chodníky na Dolině. 
Ve složce kanalizace máme vyčleněnou částku přes 2 mil. Kč. Tak jako 
v minulých letech budeme revidovat a následně opravovat stávající ka-
nalizační síť. Je nutné, řádně pečovat o cca 17 km kanalizací, které jsou 
na některých místech již za hranicí životnosti. Na opravy není možné 

žádat o žádnou dotaci, takže financujeme ze svého. 
U veřejného osvětlení začneme s přípravnými pracemi na výstavbě no-
vého osvětlení hlavní cesty z Pláňav na Dolinu. 
Na rok 2019 jsme se především zaměřili na přípravu projektů a jak za-
jistit na tyto projekty dotace, aby se mohly realizovat. Hlavně se jedná 
o přípravu nebo dokončení stavebních projektů: chodníky Pláňavy, vo-
dovod Dolina–Svaté, kanalizace Zádřinové, zvonička na Kopci, hospo-
dářský dvůr Lipové, sportovní a odpočinkové místo u Svatých a cesta 
Dolina. Na projekty jsme si vyhradili částku přes milión korun. 
Na budově OÚ budeme dále pokračovat s rekonstrukcemi. V tuto chvíli 
je schválen záměr zpřístupnit bezbariérově všechna patra obecní bu-
dovy – výtah. 
K zachování mobility a bezpečnosti naší jednotky hasičů se zastupitelé 
rozhodli zakoupit v letošním roce malé vozidlo 4x4, které nahradí do-
sluhující Opel Movano. 
Dále budeme z rozpočtu podporovat školství, kulturu, sport a sociální 
služby, dotace na studny a retenční nádrže (Dešťovka) atd., viz tabulka 
Rozpočet obce 2019.                                                                               Jaromír Blažek

Rozpočet obce Halenkovice na rok 2019 Závazný ukazatel

Předpokládané příjmy Paragraf Položka

daň z příjmu FO ze závislé činnosti 5 780 000 Kč 1111

daň z příjmu FO ze sam. výděl. čin. 98 000 Kč 1112

daň z příjmu FO z kap. výnosů 551 000 Kč 1113

daň z příjmu PO 4 489 000 Kč 1121

DPH 12 857 000 Kč 1211

poplatek za odpady 935 000 Kč 1340

poplatek ze psů 80 000 Kč 1341

poplatek za veřejné prostranství 25 000 Kč 1343

správní poplatky 34 000 Kč 1361

daň z nemovitosti 1 177 000 Kč 1511

dotace obci - souhrnný dotační vztah 635 300 Kč 4112

pronájmy pozemků 21 800 Kč 1012

poplatky, služby TKR 345 000 Kč 3341

odvody loterií 210 000 Kč 138x

fakturace za pronájem AVONET 34 000 Kč 3349

pronájem budovy 23 000 Kč 3392
příjem za stočné, služby ČOV 1 040 000 Kč 2321
pronájem nebytových prostor, 
komunální služby 206 000 Kč 3639

příjem z prodeje popelnic, smlouvy 
podnikatelé 43 000 Kč 3722

příjmy za třídění odpadu EKO-KOM 270 000 Kč 3725

příjem za drobný prodej - knihy, trička 4 000 Kč 6171

příjmy z úroků 10 400 Kč 6310

příjmy ze smluv o věcném břemenu 10 000 Kč 3639

příjmy z prodeje pozemků 50 000 Kč 3639

pohřebnictví 30 000 Kč 3632

daň obce 554 000 Kč 1122

dotace neinvestiční 0 Kč 4116

převod z investičního a rezervního fondu ZŠ 600 000 Kč 3113

prodej nepotřebného majetku DHM 250 000 Kč 3639

dotace 0 Kč 4216

celkem                                                                                                                30 362 500 kč

volné finanční prostředky převedené z roku 2018                       5 000 000 kč

Rozpočet obce Halenkovice na rok 2019 Závazný ukazatel
Předpokládané výdaje Paragraf Položka

Kabelovka 490 000 Kč 3341
Komunikace 5 090 000 Kč 221x
Kanalizace 2 270 000 Kč 2321
Škola 3 876 144 Kč 3113
Internet, noviny 190 000 Kč 3349
Občanské záležitosti 36 000 Kč 3399
Veřejné osvětlení 747 000 Kč 3631
Odpady 1 165 000 Kč 372x
Kronika 20 000 Kč 3319
Sociální služby 235 000 Kč 4359
Peněžní ústavy 220 000 Kč 6310
Svazarm 50 000 Kč 3429
Živelné pohromy 50 000 Kč 5212
Dotace a příspěvky 350 000 Kč 522x
Zastupitelstvo 1 500 000 Kč 6112
Vnitro 6 449 000 Kč 6171
Hasiči 1 700 000 Kč 5512
Knihovna 175 000 Kč 3314
Kulturní akce 60 000 Kč 3392
Hřbitov 164 000 Kč 3632
Komunální rozvoj 550 000 Kč 3639
Poplatky sdružení 40 000 Kč 6409
Odvod DPH 797 000 Kč 6399
Deratizace 27 000 Kč 1014
Dětské hřiště u ZŠ 150 000 Kč 3421
Sociální fond 84 000 Kč 6330
Dopravní obslužnost 190 000 Kč 2293
Rekonstrukce budovy OU 3 433 356 Kč 6171
Projektové dokumentace * 1 000 000 Kč 3636
Rekonstrukce hřiště - TJ 354 000 Kč 3412
Demolice Hasičárny Kopec 50 000 Kč 3636
Vodovod Dolina a dotace Studny 1 600 000 Kč 2310
Veřejná zeleň 400 000 Kč 3745
Kanalizace Zádřinové 100 000 Kč 2321
Chodník pod hřištěm 100 000 Kč 2219
Rekonstrukce kotelny OU 150 000 Kč 6171
výdaJe 33 862 500 kč
banka splátka 1 500 000 kč 8124
pŘíJmy 30 362 500 kč
rozdíl - 5 000 000 kč
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budova obecního úřadu má nové toalety
v nedávné době proběhla rekonstrukce toalet v budově 

kd Halenkovice. tato akce byla jedna z dílčích etap, které 
přináší myšlenka celkové modernizace naší veřejné bu-
dovy. podnětů k realizaci nových toalet bylo hned několik. 
v první řadě to byly návrhy občanů na rekonstrukci. napo-
vídal tomu stávající a nevyhovující technický stav (věčně 
ucpané potrubí kanalizace, časté opravy vodovodního po-
trubí, nefunkční vzduchotechnika a staré elektrorozvody). 

První krok ke změně padl asi v roce 2015, kdy se ve stavební 
dokumentaci na revitalizaci obecního úřadu promítl návrh no-
vých toalet. Bylo ale potřeba dát čarám v technické dokumenta-
ci reálnou podobu. Na začátku roku 2018 mne oslovil starosta 
obce p. Jaromír Blažek s vizí, které bych se v rámci architektonic-
kého návrhu interiérů měla přiblížit. Mělo tam být něco netra-
dičního, nadčasového, moderního a něco, co nám jako občanům 
Halenkovic bude vlastní. 

O technický návrh a půdorysný tvar místností se postaral 
autorizovaný stavitel pan Pavel Fürst. Z hlediska dnešních po-
žadavků na stavby bylo potřeba počítat s kabinou pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a zajistit tak bezbariérovost. 

Díky omezenému prostoru byly navrženy tenké příčky v kom-
binaci s montovanými dělícími konstrukcemi v podobě mléčné-
ho skla. „Čtyři podlaží, čtyři varianty. Čím je odlišit? Proč bychom 
se nemohli pochlubit krásami naší obce, a to ve čtyřech roč-
ních obdobích?“ Koncept byl na světě. Na skleněné konstrukce 
se mají umístit barevné velkoformátové fotografie, které jako 
doplněk zabrání průhledu do kabin a ozdobí čistý nebarevný 
ráz interiéru. Na stěny a podlahy byly zvoleny velkoformátové 
keramické dlaždice imitující beton a to v nádechu, který odpo-
vídá zvolenému ročnímu období. O grafickou přípravu velkofor-
mátových fotografií se postarala paní Šárka Hrubanová, fotogra-
fie jsou od různých autorů, hlavní podíl má pan František Riedl.  

S realizací se začalo v dubnu roku 2018. Stavbu zhotovovala 
firma pana Martina Kašpárka (MK Stavební) za občasného tech-
nického dozoru, který prováděl pan Pavel Fürst. Z původního 
stavu zůstaly pouze holé stěny. Došlo ke generální rekonstrukci 
– celkové výměně veškerých rozvodů vody, odpadů, topení, elek-
trických rozvodů a k výměně vzduchotechniky. Zrekonstruovaly 
se toalety ve třech podlažích. V suterénu se rekonstrukce rozší-
řila ještě o zázemí pracovníků kavárny a zámkovou dlažbu před 
vchodem. 

Od konce léta se tak občané mohou těšit hygienickému zázemí 
v novotě. Velký dík proto patří všem, kteří přiložili ruku k dílu. 
A že se nám ty toalety pěkně ujmuly. „Až nás ty fotografie přesta-
nou bavit, tak je sundáme a nalepíme jiné,“ dodává pan Blažek. 
A co vy, už jste se byli podívat? Já ano a baví mě, že místo výra-
zu „jdu na záchod“ mohu použít třeba „jdu na Budačinu…nebo 
na Hradskou?“                                                           Ing. arch. Zuzana Šalášková

poradenství pro zdravotně postižené v i. pololetí 2019 
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 do 16:00 hodin. Služba je bezplatná. 

V I. pololetí roku 2019 je Vám odborný poradce k dispozici:
7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 6. 6., 20. 6.

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.

Městský úřad otrokovice
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kronika sokol Halenkovice Příběh zapomenuté kroniky             3. část
Je toho ještě mno-

ho, z této „zapomenu-
té kroniky“, co by stálo 
za uvedení ve zpravoda-
ji. ale ten je i pro jiné 
významné události, 
a tak se dnes sezná-
míme s tím, jak jsou 
popsány v kronice 
vii. a viii. všesokol-
ský slet a také s tím, 
co předcházelo a jak 
probíhalo první fil-
mové promítání 
v Halenkovicích.

1920 / první rok, 
rok vii. vŠesokolskéHo sletU
Činnost jednoty v tomto roce byla stá-
le pod vlivem vznešených myšlenek 
při jejím založení, podpořena všeso-
kolským sletem. Co o něm tedy píše 
kronika:
Ve  dnech  červnových  ukázalo  sokol-

stvo svým vystoupením na VII. Sletu všesokolském před ce-
lým národem i před žasnoucí, nám přátelskou cizinou, svou 
zdatnost tělesnou, vzornou organisaci a kázeň. Naši bratři 
– Josef Mansfeld a aug. Hejkal, kteří jako diváci se zúčastnili 
sletu, vylíčili nám své dojmy ze sletu tak, že naše členstvo 
bylo  právem hrdo,  že  něco  tak  obrovského  a  nádherného 
dokáže  sokolská  organisace.  Úspěch  sletu  měl  dobrý  vliv 
i na další vývoj našeho sokolského snažení.  

Ovšem být sokolem, to nebylo tak jednoduché. Představte 
si, jak by se dnešní členové TJ Halenkovice tvářili na podob-
né „hodnocení“ jejich chování a jednání jako v roce 1920. 
Bylo by vůbec možné?

Vystupování  členů mezi  sebou bylo  bratrské a  na  veřej-
nosti důstojné. Na vyzvání čoS (české obce sokolské) byla 
před sletem prováděna očista v  řadách sokolských. Pro-
volání čoS bylo i u nás předepsanou dobu vyvěšeno veřej-
ně,  takže obyvatelé naší obce měli příležitost upozorniti 
na  nesokolské  jednání  našich  členů.  Nepřihlásil  se  však 
nikdo.

A ještě jedenkrát se mohli členové Sokola potěšit Všesokol-
ským sletem – v roce 1926.

1926 / sokol zavolal 
na viii. vŠesokolský slet 
zavolal  své  příslušníky,  celý  ná-
rod a přátele z celého světa, aby přišli 
na jeho VIII. Všesokolský slet, který byl 
přehlídkou toho, co se dělo v tělocvič-
nách v době posledních pěti let.
a my jsme šli. šli jsme všichni, kterým 

to bylo možno. Bratři Frant. kocián č. 325, Frant. Fajtl č. 408, 
Josef Baštinec č. 91, Frant. Maňásek č. 163, Josef Gabrhel č. 327, 
Hynek zapletal č. …, Ferdinand zaoral č…, karel Nádeníček č. 
184 a sestry anna kozmíková a anna Marcheti nezapomenou 
jistě nikdy na tento svátek Sokolstva. 6 bratří bylo v kroji a čty-
ři z nich cvičili na sletě prostná.
Bylo to shromáždění národa a  jeho přátel, kterému není nic 
rovno ani u nás ani nikde jinde na světě. Byla to ukázka krásy, 
síly a kázně. Byl to slib celému světu, že se na nás může spo-
lehnout  v každé práci a  v  každém boji  lepší  lidství,  ale byla 
to také výstraha všem, kdo se dosud nesmířili s naší vůlí k živo-
tu a s naší samostatností.
Chování  členstva  dorostu  bylo  uspokojivé,  pracovní  ochota 
u všech nebyla ale vzorná.
 
Slavnou událostí bylo i desáté výročí Sokola v Halenkovicích.

1929 / 10 let sokola 
v halenkovicích
zápisy v kronice oživují vzpomínky 
na  uplynulá  léta.  zdar  i  neúspěch 
naší  práce  byl  výsledkem  našeho 
snažení.
V  roce 1919 začali a 10  let  v práci 
sokolské vytrvali bratři:

Gabrhelík Frant. č. 408,                zapletal Hynek č. 163,
kašpárek Blažej č. 314,     Vlachynský Jos. č. 172,
Marholt Bedřich č. 69,      režný Frant. č. 125,
kocián Frant. č. 325,     Mansfeld Jos.  
Obětavost, láska a nadšení k myšlence sokolské vedla tyto bra-
try. Stanou-li se nám všem vzorem a přiloží-li každý z nás dle 
svých možností a schopností ruce k dílu – půjdeme stále vpřed. 
Kdo se přičiní a vytrvá – ten vše překoná!

a nyní konečně k tomu kinu:

Těch několik stránek kroniky, které jsou věnovány roku 1930, 
to je osamostatnění pobočky, jsou podle mě tím vyvrcholením celé 
desetileté činnosti. Jsou napsány s takovým zaujetím, citem a sou-
časně přesným popisem všech potřebných činností, že lze klidně 
srovnat potřebná povolení tehdy a dnes. Pro občany Halenkovic 
je to popis významných počinů v obci, zprovoznění kina a prv-
ní veřejné použití elektřiny. Záznamy v kronice jsou tak osobité 
a přitom přesné, že nepotřebují žádný komentář.

1930 / rok práce a novýcH starostí
Na naši  žádost,  sokolská  župa komen-
ského prohlásila naši dosavadní poboč-
ku samostatnou
jednotou Sokola v Halenkovicích.
Neloučíme se s bratry napajedelské jed-
noty Sokola. Náš poměr se nemění. Bu-
deme i nadále si vážiti jejich rad a bude-

me jim vděčni za každou pomoc. osamostatnění jsme provedli 
jen proto, abychom mohli uskutečniti náš nový podnik.
když v roce 1929 br.  Josef  Juřena rozšířil  sál, který  je naší 
spolkovou  místností,  navrhl  br.  karel  Nádeníček  v  užším 

Pokračování na straně 17.
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kroužku,  abychom  zařídili  kino.  Návrh  byl  přijat  a  ihned 
jsme  získávali  potřebné  informace u okolních  jednot,  kte-
ré kina  již měly. Po získání všestranných  informací, naby-
li jsme přesvědčení, že je možno u nás uskutečnit zmíněný 
podnik, a že prosperovat bude.
30. ledna 1930 podali jsme zemskému úřadu v Brně žádost 
o udělení kinolicence.
Valná hromada naší jednoty dne 9. února schválila naše po-
čínání a dala bratřím Josefu Vlachynskému, karlu Nádeníč-
kovi, Hynku zapletalovi a Josefu Juřenovi plnou moc, aby vše 
potřebné k uskutečnění podniku zařizovali.
zemský úřad nám dne 6. května 1930 oznámil, že nám za-
mýšlí žádanou licenci kinematografickou uděliti a stanovil 
podmínky.  Nastalo  nám mnoho  starostí  a  práce,  do  které 
jsme se s chutí dali.  Bratr Vojtěch kašpárek z Napajedel zho-
tovil nám zdarma plány provozovny a jejího okolí a ty jsme 
zaslali okresnímu úřadu v Uh. Hradišti, s žádostí o vyslání 
ohlédací komise. zatím  již bratr Frant. Maňásek pilně do-
cházel do Napajedel a tam se zaučoval kinooperatérem.
S  firmou  aeG  z  Brna  jsme  zjednali  zapůjčení  kinostro-
je na tříměsíční zkoušku. S firmou jsme ujednali, že bude-li 
kino prosperovat a stroj vyhovovat, že jej zakoupíme za ob-
nos 24.000 kč – na splátky – 10 splátek ročně à 500 kč při 
6% kontokorentním úrokování.
V září 1930 dostavila se komise okresního úřadu. Prohlédla 
plány, místo a nařídila úpravu. Práce provedl na svůj ná-
klad br. Josef Juřena, za což mu vzdáváme sokolský dík. Při 
přestavbě vypomáhali bratři s nadšením a nenáročně. kéž 
toto  nadšení,  obětavost  a  dobrá  vůle  potrvají  vždy.  když 
byla postavena kabina pro kinostroj, nouzový východ, stro-
jovna a vchody do nálevny a do kuchyně odděleny železnými 
roletami, br. šivel z Napajedel obětavě provedl nám veškeré 
práce elektrotechnické.
od  br.  Paříka  z Napajedel  byl  zakoupen  benzinový motor 
a ještě před vánocemi firma aeG postavila kinostroj.  
25. prosince bylo první představení.  Sál byl nabit obecen-
stvem. Promítali jsme film „Podzimní manévry“. Představe-
ní se líbilo všem, ač film se trhal a obrazy nebyly vždy dobře 
zaostřeny.  Více než polovina návštěvníků byla v kině popr-
vé. To bylo divení a nakukování do okénka kabiny. Nestačili 
jsme vysvětlovat a potichu jsme se usmívali.
Byli jsme si vědomi, že bez kapitálu je těžko takový podnik 
udržet, ale doufali  jsme v obětavost členstva. Chceme, aby 
kino nestalo se nám pouze zdrojem finančním, ale i šiřite-
lem vzdělání a poučení. Proto výběr filmů musí být vždy peč-
livý.

Zde končí nejen popis uvedení kina do Halenkovic, ale praktic-
ky i celá kronika. Následují jen seznamy členů...

a JeŠtě slovo na závěr
Tímto příspěvkem končí série článků, které seznamují čtená-
ře Halenkovického zpravodaje s náplní zapomenuté kroniky, 
jak jsem nazval Kroniku Sokola v Halenkovicích. Samozřejmě 
nebylo možné a ani nebylo účelem přepsat zde celou kroniku. 
Vždyť většinu záznamů tvoří seznamy členů, údaje o hospoda-
ření a stále se opakující seznamy přednášek, pronesených při 
významných dnech.  Proto jsem se snažil „vytáhnout“ z kroniky 
části, které jsou zajímavé i pro dnešního čtenáře.

I tak není čtení z kroni-
ky nic jednoduchého. 
Faktem je, že kroniku 
psal pan učitel Nádení-
ček ve třicátých letech 
minulého století, tedy 
před více než 80 lety. 
Za tu dobu se toho změ-
nilo mnoho.
Především to byla doba, 
kdy republika byla stále 
mladým státem a odkazy 
na porážku na Bílé hoře, 
upálení Mistra Jana Husa 
a následující husitské 
hnutí byly pro všechny 
živé a stále připomínané. 
Nebyla to jen data v dě-
jepise, jak je chápeme dnes. Proto jsou zápisy v kronice psá-
na často tak „vznešeně“, že nám dnes připomínají spíše politic-
ká hesla než normální mluvu.
Byla to doba, kdy přicházely na svět nové vynálezy a tvořily 
se pro ně nová slova. Některá se ujala a používáme je dodnes, 
jiná časem zanikla a dnes je bereme spíše na pobavení. Pro-
to se dočteme o vzdělavateli, kinooperátorovi, kinostroji, ohlé-
dací komisi, nálevně.
Za dobu od sepsání kroniky se změnil i jazyk, kterým je kroni-
ka zapsána i pravopis. Posouzení těchto změn však ponechám 
těm, kteří tomu rozumí více než já.
Přesto věřím, že četba těchto příspěvků, a pro ty náročnější 
procházení celé kroniky v místní knihovně přinese radost i po-
naučení. Tak si to autoři kroniky určitě přáli.                             as

Pokračování ze strany 16.
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na rozsvícení vánočního stromu 2018 s tJ Halenkovice
začátek adventu, času naděje a očekávání, si obyvatelé Ha-

lenkovic společně připomínají rozsvícením vánočního stromu 
v centru obce. také letos tomu nebylo jinak. v tomto roce se ha-
lenkovický vánoční strom, společně s výzdobou obce, rozsvítil 
v sobotu 1. prosince.

Stejně jako v minulých letech byl pro návštěvníky této události při-
praven kulturní program, v rámci kterého se představily děti ze ZŠ 
a MŠ Halenkovice, žáci umělecké školy Rudolfa Firkušného z Napa-
jedel pod vedením pana učitele Jana Divokého a mužský pěvecký 
sbor Chlapčiska ze Spytinova. Nakonec nemohl chybět ani Mikuláš 
se svou andělskou a čertovskou družinou. V prostorách kulturního 
domu probíhal jarmark s vánoční tématikou, pro návštěvníky zde 
byla připravena i výstava betlémů a ochutnávka vánočního pečiva.

Několik let se této akce aktivně účastní i Tělovýchovná jednota 
Halenkovice. Její členové pomáhají při přípravě stánků a zázemí 
akce. Tradicí se stal také stánek TJ, který s úspěchem nabízí pravý 
francouzský punč.

Letošních příprav se za Tělovýchovnou jednotu zúčastnili pánové 
Jiří Sudolský a Radek Vlachynský. Ti pomáhali zaměstnancům obce 
při výstavbě stánkové uličky u bývalé kovárny. Přípravy provázelo 
drobné sněžení, které navozovalo předvánoční atmosféru a „doz-
dobilo“ celé Pláňavy. Sněhový poprašek vydržel až do večera, kdy 
se konal samotný program.

Přípravu a prodej punče v našem stánku si opět vzala na sta-
rost rodina Ondry a Věrky Gabrhelíkových. A zase to bylo skvělé. 

