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dva na kanapi, tři ceny a 61. divadelní festival 
Gratulujeme divadelnímu spolku haleny k oceněním, která získal na divadelním 
festivalu v napajedlech za herecké i režijní umění. 
přejeme všem členům souboru, ať je láska k divadlu dál doprovází životem.

Milí přátelé kulturního života. hlásí se vám světoznámý diva-
delní spolek známý především na halenkovicích. v okénku „no-
vinky z divadelního světa“ máme pro vás tyto zprávy. 

Prošli jsme výběrem poroty napajedelského Klubu kultury a za-
hráli si Dva na kanapi na 61. divadelním festivalu ochotnických 
souborů napajedla. Vezli jsme se na vlně velice příjemné atmosféry. 
O kompletní průběh se starali nadšenci z Divadelního souboru Zdeň-
ka Štěpánka Napajedla a také výborný kolektiv Klubu kultury Napa-
jedla. V této společnosti jsme byli mezi svými přáteli a bylo nám tam 
vážně moc dobře. To je na celé této akci potřeba vyzdvihnout nejvíce.

A, teď tramtará. Získali jsme i jakési ceny. cena za vedlejší mužský 
herecký výkon pro vítka Gabrhelíka za roli Roberta, cena za hlav-
ní mužský herecký výkon pro zbyňu holáska za roli Bernarda 
a hlavní cena poroty za celou hru v režii Marcelky palúchové. 
To je ale nádherné, ne? Navrhujeme čtenáři, který došel až sem, za-
stavit se ve čtení, dát si jednoho radostného panáčka. 

já si léTáM, já se vznášíM

Pokračování na straně 13.

košT pálenek
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v současné době jsou smrkové lesy 
ve chřibech vystaveny masivnímu 
ataku podkorních brouků, zejména 
kůrovce smrkového. kalamita, která 
vznikla na severní Moravě a ve slez-
sku se postupně přelévá přes českou 
republiku směrem k západu. 

Nejvíce ohrožené jsou smrkové poros-
ty, ale i samostatně stojící smrky v niž-
ších nadmořských výškách – ve Chřibech 
tedy v podstatě všechny. Kůrovec smr-
kový je malý, zato nebezpečný agresor. 
V příznivých podmínkách dokáže za rok 

kůrovec ve chřibech
vytvořit až tři pokolení a množí se prak-
ticky geometrickou řadou.

Vývoj lýkožrouta smrkového trvá 
8–10 týdnů. Během této doby se začínají 
objevovat na stromě stále výraznější pří-
znaky poškození. Postupně se na kmeni 
objevují výrony pryskyřice, nacházejí 
se malé otvůrky – závrty brouka a nej-
spolehlivějším časným příznakem jsou 
rezavé drtinky za šupinkami kůry na patě 
kmene. Později dochází k barevným 
změnám jehličí, které postupně rezne 
a začíná opadávat. Nejpozději v této fázi 

je účinná asanace. Po vylíhnutí nové po-
pulace brouků je strom již prakticky su-
chý (bez jehličí) a z hlediska další hygieny 
lesa je neškodný.

Účinná prevence před poškozením 
smrkových porostů lýkožroutem při jeho 
kalamitním stavu v podstatě neexistuje. 
Jediným efektivním řešením je včasná 
asanace napadených stromů, které mají 
pod kůrou novou, zatím nevylíhlou ge-
neraci kůrovců. Asanace spočívá v těž-
bě stromu a zničení podkorního hmyzu 
– buď mechanickým odstraněním kůry 
nebo chemicky – postřikem nebo otráve-
nými sítěmi. Proto je velmi důležité neu-
stálé a včasné vyhledávání poškozených 
stromů. Větší lesní majetky jsou ve vý-
hodě, protože mají vlastní lesní personál. 
Drobní vlastníci lesů si musí zajistit kont-
rolu sami, ale mohou k tomu využít služeb 
odborného lesního hospodáře. Obvykle 
tuto činnost zajišťuje místně příslušný 
pracovník státního podniku Lesy České 
republiky. Za nečinnost v oblasti ochra-
ny lesa mohou být drobní vlastníci lesů 
v souladu s lesním zákonem potrestáni.

Více informací k problematice kůrov-
ců je možné najít na webových portálech 
http://www.kurovcoveinfo.cz a https://
www.kurovcovamapa.cz/. Jak se s kůrov-
cem vypořádat napoví i píseň „Kůrovec 
song – brouka hledej“.                   Robert Hruban

Ilustrační foto: 
Kalamitní holiny v Hostýnských vrších. Budoucnost lesů ve Chřibech?

VolBy do EVRoPsKéHo PaRlamEntu 2019    Výsledky hlasování 24.–25. května 2019 v Halenkovicích

 okrsky voliči v seznamu vydané obálky volební účast v % odevzdané obálky platné hlasy % platných hlasů

 1 1518 354 23,32 354 352 99,44

strana                  platné hlasy
název celkem v %

• ANO 2011 103 29,26

• SPD 53 15,05

• ČPS 43 12,21

• KSČM 33 9,37

• ODS 27 7,67

• KDU–ČSL 23 6,53

• Koalice STAN, TOP 09 15 4,26

• ČSSD 13 3,69

Ostatní strany získaly v halenkovickém volebním okrsku méně než 2 % hla-
sů, z toho třináct stran získalo 0 % hlasů. Celkem bylo ve Zlínském kraji no-
minováno 39 stran. Volební účast celkově ve ZK byla 28,72%. Kompletní vý-
sledky hlasování naleznete na webových stránkách www.volby.cz. 

Zdroj: Český statistický úřad
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každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti vzteklině 
je pro něj povinné. Tuto povinnost chovatelům zadává zákon 
o veterinární péči neboli veterinární zákon.

Většina chovatelů také ví o tom, že některé vakcíny proti vztekli-
ně se přeočkovávají po třech letech i tu skutečnost, že pro cesto-
vání do zahraničí dnes potřebují platné očkování proti vzteklině 
v pase, nikoli pouze v očkovacím průkazu.

Málo chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela veterinární-
ho zákona, která říká, že s účinností od 1. ledna roku 2020 bude 
na každého nenačipovaného psa nahlíženo jako na psa nenaočko-
vaného proti vzteklině, a to i v případě, když má tento pes v očko-
vacím průkaze záznam o provedeném očkování proti vzteklině. 
Jinými slovy, od tohoto data nebude očkování proti vzteklině u ne-
očipovaných psů úředně platné, což může činit chovatelům zvířat 
problémy v případě poranění člověka jejich psem.

Pro chovatele, kteří se svým psem cestují se nic nemění, neboť 
díky vystavení pasu museli již v minulosti nechat svého psa očipo-

co čeká pejskaře v roce 2020
vat. Nicméně každý chovatel, který přijde se svým neočipovaným 
psem na očkování proti vzteklině v roce 2020 a dále, bude vyzván, 
aby nechal svého psa očipovat.

Jedná se o jednorázový úkon s minimálním rizikem poškoze-
ní zdraví psa. Čip velikosti rýžového zrnka je umístěn v aplikační 
jehle, pomocí které se zavede do pod-
kožního prostoru. Tam čip setrvá po 
celý život psa. Čip lze přečíst pomocí 
čtečky, kterou dnes disponuje téměř 
každý veterinární lékař či útulek.

Přidanou hodnotou tohoto úkonu 
je skutečnost, že psa lze zaregistrovat 
do databáze čipovaných psů. V případě 
ztráty psa jej pak může nálezce pomocí 
čipu identifikovat a díky databázi na-
lézt jeho majitele.

Iveta stiksová,  veterinární lékařka

hlad po novém územním plánu budeme muset potlačit. 
nejvíce diskutované téma – územní plán – dostalo červenou. 

Problém při hledání pozemku k výstavbě není pouze u nás. Ha-
lenkovice jsou v současné době jedna z nejvyhledávanějších loka-
lit v našem správním obvodu. A není se čemu divit. Z analytických 
podkladů vyplývá, že obec vyniká z hlediska životního prostředí 
a svou polohou tvoří ideální místo k bydlení v rozumném dosa-
hu průmyslu a obchodu. Krajinný ráz – obraz venkova je z pohle-
du mnohých urbanistů, architektů a umělců doslova pohádkový. 
A právě o něj bychom měli dále pečovat, udržovat jej a tuto udrži-
telnost podchytit i v novém zpracování územního plánu. 

Problematika územního plánování je čím dál složitější. Řekně-
me si na úvod, o co jde. Územní plán je dokument, který rozčleňuje 
dané území (obec) na zastavitelné a nezastavitelné plochy. Zasta-
vitelné plochy dále rozděluje na několik funkčních ploch (indivi-
duální bydlení, rekreace, průmysl, veřejná prostranství, občanská 
vybavenost, apod). Dokumentaci územního plánování zpracovává 
architekt, který má platnou autorizaci v oblasti urbanismu. Na za-
čátku sbírá data, která vychází z nadřazených dokumentů v ob-
lasti územního plánování. Je to v první řadě nejvyšší dokument – 
Politika územního rozvoje, kterou vydává Ministerstvo pro místní 
rozvoj, dále například Zásady územního rozvoje nebo Analytické 
podklady. Další podněty ke zpracování vychází ze strany obce 
nebo pořizovatele územního plánu, což je v našem případě město 
Otrokovice. Po zpracování nastává proces povolování, který může 
trvat až 4 roky, protože k územnímu plánu se musí kladně vyjádřit 
všechny dotčené orgány. 

Tržní ceny pozemků rostou, majitelé nezasta-
věných stavebních ploch nechtějí prodávat, lidé 
se proto uchylují ke koupi polí nebo luk s vidinou 
na změnu územního plánu. V naší obci s ohledem 
na dnešní dobu však změna územního plánu nej-
spíš není otázka jednoho volebního období. Za-
stupitelstvo obce nechce bránit ve výstavbě a je 
v zájmu obce udržet zde mladé lidi, kteří v Ha-
lenkovicích chtějí bydlet. Současný územní plán 
je však překonaný a zastaralý. Pokud bychom 
se jako zastupitelé obce shodli na pořízení nové-
ho územního plánu, byl by pozastaven dotčeným 
orgánem – Zemědělským půdním fondem. V obci 

Územní plán si ještě chvíli ponecháme
totiž probíhají komplexní pozemkové úpravy, ze kterých – až skon-
čí – vyplynou určité požadavky na území. Pozemkové úpravy by 
měly podle předpokládaných termínů skončit v roce 2020–21. Te-
prve tehdy bude naše obec připravena na změnu územního plánu. 
Tím ale problém se schválením nových pozemků pro bydlení ne-
končí. Jak bylo řečeno o pár řádků výše, územní plán je zastaralý. 
Vychází z demografických předpokladů, které nebyly naplněny 
a také ze stavebního zákona, který byl od té doby několikrát no-
velizován. Kdybychom v současnosti nechali územní plán tak, jak 
je a požadovali bychom jeho nové schválení, byli bychom nuceni 
zmenšit současné stavební plochy o cca 6 ha, to je dost velká plo-
cha. Z toho plyne, že pokud chceme nová stavební místa, budeme 
muset ubrat z těch stávajících. Tohle je jedna z věcí, kterou se bude 
zabývat současné zastupitelstvo obce. 

Myšlenka, která se nabízí zní: vytvořit do budoucna živý územní 
plán, který by měl ve výstavbě rezervu. Zastupitelstvo obce by tak 
získalo možnost na základě svého uvážení a vyjádření dotčených 
orgánů, povolit změnu územního plánu pro potřeby občanů. Jedi-
ně tímto způsobem můžeme zajistit nová stavební místa pro příští 
generace. 

Díky situaci, ve které zastupitelstvo nemůže nyní schvalovat 
změny územního plánu, rozhodlo se, že nebude přijímat nové 
žádosti až do skončení komplexních pozemkových úprav nebo 
do konce volebního období (pro případ, že by pozemkové úpra-
vy byly v časovém prodlení). Občané budou předem informováni 
o přípravách nového územního plánu a budou moci předkládat 
věcné návrhy ke zpracování.             Zuzana Šalášková 
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ro schválila
• smlouvy o dílo s firmou VEGI s.r.o., 
Kroměříž na opravu vodovodu „Vo-
dovod Halenkovice – průzkum úniku 
vody a opravy vodovodu“ a zpraco-
vání projektové dokumentace „Vodo-
vod Halenkovice – 1. část PD“
• přílohu č. 1/2019 smlouvy 
č. 04/07/TKR/SP s f. Satturn Hole-
šov o servisu a provozování TKR.
• smlouvu o souhlasu s realiza-
cí stavebního záměru „Chodníky 
Pláňavy–Dolní Konec" na pozemcích 
ve vlastnictví ČR-UZSVM pozemek 
p. č. 270/71 a 137/5.
• oslovení arboretistů na kontrolu 
a ořezání stromů v obci.
• reklamační řád stokové sítě (odvá-
dění odpadních vod) dle přílohy, kte-
rý nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2019.
• žádost SRPŠ na bezplatný proná-
jem volné místnosti v budově býva-
lého kadeřnictví.
• na základě zaslaných nabídek do-
davatele díla VO Pláňavy-Dolina, 
a to f. Montáže EPZ s.r.o. s nabídko-
vou cenou 528 903 Kč
• na základě zaslaného rozpočtu 
na multimediální centrum rozdělení 
na 2 samostatné části: I. multimedi-
ální centrum a výtah a II. Knihovna, 
z důvodu uznatelných nákladů při 
čerpání dotací.
• oslovit možné dodavatele pro rea-
lizaci vod. řádu Záhumení-Huťka-Ja-
ník, kde je již schválená PD.
• plné moci pro f. Optimal-Energy-CZ 
a.s. k zastupování obce a ZŠ v sdru-
žených dodávkách el. energie a plynu 
pro obec a ZŠ
• ZŠ a MŠ Halenkovice použití Fondu 
investic na opravu podlah v základní 
škole.
• dodavatele na opravu MK tur-
bem, a to f. Radmedia s.r.o. s cenou 
3 300 Kč/t.
• umístění vedení NN, přípojka Lan-
ger Halenkovice za těchto podmínek.
– vedení NN, bude umístěno na slou-
pech
– bude předložena PD k plánované-
mu sklepu a stavební povolení
• smlouvu s projektantem (Ing. Vít 
Kolmačka) na zpracování PD na opra-
vu kapličky Na Kopci – cena 48 tis. Kč
• nabídku f. SafeTrees na arboristic-
ké služby za cenu 3000 Kč/1 strom.
• na základě schváleného zámě-
ru pronájem pozemku p. č. 3602/1 

o výměře 20 m2 pro příjezd k RD 
na dobu 20 let, za podmínky údržby 
předmětného pozemku.
• změnu výpůjčky schválenou usne-
sením č. 01/22/2016 z 30. 11. 2016 
na pozemku p. č. 278/9 pro uložení 
vedení kanalizační přípojky, a to po-
sunutí přípojky dle žádosti o změnu 
uložení – cca o 10 m za podmínky 
uložení do hloubky min. 2 m.
• záměr výpůjčky části pozemku 
p. č. 3055/10 na zřízení napojení 
na MK a zbudování stání pro reali-
zovanou stavbu RD – na pozemku 
p. č. 3051/4 a 3052/4.
• pověření k provedení kontroly 
hospodaření ZŠ a MŠ Halenkovice 
za rok 2018, dne 9. 5. 2019, pro P. 
Strašáka – předseda, P. Rozsypa-
lovou – člen a MVDr. I. Stiksovou – 
člen
• projednání s právníky a okolními 
obcemi a následně svolání ZO pro 
seznámení a vyjádření zastupite-
lů s předžalobní výzvou od Jižní 
Vodárenská a.s. na úhradu pokuty 
ze smlouvy z roku 2002 na prodej 
a převod práv k akciím VaK Zín
• předloženou PD a žádost Impuls 
Elektro s.r.o. pro E.ON Distribu-
ce na vedení kabelu NN, Valnoha 
Halenkovice napojení pozemku 
p. č. 1375/12.
• rozdělení hospodářského vý-
sledku ZŠ a MŠ Halenkovice za rok 
2018, a to převedení zisku 73 870 
Kč do rezervního fondu.
• na základě vyhlášeného výběro-
vého řízení na dodavatele stavby 
„Opravy MK v Halenkovicích“ pro-
jednala dodané 3 nabídky a výsle-
dek výběrového řízení
• na základě vyhlášeného výběro-
vého řízení na dodavatele stavby 
„Zpevněná plocha u Hasičárny“ 
projednala dodané 3 nabídky a vý-
sledek výběrového řízení
• program na VI. zasedání ZO s do-
plněným bodem – úprava rozpočtu  
2/ZO/2019
• zaslání žádosti na HZS ZK 
o bezúplatný převod nepotřebného 
majetku – 1 ks vozidlový digitál-
ní terminál MATRA (radiostanice 
HT6991 DC PEGAS)
• podporu Linky bezpečí ve výši 
500 Kč
• příspěvek na dopravní obslužnost 
Zlínského kraje ve výši 191 100 Kč.

z jednání zastupitelstva a rady obce březen 2019 až červen 2019
• umístění nalezeného psa 
do útulku – Útulek Jinak, z.s., Na-
pajedla, za jednorázový poplatek 
5 000 Kč.
• rozdělení finančních dotací pro rok 
2019, uvedeno v Kč:
Florbal – p. J. Jurásek – 20 000
Cvičení s dětmi – p. V. Horková – 
10 000
Jiří Doležalík – rybářský kroužek, Ha-
lenkovice – 10 000
Myslivecké sdružení Podlesí – Halen-
kovice – 15 000
Český svaz včelařů, Žlutava – 12 000
Hložek František – radioamatér, Ha-
lenkovice – 1 500
Jan Hradílek – Nohejbal – 3 000
Divadelní spolek Haleny – 15 000
Sociální služby:
Svaz tělesně postižených v ČR Halen-
kovice – 5 000
Oblastní spolek Českého červeného 
kříže, Zlín – ter. pracovnice – 8 000
Charita sv. Anežky, Otrokovice – 
10 000
SENIOR Otrokovice – 15 000
• žádost TJ na bezúplatné poskytnutí 
nepotřebného materiálu (100 m ¾“ 
PE trubka na vodu) na rekonstrukci 
hřiště TJ a součinnost zaměstnance 
p. J. Janečky při pokládání el. vedení.
• oslovení vlastníka pozemků v loka-
litě U Svatých, Biskupství Brněnské, 
s návrhem na odkoupení pozemků 
v rámci zastavovací studie Svaté. 
Oslovení vlastníka zajistí p. Foral.
• uzavření smlouvy na opravu MK 
s f. SWIETELSKI stavební s.r.o. (vítěz 
výběrového řízení) č. S20-035-0015 
ze dne 14. 5. 2019 a pověřila starostu 
podpisem smlouvy.
• uzavření smlouvy s vítězem VŘ 
na opravu zpevněné plochy u hasi-
čárny f. SWIETELSKI stavební s.r.o. 
č. S20-035-0016 ze dne 14. 5. 2019 
a pověřila starostu podpisem smlou-
vy
• dodatky ke smlouvě č. S20-035-
0015 a č. S20-035-0016 s f. SWIE-
TELSKI stavební s.r.o. a pověřila sta-
rostu podpisem dodatků smluv.
• smlouvu s vítězem výběrového ří-
zení na dodávku rychlého zásahové-
ho vozidla RZAL2Z na podvozku Ford 
Ranger 4WD s firmou WISS CZECH 

Pokračování na straně 5.
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z jednání zastupitelstva a rady obce březen 2019 až červen 2019s.r.o. za cenu 1 225 000 Kč bez DPH 
a pověřila starostu obce podpisem 
smlouvy.
• na základě zaslané nabídky poříze-
ní 1 ks kontejneru (8 m3) na biood-
pad. 
• změnu výpůjčky části pozemku 
ve vlastnictví obce Halenkovice, par-
celní číslo 278/9 – orná půda, pro 
zbudování a vedení kanalizační pří-
pojky (cca 10 m2) k nově budované 
stavbě rodinného domu umístěného 
na pozemku stavební číslo 277/3
• nákup 45 ks obrubníků, 20 m2 zám-
kové dlažby, 1 m3 betonu a 1m3 drtě 
pro rekonstrukci chodníku na Dolině 
u Koliby.
• přílohu č. 2/2019 ke smlouvě 
č. 048/07/TKR/SP o servisu a pro-
vozování TKR s f. Satturn Holešov 
spol. s r.o. – změna poplatků za au-
torská práva.
• obnovení ročních služeb v oblasti 
BOZP a PO s f. Extéria, s.r.o.

ro projednala 
• žádost na změnu ÚP Halenkovice 
u pozemků p.č. 82/1, 82/2 a 2540/2, 
změna na rodinné/individuální bydle-
ní a postupuje tuto žádost poskytova-
teli ÚP MěÚ Otrokovice odbor územní-
ho rozvoje k vyjádření.
• a se seznámila s vyjádřením pořizo-
vatele ÚP MěÚ Otrokovice k žádosti 
na změnu ÚP pozemku p. č. 896/11, 
a postupuje ho ZO k rozhodnutí.
• a postupuje ZO ke schválení zaslání 
žádosti na převod pozemků od ČR-ÚZ-
SVM pod plánovanou stavbou chodní-
ky Pláňavy-Dolní Konec
• financování multimediálního centra 
a postupuje ho jednání na ZO.
• návrh rekonstrukce bytu na hasičár-
ně zpracovaný p. Fürstem a vrátila ho 
k dopracování dle připomínek. 
• postupuje žádost manž. Zapletalo-
vých, na změnu ÚP parcely č. 381/12 
k vyjádření pořizovateli ÚP, a to MěÚ 
Otrokovice odbor územního rozvoje.
• stanovisko pořizovatele ÚP Halenko-
vice k žádosti o změnu ÚP Halenkovi-
ce pozemek p.č.82/1, 82/2 a 2540/2 
změna na individuální bydlení a po-
stupuje ho k projednání na ZO s dopo-
ručením neschválení změny ÚP. 
• a vzala na vědomí zprávu o přezkou-
mání hospodaření obce za rok 2018, 
předloží ke schválení ZO

Pokračování ze strany 4. • a navrhuje ZO v návaznosti na in-
formace získané od pořizovatele ÚP 
a projektanta ÚP zastavit projed-
návání dalších žádostí o změny ÚP 
do doby ukončení komplexních po-
zemkových úprav, po kterých bude 
nutné provedení celkové změny ÚP. 
Před zahájením změny ÚP již začít 
s přípravou změny ÚP revizí stávají-
cích stavebních pozemků
• a postupuje ZO ke schválení nabíd-
ku Města Polička na odkoupení nepo-
třebné techniky – traktoru Wiscon-
sin Yukon za cenu 301 000 Kč.

ro neschválila
• smlouvu s firmou E. ON Distribuce 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene Kabel NN, Langer. RO od-
souhlasila zaslání dotazu na vedení 
E. ON, z jakého důvodu se realizuje 
stavba vedení NN k pozemkům, které 
nejsou určeny k výstavbě.
• žádost Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí v ČR, 
z.s., Prostějov na poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce.

zo bere na vědomí
• Zprávy o plnění usnesení z minu-
lých zasedání ZO
• Zprávy o činnosti rady obce za uply-
nulá období
• Technickou opravu rozpočtu 2019 
– výdaje na částku 33 778 500 Kč 
( -84 000 Kč sociální fond)
• Stížnost proti postupu Obecního 
úřadu, resp. Radě obce Halenkovi-
ce ve věci kanalizační přípojky k RD 
na pozemku par. č. 277/3
• Seznámení se s průběhem realiza-
ce chodníků Pláňavy – Dolní Konec 
a Dolina Fagus – koliba
• Seznámení se s průběhem prací 
na legalizaci vodovodu Kopec – Svaté
• Seznámení se s průběhem pří-
pravy podkladů pro realizaci další 
etapy kanalizace v části Zádřinové 
a postupné připojování dosud ne-
připojených domácností a výběr po-
platků
• Vysvětlení postupu u možné změ-
ny územního plánu Obce Halenkovi-
ce ze strany Mgr. Anny Liberové, ve-
doucí oddělení rozvoje a územního 
plánování – Městský úřad Otrokovi-
ce
• Zprávu finančního výboru o prove-
dených kontrolách

zo schvaluje
• Bezúplatný převod podílu 1/4 
pozemků pod místními komuni-
kacemi do majetku Obce Halen-
kovice od Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových, 
par. č. 1612/9, 3028/21, 3830/9, 
3830/12, 1612/10 vše v k. ú. Halen-
kovice.
• Předloženou smlouvu o bezúplat-
ném převodu vlastnického práva 
k nemovitým věcem s omezující-
mi podmínkami na pozemky par. 
č. 78/2 a 79/1 od Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových 
ve prospěch Obce Halenkovice
• Předloženou smlouvu o poskytnutí 
dotace č. D/0104/2019/KH z Fondu 
Zlínského kraje pro jednotku sboru 
dobrovolných hasičů Halenkovice
• Předloženou smlouvu na zajiště-
ní poradenských služeb při realizaci 
projektu „Multimediální centrum pro 
vzdělávání a volný čas“ s Regiozonou 
s.r.o. v doplněném znění
• Podané žádosti o dotaci z rozpočtu 
Obce Halenkovice „Studna – Halenko-
vice 2018“ a z programu „Dešťovka 
2017“
• Projednání stížnosti proti postupu 
Obecního úřadu, resp. Radě obce Ha-
lenkovice ve věci kanalizační přípojky 
k RD na pozemku par. č. 277/3. Za-
stupitelstvo obce neshledalo pochy-
bení v postupu rady obce a neusneslo 
se na změně rozhodnutí
• Pokračování realizace veřejného 
osvětlení Pláňavy – Dolina
• Projednat se správci sítí podmínky 
uložení inženýrských sítí do pozemků 
Obce Halenkovice
• Záměr odkoupení celé budovy 
č. p. 577 v Halenkovicích
• Úpravu rozpočtu – rozpočtové opat-
ření č. 02/ZO/2019
• Plnou moc pro Jižní vodárenskou, 
a. s. akciovou společnost se sídlem Na 
Ořechovce 580/4, Střešovice, 162 00 
Praha 6, k výkonu akcionářských práv 
obce vyplývajících z vlastnictví 2815 ks 
a 6154 ks zaknihovaných akcií na jmé-
no společnosti Vodovody a kanalizace 
Zlín, a.s. IČ: 49454561 na valných hro-
madách na rok 2019 v předloženém 
znění

Pokračování na straně 6.
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z jednání zastupitelstva a rady obce březen 2019 až červen 2019• Zastupování Obce Halenkovice ad-
vokátkou JUDr. Pavlou Plašilovou 
v případě podání žaloby od společ-
nosti Jižní vodárenská a.s.
• Účetní závěrku obce Halenkovice 
za rok 2018 
• Závěrečný účet obce Halenkovice 
za rok 2018 včetně Zprávy o výsled-
ku přezkoumání hospodaření za rok 
2018 a souhlasí s celoročním hospo-
dařením, a to bez výhrad 
• Finanční kompenzaci – dotaci 
na dopravné pro dojíždějící pedago-
gické pracovníky ZŠ a MŠ Halenko-
vice na školní rok 2018/2019 
• Nákup pozemků v k.ú. Halenkovice 
par. č. 901 za cenu 42 500 Kč a par. 
č. 924/8 za cenu 41 613 Kč 
• Prodej nepotřebného majetku 
obce Halenkovice – traktor Wiscon-
sin včetně předního nakladače 
za cenu 301 000 Kč zájemci – Město 
Polička 
• Jednotný postup odpovědi pro ža-
datele při podání žádosti o změnu 
ÚP Halenkovice ve znění – Návrhy 
na změnu územního plánu se za-
stavují do ukončení komplexních 
pozemkových úprav nebo do konce 
volebního období 

• Nákup stavby septiku u bytovky 
na Dolině a pozemku dle znaleckého 
posudku č. 5070-79/2019 za cenu 
81 250 Kč 
• Zadání prací na projektové do-
kumentaci pro společné územní 
a stavební řízení včetně prováděcí 
dokumentace na akci „Kanalizace Zá-
dřinové“ za cenu 380 000 Kč u f. Vegi, 
s.r.o. Kroměříž 
• Cenovou mapu pozemků v obci Ha-
lenkovice pro rok 2019 ve stejném 
znění jako v roce 2018 
• Rekonstrukci čtyř učeben základní 
školy mimo rozpočet školy (elektři-
na, kazetové stropy včetně osvětlení) 
ve výši 523 000 Kč 
• Částky za pronájem tělocvičny pro 
spolky a jednotlivce 
a) senioři a spolky pracující s dětmi 
(organizované) – bez poplatku 
b) ostatní subjekty a jednotlivci ve výši 
250 Kč/ hod. 

zo pověřuje ro
• Zpracováním návrhu rozpočtu 
na elektronickou úřední desku 
• Dále jednat s vlastníkem budovy Jed-
noty (čp. 577) o podmínkách odkou-
pení části budovy (první patro) dle 
znaleckého posudku č. 7494-064/19 

zo pověřuje ředitelku zš 
• Na základě provedené kontroly v ZŠ 
a MŠ Halenkovice a doporučení Fi-
nančního výboru provést tato opatře-
ní: 
– vypracovat kompletně nové smlou-
vy na pronájmy tělocvičny a předložit 
je radě obce do 15. 7. 2019
– vypracovat návrh smlouvy na od-
měnu pro správce tělocvičny a před-
ložit ji radě obce 

zo neschvaluje 
• Pořízení změny územního plánu 
u pozemku par. č. 896/11 o celkové 
výměře 5291 m2 do zastavitelných 
ploch bydlení individuální (BI). ZO 
doporučuje podání nové žádosti s pa-
třičným označením a změnou pouze 
části pozemku.
• Předloženou smlouvu na zajiště-
ní poradenských služeb při realizaci 
projektu „Revitalizace bývalého ob-
jektu kravína na odpadové centrum 
v obci Halenkovice“ s Regionální roz-
vojovou agenturou Východní Mora-
vy. ZO doporučuje doplnit podmínky 
a projedná na dalším zasedání.