Stánek s punčem se mezi ostatními voňavými stánky neztratil. 
Ochotná a usměvavá děvčata z našeho stánku přilákala k ochut-
návce této typicky vánoční dobroty spoustu návštěvníků.

Organizátorům akce děkujeme za udržování této krásné tra-
dice. Jirkovi, Radkovi, Věrce a Ondrovi za skvělou prezentaci Tě-
lovýchovné jednoty Halenkovice.                                                        RJ
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U vánočního stromu
Vážení spoluobčané, milí přátelé, milé děti,

často se říká, že jsme pány svého času. No, 
to jsme. Někdy ale moc špatní, protože zjišťu-
jeme, že nám život utíká mezi prsty. Všechny 
nás někdy trápí, jak ten čas letí, a čím je člo-
věk starší, tím běží nějak rychleji.

To, že se za chvíli rozsvítí vánoční stro-
meček, bude pro nás jasným signálem, že tu 
za pár týdnů máme Vánoce, a že se nezadrži-
telně blíží konec roku. Jako každoročně bu-
deme bilancovat, jaký ten uplynulý rok byl, 
co se nám povedlo, co se přihodilo.

Dovolte mi tedy, abych jen krátce připo-
mněl, že jsme v letošním roce zbudovali 
pěkné sportoviště u ZŠ, kanalizaci na Dolině, 
opěrnou zeď na Chobotově, opravili komuni-
kaci na Záhumení s parkovacím prostorem 
pod hřištěm a několik místních cest v cel-
kové výši cca 25 mil. korun, a to nejenom 
z vlastních peněz ale i z dotací. To pro mno-
hé z vás určitě není novinka, protože o všem, 
co se v Halenkovicích dělá, informujeme 
v našem obecním zpravodaji.

Ale nejen budováním je člověk živ. Ke spo-
kojenému životu neodmyslitelně patří také 
kultura a zábava. V této oblasti nabízíme širo-
kou škálu aktivit pro děti i dospělé. Na všech-
ny tyto akce vás srdečně zvu i v příštím roce. 
Jejich přehled zveřejňujeme na webu a na In-
fokanále kabelové televize. Chci poděkovat 
všem jednotlivcům, skupinám, organizacím, 
pracovníkům obecního úřadu, prostě všem, 
kteří se podílejí na organizování tohoto úcty-
hodného množství akcí. Samozřejmě děkuji 
také domácím, hostům, účastníkům, návštěv-
níkům, bez vašeho zájmu by to všechno neby-
lo úplně ono.

Důležité je znovu si připomenout, že prá-
vě před sto lety skončila první světová vál-
ka, a to byla možnost, aby vnikl náš tehdejší 
Československý stát, na který stále navazuje-
me. Buďme pyšní, že jsme svobodný národ, 
že jsme Češi a můžeme trávit Vánoce v klidu 
a míru. 

Dovolte mi, milí přátelé, abych nám všem 
popřál krásné a klidné Vánoce. Dětem i do-
spělým alespoň částečně splněné sny, a v zá-
věru roku pár dní klidu a odpočinku stráve-
ných se svými přáteli a blízkými. Zpomalte. 
Zpomalí se i váš „čas“. 

Užijte si adventní dobu plnými doušky. 
Do nového roku 2019 vám přeji hodně zdraví 
a štěstí. 

Osobně se moc těším na setkání s vámi při 
pracovních záležitostech, i při těch kultur-
ních. Děkuji.                                        Jaromír Blažek
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vánočky a betlémy 2018
„Tak zase po roce 
  máme tu Vánoce, 
    vánoční nálada 
      všechny nás ovládá.“ 
Slova této básničky se mi hrnou do hlavy, když začínáme 

plánovat, co by mělo tvořit doprovodný program k rozsvěco-
vání vánočního stromku. Prý, do třetice všeho dobrého, říkají 
mé kolegyně, a tak se nechávám přemluvit na výstavu betlémů 
a ochutnávku vánoček a bábovek. Rozhodli jsme se, že ji celou 
připravíme v kulturním domě. Letos už nebudou zapůjčeny 
betlémy z Bánova, a tak nepotřebujeme velký prostor, který 
jsme měli k dispozici v kostele. 

Vím, že sama to nezvládnu, proto oslovuji kamarádku Jarmi-
lu Baránkovou, která je ochotná mi se vším pomoci. Rozmyslí-
me si uspořádání výstavy a rozmístění porcelánu, do kterého 
zakomponujeme cukrářské výrobky našich šikovných pekařek. 
Jarka, stejně jako já, má větší množství těch tak zvaných „lapačů 
prachu“, a tak poctivě a za pomoci našich blízkých, navážíme 
jednotlivé krabice, které ještě donedávna ležely na půdě, jeli-
kož porcelán a sklo se už jako vybavení bytu moc nenosí.

Po výzvě v místním rozhlase, v kabelové televizi a na webu 
jsme pro naši „galerii“ v klubu seniorů získali od místních obča-
nů 25 betlémů. Zapůjčili je: Josef Janeček, Anna Horková, Bože-
na Juřenová, Veronika Horková, Pavel Kocián, Adéla Machalová, 
Vlasta Kociánová, Anna Sukupová, Marek Hildebrand, manž. 
Slaníkovi, Veronika Juřenová, Katka a Mira Březíkovi, Jarmila 
Baránková, Věra Kníchalová, Amálka Březíková, manželé Blaž-
kovi a Obec Halenkovice. Moc si toho vážíme a děkujeme. 

Krásné jsou dřevěné vyřezávané betlémy, starodávné malo-
vané, zaujmou i ty papírové lepené na překližce. Mezi uniká-
ty pak patří například betlém z perníku, z tupeské keramiky 
nebo porcelánu. Snažíme se je opatrně nainstalovat podél stěn 
a zjišťujeme, že nám zabírají asi třetinu veškerého místa. S tím 
jsme nepočítaly, a tak přidáváme další stoly. Žehlíme ubru-
sy, vytváříme tabule s porcelánem, sklem a čajovými servisy. 
Po okrajích stolů rozmisťujeme bábovky, vánočky a další slad-
ké dobroty. Těch se nám sešlo celkem 17 kusů. Pro dotvoření té 
pravé vánoční atmosféry instalujeme na stěny a do váz aranž-
má z větviček smrku a jedle, ozdobíme stromeček, zapalujeme 
vonné svíčky a výstava s ochutnávkou může začít.

I když jsme tak trochu bokem hlavního dění, ví se o nás a lidé 
se pěkně plynule střídají. Prohlížejí si exponáty, a hlavně ochut-
návají, a většina i boduje, což nás těší. Ale jak se říká: „Někdo má 
rád vdolky, jiný zase holky,“ stejně tak se různí i chutě a názory 
na ten nejlepší výrobek. Ovšem po sečtení hlasů máme jasno. 
Jako třetí nejlepší byla vyhodnocena ořechovo-sádlová bábov-
ka od paní Ludmily Vičánkové, druhá byla ořechová bábovka 
– ryba od paní Věry Kníchalové a první se umístila bezlepková 
bábovka kokosovo-čokoládová od paní Anetty Súkupové. 

Musím říct, že souboj chutí byl velice vyrovnaný. Výborné 
bylo všechno pečivo. Zaujaly především dvě „pravé“ vánočky, 
poctivě kynuté a ručně pletené od paní Súkupové a druhá od p. 
Ireny Talašové a p. Tomáše Volfa. Ano, i pánové se zapojili a slu-
ší se je vyjmenovat. Byli to: Vít Dundálek – kefírová s anana-
sem, Karel Platoš  – žloutková, Robert Hruban – 2× kringel (tra-
diční lotyšské pečivo) skořicový a makový. Dále se zúčastnily: 
Markéta Kašparová, Marcela Blažková, Renata Dobrozemská 
a Bohdana Blažková.

Všem na stupních vítězů blahopřejeme, ostatním moc a moc 
děkujeme. Paní Súkupové věnujeme malou pozornost i za to, 
že připravila na ochutnávku hned tři dobroty.

A loučím se dalšími slovy v úvodu citované, a tak trochu naiv-
ní básničky. Proč ne, k Vánocům to patří. 
„Chci vám za nás poslat pár řádků, 
  příjemné prožití vánočních svátků. 
    Cukroví s vanilkou, šupinku pro štěstí 
      a spoustu světýlek na vašem náměstí. 
        Hodně dárků na Vánoce, 
          ať se daří v novém roce.“

Bohdana Blažková
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třída Sluníčka

třída Berušky

třída Koťátka

mateŘská ŠkolaVítáme Vás!
po prázdninách jsme přivítali 

zpátky naše děti, které byly plné 
zážitků, opálené, možná i vyšší 
o pár centimetrů. do školky při-
šli i nováčkové, pro většinu z nich 
to byl první velký krok do světa, 
kde už není táta s mámou, ale par-
ta stejně starých malých kamará-
dů, plných obav a očekávání: jaké 
to tam bude? nebude se mi stýs-
kat? co tam budeme dělat? nebu-
du se bát?

Na všechny naše děti čekaly čisté 
a uklizené třídy plné krásných hra-
ček a zajímavých pomůcek, laskavé 
a chápavé učitelky, připravené po-
moci dětem nejen v prvních dnech 
po prázdninách, ale kdykoli to bu-
dou potřebovat. Mohou se také tě-
šit na spoustu zajímavých činností, 
které je jistě zaujmou i naučí něčemu 
novému. 

Těšíme se na děti, na jejich rodiče, 
na nadcházejících deset měsíců, kdy 
se budeme takřka denně potkávat 
a společně strávíme hodně času. Pře-
jeme si, aby ten čas byl pro nás pro 
všechny příjemný, užitečný a plný 
obohacujících zážitků.    Marie Mihálová

výstava ovoce 
a zeleniny

v pondělí 10. září 2018 jsme s dět-
mi z mateřské školy navštívili vý-
stavu ovoce a zeleniny na obecním 
úřadě, kterou připravil čzs Halen-
kovice. Děti shlédly různé odrůdy 
jablíček, hrušní, švestek, kiwi, atd. Za-
hrádkáři pro nás připravili ochutnávku 
jablečného moštu, který dětem velmi 
chutnal.                                 Marie Mihálová
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truhlík a truhlička
přijeli k nám, do mateřské školy, 

v pátek 21. září 2018, aby děti nau-
čili, jak se vaří špagety. A bylo to vel-
mi zábavné učení! Děti se smály, zpí-
valy, tančily, a přitom se naučily, jak 
správně stolovat. Už se těšíme, co nás 
naučí příště!              Dagmar Holásková 

Na STarTU…
začátek školního roku bývá náročný pro děti, pro jejich rodiče i pro učitelky. ze-

jména pro malé děti, které poprvé opouští známé a bezpečné prostředí domova 
a vstupují do školky, znamenají první dny v novém prostředí velkou zátěž. Není 
divu, že se neubrání slzám a pláči, a občas nepomůže nic jiného, než příchod maminky 
a její náruč. Děti v naší školce mají první týdny za sebou.

A co říkají jejich učitelky?  Toto jsou jejich slova:
„Za první týdny se toho zvládly děti naučit neuvěřitelně moc!!!
Už vědí, že naše třídy jsou Sluníčka, Berušky a Koťátka, umí udělat kruh, poznají svou 

značku, najdou své místo u stolečku, už skoro vůbec nebrečí a na zahradě vyloženě řádí!”
Zdá se, že start se nám celkem vydařil, tak jen aby nám to i nadále vydrželo :-)! 

Marie Mihálová

Divadlo šikulka
ve středu 3. října 2018 k nám za-

vítalo divadlo se třemi naučnými 
pohádkami. 

První pohádka byla o správném 
chování mezi sestřičkou a bratříč-
kem, ve druhé pohádce se zatoulalo 
koťátko a třetí pohádka byla o zvířát-
kách a životním prostředí, jak správ-
ně třídíme odpadky. 

Divadlo svou scénou a velmi pěk-
nými loutkovými postavičkami děti 
zaujalo a byly šikovné a pozorné.

Veronika  Horková
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Setkání školní zralost
dne 11. října 2018 se v mateřské 

škole konalo setkání rodičů s pra-
covníky spc zlín s mgr. muchovou 
a  mgr. kohelovou na téma: „Školní při-
pravenost dětí – souhrn předpokladů 
pro úspěšné zvládnutí nároků školy, 
školní zralost z pohledu logopeda“.

Toto setkání trvalo téměř dvě a půl ho-
diny a mělo velký úspěch. Rodiče si domů 
odnesli plno informací, které v budoucnu 
pro své dítě určitě využijí.

Marie Mihálová

výlet do moŠtárny
sotva se naše děti rozkoukaly 

ve školce, už na ně čekal první výlet. 
Vydali jsme se do areálu ČZS Halenkovi-
ce, konkrétně do moštárny. Na cestu nám 
svítilo sluníčko a byl krásný teplý den. 
Děti shlédly výrobní postup moštování 
jablíček, které jim předvedli pánové Gab-
rhelík a Badal. Ve společenské místnosti 

jim připravily paní Čapková a Kociánová 
ochutnávku tohoto lahodného nápoje pl-
ného vitamínů a také jednohubky, které 
byly povidlové, hruškové a nugetkové. 
Děti si odnesly spoustu zážitků a také 
několik lahví moštu. Zpět jsme se vrátili 
na oběd, pohádku a zasloužený odpoči-
nek. Byl to krásný den.        Marie Mihálová

divadlo sluníčko
5. listopadu 2018 do naší mateřské 

školy zavítalo maňáskové divadlo 
„sluníčko" s pohádkami:

Budka v poli, Budulínek, Máša a med-
věd. Všechny tři pohádky se dětem moc 
líbily, protože zde vystupovalo spousta 
zvířátek. Děti byly také zapojeny ke spo-
lečnému zpívání s kytarou.

Pohádky ocenily velkým potleskem.
Eliška Černochová PoDzIMNí TVořeNí

tak jsme se konečně dočkali a mohli v pondělí 5. listopadu 2018 odpo-
ledne společně v mateřské škole s maminkami, tatínky, babičkami a ji-
nými členy rodiny tvořit krásné podzimáčky z různých přírodnin. 

Výrobky se nám moc povedly, a proto jsme je s radostí vystavili v prosto-
rách naší školky. Odměněni sladkými perníčky jsme si připravili lampiony 
a společně šli zavolat dědečka Mecháčka, aby s námi uzavřel přírodu. Po lam-
pionovém průvodu obcí jsme s Mecháčkem přírodu uspali a šli domů.                          

Eliška Černochová 
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návŠtěva v sadU U Hrbáčků
Je to neuvěřitelné, ale už patnáct let je nedílnou sou-

částí našich podzimních aktivit návštěva v sadu u Hr-
báčků, kde na nás čeká kouzelné jablíčko, aby nám 
o vánocích ukázalo hvězdičku, kterou v sobě skrývá. 

Teta se strejdou nás už po patnácté pohostili teplým ča-
jem, jablíčky a dobrou jablkovou buchtou, děti si na dvo-
ře pohrály a po rozloučení zase do školky. Bylo nám tam 
dobře, moc děkujeme, teto a strejdo Hrbáčkovi, že s námi 
máte trpělivost a vždycky se o nás tak mile staráte a přeje-
me Vám hodně zdraví, spokojenosti a pohody!!!

Dagmar Holásková

15 let s koUzelným Jablíčkem

Jakpak to bylo letos s Mikulášem?
no přece stejně jako vloni. ve středu dopoledne přišli 

vzácní hosté i do naší mateřské školy. Všechny děti netr-
pělivě očekávaly zazvonění zvonečku a upíraly oči na dve-
ře. Mikuláš byl jako vždy rozvážný a vševědoucí, anděl byl 
krásný a vlídný a čert byl roztomilý a legračně rozpustilý. 
Děti odvážně předvedly, jak umí přednášet a zpívat, a pak 

si směle někteří došli pro nadílku. Těm méně odvážným na-
dílku přinesl anděl. Plný pytlík zdravých dobrot jistě stál 
za to. O tom, jak vidí děti peklo a jeho obyvatele, svědčí 
i krásné výkresy dětí ze třídy Sluníčka, Koťátka a Berušky. 
Tak, a teď nás čeká už jen čekání na Ježíška. Splní nebo ne-
splní dětská přání?                                               Marie Mihálová
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základní Školaslavnostní zahájení školního roku 
2018/2019

Zahájení nového školního roku mělo proběhnout na nově vybudovaném sportovišti u nové 
školy. Vzhledem k nepříznivému počasí, zahájila paní ředitelka PaedDr. Marie Kašíková nový 
školní rok ve vnitřních prostorách školy. 

Přivítala učitele, správní zaměstnance, hosty, rodiče a žáky. Pozvání na zahájení školního roku 
přijali pan starosta Jaromír Blažek, místostarosta František Vojáček, za SRPŠ Žaneta Nádvorní-
ková a Zuzka Kašpárková. Důležitý byl první školní den pro žáky první třídy, kteří si jako památ-
ku na tento den odnesli pamětní listy. Poděkování patří SRPŠ za přípravu dárků pro prvňáčky.

Marie Kašíková

žáci 1. ročníku:
Dominik Bahula
Filip Dundálek
Noemi Frolíková
Samuel Hanáček
Vladimír Hladil
Mikuláš Holub
Jiří Janeček
Aneta Jánošíková
Adam Karbowiak
Jakub Kocián
Valdemar Kovalovský
Jan Musil
Samanta Petrášová
František Rusek
Petr Suchánek
Radek Šimko
Tobiáš Veselský
Valerie Vlachynská
Zuzana Železníková
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Školská rada
za zřizovatele:
Anna Kašpárková 
– předseda škol. rady
Ing. arch. Zuzana Šalášková
za rodiče:
Mgr. Pavla Pavelková
Růžena Štulířová
za pedagogický sbor:
Marta Skýpalová
Veronika Horková

Ředitelka školy: 
PaedDr. Marie Kašíková
zástupkyně ředitele školy: 
Mgr. Olga Idesová

třídní učitelé:
i. třída – 19 žáků
Mgr. Hana Čechová 
ii. a třída – 15 žáků
Mgr. Zuzana Tomčalová
ii. b třída – 14 žáků
Mgr. Marcela Palúchová
iii. a třída – 26 žáků
Mgr. Tereza Abrahamová
iv. třída – 24 žáků
Mgr. Pavla Svitáková
v. třída – 25 žáků
Marta Skýpalová
vi. třída – 16 žáků
Mgr. Bohdana Ambrožová
vii. třída – 18 žáků
Mgr. Libor Lízal
viii. třída – 16 žáků
Mgr. Dominika Rozací
iX. třída – 16 žáků
Mgr. Pavla Manová

provozní zaměstnanci:
Školník: Jaroslav Grebeníček
Uklizečky: Jana Langerová, 
Libuše Pospíšilová, Monika Šustalová

Školní jídelna:
vedoucí: Jana Doležalíková
kuchařky: Jarmila Gabrhelíková, 
Jaroslava Grebeníčková, 
Ludmila Juřenová, Anetta Súkupová

vedoucí: Marie Mihálová
Učitelky:
Veronika Horková
Dagmar Holásková
Jaroslava Válková
Eliška Černochová

mateřská škola:

Mgr. olga Idesová 
a PaedDr. Marie Kašíková

exkurze – kamenolom žlutava
protože žáci 5. ročníku probírají 

v současné době v předmětu „člověk 
a jeho svět“ nerosty a horniny, vydali 
se ve čtvrtek 27. září po velké přestáv-
ce na exkurzi do nedaleké společnosti 
kamenolom žlutava. 

Zde nás přivítal závodní lomu (osoba 
odpovědná za bezpečné a odborné řízení 
hornické činnosti nebo činnosti provádě-
né hornickým způsobem) a zároveň i pro-
kurista společnosti pan Ing. Petr Mišurec. 

Měl pro děti připraveno malé občerstvení 
(tímto ještě jednou děkujeme), stručně 
představil firmu, řekl, čím se firma zabý-
vá, co se zde těží a upravuje a následně 
nám vše ukázal i v „terénu“.  Někteří žáci 
mysleli na své blízké, proto si nasbírali 
plno „suvenýrů“ do svých baťůžků. Počasí 
bylo nádherné a ideální na procházku. Pro 
někoho se zdála býti opravdu dlouhá, ale 
nedá se nic dělat, je nutné se „hýbat“ a dě-
lat i něco pro své zdraví.        Marta Skýpalová

trnavský vrch – okresní přebor v přespolním běhu
ve středu 26. září se konala tradič-

ní „trnava“. 
Největší úspěchy zaznamenali Ště-

pán palla, který vybojoval bronz za tře-
tí místo v kategorii mladších chlapců 
a mladší žákyně michaela mikešová, 
která se umístila těsně pod stupni vítě-
zů, když doběhla na 4. místě. A konečně 

pěkné 10. místo v kategorii starších dí-
vek obsadila vendula Horková. 

Sestavu naší školy dále doplnili kate-
řina mrázková, radka kašpárková, 
aneta nádvorníková, kateřina mitáč-
ková a Jaromír trvaj. Za doprovod naší 
výpravy děkuji Simoně Přílučíkové. 

Libor Lízal

vychovatelky Šd:
Simona Přílučíková
Bc. Michaela Sedláčková
Bc. Veronika Juřenová

bez třídnictví
Mgr. Kristýna Šimková
Mgr. Hana Huťková
Mgr. Eva Sattková
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dětská policie Halenkovice – podzim 2018
dne 3. října 2018 proběhl ve spo-

lupráci se zŠ Halenkovice a pod zá-
štitou krajského ředitelství poli-
cie zlínského kraje, dopravního 
inspektorátu zlín jedenáctý roč-
ník projektu dětská policie, kte-
rým se město otrokovice snaží 
přispívat k naplnění cílů národní 
strategie besip 2011–2020 a sou-
časně i dílčích cílů strategie besip 
zlínského kraje. 

Malými policisty mělo možnost 
se stát 12 dětí ze 4. ročníku, které byly 
nejdříve obeznámeny s tím, jakým způ-
sobem silniční kontroly probíhají a jaké 
úkony je třeba učinit. Byly poučeny 
o zásadách bezpečného pohybu po ko-
munikaci, vybaveny reflexními vestami 
a poté se s velkým nasazením pustily 
do práce. Bez ostychu byly schopny na-
vázat kontakt s řidiči, zkontrolovat do-
klady a provést kontrolu vnějšího tech-

nického stavu vozidel, příp. povinné 
výbavy. Každou dílčí kontrolu ukončil 
příslušník policie provedením dechové 
zkoušky. 

V tento den „mladé“ policejní hlídky 
zkontrolovaly 11 vozidel a odhalily ně-
kolik drobnějších přestupků (nepředlo-
žení řidičského průkazu a malého tech-
nického průkazu, neplatná zelená karta, 
drobné závady na technickém stavu vo-
zidla).                                Ing. Lenka žemlová

výsledky sběru papíru 9. a 10. října 2018                                               celkem: 10 430 kg 
třída celkem průměr na žáka
II.A 1479 kg 99 kg
IV. 1697 kg 71 kg
III. 1502 kg 58 kg

VIII. 829 kg 52 kg
VI. 823 kg 51 kg
VII. 918 kg 51 kg
V. 1218 kg 49 kg

II.B 631 kg 45 kg
I. 864 kg 45 kg

IX. 469 kg 29 kg

1. FlaŠar Jiří, iv.  309 kg
2. kUbičíková markéta, vi.  303 kg 
3. navrátil ondřej, iv.  248 kg
4. KUCHAŘ Jakub, II.A  245 kg
5. FÜRSTOVÁ Pavlína, II.B  233 kg 
6. SÚKUPOVÁ Šárka, IV.  230 kg
7. PETRÁŠOVÁ Samanta, I.  201 kg 

nejlepší sběrači:
  8. KEDROVÁ Ema, II.A  198 kg
  9. KAŠPÁREK Martin, III.  190 kg
10. KAŠPÁRKOVÁ Radka, VII.  190 kg 
11. VIČÁNEK Matěj, II.A  183 kg
12. NEKORANCOVÁ Aneta, III.  168 kg 
13. TRVAJ Rostislav, III.  166 kg
14. DOBROZEMSKÁ Veronika, V.  161 kg

15. PAVELKOVÁ Vendula, VIII. 147 kg
16. JANČÍK Tomáš, II.A  146 kg
17. JANČÍK Martin, V.  146 kg
18. ŠAVAROVÁ Julie, VII.  129 kg
19. HORKA František, VIII.  125 kg
20. TRVAJOVÁ Adéla Natálie, IV. 123 kg
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Hurá! nocujeme v knihovně!
ano, přesně tak zareagovali žáci 4. třídy, když se dozvěděli, že bu-

dou nocovat v knihovně. samozřejmě nešlo jen tak o ledajaké no-
cování. 

Knihovnice, paní Bieberlová, přichystala pro děti báječný program. Ob-
sahoval vše: čtení, vzdělávání, hru, napětí a řešení tajemných úkolů…

Děti dorazily plny nadšení a očekávání neznámého do místní knihov-
ny v Halenkovicích. První na programu stálo: naplnit žaludky. Maminky 
předvedly svůj cukrářský a kuchařský um a vybavily děti chutnými kolá-
či a buchtami. Nyní byly děti posilněny na připravený program pod tak-
tovkou paní knihovnice. 

Přesunuli jsme se společně přímo do knihovny a zaujali pohodlné po-
zice pro naslouchání a čtení knihy, jejíž téma nás provázelo celým veče-
rem. Na základě společné četby žáci ve skupinkách namalovali galeonu, 
se kterou poté proplouvali tajemnými úkoly ve spoře osvětleném sále 
obecního úřadu. Všichni byli velmi šikovní a stateční a celou záhadu vy-
luštili. Pak už žáky čekala pouze cesta do říše snů… Ráno si všichni řekli: 
Hurá! Jdeme do školy!

Poděkování patří především paní knihovnici Pavlíně Bieberlové, mno-
hokrát děkuji také paní vychovatelce Simoně Přílučíkové. Pavla Svitáková

noc v knihovně – podle nocležníka
dne 2. října 2018 čtvrtá třída strávila noc v knihovně 

v Halenkovicích. vše se začalo odehrávat v 17:00 hodin od-
poledne.

Bylo nás tam 22 žáků, naše třídní učitelka, vychovatelka 
a paní knihovnice. Naše maminky nám mohly upéct buchty. 
Četli jsme knížku Brána času – Pod pirátskou vlajkou od Tho-
mase Breziny. Příběh této knihy se mi moc líbil. Nakreslili jsme 
si loď galeonu, a pak jsme šli na stezku odvahy. Na stezce odva-
hy jsme plnili různé úkoly. Za naši odvahu jsme byli odměněni. 
Po návratu do knihovny jsme si umyli zuby a šli jsme každý spát 
do svého spacáku. Ráno jsme vstávali v 6 hod, nasnídali jsme 
se, umyli si zuby a šli jsme do školy.

Tato dobrodružná noc se mi moc líbila, i když jsem se tam 
moc dobře nevyspal. Paní učitelka nás pochválila. Byl bych rád, 
kdyby se podobná akce zopakovala.                    ondřej Musil, IV. třída

legendární outdoorovka                                                                                    „o partyzánský samopal“
v pátek 26. října 2018 se naše škola po dvou 

letech opět zúčastnila tradičního závodu čtyř-
členných hlídek složených ze dvou chlapců a dvou 
dívek 6.–9. ročníku, který proběhl v ostrožské 
lhotě. 

Soutěž odstartovala v 10:00 hodin, délka tratě byla 
5,8 km v terénu.

Na trati žáci plnili různé disciplíny. Čekala je např. 
střelba ze vzduchovky, orientace v terénu, mapově-
da, zdravověda, hod na cíl, zdolávání vodních překá-
žek a jiné.

Závodu se účastnilo 36 hlídek. Naši školu repre-
zentovali aneta nádvorníková, vendula Horková, 
Štěpán palla a tomáš černoch. Žáci obsadili krásné 
4. místo, od stupňů vítězů je dělilo pouhých 11 vteřin.

Poděkování patří panu učiteli Jiřímu Veselému, 
který žáky na soutěž připravil a doprovodil je do Os-
trožské Lhoty.                                                      olga Idesová
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oslavy 100. výročí založení čsr
v pátek 26. října 2018 se žáci i zaměstnanci halen-

kovické základní školy připojili k oslavám 100. výročí 
vzniku československé republiky. 

Po celé odpoledne probíhal v budovách staré i nové ško-
ly Den otevřených dveří, kdy si mohly desítky přítomných 
zájemců prohlédnout prostory obou školních budov včetně 
malých expozic k výročí republiky, které byly instalovány 
ve všech učebnách. Poté jsme se všichni připojili k slav-
nostnímu shromáždění u pomníku padlých. Žáci naší školy 
si pod vedením p. uč. Ambrožové, Sattkové a Palúchové při-
pravili kulturní vystoupení tématicky zaměřené k oslavám. 
A tak nemohla chybět Masarykova oblíbená píseň „Ach syn-
ku, synku“ a také zpívaná hymna. Překvapením pro přítom-
né bylo zazpívání i druhé sloky hymny, kterou málokdo zná. 

Marie Kašíková

Aneta Bohunová VIII. třída František Bieberle VI. třída

Klára Valentíková VI.  třídaBarbora Bařinková VI. třída

deváťáci vysadili krokusy
poslední říjnové dny přinesly nejen pár kapek deště, ale 

i trochu sluníčka. a proto žáci devátého ročníku využili 
vlídného počasí, aby se zapojili do projektu krokUs vysa-
zením cibulek žlutých krokusů. 

Vybaveni pracovními nástroji a chutí do práce zasadili cibulky 
jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisí-
ců dalších dětí, jež zemřely během šoa. Projekt Krokus realizu-
je irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) 
ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského 
muzea v Praze. Žlutá barva připomíná Davidovu hvězdu, kterou 
museli Židé během nacistické vlády nosit. Krokusy by měly vy-

kvést na konci ledna nebo na začátku února, kolem Mezinárod-
ního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). 

Letošní deváťáci se pustili do sázení s pílí a po dlouhém 
dumání nad patřičným vzhledem záhonku vytvořili z cibulek 
tvar Davidovy hvězdy se srdcem veprostřed. Doufejme, že kro-
kusy plně rozkvetou, a že se povědomí o nebezpečí diskrimi-
nace a informace o tom, jak nebezpečný fanatismus a předsud-
ky jsou, rozšíří i mezi ostatní spoluobčany, nejen mezi dětmi. 
O problematice holocaustu a šoa si můžete přečíst na infor-
mačních tabulích vedle záhonku zasazených krokusů.                                                                         

Pavla Manová
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Florbalový turnaj
dne 7. listopadu 2018 se druž-

stvo mladších žáků a žákyň zúčast-
nilo okrskového kola přeboru škol 
ve florbale. 

Po úvodní prohře s domácí II. ZŠ 
Napajedla to na postup do „okresu“ 
nevypadalo. Zvláště když domácí vy-
hráli všechny své zápasy. Nicméně 
v dalších dvou zápasech výhra a re-
míza stačily na konečné druhé místo, 
což lze jistě považovat za úspěch.               

olga Idesová

zlínský vorvaň 2018
ve středu 14. listopadu 2018 jsme se tradičně zúčastnili soutěže zlínský vorvaň. žáci ondra navrátil, lea prokopová, 

barča bařinková, tom surý, tom Šubík a aneta bohunová tvořili naše soutěžní družstvo. 
Soutěžili v netradičních sportovních disciplínách jako koulení pneumatiky jednou rukou nebo skákání v pytli. Letos ovšem nejvíc 

zabodovali naši fanoušci, kteří jeli jako doprovod. Ti si připravili skvělé transparenty a tanečky. Obličeje si namalovali ve žluto mod-
rých barvách a fandili tak, že někteří při odjezdu nemohli mluvit. Vytvořili výbornou atmosféru, které si všimla i porota. Takže jsme 
si přivezli poHár poroty za fanoušky!!!                                                                                                                                                  Dominika Rozací 

den otevřených laboratoří
20. listopadu 2018 navštívili žáci 9. ročníku laboratoře 

na spŠ otrokovice. 
Vyzkoušeli si spoustu chemických pokusů, kterými je pro-

vedli studenti průmyslové školy. Nejvíce deváťáky zaujal 
pokus s ohněm 
na rukou. 

olga Idesová

Divadelní představení
22. listopadu 2018 vystoupili žáci 9. ročníku na Divadel-

ním festivalu ochotnických souborů Pohádková skládanka 
Napajedla s pohádkou schválnosti princezny schválnič-
ky, kterou s nimi v loňském školním roce nacvičila paní 
Miroslava Havalová. Žáci sehráli dvě představení v 8:00 
a v 10:30 hodin. Malým divákům se pohádka velmi líbila. 

olga Idesová
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společné tvoření
společné tvoření dětí ze druhého a třetího oddělení školní družiny do sou-

těže na téma „strašidlo s životopisem“.
Děti ze druhé a třetí třídy společnými silami vytvořili krásné práce strašidel. 

Při práci byly použity různé techniky (lepení, malování, práce s přírodninami) 
a byla podpořena týmová práce dětí, kdy se děti musely samy domluvit na tom, 
co kdo bude dělat, a jakým způsobem budou postupovat. Velkou část práce jsme 
s dětmi tvořily venku na hřišti, což děti velmi zaujalo a bavilo. Díky velkému zápalu 
dětí do činnosti vznikla tři krásná strašidla, která byla odeslána na výtvarnou sou-
těž do DDM Zlín.                                                                                                   Michaela Sedláčková

ohlédnutí za nocí superhrdinů
Hulkovi moc líbit! Hulk moc rád! a stejně tak i my, žákovský parlament, by-

chom se chtěli zpětně ohlédnout za nocí superhrdinů. 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se jakkoli zapojili do příprav celé školní akce. 

I když nám nepřál termín, sešli jsme se v hojném počtu a prověřili naše superschop-
nosti, zařádili si a zatančili. Chtěli bychom také poděkovat za podporu a pomoc při 
přípravách i za ochotu vypomoci jmenovitě paní učitelce Ambrožové a Šimkové a na-
šim spolužákům za výzdobu, paní Kubičíkové a dalším maminkám za zaštítění kout-
ku s občerstvením, paní Bieberlové za fotokoutek a rozmístění plakátů, dále pak paní 
Kašpárkové za samotné plakáty, vedení obce za propůjčení sálu KD, panu Vojáčkovi 
za zapůjčení techniky, SRPŠ ZŠ za finanční podporu, všem, kteří přispěli do tomboly, 
či se podíleli na přípravě občerstvení a v neposlední řadě paní ředitelce za to, že nám 
vůbec umožnila se do této akce pustit.

Doufáme, že se Vám tato školní akce Žákovského parlamentu líbila a uvidíme se při 
dalších příležitostech.                                                             žákovský parlament při ZŠ a MŠ Halenkovice
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PáťáCI čeTlI DěTeM V MaTeřSké škole
žáci pátého ročníku se 6. pro-

since vypravili do mateřské školy. 
četli dětem o tom, jak přišel miku-
láš a samozřejmě nemohla chybět 
ani čertovská pohádka. 

Po přečtení pohádky měly děti 
možnost si mezi sebou popovídat, 
vymalovávaly si obrázek s čertem, 
andělem nebo Mikulášem. Stavilo 
se z kostek peklo s pekelným křeslem 
pro hříšníky :). Děti z MŠ nám před-
vedly, jaké říkanky a písničky s čer-
tovsko-andělskou tematikou znají 

mikulášská nadílka
ve čtvrtek 6. prosince 2018 se v některých školou povinných 

ďáblících třepotala jen malá dušička, přišel k nám totiž mikuláš! 
Nešetřil sice milým slovem ani pohlazením, ale za to čertovská 

populace letošní mikulášské výpravy nedala žádnému zlobivci nic 
zadarmo, dohlížel na ně totiž sám Lucifer! Ale protože družinu do-
provázeli také moc hodní andělé, obdarovali nejen všechny děti ZŠ 
a MŠ, ale také všechny hodné a pilné zaměstnance školy a OÚ chut-
ným perníkem. Všichni hříšníci se vykoupili říkankou, či básničkou 
a společně jsme si pak zanotovali „Mik, Miku, Mikuláš“ či jinou ne-
jen vánoční píseň. 

Ačkoli to vypadalo, že čerti si odnesou pytle plné, nakonec 
i ty největší nedobroty našly z pytle cestu ven a čerti se vraceli 
do pekla s prázdnou, dokonce i smrtka, která zrána číhala u au-
tobusové zastávky, nakonec usoudila, že dnes na ni žádný úlovek 
nečeká a neodnesla ve svých spárech žádnou duši. I proto budeme 
zase rok čekat, jestli se alespoň někteří drobet polepší.

Pavla Manová

čerToVSká škola

Jak jistě všichni víte, 6. prosince slaví svátek svatý 
mikuláš. v naší škole jsme tento den pojali výuku prv-
ního trojročí trošku netradičně. 

Prvňáčky v tento den učil andílek z nebe, druháčky pe-
kelná čertice a i ve třetí třídě to zasmrádlo čertovinou. 
Místo paní učitelky vtrhla ráno do třídy čertice Belzebuba. 
V lavicích sedělo plno neposedných čertíků a nespočet an-
dílků, kteří netrpělivě vyhlíželi Mikuláše s jeho výpravou.

Nejdříve však děti musely prokázat své vědomosti v čer-
tovské škole. Nebylo to jen tak. Plnily úkoly z českého ja-
zyka i matematiky, luštily Mikulášovu šifru. Kdo pilně pra-

a na oplátku jsme je pozvali k nám 
do školy. Termín návštěvy si paní uči-
telky ještě promyslí a naplánují tak, 
aby vyhovoval oběma třídám.

Po návratu do školy na nás čekalo 
překvapení – přišel za námi opravdo-
vý Mikuláš se svojí družinou. A světe 
div se! Někteří „hříšníci“ místo toho, 
aby řekli básničku či zazpívali pís-
ničku, se nechali raději odvést čer-
ty ven ze třídy! A to ani nevěděli, 
co se s nimi dál bude dít :).

Marta Skýpalová

coval, dostal za odměnu zlatý dukátek. Po velké přestávce 
se začalo chodbami školy proslýchat, že s Mikulášovou vý-
pravou chodí snad letos i smrtka? A opravdu! I v těch nej-
odvážnějších a jindy nebojácných očičkách, se najednou 
objevily střípky strachu.

Ptáte se, jak to nakonec dopadlo a jestli přece jen ne-
skončil někdo v pekle? I ta nejhříšnější dušička se nakonec 
očistila pěknou básničkou, či písničkou a všechny děti do-
staly od Mikuláše sladký perníček. Za nadílku moc děkuje-
me a příští rok se zase budeme těšit nashledanou.

Čertice Belzebuba
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Úspěch v literární soutěži
Střední odborná škola Luhačo-

vice vyhlásila VI. ročník literární 
soutěže na téma „Spěchej poma-
lu!“. V kategorii osmých tříd získala 
1. místo naše žákyně zuzana bě-
hůnková. Gratulujeme! 

Slavnostní vyhlášení vítězů 
a oceněných prací se konalo za pří-
tomnosti poroty, do které zasedli 
i básník Jiří Žáček a spisovatel Jan 
Cimický, ve čtvrtek 13. prosince 
2018 v budově Střední odborné 
školy Luhačovice. Oceněnou práci 
Zuzany Běhůnkové přinášíme i na-
šim čtenářům. 

spěcHeJ pomalU – konečná 
Zavřu oči a zhluboka se nadechnu. 
Všudypřítomný pach štiplavého potu. 
Skřípání kol. Spálená guma. 
Zase je otevřu. 
Ruka z okénka řidiče držící cigaretu. 

Popel vznášející se na roztavenou zem. 
Tlukot srdce. Horko. Šmouha projíž-
dějící dodávky. Rytmické klepání ner-
vózních nohou. Čekání. Co jiného zbý-
vá? Čekat, čekat… Ještě hodinu, ještě 
půl, už jen pár minut… už aby to bylo. 
„Už aby to bylo!“ 

„A co má jako být?“ z mých myšlenek 
mě vytrhne hlas, otočím se a za mnou 
stojí malý ušmudlaný kluk. Může mu 
být tak osm. Svírá v ruce křečovitě malý 
kufřík. 

„Jenom jsem chtěla, abychom tam 
už byli, víš?“ odpovím mu napůl na-
štvaně, protože mu do toho nic není 
a na půl s úlevou, že si mohu trochu 
postěžovat. 

„Kéž by to tak mohlo jet přímo, tyhle 
zbytečné zdlouhavé zajížďky, to člově-
ka akorát zdržuje. A je to únavné. Zvlášť 
v takovém horku,“ ještě jsem dodala. 

„A od čeho tě to zdržuje?“ zeptal 
se překvapený kluk. 

„Ztrácím tak akorát čas. Je to nesmy-
sl, skoro všichni jedou až na konečnou, 
tak proč tolikrát zastavovat? Stejně ni-
kdy nikdo nenastupuje ani nevystupu-
je.“ 

„A co je na té konečné zastávce?“ 
„No, je tam můj domov.“ 
„A co je to domov?“ Teď jsem na něj 

s překvapením koukala pro změnu já. 
Myslí to vážně nebo si ze mě střílí? 

„Co znamená domov?“ zeptal se zno-
vu. 

„To je tam, kde tě mají rádi, kde máš 
svoje věci, oblečení, kde jsi sám sebou 
a je ti tam příjemně, a tak se tam stále 
vracíš.“ 

„To je tedy domov.“ 
„Ano.“ 
„Domov na konečné zastávce.“ 
„No, pro mě to tak je.“ 
„Ubíhá tam čas jinak?“ 
„Když se zamyslím, tak ubíhá rychleji 

a tolik ho nevnímám, protože nemu-
sím.“ 

„Pospícháš tedy, abys mohla být tam, 
kde urychlíš čas.“ 

„Ale tak je to normální. To dělají 
všichni.“ 

„Normální?“ 
„Jasně. Každý chce jít domů.“ 
„Proč chceš urychlit čas?“ 

„Víš, pozítří se stěhujeme a mám 
z toho starosti, už bych si přála, aby 
to bylo hotové.“ 

„Vy už nechcete váš domov?“ 
„Ale ano, bude stejný jen někde jinde.“ 
„Vy můžete udělat dva stejné domo-

vy?“ 
Pousmála jsem se a odpověděla. „Ne, 

ten na konečné zastávce už pak nebu-
de domov.“ 

„To je smutné. Takže už to nebude 
konečná?“ 

Na jeho otázku jsem mlčela. Nevě-
děla jsem co říct. Opravdu mi trochu 
smutno bylo. 

„Víš, že můj domov je tady?“ poví-
dá najednou hoch. 

„Opravdu? Ty bydlíš tady?“ rozhléd-
nu se okolo a všude samá pole. 

Mlčel. A sklopil hlavu. 
Dojeli jsme do města. 
Paní, která seděla celou dobu za klu-

kem, a které jsem si předtím vůbec 
nevšimla, najednou vstala, chytila ho 
za ramena a řekla: „Je čas.“ 

Dívala jsem se na jeho smutné kro-
ky, jak vystupoval z autobusu. Napo-
sledy se na mě podíval a ten pohled 
byl plný vděčnosti. Vstala jsem a šla 
se podívat přes uličku autobusu, 
abych na něj lépe viděla. Vtom přijelo 
bílé auto a z něj vystoupili dva muži. 
Vzali kluka v podpaží a rychle ho na-
strkali do auta. Pospíchali. Pospíchali 
tolik, že když odjeli, zděsila jsem se. 
Zapomněli na zastávce klukův kufřík. 
Nemohla jsem z něj spustit oči. Ne-
mohla jsem vůbec pochopit, co se tu 
před pár minutami odehrálo. Snažila 

jsem se vnímat tento okamžik. Podíva-
la jsem se na oblohu, byla světle mod-
rá až skoro bílá a jeden mrak se téměř 
úplně posadil na špičku toho nejvyšší-
ho stromu. Díval se a já se dívala také. 
Dívala jsem se stále, i když se autobus 
rozjel. Už jsem nepospíchala. 

Nevěděla jsem to však ještě v tom 
autobuse a nevěděla jsem to, ani 
když jsem přijela domů. Poznala jsem 
to až za dva dny, když jsme se stěho-
vali a já musela celý svůj domov uložit 
do kufrů, tašek a krabic. Domov toho 
kluka, byl jeho kufřík. Já svůj domov 
sice stěhovala, ale on, ať už se dostal 
kamkoli, svůj domov v ten moment na-
dobro ztratil. 

Kdyby existovaly přímé cesty, všech-
no by možná bylo jednodušší. Ne-
jsou tu právě proto, aby nám otevřely 
oči a svedly nás z nesprávné cesty? 

Když jsem tenkrát přišla domů, 
nehodila jsem klíče do misky a věci 
do kouta, nešla si sednout na gauč ani 
nezapnula televizi. Vešla jsem a vní-
mala jsem tu atmosféru, dívala jsem 
se po věcech, které mi jsou tak blízké. 
Šla jsem se podívat do pokoje a hla-
dila jsem každý kus nábytku, jako by 
byl součást naší rodiny. Vnímala jsem 
to ten den jinak. 

Neustále pospícháme, ale když do-
sáhneme určitého cíle, zastavíme se? 
Co je ten konečný cíl, za kterým se tolik 
honíme? Co je opravdu naší konečnou 
zastávkou? 

Můj cíl byl tenkrát můj domov. Ale 
ten už byste dnes na konečné nenašli.