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

ve ii. pololetí roku 2019 je vám odborný poradce k dispozici:
5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12.

Osobní konzultaci si lze domluvit i na následujících kontaktech:
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Gahurova 5265, 760 01 Zlín,

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

poradensTví pro zdravoTně posTiŽené ve ii. pololeTí 2019

Pokračování ze strany 5.
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jak praví kroniky: „sokol halenkovice byl založen 9. června 
1919 jako pobočka napajedelské jednoty sokol.“ o dvacet let 
později, v roce 1939, byl založen oddíl kopané. na letošní rok 
tak připadla dvě významná jubilea týkající se halenkovické-
ho sportu.

Na podzim 2018 se výbor TJ Halenkovice rozhodl, že při této 
příležitosti uspořádá oslavu, která by byla poděkováním součas-
ným i bývalým členům Sokola Halenkovice a jeho nástupnické or-
ganizace TJ Halenkovice. Přípravy oslav byly zahájeny už v zimě. 
Jejich součástí byly i dvě besedy bývalých fotbalistů a pamětníků, 
díky kterým byl sestaven seznam dosud žijících hráčů a činovníků 
TJ. Jakýmsi úvodem do jubilejního roku byly články pana Antoní-
na Slaníka zabývající se historií halenkovického Sokola a fotbalu, 
které byly otištěny v obecním zpravodaji. Inspirací k jejich vy-

tvoření byla skutečnost znovuobjevení 
předválečné kroniky Sokola, která byla 
do dnešní doby dochována zásluhou 
pana Jindřicha Juřeny st.

Při schůzkách výboru TJ začal poma-
lu vznikat nástin programu slavnost-
ního dne, jehož termín byl stanoven 
na 22. červen 2019. Záměrem bylo, aby 
se akce uskutečnila v areálu fotbalového 
hřiště TJ Halenkovice. Z tohoto důvodu 
bylo přistoupeno k rekonstrukci zpev-
něných ploch před šatnami a částečné 
rekonstrukci budovy šaten, která probí-
hala během jara. I přes nepřízeň počasí 
se podařilo všechny naplánované prá-

oslavy výročí Tj halenkovice
ce dokončit včas. Na rekonstrukci se podíleli, kromě firmy pana 
Kaňovského, trenéři mládežnických týmů, členové výboru i hráči 
fotbalového „Áčka“, kteří brigádnicky, v rámci finančních možností 
TJ, „vyšperkovali“ fotbalový areál. Dlužno podotknout, že všech-
ny stavební práce probíhaly za plného provozu hřiště a odehrána 
byla všechna soutěžní utkání sezóny. 

Slavnostní den, 22. červen 2019, byl po poledni zahájen fotbalo-
vými utkáními přípravek, které srovnaly své síly s dětmi ze Žluta-
vy. Dalším bodem programu byl zápas mladších žáků TJ Halenko-
vice proti mužstvu Spytihněvi. 

Hlavní program začal po třetí odpoledne. S jeho začátkem se na 
hrací plochu, na které se už rozcvičovala mužstva TJ Halenkovice 
a FC Fastav Zlín „Stará garda“, začaly snášet dešťové kapky. Bohu-
žel, počasí zaúřadovalo, a proto museli organizátoři improvizovat. 
Úvod oficiální části slavnosti obstaral předseda TJ Halenkovice, 
pan Radek Kedruš, pod deštníkem u udírny. Pan předseda přivítal 
hosty a předal slovo starostovi obce Halenkovice, panu Jaromí-
ru Blažkovi. Ten ve svém projevu vyzdvihl důležitost sportu pro 
zdravý rozvoj společnosti a popřál členům TJ do dalších let úspě-
chy. Po tomto projevu si vzal mikrofon opět předseda TJ a sezná-
mil přítomné s historií organizace a jejími vizemi do budoucna.

Přátelské utkání slavnostním výkopem zahájil nejstarší bývalý 
fotbalista Halenkovic, pan Josef Strašák. V té době už jela zábava 
bez ohledu na déšť, který skrápěl Halenkovice a celé okolí. Ve VIP 
stanu se scházeli pozvaní fotbaloví veteráni, funkcionáři a podpo-
rovatelé, aby zavzpomínali na doby minulé. Příjemným překva-
pením pro organizátory byl zájem o účast – na oslavy se dostavi-
la většina pozvaných. Na starost je měla parta děvčat ze zumby, 

Pokračování na straně 9.
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Pokračování ze strany 8.
která pro ně připravila občerstvení, starala se o jejich pitný režim 
a o to, aby nikdo netrpěl hlady. Kromě obvyklé nabídky hospody 
na hřišti bylo k mání pečené prase, guláš a speciality z udírny.

Exhibiční zápas se dostal do své poloviny a přišel čas pro oce-
nění významných členů TJ. Za dobu existence se na chodu organi-
zace podílely stovky lidí, z nichž každý by si podobné ocenění za-
sloužil. To však v možnostech TJ Halenkovice opravdu není, a tak 
byla po dlouhých debatách vybrána jedenáctka pánů, které dopl-
nila jedna dáma. Stále pršelo, a proto se celý ceremoniál odehrál 
pod přístřeškem šaten. Pro tři z oceněných si pozornost připravili 
pánové Pavel Brimus a Dušan Krajčovič z KFS a OFS Zlín, kteří byli 
také oficiálními hosty oslav. Po ukončení slavnostního ceremoniá-
lu začal druhý poločas zajímavého utkání.

Konečný výsledek zápasu potěšil domácí. Halenkovice zvítězily 
3:2. Začalo se vyčasovat. Škoda, že tak pozdě. Prvními oběťmi deš-
tivého počasí byly dětské skákací hrady, které musely být z bez-
pečnostních důvodů sklizeny.

Pod stanem, na improvizovaném pódiu, se začaly přípravné 
práce pro vystoupení skupiny Fack!nk Freaks. Kapela začala hrát 
přesně podle harmonogramu a jako by nad hřiště přilákala slun-
ko. A nejen to. Do už tak pěkně zaplněného areálu přicházeli další 
a další hosté – například party od Svatých nebo ze Žlutavy. Ti stá-
vající zůstávali – třeba fotbalistům ze Zlína se domů vůbec nechtě-
lo, což bylo příjemné zjištění. Z pódia se rozléhaly známé hudební 
pecky a z hospody byla slyšet harmonika. Tam si své místo udělali 
skalní příznivci našeho fotbalu. Jejich poděkování členům výbo-
ru TJ Halenkovice za přípravu oslav a práci pro fotbal vůbec, bylo 
dojemným okamžikem slavnostního dne. Hřiště se stalo dějištěm 
zahradní slavnosti, jejímž závěrečným bodem byla zábava s kape-
lou Kačes, Dyják a spol.

Ve VIP stanu došlo pivo, a tak se jeho osazenstvo, včetně stolů 
a laviček, přesunulo před pódium, tam bylo piva dost. Stmívalo 
se a volných míst k sezení nebylo mnoho. Zábava trvala do půl jed-
né v noci a ukončil ji „slejvák jak z konve“, který udělal za oslavami 
100 let Sokola a 80 let kopané v Halenkovicích tečku.

v rámci oslav byli oceněni tito členové Tj halenkovice:
Anna Režná
Josef Strašák
Josef Kníchal
Jindřich Kašpar
Vladimír Wozar
Mgr. Vojtěch Tělupil
Vladimír Maňásek
Václav Kašpárek
Antonín Tomaštík
Josef Kocián
Jaroslav Čapka
Stanislav Čapka

Akce byla uspořádána za finanční podpory Obce Halenkovice. 
Děkujeme zaměstnancům Obce Halenkovice za pomoc při přípra-
vě areálu a akce. Děkujeme ZŠ Halenkovice, SRPŠ Halenkovice, 
LMK Halenkovice a SDH Halenkovice za poskytnutí vybavení. Čle-
nové SDH Halenkovice zajistili po celou dobu konání akce požární 
a zdravotní dozor. Děkujeme klukům od elektriky za stovky metrů 
prodlužek a spolehlivý elektrický systém.

Děkujeme hráčům a trenérům dětských týmů TJ Halenkovice, 
FC Žlutava a Slovácká Sparta Spytihněv. Děkujeme rozhodčím ex-
hibičního utkání, hráčům FC Fastav Zlín „Stará garda“ a hráčům A-
mužstva TJ Halenkovice. Stejně tak děkujeme děvčatům ze zumby 
při TJ Halenkovice za přípravu a organizaci provozu ve VIP stanu, 
posádce stanoviště „pečené prase“, děvčatům ze stánku s pivem 
a paní fotografce, která zachytila všechny důležité okamžiky slav-
nosti.

Děkujeme pánům z KFS a OFS Zlín za dárky pro oceněné. Díky 
všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě akce nebo svou pomoc 
ochotně nabízeli - nebylo jich málo.

Největší poděkování ale patří všem bývalým členům TJ Halen-
kovice a hostům, kteří s námi přišli slavit.

Tak za sto let nashle ;-) tJH
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Projev starosty při příležitosti oslav TJ Halenkovice

Vážené dámy a vážení pánové, milí hosté – příznivci sportu.
Dostalo se mně cti, že Vás v tento významný den mohu po-

zdravit jménem zastupitelstva obce i jménem svým.
Není mnoho příležitostí oslavit sto let. V tomto případě 

se jedná o sto let organizovaného sportu v Halenkovicích.
Jak píše pan Karel Nádeníček první kronikář Sokolské Jed-

noty v Halenkovicích: po 28. říjnu 1918 převládalo hlavně 
u mladší generace přesvědčení, že je zapotřebí po vzoru le-
gionářů zajistit výchovu, disciplínu a zdraví budoucího náro-
da. Prosadilo se heslo: „Ve zdravém těle, zdravý duch.‟ Proto 
i u nás byl založen tělocvičný spolek Sokol.    

To, že jsme dnes společně zde, svědčí o pokračování od-
kazu našich předků. Za sto let prošel tento spolek mnohými 
změnami, ale nejedno z jeho poslání přetrvalo až do dneš-
ních dnů. 

Tělovýchovná jednota Halenkovice se hrdě hlásí k odka-
zu tehdejších Sokolů, Orlů i Dělnické tělovýchovné jednoty 

a v současné době pod vedením výkon-
ného výboru v čele s předsedou p. Ing. 
Radkem Kedrušem se aktivně zapojuje 
do dění v naší obci. 

Dovolte mi, abych zde poděkoval 
současnému vedení klubu za jejich 
práci pro společnost, za práci s mlá-
deží, za práci pro obec a její prezen-
taci v okrese. Poděkování patří také 
p. Mgr. Vojtěchu Tělupilovi, p. Vladi-
míru Wozarovi a všem bývalým před-
sedům TJ a bezesporu i všem členům 
spolku, a dalším sportovcům, kteří jsou 
sdružováni pod TJ Halenkovice. 

Také mi dovolte vzpomenout na ty, 
kteří stáli u zrodu spolku, cvičenci, cvi-
čenky následně i fotbalisty a fanoušky 
– aktéry kulturního dění v obci, kteří 
jej celých sto let udržovali v chodu, ale 
tohoto výročí se bohužel nedožili – těm 

patří naše tichá vzpomínka.  
Babička říkávala: „Blázen je ten, co za tým kulatým nesmy-

slem běhá, a ještě větší blázen je ten, co se na to dívá.“ Neměla 
pravdu, protože nepoznala počítače. Myslím si, že by to dnes 
řekla úplně jinak.  

Přeji vám proto, aby těch pomyslných bláznů, kteří běhají, 
bylo mnoho. Protože není snadné v dnešní době získat nové 
mladé hráče a udržet je aktivní i v dospělosti. Některé dneš-
ní děti mají problém udělat kotoul, a těm ostatním se prostě 
sportovat nechce. 

Nebude to lehké ani pro budoucí generace, ale nezoufejme 
a doufejme v lepší sportovní zítřky. 

Přeji vám do další stovky hodně aktivních lidí, kteří budou 
mít zájem v tělovýchovné jednotě pracovat i sportovat – udr-
žovat tak kolektivního ducha klubu i obce.

Hezký den, veselou zábavu a děkuji za pozornost.
Jaromír Blažek
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Ze zápisů vedoucího mužstva fotbalu pana Vincence Maňáska 1962–1963
HalenkoVský foTbal 1962–1963 očiMa Vincence Maňáska

laďa Maňásek za mnou přišel, v ruce měl obyčejný 
školní sešit, značně opotřebený, se štítkem s nadpisem:

oddíl kopané halenkovice.
„Víš, Tondo,“ říkal, „mám to doma po otcovi. On dělal 

v 62. a 63. roku vedoucího fotbalu a psal si do tohoto se-
šitku. Víš, ale je to psané jenom tužkou, tak sem si říkal, 
že bys to na něco měl. Má nám to ležet doma?“

Přede mnou tak leží obyčejný, často používaný sešit, 
bez linek, jaký jsme kdysi měli ve škole. V něm padesát 
stran hustě popsaných tužkou. Písmo na okrajích ně-
kterých stránek šlo už těžce přečíst. Ale ten obsah! Jsou 
v něm zaznamenána utkání prvního mužstva Halenkovice 
od 8. dubna 1962 ve Lhotě u Malenovic až do posledního 
utkání 29. září 1963 ve Velkém Ořechově. Jsou uvedeny ne-
jen výsledky a sestavy hráčů, ale to nejcennější – osobní 
komentáře a postřehy vedoucího mužstva a trenéra pana 
Vincenta Maňáska.  Nedalo mně to, abych s nimi nesezná-
mil i ostatní. Věřím, že celý sešit si bude moci každý zájem-
ce prohlédnout na stránkách oddílu kopané Halenkovice, 
proto uvádím jen některé, jako „ochutnávku“ s minimem 
vlastních komentářů.

Jak byly záznamy vedené, si ukážeme na záznamu z prv-
ního zápasu, kde se seznámíme i se složením mužstva. Ci-
tace z deníku jsou doslovné. Takže jaro 1962:

Pro nepříznivé počasí na jaře a nezpůsobilost hřiště 
nemělo i. mužstvo žádné přípravné přátelské zápasy 
a bez zimní průpravy nastoupilo k 1. mistrovskému zá-
pasu (8./4.) ve lhotě u Malenovic v sestavě Gracla, str-
miska, spáčil, Vojtek, blabla, Zapletal, blažek, Horka fr., 
Horka ml., kocián fr., beránek, Maňásek Jos. beránek 
v zahájení zápasu si zvrtl nohu a odstoupil. Výsledek zá-
pasu 1:2 pro lhotu byl pro nás zklamáním. branku dal 
blažek. lhota vyrovnala a z nařízené penalty za ruku 
spáčila ujala se vedení. na výsledku se už nic nezměni-
lo. bylo to částečné podceňování soupeře od některých 
hráčů. naše mužstvo mělo převahu, kterou nedovedlo 
po stránce střelecké využít. naopak stačila jedna chyba 
obrany a ztráta 2 bodů.

V dalším utkání prohrály překvapivě Halenkovice doma 
s Komárovem   0:1. A komentář?

nejlépe zahrála záloha stále tlačila útok dopředu, ten 
ovšem nevěděl, kam patří míč.

Jsou zaznamenány i zcela obyčejné starosti.
Při vypisování zápisu jsem hledal Janečkovu regis-

tračku, se kterým jsme počítali v bráně. byl jsem pro 
ni i doma zajetý, ale registračky nebylo a není doposud.

Ani další utkání nepřinesla, nic veselého, a tak prohra 
v Pohořelicích (8:0) je komentována takto:

k 6. mistrovskému zápasu 20. 5. zajíždí naše mužstvo 
do Pohořelic. Jelo se na motocyklech zima byla a pršelo 
po celý den. V Pohořelicích jsme také pohořeli... Zápas 
byl zahájen a našich hráčů bylo na hřišti 7. Pak nastu-
povali jeden po druhém až jich byl plný počet.  Terén 
byl velmi kluzký ovšem pro oba soupeře. Ve druhém 
poločase přešel do útoku kašpárek Vašek ze zálohy což 
nedostal příkaz ke změně a katastrofa přišla. Domácí 
útočníci stříleli branku za brankou a od větší porážky 
nás zachránil poslední hvizd. Podotýkám, že porážka 
nemusela být tak krutá, kdyby v tomto případě neopus-
til své místo kašpárek Vaš proto, že nakonec byl pro ne-
sportovní chování vyloučen čímž své mužstvo poškodil. 
Tak to vypadá, když se nedodržuje kázeň a dělá si každý 
co chce.

Kašpárku Vaš, vzpomínáš si? Pan Vincenc Maňásek pů-
sobil nejen jako trenér a vedoucí mužstva fotbalistů, ale 
byl znám jako vynikající a snad i nejlepší gymnasta, co kdy 
Halenkovice měly. Gymnastika, vyžaduje obrovskou kázeň 
při cvičení, zatímco fotbal zase vyžaduje okamžité roz-
hodování podle momentální situace. Proto pojem kázně 
je u gymnastů a fotbalistů rozdílný. A s tím se pan Maňásek 
do konce svého působení u fotbalistů nesmířil. Následova-
la řada dalších utkání, nakonec, po 9. kole, obsadilo muž-
stvo 6. místo.

V červenci uspořádal Sokol Kudlovice turnaj za účasti 
Sokola Jankovice, Sokola Halenkovice, Traplic a Kudlovic. 
Výsledek?

naše mužstvo skončilo na posledním místě. Jako dů-
vod uvádím velkou nezodpovědnost hráčů, kteří se ne-
dostavili ani neomluvili. Za takových okolností se těžko 
vyhrává ještě k tomu, když se netrénuje a nejeví zájem 
o kopanou.

Podzimní část začala výhrou. To bylo radosti!
k prvnímu mistrovskému zápasu 26. 8. jsme jeli 

do březůvek. situace před odjezdem byla velmi špat-
ná, co se týká docházky hráčů.  Výsledek 4:1. branky 
Marholt Jar 3, Maňásek Jos 1.  naši hráči začali s vel-
kou chutí pěkně si přihrávali. Za pěknou kombinační 
hru zakončenou střelbou zasluhuje pochvalu celé muž-
stvo. Při skončení zápasu jsem gratuloval rozhodčímu, 
který píská 1. a třídu za jeho výborný objektivní výkon. 
on mě zase na oplátku, že neviděl tak zahrát mužstvo 
ve iV. třídě jako naše. Tak byla spokojenost na obou 

Pokračování na straně 11.
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stranách. i soupeř uznal, že nemohli stačit na naše muž-
stvo. stínem zůstalo nedostavení se hráčů, kteří se neo-
mluvili.

Nastupování hráčů bylo problémem stále. Další utkání 
bylo doma se Sokolem Lhota, výhra 2:3.

k zahájení zápasu nastupovalo 8 našich hráčů a bě-
hem hry nastoupili opožděně další 3. Přesto se naši ujali 
vedení. Po chybách obrany jsme obdrželi celkem zbyteč-
ně 3 branky (* asi chyba v zápisu). stále nemůžeme do-
stat mužstvo dohromady a se štěstím hrajeme v plném 
počtu. Polovic jedenáctky, na které se můžeme spoleh-
nout na zbytek pravý opak.

Byly i problémy za které nemohli jen hráči:
k 5. mistrovskému zápasu dne 23. 9. do Mysločovic jsme 

se nedostavili. byla to první kontumační prohra, kterou 
zavinilo vedení klubu, že se nepostarali o autobus. Vznikla 
tím stejně pro klub škoda v pokutě a zároveň kontumační 
výsledek 3:0. sháněli jsme osobní auta ovšem vyšli jsme 
záporně.  na motocyklech se v dešti do Mysločovic nechtě-
lo. Je to škoda, protože nakonec hráči se sešli a zase nebyl 
dopravní prostředek.

k 6. mistrovskému zápasu, k poslednímu na našem hřiš-
ti jsme 30. 9. nastoupili v 10. hodin dopoledne proti sokolu 
komárov. byl to další skandál chtěli hrát žáci, dorost a sa-
mozřejmě že i 1. mužstvo. Všichni měli vyjednán začátek 
zápasu na 10. hodin. Rozhodčí se zpožděním 20 minut za-
hájil zápas, v našem mužstvu nastoupilo 9 hráčů a za ko-
márov 10 hráčů což byla oboustranně špatná vizitka.

Také zhodnocení celého roku 1962 bylo velmi přísné.
Umístění v tabulce iV. třídy je velmi špatné a neomlou-

vá jak hráče, tak vedení za špatné vedení mužstva. My-
slím, že z těchto chyb, které byly během tohoto vedení 
by si mělo nové nastávající vzít ponaučení a vystříhat 
se jim. Je zapotřebí podchytit mládež hned ve škole 
a vést je k všestrannému sportu. Hlavně dostatek ve-
doucích jak žactva, dorostu i mužstva. Myslím, že tak 
velká obec jako jsou Halenkovice, které mají všechny 
předpoklady by nemusela hrát tak podřadnou roli, jak 
se zatím děje. Za vzor bych vám chtěl dát hráče s dlou-
hou fotbalovou tradicí který byl vynikající pravé kříd-
lo a výborný střelec františek kocián, který přesto že 
se stavil dům a byl zaneprázdněn vždy jako nejstarší 
hráč zaskočil. Za to mu z tohoto místa mnohokrát děkuji, 
že jsem se mohl na něho vždy spolehnout jako na správ-
ného sportovce. bylo by zapotřebí získat též ženy, které 
by se mohly věnovat svým sportům, jako je házená, koší-
ková, stolní tenis a gymnastika.

A začátek roku 1963?
s přípravou na jarní sezónu jsme začali pozdě. V tělo-

cvičně se opravovalo elektrické vedení, a dlouhotrvající 
zima nám znemožnila přístup na hřiště. Jako první cvič-
ný zápas jsme provedli i. mužstvo dorostu. očekávaný 
zájem hráčů byl trochu zklamáním. cvičný zápas měl 
být zahájen ve 13 hod. Hráčů tam však bylo celkem asi 
pět, což nesvědčí o dochvilnosti a zájmu z čehož se musí 

vyvodit důsledky. Mužstvo jsem měl ve cvičném zápase 
vést, ale pro nedostatek hráčů jsem musel sám nastou-
pit a tím jsem neměl takový přehled, abych mohl muž-
stvo dirigovat zvenčí.

Ale začátek sezóny byl optimistický.
k prvému mistrovskému zápasu na našem hřišti v ne-

děli 20. iV. 63 nastoupilo naše mužstvo proti sokolu 
březůvky Výsledek 4:2 poločas 3:0. naši začali po větru 
a po celý zápas měli převahu, kterou vyjádřili 3 bran-
kami. Ve druhém poločase měli hosté více ze hry, tím 
že měli více sil a vstřelili nám 2 branky. Hra našeho 
mužstva se lepší, je však zapotřebí trénovat, aby hráči 
vydrželi v plném tempu hrát až do konce.

Další utkání se Lhotou už takové nebylo. Výsledek 2:1 pro 
Lhotu.

V tomto zápase podalo naše mužstvo velmi slabý vý-
kon a zaslouženě prohráli. Vypadalo to tak, jako kdyby 
se o body ani nehrálo. Je nutné též aby jednotliví hráči 
dodržovali životosprávu.

Není to asi pravda, ale zdá se, že komentáře dalších utká-
ní si pan Maňásek raději nechal pro sebe.  Takže poslední-
mu utkání soutěže 1962–1963 je věnován jen tento stručný 
zápis:

19. Vi. 63. k dalšímu mistrovskému zápasu nastoupilo 
naše mužstvo na našem hřišti se sokolem Mysločovice 
a prohrálo 2:0

Mužstvo skončilo v soutěži 1962–1963 na 4. místě 
ze sedmi účastníků. Skóre 26:57 a 19 bodů. Před nimi byly 
Malenovice, Mysločovice a Komárov. Za nimi následovaly 
Velký Ořechov, Březůvky a poslední Lhota.

novou soutěž jsme zahájili na podzim 18. 8. 1963. 
Do soutěže byly zařazeny: březůvky, Halenkovice, kvít-
kovice, komárov, neslyšící, Mysločovice, lhota a Vel. 
ořechov. Dne 18. 8. 63 sehrálo naše i. mužstvo na našem 
hřišti i. mistrovský zápas se sokolem březůvky. nastou-
pili v sestavě: Juřena Zd, kocián fr, spáčil, kašpárek Vaš, 
Zapletal Jos, Juřena Zd, Maňásek Jos, Ulica, skopal Jiří, 
kašpárek Vaš, Zapletal ant.

Pokračování na straně 12.

Pokračování ze strany 10.

Ilustrační foto
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Jaký byl výsledek tohoto utkání nebo průběh se z de-
níku nedozvíme. Že by to nestálo za zaznamenání, nebo 
raději to nepřipomínat? Pan Vincenc Maňásek nám to již 
neřekne.

 Zdá se, že připomínky trenéra ke kázni a tréninku 
hráčů přinášely své ovoce, takže po utkání doma se Soko-
lem Mysločovice může, přes prohru 2:1, napsat:

Ve druhém poločase naše mužstvo hodně polevi-
lo toho využili hosté a zaslouženě zvítězili a tím nám 
padla možnost přiblížit se k ní jako vedoucímu muž-
stvu tabulky.

 Ještě zbývalo porazit doma Lhotu a prohrát ve Vel-
kém Ořechově a podzimní část soutěže skončila. A proto-
že končí i působení Vincence Maňáska ve funkci, v hod-
nocení poslední prohry si doslova „vylévá srdce“.

Mužstvo hrálo velmi slabě a zaslouženě prohrálo. 
Je velmi smutné, když hráči zvláště mladší, s kterými 
se počítá nedodržují životosprávu. Jdou spát až k ránu 
a pak mají podávat výkon. Jaká pak je u nich zodpo-
vědnost, což pak si neuvědomují, že poškozují celek, 
a hlavně hráče poctivé, kteří pak za ně zaskakují.

To se nedá trpět, a naopak musí být pořádek jak 
ve vedení, tak v mužstvu, dorostech a žactvu. Vedou-
cí oddílu, trenéři, po zkušenostech, které jsme získa-
li, musí svou poctivou prací vést mužstva k lepšímu 
umístění než doposud. To znamená, trénovat aspoň 
2× týdně, hráči být dochvilní, cílevědomí s dodržová-
ním životosprávy. Myslím, že při dobré vůli to půjde 
a pak můžeme očekávat taky výsledky zápasů lep-
ší, s čímž je spojena též otázka finanční. Vždyť pod-
le mého názoru by měl být každý hráč hrdý, že hraje 
za, ať už je to žactvo, dorost nebo mužstvo a podávat 
výkony jaké může nejlepší dosáhnout a nespokojovat 
se s výsledky, za které se musíme stydět.

bilance v roce 1962–1963 je velmi neuspokojivá. 
celý problém je v tom, že jak v tělocvičné jednotě, tak 
ve fotbalovém oddílu je velmi malý zájem jak o cviče-
ní, tak o sport mládeže. Myslím, že je chybou nás star-
ších členů a vůbec všech občanů z různých korporací, 

že přihlížíme na velmi slabou činnost tělovýchovnou 
a sportovní. Máme všichni většinou děti a myslím, 
že nejlépe by jim všem prospěla jak tělovýchova, tak 
i různé sporty. Vždyť jak se říká, ve zdravém těle zdra-
vý duch a myslím, že máme svoje děti rádi, tak proč 
bychom je neměli podporovat, aby byly tělesně zdatné 
a duševně prospívaly. Máme k tomu velké možnosti.