Zuzana Běhůnková, 8. ročník
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vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych touto malou vzpomínkou uctil památku našeho ze-
snulého kamaráda a kolegy petra Gabrhelíka. ten nás po těžké nemoci 
opustil 22. října 2018, předčasně, ve svých nedožitých 45 letech.
Tuto těžkou ránu, která postihla jeho nejbližší a všechny, kteří Petra znali, již 
nemůžeme změnit, ale můžeme si uchovat vzpomínku ve svém srdci. 
Vzpomínku na milujícího otce a manžela, který byl hodný, laskavý a spra-
vedlivý. 
Vzpomínku na kamaráda, co nezkazil žádnou srandu a který byl nesmírně 
obětavý. Vzpomínku na člověka, který byl pracovitý a vždy nabitý dobrou 
náladou. Petr byl zkrátka člověk, který nám tím, jaký byl, může být dobrým 
příkladem. Proto si my, kteří jsme ho znali, poneseme tyto a další vzpomínky 
hluboko v srdci.  

„petře,  nezapomeneme“.
Ke vzpomínce se připojují také kamarádi z TJ Halenkovice.

Vzpomínka

z čINNoSTI SrPš
vážení spoluobčané, rodiče a všichni přátelé školy,

uběhl nám školní rok a je před námi další. pro vedení srpŠ 
to znamená uzavřít školní rok minulý a připravit následu-
jící. Školní rok 2017–2018 byl po stránce aktivit bohatý, 
podařilo se nám uspořádat nebo se spolupodílet na pořa-
datelství na již tradičních akcích jako jsou:
–  zahájení školního roku s uvítáním prvňáčků
– hudební odpoledne
– rozsvěcování vánočního stromu
– ples s předtančením
– karneval a diskotéka
– výlet do pohádky

Prioritou je udržení těchto akcí a stále zlepšovat jejich úroveň.
Finanční výsledek byl v tomto období velmi dobrý. Největší 

příjmy jsou z Výletu do pohádky, dále z ostatních pořádaných 
akcí a také z příspěvku rodičů. Celkové příjmy za toto období 
jsou  400 000 Kč. Tato částka je nejvyšší za celou dobu fungo-
vání našeho spolku. Tato částka bude vrácena zpět dětem školy, 
školky a spolkům obce Halenkovice pracujících s dětmi.  

pro letošní školní rok bylo rozhodnuto o přerozdělení 
peněz následovně:
– 250 000 Kč – škola a školka
– 100 000 Kč – ostatní organizace a děti obce Halenkovice
– 50 000 Kč – vytvoření finanční rezervy spolku (nebude použito)

Dalším důležitým bodem je ukončení činnosti dlouholetých 
členů v loňském a letošním roce. Bohužel se nám stalo pravi-
dlem, že nových aktivních členů, kteří přijdou do našeho spol-
ku je velmi málo. Proto jsme začali aktivněji hledat nové tváře. 
Naštěstí je dost lidí kolem nás, kteří nám pomáhají s největší 
akcí výlet do pohádky. Ale ostatní akce a samotné řízení spol-
ku je pořád na stejných lidech. Motivací pro rodiče jsou naše 
plánované schůze spojené s účastí paní ředitelky PaedDr. Ma-
rie Kašíkové. Ta má vždy prostor k informacím o provozu ško-
ly, novinkám, změnám a také je vždy dostatek prostoru k dis-
kuzi. Věříme, že si další rodiče najdou cestu k těmto schůzím 
a nejenom získají možné odpovědi, ale také lepší přehled 
o fungování našeho spolku. Mimochodem si nemůžeme za-
tím vynachválit spolupráci s novou paní ředitelkou. Věříme, 

že spolupráce mezi školou a spolkem bude nejen funkční, ale 
bude se rozvíjet i vazba mezi učiteli a žáky pro zapojení do ak-
tivit nejen spolku, ale hlavně aktivit samotných dětí. Musíme 
si přiznat, že toto se v posledních letech ne zcela dařilo. Pořád 
si musíme opakovat, že důvod proč to všechno děláme, jsou 
naše děti, které tvoří základ budoucnosti Halenkovic. 

Co se týká změn v plánovaných akcích, tak zásadnější 
je u rodičovského plesu. Po dlouhých letech velmi dobré spo-
lupráce s kapelou Aventis je nahradí a o zábavu se postará 
skupina Clera ze Sehradic. Věříme, že tato změna bude jen 
k lepšímu. 

Také ohledně výletu do pohádky jsou již plánované změny.  
Pro samotné organizování příprav akce, jsme se rozhodli roz-
šířit tým lidí, kteří samotnou akci organizují. Zejména v zá-
zemí bufetů a stavění kulis. Věříme, že to přinese větší klid 
a hlavně plynulejší organizaci. Dalším uvažovaným pláno-
vaným krokem, je přenést celou akci do areálu střelnice 
a to včetně tradiční snídaně. Tady zvažujeme všechny kroky 
a samozřejmě počítáme s tím, že organizátoři a účinkující bu-
dou svážení autobusy nejen z Pláňav, ale po celé trase od le-
tiště, Pláňavy, Kopec, Svaté a Dolinu až ke střelnici. Tam pro-
běhne snídaně v minimálně stejném standardu jako ve škole. 
Bude tu probíhat i malování účinkujících. Tento krok, by měl 
všem zjednodušit a ulehčit organizaci. 

Posledním velkým a neméně důležitým krokem, který bu-
deme řešit s vedením obce, je vybudování adekvátního zá-
zemí, které je potřeba pro vytvoření důstojného uskladnění 
nejen kulis, ale i nemálo dalších potřebných věcí pro zajištění 
chodu samotné akce.  

plánované termíny schůzí srpŠ vždy od 18:00 hod.:
 8. 1. 2019 provozní členská schůze 
 12. 3. 2019 provozní členská schůze 
 7. 5. 2019 provozní schůze – Pohádka I. část 
 14. 5. 2019 provozní schůze – Pohádka II. část 
 11. 6. 2019 provozní členská schůze 
 22. 10. 2019 ustavující členská schůze  

rádi vás uvidíme, vyslechneme a probereme vaše názo-
ry, podněty a připomínky.
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Ustavující schůze SrPš

v úterý 23. října 2018 se konala od 18:00 hod. výroční 
ustavující schůze v prostorách školy. 

body programu:
1)  úvod a přivítání členů a podepsání prezenční listiny
2) zpráva o dosavadní činnosti spolku   
3) zpráva o ekonomické činnosti spolku
4) volba výboru a pokladníka
5)  stanovení členských příspěvků na školní rok 2018/2019
6) úkoly a plány pro školní rok 2018/2019
7)  slovo a diskuze s ředitelkou PaedDr. Marií Kašíkovou

zpráva o dosavadní a ekonomické činnosti spolku
Viz článek z činnosti SRPŠ
volba výboru a pokladníka pro rok 2018 /2019 
Členy bylo zvoleno pro následující období vedení spolku.
Předseda: Michal Kubičík
Místopředseda: Žaneta Nádvorníková
Člen výboru: Zuzana Kašpárková
Pokladník: Eva Zdráhalová
stanovení příspěvku pro rok 2018 /2019 je 200 kč 
na člena (dítě).
plány pro školní rok 2018/2019
bylo domluveno a odsouhlaseno pořádání následujících 
akcí:
– Hudební odpoledne / 11. 11. 2018
–  Rozsvěcování vánočního stromu / 1. 12. 2018
–  Karneval a diskotéka pro děti / 9. 2. 2019
– Ples s předtančením / 16. 2. 2019
– Výlet do pohádky 2019 / 25. 5. 2019
–  Uvítání prvňáčků ve školním roce 2019–2020 / 2. 9. 2019
slovo a diskuze s ředitelkou paeddr. marií kašíkovou
– Investice do zanedbané školy
– Doplnění pedagogického sboru
– Aktivity nových učitelů
– Školní parlament
– Školní klub
– Příměstský tábor

Michal Kubičík

sprinterské závody
3. listopadu 2018 ve 14:00 se na druhý pokus (27. září pr-

šelo) uskutečnily běžecké závody ve sprintu. Počasí bylo tento-
krát (sice po deštivé noci) vcelku přijatelné. Zúčastnilo se celkem 
28 dětí od 5 do 12 let. Byly ustanoveny 4 kategorie – smíšené: 
5–6 let, 7–8 let, 9–10 let, 11–12/13 let. Nejmenší děti běhaly 50 m, 
kat. 7–8 let běhaly kolečko = 150 m a starší žáci bez problémů zdo-
lávali 2 kolečka = 300 m. Na start jsme postavili vždy 2 až 3 běžce 
tak, aby bylo možné změřit čas. Vítězové byli určeni dle nejlepších 
časů z jednotlivých rozběhů. Medaile byly pravé, všichni dostali 
sladkosti, čaj a originální číslo, které jim zůstalo jako suvenýr.

výsledky:
1. kategorie:

1. Samantha Petrášová
2. Tomáš Huťka
3.  Marek Machala + Martin Huťka

2. kategorie:
1.  Šárka Juřenová
2. Martin Kašpárek + Tomáš Veselský
3. Silvie Abrahámová

3. kategorie
1.  Nikolas Musil
2. Vít Holejšovský
3.  Šimon Veselský

4. kategorie:
1. Kateřina Mrázková
2. Radka Kašpárková
3. Beata Petrášová

Velmi děkuji svému realizačnímu týmu – Gabriela + Amálie Hra-
dílková, Adam Kedruš, Matěj Hastík, Matyáš Chytil, Aneta Trvajo-
vá, Nikol Vojáčková.                                                                  Hana Huťková



2019 / 1 36č. 89

Halenkovické HUdební odpoledne 2018

Moderátorky hudebního odpoledne Kateřina Hájková Verunka Dobrozemská

dne 11. listopadu se v kulturním domě v Halenkovicích 
uskutečnilo tradiční Halenkovické hudební odpoledne 
2018. Již vi. ročník nabídl bohaté kulturní pásmo písní a tan-
ců v podání mladých a nadšených hudebníků a tanečníků. 

V nesoutěžním odpoledni vystoupili jednotlivci, hudební i ta-
neční skupinky i rodinné týmy. Na pódiu kulturního domu byly 
k vidění a slyšení jak zapálení amatéři, tak i současní či bývalí 
žáci Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného a DDM Matý-
sek z Napajedel. Akce byla zorganizována s finanční i personální 
podporou SRPŠ při základní škole v Halenkovicích a pod záštitou 
Obce Halenkovice. Ozvučení sálu zajistil mistr zvuku pan Zdeněk 
Kříček.

Atmosféra v zaplněném sále kulturního domu se s blížícím 
se začátkem programu plnila dychtivým očekáváním. Rodiče, 
prarodiče i pozvaní hosté zasedli k prostřeným stolům, vzduch 
byl plný pozitivní energie, mohlo se začít. Úderem 15. hodiny 
vstoupily na pódium moderátorky hudebního odpoledne, sleč-
ny lenka marcaníková a kateřina Jelínková, aby odstartova-
ly svým bezchybným a profesionálním výkonem přehlídku jed-
notlivých umělců. Sálem se rozezněly tóny. Prvním vystupujícím 
bylo samotné publikum, které se za doprovodu zuzany Šaláško-
vé na klávesy a zpěvu katky Gregorové, zprvu nesměle, připoji-

lo, a společně zazněly písničky „Ej od Buchlova“, „Morava krásná 
zem“ a „Když jsem šel z Hradišťa“. Poté Katka se Zuzkou zahájily 
svým vystoupením oficiální část. 

V dalším sledu vystoupili: klárka dudešková (zpěv) za do-
provodu Katky Gregorové s písničkou „Komáři se ženili“ nás po-
zvaly na svatbu, veronika zdráhalová a její mozaika lidových 
písní (klávesy) a Jiří pacholský zazpíval za doprovodu Terezky 
Bieberlové (klávesy) píseň „Záchranný bod“ od Sebastiana. Další 
účinkující martin kašpárek zahrál na flétnu směs lidových pís-
ní a markéta kašparová zazpívala za doprovodu karaoke píseň 
„Mám boky jako skříň“. Poté se publikum mohlo těšit z umění 
veroniky dobrozemské, která si vystřihla etudu na klarinet. 
Jáchym pavelka nás přenesl až do pohádky Vaiana a zazpíval 
ústřední písničku z filmu. Společným duetem na flétny nás vrátily 
zpět do našich zeměpisných šířek Šárka Juřenová a veronika 
dobrozemská, když zaznělo „Já do lesa nepojedu“.

V další části převzala opratě hudebního odpoledne paní učitel-
ka Hana svobodová a odstartovala svým doprovodem na kláve-
sy blok popových písní. Postupně se na pódiu vystřídali zpěváci 
Štěpán abrahám s písní „Potkal jsem tě po létech“ od skupiny 
Chinaski, míša kupková a její vínová sukně s písničkou „Pink“ 
s trochu jiným odstínem a tomáš mikulík s písní „Motýli“ 
od skupiny Mandrage. Bujarou taneční náladu v kulturním domě 
bylo v tuto chvíli nezbytné z bezpečnostních důvodů utnout, 
a proto bylo přistoupeno k předání finančního daru, v podobě 
výtěžku z loňského ročníku hudebního odpoledne, od SRPŠ pro 
základní a mateřskou školu v Halenkovicích.

Po přestávce se rozjel kolotoč dalších vystoupení. S tanečním 
číslem s prvky gymnastiky a street dance vystoupily pod umělec-
kým vedením Terky Bieberlové děvčata Helenka Hrubanová, 
elenka vyklická, domča Juřenová, verča zdráhalová a alž-
bětka palúchová. Za své nasazení sklidila děvčata zasloužený 
aplaus. Píseň „Rolling in the deep“ od zpěvačky Adele předvedlo 
seskupení pěti muzikantů ve složení Šárka očadlíková, ond-
řej dudešek, daniel očadlík, katka Gregorová a zuzana Ša-
lášková (saxofon, tři kytary a klávesy). Vzápětí na ně navázala Helenka Hrubanová, Alžbětka Palúchová, Elenka Vyklická, 

Verunka Zdráhalová, Domča Juřenová Pokračování na straně 37.
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kateřina Hájková s písní „River flows 
in you“ od umělce Yirumy (klávesy). Zpě-
váci Štěpán abrahám a martin Jančík 
si za doprovodu Hany Svobodové vystři-
hli píseň „Magdaléna“ od skupiny Jelen. 
Dalším z řady hudebních nástrojů, kte-
ré to odpoledne zazněly, byly housličky 
anety nádvorníkové a její interpretace 
filmové melodie „In dreams“ z Pána prs-
tenů. V dalším čísle se k ní přidaly katka 
Jelínková, anna Jelínková, aneta plato-
šová a tereza bieberlová, aby za kytaro-
vého doprovodu kryštofa trvaje zazpí-
valy píseň „Shawn Mendes Mashup!“

Doslova vřící atmosféru v publiku 
na chvíli zklidnila svým něžným a roman-
tickým projevem písně „Pri oltári“ terka 
bieberlová. Hned po ní si publikum zís-
kala Hanička kovalovská s anglickou 
lidovou písničkou „Greenleeves“, kterou 
spoludoprovodil na klávesy tatínek Val-
demar. V historii hudebního odpoledne 
první účinkující tatínek. 

V dalším bloku popových písní si po-
sluchači v sále mohli zazpívat s vítkem 
Gabrhelíkem píseň „Šoumen“ od Micha-
la Davida a také další písničku od Chinas-
ki s názvem „Každý ráno“. V duu s Vítkem 
si tuto skladbu zazpíval opět Štěpán ab-
rahám. Taneční popové rytmy na chvíli 
přerušily hravé tóny akordeonu. radka 
kašpárková zavedla posluchače pomocí 
hudebního kouzla (skladba Souvenir de 
Paris) do staré Francie. V bloku moder-
ních písní si za doprovodu Hany Svobo-
dové zazpívala venda silná písničku 
„Vyznanie“ od Mariky Gombitové, ondra 
regent píseň „Největší z nálezů a ztrát“ 
od Michala Davida a skutečným závě-
rečným hudebním i vizuálním zážitkem 
byla interpretace písně „Brousíme nože“ 
od skupiny Kabát v podání maxima Jůz-
la (4 roky). Tohle dítě, jak předeslala 
píseň, která zazněla před pár minutami, 

Martin Kašpárek Maxim Jůzl

Hanička Kovalovská s tatínkem

Amálka Březíková, doprovod Miroslav Březík
Katka Gregorová, ondřej Dudešek, 
Daniel očadlík, Šárka očadlíková

bude teda šoumen, ostatně jako všichni 
vystupující toho dne :).

A jelikož se šesté hudební odpoledne 
konalo v jubilejním roce založení Čes-
koslovenské republiky, tak si poslucha-
či i účinkující v samotném závěru pro-
gramu společně zazpívali státní hymnu. 
Pro návštěvníky byla během přestávky 
a před začátkem otevřena výstava ke 
100. výročí založení ČSR, která je in-
stalována ve druhém patře kulturního 
domu. Atmosféra proto byla opravdu 
sváteční a věřím tomu, že jak poslucha-
či, tak i interpreti a organizátoři akce 
odcházeli domů s uspokojením. Že naše 
děti něco umí a že mají odvahu to ukázat. 
Že učitelé našich dětí něco umí a chtějí 
jim to předat. Že stojí za to se dětem vě-
novat. Že je důležité zorganizovat tako-
vou akci a je příjemné se na ni se všemi 
setkat. Že je zkrátka potřeba dělat dobré 
věci.                                                                       RH 

Pokračování ze strany 36.
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akce klubu seniorů
v Halenko-

vickém zpra-
vodaji č. 87 jsem vás seznámila s akcemi klubu, které proběh-
ly od ledna 2018 do prázdnin. abych nezůstala nic dlužna, 
tak se vrátím do doby po prázdninách. někteří senioři pro-
žili prázdniny s vnoučaty, jiní hezkou dovolenou, ať už doma 
nebo v cizině a nyní se vracíme zpět do klubu seniorů.

V září jsme mezi nás pozvali pana Cyrila Bureše ze Žlutav 
na besedu s názvem „Život s folklorem“. K němu se přidal i pan 
Arnošt Fišer a kulturním domem zazněly krásné písničky.

Na další akci jsme pozvali spolu se svazem zahrádkářů Ha-
lenkovice pana Ing. Petera Gajdoštína, kterého známe i z te-
levize. Připravil si pro nás povídání o pěstování paprik. Také 
jsme někteří podle odvahy ochutnali ostrost paprik.

Další přednáška se týkala bylinek a mastiček na potlačení 
bolesti pohybového aparátu. Přednášel lázeňský lektor a by-
linkář pan Karel Štenbauer.

V říjnu nás navštívila naše oblíbená hudební skupina „Ná-
vraty“ z Tlumačova. Na mé přání si pro nás připravily úryvky 
ze všech koncertů, které u nás zahrály.

Co bychom měli vědět o první pomoci, kdy volat sanitku, 
a jak se chovat při záchraně člověka, s tím vším nás seznámil 
a poučil pan Daniel Novák, zdravotní záchranář. Náhodou jsem 

klUb seniorů se dozvěděla, že takového člověka máme u nás na Halenkovi-
cích. Bez váhání besedu slíbil a přišel mezi nás. Jeho povídání 
bylo velmi zajímavé a poučné.

Na první pomoc jsme navázali přednáškou s názvem „Masáž 
prospívá zdraví“. Paní Hana Krajčová nám názorně předvedla 
různé druhy masáží.

Protože se jako senioři do Ameriky asi nedostaneme, tak nás 
tam slovem i obrazem zavedl pan Honza Hanáček. Přednášku 
nazval „Po stopách starých Mayů“. K fotografiím přidal své zá-
žitky.

A blížil se konec roku, a tak po sobotním rozsvícení vánoční-
ho stromu jsme v pondělí uspořádali vánoční posezení a roz-
loučení s rokem 2018.

Seniory čekal bohatý program. Děti z mateřské školy nám 
předvedly vánoční pásmo potom děvčata ze III. třídy zatančila 
vystoupení, které sama secvičila. Další v programu byla Rad-
ka Kašpárková, která nám zahrála na akordeon, a ještě nám 
zazpívala. Krásnou báseň nám přednesla Vendy Horková. Pře-
kvapením pro seniory byla paní Markéta Sudolská, která nám 
zatančila tance z Tahiti, Turecka a Španělska.

Celým odpolednem nás provázel pan Václav Šubík. S ním 
jsme si zazpívali a někteří i zatancovali. Myslím si, že jsme dů-
stojně ukončili rok 2018.                                              Božena Chytilová

Honza Hanáček

Zdravotnický záchranář 
pan Daniel Novák

Pan Bureš dokazuje, že písnička „Když jsem šel 
z Hradišťa“ má svůj původ na Halenkovicích.

Skupina Návraty z TlumačovaPraktická ukázka masáže
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Vendy Horková 
přednesla báseň

Radka Kašpárková 
zahrála na akordeon

Paní Markéta Sudolská 
potěšila hlavně seniory

Vánoční setkání se vždy těší velké účasti seniorů

Pan Vašek ŠubíkVystoupení dětí z MŠ Halenkovice
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PoDěkoVáNí PaNí CHyTIloVé
Halenkovický klub se-

niorů byl založen 2. pro-
since 2007. pro jeho účely 
nám vedení obce poskyt-
lo prostory v místnosti 
č. 23 v přízemí kulturní-
ho domu. zde probíhaly 
první společné schůzky. 
postupem času nám však 
zde začalo být těsno. 
vzrostl počet členů klubu 
i požadavky na technic-
kou podporu byly nároč-
nější, díky rozvíjejícím 
se aktivitám. a tak jsme 
si na přednášky a besedy 

začali rezervovat přísálí. kdo stál za touto expanzí? nej-
větší podíl na přípravě programu a celkovému vedení klu-
bu seniorů se dlouhá léta až do konce roku 2018 věnovala 
paní boženka chytilová.

Právě jí patří velké poděkování za vedení halenkovického 
klubu seniorů. Vymýšlet a připravovat pro nás program s tak 
neochvějnou pravidelností, je vskutku obdivuhodný 
výkon, hodný vrcholového manažera. Zvlášť když 
všichni víme, že vedení našeho klubu nebyla jediná 
aktivní činnost, které se Boženka věnovala. Přes-
to se neohlížela na svůj volný čas či zdravotní stav 
a vždy pro nás měla nějaké další eso v rukávu v po-
době zajímavého setkání, besedy nebo výletu. Posuď-
te sami, zde je jen malá ochutnávka z přebohatého 
programu klubu: 

koncerty skupiny Návraty z Tlumačova, gratulace 
jubilantům, výlety do Zlína (centrum města, knihov-
na, obuvnické muzeum), na hrad Malenovice, oslavy 
MDŽ, posezení u čajíčka, vystoupení dětí, vánoční 
posezení, vánoční koncerty, výlet lodí, zdravotní 
přednášky, masáže, kosmetika, bezpečnost seniorů 
– přednášeli členové zlínské Policie a BESIP, sezná-

mení s kronikou obce, návštěva starosty obce, sociální proble-
matika seniorů, spolupráce se seniory z Oldřichovic, Žlutav, 
povídání o česneku, povídání o činnosti folklorního souboru 
Radovan s Cyrilem Burešem a mnoho dalších různých besed 
se zajímavými hosty.

Během besed a přednášek bylo dobře postaráno i o naše tě-
lesné schránky. A to díky občerstvení, které nám s úsměvem 
na rtech servírovaly vždy dobře naladěné dámy Jarmila Ulico-
vá, Věra Kašpárková a Marta Trvajová. 

Děkujeme všem, zvláště Božence a jejímu manželovi Jiřímu, 
který jí byl vždy oporou a ochotně pomáhal s přípravami zá-
zemí. Kdo převezme pomyslný štafetní kolík od paní Chytilové 
a bude pokračovat ve vedení klubu zatím není jasné. Budouc-
nost ukáže.

děkujeme, že jsme se během těch krásných 11 let moh-
li společně setkávat na akcích, na kterých panovala vždy 
příjemná, rodinná atmosféra. děkujeme, za spoustu hez-
kých chvil prožitých v našem klubu. ať zdravíčko slouží 
a mysl je dál bystrá a veselá. to přejeme božence i nám 
všem.

boženko, děkujeme!
Členové klubu seniorů Halenkovice

Milá Boženko!
Věřit se tomu nikomu nechce, 
že čas běží tak rychle a lehce.
Dnes přišel den, kdy Ty ses definitivně rozhodla
zmírnit jeho tempo a uzavřít část ze života svého,
který jsi věnovala a obětovala druhým proto,
aby se na dědině něco dělo.
Myslím tím, nás starší a pokročilé, 
no prostě nás, důchodce milé.
Víme, že nic nepřijde, 
nezařídí a nezajistí se samo.
Proto Ti touto cestou moc děkuji za sebe a ostatní,
pro které jsi všechno dělala.
Různé besedy, kulturní i vzdělávací akce,
zájezdy i povídání s vedením obce, 
nebo jenom tak, posezení u kafíčka při muzice
a promítání v klubu seniorů
vzpomínek z uplynulých zážitků.

Moc Ti děkuji za všechna ta krásná pondělní odpoledne,
kde jsme se tolik let scházeli my sobě rovni,
se stejnými nebo podobnými problémy,
kde jsme opět viděli ty známé, milé tváře, 
čerpali úsměv, sílu, ale také sdíleli smutek.
Vždycky jsi starost měla,
aby schůzka byla zajímavá,
po boku Ti pokaždé parta děvčat s Tvým manželem stála.
Tento tým Ti pomáhal, aby se odpoledne líbilo,
abychom se bavili a aby něco k pohoštění bylo.
Jsi vzácný člověk, který dokázal, že obětovat se 
a darovat kus ze sebe není jednoduché a každý to nedokáže!
Ještě jednou Ti moc děkuji za sebe a všechny ostatní.
Přeji Ti hlavně hodně zdravíčka
a moc příjemných chvil prožitých v kruhu rodiny.
Příjemné svátky a rok 2019 

Zdena Šimoníková 
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odchod naŠeHo otce bo-
humila, do nového působi-
ště v nedaleké kroměříži, 
nás velice zaskočil a zasáhl. 
plni nejistoty, jsme očekávali, 
kdo jej nahradí. nový pan farář 
měl nastoupit až na podzim, 
a co bude s námi ty tři měsíce 
v létě jsme netušili.

Byl to ale jen záskok na chvíli?
Pan arcibiskup nám poslal pří-

mo z Říma otce Jiřího Zámečníka, 
který tam studuje církevní právo 

a jeho tříměsíční prázdniny měl strávit v našich farnostech (Ha-
lenkovice, Spytihněv, Babice a Kudlovice). Ten to ale jako odpo-
činek od studia, jak by asi každý čekal, vůbec nepojal. Od začátku 
se velice poctivě a se zájmem začal seznamovat nejen s námi far-
níky, ale také s celou naší obcí a její historií. Uspořádali jsme tedy 
(naše společenství rodin s dětmi) menší „pouť” po okolí Halenko-
vic, kterou jsme zakončili táborákem a už byl otec Jiří NÁŠ. 

Vzpomínám si, že při jedné středeční mši pořádané u kaplič-
ky na kopci nás otec svou důkladnou přípravou tak překvapil, 
že jsme se i my sami dozvěděli spoustu nového o tomto skvostu, 
který tu už slouží od poloviny osmnáctého století.

FarnostnávŠtěva z Říma
Když se blížil otcův odjezd, 

uspořádali jsme spolu s farní-
ky menší rozlučku na farní zahradě, jež se stala inspirací do bu-
doucna pro pravidelné setkávání farníků.

Tečkou za působením otce Jiřího bylo pozvání do jeho rodiš-
tě, kde se každoročně pořádá Uherskobrodská růžencová pouť 
a jako správný pastor nám zařídil dopravu a v místní charitě také 
výborný oběd.

Jeho působení v našich farnostech bylo krátké, ale do našich sr-
díček se vryl opravdu hluboko a na léto 2018 budeme ještě dlou-
ho vzpomínat a doufat, že se někdy v budoucnu ještě setkáme.

Kateřina Březíková

čas zrání
Jaro, léto, burčák, zima. vinaři jsou 

již v plném nasazení. nádoby ve skle-
pech se plní a vůně zkvašeného moš-
tu linoucí se krajem nenechá nikoho 
na pochybách, že se letos opravdu uro-
dilo. burčákové období mi přijde na-
výsost symbolické pro náš vztah s bo-
hem. v tuto chvíli si hloubavější čtenář 
může otevřít evangelium sv. Jana, na-
listovat kapitolu 15 a pročíst si přinej-
menším verše 1 až 8, týkající se podo-
benství o vinném kmeni.

Toto podobenství o spojení a vztahu 
člověka k Bohu a Kristu, nádherně, čitelně 
a pochopitelně, neodporujíce možnostem 
lidského rozumu a fantazie, otevírá ob-
rovský prostor úvahám o člověku a smy-
slu jeho existence. Pohled na hrozen révy 
(případně dle libosti na jiný plod, např. 
obilný klas, květ slunečnice nebo trnkami 
obsypaný strom) nám může připomenout, 
že i my máme nést v pravý čas plody- 
ovoce. V té souvislosti je třeba nejprve čas 
plození a zrání navodit upřímně si polo-
ženou otázkou: „Pane, co mám pro Tebe 
udělat? Co ode mne v životě očekáváš a žá-
dáš? Proč jsem tady?“ Věřím, že citlivým 
nasloucháním se nám dostane odpovědi, 
byť to nebude tak, jak to máme rádi „černé 
na bílém“.

Každý plod je jedinečný, má nezaměni-
telnou krásu, vůni i chuť. Nezůstaňme ale 

jen při tom. Každý plod má svůj význam 
a smysl. Slouží jako živobytí jinému tvoru, 
přináší radost a útěchu druhému, pro dal-
šího je hrozbou a důvodem k činům. Pokud 
by se plod zhlédl ve své kráse a dokonalos-
ti a usiloval by o své zachování, nejspíš by 
jen brzy podlehl zkáze a hnilobě. Naopak 
plod ve společenství jiných, který se pod-
volí ruce vinaře (sadaře, žence…) sice v lisu 
sám zajde, ale... Z lisu vyjde něco zcela no-
vého, esence toho nejlepšího ze zaniklých 
plodů! Šťáva plná chuti a sladkosti, která 
se promění kvasem ve víno. Už nejsou jed-
notlivé bobule révy, ale voňavý mok prýští-
cí z jejich rozdrcených útrob. Každá bobule 
tak došla svého smyslu, když se vydala pro 
lepší, vyšší kvalitu svého bytí a dala utvořit, 
byť jen kapičce vinného moku. Stejně tak 
si můžeme představit zrno, které mletím 
zajde, aby dalo vzniknout ušlechtilému 
chlebu. Každá jednotlivá, i ta nejposled-
nější bobule střapce či zrno klasu má svůj 
význam a smysl. Dává podstatu a plnost če-
musi novému a dobrému, majícímu přesah 
někam dál a výš. Plod dojde svého naplně-
ní v nápoji či pokrmu, který sytí a těší vi-
naře. A nemysleme si, že jsou všechny bo-
bule či zrna zrovna prvotřídní a bezvadná! 
Právě to, že podstatu celku vyšší úrovně 
tvoří základna tak rozmanité kvality a to-
likero vad, dává pak výsledku nezaměni-
telnou chuť a význam. Vady-slabosti jsou 

ingredience k nezaplacení. Dávají možnost, 
aby vinný kmen či vinař účinně zasahoval 
do života a zrání plodů. Dozajista je tak čas 
zrání časem, kdy ještě lépe můžeme pro-
mýšlet svou existenci a záměr, který s námi 
Bůh má.

Kéž jsme stromem v blízkosti vod, který 
ponese v pravý čas ovoce, jak zaznívá v prv-
ním z žalmů. Kéž také vnímáme, že ovoce 
našeho konání má smysl, má svůj význam, 
byť ho často neznáme a zůstává nám skry-
tý. Tím se dostáváme plynule k naději… 
Nedá mi nepřipomenout, že by naděje, jak 
trefně poznamenal Václav Havel, neměla 
být přesvědčením, že vše dobře dopadne 
(tak jak si to přejeme), ale jistota, že To MÁ 
SVŮJ SMYSL, ať už to dopadne jakkoliv. 
O smyslu pěstování révy, sběru a lisování 
hroznů přece taky nepochybujeme! Zvlášť 
u nás na jižní Moravě... A tož připíjím závě-
rem s radostí a nadějí nám všem na smyslu-
plné zítřky...                                              Igor Šišák
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rozhovor s novým knězem
pravděpodobně věta o tom, že léto 

uběhlo a přineslo s sebou mnoho po-
divuhodností, nikoho nepřekvapí. 
to letošní zaznamenalo v naší farnosti 
jak loučení, tak také přivítání nového 
duchovního správce. to není zase nic 
tak mimořádného, leckdo namítne, 
ale pro nás ano.

V červenci jsme se rozloučili s otcem 
bohumilem a přivítali otce Jiřího. Nyní 
v září otec Jiří odjíždí zpět do Říma, aby 
úspěšně dokončil studium církevního 
práva.

Po službě našim krajanům v Kanadě, 
se vrací do mateřské olomoucké arci-
diecéze p. thlic. tomáš káňa, th.d. 
Farnosti Babice, Halenkovice a Spytihněv 
byly určeny za místa jeho pastorace. Ces-
ta z Toronta, byla dlouhá a musel na ní 
překonat i Atlantský oceán. Přesto však 
stihl odpovědět na pár zvídavých otázek 
pro náš farní web.
1. mohl byste se nám farníkům struč-
ně představit?

Jmenuji se Tomáš, vyrůstal jsem 
na vesnici ve věřící rodině, studoval 
elektroprůmyslovku, dva roky jsem byl 
na vojně, rok v klášteře, nějaký čas jsem 
pracoval, šest let studoval na kněze (vy-
svěcen 2001), jáhnem jsem byl v Raj-
nochovicích, kaplanoval v Luhačovicích, 
pak jsem sloužil v několika farnostech 
olomoucké arcidiecéze a k Vám přichá-
zím z české Farnosti sv. Václava v Toron-
tu. Rád se ve víře nadále vzdělávám, taky 
trochu sportuji.
2. proč jste se rozhodl stát knězem?

Ke kněžství mě přivedlo osobní hledá-
ní smyslu života a jeho naplnění, hledání 
Boha, hledání pravdy, kterou je Ježíš Kris-
tus.

3. Už jste nějaký čas knězem. 
na co nejraději vzpomínáte?

Na všechno dobré, co se mi ve farnos-
tech za ta léta podařilo při pastoraci bě-
hem liturgického roku, a také na opravy 
církevních nemovitostí. Mnohé nebylo 
myslitelné bez pomoci ochotných, obě-
tavých farníků, zejména na ně pak vzpo-
mínám velmi rád.
4. nyní ještě působíte u našich kraja-
nů v zahraničí. Jaké jsou tam rozdíly 
oproti našim farnostem?

Základ pastorace v krajanské farnosti 
v Kanadě je stejný jako u nás na Moravě 
– mše svatá sloužená v češtině, vyslu-
hování svátostí, prožívání liturgického 
roku. Kněz se musí starat i o ekonomiku 
farnosti. Rozdíl je v tom, že většina far-
níků se v Kanadě do českého kostela 
dopravuje z větší vzdálenosti, a zadruhé, 
že je především farní hala místem, kde 
se mluví česky, ostrůvkem společenské-
ho setkávání krajanů uprostřed několika 
milionového multikulturálního světa GTA 
(tzv. Větší torontské oblasti, zahrnující 
Toronto a okolní města).
5. Jedním z úkolů církve je evange-
lizace. Jakou úlohu v této činnosti 
může sehrát farní web nebo jiné farní 
periodikum?

Myslím, že při evangelizaci může farní 
web nebo periodikum sehrát úlohu vel-
mi kladnou. Evangelizaci bych rozdělil 
na tu, která směřuje do vlastního spole-
čenství církve (tuším, že se užívá termín 
nová evangelizace) a na vlastní evangeli-
zaci směřovanou těm, kteří Boha hledají 
a nevěřícím. Farní periodikum v tištěné 
podobě, podle mého názoru, směřu-
je hlavně dovnitř samotného společen-
ství, farní web (popř. farní periodikum 

z misijní neděle 21. října
Co jsme přinesli: Dary za nás všechny přinesly k oltáři 
děti z Misijního klubka. 
Tyto dary symbolizují pomoc, kterou jsme všichni svým 
finančním příspěvkem, modlitbou či prací svých rukou 
skrze Papežská misijní díla přispěli potřebným v růz-
ných částech světa. 
Co  jsme  si  odnesli:  Boží požehnání, různé výrobky 
a sladkosti z Misijního jarmarku, vědomí příslušnosti 
do naší farní i celosvětové církevní rodiny. 
Děkujeme: Všem, kteří přispěli jakoukoliv formou na PMD, především Misijnímu klubku pod ve-
dením Katky Březíkové a rodičům dětí za obětavou přípravu této akce. 
Výtěžek z Misijního jarmarku činí letos 9 602 Kč (opět více než v loňském roce). 
Všem dárcům 
Pán Bůh zaplať. 

E. Kalivodová, Zdroj: HAFAN – listopad 2018

v elektronické podobě) může o to více 
oslovit i lidi hledající, které z kostela ne-
známe, tedy napomoci šíření dobré zvěsti, 
což je samotná evangelizace. Tady bych 
upozornil na zneužití takového moderní-
ho prostředku, internetu, pro šíření zpráv 
negativních. Je to jen na nás, aby internet 
pro nás zůstal dobrým služebníkem a ni-
kdy nás neopanoval jako zlý pán.
6. Jak vidíte budoucnost katolické 
církve?

Měli bychom se cvičit v pokoře a vážit 
si každého malého díla pro dobro farního 
společenství, církve. Myslím, že to byl teo-
log Karl Rahner, který prorokoval, že cír-
kev 21. století bude církví světců-mučed-
níků nebo nebude vůbec. Je to pro nás 
výzva k opravdovosti a nasazení se pro 
farní společenství, pro pravdu, pro osobní 
svatost, pro křesťanské autentické bytí.

(ml)
(zdroj: http://www.farnosthalenkovice.eu)
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Bůh s námi
v těchto dnech mnohem více vzpomínáme, stojíce 

u pomníků či procházejíce hřbitovy, na všechny ty, kte-
ří opustili tento svět. na náhrobcích čteme jména lidí, 
jejichž životy se nějak protkly s našimi. dušičkový čas 
je víc než kdy jindy časem teskné melancholie, sen-
timentu a dojemných vzpomínek. svěřím se vám, jak 
tyto chvíle prožívám já.

Pominu, že si zase postesknu, jak ten čas rychle letí. S tím 
se nedá mnoho dělat. Čas je relativní. V dětství trvalo vše 
nekonečně dlouho, v dospělosti utíká den za dnem a člo-
věk má pocit, že na nic není dost času. Chci se však zastavit 
u toho, že se mne často zmocní údiv nad svou vlastní exis-
tencí. Vnímám, jak je život neskutečně křehký. Je jako vánek, 
který odchází s posledním výdechem člověka.

Kdo měl možnost být v blízkosti zemřelého, dá mi za prav-
du, jak se člověk s odchodem poslední špetky života záhy 
neskutečně promění. Je vskutku bez duše, jeho naplnění, 
vanutí života provázené dechem je pryč. Nikdo přitom neví 
dne ani hodiny, kdy své bytí na tomto světě skončí. A řeklo 
by se, že toho už známe a umíme tolik…

Kdy zemřu??? Zní to napínavě a pro člověka bez víry 
to musí být otázka a představa neuvěřitelně frustrující a na-
hánějící hrůzu. Překvapivé však je, jaká spousta lidí neuva-
žuje vůbec nad smrtí a tím, že si v okamžiku smrti z toho-
to časného světa neodnese nic se sebou. Odchází se stejně tak 
prostě, jako se rodí. S prázdnýma rukama... Proč to tak málo 
lidí chápe a má to na mysli? Kolik zlého zplodí lidská touha 
po moci, majetku, úspěchu a slávě! Dějiny lidstva by mohly 
vyprávět, stejně jako ty zapomenuté hroby kdysi slavných, 

bohatých a mocných, 
o kterých v lepším 
případě víme z učeb-
nic dějepisu a v hor-
ším případě nevíme 
naprosto nic...

Často si u hrobu 
člověka, který prošel 
mým životem, vyba-
vím jeho tvář, slova, gesta a místo, kde jsme se setkávali 
nebo něco prožívali. Bytostně cítím, jak mne ta vzpomínka 
oblažuje, pozvedává a naplňuje nadějí, pokojem a radostí. 
Ach ano, ano, onen zemřelý vlastně žije v mých vzpomín-
kách, neskončil v temnotě zapomnění či hrobu, ale je ve mně 
otisknut, dokud já budu! A ta radost, to je vědomí, že v ka-
ždém člověku je přítomen Bůh. I ve vzpomínce na člověka 
se tak setkávám s Bohem...

Život je dar Boží, život je sám Bůh. Vždyť sám o sobě říká: 
„Jsem, který jsem.“ Je to Bůh živých, který přebývá v nás 
a my v něm. To spojení je dokonalé, propletenec našich ži-
votů to dokazuje. Víra v návrat do Otcovy náruče s posled-
ním výdechem na konci naší pozemské pouti, logicky za-
vršuje naši víru v život věčný. I na hřbitově si lze uvědomit 
nesmírnou Boží lásku k člověku a skutečnost, že vše máme 
od něj a k němu směřujeme. I z toho a Kristovy oběti na kří-
ži může plynout naše naděje do dalších dnů. V uších, nechť 
nám přitom zní Ježíšovo povzbuzující: „Nebojte se!“ 

Igor Šišák
(zdroj: http://www.farnosthalenkovice.eu)

Pár slov o sobě – P. Tomáš káňa
tož já, tomáš káňa, 

su takový ogar z jižní-
ho valašska, z téj oblas-
ti, gde je fšeckým jasné 
jak facka, co sú to např. 
kotrny z plpáku. pro 
vás je to hádankou, 
na kterou však jistě 
naleznete správnou 
odpověď. nápověda: 
výše zmíněný terminus 
valachiacus je z oboru 
české kinematografie.

Bylo nebylo, dávno 
tomu bylo, jednoho mi-
kulášského večera jsem 

se narodil mým rodičům coby třetí dítko po bráškovi 
Vojtíkovi a sestřičce Elišce. Za nějaký čas se rodiče ještě 
mohli radovat z narození našeho benjamínka Luděčka. 
Vyrůstal jsem v této harmonické katolické rodině kryté 
štítem socialistických výdobytků, avšak vždy správně 
poučen blízkou rodinou o prolhanosti státního režimu.

Naše dětství bylo vskutku radostné, naplněné a krás-
né díky starostlivosti, vzorného příkladu a lásce rodičů, 
kteří před pěti lety oslavili zlatou svatbu. Tajně jsme četli 
Rychlé šípy, foglarovky, časopisy Junák, Vpřed, povídky 
Otakara Batličky, namísto akcí dětské organizace pionýr 

jsme měli pravidelní schůzky, výpravy a letní tábory na-
šeho klubu Westmanů z Měsíčního údolí. Zakoušeli jsme 
svobodu dálek, byť hranice naší „rezervace“ bylo možné 
pěšky obejít za pouhý jeden den. Neděle a velké litur-
gické svátky byly pro naši celou rodinu beze mše svaté 
nemyslitelné.

No, zlaté dětství a dále více věcně:
Po osmileté základní škole jsem nastoupil na Střední 

průmyslovou školu elektrotechnickou v Uherském Hra-
dišti. Po maturitě v roce 1988 jsem pracoval v podniku 
MEZ Brumov. Na podzim roku 1988 jsem narukoval plnit 
občanskou povinnost vojenské základní služby do Hra-
nic, pak do Rokycan a Jínců u Příbrami. Po vojně v roce 
1990, v době svobody, jsem nastoupil k bratřím bene-
diktinům do Prahy – Břevnova. Tam jsem po několika 
měsících postulátu vstoupil do noviciátu. Po roce jsem 
opustil tento duchovní směr a pracoval jsem v nábytkář-
ské firmě v Praze, pak ve firmě na výrobu a potisk plastů 
ve Valašských Kloboukách.

Ve čtyřiadvaceti letech se ve mně (podnětem byl farář 
P. Jerzy Gapski) ozvalo opět duchovní povolání, a tak 
jsem si podal přihlášku do Arcibiskupského kněžského 
semináře v Olomouci. Po roce intelektuálně duchov-
ní přípravy v litoměřickém teologickém konviktu jsem 
úspěšně složil přijímací zkoušky na Cyrilometodějské 
teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

Pokračování na straně 44.
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minulý měsíc navštívil naši farnost 
jako každý rok svatý mikuláš

mnoho let byl zvyklý na zvuk trubky otce bohumila, 
ale i trubka Františkova a silný hlas otce tomáše ukáza-
ly svatému mikuláši cestu tam, kde byl už (ne)trpělivě 
očekáván – do našeho kostela. 

Letos byly asi děti mimořádně hodné, protože čerti 
se v kostele ani neukázali. Zato Mikuláše doprovázel zástup 
andělů. 

Některé děti přinesly s sebou obrázky, které samy malova-
ly, jiné přednesly básničku či zazpívaly písničku, jeden chla-
pec dokonce (na požádání Mikuláše) předvedl dřepy. Domů 
si děti odnášely sladký dárek od sv. Mikuláše – adventní ka-
lendář. 

Dárek a blahopřání od Mikuláše, anděla i svých farníků 
dostal také otec Tomáš, který 6. prosince slavil narozeniny. 