Máme pěkné hřiště, tělocvičnu s nářadím, tak 
jen trochu dobré vůle a půjde to. Je nutné pohledět 
na činnost v tak velké obci, vždyť v minulých dobách 
byly určité oddíly, u kterých když jsme se s nimi utka-
li v kopané byla otázka score a dnes nás porážejí. 
Prvořadý úkol bude věnovat se žactvu a dorostu, ji-
nak nemůžeme v dohledné době počítat se zvláštní-
mi úspěchy ať už ve cvičení nebo ve sportu. Důležité 
je, abychom měli dostatek cvičitelů a trenérů, kteří 
by vedli mládež.  

To byly jen některé pasáže ze zápisků vedoucího druž-
stva před 56 lety. Je to jen úsměvný pohled do minulos-
ti, nebo jsou to slova k zamyšlení i dnes? To už nechám 
na vás.  Pro mě osobně je to další potvrzení toho, že v ha-
lenkovických rodinách je ještě mnoho věcí, které k nám 
mohou promlouvat. Tento sešit je zcela rozdílný od „Za-
pomenuté kroniky Sokola Halenkovice“, o které jsem psal 
v předchozích číslech Halenkovického zpravodaje.  Není 
to reprezentativní kniha v kožené vazbě psaná pečlivou 
rukou učitele spisovným, místy až starobylým jazykem. 
Je to obyčejný školní sešit, psaný čalounickým mistrem, 
pro kterého byl sport koníčkem.

Přesto mají oba svazky stejný význam pro poznávání 
Halenkovic. Takže nedopusťte, aby takové památky skon-
čily v kamnech nebo odpadu nebo v zapomnění. A jestli 
si netroufáte je pro ostatní zpracovat, určitě se najde ně-
kdo, kdo se o to pokusí. Cestu do knihovny přece znáte.

 Mé exkurze do minulosti Halenkovic tímto číslem 
nekončí. Příště se seznámíme s částí z asi 200 listů po-
psaných a potištěných kronik, pamětí a poznámek růz-
ného původu, které se shromáždily na mém stole. Odkud 
jsou? O čem jsou? O čem to bude příště? Zatím nevím, 
na vybírání je toho hodně, takže „Halenkovské poklady 
se otevírají?“.                                                          antonín slaník

Pokračování ze strany 13.
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Pokračování ze strany 1.
Můžeme pokračovat? Po představení jsme ve ves-

tibulu napajedelského kina měli tu čest pohovořit 
o našem divadle s odbornou porotou. Byli to Mile-
na Marcilisová (herečka Městského divadla Zlín), 
vanda kavková (herečka HaDivadla v Brně, reži-
sérka autorských inscenací a pedagožka na SVOŠ 
Umění Zlín) a david Macháček (herec Slováckého 
divadla v Uherském Hradišti). Jak napsat, že jsme 
byli pochváleni, aby to nesmrdělo samochválou? 
Asi takto: Byli jsme pochváleni! Jupes! Pár pozná-
mek na nás, které jsme si do dnešního dne zapa-
matovali. 
•  Hned dnes večer to zkusím s tím luxem jako vy. 

Snad mě to bude bavit jako vás.
•  A co vy máte za povolání? Vy jste profesionální 

herec?
• To jsou Vaše vlasy? 
•  Pokud děláte divadlo s takovým nadšením, tak 

to má smysl!
•  Proč jste nestudovala režii? Někdy v divadle 

spolupracujeme i se začínajícími režiséry. Mů-
žeme se Vám ozvat?

•  Jak vám padala ta scéna a ta nápověda, jak 
to chytla, to tam nechte, to odpovídá francouz-
ské komedii.

•  Vy jste měla takový mrd, jak říkáme v divadle, 
ale věřil jsem Vám to.

•  Dámy, ale ty nohy k sobě. Není to pěkný pohled 
z hlediště.

Další důležitou novinkou, která nám vlila novou 
krev do žil, jsou nové přírůstky do divadelního 
kolektivu. Filip Navrátil umí nádherně řvát jako 
tygr a Magdě Veselské budete věřit tu rozjímavou 
a velice moudrou a sečtělou ovci. Ano, trénujeme 
novou hru. Bude o zvířatech a lidských povahách. 
Ještě sami nevíme, co to bude. Po přestávce se nám 
vrátila i Lenka Hulejová. Zbyňa Holásek s námi tuto 
novou hru netrénuje, ale stále se jím můžete kochat 
v „Dva na kanapi“ a v „Pohádce o třech doktorech“. 
Mějte nás rádi a divadlu zdar!

Pavla Pavelková
Foto: marian Vaňáč, FB divadlo Haleny

dva na kanapi, tři ceny a 61. divadelní festival 
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košT pálenek
košt pálenek – halenkovická trnka 2019 se konal v so-

botu 23. března 2019 v sále kd v halenkovicích už po tři-
nácté. jednalo se ovšem o druhou polovinu akce, tu sváteč-
nější. první část, což byla degustace jednotlivých pálenek, 
proběhla neveřejně, už o týden dříve, v pátek 15. března 
v pálenici u svatých. 

Degustátoři byli nominováni z řad bývalých vítězů, zástup-
ců halenkovických spolků, páleničářů – především zahrádká-
řů a pěstitelů švestek. Pravidelně se účastní i tři členové ČZS 
ze spřátelené obce Spytihněv. Celkem koštovalo 40 degustá-
torů, z nichž mnohé můžeme za třináct let trvání akce směle 
nazývat odborníky. Jsou to: Badal Josef, Palla František, Dole-
žalík Jiří, Prokop Oldřich, Janiš Jaroslav, Hrbáčková Drahomí-
ra, Baštinec Radim, Kedruš Radek, Pavelková Marie, Hrbáček 
Josef, Palúch Michal, Stratil Antonín, Kašpárková Věroslava, 
Michalík Stanislav, Trvaj Rostislav st., Ulicová Jarmila, Chytil 
Jiří, Němec Vladimír, Vojáček František, Holásek Zbyněk, Wo-
zar Vladimír, Bieberle Milan, Zapletalová Lenka, Badal Marek, 
Zapletal Radek, Kuchař Lukáš, Pittel Roman, Holásek Antonín, 
Pavelka Petr, Trvaj Rostislav ml., Obdržálek Josef, Štěpáník Lu-
děk, Stuchlík Dalibor, Dudešek Jan, Čapková Eva, Kotlaba Bro-
nislav, Maňásek Josef, Gabrhelík Ondřej, Chaloupka Miroslav, 
Stojan Radek.

Jmenovaní hodnotili: 57 vzorků slivovice (švestky, duran-
cie, slívy apod.), 27 vzorků ovocné peckové (meruňky, rin-

gloty, třešně, višně, mirabelky, broskve, špendlíky + směsi)  
a 21 vzorků ovocné jádrové pálenky (hrušky, jablka, oskeruše, 
čínská hruška, škaredky + směsi). Celkem se tedy sešlo a posu-
zovalo 105 vzorků. Výsledky degustu zůstávají až do slavnost-
ního vyhlášení vítězů anonymní. Každá pálenka má přiřazeno 
pouze číslo a následně po ohodnocení a spočítání výsledků 
i konečné pořadí, ale majitel zůstává tajný. Klíč k výsledkům 
má ve svém držení vylosovaný člen degustační komise, a to 
v zapečetěné obálce, až do slavnostního vyhodnocení. Funkci 
garanta si letos vylosovala p. Ulicová, která dbala na regulér-
nost soutěže.

Hlavní sobotní program začal jako tradičně dražbou 
vítězných vzorků v každé kategorii. Získaný obnos se využil 
pro charitativní účely, některé potřebné rodině z Halenkovic, 
případně jako podpora místní organizaci pro práci s dětmi. 
Slavnostní vyhlášení (odtajnění výsledků) následovalo až  
po 20. hodině, hned, co se krátce představila kapela kumpáni 
rock – pop, která pak hrála až do pozdních nočních hodin k tanci 
a poslechu. Oceněno bylo pět nejlepších v kategorii jádrová 
pálenka, pecková pálenka a trnka. Všichni níže uvedení (viz 
tabulka) získali diplomy a první tři v kategoriích i hodnotné 
ceny, které věnovala obec. Za nejlepší vzorek slivovice 
z Halenkovic získal putovní pohár pan josef Maňásek, který 
ho bude mít ve svém držení až do vyhodnocení následujícího 

Pokračování na straně 15.
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oskeruše se stala v posledních letech velice módním 
ovocným stromem. hlavně zásluhou pálenky oskerušo-
vice, která je prý lékem (i když nevím na co, asi na všech-
no) a prodává se za nekřesťanský peníz. zaujalo mě i to, 
že dospělý strom rodí až 1 000 kg (tunu!) plodů ročně.  
hruštičky, které všichni známe z filmu Tři veteráni jako 
plody frňákovníku.

Takže moje přirozená lenost a srovnání, kolik stromů 
je nutných pro získání tuny švestek, rozhodlo o tom, že jsem 
zasadil oskerušovník. Místo jsem měl po zlikvidované moru-
ši. Byla sice památeční – prý pocházela z obce Bulhary na již-
ní Moravě a do Halenkovic ji přivezli místní při poválečném 
„boomu‟ osidlování pohraničí – ale užitečná byla jenom pro 

halenkovice převážně nevážně                                                    oskerušovice
naše želvy, které měly trpělivost hledat v trávě a mezi kame-
ním řídce se vyskytující rozměklé, silně barvící plody.

Místo moruše jsem tedy zasadil oskeruši. Když jsem kupo-
val přísadu, díval se na mě prodavač nedůvěřivě.

„Myslíte, že se plodů nedožiju?“ komentoval jsem jeho po-
hled.

„Ale ne, snad dožijete,“ odpověděl nejistě. A dodal informa-
ci, že strom začíná plodit tak v 10 letech. I když jsem tehdy 
vypadal ještě dost zachovale, bylo jasné, že sklízet bude hlav-
ně další generace.

Předloni, po téměř deseti letech od zasazení, se objevily 
první plody. Opravdu hruštičky, některé vážily i 20 gramů 

Pokračování na straně 16.

1. Miroslav Galetka Spytihněv trnka 2018 14,08 41

2. Josef Maňásek Halenkovice trnka 2018 14 77              

3. Jiří Kantor Zlín trnka 2018 13,67 69

4. Pavel Mihál ml. Halenkovice trnka 2017 13,58 42

5. Jiří Doležalík Halenkovice trnka 2017 13,33 95

1. Antonín Stratil Halenkovice hruška 2018 13,00 139

2. Oldřich Prokop Halenkovice jablko 2018 12,33 149

3. Ludmila Trvajová Halenkovice hruška 2018 11,92 130

4. Milan Bieberle Halenkovice jablko 2018 11,82 145

5. Radek Zapletal Halenkovice jablko 2018 11,75 148

1. Jiřina Černá Halenkovice třešeň 2018 12,83 116

2 Luděk Štěpáník Halenkovice meruňka 2018 12,33 119

3. Marie Pavelková Halenkovice třešeň 2018 12,17 114

4. Petr Pavelka Halenkovice meruňka 2018 12,08 126

5. Jakub Skácel Halenkovice mirabelka 2018 12,00 101

pořadí jméno a příjmení obec druh ročník body č. vzorku

ročníku. Vzhledem k tomu, jakou radost mu ocenění přineslo, 
ho určitě doma vystavil na čestném místě. O předání cen 
vítězům se postarali místostarosta pan Karel Platoš a předseda 
zahrádkářů pan Lukáš Kuchař. Pohár předal loňský držitel pan 
Pavel Mihál ml. Akci moderoval zkušený a patřičně výřečný 
konferenciér Milan Bieberle. I jeho zásluhou se dražba vzorků 
vyšplhala na pěkných 3 500 Kč.

Přítomné potěšila i bohatá tombola, kterou věnovali ČZS 
Halenkovice, Obec Halenkovice, halenkovické firmy, oslovení 
podnikatelé, spolky i jednotlivci. Rozmanitý bufet, který nabí-
zel výborný domácí tatarák, škvarkovou pomazánku, chleba 
se sádlem, sýr, škvarky, koláčky, nealko, pivo, víno a další dob-
roty, byl v režii zahrádkářů. Zazpívat a zpestřit program večera 
pomohl mužský pěvecký sbor chlapčiska ze spytinova. 

Co dodat závěrem, asi poděkování, které píšeme každoroč-
ně do katalogu výsledků: Vážení přátelé, milovníci slivovice! 
Dovolte nám, abychom vám všem touto 
cestou poděkovali za přízeň a podporu. 
Děkujeme všem, kteří pomáháte akci za-
jišťovat, také sponzorům, hlavním orga-
nizátorům – Obci Halenkovice a ČZS Ha-
lenkovice, a v neposlední řadě vám, kteří 
dáváte svou pálenku k hodnocení. Bez 
vás, pěstitelů, zahrádkářů a lidí, kteří pra-
cují a také se rádi baví, by nebylo nic.

Bohdana Blažková

Pokračování ze strany 14.
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jedna. Jak říká klasik: byly sice malé, ale zato jich bylo málo.  
Pečlivě jsem je tedy tehdy posbíral a přemýšlel co s nimi. 

Už jsem uvažoval, že je přidám do normálního švestkového 
kvasu. Výslednou pálenku bych označil jako trnka+oskeruše. 
Že by v 200 litrech kvasu bylo jen asi kilo oskeruší mně neva-
dilo. Bylo by to jako ve známé anekdotě o skřivánčí paštice, 
která obsahovala směs masa z jednoho skřivana a jednoho 
koně. Bohužel předloni se nám žádné švestky neurodily, tak-
že halenkovický košt slivovice byl připraven o jednu raritu.

Loni se hned na jaře objevilo větší množství květů a z nich 
se zdárně vyvíjely plody. Tentokrát jich bylo hodně a zase 
byly stejně veliké, spíše stejně malé.

Na internetu jsem zjistil, jak z nich připravit kvalitní kvas 
pro kvalitní (drahou) a zdravou pálenku. Získání návodu 
je sice snadné, ale provedení je složitější. Sbírají se plody, 
které ze stromu samy spadnou. Tedy v době zrání se sbírají 
každý den. Posbírané „hruštičky“ se rozloží na slunné místo 
a sleduje se až zhniličkovatí, tedy zhnědnou až zčernají. Při 
dostatečném stupni zbarvení se každý kus zkusí, jak je měk-
ký, při lehkém stisku mezi prsty musí prasknout a začne z něj 
vytékat hustá, sladká dužina.  Jen takové plody mohou být 
vhozeny do bečky, či jiné nádoby, kde probíhá kvašení.

Sběr, třídění a testování kvality jsem dělal každý podvečer, 
kleče, za upřímného zájmu všech kolemjdoucích, nejen sou-
sedů.

„Copak jste udělal tak hrozného, že musíte klečet?“
„Chudáku, tak bych nechtěl/nechtěla na stáří dopadnout.“
Práce to byla opravdu jako za trest a jediný, kdo ji se mnou 

dělal, byla malá vnučka. Hlavně ji bavilo mačkat zralé plody 
a zkoušet, jsou-li dost sladké.  Výhodou však bylo, že nikdo 
z domácích nám neradil, jak to dělat. Hrozilo nebezpečí, 
že bychom ho chytili a zařadili do procesu zakládání kvasu.  
To již na pohled každého děsilo.

Tak jsem si spočítal, že do té tuny kvasu bude třeba as-
poň 50 000 plodů. Pro každý sehnutí, zatřídění, několikeré 
prohlédnutí a zmáčknutí. Příšerná představa. Ještěže plná 
plodnost bývá až po pár desítkách let věku stromu, takže 
tato „sisyfovsky“ nekonečná práce mě mine. Ale protože os-
keruše je známa svou dlouhověkostí, mám naději, že nebudu 
zapomenut. Několik dalších generací na mě bude intenzivně 
vzpomínat, pochybuji, že v dobrém.

Toto byl však mladý stromek, ze kterého jsem odhadl úrodu 
tak na půl metráku. A to je na halenkovickou pálenici málo. 
Možná existují i menší aparáty, ale o žádné z nich nikdo, koho 
jsem se ptal, nevěděl.   Problém vyřešil soused, Josef Sobotka. 
Ne, že by měl malou pálenici, ale měl pochopení s mou prací. 
Dělal ji stejně jako já, ale na dvorku, tedy bez potupných ko-
mentářů kolemjdoucích. Shodou okolností očekával stejnou 
úrodu jako já. Tak jsme se spolu dohodli a koncem listopadu 
bylo připraveno sto litrů kvasu z oskeruší. Čistého, bez přísad 
cukru nebo jiného ovoce.

Byl jsem na kvas hrdý a pochlubil jsem se tím v místním 
klubu seniorů. Reakce však byla nečekaná. Na jaře absolvo-
vali zahrádkáři zájezd do Muzea oskeruší v Tvarožné Lhotě, 
i s ochutnávkou oskerušovice. Dojem z tohoto ochutnávání 
je decentně popsán v Halenkovickém zpravodaji č. 88. „No, 
slivovice je slivovice, na tom jsme se shodli všichni.“ Ústně 
jsem se dověděl taková hodnocení, že jsem jen čekal, že bude 
slavná a drahá oskerušovice doporučena na cenu „Bílá hůl“.

Po více takových hodnoceních jsem měl chuť vylít celý 
kvas, ale snaha nezpůsobit v čistírně odpadních vod Halen-
kovice mimořádnou událost, způsobila, že v daný čas jsme 
byli s Josefem Sobotkou nastoupeni v pálenici, v čele s mou 
osobní „páličkou“ paní Lenkou.

S paní Lenkou pálím už pár let.  Je tu příjemné teplo, dob-
ře si vyprávíme, na jedno slovo pět, cítím se jako doma. Po-
tvrdila poznatky ostatních z ochutnávky ve Tvarožné Lhotě. 
Ani ona, ani paní Černá se nepamatovaly, že by se někdy kvas 
z oskeruší v halenkovické pálenici zpracovával. Takže možná 
se jednalo o „maiden destillation“ (panenskou destilaci), jak 
by řekli učeně Angličané.

Nicméně, kvas při zpracování uvolnil produkty, které pro-
šly oběma částmi destilačního stroje a netrpělivě jsme čekali 
na výsledek. Hustoměr po druhé destilaci jsem pozoroval tak 
soustředěně, že moji bývalí kolegové by řekli: „Ještě špičatou

čepici a vypadáš jako Brand, když objevil fosfor.“ Ale za-
tímco slavný německý alchymista potřeboval pro výrobu pár 
deka fosforu shromáždit, zkvasit, zahustit a destilovat asi 
tunu moče svých hamburských sousedů, nám stačilo pár ho-
din k získání desítky litrů bezbarvé tekutiny. Na pracnost při 
získání kvasu jsme již zapomněli.

Sám jsem neměl odvahu ochutnat. Jednak jsem nevěděl, 
jak má oskerušovice chutnat, jednak jsem před tím intenziv-
ně testoval předcházející produkty. Takže posouzení kvality 
bylo výhradně na paní Lence a ostatních přítomných.

Soustředěně, beze slova (!) ukončila destilaci, určila 
a upravila na nejvhodnější koncentraci, ovoněla, ochutnala – 
a do ticha pálenice řekla slastně: „Tak toto je něco JINÉHO, 
než co nám dali ve Lhotě.“

Později takto posoudili kvalitu i další přítomní. Že jsme 
byli potěšeni hodnocením cenné tekutiny, ani neříkám. Ale tu 
chválu bych nepřeceňoval. Určitě to nebude mít v Halenkovi-
cích – baště pravé trnkové pálenky – jednoduché, jak nazna-
čuje reakce na ochutnávku v Tvarožné Lhotě.

Také jsem si vzpomněl na své mládí, jak jsme, pravidelně 
sycení TUZEMSKÝm (tehdy ještě RUMem), ochutnali poprvé 
WHISKY. Obvyklá reakce byla: „Hnusné, chutná to jak mý-
dlová voda.“ Takže to chce čas jako každá novinka. Zatím ji 
budu dávat chutnat jen známým. Jak se vyjádří?  Samozřejmě 
ji pochválí.  Jinak bych jim další nenabídl. A to by bylo škoda. 
Vždyť je to lék. -as-

Pokračování ze strany 15.
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kácení Máje na dolině
Byla sobota, dne 1. června 2019. svítilo sluníčko, děti 

slavily svůj svátek a spolu s dospělými se chystaly odpo-
ledne zúčastnit místní tradice, kácení máje, v příjemném 
prostředí u koliby na dolině. 

Organizátoři pro přítomné hosty nachystali pohoštění, také 
se ve dvou kotlích vařil guláš a dršťková polévka. Akce byla 

svolána na 16:30 hodin. Postupně se okolí koliby na venkov-
ním posezení začalo plnit i mladými rodinami s malými dětmi 
z částí Zemanové, Kržle, Břehy atd. Zhruba asi tak za hodinku 
organizátoři zhodnotili situaci, že je zde již dostatečný počet 
chlapů, a tak dojde ke kácení májky. 

Na místo se přinesly dva dlouhé smrkové kůly, mezi které 
se uvázal pevný látkový popruh. Pomocí těchto bidel se dařilo 
májku natlačit na tu stranu, na kterou bylo potřeba. Někteří 
z nás, kteří zde byli poprvé, si mylně mysleli, že přijde nějaký 
odborník a májku pomocí motorové pily skolí. Nikoliv. Chlapi 
májku u spodu obtočili řetězem, druhou část řetězu obmotali 
okolo silné klády a pomocí tzv. páky postupně celou májku 
vyzvedali tak, že se dlouhými tyčemi snažili držet ten správ-
ný náklon. Práce to byla docela náročná, jednalo se fakticky 
o manipulaci s celým stromem, ovšem bylo vidět, že to dělali 
odborníci a májka se naklonila přesně tak, jak potřebovali, 
až nakonec po vytažení spadla do učeného prostoru. 

Všichni přítomní byli spokojeni, že to dopadlo dobře, nikdo 
nebyl zraněn, ani žádná škoda nevznikla. Pak nastalo totální 
závodění mezi všemi malými dětmi. Ty se všechny rozeběhly 
k nazdobenému konci májky a začaly docela silou trhat pás-
ky, mašle a jiné ozdoby. Na některých dětech bylo vidět, jak 
byly spokojené, že utrhly velký kus nějaké barevné výzdoby. 
My dospělí jsme se pak věnovali družnému hovoru, konzu-
maci točeného piva, někdy i donesené slivovičky, ale zejména 
dobrému jídlu, jak guláši, tak i polévce. 

Myslím si, že akce dopadla ke spokojenosti přítomných 
i organizátorů. Je vidět, že tato akce má tradici a i lidé, kteří 
se do obce nastěhovali odjinud a nemají zde žádné rodinné 
vazby, v této tradici pokračují a vedou k tomu i své děti.

Karel Platoš

Měli jsme se pohádkově
pohádkový les halenkovice, pojem, 

který už 31 let dělá dobré jméno naší 
malebné vesničce.

Z počátku letošních příprav nám tro-
chu nepřálo počasí, ale nezalekli jsme 
se a poprali se se všemi neduhy, které 
nás trápily nejen v den konání akce. Na-
štěstí i promáčená půda vyschla dosta-
tečně na to, aby po ní mohlo projít zhru-
ba 2 800 návštěvníků. Můžeme se totiž 

připravit na vše, ale počasí je jediná věc, 
kterou neovlivníme.

V tomto roce jsme se rozhodli pro změ-
nu DJ i doprovodného programu. Velký 
úspěch sklidily děti z DDM Napajedla 
s jejich kapelou. Věřím, že všichni tuto 
změnu uvítali k lepšímu. Program v cíli si 
pro děti připravil i DDM Matýsek z Napa-
jedel a DDM Sluníčko z Otrokovic a také 
kouzelník Max a jeho kamarádka Jája.

V tomto ročníku nám pomáhalo 
230 pohádkových postav a dalších asi 
50 dobrovolníků, kteří zaslouží velké po-
děkování, stejně jako naši sponzoři. 

Snažíme se posouvat neustále dopře-
du, a tak doufáme, že jsme vás nezklamali 
a opět se potkáme v příštím roce v hoj-
nějším počtu. Děkujeme! :)

Zuzana Kašpárková, 
foto: Jitka Chudíková
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MaTeřská škola hráli jsme si na kuchaře
jedno z výukových témat v měsíci březnu bylo ve třídě 

Berušky zaměřeno na profese a povolání. Téma mělo ná-
zev „řemeslo má zlaté dno“. 

Děti se dozvěděly, jak důležitá je každá práce kolem nás. 
Hráli jsme si na různé profese – p. kuchaře, doktorku, poštov-
ní doručovatelku, stavitele atd., povídali si o jejich práci, četli 
různé příběhy a naučili se nové 
básničky. Vydali jsme se také 
do místní hasičárny, kde nás pan 
Filip Juřena provedl a seznámil 
s prací hasičů. V mateřské škole 
jsme si hráli na opravdové ku-
chaře. Vyrobili jsme si kuchařské 
čepice a pustili jsme se do pečení 
pizzy. Těsto jsme připravili v do-
mácí pekárně. Společnými silami 
jsme těsto rozváleli a nazdobili 
tak, aby nám pizza chutnala. Byla 
opravdu výborná a nezbylo vů-
bec nic! marie mihálová 

JaRo klePe na DVeře
českou lidovou tradici, kterou se odpradávna přivoláva-

lo jaro, si připomněly i děti z Mš Beruška. 
Ve třídě Berušky společně vyráběly symbol zimy – More-

nu – aby ji za zvučného doprovodu klapaček a bubínků hodi-
ly do potoku Vrbka. Snad s ní odplave i studená a pochmurná 
zima, a pootevřenými dvířky vklouzne usměvavé a barevné 
jaro. Však už na něj netrpělivě čekáme! marie mihálová

břetislav Vojkůvka v MŠ
ve středu 3. dubna 2019 do mateřské školy halenkovice 

přijel pan Břetislav vojkůvka (sólista národního divadla 
v Brně) s paní klavíristkou evou. 

Zpestřil nám dopoledne svým znělým hlasem. Připravil 
si pro děti zajímavý hudební program, kde se děti aktivně 
podílely na celém pořadu, odpovídaly na dotazy, zazpívaly si, 
poznaly nové písničky a s radostí si zatančily.

Veronika Horková 
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interaktivní tabule v MŠ
naši předškoláci ze třídy koťátek, předvedli našim nej-

menším dětem ze třídy sluníček, jak mistrně zvládají práci 
na interaktivní tabuli. interaktivní tabule je součástí Mš.

Jaroslava Válková

velikonoční dílničky
dne 12. dubna 2019 jsme navštívili ddM sluníčko v otro-

kovicích, kde si děti tvořily čtyři krásné velikonoční výrobky. 
Během dopoledne jsme využili hrací hernu a tělocvičnu. 

Po dopoledni plném zážitků se děti s velkým poděkováním roz-
loučily a společně odjely autobusem zpět do MŠ.

Jaroslava Válková 

soUTěž „o neJkRásněJŠí 
Velikonoční VaJíčko“

ve středu 18. dubna 2019 jsme v naší mateřské škole vy-
hodnotili soutěž „o nejkrásnější velikonoční vajíčko“. 

Celkem se soutěže zúčastnilo ze třídy Sluníček 7 dětí, ze třídy 
Berušek 15 dětí a ze třídy Koťátek 14 dětí. Díky svým rodičům 
děti vytvořily jedinečné kraslice, které byly součástí naší výzdo-
by v mateřské škole. Děkujeme rodičům za spolupráci.

Paní učitelky

návštěva zuš napajedla
ve dnech 24. a 30. dubna 2019 nás navštívili učitelé zuš 

r. Firkušného napajedla, kteří dětem přiblížili možnosti 
vzdělávání v hudebním a výtvarném oboru. 