E. Kalivodová

Mikuláš v kostele pohledem jednoho z andělíčků...
ve středu 5. prosince 2018 do našeho kostela v Halenkovicích zavítal sv. mikuláš v dlouhém plášti s mi-

trou a doprovodem andělů. letos s sebou zapomněl vzít čerty. Říkal nám, že je to proto, že jsou v kostele 
samé hodné děti. děti, které mikulášovi řekly básničku, nebo zazpívaly písničku, anebo nakreslily obrá-
zek, od něj dostaly výslužku.                                                                                                                     Amálka Březíková

Po šesti letech této intelektuálně duchovní formace (rok 
v Litoměřicích a pět let v Olomouci) jsem 6. června 2000 
ukončil studium získáním titulu magistr a byl jsem bis-
kupem Mons. Josefem Hrdličkou 17. června 2000 vysvě-
cen na jáhna římskokatolické církve v olomoucké ka-
tedrále sv. Václava. Pastorační jáhenský rok jsem strávil 
ve farnosti Rajnochovice, v olomouckém arcidiecézním 
centru života mládeže.

Po vysvěcení na kněze arcibiskupem Mons. Janem 
Graubnerem, 30. června 2001, jsem byl ustanoven kapla-
nem v Římskokatolické farnosti Luhačovice a excuren-
do Římskokatolické farnosti Pozlovice, kde jsem strávil 
úspěšný pastorační rok, zvláště co se týká pastorace dětí 
(každý týden mše svatá s katechezí pro 40 až 70 dětí) 
a mládeže. Dále jsem působil jako kněz ve farnostech 
Němčice nad Hanou, Hruška, Újezd u Valašských Klo-
bouk, Horní Lhota, Jevíčko, Křenov a poslední tři roky 
v Torontu v Kanadě. Při pastoraci jsem ukončil postgra-
duální studium teologickými tituly licenciát a doktor te-
ologie.

Jo, a málem bych zapomněl, ještě ty moje kobylky 
či koníčci: plavání, šnorchlování, teoretický zájem o po-
tápění (hlavně kvůli strachu z těch rozličných i životu 
nebezpečných mořských potvůrek jsem k praktickému 
potápění nepokročil). Dále běžkování, lyžování (jsem 
stará škola, kdo mě naučí carving?) a turistika po horách 
i ferátách.

Těším se na Vás a vyprošuju Vám Boží požehnání 
a ochranu Panny Marie!

V Torontu
4. září 2018, P. ThLic. Tomáš Káňa, Th.D.

Pokračování ze strany 43.
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pŘedávání slabikáŘů
Dětem z první třídy jsme nejpr-

ve vyprávěli o loupežnících a jejich 
pokladu na Budačině. Poté před-
vedly svůj um v orientaci v terénu 
a poznávání prvních písmenek abe-
cedy. Opět jsme na tuto výjimečnou 
akci pozvali paní Alenku, manželku 
Jana z Rottalu – zakladatele Halen-
kovic. Prvňáčky odměnila za sta-
tečnost a moudrost. V mystické at-
mosféře předala 19 žáčkům poklad 
v podobě Slabikářů a čtenářských 
deníků a zdůraznila důležitost toho 
okamžiku.

knihovnavzhůru na palubu!
ostrovy poznání byly cílem letošního nocování čtvrťáků. 
S nocležníky bylo nutné nejprve přečíst celou knížku… a objevit ukrytý ná-

vod na prostoupení „Brány času.“
Po zvládnutí postupu, členové našeho klubu záhad zbudovali velké galeony, s ni-

miž proplouvali temným oceánem a plnili tajemné úkoly. Poctivá badatelská práce 
naše „záhadology“ přivedla k vysněnému pokladu. A poté bylo třeba načerpat síly 
a odebrat se do říše snů. Po slastném spánku a snídani se děti vypravily do školy. 

Velké poděkování za spolupráci a přežití tajemné noci v knihovně třídní učitel-
ce Mgr. Pavle Svitákové a vychovatelce Simoně Přílučíkové. Rodičům za podporu 
a skvělé buchty a koláče. Při takových exotických výpravách vždy silně vyhládne. ;-)
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PoHáDkoVý SVěT NeUMírá
o tom se přesvědčily děti z páté 

třídy naší školy.  Žáci s p. uč. Mar-
tou Skýpalovou poctivě plnili pohád-
kové úkoly. Za ně získávali indicie, 
které je přivedly k tajemné truhle. 
V ní se, jak už to bývá, skrýval pře-
krásný klíč. Všichni pátrači se shod-
li, že bude patřit ke dveřím knihov-
ny.;-)). Zkusili odemknout, a povedlo 
se... Kouzelný klíč skutečně otevřel 
dveře naší knihovny a za nimi se ob-
jevil živý kouzelný svět pohádek 
ukrytý v knížkách... 

V HorNíM PaTře Se oPěT VySTaVUJe 
v letních měsících se na základě výzvy v našich médi-

ích začaly v knihovně objevovat příspěvky pro uspořá-
dání výstavy k 100. výročí založení čsr. 

Díky ochotným přispěvatelům se můžete přenést do obdo-
bí první republiky či zavzpomínat na každodenní život pová-
lečného období. Existence našeho státu je provázena dvěma 
velkými válečnými konflikty a z toho důvodu nechybí expo-
zice vojenská. Nejsilnějším zážitkem jsou historické fotogra-
fie, válečné dokumenty a příběhy halenkovických rodáků – 

vojáků. Všechny dokumenty, které na výstavě uvidíte, jsou 
kopie z originálních podkladů a pochází od obyvatel Halen-
kovic. Dobový nábytek byl zapůjčen z Muzea Kroměřížska 
a vojenský materiál z Army muzea Babice Dana Kaňovského. 

Výstavu již shlédli hosté velkých akcí, jako je hudební 
odpoledne a rozsvícení vánočního stromu. Je přístupná 
až do 31. ledna 2019 v otvírací době knihovny. Podrobnější 
informace o ní přineseme v následujícím čísle Halenkovic-
kého zpravodaje. 

knižní novinky z naší knihovny
v loňském roce jsme pro vás zakoupili víc jak 150 knih. kromě knižních hitů za rok 2017 a 2018 jsme doplnili fond 

o další knihy z povinné četby pro děti a mládež. na podzim proběhla pravidelná cirkulace výměnného fondu z kraj-
ské knihovny Františka bartoše zlín. 

paja
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z knihy Prstýnek s rubínovým kamenem
„Hleďte, už hoří kdesi pod Hradištěm!“
„To jsou Polešovice. A teď ještě blíž, to hoří už Bor-

šice, chlapi ve jménu Ježíše Krista, vezměte do rukou 
zbroj!“

Pan Kunata Říčanský z Bobolusk nabil své rajtarské 
pistole a vyjel koňmo na vršíček, nad dědinou Jalubí, 
aby se podíval po kraji. Dole pod Hradištěm hoří už řada 
dědin. Tatři štráfují široko daleko, ale jeden proud, jak 

se zdá, obešel hradby města a míří vzhůru k Babicům 
a Napajedlům. V prachu, jenž se zvedá pod koňský-
mi kopyty, je vidět, jak se mohutný proud tatarských 
jezdců štěpí, jak se oddělují drobné partaje, aby vymet-
ly kdekterou dědinu, aby posadily ohnivého kohouta 
na kdekterou samotu, na mlýny i pastoušky, všude tam, 
kde čeká kousek kořisti.

Jindřich Spáčil 1971

vzpomínka na Jindřicha spáčila, spisovatele našeho kraje

Jedné srpnové neděle r. 1964 
kráčeli jsme v úmorném parnu 
po Hradské cestě nad Halenkovice-
mi. Od Budačiny zahřmělo, obloha 
potemněla. „Tady kousek od nás by 
měla být na kopci chatka, schováme 
se aspoň pod střechu,“ prohodil přes 
rameno můj otec a vydal se přímo ke 
hřebenu kopce. A skutečně, na rovin-
ce před námi, pár metrů od cesty, stojí 
cihlový domeček. Dveře má dokořán 
a do ticha před bouří zní – klap, klap, 
klap… Pán domu nás pozval dovnitř 
ke stolu, na němž trůnil starší psací 
stroj. A všude kolem jen knížky, papí-
ry, mapy a rukopisy, slovníky. 

Tenkrát jsem se seznámil se spiso-
vatelem Jindřichem Spáčilem z Kro-
měříže, rodákem z Kvasic, kde býval 
na zámku jeho otec Tomáš komorní-
kem u knížete Thuna. Jeho maminka 
byla rovněž v knížecích službách. Tam 
mladý Jindřich vyrůstal, učil se po-
znávat lidi a historii nejen našeho 
kraje, zde udělal své první literární 
krůčky.

Proč vzpomínám na tohoto muže? 
Nedávno jsem vzal opět po letech 
do rukou jeho knížku Prstýnek s rubí-

novým kamenem a se zájmem ji pře-
četl. A tak mne napadlo zavzpomínat 
v tomto předvánočním čase na spiso-
vatele naší Moravy, milovníka Chřibů, 
její přírody i lidí. Byl to on, kdo mně 
vyprávěl o halenkovickém drva-
ři, tehdy už téměř osmdesátiletém, 
panu Josefu Gregorovi, drsném a tvr-
dém muži. Na jeho popud vydal jsem 
se poté za panem Gregorem a napsal 
o něm do tehdejších okresních novin 
článek o životě a vzpomínkách toho-
to „lesního člověka“, jak ho pan Spáčil 
nazval.

Bylo mně čtyřiadvacet a začínal 
jsem jako elév u novin. Mistr Spáčil 
stal se mně rádcem, byl mým 
podporovatelem i prvním kri-
tikem. Dopisovali jsme si ně-
kolik let, pár jeho dopisů mám 
ještě dnes na památku ve svém 
archivu.

Jindřich Spáčil, učitel, ama-
térský archeolog a skvělý zna-
lec Chřibů, přírody a kraje, 
zemřel v roce 1978. Má dnes 
v Kvasicích na Horní ulici pa-
mětní desku, další mu byla 
odhalena v Kroměříži, jehož 

(jejíž) je četným občanem. Halenko-
vickým občanům (aspoň těm starším) 
je určitě známa i Spáčilova studánka, 
vzdálená asi 400 m od jeho chaty.

Přečetl jsem většinu jeho národo-
pisných a historických knížek. Připo-
menu jen ty nejdůležitější, samozřej-
mě z mého pohledu. Doporučuji dílo 
Kroměřížský sněm 1848–49, určitě 
vás zaujmou Lásky a rebelie nebo Tvrz 
nejpevnější, dále Tisíce růží, Náušnice 
z Madagaskaru nebo už zmíněný Prs-
týnek s rubínovým kamenem, v němž 
autor vzpomíná na vpád Tatarů 
na Moravu a zároveň přibližuje osu-
dové chvíle, jež prožil jako chlapec 
na zámku v Kvasicích nebo na frontě 
za I. světové války.

Letos slavíme 100. výročí založení 
Československa. Všichni, kteří mají 
rádi naši zemi, svůj kraj, své rodiny, 
přátele a známé, neudělají chybu, 
když v tomto zimním čase vezmou 
do rukou knížky Jindřicha Spáčila, 
spisovatele našeho kraje. Byl dobrým 
vypravěčem a skvělým vlastencem.

Vratislav Příkazský, Zlín
PS: Chcete-li o Jindřichu Spáčilovi 

vědět více, zavítejte na internet, kde 
je vše o jeho životě i díle, například 
i o Spáčilově naučné stezce v Chři-
bech, po níž se můžete s příchodem 
jara vydat.

Vratislav Příkazský, Zlín
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letní fotbalový turnaj přípravek 2018

poslední prázdninovou sobotu 1. září 2018 se na halenko-
vickém fotbalovém hřišti uskutečnil další ročník letního fot-
balového turnaje přípravek.

Do letošního ročníku se organizátorům z TJ Halenkovice přihlá-
silo rekordní množství týmů, mezi nimiž nechyběly ani přípravky 
zlínského Fastavu. Zájem byl dokonce takový, že některá družstva 
musela být odmítnuta – přece jen, halenkovické hřiště ani jeho 
zázemí není nafukovací. S velkým zájmem šlo ruku v ruce i větší 
zatížení pro organizátory. Namísto obvyklých tří soutěžních hřišť 
byla připravena hřiště čtyři, ke každému bylo nutné zajistit roz-
hodčího a zapisovatele. Výsledky se sbíhaly do hlavního stanu, kde 
byly následně zpracovávány statistiky a zveřejňovány na tabulích. 
Každý vedoucí mužstva tak v každém okamžiku věděl, jak si jeho 
tým vede a co jej ještě čeká.

Organizační přípravy turnaje začaly už týdny před úvodním hvi-
zdem prvních zápasů. Jejich největší tíhu na svých bedrech nesl 
pan Richard Vašíček. Komunikace s mužstvy, materiální zajištění, 
oslovení sponzorů, to je jen malý výčet činností, které bylo třeba 
před turnajem vykonat. Velmi se hodily zkušenosti z minulých 
ročníků.
turnaje se zúčastnily následující týmy:
mladší přípravky: Žlutava, Topolná, Tlumačov, Štípa, Jaroslavice, 
Fastav Zlín, Provodov, Halenkovice. 
starší přípravky: Napajedla, Topolná, Tlumačov, Babice, Štípa, 
Fastav Zlín, Provodov, Halenkovice.

K překvapení a k radosti organizátorů se na hřiště v sobotu 
ráno dostavilo všech 16 přihlášených mužstev. Celkem 142 fot-
balistů a 8 fotbalistek se postupně rozešlo do připravených šaten 
v areálu hřiště a v tělocvičně ZŠ Halenkovice. V tu dobu už byla 
na hrací ploše vyznačena hřiště, rozmístěny lavičky a postaveny 
stánky pro případ deště nebo sluneční výhně. Počasí nakonec 
do průběhu turnaje opravdu promluvilo.

Úvodní brífink vedoucích mužstev a rozlosování proběhlo 
přesně podle harmonogramu. Stejně se odvíjely i zápasy ve sku-
pinách. S ohledem na počet odehraných utkání je třeba smek-
nout zejména před rozhodčími a zapisovateli výsledků, kteří 
se z přidělených hracích ploch doslova nemohli hnout. Díky 
vedoucím všech týmů a šikovným malým fotbalistům a fotbalis-
tkám vše probíhalo bez sebemenšího zádrhelu. V jeden okamžik 
se ale vlivem větru začaly vznášet altánky umístěné u hřišť, pro-
to byly demontovány. Byla to škoda, protože později by se roz-
hodně hodily.

Od jihu se začalo zlověstně mračit a déšť přišel v závěrečné 
fázi turnaje. Bylo rozhodnuto, že se omezí počet zápasů o umís-
tění na nižších příčkách a sehrány budou pouze utkání o stupně 

vítězů. Děti byly šikovné a déšť jakoby jim ani nevadil. Utkání byla 
plná emocí a obě finále rozhodnuly až penalty. K zápasům neod-
myslitelně patřila radost ze vstřelených gólů i zklamání a sem tam 
i slzička po neúspěšném zápasu.

Díky sponzorské podpoře se podařilo dětem zdarma zajistit 
i občerstvení, a to i přes to, že družstva neplatila žádné startovné. 
Početný doprovod i děti využívali jako zázemí i Hospůdku na hři-
šti. Pod pergolou a deštníky bylo sucho a dalo se leccos nakoupit.

Vyhlášení proběhlo za deště, ale vůbec to nevadilo. Každý tým 
obdržel dětské šampáňo, pitíčka, tašku s dárky a sladkostmi. Vy-
hlášeni byli nejlepší střelci, brankáři i nejmladší hráč turnaje. Spe-
ciální dárky obdržela i hrající děvčata. První tři týmy obou katego-
rií navíc získaly medaile a hlavně poháry.

výsledky mladší přípravky: výsledky starší přípravky:
1. Tlumačov 1. Provodov
2. Provodov 2. Fastav Zlín
3. Napajedla 3. Tlumačov
4. Štípa 4. Štípa

Vedení TJ Halenkovice děkuje všem dětem a vedoucím mužstev 
za zájem a účast v turnaji – totéž platí i pro rodiče a doprovod dětí. 

Po druhé hodině už byl areál prázdný, vysvitlo slunce – začalo 
se uklízet. Bláta bylo všude dost a mokré věci bylo třeba vysušit. 
Hotovo bylo za dvě hodiny. Letní fotbalový turnaj přípravek 2018 
skončil – a byl super!                                                                Roman Janeček

Fotbal
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letošní nohejbalový turnaj trojic se odehrál na novém sportovišti

první veřejnou sportovní akcí, kte-
rá se uskutečnila na nově vybudova-
ném sportovišti u zŠ Halenkovice, byl 
další ročník tradičního nohejbalové-
ho turnaje trojic.

Akce se konala v sobotu 8. září 2018 
a počasí přálo, téměř celý den bylo slu-
nečno. Zájem o turnaj byl velký, ale zú-
častnit se mohlo jenom 12 týmů, které 
byly rozděleny do dvou hracích skupin. 
Na základě výsledků skupinových zá-
pasů se týmy utkaly ve vyřazovací části 
turnaje. Zápasů tedy bylo k vidění více 
než dost.

Nabitý zápasový kolotoč byl přerušen 
kolem poledne, kdy se všichni účastníci 
turnaje vypravili na společný oběd, který 
pro ně připravil pan František Zatloukal.

Pro týmy, které nebyly momentál-
ně na hrací ploše a návštěvníky turna-

je, bylo na hřišti připraveno posezení 
s možností občerstvení. Za dobu konání 
turnaje se sem přišlo podívat několik de-
sítek diváků. Pro převlékání byly využi-
ty šatny tělocvičny ZŠ Halenkovice.

Na turnaji byla vidět čistě halenkovic-
ká družstva, ale i týmy různě kombino-
vané nebo složené pouze z hráčů spřáte-
lených nohejbalových klubů.

A jak se pánům hrálo? Hřiště a jeho 
povrch sklízel chválu. Hrací plocha 
je příjemně měkká na došlap, takže ko-
lena tolik netrpí. Odskoky míče jsou či-
telné a přiměřené. Dobré je vybavení 
i oplocení hřiště, které míče spolehlivě 
drží v blízkosti hrací plochy.

Na závěr akce nemohl chybět, opět 
tradiční a skvěle upečený, amur od Jirky 
Doležalíka. Organizátor turnaje, Hon-
za Hradílek, děkuje všem, kteří akci pod-

pořili. Poděkování patří také Obci Ha-
lenkovice za poskytnutí areálu a dalšího 
vybavení a vedení ZŠ Halenkovice za za-
půjčení prostoru šaten tělocvičny.            RJ

konečné poŘadí tUrnaJe:
1. BABICKOMÍKOVICKÝ POZDNÍ SBĚR :-)
2. POLOPRÁZDNÉ PYTLE
3. AJŤÁCI
4. KOPYTA
5. ZBROJOVKA
6. KAROLÍN
7. KATERNICE
8. MLADÍ A ZMRZAČENÍ :-)
9. STS CHVOJKOVICE BROD
10. KOCOŠI 
11. HOLEŠOV
12. OTROKOVICE

tým Z v r p skóre b
1. Kašava 13 10 0 3 41:15 30
2. Vizovice 13 9 0 4 39:21 27
3. Pohořelice 13 9 0 4 29:28 24
4. Žlutava 13 7 0 6 24:16 22
5. Lukov 13 8 0 5 31:36 22
6. Zlín SK 13 7 0 6 28:26 20
7. Březová 13 6 0 7 24:23 20
8. Napajedla B 13 7 0 6 28:28 19
9. Březůvky 13 6 0 7 14:23 18

10. Tečovice B 13 5 0 8 18:20 17
11. Lípa 13 5 0 8 20:25 15
12. Halenkovice 13 5 0 8 20:25 14
13. Doubravy 13 3 0 10 29:40 13
14. Spytihněv 13 4 0 9 13:32 12

tJ Halenkovice 2018–2019 
soutěž mužů tabulka po podzimní části sezóny

pŘeHled výsledků podzimní části
2. ne 12. 8. TJ FS Napajedla TJ Halenkovice  2:3p.
3. ne 19. 8. TJ Halenkovice Slov. Sparta Spytihněv 2:1
4. ne 26. 8. TJ Sokol Pohořelice TJ Halenkovice 2:1 
5. ne 2. 9. TJ Halenkovice FC Doubravy 2:1 
6. ne 9. 9. SK Zlín 1931 TJ Halenkovice 4:2 (2:2)
7. ne 16. 9. TJ Halenkovice FC Březůvky 0:2 
8. ne 23. 9. TJ Sokol Tečovice TJ Halenkovice 2:1 
9. ne 30. 9. TJ Halenkovice Sportovní Klub Lukov 2:3 
10. ne 7. 10. FC Žlutava TJ Halenkovice 2:0 
11. ne 14. 10. TJ Halenkovice TJ Kašava 4:0
12. so 20. 10. TJ Sokol Březová TJ Halenkovice 1:2
13. ne 28. 10. TJ Halenkovice SK Vizovice 2:4
1. ne 4. 11. TJ Halenkovice TJ Sokol Lípa 1:2p.
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UkázkoVý TréNINk „léTaJíCíHo TýMU TreNérů“ Se líBIl
tělovýchovná jednota Halenkovice 

se zapojila do projektu, který zaštiťu-
je Fačr ve spolupráci se zlínským kFs 
a jednotlivými oFs našeho regionu. 
projekt „létajících trenérů“ je určen 
zejména pro malé kluby a trenéry, kte-
ří v nich působí a mají buď základní 
trenérskou licenci c, nebo dokonce ne-
mají žádnou. přesto se starají o jednu 
z nejdůležitějších věkových kategorií 
fotbalu, starají se totiž o děti.

Náš klub reprezentují v dětské kategorii 
týmy mladší a starší přípravky a mužstvo 
mladších žáků. Máme skvělé a obětavé 
trenéry, kteří práci s dětmi věnují obrov-
ské množství času. Naši trenéři mají letité 
zkušenosti, někteří z nich disponují tre-
nérskými licencemi a na jejich výsledcích 
je to znát.

Když do klubové e-mailové schránky 
přišla nabídka příjezdu „Létajícího týmu 
trenérů“ byla po konzultaci s našimi tre-
néry mládeže takřka obratem využita. 
Nabídka rozšíření obzorů v této oblasti 
výchovy malých fotbalistů nepřichází ka-

ždý den. Akce, která je v našem regionu 
organizována pod hlavičkou KFS Zlín, 
měla za cíl předvést ukázky vhodných 
pohybových her, průpravných a herních 
cvičení či průpravných her pro tréninkové 
jednotky mládeže. Tyto prvky jsou určeny 
ke zpestření a zatraktivnění fotbalové pří-
pravy dětí. 

V pondělí 22. října 2018 na naše hřiště 
přicestovali pánové trenéři Radovan Bu-
dín a Ondřej Machala, kteří připravili dvě 
tréninkové plochy. Na jedné se odehrávala 
ukázka pro děti mladší a starší přípravky, 
na druhé byl představen formát tréninku 
pro mladší žáky. Počasí přálo a zájem byl 
velký.

Mladší děti formou hry zdokonalovaly 
svůj postřeh, orientaci v prostoru a pohy-
bové dovednosti. Starší halenkovičtí fot-
balisté měli trénink zaměřen na pohybové 
dovednosti a schopnosti a rozvoj fotbalo-
vého myšlení. Oběma ukázkám přihlíželi 
a aktivně asistovali naši kmenoví trenéři. 
Podle reakcí se tréninková dávka líbila ne-
jen dětem, ale i trenérům a divákům z řad 

rodičů a fotbalistů seniorských kategorií. 
Ostatně, některé z předvedených prvků 
je možné aplikovat i v přípravě starších 
fotbalistů.     

Po praktické části následovala beseda 
s trenéry, vedením klubu a dalšími zájem-
ci k uvedenému tématu. Besedy se, kromě 
pánů trenérů, zúčastnil i pan Petr Zapletal 
(vedoucí týmu a trenér mládeže FAČR pro 
KFS Zlín).

Celá akce byla přínosem, není pro-
to divu, že je o ni zájem i ze strany dal-
ších klubů – tým trenérů má plný diář 
až do zimy. Podle informací pana Zapletala 
bude tento formát pomoci amatérským 
klubům pokračovat i nadále a rozšiřovat 
se o další formy předávání zkušeností, 
například prostřednictvím seminářů a in-
struktážních setkání. Fotbalová asociace 
chce s podobnou formou spolupráce oslo-
vit i základní školy.

Děkujeme „Létajícímu týmu trenérů“ 
za návštěvu – bylo to skvělé a přínosné. V je-
jich další práci jim přejeme hodně úspěchů.

RJ

volební valná hromada tJ Halenkovice
v pátek 9. listopadu 2018 se v sále Hospody na kopci 

uskutečnila valná hromada tělovýchovné jednoty Ha-
lenkovice, v jejímž programu byla také volba nového vý-
boru tJ.

Krátce po 18. hodině zahájil valnou hromadu předseda TJ, 
pan Radek Kedruš, který přivítal všechny účastníky – těch 
si na Kopec našlo cestu opravdu hodně. Nebyli zde pouze čle-
nové A-týmu, mezi hosty byli i trenéři mládeže, zástupci no-
hejbalistů a nechyběli ani příznivci halenkovického fotbalu, 
jimž není dění v TJ lhostejné. Hostem valné hromady byl i zá-
stupce vedení obce, pan Karel Platoš.

Na programu setkání byla zpráva předsedy TJ, s finanční si-
tuací jednoty obeznámil přítomné pan Jiří Sudolský, ekonom 
TJ.

Volba nového vedení byla provedena všemi účastníky valné 
hromady. Ti si z volebního kandidátního lístku, na který se přihlá-
silo deset zájemců o práci ve výboru, vybírali nově 7 členů výboru 
(původní výbor měl 5 členů). Tajná volba a sčítání hlasů proběh-
lo bez problémů. Účastníci si do výboru tJ zvolili následující 
členy: Ing. radek kedruš, Ing. Jiří Sudolský, Ing. zbyněk Horka, 
Mgr. ondřej Gabrhelík, roman  Janeček, Miroslav Březík, Mi-
chal Huťka

Nově zvolený výbor ve funkci předsedy TJ opět potvrdil 
pana Radka Kedruše.

Po vyhlášení výsledků přišel čas k diskuzi, vystoupil také pan 
Karel Platoš, který popřál Tělovýchovné jednotě Halenkovice 
úspěchy v práci a za nové vedení obce přislíbil navázání na stáva-
jící spolupráci mezi TJ a obcí Halenkovice.                                               RJ
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biatlonIII. kolo českého poháru 
za finanční podpory studia remo luppi Tattoo

v měsíci září proběhly dva závody českého poháru

V Jilemnici se 8.–9. září uskutečnilo III. kolo 
Českého poháru v letním biatlonu. Byla 
to premiéra v novém biatlonovém areálu 
Na Hraběnce. 
Na programu byly dvě disciplíny, a to vy-
trvalostní závody a sprinty. Ve všech vě-
kových kategoriích startovalo více jak 
500 závodníků. Z našeho klubu startovalo 
10 mladých biatlonistů.
Na nejvyšší stupínek vystoupila v žákyních 
A Monika Železníková a v kategorii žáci B 
Štěpán Palla. Bronzovou medaili si z vytr-
valostního závodu v kategorii žáci C odvezl 
Richard Vašíček. Do první desítky se ještě 
probojoval Jirka Flašar v kategorii žáci A.

mistrovství české repUbliky žáků

Celkem 330 startujících v šesti žákovských katego-
riích bojovalo v České Kanadě ve třech disciplínách 
– sprintu, štafetě a v závodě s hromadným startem. 
Vedle českých žáků nastoupil i výběr závodníků 
ze Slovenska.
Víkendové klání přineslo spoustu zajímavých sou-
bojů a bylo opravdovým sportovním zážitkem. 
K těmto zážitkům přispělo i deset našich sportovců, 
kteří vybojovali dva mistrovské tituly. A to mo-
nika železníková v závodě s hromadným startem 
v kategorii žákyně A. Druhý titul vybojovali ve štafe-
tovém závodě ondřej Hubáček a Štěpán palla. 
I zbývající členové našeho týmu předvedli bojovné 
nasazení a zaslouží si pochvalu za celoroční výkon.

v celkovém žebříčku českého poháru 
do 20. místa ve svých kategoriích se umístili:
Monika Železníková 2. místo z 50 startujících
Štěpán Palla 3. misto z 116 startujících
Richard Vašíček 3. místo ze 100 startujících
Jiří Flašar 12. místo z 58 startujících
Ondřej Hubáček 14. místo z 116 startujících
Michaela Mikešová 18. místo ze 134 startujících
Michaela Hrabcová 20. místo z 50 startujících

 
v celkovém hodnocení klubů jsme obsadili 
8. místo z 43 startujících klubů.

Tímto závodem jsme se rozloučili s letošní letní 
biatlonovou sezónou. Děkujeme všem závodníkům 
za perfektní reprezentaci našeho klubu.
Nyní bude navazovat příprava na zimní sezónu. 
Tato příprava bude probíhat na kolečkových ly-
žích.
Do nastávající zimní sezóny přejeme našim závod-
níkům podobné úspěchy jako v letní sezóně.

František Palla

mistrovství české republiky žáků v letním biatlonu hostilo 22.–23. září staré město pod landštejnem.
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zaHrádkáŘi výstava ovoce, zeleniny 
a okrasnýcH květin – 2018

místní spolek zahrádkářů již tradičně po-
řádal výstavu ovoce, zeleniny a okrasných 
květin na sále oÚ ve dnech 22. a 23. září 
2018.

I přes velice suché léto byla obrovská úro-
da ovoce. Vosy, sršni a červíci sice velkou část 
ovoce poškodili, ale přesto lidé donesli velké 
množství velmi pěkných vzorků.

Vystavovatelů bylo 32, kteří donesli 75 vzor-
ků ovoce a 52 vzorků zeleniny. V sobotu se při-
šlo podívat 71 a v neděli 72 návštěvníků. 
V pondělí si přišla prohlédnout výstavu škola 
a školka.

V neděli jsme ohodnotili některé diplomem, 
bylo to těžké vybírání, určitě by si zasloužily 
všichni vystavovatelé ale nakonec jsme vybrali 
tyto:

nejhezčí jablko: 
Gloster – Marie Zapletalová
Starking – Deliciuou Josef Hrbáček
Rubinola – Milan Bieberle
nejhezčí kolekce zeleniny
Eva Čapková
nejhezčí kolekce ovoce
František Kocián (z Kopce)

Děkuji všem, kteří donesli vzorky ovoce a ze-
leniny na výstavu a taky všem, co výstavu chys-
tali, aranžovali výzdobu a věnovali věci do tom-
boly.                                                                                    DS Drvodělka fialová

rybáŘi rybářské závody
dne 15. září 2018 se uskutečnilo 

tradiční klání malých Halenkovic-
kých rybářů na pahrbku v napaje-
dlech. v 9:00 hodin ráno byl sraz 
před oÚ na Halenkovicích a vyrazi-
lo se na „divokou vodu“ do napaje-
del :-)

U vody malé rybáře přivítalo krásné 
počasí, které trvalo po celou dobu zá-
polení.

Krásné dovolenkové počasí bohu-
žel špatně pochopily ryby, které mís-
to aby skákaly prckům na háčky, tak 
se jen líně povalovaly a odmítaly spo-
lupracovat :-))))

Nakonec se přece jen podařilo ulo-
vit nějaké ty skorosumce :-) a velitel 
prcků Jirka Doležalík mohl dekorovat 
nejúspěšnější malé rybáře...

Pokračování na straně 53.
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modeláŘidrakiáda 2018

na modelářském letišti na vrchovici se konalo další dějství ze seriálu pod-
zimních drakiád. 

Členové LMK Halenkovice společně s osvědčenou posilou, kterou tvořily paní uči-
telky z mateřské a základní školy, připravili první říjnovou sobotu pro děti rejdiště, 
kde mohly předvést své umění v pilotáži draků všech barev a velikostí. Silným vě-
trem se nechal, samozřejmě pod odborným dohledem dětí, které měly vše pevně 
ve svých rukou, unášet nejeden z draků. Někteří byli po čase téměř na hranici viditel-
nosti. Když už dráčci létali příliš dlouho, nebo nevedlo-li se někomu, byla tu spousta 
maminek a tatínků, ti rádi své ratolesti vystřídali, a tak od 13 hodiny bylo na nebe 
i letištní plochu radost pohledět. Některé z modelů větru podlehly, jiné potvrdily své 
konstrukční kvality a možná je uvidíme opět za rok v celé kráse. Za odměnu byly 
děti v závěru drakiády oceněny nejen něčím sladkým na zub, ale i krásným diplo-
mem. Rozesmáté tváře a spokojenost účastníků byly odměnou všem organizátorům 
za krásné podzimní odpoledne.                                                                                                 šh

rybářské závody Kolem 13. hod se akce ukončila a malí rybáři se přesunuli na OÚ, kde byli 
všichni oceněni hodnotnými cenami.

Je fajn, že tento kroužek stále na Halenkovicích funguje a získává na větší 
a větší oblibě, za což díky Jirkovi Doležalíkovi.

 pořadí malých vágnerů
1)  Fürstová pavlína (ta ukázala, že po dědovi zdědila všechen rybářský um 

a tahala to z vody, že by se ani Kuba Vágner za to nemusel stydět :-)
2)  červinka michal (bojoval až do konce akce, a nakonec vytáhl cejna, že nám 

skoro ani metr nestačil :-)
3)  pacholský Jiří (za své snažení byl odměněn a probojoval se nakonec 

na bednu :-)
4)  vlachynská rozálie (zůstala těsně pod bednou, ale šťastná s tím, že příští 

rok bude útočit na posty nejvyšší :-)
5)  Hlivka adam (těšte se rybičky příště, vytáhnu vás jak klíště :-)
6) a 7) Hradílková Gabriela, dudešek ondřej (vzali okrajová místa, bojova-
li, věřili, rybičky krmili, ale nakonec vytáhli jen klacky – to však nic neubra-
lo jejich rybářskému nadšení, takticky si nechali rybičky dorůst a příští rok 
si pro ně na závodech dojedou a metrové je vytáhnou :-)

 Děkujeme Obci Halenkovice za finanční pomoc, která umožnila nakoupit 
Jirkovi Doležalíkovi pro malé rybáře krásné ceny.

Tak Petrův zdar a za rok zase u vody – ahooooj !!!                                   Jan Hradílek

Pokračování ze strany 52.
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Hasiči Hasiči v akci

24. září 2018 – Před pátou hodinou ranní se Halenkovicemi ro-
zezněl svolávací signál hasičů a jednotka SDH Halenkovice spěš-
ně vyrazila k hořícímu domu v místní části Lipové. Hasiči vyjeli 
s technikou CAS 30 Tatra 815, CAS 32 Tatra 138 a Opel Movano 
v devítičlenné sestavě. Pětice mužů zasahovala s použitím dýchací 
techniky. Naše jednotka prováděla hasební práce, zajistila nasví-
cení místa události, také musela prořezat plechovou střešní kry-
tinu a vypomáhala vyšetřovateli při ohledání místa. Akci hasičům 
komplikovala vichřice, která z neděle na pondělí zasáhla území 
České republiky. 

Na místo se dále dostavily jednotky HZS ZLK PS Otrokovice, 
JSDH Napajedla, JSDH Babice, JSDH Otrokovice a JSDH Spytihněv. 
Voda na hasební práce byla dodávána kyvadlově z odběrného 
místa u Obecního úřadu Halenkovice. Během požáru nedošlo ke 
zranění osob ani zvířat. 

5. října 2018 – Halenkovická jednotka SDH zasahovala s tech-
nikou CAS 30 u požáru skladu materiálu nábytku, elektro a oble-
čení ve Zlíně. Na místě zasahovalo devět jednotek, požár se poda-
řilo zkrotit kolem desáté hodiny dopoledne.

vzpomínka
dne 25. října 2018 nás navždy opustil 
dlouholetý člen bratr Jindřich trvaj. 
zemřel po těžké nemoci ve věku nedožitých 81 let. 
Po absolvování základní školy v Halenkovicích a měšťanky v Napajed-
lích se vyučil stolařem v Náměšti nad Oslavou. Po skončení vojenské 
služby pracoval v uhelném dole v Ostravě Heřmanicích. V srpnu 1961 
se oženil s Františkou Tomaštíkovou, se kterou měli tři děti. V ČKD – 
Slavia Napajedla pracoval krátce jako stolař. Později začal pracovat jako 
řidič nákladních automobilů a následně jako řidič autobusů v ČSAD Ot-
rokovice. Zde pracoval až do důchodu. I v důchodu byl aktivní a zapo-
joval se do práce. Až do svých sedmdesáti let pracoval v kamenolomu 
Žlutava.

v Halenkovicích byl aktivním členem sboru dobrovolných hasičů a členem českého zahrádkářského svazu. 
Jako stolař měl stále rád práci se dřevem. velice ho bavila práce na zahradě, hlavně sadaření.
svou rodinu miloval nadevše. radost, jakou měl z pokračování rodu, vnoučat a pravnuka ho právem napl-
ňovala hrdostí. pan trvaj byl povahy klidné, dobrosrdečné, nikdy neodmítl pomoci drůhému.
čest jeho památce a upřímnou soustrast rodině.              Jaromír Blažek

13. října 2018 – Členové naší jednotky prováděli druhou říjno-
vou sobotu kácení vzrostlé borovice v katastru obce. Po příprav-
ných pracích a určení směru pádu stromu byla ke skácení použita 
motorová pila. 
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20. října 2018 – V rámci brigády se tuto říjnovou so-
botu konal na hasičárně a v blízkém okolí generální úklid. 
Byl namontován nový držák dýchací techniky do vozidla 
Opel Movano pro dva kusy dýchacích přístrojů a dvě ná-
hradní láhve. Děkuji všem zúčastněným členům a člen-
kám za odvedenou práci.

100 let československa – 26. října 2018 jsme se zapo-
jili do obecních oslav 100 let od vzniku českosloven-
ska. Od 15 hodin byla hasičská zbrojnice otevřena pro 
veřejnost a každý si mohl prohlédnout prostory a tech-
niku. V 18 hodin proběhl program u pomníku padlých. 
Zde naši členové položili věnec a provedli čestnou stráž. 
Poslední z činností při těchto oslavách byla požární asis-
tence při závěrečném ohňostroji.

nové vybavení – koncem 
října jsme obdrželi dal-
ší nové vybavení. Jedná 
se o pět kusů hadic C, které 
nám dodala firma Lukrom, 
zastoupená panem Zdrá-
halem. Za materiál děku-
jeme a těšíme se na další 
spolupráci.

Poděkování
Při zářijovém požáru na sousedním pozemku, 

byl kvůli silnému větru v ohrožení také náš dům. 
Děkuji mnohokrát panu ing. karlu Škrabalovi 

za jeho pomoc, kterou nám při řešení 
této situace bez váhání poskytl. 

František Vičánek

železná sobota – členové SDH zorganizovali 29. září 
podzimní sběr železného šrotu. Poděkování patří 
všem členům, kteří se sběru zúčastnili, obci Halenko-
vice za zapůjčení vozíku, Karlovi Kašpárkovi za po-
skytnutí traktoru s vlečkou a samozřejmě všem, kteří 
přispěli železným šrotem.

25. listopadu 2018 – V neděli, krátce před půl sedmou ho-
dinou večerní, se naše jednotka zúčastnila pátraní po pohře-
šované osobě z Kudlovic. Vybaveni svítilnami a vysílačkami 
se naše devítičlenná skupina připojila k ostatním při hledání. 
Po příjezdu na místo plnila jednotka pokyny velitele zásahu. 
Po nalezení pohřešované osoby se naše jednotka vrátila zpět 
na základnu.

1. prosince 2018 – V sobotu ráno, před slavnostním roz-
svícením halenkovického vánočního stromu, jsme se účast-
nili přípravných prací. Členové sboru pomáhali při sestavo-
vání stánků a přípravě občerstvení. Pro děti byl na nedělní 
podvečer připraven čaj, pro dospělé svařené víno. V letošním 
roce jsme prodali rekordních 60 l svařáku.

Josef Gabrhelík ml.
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zájezd k rakouským včelařům a do vídněvčelaŘi výbor spolku včelařů připra-
vil jako každoročně pro své čle-

ny vzdělávací a naučný zájezd k přátelům včelařům do sou-
sedního rakouska. cílem bylo poznat, jak se včelaří u našich 
sousedů, ale také rozšířit své znalosti o poznatky a zkušenos-
ti našich přátel.

V sobotu 6. října 2018, v ranních hodinách, jsme autobusem vy-
razili směr Brno a poté do Znojma a hranicím s Rakouskem. Kou-
sek za hranicemi v malé vesničce Peigarten nás očekával president 
Rakouského včelařského svazu pan Johann Gruscher. Po přivítání 
a seznámení nás odvedl na svoji včelnici. Zde nám předvedl, ja-
kým způsobem chová svá včelstva, a také objasnil problemati-
ku chovu matek a tvorbu oddělků. Panu presidentu je něco ko-
lem 70 let, ale přesto se dokáže se svojí manželkou postarat  
o 300 včelstev. Po příjemné procházce jsme se zastavili v soukro-
mém muzeu včelařských potřeb a zařízení pana presidenta, na-
vštívili jeho včelařský provoz a ochutnali jeho produkty. 

Pečení vánočního 
medového pečiva

Členové Včelařského kroužku 
mládeže se jako každoročně těší 
na předvánoční období, kdy již 
po několik let pečeme perníčky. 

Letos se dočkali 4. prosince 
2018. Sešli jsme se v kuchyňce 
DDM Matýsek, posílili nás i děti 
z kroužku „Šrumec a Veselá vařeč-
ka“.  Pod vedením zkušených peka-
řek paní J. Očadlíkové a J. Žaludko-
vé jsme se pustili do díla. Děti byly 
velice šikovné. Hoši váleli a vykra-
jovali a děvčata zdobila napečené 
cukroví. Napekli jsme hromadu 
krásných perníčků, které si děti 
mohli odnést domů, ale část nám 
poslouží i jako vánoční dárečky.

L. žaludek VVKM
Foto: M. Přikryl

Po přesunu do Vídně jsme navštívili sídlo Rakous-
kého včelařského svazu, kde nás očekávala sekretářka 
pana presidenta a také pan J. Gruscher. Při besedě jsme 
prodiskutovali zkušenosti a problémy jak českého, tak 
rakouského včelařství. Všemu jsme velmi dobře rozu-
měli, díky perfektnímu překladu předsedy OO ČSV Zlín. 
Čas neúprosně běžel, v 15.00 hodin náš čekala prohlídka 
s průvodcem po Vídeňské státní opeře. Okouzlily nás pro-
story jak v hledišti, tak i v zákulisí státní opery, škoda jen, 
že nám nebylo umožněno zavítat na střechu opery, kde 
jsou umístěna včelstva. Med od těchto včelstev je podá-
ván jako dárek pro účastníky tradičního Plesu ve Státní 
opeře Vídeň.

Po krátké prohlídce zámku Hofburg a prohlídce pa-
mátníku Marie Terezie jsme již ujížděli domů. Po večeři 
a zhodnocení zájezdu jsme se rozešli do svých domovů.

L. žaludek
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myslivcimyslivecký den 2018
ms podlesí Halenkovice uspořádal 15. září u myslivecké chaty větřák myslivecký 

den. Od druhé hodiny odpolední si tak příchozí mohli, mimo jiné, prohlédnout výstavu v in-
teriéru budovy, zastřílet si z luku na cíl, nebo ochutnat zvěřinový guláš. Krásné počasí akci 
přálo, a tak účast byla opět hojná.                                                                                                                 redakce

členská schůze zdv Halenkovice
Dne 7. prosince 2018 proběh-

la na OÚ v Halenkovicích Výroč-
ní členská schůze Zemědělského 
družstva vlastníků Halenkovice.

Této schůze se zúčastnilo 50 čle-
nů družstva. Na schůzi se mimo 
jiné schválila účetní uzávěrka 
družstva za minulé období. Dále 
se odsouhlasila výplata části druž-
stevního podílu (dříve majetko-
vého) všem členům. Na vysvětle-
nou dodám, že každý člen našeho 
družstva má svůj družstevní podíl, 
který je v nestejné výši a může být 
ve výši od 5 000 Kč a horní hranice 
podílu je neomezena. Tyto podí-
ly se můžou převádět nebo dědit 
a družstvo je také odkupuje před-
nostně od starších členů podle 
svých finančních možností. Pro-

blematiku ohledně převodů podílů 
řeší platné stanovy, kterými se druž-
stvo řídí. 

V minulém období naše družstvo 
prodalo nepotřebný a nevyužívaný 
majetek. Například farma „Lipová“ 
(horní stáj) byla prodána Obci Ha-
lenkovice za účelem zřízení centra 
pro odpadové hospodářství. Dále 
byla prodána čistička odpadních vod, 
která již neplnila svou funkci a no-
vým majitelem byla zrekonstruová-
na na bioplynovou stanici.

V roce 2018 byla prodána zeměděl-
ská farma porodna „Zádřinová“, včet-
ně přilehlých pozemků firmě SM-Ha, 
jednatel p. Jiří Pavelka, která zde byla 
v dlouhodobém pronájmu. 

Majetek, který družstvo v současné 
době vlastní, pronajímá společnosti 

Lukrom Plus s.r.o., která zde pro-
vozuje chov prasat. Jedná se hlavně 
o farmu Bábolná. 