Děti se seznámily s hudebními nástroji a vytvořily si keramic-
ký dort. V příštím roce se určitě najde hodně dětí, které budou 
navštěvovat některý kroužek ZUŠ.                               dagmar Holásková
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Třídím, třídíš, třídíme
správné nakládání s odpady a jejich třídění patří  

ke správným návykům dětí i dospělých. 
Jak to s odpady doopravdy je, jak se třídí a jak se recyklují, 

jaké máme kontejnery a co do nich patří, to vše si děti zopa-
kovaly v týdnu, kdy jsme měli projekt „Den země“. Děti využi-
ly při práci tašky na třídění odpadu, obrazový materiál „Od-
pad nemusí být odpad“, ve třídě Koťátka si tiskly zeměkouli 
pomocí nafukovacích balonků a ve třídě Berušky vyráběly 
zemského panáčka. Navštívili jsme také v naší obci sběrný 
dvůr a čistírnu odpadních vod. V závěru týdne shlédly děti 
výukové video pro ekostrážce na interaktivní tabuli. Ve všech 
třídách bylo znát, že se děti v problematice orientují a mají 
mnoho znalostí. marie mihálová

plavecký výcvik poMalu končí
Tradiční plavání, na které se všech-

ny děti těší, se chýlí ke konci. 
V letošním roce se plavání v Aquapar-

ku v Uherském Hradišti účastnilo 39 dětí 
ze dvou tříd mateřské školy. Ve dvanácti 
lekcích se naučily mnohé předplavecké 
i plavecké dovednosti, které v nadchá-
zejících letních týdnech jistě využijí. 
Prostředí Aquaparku je příjemné a péče 
instruktorů o naše děti byla bezchybná. 
Plavání bylo a je trvalou součástí progra-
mové nabídky v mateřské škole, a jistě 
tomu tak bude i nadále.

marie mihálová 

návštěva hasičského záchranného sboru Zlínského kraje
v úterý 7. května 2019 celá školka 

navštívila hasičský záchranný sbor 
v otrokovicích, kde nám profesionál-
ní hasiči ukázali prostory celého pra-
coviště a hasičskou výbavu. 

Děti zde shlédly místnosti, kde se ha-
siči připravují – posilovnu, školicí míst-
nost. Dále nám hasiči předvedli sjezd 
na tyči, a především hasičská auta, 
která si děti prohlédly zvenku i zevnitř. 
Také měly možnost si vyzkoušet, jak 

se takové hasičské auto řídí. Dále jsme 
viděli automobilový záchranný žebřík, 
vybavení hasičské cisterny, vyprošťova-
cí vůz s hydraulickou rukou a spoustu 
dalších zajímavostí. Děti v závěru dosta-
ly obrázky s kalendářem a také puzzle 
s hasičskou technikou. Děkujeme všem 
hasičům za velmi zajímavou exkurzi 
a povídání a přejeme jim do jejich ne-
lehké práce hodně úspěchů.

Veronika Juřenová
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barevná ZUŠka
ve středu 22. května 2019 pozvala zuš napajed-

la třídu předškoláků na pořad Barevná zuška. 
I když pršelo, vypravili jsme se, a dobře jsme 

udělali. Děti po skupinkách procházely třídy hu-
dební školy, kde na ně čekali učitelé a žáci, kteří 
dětem předváděli hru na hudební nástroje. Naše 
děti poznávaly písničky a barvičku z písničky 
a dostaly za odměnu barevnou paletu s obrázky 
hudebních nástrojů. Program byl velice pěkně se-
stavený a moc se nám líbil. Velké poděkování patří 
učitelům i žákům ZUŠ Napajedla.     

dagmar Holásková

cirkusové vysToupení
v pátek 31. května 2019 za námi do kulturního domu v halenkovicích přijelo cirkusové vystoupení. 
Děti z MŠ i žáci ZŠ tímto oslavili blížící se „Den dětí“. Všechny závěrem zaujalo vystoupení s cvičenými pejsky, kteří předvedli 

různé kotrmelce a také jízdu na tříkolce. Eliška Černochová

Živá voda v Modré
ve středu 5. června 2019 se naše mateřská škola vyda-

la na výlet. 
A protože v Halenkovicích si děti vody moc neužijí, naše 

cesta vedla na Modrou u Velehradu. Děti si vyzkoušely své 
znalosti o vodních živočiších, a hlavně si užívaly prohlíd-
ky ve skleněném kruhu se spoustou ryb, kde jim prohlídku 
zpestřil potápěč, který tunel právě čistil. Závěr výletu samo-
zřejmě patřil zmrzlině, a pak hurá domů na výborný oběd.

dagmar Holásková 
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Škola V PříRoDě
jako každý rok i letos nastal důleži-

tý den pro naše předškoláky. 
V pondělí ráno 17. června se 15 dětí 

rozloučilo se svými rodiči a odjelo 
na školu v přírodě. Tentokrát jsme nejeli 
na náš oblíbený Galik ve Velkých Karlo-
vicích, ale poprvé nás přivítal rekreační 
areál Revika ve Vizovicích. Zde jsme poté 
strávili týden plný sportovních aktivit, 
her, vycházek do lesa i tvořivých aktivit. 
Během našeho pobytu jsme také navští-
vili čokoládovnu ve Vizovicích a poslední 

večer jsme slavnostně završili karneva-
lem. Objevily se i dny a hlavně večery, kdy 
se nám zastesklo po našich rodičích, ně-
kterým ukáplo i pár slziček, ale nakonec 
jsme to všechno úspěšně zvládli. Zvládli 
jsme dokonce i průtrž mračen během 
našeho již zmíněného výletu do čokolá-
dovny.

V pátek 21. června po obědě – kuřecím 
řízku s bramborem, jsme už netrpěli-
vě vyhlíželi náš autobus. Jakmile dora-
zil, všechno jsme naložili a naposledy 

zamávali celému areálu. Před školkou 
už na nás čekali rodiče plni očekává-
ní, jak jsme se se vším poprali. Úsměvy 
na tvářích je přesvědčily, že jsme všichni 
v pořádku, ještě aby ne, budeme už přece 
školáci.

Tak jako je tomu každý rok, byl i le-
tos, tento týden plný radosti, poznávání 
a hlavně nových zážitků a mnohdy i jedno 
z prvních odloučení od rodičů.

Nakonec můžeme stejně s jistotou říct – 
Bylo nám super!! Jaroslava Válková

paní Františka nekorancová             poděkování
více než 20 let působila jako škol-

nice v halenkovické mateřské škole 
p. Františka nekorancová. 

Svoji činnost v MŠ Halenkovice ukončila 
odchodem do důchodu ke dni 31. 7. 2019. 
Úklid a technické zázemí jsou pro bezpro-
blémový chod školky moc důležité a paní 
Nekorancová tyto činnosti zajišťovala 
vždy svědomitě. Ochota a zodpovědnost 
se projevovala nejen při činnostech vy-
plývajících z pracovní náplně, ale při 
mnohých dalších pracích, při kterých po-
máhala paním učitelkám například s péčí 
o malé děti. Ne nadarmo ji všechny děti 
oslovovaly „teta Fanynka“. Za mnoho let 
práce v mateřské škole vyslovuje ředi-
telství ZŠ a MŠ Halenkovice p. Františce 
Nekorancové velké poděkování s přáním 
mnoha dalších pohodových a odpočinko-
vých let při pevném zdraví.  

marie Kašíková, ředitelka školy
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něco končí, něco začíná
rok utekl jako voda a v úterý 

27. června 2019 proběhlo v mateřské 
škole loučení s našimi předškoláky, 
kteří od 1. září nastoupí do 1. třídy 
základní školy. o úvodní slovo se po-

starala vedoucí učitelka paní Marie 
Mihálová, která všechny přítomné 
přivítala a seznámila je s programem 
malé třídní slavnosti. 

Děti se nejprve prezentovaly krátkým 
programem, ve kterém si spolu se svými 
učitelkami připravily pro rodiče taneč-
ní vystoupení v podání písně „My jsme 
žáci 3.B“, krátkými básněmi předvedly, 
co všechno se naučily v mateřské ško-
le a vystoupení zakončily písní „Léto“, 
na které se již všichni moc a moc těší.

Děti si nastoupily před své nejbližší 
jako budoucí prvňáčci. Řádně se před-
stavily celým svým jménem a paní uči-
telky jim předaly pamětní listy, plátěný 
pytlík na věci do školy a drobné dárečky. 
Pozdravit je a popřát jim přišli i starosta 
obce pan Jaromír Blažek, paní ředitelka 
ZŠ a MŠ Halenkovice PaedDr. Marie Kaší-
ková, paní učitelka Mgr. Hana Čecho-
vá, která bude po prázdninách 1. třídu 
učit a zástupkyně za SRPŠ paní Žaneta 
Nádvorníková. Po společném fotografo-

vání čekalo na děti to pravé překvapení 
v podobě dětského šampaňského, jaho-
dového poháru a zmrzliny od pana sta-
rosty.

V dalších dnech ještě děti navštívi-
ly kino a cukrárnu v Napajedlích. Paní 
učitelky připravily pro ty odvážné „noc 
v mateřské škole“ a pro hladové děti paní 
učitelka Maruška upekla oblíbenou piz-
zu.

To už je poslední tečka za vším, co naše 
nastávající školáky čekalo.

Rozloučilo se s námi 16 předškoláků. 
Po více jak 20. letech se s námi rozloučila 
i naše teta Fanynka Nekorancová, která 
odchází do důchodu. Za její obětavou 
práci pro mateřskou školu jí poděkovala 
ředitelka školy a vedoucí učitelka a po-
přály jí v dalším životním období hod-
ně klidu, odpočinku a především pevné 
zdraví.

Na závěr přejeme budoucím prvňáč-
kům hodně štěstí, úspěchů ve škole 
a pěkné prázdniny. marie mihálová
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prospěch a chování

školní družina – celkem 63 dětí
i. oddělení – 25 žáků 
simona Přílučíková
ii. oddělení – 22 žáků 
bc. Veronika Juřenová
iii. oddělení – 16 žáků
bc. Michaela sedláčková
ranní družina – 23 žáků

1. Třída
Třídní učitel: Mgr. Hana Čechová 
počet žáků: 20 (15 chlapců, 5 dívek)
prospěch: všech 20 žáků prospělo 
s vyznamenáním (1,00)
zameškané hodiny: omluvené 540, 
neomluvené 0, průměr na žáka 27,00
knižní odměny: Noemi Frolíková, Adam 
Karbowiak, Samanta Petrášová 
panel cti: františek Rusek – za snahu 
a aktivitu ve vyučování.

2. a Třída
Třídní učitel: Mgr. Zuzana Tomčalová 
počet žáků: 16 (10 chlapců, 6 dívek)
prospěch: všichni žáci prospěli 
s vyznamenáním
samé jedničky – Silvie Abrahámová, Klára 
Dudešková, Petr Gabrhelík, Tomáš Jančík, 
Martin Jelšík, Ema Kedrová, Jakub Kuchař, 
Hana Machalová, Klára Plšková, Roman 
Slezák, Matěj Vičánek 
prospěli s vyznamenáním – Petr Jelšík, 
Jakub Kašpárek, Jakub Machala, Šimon 
Trvaj  
zameškané hodiny: omluvené 398, 

neomluvené 0, průměr 
na žáka 24,88

knižní odměny: Ema Kedrová, Roman 
Slezák, Petr Jelšík, Klára Dudešková, Hana 
Machalová
panel cti: ema kedrová – za výborný 
prospěch.

2. B Třída
Třídní učitel: Mgr. Marcela Palúchová 
počet žáků: 14 (7 chlapců, 7 dívek)
prospěch: všichni žáci prospěli 
s vyznamenáním 
samé jedničky – Pavlína Fürstová, Tereza 
Kašíková, Amálie Sudková, Zuzana Surá, 
Filip Štulíř, Veronika Vičánková, Rozálie 
Vlachynská, Kristian Kocáb
prospěli s vyznamenáním – Nicolas Ceroni, 
Adam Holejšovský, Lea Luppi, Tomáš 
Nedoma, Adam Pechtor, Ondřej Spáčil 
zameškané hodiny: omluvené 230, 
neomluvené 0, průměr na žáka 16,429
knižní odměny: Tereza Kašíková, 
Kristian Kocáb, Veronika Vičánková 
panel cti: Tereza kašíková – za svědomité 
plnění školních povinností a aktivitu ve výuce

3. Třída
Třídní učitel: Mgr. Tereza Abrahamová 
asistent pedagoga: Bc. Michaela 
Sedláčková 
počet žáků: 26 (10 chlapců, 16 dívek)
prospěch: prospělo s vyznamenáním – 
21 žáků
samé jedničky – Šárka Bařinková, 
Frolík Maxmilián, Adéla Gabrhelíková, 
Johana Hladilová, Šárka Juřenová, Adam 

Kaňovský, Veronika Kociánová, Hannah 
Kovalovská, Nela Mihoková, Lucie 
Mikešová, Aneta Nekorancová, Rostislav 
Trvaj 
prospěli s vyznamenáním – Helena 
Hrubanová, Martin Kašpárek, Michal 
Červinka, Lukáš Huťka, Michaela Macků, 
Alžběta Palúchová, Veronika Zdráhalová, 
Dominika Juřenová 
prospělo – 5 žáků
zameškané hodiny: omluvené 993, 
neomluvené 0, průměr na žáka 38,2
knižní odměny: Adéla Gabrhelíková, 
Adam Kaňovský, Alžběta Palúchová, 
Helena Hrubanová 
panel cti: adéla Gabrhelíková – 
za výborný prospěch, aktivitu v hodinách 
a práci pro třídu.

4. Třída 
Třídní učitel: Mgr. Pavla Svitáková
počet žáků: 24 (7 dívek, 17 chlapců)
prospěch: prospělo s vyznamenáním – 
15 žáků
samé jedničky – Jiří Musil, Petra 
Mrázková, Ondřej Musil, Tobiáš Pliska 
prospěli s vyznamenáním – Jana 
Baránková, Jiří Flašar, Vít Holejšovský, 
Ludmila Juřenová, Marek Kedruš, Ondřej 
Navrátil, Daniel Očadlík, Jiří Pacholský, 
Norbert Pešl, Adéla Trvajová, Šimon 
Veselský 
prospělo – 9 žáků
zameškané hodiny: omluvené 875, 
neomluvené 0, průměr na žáka 36,458
knižní odměny: Petra Mrázková, Ondřej 
Musil, Tobiáš Pliska 

nejlepší Žákyně školy kam směřují naše cesty
umístění žáků iX. ročníku 2018–2019 na střední školy a učiliště
Michael Bětík SPŠ Otrokovice – instalatér 
nikola čevelová Soukromá škola služeb s.r.o. Uherské Hradiště – kadeřnice 
Matěj hastík  Střední škola gastronomie a obchodu Zlín – kuchař, číšník 
vendula horková Gymnázium Uherské Hradiště 
Gabriela hradílková Gymnázium Otrokovice 
Matyáš chytil SOŠ Luhačovice – umělecké zpracování dřeva 
jiří ivan  SPŠ Otrokovice – autoelektrikář 
Michal kašpar SPŠ Otrokovice – instalatér 
adam kedruš SPŠ Zlín – stavebnictví 
aneta nádvorníková Gymnázium Otrokovice 
aneta platošová Gymnázium Uherské Hradiště 
aneta Machová SŠPHZ Uherské Hradiště – cestovní ruch 
lucie sobková  Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola Zlín  

– ekonomika a podnikání 
eliška valentíková   Obchodní akademie a VOŠ a Jazyková škola Uherské Hradiště  

– obchodní akademie 
alena velecká  Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž Centrum odborné přípravy 
Marcela janušková  SPŠ Zlín – stavebnictví

zákLaDnÍ škoLa

Marcela janušková 
Za celoroční aktivitu, snahu, 

průměr 1,00 v I. i ve II. pololetí.



25 2019 / 3 č. 91

2. pololetí 2018–2019
panel cti: ondřej Musil – za velmi aktivní 
přístup k výuce.

5. Třída
Třídní učitel: Marta Skýpalová 
počet žáků: 25 (13 chlapců, 12 dívek)
prospěch: prospělo s vyznamenáním – 
17 žáků
samé jedničky – Amálie Hradílková, 
Michal Kučera, Beata Petrášová, Leona 
Prokopová, Roman Vašíček
prospěli s vyznamenáním – Adam 
Zdráhal, Veronika Dobrozemská, Jan 
Gajdošík, Štěpán Abrahám, Melisa 
Holásková, Adéla Horková, Ondřej 
Karbowiak, Sandra Kulíšková, Denisa 
Spáčilová, Martin Jančík, Adriana 
Janušková, Milan Koutný 
prospělo – 8 žáků
zameškané hodiny: omluvené 1 104, 
neomluvené 0, průměr na žáka 44,16
knižní odměny: Amálie Hradílková, 
Leona Prokopová, Melisa Holásková, 
Adam Zdráhal, Štěpán Abrahám 
panel cti: amálie Hradílková – 
za výborný prospěch a vzorné chování.

6. Třída
Třídní učitel: Mgr. Bohdana Ambrožová 
počet žáků: 17 (6 chlapců, 11 dívek) 
prospěch: prospělo s vyznamenáním – 
7 žáků 
samé jedničky – Klára Valentíková 
prospěli s vyznamenáním – Barbora 
Bařinková, Jana Berzedyová, Nikola 
Daňková, Markéta Kubičíková, Aneta 
Kučerová, Michaela Mikešová 

prospělo – 10 žáků
zameškané hodiny: omluvené 909, 
neomluvené 0, průměr na žáka 53,47
knižní odměny: Michaela Mikešová, 
Markéta Kubičíková, Klára Valentíková, 
Jana Berzedyová, Aneta Kučerová 
panel cti: karolína kašná – za zlepšení 
prospěchu v ČJ a aktivitu v hodinách.

7. Třída
Třídní učitel: Mgr. Libor Lízal 
počet žáků: 18 (12 chlapců, 6 dívek) 
prospěch: prospělo s vyznamenáním – 
7 žáků
samé jedničky – Daniel Juřena, Radka 
Kašpárková, Tomáš Šubík 
prospěli s vyznamenáním – Kateřina 
Mrázková, Štěpán Palla, Jolana Plisková, 
Karolína Večeřová 
prospělo – 11 žáků
zameškané hodiny: omluvené 923, 
neomluvené 0, průměr na žáka 51,3
knižní odměny: Daniel Juřena, Radka 
Kašpárková, Tomáš Šubík
panel cti: Radka kašpárková – 
za vynikající prospěch a práci pro třídní 
kolektiv.

8. Třída
Třídní učitel: Mgr. Dominika Rozací 
počet žáků: 16 (dívek 9, chlapců 7)
prospěch: prospělo s vyznamenáním – 
9 žáků
samé jedničky – Tomáš Černoch, 
František Horka 
prospěli s vyznamenáním – Aneta 
Bohunová, Lukáš Prokop, Radim Štulíř, 

Tereza Sklenaříková, Vendula Pavelková, 
Kateřina Mitáčková, Kryštof Trvaj 
prospělo – 7 žáků
zameškané hodiny: omluvené 1 266, 
neomluvené 0, průměr na žáka 79,13
knižní odměny: Vendula Pavelková, 
Kateřina Mitáčková, Tomáš Černoch, 
František Horka, Matěj Pešl, Aneta 
Trvajová 
panel cti: aneta Trvajová – za aktivní 
přístup k výuce a ochotu.

9. Třída
Třídní učitel: Mgr. Pavla Manová 
počet žáků: 16 (6 chlapců, 10 dívek) 
prospěch: prospěli s vyznamenáním – 4 
žáci
samé jedničky – Marcela Janušková
prospěli s vyznamenáním – Gabriela 
Hradílková, Aneta Platošová, Vendula 
Horková
prospělo – 12 žáků
zameškané hodiny: omluvené 1594, 
neomluvené 0, průměr na žáka 99,625
knižní odměny: Gabriela Hradílková, 
Marcela Janušková, Aneta Machová, 
Matyáš Chytil 
panel cti: Matyáš chytil – za ochotu 
pomoci, za práci pro kolektiv a ŽP nad 
rámec povinností.

chování: 
celkem na prvním a druhém stupni bylo 
uděleno: 7 napomenutí třídního učitele, 
4 důtky třídního učitele, 1 důtka ředitele 
školy, 1 snížená známka z chování.

olga Idesová, zástupkyně ředitelky školy  

deváTý ročník
horní řada zleva: Matyáš Chytil, Matěj 
Hastík, Michael Bětík, p. uč. Libor Lízal, 
Jiří Ivan, Aneta Machová, Gabriela 
Hradílková, Michal Kašpar

druhá řada zleva: Nikola Čevelová, 
Marcela Janušková, Aneta Platošová, 
Vendula Horková, Aneta Nádvorníková, 
p. uč. Pavla Manová – třídní učitelka, 
Alena Velecká, Eliška Valentíková, Adam 
Kedruš

sedící zleva: p. uč. Dominika Rozací, 
p. uč. Hana Huťková, p. uč. Kristýna 
Šimková, ředitelka školy Marie Kašíková, 
zástupkyně ředitelky Olga Idesová, 
p. uč. Bohdana Ambrožová, p. uč. Pavla 
Svitáková, p. uč. Eva Sattková



2019 / 3 26č. 91

MGR. Hana HUťkoVá                poděkování
k 30. červnu 2019 ukončila odchodem do důchodu svůj 

pracovní poměr v základní škole halenkovice paní učitelka 
Mgr. hana huťková, která působila v halenkovické škole ne-
uvěřitelných 39 let. 

Po absolvování pedagogické fakulty pracovala nejdříve jako 
učitelka. V roce 1990 byla jmenována zástupkyní ředitele školy. 
Tuto funkci svědomitě a odpovědně zastávala až do roku 2018. 
Paní Huťková kromě svého pedagogického působení v ZŠ Halen-
kovice nacvičovala se žáky školní divadla, vedla sportovní i jiné 
zájmové kroužky, po mnoho let aktivně pracovala v SRPŠ a při 
Výletu do pohádky, nacvičovala předtančení na Rodičovský ples, 
připravovala žáky na soutěže a olympiády, třicet let vedla školní 
kroniku. Za aktivní, svědomitou a zodpovědnou práci vyslovuje 
ředitelství Základní školy Halenkovice paní Huťkové velké podě-
kování a přeje jí do nové etapy života hodně klidu, spokojenosti, 
radosti z vnoučátek a především hodně zdraví.                                         

marie Kašíková, ředitelka školy

environmentální výukové programy pro naše žáky
naše škola navázala spolupráci s centrem ekologické výchovy Žabka při 

svč kluBko ve starém Městě. v jednotlivých třídách se uskutečnily násle-
dující výukové programy.
není odpad jako odpad (19. 2. 2019 – 1. třída, 21. 2. 2019 – 4. a 5. třída)

Během programu se žáci seznámili s odpadovou problematikou, tříděním a ná-
sledným zpracováním, jako je recyklace, kompostování a další využití odpadu.
dům – země plná překvapení (6. 3. 2019)

Druháci se dozvěděli, že ve svých domovech vůbec nežijí sami. Že tam s nimi 
je spousta drobných i větších živočichů. Někteří živočichové jsou užiteční, někte-
ří přenáší nemoci a někteří z nich jsou docela neškodní.
ochrana velkých šelem (5. 3. 2019 – 8. a 9. tř., 19. 3. 2019 – 6. a 7. tř.)

Při dataprojekci ojedinělých snímků pronikli účastníci do tajů medvědích zá-
sob, sběru potravy a zimního brložení.

„Přijela k nám velmi milá slečna a připravila si pro nás program „ochrana vel-
kých šelem.“ Povídali jsme si o rysovi, vlkovi a medvědovi. dozvěděli jsme se, jak 
se živí, kde se nacházejí a co dělat, když se s nimi potkáme. Poslechli jsme si i vlčí 
vytí. nechala nás se podívat i na stopy různých zvířat. někteří obdrželi za správně 
zodpovězené otázky i plakát. Celý projekt se nám líbil.“  (Jana Berzedyová)

Děkujeme Mgr. Markétě Varmužové za realizaci těchto programů a budeme 
se těšit na další možnou spolupráci. marta skýpalová
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leTové ukázky s dravci
27. března 2019 za námi přijeli čle-

nové společnosti seiferos a připravi-
li si pro naše děti výukový program 
„letové ukázky s dravci“. 

Děti si vyslechly zajímavý a velice 
zábavný výklad o životě dravců a sov, 
některé z nich byly aktivně zapojeny 
do programu, nechybělo i přezkouše-
ní z nově nabytých poznatků a získání 
nevšedních odměn v podobě fotogra-
fie nebo příletu dravce na ruku. Mohli 
jsme sledovat letecké schopnosti dravců 
s ukázkou imitace lovu, a dokonce si ně-
které z dravců i pohladit.

marta skýpalová

projekt krokus
v podzimním čase zasadili žáci devátého ročníku 

na školním pozemku cibulky žlutých krokusů jako připo-
mínku obětí holocaustu. 

Příroda a halenkovická úrodná půda nám umožnily, že jsme 
v posledních slunečných dnech mohli obdivovat, jak krásně 
rozkvétaly do tvaru Davidovy hvězdy se srdcem veprostřed. 
Žáci se tímto počinem zapojili do projektu KROKUS realizo-
vaného organizací Holocaust Education Trust Ireland (HETI) 
ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovské-
ho muzea v Praze. Pavla manová 

Zápis do 1. ročníku
ve čtvrtek 4. dubna proběhl zápis do 1. ročníku do zš ha-

lenkovice pro školní rok 2019/2020. 
Bylo celkem zapsáno 22 dětí. Rodiče čtyř dětí zažádali o od-

klad školní docházky pro své dítě o jeden rok. Všechny zapsa-
né děti dostaly pamětní list, sladkosti a dárek od dětí ze školní 
družiny. marie Kašíková
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dopravní souTěŽ cyklisTů
dne 2. dubna 2019 proběhla jízda 

zručnosti v rámci tradiční „dopravky“. 
Její úspěšnost společně se znalostmi 

dopravních předpisů prověřených tes-
tem určí naše reprezentanty v okres-
ním kole.

Poděkování si zaslouží chlapci 
z IX. řídy za vydatnou pomoc organizá-
torům.
nejlepší soutěžící ve třídách:
 IX. Adam Kedruš
 VIII. Matěj Pešl
 VII. Jolana Plisková a Štěpán Palla
 VI.  Barbora Bařinková  

a Michaela Mikešová
 V. Milan Koutný
 IV. Norbert Pešl

Eva sattková, libor lízal

Matematická olympiáda
jako každý rok se naše škola zú-

častnila Matematické olympiády. 
Úspěšnými řešiteli školního kola, 

kteří si zaslouží velkou pochvalu, 
jsou tito žáci: František Bieberle, 
daniel juřena a klára valentíková.

Kristýna Šimková

Matematická soutěž kLokan
v pátek 22. března 2019 se ve škole konala mezinárodní matematická sou-

těž klokan. soutěž probíhá v kategorii cvrček, klokánek, Benjamín a kadet.
Nejlepší řešitelé Klokana za jednotlivé kategorie:
cvrček – lukáš huťka, šárka juřenová, roman slezák, Martin kašpárek
klokánek – roman vašíček, Tobiáš pliska, veronika dobrozemská
BenjaMín – jana Berzedyová, daniel juřena, kateřina Mrázková
kadeT – veronika horková, František horka, aneta platošová

Kristýna Šimková

beseda s myslivci
ve čtvrtek 11. dubna 2019 si pro 

páťáky připravili členové mysli-
veckého spolku besedu. vzhledem 
k chladnějšímu počasí byl program 
nachystán uvnitř myslivecké chaty 
na větřáku. 

Děti měly možnost seznámit se s histo-
rií, zvyky a tradicemi myslivosti. Slyšely 
mysliveckou mluvu, podívaly se na jejich 
typický oděv a na některé myslivecké 
trofeje. Od paní Ivany Piskové si vyslech-
ly různé druhy troubení (např. HALALI), 
vyzkoušely si jednu z důležitých mysli-
veckých dovedností a tou je bezpečnost 
při zacházení se zbraní. Někteří „odvážní 
žáci“ si vyzkoušeli troubení a také jeden 

z rituálů „pasování na myslivce“. Zatím 
jen „naoko“, ale kdo ví, koho tato čin-
nost oslovila natolik, že se jí v budoucnu 
bude chtít věnovat a k našim myslivcům 
na Halenkovicích se přidá. Vždyť zacho-
váváním mysliveckých zvyků a ctěním 
mysliveckých tradic projevujeme úctu 
k našim předkům a k přírodě, ale také 
projevujeme svoji lásku ke zvířatům.

Chtěla bych tímto moc poděkovat čle-
nům mysliveckého sdružení, jmenovitě 
p. Jančíkovi, p. Gajdošíkovi, p. Kašpárko-
vi i paní I. Piskové, za jejich ochotu věno-
vat svůj volný čas našim dětem i za skvě-
le zorganizovanou akci.

marta skýpalová

„mě nejvíce zaujalo, že myslivci to, 
co nám vykládali, říkali vtipnou formou. 
Bylo to vtipné, zábavné a poučné. Vyzkou-
šeli jsme si, jak známe naše dřeviny a taky 
stopy zvířat. Bylo od nich milé, že nám vě-
novali svůj volný čas.“ (melisa Holásková)

„Byla jsem ráda, že jsme si vyzkoušeli 
zatroubit na lesní roh. také měli pro nás 
pití a sladkou odměnu. Překvapilo mě, jak 
dlouho už pan František Gajdošík pracuje 
dobrovolně u myslivců.“    (adéla Horková)
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den země
v úterý 23. dubna se naše škola za-

pojila do oslav dne země. každý tento 
den strávil trochu jinak. 

Žáci 6., 7. a 8. třídy si užili krásného 
dopoledne v přírodě. Ráno ve tři čtvrtě 
na osm jsme se vydali směr Budačina. 
Z Budačiny, kde všichni vytáhli svačiny 
(i řízky byly), jsme se vydali po zelené 
značce zpátky k Halenkovicím. Ces-
tou jsme poznávali rostliny, potkali pár 
hadů. Všichni jsme trasu dlouhou 17 km 
zvládli bez problémů a užili si i zábavu.

dominika Rozací

Žáci 9. třídy přichystali pro žáky 
4. a 5. třídy stanoviště, na kterých měli 
plnit všelijaké úkoly. 

Některé úkoly byly ze zdravovědy 
a jiné zase o zvířatech a jejich mláďatech. 
V jednom úkolu jsme třídili odpad. Bylo 
tam i poznávání rostlin a kde žijí různá 
zvířata. Měli jsme za úkol i poznávat je-
dovaté rostliny. Nejvíce mě bavilo stano-
viště, kde se poznávaly stopy zvířat. Celý 
den jsem si moc užil, a i když jsem něco 
nevěděl, nevadilo mi to.

tobiáš Pliska, 4. třída

názory páťáků na den zeMě

„den Země je jednou za rok, 
tak na to má plný nárok. 
Země se nám ustrojila, 

je moc pěkná, nádherná. 
my ji máme všichni rádi.

usmějte se kamarádi!
Je to velká senzace.“ 

(Veronika dobrozemská)

„na den Země jsme šli do čističky 
odpadních vod, po cestě jsme viděli pe-
trklíče, kokošku pastuší tobolku a pak 
jsme krmili zvířata na malém statku. 
Hledali jsme kešky, pak jsme plnili úko-
ly, co pro nás nachystala 9. třída. moc 
se mi to líbilo.“       (adriana Janušková)

„Bylo to dost hustý. líbila se mně 
ta příroda a zvířata. Jeden pán nám vy-
právěl o odpadních vodách. Chtěl bych, 
aby to bylo příští rok.“ 

(daniel trnavský)

„den Země byl úžasný. deváťáci nám 
připravili na hřišti různé stanoviště. 
Řešili jsme různé hádanky atd. Chtěl 
bych, aby tato tradice byla do budouc-
na. Úžasné.“                          (milan Koutný)

„Překvapila mě čistička. Zaujala mě 
soutěž. dobrý nápad zavést den Země.“ 

(Jiří Chrenčík)

„Bylo super, že jsme se prošli a po-
znali nové rostliny.“        (lukáš Šalášek)
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sběr papíru – výsledky
24. a 25. 4. 2019 

 třída celkem průměr  
   (kg)  na žáka (kg)

 2.A 1 914 119,6
 4. 2 046 85,3
 9. 1 192 74,5
 8. 1 023 63,9
 1. 1 186 59,3
 5. 1 445 57,8
 3. 1 327 55,9
 7. 970  53,9
 6. 912  53,6
 2.B 673  48,1

 NÁDVORNÍKOVÁ Aneta 466
 NAVRÁTIL Ondřej 377
 SÚKUPOVÁ Šárka 302
 TRVAJ Kryštof 267
 JANČÍK Martin 251
 JANČÍK Tomáš 250
 HORKA František 244
 VIČÁNEK Matěj 235
 PLŠKOVÁ Klára 231
 FÜRSTOVÁ Pavlína 222

libor lízal

 nejlepší sběrači kg

celkem: 12 688 kg

pořadí tříd podle průměru na žáka:

oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů
v pátek, dne 26. dubna 2019, proběhla dopravní soutěž mladých cyklistů 

v otrokovicích, které se zúčastnili i tito žáci naší školy: 
Bařinková Barbora, Mikešová Michaela, Bieberle František, koutný Milan, 

plisková jolana, daňková nikola, Gabrhelík vojtěch, juřena daniel, petrášová 
Beáta, kučerová aneta, pešl norbert, Trvaj jaromír.

Všichni žáci soutěžili ve znalostech dopravních pravidel silničního provozu a je-
jich dodržování formou dopravních testů a také samotnou jízdou na kole na do-
pravním hřišti, dále poskytnutí první pomoci a jízdou zručnosti při zdolávání růz-
ných překážek na dané trase.

Z našich žáků si nejlépe vedlo družstvo mladší kategorie ve složení: Bařinková 
Barbora, Mikešová Michaela, Koutný Milan a Bieberle František, které se umístilo 
na 2. místě z celkového počtu šesti družstev. Svým úspěchem tak obohatili naši 
školní sbírku o další pohár. Každý člen tohoto družstva byl ještě odměněn drob-
nou cenou. Všem patří velká gratulace.

Pochválila bych však i ostatní soutěžící za velkou snahu a bojovnost, i když 
na přední vítězná místa nedosáhli. Eva sattková

pěvecká souTěŽ
24. dubna se v napajedlech na 2. zš ko-

nal 19. ročník pěvecké soutěže. vybraní 
zpěváci soutěžili bez hudebního dopro-
vodu v lidových a moderních písních, 
ve dvou kategoriích.

Naši školu reprezentovali 4 kluci. V 1. ka-
tegorii roman slezák za 2. třídu a jáchym 
pavelka za 3. třídu.

Ve 2. kategorii byli vybráni Tobiáš pliska 
za 4. třídu a štěpán abrahám za 5. třídu.

Všichni zpěváci svými hlasy zaujali poro-
tu a ze soutěže jsme si odvezli dvě krásná 
umístění.

Jáchym Pavelka ve své kategorii vyzpí-
val 3. místo s písničkou Koulelo se koulelo 
a Štěpán Abrahám zaujal s písní Spadla mi 
šablička a umístil se na 2. místě.

Všem zúčastněným děkujeme za repre-
zentaci a Štěpánovi a Jáchymovi gratuluje-
me!                                               marcela Palúchová

obnoVa PaRčíkU
na základě revizní zprávy a obhlídky na místě samém bylo v srpnu loňského 

roku zjištěno, že šplhací sestava v parčíku u nové školy neodpovídá bezpečnému 
provozu. 

Proto členové rady obce Halenkovice spolu s vedením školy rozhodli o okamžité de-
molici tohoto herního prvku. V jarních měsících letošního roku byla díky OÚ Halenkovice 
instalována úplně nová sestava. Žádáme všechny návštěvníky parčíku, aby se k novému 
zařízení chovali tak, aby se neničilo a mohlo tak sloužit všem zájemcům co nejdelší dobu.

marie Kašíková
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děTská policie
na podzim roku 2018 a letos na jaře proběhla akce den s děTskou policií, které se zúčastnili žáci 4. třídy základní školy halenkovice. 
Děti se nejprve seznámily se základními dopravními předpisy. Dozvěděly se, co všechno má správný policista při silniční kontrole pro-

hlédnout. Poté za pomoci zkušených policistů zastavovaly řidiče a kontrolovaly vše, co je třeba. Každému řidiči, který měl vše v pořádku, 
daly děti odměnu. I přes nepříznivé počasí na obou termínech akce si děti dopoledne moc užily a určitě se obohatily o spoustu nových 
informací.                                                                                                                                                                                                                     michaela sedláčková 

jazykový poznávací pobyt v anglii

letošní, v pořadí již třetí jazykový poznávací pobyt v ang-
lii, se uskutečnil v týdnu od 28. 4. (ne) do 4. 5. (so) v počtu 
23 žáků: 10 žáků z 9. třídy a 13 žáků z 8. třídy

Doprovod tvořily učitelky: Marta Skýpalová a Hana Huťková. 
Novým dálkovým autobusem „Realitní a dopravní, s.r.o.“ jsme 
se v 10:15 hodin vydali směrem na Kutnou Horu, kde se k nám 
připojilo 28 žáků ze Zásmuk a Suchdola. Naše určená průvodkyně 
k nám přisedla v Brně – paní Saša – která koordinovala celý náš 
program, spojení s rodinami a průběžně nás seznamovala se za-
jímavými historickými fakty a také zvyklostmi a rozdíly v životě 
lidí této země. Státní hranici v Rozvadově jsme přejížděli kolem 
18:00 hodiny a čekalo nás několik set kilometrů přes Německo, 
Belgii do Francie. V Calais kolem 5. hodiny ranní proběhla pasová 
kontrola, přesedli jsme na trajekt, posunuli jsme hodinky o 1 ho-
dinu zpět a přes kanál La Manche jsme se přesunuli do Doweru, 
kde všichni fotili za pěkného ranního počasí bílé útesy. 

Poté jsme se po probdělé noci konečně dostali do našeho cílo-
vého města Brightonu. To bylo pondělí a celý den jsme strávili 
prohlídkou tohoto přímořského letoviska s pobřežím a molem 
„Brighton pier“, zastavili jsme se v královských zahradách exo-
tického paláce „royal pavillion“, postaveného králem Jiřím IV., 
nazývaným „Bílý slon Anglie“ v indickém stylu. Tento den jsme 
byli ubytováni v náhradních rodinách, které se o nás další dny 
staraly, a my měli šanci poznat, jak žijí běžní britští lidé.

Další dny měli žáci program rozdělený na 2 části:
– dopoledne vyučování (celkem 9 hod.),
– odpoledne: různý program.
Úterý – výlet do Chichesteru: katedrála (vystavěna již 

v roce 1108) a poté odjezd do muzea pod širým nebem 
(50 historických venkovních budov ze 13.–19. stol.)

středa – návštěva filmového studia Warner Bross nedale-
ko Londýna, kde žáci zhlédli absolutně vše, co se týkalo nato-
čení všech dílů Harryho Pottera.

čtvrtek – ve škole se konalo slavnostní předávání diplo-
mů a poté jsme se přesunuli do města hastings, kde jsme 
se opět seznámili s jeho historií, navštívili jsme Blue Reef 
Aquarium a poté mořské útesy Beachy head a seven sis-
ters, což je součástí národního parku south downs.

pátek – celodenní pobyt v londýně, zhlédnutí všech jeho 
významných památek, neušla nám ani velkolepá výměna 
stráží. V 18:00 hodin jsme se unaveni, plni nezapomenutel-
ných zážitků, vydali domů.

Závěrem chceme s paní Skýpalovou pochválit naše žáky, 
že byli ukáznění, v rodinách se chovali slušně, navzájem 
se kontrolovali, v autobuse udržovali pořádek a respektovali 
a přijímali všechny odlišnosti této země. Dále chci poděko-
vat vedení naší školy, že dává možnost svým žákům otestovat 
si své jazykové znalosti. Poděkování patří také vedení obce 
Halenkovice za zaplacení zájezdu (ubytování včetně celoden-
ní stravy, výuka, přeprava přes kanál La Manche, komplex-
ní pojištění, průvodce a doprava zahraničním autobusem – 
10 390 Kč za jednoho žáka). Hana Huťková
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Turnaj ve vybíjené
v pátek 10. května 2019 proběhl 

na zš Žlutava turnaj ve vybíjené, kte-
rého se zúčastnili tito žáci naší ško-
ly: abrahám štěpán, koutný Milan, 
zdráhal adam, chrenčík jiří, petrášo-
vá Beáta, kulíšková sandra – všichni 
z 5. třídy a dále kašpar daniel, Flašar 
jiří, kašný jan, veselský šimon, Musil 
ondřej a pešl norbert ze 4. třídy.

Štěstí nám moc nepřálo, možná i proto, 
že jsme nebyli seznámeni s pravidly hry 
na této škole, což nás mrzelo. I přesto, 
že se nám nedařilo, jsme to nevzdali a do-
hráli jsme turnaj statečně až do konce.

Eva sattková

Výchovný koncert
v úterý 30. dubna 2019 se žáci 

6. a 7. třídy zúčastnili výchov-
ného koncertu „co je to instru-
mentace?“ v kongresovém cen-
tru ve zlíně. program uvedla 
Filharmonie Bohuslava Martinů 
pod vedením dirigenta vojtěcha 
spurného.

Žáci si poslechli krátké hudební 
ukázky různých skladatelů např. 
Mussorgskij, Bach, Vivaldi, Smeta-
na, Ravel, Gershwin atd. s průvod-
ním slovem dirigenta. Dozvěděli 

jsme se, že zvuk každého hudebního 
nástroje má svoji barvu a odstín, že 
některé hudební nástroje spolu zní 
lépe než jiné, a jak je vhodně mezi 
sebou kombinovat.

Poznali jsme, jak mnoho práce dá 
napsat hudební dílo pro orchestr 
a na co všechno se musí myslet, aby 
se výsledná hudba posluchačům lí-
bila. Snad se nám bude po návštěvě 
tohoto koncertu orchestrární hudba 
poslouchat s větším porozuměním, 
než tomu bylo dosud. Eva sattková

Škola V PříRoDě čeložnice 2019
v měsíci květnu jsme se s dětmi 

ze druhé a třetí třídy vydali na školu 
v přírodě. ráno 12. května jsme na-
sedli do autobusu a naše dobrodruž-
ství „za záchranou planety země“ 
mohlo začít. 

Bydleli jsme v poklidném rekreačním 
středisku Relaxx kousek k lesu za obcí 
Čeložnice. Počasí se na nás chvilku 
usmívalo a chvilku mračilo. Naštěstí 

jsme vybaveni gumáky a pláštěnkami 
mohli trávit co nejvíce času venku. 

Zahráli jsme si spoustu her a v prů-
běhu našeho putování „Za záchranou 
planety Země“ jsme si zopakovali, co 
můžeme pro naši planetu udělat. Jak 
pomoci zvířátkům, nejen v lese, aby 
nám jich neubývalo, jak správně třídit 
odpad a hlavně, jak snížit jeho výro-
bu. 

Ve středu jsme se vydali na výlet k ne-
dalekému pramenu řeky Kolomaznice 
až ke skalnímu útvaru Kalíšek. 

Ve čtvrtek jsme podnikli karnevalový 
rej masek a v pátek už jsme se všichni 
příjemně unaveni těšili domů. Věříme, 
že děti si přivezly spoustu zážitků a tře-
ba zase někdy příště se budeme těšit 
na shledanou. tereza abrahámová
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český den proTi rakovině 2019
ve středu 15. května 2019 se konal již 23. ročník čes-

kého dne proti rakovině pořádaný organizací liga proti 
rakovině praha. 

Tato organizace se zaměřuje nejen na pomoc onkologic-
kým pacientům a výzkum léčby nádorových onemocnění, ale 
také především na šíření zásad prevence rakoviny. V letošním 
roce se prvním rokem do tohoto projektu zapojili žáci IX. roč-
níku, kteří se v tento den ve skupinách pohybovali po naší 
obci a snažili se předat obyvatelům Halenkovic informace 
spojené s letošním tématem, tj. prevencí plicních nádorových 
onemocnění, kouřením tabákových výrobků atd. Cílem této 
sbírky jako každý rok nebyla pouze osvěta, ale také prodej 
žlutých kytiček (letos s meruňkovou stužkou) v minimální 
hodnotě 20 Kč, jejichž zakoupením jste přispěli ke zlepšení 
kvality života onkologických pacientů, ale také jste podpoři-
li onkologický výzkum a pomohli lépe vybavit onkologická 
pracoviště. V letošním roce se našim dobrovolníkům z řad 
deváťáků podařilo přispět do sbírky částkou 3 359 Kč. Mno-
hokrát děkujeme všem za podporu i příspěvky! Více informa-
cí na www.cdpr.cz, nebo www.denprotirakovině.cz, kde mů-
žete přispět také elektronickou formou, tj. např. zakoupením 
e-kytičky, a to do 31. 5. 2019. Pavla manová

Tonda obal na cestách
ve čtvrtek 23. května 2019 byli žáci 1.–4. třídy sou-

částí projektu Tonda obal na cestách. 
Během přednášky si spolu s paní lektorkou řekli, kam 

správně odpady vyhodit a co se s nimi potom děje. Víte, 
že v České republice máme čtyři spalovny odpadů? A po-
kud ano, v kterých městech jsou? Naši žáci už ví, že jsou 
ve městech Praha, Brno, Liberec a Plzeň. dominika Rozací

školní výlet iX. ročníku
v úterý 11. června jsme se, banda jedenácti žáků, většina 

vybavená spacáky a karimatkami, v 6:20 sešli s paní učitel-
kou Manovou na autobusové zastávce na pláňavách. 

Odtud jsme jeli do Zlína a pak do Vyškova, kde jsme navštívili 
legendární Dinopark. Dovolím si podotknout, že na nás někteří 
občané Vyškova jen tak nezapomenou, stejně tak ani zaměstnanci 
Dinoparku. Zkrátka jsme se mezi těmi dětmi naší výškou neztrati-
li, i když chováním asi ano. Po dopoledni stráveném v parku jsme 
někteří pátrali po spacáku, ale bez úspěchu. Holt si někdo místo 
dinosaura odvezl spacák.

Poté jsme se vydali na vlak a ten, s přestupem, nás dovezl 
až do Chropyně, kde nás čekala asi kilometr a půl dlouhá cesta bez 
jediného velkého stínu. Celí vyprahlí jsme proto pár kroků před 
cílem „přepadli“ obchod, abychom si v něm nakoupili osvěžení. Po 
krátké pauze jsme navštívili tamní zámek, kde na nás čekala milá 
průvodkyně se zajímavou prohlídkou spojenou s pověstí o králi 
Ječmínkovi. Myslím, že se nám všem zámek líbil.

Po prohlídce nás čekala ta nejtěžší část výletu: 4,5 km dlouhá 
cesta z Chropyně až do Bezměrova. Byla to velmi originální a zá-
bavná cesta. Dokonce se z nás stali dobyvatelé, jelikož jsme tak 
trošku zabloudili v lese a místo lesa byla naráz džungle plná šla-
hounů, kopřiv (některé snad měřily 2 metry). Podle paní učitelky 
jsme šli však správně a opravdu tomu tak bylo.

Po té náročné túře s několika přestávkami jsme konečně byli 
na místě, kde na nás čekali pes Dream a milý starší pár, který nás 
hezky přivítal. Chvilku jsme poseděli a poté se většina z nás vrhla 
s radostí do bazénu. Ti ostatní mezitím pomáhali s chystáním špe-
káčků, které jsme si pak opekli na ohni.

Po koupání a vydatné večeři se někteří pustili do stavění stanů 
(kupodivu nespadly a vydržely až do rána = týmová práce se neza-
pře), jiní zůstali ještě u ohně. Den se chýlil ke konci, a tak už jsme 
začali zalézat do spacáků. O tom, jaké jsme dělali hlouposti, snad 
moc psát nemusím… Abyste nám ale nekřivdili: někteří spali jako 
Šípkové Růženky až do rána bez probuzení a my, co jsme toho moc 
nenaspali, jsme „barák“ nezbořili.

Celí pokousaní od komárů (většina z nás „spala“ pod širákem) 
jsme začali nový den. Po snídani, bouřlivém úklidu a balení jsme 
se vydali na zastávku. Cesta zpátky byla pro mnohé z nás nezná-
má, jelikož po probdělé noci jsme ji skoro všichni prospali. Avšak 
vcelku a zdraví jsme se vrátili odpoledne domů.

Můžu-li mluvit za nás všechny, byly to opravdu příjemně strá-
vené dva dny, na které nikdo z nás hned tak nezapomene. Proto 
za naši třídu děkuji p. uč. Manové, že to s námi vydržela (klobouk 
dolů) a že nám věřila, zkrátka velké DÍKY za tenhle výlet.

marcela Janušková
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exkurze osvětim – krakov
v pátek 7. června 2019 se žáci de-

vátého ročníku zúčastnili exkurze 
do osvětimi. 

Vyrazili velmi brzy ráno, po čtvrté ho-
dině. Čekala je komentovaná prohlídka 
obou částí Státního muzea: Osvětim – 
Auschwitz a Březinka – Birkenau. Dále 
byla v plánu komentovaná prohlídka 
historického centra města Krakov, žáci 
zhlédli hrad a zámek Wawel, Krakov-
skou katedrálu, kostel sv. Ondřeje, 
Jagellonskou univerzitu, viděli Rynek 
Glowny, Sukiennice, Radniční věž, nebo 
třeba Mariánský chrám. Domů se vrátili 
všichni s mnoha zážitky.

Pavla manová

Branný den
jak nejlépe prožít předposlední den školy? naši žáci ho 

prožili branně, protože v pátek 21. června proběhl na spor-
tovišti za školou branný den. 

Pět skupin jednotlivě obcházelo pět stanovišť, kde se všichni 
nejprve seznámili s daným tématem teoreticky a potom si vy-
zkoušeli i trochu té praxe.

a cože to vlastně bylo za stanoviště?
Na stanovišti s názvem zdravověda si žáci prověřili, zda ví, 

co je to první pomoc a naučili se, nebo si zopakovali, jak ji poskyt-
nout. Na figuríně si všichni vyzkoušeli nepřímou masáž srdce.

U stolečku s různými lahvemi s podivným obsahem se žáci 
dozvěděli něco o chemikáliích, co znamenají barevné značky 
na čisticích prostředcích, které máme běžně doma, a jak s nimi 
zacházet. Prakticky si vyzkoušeli běh v „protichemickém ob-
leku“.

Jak se zachovat při evakuaci a co si s sebou sbalit, když nám 
hrozí nebezpečí, bylo tématem dalšího stanoviště evakuace.

Zkratka pokos nesla název dalšího stanoviště a znamená Pří-
prava občanů k obraně státu. Na tomto stanovišti si žáci zahráli 
tak trochu na vojáky, když se v kabátci a baretu plížili pod nata-
ženými provazy a házeli granátem na cíl.

A obdobně tomu bylo na stanovišti se střelbou, kde si všichni 
mohli vyzkoušet střelbu v lehu a z kleku na cíl.

Příjemně strávené dopoledne na čerstvém vzduchu kvitovali 
všichni s povděkem, neboť ve škole už to pěkně prášilo od bou-
rání podlah.

Plavecká soutěž stříbrný věnec
plavecké soutěže stříbrný věnec 

se zúčastnili žáci třetí třídy. ve čtvr-
tek 20. června jsme vyrazili na pla-
vecký stadion do zlína, kde soutěž 
pořádá každoročně plavecká škola. 

Soutěžili jsme v plaveckém stylu znak, 
prsa a kraul. Na závěr žáci plavali také 
štafetu všech tří stylů. Děti byly rozděle-
ny do kategorie chlapců a dívek. Zvlášť 
soutěžily školy ze Zlína a zvlášť mimo 
Zlínské školy. Do finále se proplavali tito 

žáci: josef hruban a hannah kovalov-
ská – plavecký styl znak. Pepíkovi se ve 
finální rozplavbě podařilo získat krásné 
2. místo. alžběta palúchová a Matěj 
habrnál se probojovali do finále v pla-
veckém stylu kraul. Alžbětka nakonec 
získala výborné 3. místo.

Úspěchy našich dětí nás velice těší 
a všem zúčastněným děkujeme a vý-
hercům gratulujeme.

tereza abrahamová

Výlet Vi., Vii. a Viii.třídy
je ráno 6. června a žáci 6., 7. a 8. 

třídy se vydávají na cestu do kopřiv-
nice. 

V Kopřivnici jsme navštívili Technic-
ké muzeum Tatra a občerstvili se zmr-
zlinou. Pak jsme se vydali do Štramber-
ka, kde jsme s velkým nadšením všech 
na Trúbu vyšli dvakrát. Poprvé jsme 
totiž zjistili, že mají polední pauzu. Ně-
kteří stihli navštívit i Mini ZOO, jiné za-
jímalo, co kde nakoupit (hlavně na jíd-
lo) – ale všichni si přišli na své.
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sportovní den
dne 20. června 2019 jsme i pro žáky 

naší školy uspořádali sportovní den, 
který proběhl na novém sportovišti 
u školy.

Formou zábavných činností si žáci vy-
zkoušeli např. podbíhání a přeskakování 
točícího se lana, skákání přes švihadlo růz-
nými způsoby, manipulace s míčem, hod 
míčem na cíl, protahování se obručí i koule-
ní obručí, vytrvalostní i slalomový běh atd.

V rámci sportovního dne se odehrálo 
klání v atletickém trojboji. Všichni žáci páté 
až osmé třídy absolvovali postupně běh 
na 200 m, hod plným míčem a skok dale-
ký. Zde jsou jména těch nejvšestrannějších 
podle kategorií:

nová učebna fyziky a chemie
při předávání školy koncem července 

loňského roku jsem od bývalého vede-
ní školy převzala i projektovou doku-
mentaci a schválenou žádost o podporu 
k projektu s názvem Modernizace od-
borné učebny fyziky – chemie. 

Dle přiložené dokumentace měl být pro-
jekt ukončen k 31. 8. 2018. Proto bylo třeba 
rychle jednat. Ze všeho nejdříve po vyříze-
ní všech potřebných dokladů bylo nutné 
uskutečnit výběrové řízení, z kterého vyšly 
vítězně tři firmy: VALPO Zlín, AV MEDIA, 
a. s. Brno a ŠKOLAB, s. r. o. Hradec Králové.  

Při přípravě stavby bylo zjištěno, 
že učebna fyziky nebyla původně odizolo-
vána, s čímž projekt vůbec nepočítal. Zři-
zovatel školy, tj. Obec Halenkovice, však 
tyto vícenáklady dofinancovala, což bylo 
hlavním předpokladem k zahájení prací 
na projektu. Vedení školy se dohodlo s do-

davatelskými firmami o provádění prací 
za plného provozu školy, aby se zabránilo 
dalším odkladům realizace stavby. Proto 
se odstraňování starých podlah, izolace 
a následná betonáž uskutečnily v době jar-
ních prázdnin. 

Poté jsme výuku museli přeorganizovat 
tak, aby se mohlo pokračovat se stavbou, 
a přitom nebylo ohroženo vzdělávání žáků. 
Vše se nakonec při spolupráci všech do-
davatelských firem a významné pomoci 
pracovníků OÚ Halenkovice podařilo, a tak 
v průběhu měsíce června už v této učebně 
mohla být realizována moderní výuka fyzi-
ky i chemie. Velké poděkování patří vedení 
Obce Halenkovice za obrovskou podporu 
celé akce a také p. Pavlu Fürstovi za sta-
vební dozor, který poskytl škole zdarma 
v rámci sponzorského daru.

marie Kašíková, ředitelka školy

PosleDní ZVonění
ve čtvrtek 20. června 2019 se deváťá-

ci rozloučili se svými spolužáky a ško-
lou posledním zvoněním. 

Připravili si krátký proslov na rozlouče-
nou, zazpívali písničku Na kolena, přednes-
ly básničky, které na sebe vymysleli, a které 
jsou uveřejněny v jejich časopise. Nezapo-
mněli se také rozloučit se školkou, ale také 
panem starostou, kde je čekalo milé pose-
zení s pohoštěním. Vyřádili se dosyta, mas-
ky byly originální a hravé, hlavně pasovali 
osmáky do role budoucích deváťáků, tak 
aby předali štafetu.                        Pavla manová

Mladší dívky
1. BAŘINKOVÁ B.
2. KUČEROVÁ A.
3. MIKEŠOVÁ M.

Mladší hoši
1. FISCHER D.
2. SURÝ T.
3. KUČERA M.

Tato akce trvala celé dopoledne. Všech-
ny činnosti si děti užívaly, a ještě na závěr 
na ně čekala drobná sladkost.      Eva sattková

starší dívky
1. PLISKOVÁ J.
2. BOHUNOVÁ A.
3. MITÁČKOVÁ K.

starší hoši
1. PALLA Š.
2. MIHÁL V.
3. PROKOP L.
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na naší škole vznikl „ekoTýM“
v únoru tohoto roku vznikl na naší 

škole „ekoTýM“. dobrovolníci z řad 
žáků se začali scházet, začali pláno-
vat a organizovat aktivity. vše je dob-
rovolné a vlastní iniciativa žáků, ni-
kdo není nucen. schůzky ekotýmu 
probíhají minimálně 1× za měsíc, 
ostatní dle potřeby.

členové ekotýmu v tomto školním 
roce jsou:

Štěpán Abrahám, Adam Zdráhal, Adé-
la Horková, Beáta Petrášová, Karolína 
Karla Kunčarová, Sandra Kulíšková, 
Melisa Holásková, Jan Gajdošík, David 
Sihelský, Milan Koutný, Denisa Spáčilo-
vá, Lukáš Šalášek, Jiří Chrenčík, Amálie 
Hradílková, Jana Berzedyová, Aneta Ku-
čerová, Lukáš Rezek a Vít Gabrhelík.

A které aktivity v tomto roce má 
„ekotým“ za sebou?

krMíTka pro pTáčky 
Žáci oslovili sponzory a získali fi-

nanční hotovost, která byla využita 
na nákup jednoho krmítka. 

Vzhledem k tomu, že krmítka nejsou 
levnou záležitostí, rozhodl se jeden člen 
ekotýmu – Adámek Zdráhal – že se do-

mluví doma s dědečkem a jedno kr-
mítko vlastnoručně vyrobí. Děkujeme 
tímto panu Zapletalovi za jeho aktivitu 
a ochotu nám pomoci. Další sponzor-
ské dary poskytlo SRPŠ a firma Chova-
telské potřeby Milan Hejda z Napajedel 
(krmení pro ptáky na zimu). S instalací 
krmítek v okolí školy ochotně pomohl 
pan školník Grebeníček. Průběžnou 
kontrolu krmítek zajišťovali dobrovol-
níci z našich řad – Adam Zdráhal a Ště-
pán Abrahám.

pesTrosT pTačího svěTa 
– zajímavé odpoledne pro děti 

ze školní družiny. v učebně 5. třídy 
byla připravena jednotlivá stanoviště, 
na kterých se děti hravou formou se-
známily se zajímavostmi z ptačí říše.
Stanovišť bylo 10:
• děti skládaly puzzle
• seznámily se se stavbou ptačího těla
•  ptačí šat – nechyběly ukázky ptačího 

peří, vyzkoušely si psaní ptačím brkem
Pokračování na straně 37.

v červnu jsme se ochladili při „zimní pohádce“
členové divadelního kroužku haje-

viště při zš halenkovice, který v tomto 
školním roce začal svou činnost pod 
vedením paní Miroslavy havalové, na-
studovali klasickou zimní pohádku 
o smolíčkovi. 

Slavnostní premiérové představení 
se konalo 14. června 2019 v sále kulturní-
ho domu V Halenkovicích.

Dopoledne mladí divadelníci sehráli 
hru pro své spolužáky ze základní školy 
a pro děti z mateřinky. Na odpoledním 
představení se už sešla široká veřejnost. 
Mladí herci s paní režisérkou M. Havalo-
vou sklidili vždy zasloužený potlesk. red
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• v mikroskopu se podívaly na ptačí pírko, používaly i lupu
• připomněly si, kteří ptáci jsou stálí a kteří stěhovaví
• co v zimě patří do krmítka a co naopak ne
• hledaly cestu v bludišti
• vyzkoušely si práci holoubků jako z pohádky „O Popelce“
•  dozvěděly se, jak jsou ptáci přizpůsobeni ke svému ži-

votu
• viděly různé druhy ptačích vajec

Za plnění úkolů na jednotlivých stanovištích sbíraly děti 
razítka, a nakonec obdržely sladkou odměnu.

Poděkování patří všem dětem, které se na akci dobro-
volně podílely. Poděkování patří také SRPŠ, které poskytlo 
drobnou částku na zapůjčení některých materiálů z Centra 
ekologické výuky ŽABKA při Středisku volného času KLUB-
KO Staré Město.

„ekoTýMáci“ poMáhali s výsadBou sTroMů a keřů
díky spolupráci s ddM Matýsek napajedla se někteří 

členové „ekoTýMu“ zapojili 11. května do oslav „dne 
země“ na štěrkovně spytihněv. 

Tuto akci pořádá každoročně společnost CEMEX Sand 
ve spolupráci s městem Napajedla, obcí Spytihněv a DDM 
Matýsek Napajedla. Jedním z cílů je seznámit občany s re-
kultivací těžebních ploch.

„Ekotýmáci“ měli za úkol pomáhat s výsadbou stromů 
a keřů. Revitalizují se tak místa, kde se dotěží, a zkrášlu-
je se prostředí. Dobrovolně vypomáhali tito žáci: Michal 
Kučera, Adam Zdráhal, Melisa Holásková, Štěpán Abrahám 
a Vít Gabrhelík. Zaslouží si pochvalu za to, že část svého 
volného času věnovali něčemu užitečnému.

Chtěla bych také poděkovat rodičům (panu Zbyňkovi Ho-
láskovi a paní Evě Zdráhalové), kteří byli ochotni zajistit 
dopravu dětí.

„sobota byla dobrá. lidé nám pomáhali sázet sazeničky 
stromečků, taky jsme se něco naučili.“ (adam Zdráhal)

„sobota byla skvělá. Ze začátku jsme si mohli projít stano-
viště, byly tam různé úkoly. Když jsme prošli všechny, čekala 
nás odměna, tričko a sladkosti. Pak jsme šli sázet stromky. 
Přišli tam nějací lidé, kteří nám začali pomáhat. Potom jsme 
si mohli opéct špekáček, a nakonec jsme jeli domů.“ 

(michal Kučera)

kapku šeTříM celý rok 
někteří žáci naší školy se zapojili do projektu „kap-

ku šetřím celý rok“. 
„Ekotýmáci“ roztřídili hrací plány, informační letáky 

a napočítali kelímky pro jednotlivé třídy. Uvnitř hracího 
archu čekaly na děti úkoly vztahující se k tématu šetření 
vody. Žáci se dozvěděli i něco nového, např. to, že jeden člo-
věk v České republice spotřebuje denně až 150 litrů pitné 
vody a v nejchudších částech světa mají jenom 8 až 10 litrů 
na den.

„Rozdávali jsme kelímky a hrací desky. nejdřív u nás 
v 5. třídě a potom i ve 4. třídě. někteří pak zanesli krabice 
pro paní učitelky, pro druháky a pro třeťáky. Pročetli jsme 
si hrací plán. dozvěděli jsme se, jak máme šetřit v koupelně. 
někteří si potom vybarvovali obrázek podle čísel.“

Za „ekotým“ – Beata Petrášová a denisa spáčilová
marta skýpalová

Pokračování ze strany 36.
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školní akadeMie
v úterý 18. června 2019 se v sále kulturního domu uskutečnila tradiční školní akademie. 
Žáci 4.–8. třídy si připravili vystoupení, kterým se rozloučili s našimi deváťáky. 
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čtvrtá třída si připravila ukázku hodiny Tv. Nechyběla kladina 
ani fotbal. páťáci všechny překvapili svými hereckými výkony 
v pohádce Mrazík. šesťáci nás v soutěžích otestovali ve znalostech 
a předvedli scénku i taneček. sedmá třída si vyzkoušela – natáčení 

příběhu Romeo a Julie. osmáci předvedli evoluci hudby. Zazněly 
písničky od Elvise, Nirvany nebo Shakiry. Po vystoupení všech tříd 
došlo na pasování žáků 9. ročníku a rozloučení se s nimi. Všichni 
jim přejeme, ať se jim daří!
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slaVnosTní Ukončení ŠkolníHo RokU 2018/2019
v pondělí 24. června 2019 proběhlo v parčíku u nové 

školy slavnostní ukončení školního roku 2018/2019. v le-
tošním roce dostali halenkovičtí školáci vysvědčení o čtyři 
dny dříve z důvodu ředitelského volna, aby mohla být za-
hájena generální oprava učeben v nové škole. 

Pozvání na tuto malou slavnost přijal starosta obce p. Jaro-
mír Blažek a zástupkyně SRPŠ p. Žaneta Nádvorníková.  

Po zhodnocení právě uplynulého školního roku předala ře-
ditelka školy slovo třídním učitelům, kteří knižními odměnami 
ocenili práci nejlepších žáků jednotlivých tříd. Odměněni byli 
také žáci za práci ve školním parlamentu. Paní Pavlína Bieber-
lová vyhodnotila nejlepší literární práce s tématem halenkovic-
ké pouti. 

K 30. červnu ukončila odchodem do důchodu své dlouhole-
té působení v halenkovické základní škole Mgr. Hana Huťková. 
Ředitelka školy poděkovala p. Huťkové za její obětavou práci 
v oblasti školství a popřála jí do nového životního období hod-
ně klidu, odpočinku a především zdraví.

Vyvrcholením posledního školního dne bylo rozdání vysvěd-
čení, které z důvodu již vybouraných starých parket v učebnách 
muselo probíhat v různých místech budovy nové školy.

Přeji svým kolegům a všem halenkovickým školákům krásné 
a pohodové prázdniny a zároveň se těším na setkání se všemi 
v novém školním roce 2019/2020.

Žákům 9. ročníku přeji hodně úspěchů při získávání dalších 
znalostí s nadějí, že nezapomenou, že základy svého vzdělání 
získali právě v halenkovické škole!

marie Kašíková, ředitelka školy
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neBojTe se proGraMování aneb kdo si hraje nezloBí
od ledna 2019 probíhal na halenkovicích první zku-

šební půlrok kroužku „programování“. 
Holky a kluci ve věku 12–13 let si mohli hravou formou 

vyzkoušet svět IT a robotiky.
V kroužku se děti seznámily se základy programování 

a získaly své první programátorské dovednosti. V prvních 
lekcích pomocí jednoduchých instrukcí programovali 
sami sebe: programátor psal instrukce na tabuli a robot 
(jedno z dětí) je vykonával: robot pak 
v rámci vykonávání programu vyčistil 
celé město od odpadků a oznámil, kolik 
odpadků v ulicích posbíral.

Děti se naučily využívat základní pří-
kazy, podmínky, cykly a proměnné.

Tyto teoretické znalosti začaly na-
bírat na významu v momentě, kdy 
se ve třídě objevili Ozoboti. Tito ši-
kovní, pomocí PC a mobilu programo-
vatelní roboti, byli našimi společníky 
až do konce kroužku. Nejprve jsme ro-
boty učili základní pohyby a zkoumali, 
co všechno dovedou. Kromě pohybu, 
světelných efektů, mají Ozoboti sen-
zory na překážky a umí vydávat zvuky. 
Postupně jsme přes složitější úlohy do-
spěli až k závěrečnému projektu „Re-
membering Bridge Colors with Arrays“ 
(video najdete na youtube), v rámci 

kterého, robot náhodně jezdí přes barevné mosty, tuto 
cestu si pamatuje a na závěr své cesty udělá rekapitulaci 
pomocí barevných led světel.

Kromě samotného programování byla hlavní náplní 
kroužku snaha ukázat dětem smysluplnou práci s po-
čítačem a procvičit je v logickém myšlení. Přestože jsme 
s Ozoboty občas závodili na překážkových dráhách, náplní 
kroužku nebylo hraní počítačových her.        ondřej Gabrhelík

„V kroužku programování se mi líbilo to, že jsem se mohl na-
učit novým věcem, které jsem ani neznal. Dost mě překvapilo, 
kolik věcí dokáže Ozobot vykonat. Po celý rok mě bavily růz-
né hádanky a úkoly, které jsme řešili. Díky tomuhle kroužku už 
vím, co si mám představit pod pojmem programování.“

Filda Žalčík

osobní názory účastníků kroužku
„Byl nám nabídnut kroužek programování, který vedl Ond-

řej Gabrhelík a pomáhal mu Milan Bieberle. V kroužku jsme 
se měli naučit programovat Ozobota, což se nám povedlo. 
Začínali jsme s programováním sebe samých, a potom jsme 
přešli k programování Ozobota. Ozobot je malý robůtek, který 
umí spoustu věcí např. jezdit do všech směrů, mluvit, počítat, 

svítit různými barvami, světelnými efekty 
apod. Programování mě bavilo, doufám, 
že kroužek bude pokračovat i v dalším 
roce.

František Bieberle

„Kroužek programování jsem si moc 
užil. Podle mě jsme se toho moc naučili. 
Začátky kroužku byly sice složitější, ale 
naši skvělí učitelé nám v případě nouze 
vše vysvětlili. Když už jsme věděli, která 
bije, tak jsme začali od nejlehčích úloh 
a postupně se propracovali až ke složitěj-
ším pracím. Mně se nejvíce líbily robotí 
závody. Každý člen kroužku měl svého ro-
bota a ovládal ho přes mobil či tablet. Zá-
vodní dráhy byly pokaždé jiné, takže mohl 
vyhrát každý. Kdybych to měl shrnout 
a ohodnotit, tak se to líbilo více méně 
všem a já bych dal deset z deseti.“                              

Bob Gorec
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já si létám, já se vznáším…
aneb můj nejlepší super cool zážitek z halenkovické pouti 2019

v květnu letošního roku byla redakcí halenkovického zpra-
vodaje poprvé vyhlášena dopisovatelská soutěž. Byla určena 
žákům zš halenkovice a rozdělena do dvou kategorií. Mladší – 
od druhé po čtvrtou třídu a starší – od pátého po devátý ročník. 

Formát soutěžních prací byl omezen pouze maximální délkou 
textu. Velikost, typ a způsob písma jsme ponechali na pisatelích. 
Žáci mohli využít libovolný slohový útvar. Tematicky byla nasmě-
rována k halenkovické pouti a jednalo se o nejzajímavější zážitek 
dětí. Po uzávěrce soutěže, odborná komise z řad členů redakční 
rady a pedagogického sboru provedla její vyhodnocení. 

soutěže se zúčastnilo přes 50 dětí jak ze starší, tak přede-
vším z mladší kategorie.

Příspěvky byly srdečné, převážně doprovázené i uměleckým 
ztvárněním, a proto se členové poroty rozhodli ocenit nejlepší 
díla za každou zúčastněnou třídu zvlášť. Vyhlášení nejlepších 
literárních prací proběhlo v rámci slavnostního shromáždění 
k ukončení školního roku v pondělí 24. června 2019. 

Porota se rozhodla odměnit „sladkým snem“ i dopisovatele dal-
ších nejlepších prací každého zúčastněného třídního kolektivu 
v mladší kategorii. Oceněni byli zpravodajové hanička Macha-
lová, klárka dudešková, pavlínka Fürstová, nikolas ceroni, 
adélka Gabrhelíková a helenka hrubanová. A protože vybrat 
vítěze vůbec nebylo jednoduché něco dobrého na zub dostalo na-
konec všech víc jak 50 soutěžících, a to především za snahu.  

příspěvky oceněných autorů:
Halenkovická pouť

„Každý rok chodíme na pouť v Halenkovicích. Každý rok chodím 
na dyscodenc, potom sem šla na řetízkáč. Potom sem šla na střelni-
ci. Vystřelila jsem mamince růži. maminku to velmi potěšilo.“

silvie abrahámová, 2. a třída

Já si létám, já se vznáším
„Byla jsem na trampolíně, autodromu a velkém řetízkáči a na la-

butích. nejvíc se mi líbilo, že jsem tam měla rodinu i kamarády.“
Veronika Vičánková, 2. B třída

Já si létám, já se vznáším
„můj nejlepší zážitek z pouti byl dIsCo danCER a sPInnER. 

s taťkou a sestrou jsem byl na řetízkáči. taťka mě zatočil, a pak 
jsem letěl, byl to super pocit, jako bych byl pták. Zlatuška byla i na 
malém řetízkáči a maminka nás fotila. s mým kamarádem mar-
ťou jsem byl na tom sPInnRu a taky jsem s ním byl na tom super 
dIsCo danCERu. toto byla prostě moje nej Halenkovická PouŤ 
2019.“                                                                           Rostislav trvaj, 3. třída

PoUť 2019
„na letošní pouti se mi stalo spoustu zajímavých i vtipných 

zážitků. ale pokud mám vybrat ty, které jsou nejzajímavěj-
ší a nejvtipnější, nebude to lehké. Když jsem v sobotu došla 
na pouť, tak jsem si říkala, tak na co asi půjdu, byla jsem sice 
na spoustě kolotočů, ale skoro před žádným kolotočem se ne-
stalo to, co před tímhle.

Jdeme na první historku. Když jsem takhle vyšla z jednoho 
kolotoče, tak jsme chtěli jít na kolotoč jménem spinner, ale 
to jsme ještě nikdo nevěděli, co se stane. Jedna moje kamarád-
ka měla takový balónek, kterým mě omylem trefila do otevře-
ného oka. Celkem dost mi to slzelo, a tak to vypadalo, že bre-
čím. Jeden pán, který tam provozoval ten spinner kolem nás 
prošel a říká, nebreč a já takové, já nebrečím, teď to sice niko-
mu nepřipadá tak vtipné, ale věřte, v tu chvíli to směšné oprav-
du bylo. Pořád jsme tam seděli a ten pán šel do kabinky. Hlavu 
vystrčil z kabinky a říká mi, nechceš podat kapesník? Říkám, ne 
nechci, ale tomu jsme se fakt smáli, protože nám to v tu chvíli 
připadalo dost vtipné. V sobotu večer se stalo ještě něco. už 
zavírali, ale lidi, co tam ještě zůstali šli na řetízkáč, a tak jsem 
se rozhodla, že tam půjdu taky. Platila jsem korunami, dvou-
korunami, pětikorunami, a tak to byla taková situace, kde ta 
paní, která provozovala řetízkáč mi řekla, nekecáš? opravdu 
je tam těch 40 korun? a já, takové, ano! a pán, co provozoval 
spinner řekl, ona nekecá, ona i brečí. 

toHlE JE mŮJ nEJZÁBaVnĚJŠÍ ZÁŽItEK Z PoutI 2019. 
douFÁm, ŽE sE BudE lÍBIt.“              markéta Kašparová, 4. třída

Pokračování na straně 43.

sladkou odMěnu, věcný dar 
a diploM oBdrŽeli: 

vítězové mladší kategorie

za 2. A třídu 
silvie abrahámová  

za 2. B třídu
veronika vičánková  

za 3. třídu
rostislav Trvaj  

za 4.třídu
Markéta kašparová

vítěz starší kategorie

za 5.třídu
Michal kučera
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nejlepší pouť 2019
„V sobotu jsme se sešli na pouti, já, Jan, lukin, ondra. na-

před jsme přemýšleli, na co půjdem první. Po nějaké chvil-
ce přemýšlení jsem řekl, ať jdeme na disko dancer a všich-
ni souhlasili, protože na něm ještě nikdy nebyli. Ze začátku, 
jak se ten kolotoč začal točit, tak mi bylo trochu špatně, 
ale potom jsem si na to zvyknul a pak mně to začalo bavit, 
jak se točilo víc a víc. Protože se nám to zalíbilo, šli jsme 
na to ještě třikrát. Potom se nám trochu motala hlava, tak 
jsme si chvíli sedli na zem a domluvili jsme se, na co dalšího 
půjdeme. Jan navrhl, abychom šli na spinner. Byl jsem pro-
ti tomu, ale nakonec mě přemluvili, a tak jsme tam šli. Jak 
nás tam přivazoval, tak mě to trochu tlačilo. Jak se to začalo 
točit, tak se mi to zdálo celkem pomalý a přesně v tu chví-
li nás to obrátilo hlavou dolů a začalo se to točit jako o ži-
vot a dělalo to s náma salta vzad. Pak jsem se teda uklidnil, 
když to zpomalilo, myslel jsem, že je konec, ale nebyl, začalo 
se to točit dopředu a dělalo to s námi salta vpřed. Byl jsem 
rád, že jsem tam šel, protože mě ten spinner hodně bavil, tak 
jsme tam šli ještě dvakrát. Šli jsme ještě na autodrom, řetíz-
káč a na labutě, šli jsme si něco vystřelit, vystřelili jsme si 
růže, pistolky a plyšáka. Koupili jsme vatu, trdelník a nějaké 
spirálové brambůrky v kornoutku. Za mě to byl skvělý den 
a nejlepší pouť ze všech. nejlepší kolotoč byl za mě disco dan-
cer. sedli jsme si o trochu dál a chvilku jsme si povídali. Pak 
jsme se rozloučili a šli domů.“

michal Kučera, 5. třída

velké poděkování patří všem soutěžícím za pouťové 
zážitky, projevenou snahu a vedení školy a pedagogům 
za pomoc a trpělivost při organizaci této soutěže.         Paja

Pokračování ze strany 42.

Žáci páté třídy se do soutěže zapojili 
i originálním výtvarným pojetím. 
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knihovna Po setmění
v podvečer úterý 12. března se se-

šla asi desetičlenná skupina lidí 
v komorním prostředí halenkovic-
ké knihovny. důvodem byl nový typ 
kulturní akce, přednáška spojená 
s promítáním filmu. 

V tomto případě seznámení s dílem 
argentinského spisovatele Julio Cor-
tázara a promítání filmu „Zvětšenina“ 
(Blowup) italského režiséra Michelan-
gela Antonioniho, který byl natočen 
podle jedné Cortázarovy povídky. Film 
je řazen mezi 100 nejvýznamnějších fil-
mů 20. století.  Ale ani dílo Julio Cortá-

zara, ani filmy Michelangelo 
Antonioniho nejsou jedno-
duché a sledovat a pobavit 
se jimi vyžaduje zkušenost 
s tímto typem kultury. Byl 
tedy zvolen takový formát 
večera, kde se přítomní nej-
prve seznámili s tvorbou 
obou autorů a přímo i s po-
vídkou podle níž film vznikl.

Organizátoři večera netr-
pělivě očekávali, jaký bude 
ohlas. Bude možné v pořádá-
ní takových setkání pokračo-
vat, nebo se ukáže, že tento 

typ akce je zde nevhodný? I pracovníci 
Odboru kultury Krajského úřadu Zlín 
byli plánovaným promítáním překva-
peni, jinde nic podobného není.

Diskuze přítomných po zhlédnutí 
filmu ukázala, že takové akce rozhod-
ně obohatí kulturní život v obci. Výběr 
filmů a téma přednášky musí být peč-
livě vybrané.  A také se tyto večery ne-
mohou pořádat často. Bylo dohodnuto, 
že další pokračování bude koncem září, 
kdy uvidíme slavnou Formanovu filmo-
vou podobu muzikálu „Vlasy“ (Hair) 
a seznámíme se s počátkem hnutí Hi-
ppies prostřednictvím knihy americké-
ho spisovatele Jacka Kerouaca „Na ces-
tě“ (On the road). Tak jako při prvním 
večeru i tentokrát se bude diskutovat 
jak o knize a filmu, tak o termínu a ná-
plni dalšího setkání.

-as-

Pozn. redakce: filmový muzikál „Vlasy“ 
– středa 25. září 2019 v 18:30

Bazar knih 2019 – semínkovna, výstava cukříků, pletení košíků
letos poprvé jsme k osvědčenému 

slavnostnímu otevření bazaru knih, 
přidružili tři rozličné akce. 

S panem Jaroslavem Kopeckým si zá-
jemci mohli uplést košík z pravého vr-
bového proutí. Otevřeli jsme prostor pro 
setkání milovníků přírody a zahradničení 

„Semínkovnu“ s jejímiž pravidly nás se-
známila paní Barbora Ančincová ze Zádři-
nové. A připojili jsme první minivýstavu, 
kterou pro vás elegantně sestavila Jana 
Kocábová z Malenovic. Bazar knih zůstá-
vá pro zájemce stále přístupný v prosto-
rách horního přísálí a bude k nahlédnutí 
až do podzimních měsíců. Z výtěžku loň-
ského bazaru jsme dětem koupili: Roald 
Dahl / PREVÍTOV, Tanya Stewnerová / 
ALEA – DÍVKA MOŘE

Roberto Santiago / FOTBALÁCI. DĚKU-
JEME.

o sBírce Balených cukrů s janou 
kocáBovou

co bylo prvním impulzem pro vznik 
sbírky? 

Prvním impulzem ke sběru cukříků byl 
asi hezký obal, který mi bylo líto spotře-
bovat a taky takový cukřík je příjemná 
vzpomínka na milé posezení u kávy nebo 
na zajímavé místo. 

kolik Vaše kolekce čítá exemplářů, 
a které jsou pro Vás nejvýznamnější 
a nejexotičtější?

Moje sbírka je zatím nevelká a čítá asi 
400 cukříků různých obalů a velikostí. 
Nejmilejší je pro mě kolekce cukříků s ho-
roskopy, kterou jsem nesnadno a po čás-
tech získávala.

Nejzajímavější jsou cukříky s kreslený-
mi vtipy z Holandska a také cukry s rekla-

mou politických stran. Člověk pak přemýš-
lí, co vše je možné na cukr natisknout. :)

Jak dlouho cukříky sbíráte?
Cukříky sbírám už víc jak deset let. Moji 

kamarádi znají mou zálibu a pokud někde 
na kávě sedí či cestují, sami pro mě takto 
cukříky získávají. Takto jsem získala cuk-
ry téměř z celé Evropy například z Paříže 
i odjinud.

Já sama je získávám tak, že jdu místo 
na kávu vyloženě po cukru, a to kamkoliv 
kde předpokládám, že by mohly být exem-
pláře, které jsou zajímavé, nebo které ještě 
nemám.

co Vás přivedlo na Halenkovice?
 Halenkovice považuji za jednu ze za-

jímavých obcí v okolí Zlína. Líbí se mi 
její rozličné části a turistické trasy, a také 
studánky, které jsou mým druhým vel-
kým koníčkem. O své poznatky se dělím 
na blogu o studánkách a lidových zvycích 
– http://queen-kopretina.blog.cz/. V Ha-
lenkovicích také pravidelně navštěvuji 
vánoční jarmark, kde prodávám věcičky, 
co vyrábím pro radost.

děkujeme Janě Kocábové za rozhovor. 
Pokud by chtěl někdo cukříky věnovat, 
je možné je přinést osobně Janě Kocábové 
na vánoční jarmark anebo je sběratelce 
předáme přes naši knihovnu.

paja
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MauGlí, rychlonoŽka, FiFinka, spiderMan a encyklopedie?
v letošním školním roce působily 

na naší škole dva kluby čtenářů. 
Starší pro 6.–8. ročník pod vedením 

p. uč. Bohdany Ambrožové a mladší 
pro děti z pátého ročníku pod vede-
ním p. uč. Marty Skýpalové. S oběma 
kluby jsme společně strávili dvě dob-
rodružná odpoledne. V jednom jsme 
se všichni společně doslova ponořili 
do Knihy džunglí. Kiplingovy barvité 
popisy jednotlivých scén jsme srovnali 
s animovaným filmovým zpracováním 
z tvůrčí dílny Walta Disneyho. 

Druhé odpoledne patřilo čtenářům 
z pátého ročníku, se kterými jsme ob-
jevovali svět komiksu. Jak mnozí tuší, 
nemohli jsme začít jinak než u nás 
doma v dávné historii. S autorem na-
šich nejslavnějších komiksových pří-
běhů Jaroslavem Foglarem a s Rych-
lými šípy jsme přešli k cestovatelské 

čtverce ze Čtyřlístku a na konci našeho 
putování nahlédli na knižní komikso-
vou podobu současných Marvelových 
super hrdinů. 

Pro žáky ze 4. ročníku v doprovodu 
p. uč. Pavly Svitákové jsme odtajnili 
téma „Encyklopedie“. Nejprve jsme 
probrali největší a nejstarší encyklo-
pedie světa, vzpomenuli jsme Ottův 
slovník naučný (také Ottova encyklo-
pedie), z let 1888–1909. Dlouhých sto 
let byl naší největší českou encyklope-
dií a až v letech 2010–2011 jej v počtu 
hesel překonala česká verze interneto-
vé encyklopedie Wikipedie – jak nám 
sama prozradila. Po získání potřeb-
ných informací badatele nejvíc potěšil 
rozchod po knihovně, kde každý mohl 
najít a prostudovat „encyklopedii své-
mu srdci nejbližší“. Tématy ze všech 
vědních oborů se jen hemžilo. 

Tajuplná afrika
v dubnu nás navštívil cestovatel 

– spisovatel jiří Mára se svou man-
želkou alenou. jejich besedě o ta-
juplné africe přihlíželi víc jak čty-
ři desítky hostů všech věkových 
kategorií. 

Působivý popis dobrodružné ces-
ty autorů a jejich syna Jirky, který 
kvůli svému vrozenému handicapu 
nelehké putování absolvoval na inva-
lidním vozíku, zanechala v mnohých 
srdcích přihlížejících hlubokou sto-
pu. V příštím roce s Márovými pro-
cestujeme Japonsko. 

Připravujeme:
největší novinkou letošního léta 
je možnost půjčování e-knih. o tom 
více v příštím čísle. 
• Setkání milovníků filmového klu-
bu – muzikál „Vlasy“ / středa 25. září 
2019 v 18:30
• Na podzim čeká děti ze 4. třídy pře-
spání v knihovně. 

• S dětmi z 1. třídy začneme celoroční 
knihovnickou pouť předáváním slabikářů. 
• V listopadu rozjedeme další Halenko-
vické hudební odpoledne.
• Besedu o květinové výstavě v Chel-
sea s paní Vlastou Hrózovou – foto-
grafie z prestižní floristické výstavy 
/ leden 2020
… a hlavně spoustu knih.

nové knihy 2019
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na Halenkovicích působí noví rytíři 
po boji s halenkovickými lou-

pežníky na podzim si mládežníci 
vysloužili ocenění od alenky z ro-
ttalu. ve druhém střetu již na sklon-
ku zimy pomáhali Bajajovi zvítězit 
nad mnohohlavým drakem, který 
se usadil v knihovně. 

V rámci plnění třetího úkolu museli 
opustit hranice Halenkovic a útokem 
vzít napajedelské kino. Zde se výbor-
ně bavili při neskutečně dynamické 
besedě s ilustrátorem dětských knih 
Adolfem Dudkem. Jeho pořad Pohád-
kové kreslení III uchvátil nejen naše 
ale i napajedelské a pohořelické prv-
ňáčky zapojené do celostátního pro-
jektu Už jsem čtenář – Knížka pro prv-
ňáčka 2018/2019. Setkání pro ně již 
popáté uspořádala Knihovna Boženy 
Benešové Napajedla. 

pátrali jsme po tom k čemu čte-
nářský deník?

Na splnění poslední čtvrtého úkolu 
bylo třeba počkat až do téměř úplné-
ho závěru školního roku. Přišla řada 
na poklady v podobě dvou čtenářských 
deníků. Sešli jsme se v budově školy 
a po ukázce dvou rozdílných středoškol-
ských čtenářských deníků, které malé 
zvědavce uchvátili, jsme s dětmi dohro-
mady „ukuly“ plán, co všechno se objeví 

v jejich vlastním čtenářském a kultur-
ním deníku. Z námětů byly nadšené, tě-
šíme se na jejich zpracování. 

Tak jsme mohli předložit všechny 
důkazy a zhodnotit důvody potřebné 
k uskutečnění slavnostního pasování 
na rytíře a rytířky.  Sváteční den byl 
stanoven na čtvrtek 20. června 2019. 
Prostor knihovny byl opět ponořen 
do tajuplné atmosféry. Zvuky fanfáry 
přivolaly před nic netušící děti Krá-
lovnu Knihomilu z Písmenkové říše 

Tak jako se v knihovně půjčují knihy, semínkovna nabízí 
osivo do vaší zahrádky. Tak jako se do knihovny knihy po pře-
čtení vracejí, tak i při sklizni vaší zeleniny myslete na sdílení 
sklizených semínek v semínkovně... semínkovna = osivo ke 
sdílení

CO JE TO SEMÍNKOVNA?
iniciativa semínkovna vznikla v ČR v roce 2015 na podporu 

svobodného sdílení osiva, semenaření a přírodního zahradniče-
ní. Vzorem jí byly francouzské Les Grainotheques a americké The 
Seedbanks.

semínkovny, ať už je to skříň-
ka, košíček, krabička atd., jsou 
místem, kde zahradníci mohou 
mezi sebou bezplatně sdílet 
osivo ze svých zahrádek. Osivo 
by mělo být výhradně v „Bio“ 
kvalitě, tedy nemořené a z che-
micky neošetřovaných rostlin. 
Mělo by jít o výsledek domácí-
ho semenaření. Semínka jsou 
nabízena bezplatně v malých 
dávkách pouze pro osobní spo-
třebu.

semínkovny jsou svobod-
ná iniciativa pro každého.

zdroj: www.seminkovny.com

a princeznu Abecedu. Uchazeči o rytíř-
ský titul jim přísahali věrnost složením 
slibu. Sama královna pasovala dvacet 
nových rytířů a rytířek do řádu čtenář-
ského. Princezna Abeceda je odeko-
rovala šerpou a všichni dostali knižní 
odměnu. 

Nepřeslechnutelné bylo šeptání 
mezi hochy, že naše vzácná návště-
va jsou „holky“ ze druhého stupně… 
Vzkaz pro ně: Určitě nejsou. Nebojme 
se podléhat fantazii...

seMínkovna halenkovice
v naší knihovně byla semínkovna otevřena 17. března 

2019. Bára ančincová, která je zakladatelkou semínkov-
ny v halenkovicích, se stará nejen o semínka v knihov-
ně, ale zároveň pro zájemce vytvořila facebookovou 
skupinu – www.facebook.com/groups/seminkovnaha-
lenkovice.

Jak to všechno začalo nám prozradila autorka projektu 
bára ančincová

„Nápad přišel tak, že jsem o iniciativě semínkovna už ně-
jakou dobu věděla, poprvé jsem se s tím setkala v Nadaci 
Veronica v Hostětíně. Když jsme potom koupili domeček 
se zahradou a začali hospodařit, dávalo mi velký smysl začít 
také semenařit, protože chceme být co nejvíce soběstační. 
A protože jsem velký fanda do open source (dělám v Red 
Hatu, což je velká softwarová firma, která má všechny své 
produkty open source – tedy s otevřeným zdrojovým kó-
dem) a sdílení obecně, říkala jsem si, že semínkovnu bych 
mohla zajistit i na Halenkovicích.

Pak jsem potkala na ukázce ořezu stromů na Provodově 
paní Ivanu Vojtěchovou, která spravuje zlínskou semínkov-
nu, a ta nám nabídla startovací balíček semínek. S pomocí 
kamarádky Standy jsme semínka rozdělily do menších ba-
lení, aby byla k rozebrání v semínkovně – na tu jsme použili 
starou krabici od vína. Semínka jsou vypůjčována v rámci 
sousedské výpomoci a pouze pro osobní potřebu. “
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Po sToPácH VZnikU liDoVé Písně „HáJíčkU Zelený“ 
v naší zemi a v našem kraji máme 

nespočet lidových písní, ale jejich au-
toři a místa vzniku jsou nám neznámé. 
Bude to asi tím, že tyto písně nevzni-
kaly pro honoráře a uměleckou slávu 
autorů. neznámí autoři či autorky, 
bez teoretických znalostí hudebně li-
terárních spontánně vkládali do své-
ho zpěvu své životní problémy a city. 
Mimo jiné, dle historických vědomostí, 
zpěv byl prvním projevem lidské řeči. 
z toho se dá usuzovat, že v lidové písni 
je uložen nějaký děj, místo vzniku, city 
dané osoby a melodie. neznámí autoři 
vyznávali své city především k tomu, 
co měli rádi. Byl to rodný kraj, příro-
da, milované osoby, koně a také dobré 
vínko.

Jsou časté případy, že písně opěvují 
určité skutečné události s velkou pravdě-
podobností vhledem k realitě. Co se týká 
stáří písní, podle slov Jana Rokyty, se jed-
ná zhruba o 100 až 250 let. Nemusíme mít 
obavy, že časem lidové písně zaniknou. 
Například už delší dobu zpívanou písnič-
ku „Šly panenky silnicí“ ilustroval Mikoláš 
Aleš v roce 1900 a věřím, že se bude ještě 
dlouho zpívat třeba mezi myslivci...

Na základě popsaných skutečností 
jsem přišel na nápad vystopovat známou 
písničku „Hájíčku zelený“. Nad maleb-
nou obcí Halenkovice poblíž Napajedel 
se rozprostírají chřibské lesy. Na pokraji 
lesa u zelené cesty směrem k Nové Dědi-
ně se nachází staletý dub, u kterého leží 
velký kámen s vytesaným jménem „Ka-
rel Mrazík 1870“. Často jsem zde chodil, 
přesněji řečeno, lovil. Taková věc jako 
je pomníček v lese téměř každého zau-
jme.

Začal jsem se vyptávat starých pamět-
níků, jako byl starý kronikář Antonín 
Vičánek a jeho syn Josef.  Dověděl jsem 
se, že zde bylo hodně nebezpečných 
pytláků z okolních dědin, kterým „ne-
bylo nic svaté, ba ani zvěř srnčí a jelení 
pana arcibiskupa z Kroměříže“. Pan ar-
cibiskup byl vášnivý lovec, jak dodnes 
svědčí trofeje na kroměřížském zámku, 
proto se nemohl smířit s jejich řáděním. 
Tlačil pod pohrůžkou ztráty zaměstnání 
své hajné k dopadení této všeho schopné 
pytlácké bandy. Starší hajní byli opatrní 
v nasazování života s pytláky, protože 
znali „co jsou zač“. Jinak to bylo s devate-
náctiletým mysliveckým adjunktem Kar-
lem Mrazíkem. „Nebál se prý ani čerta“ 
a hlavně neměl za sebou kopu dětí, jako 
jeho starší druhové. V pronásledování 
pytláků byl mimořádně aktivní a při stře-
tu v lese jednoho z nich těžce postřelil. 
Pytláci mu za tento čin přísahali krutou 
pomstu, kterou v krátké době vykonali.

V lese jej přepadli, svázali, do pusy 
vrazili roubík a uvázali dolů hlavou 
do velkého mraveniště lesních mraven-
ců. Krutější smrt si ani nelze představit. 
Až za několik týdnů bylo tělo nalezeno 
dřevorubci ohlodané až na kosti. Proč 
jej nehledali dřív je záhadou. V místě ná-
lezu mrtvého, byl jako memento hrůzy 
posazen velký kámen se jménem Karel 
Mrazík a datem 1870, který je zde do-
dnes. Na onu událost se dlouho vzpomí-
nalo v širokém okolí a zřejmě z této doby 
se dá předpokládat vznik stopované pís-
ně. Mladý myslivec, navíc Mrazík prý byl 
velmi pohledný, s určitostí „byl terno“ 
v tehdejší době pro mladá děvčata a zřej-
mě nejedna pro něj slzu uronila. Je mož-
né, že to zpěvem při práci v lese vyjád-
řila, i tak lze předpokládat. Podle jména 
Mrazík nebyl zdejší a asi byl pochován 
doma v rodném kraji, protože nemáme 
zmínku nikde v okolí o jeho hrobu...

Známý národopisec a sběratel lido-
vých písní František Bartoš z Mladcové 
u Zlína v roce 1882 vydává zpěvník s ná-
zvem „Nové národní písně moravské“. 

Ve zpěvníku je písnička „Hájíčku zelený“ 
uvedena a autorem jsou označeny Halen-
kovice jako místo záznamu.

tyto skutečnosti nasvědčují, že písnička 
vznikla na motivaci uvedené hrůzné udá-
losti.

Písnička byla v okolí Zlína živá a uvádí 
ji v dalším zpěvníku „Myslivecké lidové 
písně“ vydané v roce 1938 Jaroslav Baka-
la, bratr významného hudebního sklada-
tele Břetislava Bakaly.

Smrtí Karla Mrazíka válka hajných 
s pytláky neskončila a vede to k vedlejší 
stopě tohoto případu. Od Mrazíkového 
pomníčku po cestě k Nové Dědině byl 
postaven ze starého sukovitého dubu 
takzvaný „Černý kříž“. Víme, že kříže 
se nestavěli jen tak bezdůvodně, ale 
o tomto nikdo nic neví. Jeden za starých 
pamětníků mně na dotaz, co si mys-
lí o kříži řekl: „Mosela sa tu stať nejaká 
hrůza.“

Z této neurčité informace si můžeme 
domyslet následující: mohl zde být za-
střelen některý z pytláků vrahů Mrazíka 
hajnými a byl zde v tichosti pochován. 
V té době se zbojníci, vrazi a při činu zabi-
tí pytláci na hřbitov do „posvěcené země“ 
nesměli pochovávat. Na místě jejich činu 
byli pochováni bez udání jména a data. 

Možná nám něco napoví sloka lidové 
písničky formovaná tehdejší realitou:

„už je večer, už zapadá slunéčko,
navečer u hája, zabili tam šohaja, 
zabili tam panští drábi Janíčka.
Když zabili pochovali pod javor,
černý kríž stavjali a na něm napsali,
tady leží pochovaný zbojník z hor.“

František libosvár
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FarnosT výročí vysvěcení kosTela
14. července 1789 začala francouz-
ská revoluce, která stála na počátku 
velkých změn celého světa. heslo re-
voluce „volnost – rovnost – bratrství“ 
postavilo proti sobě mnoho přátel 
i příslušníků jednotlivých rodin. jak 
to vše dopadlo, známe z dějepisu 
a mnoho hrdinů té doby zůstalo osa-
mocených a v zapomnění...
O to větší díky patří všem naši před-
kům, když roku 1789 vystavěli v Ha-
lenkovicích kostel ku cti Svatého Josefa 
ochránce. Na počátku jara, 29. března 
1789, byl vysvěcen. Ne volnomyšlenkář-
ství, ale víra v milujícího a milosrdného 
Boha, byla hlavní ideou pro stavbu to-
hoto chrámu Páně. Víra, že pouze láska 
Boha Otce nás může proměnit v nového 
a současně i lepšího člověka, že oběť 
Syna Otce, nás zachránila od věčného 
zatracení a přinesla radostnou zvěst 
Zmrtvýchvstalého Krista, že smrt je zlo-
mena…
Mám za to, že doba druhé poloviny osm-
náctého století přinášela mnoho nového 
pro každodenní život člověka. To patrně 
byl důvod volby patrona pro nový kostel. 
Kdo jiný než Svatý Josef, který je ochrán-
cem Sv. Rodiny, by mohl lépe chránit celou 
obec, přimlouvat se a pomáhat všem, kteří 
se k němu obracejí s důvěrou a prosí o vy-
slyšení svých proseb.
Vždyť spravedlivý a moudrý Josef, pěstoun 
Páně a snoubenec P. Marie je také vzýván 
jako patron celé církve, patron Čech od 
roku 1654, manželů a křesťanských rodin, 
dětí, mládeže a sirotků; panenství, dělníků, 
řemeslníků, tesařů, dřevorubců, truhlářů, 
kolářů, inženýrů, hrobníků, vychovatelů, 
cestujících, vyhnanců, ochránce při očních 

PRVní sVaTé PřiJíMání 
16. červen, den zasvěcený nejsvětější 
Trojici, byl letos pro naši farnost slav-
nostní ještě z jednoho důvodu: tři děti 
– adélka, Max a nela – přistoupily po-
prvé ke svatému přijímání. 
Po roční přípravě, náročné pro ně, je-
jich rodiče i samotného kněze, přijaly 
děti po první svaté zpovědi také svátost 
Těla a Krve Kristovy. Nyní záleží (nejen) 
na nich, zda budou tento láskyplný vztah 
ve svém životě nadále zachovávat a dále 
rozvíjet. 
K tomu jim dopomáhej Bůh a celé Nebe, 
na zemi pak především jejich blízcí a celá 
církev.                                                            (ek)

zdroj: Hafan/roč. XXI/7

chorobách, při pokušeních, v zoufalých si-
tuacích, při bytové nouzi, patron umírají-
cích a za dobrou smrt.
Můžeme se setkat s názorem, že dnešní 
doba není radostná a není nakloněna ná-
boženství. Ale copak nás historie nepou-
čí, že každá doba je těžká a nese těžkosti 
a zkoušky. Proto je důležité, abychom si 
víru dokázali uchovat a naučili se jí předá-
vat dál nejen svým dětem a vnukům, ale 
i všem ostatním. Stvořitel ustanovil pouze 
deset pravidel pro svůj lid. Budeme-li je ve 
svém životě zachovávat a dodržovat, ne-
můžeme mít obavy, že náš kostel zůstane 
zavřený a opuštěný... Víra je dar a pokud 
jsme jím byli obdařeni, potom čiňme vše 
proto, aby rostla a sílila...                                (ml)

Zdroj: www.farnosthalenkovice.eu

z halenkovic 
do svaTé zeMě 

Farnost halenkovice ve spolupráci 
s farností spytihněv a cestovní agen-
turou aWer Tour s. r. o.  vás zvou 
na poutní zájezd do svaTé zeMě, 
kterou vás provede p. Mgr. Milan 
palkovič.

svatá země je krajinou, kde Bůh mimo-
řádně oslovil celé lidstvo v zájmu jeho 
duchovního vývoje. Zde vznikly biblické 
dějiny starého a nového zákona, které 
podnítily rozvoj nové civilizace na všech 
kontinentech. Zde je kolébka tří svě-
tových náboženství – židovství, křes-
ťanství a islámu. navštívit a poznávat 
místa svaté země je určitě neopakova-
telný a hluboký zážitek a stává se nábo-
žensko-duchovním bohatstvím na celý 
život.

Termín: 17. 3. – 24. 3. 2020

odjezd 1. den: doprava ze Štípy 
a Spytihněvi na letiště do Vídně v ran-
ních hodinách s předpokládaným od-
letem do Tel Avivu (předpokládaný 
přílet v 13:05 hod.). Transfer autobu-
sem do Betléma, ubytování a nocleh.
návrat 8. den: po snídani, prohlídka 
Ain Karem, návštěva místa narození 
Jana Křtitele a místa Navštívení Panny 
Marie u Alžběty. Odjezd autobusem 
do Tel Avivu. Následný odlet do Vídně 
(předpokládaný přílet v 21:25 hod.). 
Odjezd autobusem do Spytihněvi a Štípy.

rámcový program poutního zá-
jezdu a bližší informace naleznete 
na nástěnce kostela sv. josefa ha-
lenkovice.

Informace poskytl 
P. ThLic. Tomáš Káňa, Th.D.
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svátek božího Těla v Tyrolsku
jako děvče jsem měla vždy ráda svátek Božího Těla, neboť 

nás maminka vždy se sestrou vystrojila za družičky. oblečení 
do kroje sice chvíli trvalo, nebylo zrovna pohodlné, ale stálo 
to za to. Byl to pro nás významný den, neboť v kroji jsme běž-
ně nechodily. Tatínek byl zapojen do přípravy oltáře v naší 
farnosti. a tak také zůstal stejně významným tento svátek 
nejen pro mne, ale také pro sestru, neboť i její rodina je vždy 
zapojena do přípravy jednoho ze čtyř oltářů.

Čas běžel a průvody BT se zkrátily v naší farnosti nejprve ko-
lem kostela a později pouze po dveře kostela. Návrat k průvodu 
se uskutečnil v Halenkovicích až v roce 2010, a tak jsme navázali 
na „rodinnou“ tradici v přípravě venkovního oltáře. Pokaždé jsme 
se snažili, aby venkovní oltář byl jiný a připomínal myšlenku roku.

Letošní slavnost byla pro nás jiná, neboť jsme ji prožívali v ital-
ské části Tyrolska. Každý kostel, včetně biskupské katedrály v Bri-
xenu, oznamoval svátek vyvěšením alespoň dvěma vlajkami, a to 
tyrolskou a vatikánskou. Nejedna věž byla ozdobena i místní vlaj-
kou obce či města. Vítr si s nimi pohrával, a tak mnozí pozvedli 
svůj zrak k barevným praporům vlajícím z věží. Každý kostel byl 
též slavnostně vyzdoben květinami. Farní kostel v Brixenu měl 
dokonce zastřen hlavní oltář červeným sametovým závěsem, 
na kterém byl umístěn kalich se sv. hostií. Všimla jsem si, že ně-
které chrámy byly vyzdobeny červenými květy azalek či begonií.

Slavnost znamená, že slavíme něco nebo někoho. Mám za to, 
že význam a velikost slavnosti odpovídá vždy významu a posta-
vení oslavovaného. To, co jsme prožili v tyrolském Pichlu, zajisté 
odpovídalo významu toho, co bylo předmětem oslavy – svátku 
Těla a Krve Páně. Aby slavnost byla skutečnou slavností, je nutno 
ji také prožívat, nestačí pouze se držet zvyklostí a tradic.

Že lidé slavnost skutečně prožívali, vyjadřovalo i jejich slavnost-
ní oblečení. Mnozí byli oděni do tradičních krojů, a to jak děti, mlá-
dež, tak také lidé středního věku. Nebyly to „pouze tetičky v kro-
jích“. Překvapilo mne, že všichni mladí hoši, pokud nebyli v kroji, 
měli oblečenou bílou košili a tmavé kalhoty. Džíny a trička zde 
neměly zastoupení!

Všude, kde měl průvod procházet, vlály vlajky tyrolské, věž kos-
tela byla ozdobena mimo tyrolské vlajky také vlajkou vatikánskou 
a vlajkou obce Pichlu. Hlavní ceremoniář měl na starosti organiza-
ci průvodu a dbal na to, aby byly dodrženy odstupy mezi jednotli-
vými skupinami průvodu.

V čele kráčel muž nesoucí kříž, byl následován mladými muži, 
kteří nesli na nosítkách sochu Anděla strážného, následovali muži 
starší, na ramenou nesli sochu sv. Josefa. Dále korouhve, prapo-
ry, družičky, krojovaná skupina od nejmladších po starší, děvčata 
měla na ramenou zavěšeny velké „kravské rohy“, které byly napl-
něny živými květy. Každý muž měl na klobouku bílá a černá ko-

houtí pera, ke kterým byla připnuta kytička živých lučních květů. 
Následovala dechová hudba v krojích. Kapela čítala asi šedesát 
hudebníků všech věkových skupin. Pod baldachýnem kráčel kněz 
nesoucí monstranci s Nejsvětější svátostí.

Následovala skupina dívek, která nesla sochu sv. Walburgy. 
Starší ženy v krojích nesly na ramenou sochu Panny Marie. Prů-
vod uzavírali všichni ostatní. U jednotlivých oltářů se průvod 
zastavil, bylo přečteno evangelium. Následovala modlitba, míst-
ní sbor zapěl píseň, kněz udělil požehnání a průvod se odebral 
k dalšímu oltáři. Průvod obešel obec asi za hodinu. Aby mohli být 
všichni přítomni slavnostního průvodu, byl skrze megafon přená-
šen do kostela, kde zůstali farníci, kteří se pro zdravotní problémy 
nemohli průvodu zúčastnit.

Byla to krásná slavnost, taková, jaká má být a jak odpovídá své-
mu významu. Pro většinu z nás, kteří nejsme obklopeni majestát-
ními horami a nežijeme v blízkém spojení s prací na hospodář-
ství, by se průvod mohl jevit jen jako „pěkná podívaná“, která patří 
k tradicím zdejšího kraje.

Mám za to, že v dnešní hektické době se nedokážeme alespoň 
na chvíli vzdálit do „svého pokojíčku“ a zde prožívat chvíle intim-
ního setkání s Bohem, tak jak sám P. Ježíš to učí své učedníky.

Pokud se alespoň na chvíli dokážeme ztišit, potom si můžeme 
uvědomit svůj vztah k Němu. Zda je to můj Pán a Spasitel, který mi 
přinesl skrze svou oběť radostnou naději, že stejně jako On, budu 
i já vzkříšen. Nebo je to „kamenný Bůh“, kterému přináším určité 
oběti s nadějí, „že si to bude pamatovat“. Může to být také „Bůh“, 
se kterým uzavřu obchodní smlouvu „něco za něco“...

Poslední pátek v červnu je věnován slavnosti Nejsvětějšího 
Srdce Ježíšova. Mnozí tuto informaci pouze zaslechneme v rámci 
ohlášek. Ale v Tyrolsku je to opravdu slavnost, a to slavností ne-
dělní. Opět kráčí procesí obcí za doprovodu dechové hudby, pod 
baldachýnem kněz nese monstranci s Nejsvětější Svátostí a žehná.

Odpoledne je uspořádán koncert dechové hudby. Celý týden 
před slavností jsme každý večer poslouchali hudebníky, kteří 
zkoušeli svůj program. Věřte, že mnohé skladby bychom od míst-
ní vesnické kapely neočekávali, protože zněly jako od profesionál-
ních hudebníků.

Večer se ozáří kříž, který stojí na vrcholu Hörneckele, 800 m 
nad obcí St. Martin in Gsies. Ohně zaplanou i na kopcích lemující 
obce St. Martin a St. Magdalena. Je to jistě krásný pohled na světla 
v temnotě.

Nezůstávejme pouze temným vrcholem, ale pokusme se hořet 
pro Ježíše jako oheň, který byl zapálen, aby ozářil temnotu noci 
a ozdobil vrchol...                                                                                             (ml)

Zdroj: www.farnosthalenkovice.eu
Foto: Vladimír lukáš
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den včelyvčelaři každoročně se závěrem škol-
ního roku připravuje zo čsv 

napajedla pro děti základních a mateřských škol na spol-
kovém včelíně v napajedlích „den včely“. nebylo tomu ji-
nak ani v roce 2019. 

Děti přichází se svými učiteli za včelkami do zámecké zahrady 
na školní včelín. Tady je pro ně připraven program, který jim 
osvětlí život včely medonosné, ale také její produkty. Seznámí 
se s včelařsky zajímavými bylinkami, které včelám poskytují 
nektar a také pyl. Vyvrcholením bývá velký zájem o ustrojení 
se do ochranných kukel a klobouků a stezka odvahy před česny 
plných včel. Také ochutnávka různých medů a čaje z bylinek 
z okolí včelína oslazeného pouze medem. 

Pro děti mateřské školy v Napajedlích jsme prohlídku při-
pravili již 31. května 2019. Na Žlutavě děti navštívily včelař-
ské zařízení př. J. Pavlíka 19. června 2019. Děti 1. a 2. základní 
školy navštívily včelky 24. a 25. června 2019. Děti z mateřské 
školky v Komárově zavítaly na včelnici př. J. Filipa. Celkem 
navštívilo včelín přes 400 dětí. V Halenkovicích děti navště-
vují při různých příležitostech se svými rodiči včelín manželů 
Očadlíkových.  

Za všechny včelaře mohu říci, že nás těší zájem dětí o život 
včel a rádi pro ně tyto akce připravujeme.  Již teď se těšíme 
na příští návštěvu dětí a rádi přivítáme i žáčky okolních zá-
kladních a mateřských škol.

ladislav Žaludek, foto: m. Přikryl

zahrádkáři zájezd zahrádkářů 2019
rok uplynul jako voda a halenko-

vičtí zahrádkáři se zase vydali na svůj 
oblíbený zájezd. po tom loňském, vel-
mi úspěšném a kladně hodnoceném, 
jsme byli plni očekávání, co nám or-
ganizátoři, manželé Gabrhelíkovi, 
připraví letos. ale nebudu předbíhat 
začnu pěkně od začátku. 

V sobotu 15. června 2019 v 7 hodin 
vyjeli halenkovičtí zahrádkáři na zá-
jezd směr Valašské Meziříčí–Štram-

berk–Staříč–Přerov–Halenkovice. 
Po nastoupení všech účastníků, které 

autobus nasbíral po zastávkách, ve-
doucí zájezdu pan František Gabrhelík 
se svou paní všechny přivítal a naznačil 
průběh celodenního programu s přá-
ním hezky prožitého dne. 

Nálada v autobuse byla jako vždyc-
ky od začátku veselá. Nevadilo nám 
ani příliš teplé dopoledne ba ani slabá 
klimatizace v autobuse. Čas s dobrou 
náladou rychle uběhl a my byli v cíli 
první zastávky ve Valašském Mezi-

říčí. Čekala nás návštěva 
Řeznického muzea. Toto 
muzeum se nachází přímo 
v rodinné firmě MP Krásno. Majitel fir-
my pan Pilčík ho založil a pro veřejnost 
otevřel 10. září 2015. Prohlídka pro 
nás začala zcela netradičně. Byli jsme 
pozváni k prostřenému stolu v podobě 
masných a uzenářských výrobků vyro-
bených ve zdejší firmě a dobrého chle-
ba. Ochutnali jsme také pivo „Paličák“ 
z pivovaru, který je součástí firmy.

Po této skvělé ochutnávce nás mladá 
průvodkyně, která naši skupinu prová-
zela celou expozicí, vyzvala ke zhlédnu-
tí krátkého filmu o historii řeznického 
řemesla na Valašsku až po současnost. 
Film byl nádherně zpracován, vtáhl nás 
do děje, že jsme my, dříve narození, 
měli pocit, že je to film o nás na Slovác-
ku ba i z Halenkovic, kdy skoro v kaž-
dém domku chovali pašíka a v zimě 
chodili řezníci po dědině a dělali do-
mácí zabijačky. Film se všem velice líbil 
a tvůrcům patří dík za uchování tradice 
v regionu. 

Pokračování na straně 51.
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Po shlédnutí filmu jsme procháze-
li muzeem a prohlíželi stroje, přístroje 
a všelijaké přípravky, které pomáha-
li řezníkům při jejich namáhavé práci 
v soukromí i ve velkovýrobě. Je nutno 
podotknout, že všechny vystavené ex-
ponáty jsou původní a plně funkční. Mu-
zeum je pěkně uspořádáno. Viděli jsme 
přípravnu masa a uzeniny, krámek MAS-
NA, jak vypadal před více jak 50. lety. 
Prohlédli jsme si také kancelář dědečka 
a strýce majitele s původním nábytkem 
a vybavením. Po stěnách visely dobové 
fotografie předků celého rozvětveného 
rodu. Zde také prohlídka muzea konči-
la. Všem se moc líbila. Rozloučili jsme 
se a odjížděli do Štramberka, dalšího cíle 
našeho zájezdu. 

Po příjezdu do Štramberka, byl zrov-
na čas oběda. Naši vedoucí naplánovali 
občerstvení v restauraci s Městským 
pivovarem. V gotickém sklepě se nachá-
zí kamenný šenk, kde jsme po krátkém 
výkladu o historii tohoto sklepa, šenku 

a založení pivovaru poobědvali, ochut-
nali nefiltrovaný ležák „Trubač“ ale také 
několik specialit jako pivo s višňovou 
nebo švestkovou příchutí. Po obědě ně-
kteří využili čas k nakupování dárků pro 
své blízké, hlavně nesměli chybět štram-
berské uši.

Štramberk to nejsou jenom hospůdky, 
obchůdky s ušima a všelijakými láka-
dly, ale i historický hrad a Štramberská 
Trúba. Kdo byl ve Štramberku a nebyl 
na „Trúbě“, jako by nebyl. Ten, kdo se vy-
dal nahoru po schodech v tom parnu, 
které po celý den panovalo, byl odmě-
něn nádherným pohledem na uličky, 
na celé město a nebe bez mráčků dalo 
vidět do dalekého okolí. Ti, kterým zdra-
ví nedovolilo vyšlápnout nahoru, zůstali 
u kávičky a zmrzliny v místní cukrárně, 
posedávali na lavičkách a pozorovali 
dění na malém ale úhledném náměstíč-
ku se starobylými uličkami. 

Nakonec se nám podařilo i hromad-
né foto a adié Štramberku, zase někdy 
na shledanou. Byly čtyři hodiny odpoled-

ne a nás čekalo miniarboretum u Holubů 
ve Staříči. A hlavně pěkně vyhřátý auto-
bus. Nedalo se nic dělat. Pitný režim jsme 
dodržovali, nějakou dezinfekci jsme též 
měli, a než jsme se nadáli, byl tu Staříč.

Miniarboretum u Holubů je oprav-
du malá oáza klidu a krásy. Spousta ci-
zokrajných stromečků a stromků, byli-
nek a kytiček vysázených do kruhovitě 
vyvýšených útvarů, skalek ve svažitém 
terénu, pěkný zelený trávníček – někte-
ří chodili bosky – rybník plný pestroba-
revných kapříků všech velikostí, k tomu 
dokonalý výklad pana majitele o původu 
rostlin zde se nacházejících byl opravdu 
pěkný zážitek. Tahle zastávka v arboretu 
u Holubů se všem líbila a stála za zhléd-
nutí. 

Poté jsme vyrazili do Přerova, kde bylo 
naše poslední zastavení, a to večeře v re-
stauraci na Jižní. Příjemný personál re-
staurace nás již očekával, neboť vedoucí 
zájezdu měli všechno časově naplánová-
no a dokonale jim to klaplo. Vepřo kned-
lo zelo a dobré pivo, to byla skvělá tečka 
za dnešním dnem. Po večeři jsme nasedli 
do autobusu s přáním šťastného návratu 
domů. Protože jak se říká, všude dobře 
doma nejlíp. 

Ještě zbývá zájezd zhodnotit. Všich-
ni jsme se shodli a potvrdili, že výlet 
byl zdařilý, protkaný krásnými zážitky, 
a proto moc děkujeme manželům Gab-
rhelíkovým za obětavost a píli, kterou 
museli vynaložit na přípravu pro zdárný 
průběh celého dne. Přejeme vám hodně 
zdraví a šťastnou ruku při volbě zajíma-
vých míst zájezdu příštího. 

děkují a těší se účastníci zájezdu
Hd

Pokračování ze strany 50.
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halenkovice převáŽně neváŽně 

nedávno mě zaujaly výsledky sčítání ptactva na území čes-
ké republiky. už sama existence této činnosti je nezvyklá, mě 
však zaujala informace o tom, že u nás hnízdí devět párů orla 
mořského. Ten se dříve u nás nevyskytoval, což mohu osobně 
potvrdit.

Před mnoha lety, tedy přesněji v polovině osmdesátých let, jsme 
začali trávit víkendy a dovolené v Halenkovicích. My, to jsou ro-
diče, dcera i její želva Adéla.  Suchozemská želva pocházející ně-
kde z Asie, vhodná pro naše počasí. Byl to miláček. Přece nemohla 
zůstat přes víkend sama doma v paneláku. Taky si potřebovala 
užít venkovského vzduchu a procházek v trávě. A tak v noci spala 
ve své bedně s námi v chalupě, přes den se pásla venku, samo-
zřejmě pod dozorem naší mladé nebo některého jejího místního 
kamaráda. Na zahradě měla ohrádku, protože aktivit naší mladé 
bylo mnoho a Adéla a péče o ni nebyly na prvním místě.

Tehdy jsem se někde dočetl o tom, jak mořští orlové loví želvy, 
jejich oblíbenou potravu. Mají problém, jak se k jejich masu dostat 
přes pevný krunýř. Protože orlové jsou koumáci, tak si vyvinuli 
rafinovaný způsob lovení a kuchání želv. Želvu uchopí do svých 
pařátů, vynesou hrozně vysoko a shodí z výšky dolů tak, aby do-
padla na skálu nebo kameny, rozbila si krunýř, a tím poskytla or-
lům pohodlný zdroj oblíbené pochoutky.

Tato informace s námi zatřásla. Představa, že by se na naši Adélu 
snesl orel mořský, odnesl ji a pustil tak, aby se zabila a rozbila 
třeba o Cigánovu nebo jinou skálu byla hrozná. Co s tím? Nechat 
ji doma? Nikdy! Patří přece k nám! Nechat ji jen v bedně s nějakým 
deklem? Ne! Musí se přece také rekreovat a užívat aspoň nějaké 
volnosti!

Vyřešili jsme to šalamounsky. Každé ráno vyšla dcera nejprve 
ven, rozhlédla se po obloze, aby zjistila, jestli se nad námi nevznáší 
orel mořský. Teprve potom vynesla Adélu do venkovního výběhu. 
Ranní kontrola výskytu orla mořského se stala denním rituálem, 
stejně jako bylo pro junáky vztyčování vlajky. Protože se nikdy 
orel mořský, ale ani jiný nikdy neobjevil, usoudila, že si z ní asi 
tatínek udělal srandu a ranní rituál asi po dvou letech skončil.

Možná si řeknete, že to byla hloupost, ale nevzpomíná se po le-
tech spíš na hlouposti, které dělají život pestřejší a veselejší, než 
na vážnou práci, které bylo také dost?

S naší Adélou jsme si užili mnoho dalších příhod. Hlavně kvůli 
její neutuchající snaze nás opustit. Obvykle si lidé myslí, že želva 
je pomalá. To ale není pravda. Přesvědčí se o tom každý, kdo dosta-
ne za úkol „chvilku pást želvu“. Co může být jednodušší? Vzít želvu, 
položit ji na trávník, chvilku se zamyslet nad čímkoli, třeba nad 
mraky na obloze nebo nad nesmrtelností chrousta, a pak se jen 
podívat na místo, kde byla ještě před minutou želva a spustit hla-
sitě oblíbený křik: „Adéla se ztratila!“

oRli a želVy aneb o výskytu orlů mořských a želv suchozemských v katastru Halenkovic
A výsledek, ten nám jednou popsal Jarek Vičánků: „Šel jsem 

kolem vašeho a naráz vidím, celá rodina chodí po zahradě, hlavy 
dúle a hrabete se v každém keři. Zas se ztratila želva, že?“

A taky nám vyprávěl o tom, jak jednou šel jeho bratr na hřiby 
a místo nich donesl želvu. „Byla veliká jak kýbl.“

Bohužel po pár dnech se jim ztratila. Je vidět, že únikový reflex 
je vlastní všem želvám. Asi proto jsem zatím neslyšel, že by si ně-
kdo želvu ochočil.

Obvykle se želva zase našla, ale byly doby, kdy jsme už zlikvido-
vali všechno kolem Adély a připravili se na to, že chov želvy je pro 
nás minulostí.

Poprvé se Adéla tratila v prudkém létě, nikdo nevěděl jak. Asi 
přelezla ohrádku a zmizela v nenávratnu. Hledali jsme ji snad tý-
den za pomoci sousedů, nic. Po Adéle se slehla zem. Minulo léto, 
nastal podzim a čas podzimního rytí. Z ničeho nic přišla Marce-
la odnaproti, v ruce naši Adélu. Měla hlavu, nohy a ocas stažené 
v krunýři, spala jako v zimě. Marcela ji vyryla z hlíny místo mrk-
ve, která tam rostla. Později jsem se dočetl, že tato želva se ně-
kdy v horkém létě ukládá i k letnímu spánku. To nás překvapilo. 
V zimě spala Adéla od září do dubna, ale v létě? U některých prý 
letní spánek přechází v zimní. Docela dobré. Že?

Podruhé, asi hned další rok, zmizela stejně jako před tím. Všimli 
jsme si její nepřítomnosti ale až večer. Následovaly stejné manév-
ry se sousedy, zase bez výsledku. Nebylo to sice v parném létě jako 
předtím, ale utěšovali jsme se, že ji na podzim někdo vyryje.

Netrvalo to ale až do podzimu. Asi za tři týdny se u nás ve Zlíně 
ozval telefon a náš soused, velitel hasičů Josef Gabrhelík (tehdy 
ještě neoznačovaný jako starší) se nejprve zeptal, jestli jsme naši 
želvu našli. Potom nám sdělil, že na Dolině našli želvu, jak si to krá-
čela přes cestu. Takže hned v pátek, po příjezdu do „rekreačního“ 
domku jsme si ji vyzvedli. Městský člověk by neřekl, co všechno 
na vesnici řeší hasiči.

Následkem příhod s Adélou jsme se stali na Pláňavách známými 
chovateli želv. Ani nás nepřekvapilo, když k nám jednou přines-
la sousedka Marcela (jiná Marcela, i když také zahradnice) želvu, 
která se připlazila k nim na zahradu.

Zanesli jsme ji k Adéle do ohrádky a začali pátrat, čí je. Nikdo 
se nehlásil, dokonce jsme inzerát dali i do halenkovické kabelov-
ky. A tak je dodnes u nás. Dostala jméno Mates.  Takže od té doby 
jsme měli dvě želvy, na pohled jen těžko rozeznatelné od sebe. 
Zvykly si na sebe, na podzim chodí spolu spát, koncem jara se také 
probouzejí brzy po sobě. Pořídili jsme jim na zahradě nové, větší 
a pohodlnější „želvivárium“ – to podle vzoru akvárium.

Jedna má jméno Adéla, ta druhá je Mates. Jména jsou náhodná, 
jedná-li se o želvu nebo želváka jsme nepoznali. Roky jsme si my-
sleli, že to jsou oba nebo obě stejného pohlaví. Ale předloni jsem 
uviděl v želviváriu malá bílá vajíčka. Pár jich zahrabal(a) do země, 
pár jich bylo na povrchu.  Bohužel při pečlivém prosvícení se uká-
zalo, že nejsou oplozena. Takže nám ani nevadí, že nevíme, kdo 
je ona a kdo případně on.

Ale nezbylo jen u těchto dvou. Vloni při jedné rodinné oslavě 
nám příbuzní přinesli malinkou želvičku. Jejich dcerka ji chtěla, 
tak jí ji pořídili. Když ale zjistila, že se o ni musí starat, tak brzy 
ztratila zájem. Uvidíme, jak to bude dál pokračovat.

A hlavně, jestli kvůli zvýšenému výskytu orlů mořských na na-
šem území nebudeme muset obnovit ranní obhlídku oblohy. Kdo 
ví?                                                                                                                           -as-
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hasičiHasičská zbrojnice na kopci

sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1895 
a po dobu své existence vystřídal mnoho různých pro-
stor, ve kterých nalezlo zázemí také vybavení členů sdh. 

V roce 1897 byla postavena prozatímní hasičárna, spíše 
skladiště, v části obce Dolní konec. 

Pro potřeby hasičů a sjednocení techniky byla, o sed-
madvacet let později, v roce 1924 zbudována nová hasičská 
zbrojnice v části obce Kopec. Hasičárnu tvořila jedna větší 
a jedna menší garáž a ze zadní strany dvě menší místnosti, 
které sloužily jako skladiště a místnost pro PHM. 

V roce 1937 byla umístěna do hasičské zbrojnice první mo-
torová stříkačka Chotěboř, která byla zakoupena z finančních 
prostředků ze sbírky v obci a to za 22 000 korun. 

Po nařízení říšské policie musely být v roce 1941 pořízeny 
dvojjazyčné nápisy, jak na hasičské zbrojnici, tak i na stříkač-
ce, a zároveň se konaly každodenní hasičské a civilní hlídky, 
protože hrozily letecké nálety. 

O pár let později byla pořízena na náklady MNV akustic-
ká siréna, která byla osazena na hřeben hasičské zbrojnice 
a sloužila ke svolávání hasičů a varování obyvatelstva. 

První automobil, který v hasičárně zaparkoval, byl Citroën, 
který věnoval pro potřeby hasičů pan Stanislav Kukula v roce 
1948. V roce 1958 vystřídal automobil Citroën další darova-
ný automobil, a to Ford od Jednoty Otrokovice. 

Členové sboru se pravidelně 
scházeli na této hasičské zbrojnici 
a starali se jak o budovu, tak i o svěřenou techniku. Mimo 
tuto svou činnost také pravidelně prováděli takzvané žňové 
hlídky, které bývali ve večerních hodinách v počtu dvou členů 
po dobu žní. 

Posledním automobilem, který v hasičárně parkoval byla 
Tatra 805, která byla odprodána v roce 1998, kdy se zároveň 
začala budovat nová hasičská zbrojnice na Pláňavách. 

Poté zbrojnice sloužila už jen jako skladiště nejprve samot-
ným hasičům, po přestěhování do nové hasičárny pak obci, 
která zde měla uskladněnou svoji techniku, a nakonec sou-
kromým podnikatelským subjektům. 

Jelikož se na staré hasičárně začínal projevovat zub času 
a budova nebyla využívána, rozhodlo zastupitelstvo obce 
o demolici. Demolici prováděli zaměstnanci obce za přispění 
členů hasičského sboru, kteří se postarali o odstranění hor-
ní části budovy, a to střechy a stropů. Dřevo získané z vazby 
bylo využito na postavení tradiční vatry na letošní pálení ča-
rodějnic. Odstranění zdiva provedla firma Jiřího Pavelky. 

Dnes nám na starou hasičskou zbrojnici, která na Kopci stá-
vala, zůstalo nejen několik památečních fotografií, ale i mno-
ho krásných vzpomínek na chvíle, které jsme tam společně 
prožili.                                                                                                   JG

pálení čarodějnic 2019 
pro nepřízeň počasí se čarodějnické rejdění konalo místo poslední dubnový den až o týden později v úterý 7. května 2019. 
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25.  května 
Zajišťovali jsme hasičský dozor na akci 

Výlet do pohádky Halenkovice.
 
V sobotu 25. května se tři členové naší 

jednotky zúčastnili oslav 150 let založení 
SDH Bílovice. Na této akci jsme vystavovali 
techniku CAS 30 Tatra 815. Děkujeme klu-
kům z Bílovic za pozvání. 

8. června
Dnes byl proveden generální úklid 

na hasičské zbrojnici, poděkování putuje 
ke všem, kteří se zúčastnili.

22. června 
Naše jednotka zajišťovala požární 

a zdravotní asistenci na sportovní akci 
Oslav založení 100 let Sokola a 80 let fot-
balu v Halenkovicích. 

hasiči v akci
12. března

Pomáhali jsme u havárie retenční nádr-
že. Po příjezdu na místo byla nádrž vyčer-
pána, pročištěny kanalizační vpusti a pro-
vedena zkouška odtoku vody.

20. března
Získali jsme nové vybavení – plicní au-

tomatiky Automax k dýchacím přístrojům 
Auer MSA.
25. března 

Zajišťovali jsme technickou pomoc při 
odstranění spadlého stromu.

6. dubna
Členové sboru provedli vymýcení stromů 

podél hlavní komunikace směrem na Doli-
nu. Během kácení byla doprava řízena. 

6. dubna
Zapojili jsme se do zásahu při požáru 

budovy v areálu Toma v Otrokovicích.
7. dubna

Dnes jsme odprodali vestavbu z naše-
ho DA Opel Movano kolegům z SDH Úva-
ly od Prahy. Věříme, že jim vestavba ještě 
skvěle poslouží.
8. dubna

Při výjezdu k požáru chaty v obci 
Žlutava bylo na místě události zjištěno, 
že se jedná o planý poplach.

10. dubna
Členové jednotky provedli rozebrání 

střechy na staré hasičské zbrojnici. Dřevo 
z vazby bylo použito na stavbu hranice 
při pálení čarodějnic, kovový odpad pu-
toval do sběru. Poděkování patří všem, 
kdo se brigády účastnili, obci Halenkovice 
za poskytnutí kontejneru a materiálu.

13. dubna
Dnes provedli členové SDH a JSDH sběr 

železného šrotu. Všem zúčastněným patří 
poděkování. Poděkování taky patří obci 
za zapůjčení vozíku, Martinu Trvajovi 
za poskytnutí traktoru a všem, kdo při-
spěli železným šrotem.

3. května
Naše jednotka zajistila nové vybavení 

pro tři nováčky ve sboru. Jedná se o zá-
sahové obleky Zahas IV, zásahové přilby 
Dräger HPS 7000 a tři páry zásahové obu-
vi Völkel. Pokračování na straně 55.
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27. června
Zasahovali jsem v místní části Lipové 

při požáru strniště. Na hasební práce 
byl použit vysokotlaký proud z Tatry 
815 a z RZA. Po uhašení bylo požářiš-
tě pomocí všech CAS důkladně prolito. 
Na místo se dostavila i jednotka HZS 
ZLK PS Otrokovice.

1. července 
První prázdninový den řešili členo-

vé jednotky následky silného větru, 
který provázel silné bouřky na většině 
území naší republiky. Jednalo se o po-
škozenou střechu a likvidaci dalších 
nahlášených událostí a monitorování 
obce a okolí směrem k Napajedlům 
a na Žlutavu, kde byl z mostka odstra-
něn polámaný strom. 

6. července 
Výstava hasící techniky RZA a CAS 32 

u příležitosti pouťových oslav ve Žluta-
vě.

26. července
Naše jednotka vypomáhala s úpravou 

motokrosové trati ve Žlutavské rokli.

Pokračování ze strany 54. nový člen naší rodiny
V sobotu 15. června nám byl oficiálně 

předán nový zásahový automobil RZA 
L2Z Ford Ranger. Předání se uskutečnilo 
v hasičské zbrojnici za přítomnosti za-
stupitelů obce, členů družebních sborů 
z Halenkova a Otrokovic a samozřejmě 
samotného výrobce a dodavatele auto-
mobilu Luďka Štěpaníka jednatele firmy 
WISS. 

Slavnostního předávání klíčů od no-
vého vozidla se ujal místostarosta obce 
pan Karel Platoš. Po předání následovalo 
přátelské posezení. Tímto bychom chtě-
li poděkovat zastupitelstvu obce v čele 
s panem starostou Jaromírem Blažkem 
za schválení a pořízení vozidla a firmě 
WISS za perfektní zpracování a provede-
ní výroby auta.

Josef Gabrhelík ml.
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Modeláři MoDel aiR sHow a Zlin cUP 2019
před deseti lety byl za-

ložen letecko modelář-
ský klub halenkovice. k oslavě tohoto výročí se doslova na-
bízelo využití tradiční akce Model air show a zlin cup 2019. 
a přesně tak to halenkovičtí modeláři provedli.

V Halenkovicích to žije a červen 2019 nebyl výjimkou. So-
botu 8. června 2019 si pro konání své akce zabrali právě naši 
modeláři. Jako každý rok, bylo i letos pro účinkující a hosty 
air show připraveno něco nového.

Opět o něco vylepšený a rozšířený areál letiště na Vrcho-
vici vítal modeláře od nás i ze Slovenska už několik dní pře-
dem. I tento rok vyrostl na okraji travnaté plochy kemp, kte-
rý, jak se zdálo, byl zase o něco větší než v přechozích letech.

Už od pátku se poletovalo, a navíc proběhla malá oslava 
výročí založení halenkovického klubu.

 Sobotní program měl oficiálně začít v 10:30, což se nako-
nec povedlo. Stejně jako minulý rok do průběhu akce pro-
mluvilo počasí. Kolem poledne se prudce ochladilo, začalo 
vyfukovat a objevily se i nějaké dešťové kapky. Odloženy byly 
letové ukázky modelů i ultralehkého vrtulníku. Organizátoři 
ale svoje letiště znají, proto nepropadali panice. A jako ob-
vykle měli pravdu. Vítr postupně ustával a program se mohl 
rozběhnout znovu na plné obrátky. 

Lavičky u bufetu vedle letištní budovy se postupně zapl-
ňovaly nejen přítomnými modeláři, ale i hosty, kteří za dobu 
konání této akce ví, že tady to bývá vždycky na pohodu. Po-
větrností podmínky se zlepšily tak, že se nad letištěm mohla 
objevit stálice halenkovických vzdušných show – ultralehký 
vrtulník CH-7 Kompress, jehož 
pilot letos předvedl schopnosti 
stroje ve zbrusu nové letové ukáz-
ce doprovázené dynamickým hu-
debním podkresem. Samozřej-
mě, že nechyběly letové ukázky 
elektroletů, letadel se spalovacím 
motorem, několikrát nad letištěm 
zasvištěl proudový cvičný model 
„Valašského prúdového letectva“. 
Nemohla chybět ani vysoká akro-
bacie a legendární ukázka skupi-
nové slétanosti Zlinů 143 M-AF.  

Všechno dění na ploše i ve 
vzduchu bylo doprovázeno eru-
dovaným komentářem. Ve finále 

přenechali modeláři letiště dětem, kterých se z různých zá-
koutí letiště z ničeho nic vyrojily na čtyři desítky. Každý malý 
účastník obdržel své házedlo, se kterým se ale letos nesoutě-
žilo. Všichni si mohli házet, jak chtěli a děti toho také dosyta 
využily. 

Komentovaný program místo ve čtyři skončil až o půl šes-
té, a to velmi stylově. V loňském roce byl jednou z hvězd této 
akce velký model zemědělského letounu Z 37 Čmelák. Tato 
maketa se v Halenkovicích objevila i letos a vzbuzovala ob-
div jak svým provedením, tak i její letovou ukázkou. To ale 
ještě téměř nikdo netušil, že si dokonalost tohoto modelu 
budou diváci moci porovnat s jeho skutečnou předlohou, 
která si do Halenkovic odskočila ze srazu Čmeláků. „Žlutý 
Čmelák“ předvedl famózní letovou ukázku, při které si mno-
ho přítomných oživilo vzpomínky třicet a více let staré, když 
letadlo tohoto typu na jaře a na podzim takřka pravidelně 
startovalo a přistávalo na zemědělském letišti na Drahách. 
Dunění hvězdicového motoru, nízké průlety a imitace práš-
kování pomocí kouřového efektu nenechalo nikoho z pří-
tomných chladným.

Když se zvuk „Čmeláka“ ztratil za horizontem, nastal čas 
vyhlašování jednotlivých modelářských kategorií (cena 
za dynamickou ukázku, cena za statickou ukázku, cena 
za akrobacii, letový projev a skupinovou slétanost). Obloha 
se vyčistila úplně a nastaly ideální podmínky pro večerní po-
létání, úklid letiště a bufetový rozbor akce, která se našim 
modelářům opět skvěle vydařila. RJ, foto: lubomír Hrabal, RH
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BiaTlonMedailové Žně
letní biatlonovou sezónu jsme zahájili 
dvěma kvalifikačními závody na český 
pohár ve zdětíně u prostějova. 
Další kvalifikační závody proběhly v Těr-
licku, Břidličné, Rožnově pod Radhoštěm 
a Bystřici pod Hostýnem. Těchto závodů 
se zúčastnilo 21 našich sportovců. Na Čes-
ký pohár postoupilo 13 sportovců. 
První kolo Českého poháru proběhlo 
ve Starém Městě pod Landštejnem, kde 
jsme získali tři medaile. štěpán palla zla-
tou a bronzovou, Monika Železníková 
bronzovou. 
Z druhého kola Českého poháru jsme 
si odvezli pět medailí. Bronzovou zís-
kal ondřej hubáček, ondřej slováček 
a štěpán palla. Zlatou Monika Železní-
ková a richard vašíček. 
Třetí kolo proběhne v biatlonovém areálu 
Hraběnka v Jilemnici.

František Palla
monika Železníková, 

Bystřice pod Hostýnem
monika Železníková, 

staré město pod landštějnem 

Bystřice pod Hostýnem monika Železníková, staré město pod landštějnem 

staré město pod landštějnem staré město pod landštějnem 
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v neděli 31. března 2019 proběhl v tělocvičně zš halenkovi-
ce 2. ročník florbalového turnaje o putovní pohár starosty obce 
halenkovice, který zorganizoval a vedl trenér jaroslav jurásek.

Turnaje se zúčastnilo 9 týmů mladších žáků. Všechny týmy bojo-
valy ze všech sil od začátku až do konce turnaje. Zápasy byly plné 
sportovního napětí a emocí.

O první místo turnaje si zahrál domácí tým Halenkovice Kluci 
a tým FBC Slovácko. Po stavu 1:1 rozhodly o vítězi střely na branku 
a PUTOVNÍ POHÁR ZÍSKALI KLUCI Z HALENKOVIC.

Z každého týmu byl vyhlášen nejlepší hráč, kterým se za tým Ha-
lenkovice Kluci stal jan kašný a za tým Halenkovice Holky sandra 
kulíšková. Nejlepším střelcem celého turnaje byl vyhlášen Tomáš 
Maňásek z týmu ZŠ Huštěnovice A.

Krásné poháry, medaile i sladké odměny předal hráčům starosta 
obce pan Jaromír Blažek.
celkové pořadí TýMů:
1. místo halenkovice kluci
2. místo FBC Slovácko
3. místo Luhačovice A
4. místo Huštěnovice A
5. místo  SVČ Včelín  

Bystřice pod Hostýnem
6. místo halenkovice holky
7. místo DDM Hranice na Moravě
8. místo Luhačovice B
9. místo Huštěnovice B olga Idesová

FlorBal Florbalový turnaj o putovní pohár 
starosty obce halenkovice

Florbalový turnaj