Členská schůze dále projednala 
a souhlasí s postupným vykupo-
váním pozemků, které se nachází 
pod našimi objekty a jsou ve vlast-
nictví soukromých osob. 

V závěru členské schůze vede-
ní družstva popřálo všem svým 
členům pěkné nastávající svátky 
a mnoho zdraví do nového roku 
2019.

Po ukončení pracovní části člen-
ské schůze byla slosována tombola 
a bylo podáno drobné občerstvení. 
Následně byla výroční členská schů-
ze zemědělského družstva vlastní-
ků Halenkovice ukončena. 

Josef Gajdošík, předseda družstva 
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zemědělství – to byl hlavní zdroj 
obživy pro obyvatele Halenkovic 
vlastně od doby jejich vzniku. sta-
ré dobové fotografie ukazují pestře 
pruhovanou krajinu s malými políč-
ky, na kterých takřka každý den tvr-
dě pracovali naši předkové. pokrok 
přinesl nové možnosti a spousta 
obyvatel naší vesnice začala praco-
vat v nově vybudovaných továrnách 
v blízkém i vzdálenějším okolí. ze-
mědělská hospodářství však i tak 
zůstávala dále součástí života v Ha-
lenkovicích a zůstávají, v poněkud 
omezenější míře, dodnes. 

Se změnami v hospodaření se objevily 
zemědělské stroje, kterým jasně vévodil 
stroj nejvíce univerzální – traktor. Jejich 
službu nevyužívali jenom družstevníci, 
traktory se začaly objevovat i v rukou 
soukromníků. Ať už to byly stroje továr-
ní nebo doma postavené.

Nápad uspořádat Traktoriádu v Ha-
lenkovicích, jako setkání majitelů všech 
možných traktorů, se sice nezrodil pří-
mo v hospodě, nicméně jako nápad tam 
byl detailně diskutován. Ukázalo se, 
že je o takovou akci zájem, a že by mohla 
mít naději na úspěch, a to nejen u maji-
telů traktorů, ale i u divácké obce.

Prvním a hlavním důvodem ke vzniku 
akce, byl obdiv k technickým výtvorům 
lidí, kteří si v minulosti nemohli pou-
ze vybrat, objednat a za peníze pořídit 

traktoriáda Halenkovice 2018
aneb ne všechny nápady, které se zrodí v hospodě, nemají šanci na realizaci

rodinný traktor pro usnadnění obhospo-
dařování rodinných (a jiných) latifundií, 
ale museli si jej vyrobit svépomocí z do-
stupných součástek ze starých strojů, 
vrakovišť a kovošrotů. Tyto skutečnosti 
vedly mnohdy k opravdu velmi originál-
ním návrhům a realizacím, nad kterými 
srdce technika přímo jásá, zvlášť když 
přihlédneme k faktu, kolik energie, času 
a mnohdy i finančních prostředků mu-
seli do stavby svých stojů investovat.

Druhým hlavním důvodem pro uspo-
řádání akce byla možnost se sousedsky 
setkat na trochu odlišném typu akce, 
než jsou plesy, sportovní a kulturní akce, 
jejichž nabídka je v naší obci velmi pes-
trá.

Přípravy akce probíhaly od dub-
na a vyvrcholily v sobotu 22. září 2018. 
Prvotní představa organizátora byla, 
že se na tomto setkání sjede něco kolem 
deseti strojů. Postupem času bylo ale 
stále jasnější, že takto to určitě nepro-
běhne. O konání akce se mezi amatér-
skými i profesionálními traktoristy za-
čalo mluvit víc a víc. Hlásili se majitelé 
strojů, které byly postaveny v garážích 
a kůlnách, strojů, které opustily brány 
továren před více než půlstoletím i stro-
jů, které ještě voněly novotou. Stručně 
řečeno, dva dny před dnem konání bylo 
na halenkovickou Traktoriádu přihlá-
šeno oficiálně 37 účastníků. Skutečnost 
však předčila i toto očekávání.

Pro konání Traktoriády bylo důleži-
té, aby vyšlo počasí – bylo potřeba su-
cho, aby kola traktorů nezničila plochu 
modelářského letiště. Jako naschvál 
celou noc před konáním akce pršelo. 
Halenkovičtí modeláři, ale zůstali klid-
ní, svůj areál znají stoprocentně a vy-
znají se i v meteorologii, proto dovolili 
akci uspořádat podle původního plánu. 
Ukázalo se, že sucho, které nás sužovalo 
během letních měsíců, pomohlo k rych-
lému vyschnutí povrchu letiště. Organi-
zátoři si stejně užili bezesnou noc.

V samotný den „Dé“ se od poledne 
začaly po obci ozývat motory trakto-
rů, traktůrků i travních sekaček, které 
měly jeden cíl – střed obce. Místo avizo-
vaných sedmatřiceti strojů se v centru 
obce shromáždilo padesát jedna kusů 
techniky. Někteří majitelé přivezli i dva 
stroje, přijely traktory nejen z Ha-
lenkovic, ale i ze Spytihněvi, Bělova, 
Nedachlebic a Pohořelic. Bylo dobře, 
že k pomoci byli pozváni halenkovičtí 
hasiči, kteří při přesunu kolony řídili 
na trase Pláňavy–Vrchovice dopravu. 
Zajistili také doprovod celé kolony. Di-
váci, kterých se kolem cesty vytvořily 
celé špalíry, viděli jedenáctiminutovou 
přehlídku všech strojů v pohybu. Kolo-
na traktorů se při spanilé jízdě spojitě 
táhla od kostela až na točnu u hospody 
Na Kopci.

Pokračování na straně 59.
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Po příjezdu všech mašin na letiště 
začal neorganizovaně organizova-
ný program. Kolem strojů vznikaly 
a zanikaly hloučky diskutujících, děti 
hojně využívaly soutěžní stanoviště. 
Příchozím se v samostatné expozici 
představila i komunální technika obce 
Halenkovice. Zájem diváků byl tak vel-
ký, že to organizátoři nepředpokláda-
li. Proto se u okýnka s občerstvením 
zpočátku tvořila dlouhá fronta. Hosté 
však byli trpěliví a tolerantní.

Traktoriáda se změnila v pohodo-
vou „zahradní slavnost“. Děti si zkou-
šely, jaké je to za volantem něčeho tak 
užitečného, jako je traktor. Na řadu 
přišla i v té době velmi aktuální ukáz-
ka motorizovaného třepání trnek. 
Toto přídavné zařízení svého traktor-
ku předvedl pan Jindřich Juřena, který 
si po zásluze odvezl i zvláštní cenu po-
řadatelů za praktickou ukázku svého 
mechanizmu.

Součástí akce byla i anketa o TECH
-NEJ stroj, v rámci které účastníci 
a diváci traktoriády mohli v tajném 
hlasování vybrat nejzajímavější stroj. 
Pro hlasování bylo připraveno 250 
hlasovacích lístků a všechny byly vy-
dány. Nejlépe hodnoceným strojem 
byl traktor pana Františka Hutyry.

Čas rychle ubíhal a účastníci se po vy-
hlášení ankety TECH-NEJ pomalu začali 
vydávat na cestu k domovu.

Z celkového počtu 51 strojů bylo 
8 zahradních sekaček, 7 malých to-
várních traktorů, 17 traktorů ama-
térské konstrukce, 11 Old Timer trak-
torů (od typu Z25 po typ Z50 Super) 
a 5 nových moderních strojů. Mezi 
stroji byla k vidění i amatérsky posta-
vená zahradní fréza, kterou poháněl 
motor z Pionýru o objemu 50 ccm, jed-
na čtyřkolka vybavená nářadím pro 
obhospodařování sadu a jedna krásně 
zrestaurovaná historická nákladní tří-
kolka značky ČZ.

Na letištní plochu dorazil také jeden 
dětský funkční traktůrek John Deere 
s elektropohonem. Dřevěnou trakto-
rovou soupravu taženou na provázku, 
na srazu předvedli Jarka a František 
Gabrhelíkovi – jejich traktor diváci 
ocenili v anketě TECH-NEJ i přes to, 
že tomuto exponátu nebylo přiděle-
no číslo (na hlasovacích lístcích byly 
nápisy – ten traktor, co nemá číslo). 
Tento exponát byl oceněn mimořád-
nou cenou.

traktoriáda v číslech, faktech 
a zajímavostech:
1. Celkem se na akci sjelo 51 strojů.
2. Bylo vytvořeno 5 stanovišť pro 
pobavení dětí a dospělých.
3. Z obce Bělov dojela samostat-
ně skupina 5 traktorů.
4. Na valníku byl dovezen jeden 
domácí traktor z obce Pohořeli-
ce, majitelé se nakonec zúčastnili 
průvodu i tažným traktorem, kte-
rým zahradní traktor přivezli.
5. Mezi traktoristy byla i jed-
na odvážná žena traktoristka, 
a to Radka Trvajová.
6. Panem Josefem Janečkem byla 
veřejně odzpívána hymna trakto-
riády „Traktor táhne pluh i brány“ 
v originální verzi – budovatelská 
píseň z 50. let.
7. Děvčata Jitka Krkošková a Dáš-
ka Juřenová, která byla převleče-
na za družstevnice, a stála těsně 
před točnou na Kopci, natolik 
rozptýlila pozornost jednoho 
traktoristy, až narazil do před ním 
jedoucího stroje. Incident se na-
štěstí obešel bez poškození strojů, 
jednalo se pouze o něžné „žduchnutíč-
ko“.
8. Nejmenší traktor – dřevěný exponát 
i s vlečkou tažený na provázku.

slovo závěrem
Chtěl bych poděkovat všem maji-

telům traktorů, že našli odvahu a čas 
na tuto akci se svými stroji přijet 
a všem divákům, kteří neváhali oběto-
vat svůj volný čas a přišli se podí-
vat.

Dále bych chtěl poděkovat své 
ženě Pavlínce a mojí rodině (dě-
tem), za to že mě podporovali 
v uspořádání této akce, švagrovi 
Romanovi Janečkovi za jeho in-
spirativní nápady a pomoc, jakož 
i všem pomocníkům a pomoc-
nicím na parkovišti, v bufetu, 
na stanovištích, halenkovickým 
hasičům za organizaci dopravy, 
doprovod a požární dozor, vede-
ní obce Halenkovice za velkou 
podporu, ale hlavně LMK Halen-
kovice za poskytnutí areálu leti-
ště. Samostatné poděkování patří 
i Zemědělskému družstvu vlast-
níků za poskytnutý finanční dar.

Abych na někoho náhodou ne-
zapomněl – poděkování patří 
absolutně všem, kteří se zapojili 

jakýmkoliv způsobem a pomohli pří-
pravě a realizaci této akce.

První – nebo spíš nultý ročník Trak-
toriády Halenkovice 2018 je za námi. 
Snad se líbila. Zda se bude konat nějaký 
další ročník a případně kdy, je prozatím 
ve hvězdách.

Heslo traktoriády Halenkovice 2018 
– traktory všech zemí spojte se! 

BIBo

Pokračování ze strany 58.

Mechanizmus na třepání trnek
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zeptali jsme se hlavního organizátora Traktoriády
Jak vás napadlo takovou akci uspořá-
dat?

Z počátku se jednalo o recesi, ke konci 
o potřebu uspořádat pěkné sousedské 
setkání Halenkovjáků v poněkud jiném 
duchu, než je v obci obvyklé.

Jakou jste očekávali účast? 
Původní plán byl akci uspořádat při 

účasti minimálně pěti traktorů. Účast 
okolo padesáti strojů byl opravdový šok.

co bylo na akci nejtěžší?
Odhadnout počet návštěvníků, to je to-

tiž velmi důležité pro stanovení rozsahu 
zásobování bufetů a počtu pořadatelů.

co vás nejvíce potěšilo?
Už v průběhu akce přicházely od lidí 

pozitivní ohlasy, že se jim akce líbí a sa-
mozřejmě i po akci se těchto pozitivních 
zpětných vazeb sešlo hodně, za tyto re-
akce všem za organizační tým z celého 
srdce děkuji.

motobesip
sHUtdoWn 2018
Motocyklový klub CzechBi-
kers ve spolupráci s měs-
tem Otrokovice pořádá již 
počtrnácté symbolické 
ukončení motorkářské se-
zóny!
Spanilá jízda odstartovala 
z Otrokovic, směr Napajed-
la, Spytihněv, Halenkovice 
s ukončením ve Zdounkách. 
Naší obcí provedlo moto-
cyklisty hasičské vozidlo 
po trase od Svatých přes 
Pláňavy, Kopec a Zádřínové.                                                       

red

proč se s traktory nesoutěžilo v ně-
jaké disciplíně?

Cílem nebylo soutěžní klání, ale sou-
sedské setkání. Pokud by se totiž akci 
dal jakýkoliv soutěžní ráz, myslím, 
že by již neplnila původní účel, pro kte-
rý byla organizována. Dalším důvodem 
je bezpečnost akce, minimalizovat rizi-
ko havárie či úrazu.

bude se akce opakovat?
Dodnes se mi sbíhají podněty o tom, 

kdo všechno by na další ročník přijel, 
a to nejen z Halenkovic. Nejsem však 
schopen, pouze ve své režii, trvale za-
jistit její opakovatelnost. Proto dávám 
následující návrh: pokud se najde po-
dobný nadšenec s chutí zorganizovat 
další ročník, ať mne prosím kontaktu-
je na milan.bieberle@gmail.com, kon-
cem února můžeme uskutečnit organi-
zační schůzku.  

Děkujeme za odpovědi. 
red
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14.–15. října 2018 se ve Spytihněvi konaly tradiční Slo-
vácké hody s právem. Za starší stárky šli Adam Strašák 
a Anna Gajdošíková, za mladší stárky Jiří Plichta a Lucie 
Duchová. Podstárkem byl Dominik Cakl. Na programu 
byla slavnostní mše svatá, krojový původ obcí i večerní 
hodová zábava, zahrála dechová hudba Topolanka a cim-
bálová muzika Cifra.                                                                             šh

S komedií „Dva na kanapi“ vyrazili do světa a tento divadelní kus s úspěchem uvedli 2. listopa-
du ve Zlínském klubu 204 a hned následující den v kulturním domě na Komárově. Sezonu 2018 
uzavřeli představením před domácím publikem 24. listopadu 2018 v halenkovickém obecním domě. Pro místní to byl opravdu 
divadelní svátek, servírovala se nejen výše uvedená komedie, ale i lahodné dezerty a káva v divadelní kavárně.                            red

naši milí divadelníci koncem roku nezaháleli divadlo

ze zákUlisí
odHalení č. 1! 

24. listopadu jsme hráli před domácím božím publikem! 
Domácím božím! Už jsme to říkali? Děkujeme. 

Víte, kdo se onu sobotu staral o to, aby ve Vás mrkvový 
dort vyvolával čirou lásku k matce zemi, ve které tato mr-
kev rostla? Kdo se při představeních stará o to, abychom 
se v létě vlezli do plavacích kruhů? Všechny výborné dor-
ty a skleničky vyrábí Jiří Daněk, výtečný kavárník. Městská 
kavárna Otrokovice vyčnívá jako klenot otrokovického stře-
du. Zastavit se tu můžete na dorty, které si sám peče, kávu, 
kterou, než prožene strojkem, mu upraží spřátelená pražír-
na Fairy Been. Navrhujeme zastavit se i tam. Zapomenete 
na čas.

odHalení č. 2! 
Věnečky. Ano, věnečky! Začaly se Vám rozpouštět 

v puse a vy jste nevěděli, jestli jste blahem v ráji nebo roz-
koší v pekle. Tak tyto věnečky kouzlí Vendelín. Dívka, která 
když už vidí kazů dost, výměrů dost, začne svýma rukama 
zhmotňovat mlhu. Představujeme Vendu.

odHalení č. 3! 
Přecházíme do kategorie MASTER – PAVEL GRÁF. Komu 

se udělá příjemně hořce na jazyku, je na správné cestě. 
Vynikající kávu nám do stánku dodala tato skvělá otroko-

vická pražírna. Jejich zrna mlely naše kávovary, ale určitě 
si nenechte ujít zážitek nechat si uvařit kávu přímo u nich. 
Ty možnosti a postupy – postojíte a rozplynete se ještě dřív, 
než ochutnáte.                                                            Pavla Pavelková

slovácké hody s právem
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kUltUrní a společenské akce
9. 2. 2019 / sobota 
dětský karneval. Karneval pro děti 
od 0 do 10 let. 
Diskotéka pro žáky II. stupně ZŠ Ha-
lenkovice bude připravena v závěru 
večera. 

16. 2. 2019 / sobota 
rodičovský ples. Pořádá SRPŠ v sá-
le KD Halenkovice. Součástí bude tra-
diční předtančení žáků 9. ročníku  
ZŠ Halenkovice. 

19. a 20. 2. 2019 / úterý, středa
sbírka ošacení – od 15 do 17 hod. 
v budově KD – v klubu seniorů. 

24. 2. 2019 / neděle
výroční schůze českého zahrádkář-
ského svazu, z.o. Halenkovice 
od 14 hod. na sále KD.

2. a 3. 3. 2019 / sobota a neděle
vodění medvěda. Pořádá SDH Halen-
kovice. Masopustní průvod prochází 
halenkovickými ulicemi. 

9. 3. 2019 / sobota 
pochovávání basy. Slavnostní ukonče-
ní plesové sezony, pořádá SDH Halen-
kovice v sále KD. 

23. 3. 2019 / sobota
slavnostní vyhlášení koštu slivovice 
a ovocných pálenek na sále KD.

29. a 30. 3. 2019 / pátek, sobota
Jarní bazárek dětského oblečení 
na sále KD. 

v kulturním a společenském přehle-
du může docházet ke změnám! 

bazar knih
knihy nepatří do sběru.
Potřebujete-li uvolnit 
místo ve své knihovně, nabízíme 
vám možnost darovat vaše knihy 
do místní knihovny, kde budou 
v rámci bazaru starých knih 
nabídnuty dalším čtenářům.

knihy můžete předat:
ve středu 13. 3.  8:00–19:30 hod.
ve čtvrtek 14. 3.  8:00–17:00 hod. 
v pátek 15. 3.  8:00–12:30 hod.

bazar bude otevřen v neděli
17. 3. 2019 / 14:00–18:00 hod.
v budově OÚ a současně 
bude otevřena i Místní 
knihovna Halenkovice.

SeTkáNí ročNíkU 1947–48

Horní řada zleva: Jan vlk, marie kopecká (roz. trvajová), marie kresová (roz. krkošková), marie Winklerová (roz. 
čevelová), František Gabryš, marie zapletalová (roz. manciáková), Jiří Janiš, Josef botek, bedřich Gabryš, antonín 
bednařík, václav kocián
Prostřední řada zleva: petr vycudilík, alena kašpárková (roz. Hamrlíková), marie Gabryšová (roz. trvajová), marie 
pavelková (roz. trvajová), rudolf chocholatý
Sedící zleva: paní učitelky – ludmila Wallová, zdeňka rapantová a vlasta klinkovská, václav Šubík s harmonikou

Po celou dobu fotografování se bez přestávky hrálo a zpívalo

V sobotu 15. září 2018  se uskutečnil sraz ročníku 1947–48 
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ing. arch. zuzana kříčková 
a petr Šalášek

uzavřeli manželství 
20. října 2018

v kostele sv. Josefa 
v Halenkovicích.

v sobotu 6. října jsme na obecním úřadě v Halenkovicích do života přivítali naše nej-
menší děti. pozvání na tento slavnostní akt přijali: Nikola a Tomáš Vydrovi se synem 
Matějem (foto č. 1), Zuzana a Petr Šaláškovi se synem Petrem (foto č. 2), Lucie a Dušan 
Snopkovi se synem Jiřím (foto č. 3), Zuzana a David Juřenovi s dvojčátky Eliškou a Šimonem 
(foto č. 4). následně se vítání konalo 11. listopadu, dostavili se: Martina Hrdá a Vilém 
Lhotský se synem Martinem (foto č. 5), Martina Hudečková Vykydalová a Lukáš Hudeček 
se synem Williamem (foto č. 6), Veronika a Pavel Trvajovi s dcerou Eliškou Lucií (foto č. 7), 
Barbora a Marek Adamcovi se synem Kristiánem (foto č. 8). Krátký program plný básni-
ček, písniček a tanečků předvedly děti z mateřské školy a žákyně základní školy, který 
nacvičily pod vedením p. učitelky Černochové a p. učitelky Čechové. O hudební dopro-
vod se postarala Tereza Bieberlová a Zuzana Šalášková.

přejeme malým občánkům i rodičům pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Bohdana Blažková, matrikářka

vítání občánků

1. 2.

3. 4. 5.

6. 7. 8.
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BlaHoPřeJeMe

září
50 let

Josef Hrbáček, Dolina 192
Jarmila Tomaštíková, Kopec 18

55 let
Ing. Miriam Lukášová, Katernice 28

Hana Sudolská, U Svatých 556

65 let
Josef Hapala, U Svatých 291

70 let
Marie Pavelková, Zádřinové 640
Marie Maňásková, Pláňavy 102

75 let
Václav Kalivoda, Záhumení 617

říjen
50 let

František Gabrhelík, Dolina 503

55 let 
Radek Pokorný, U Svatých 196

60 let
Eduard Chochul, Záhumení 600

Marie Kartusková, Břehy 494

65 let
Jaroslav Cibulka, Pláňavy 259
Jana Vičánková, Pláňavy 257

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 90. čísla je k 8. 3. 2019 – zprávy za období 15. 12. 2018 až 8. 3. 2019,  zajímavosti a pozvánky na další kulturní
a společenské dění zasílejte nejpozději k tomuto datu na adresu: zpravodaj@halenkovice.cz. 

70 let
Vojtěch Dundálek, Dolina 589

75 let
Jaroslava Marholtová, Záhumení 565

85 let
Antonín Gajdošík, Zemanové 218 

90 let
Františka Jurčíková, Dolina 408

95 let
Jiřina Bezlojová, Kopec 654

listopad
60 let

Josef Gabrhelík, Pláňavy 242

65 let
Alena Smýkalová, Zádřinové 53

Anna Horková, Dolina 304

70 let
Vlasta Kociánová, Kopec 572

Prosinec
55 let

Radek Jadrníček, Záhumení 445
Jana Suchánková, Záhumení 612
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obsaH

60 let
Ilonka Beránková, Dolina 499

Ilona Horková, Dolina 531
Antonín Rapant, Záhumení 455

65 let
Václav Kartusek, Břehy 494

Věra Kociánová, Záhumení 599

70 let
Jan Vlk, obecnice 168

Františka Dubovská, Zádřinové 41
Stanislav Hučík, Záhumení 447

80 let

Marie Zapletalová, Pláňavy 351

85 let
Günter Jařab, Dolina 465


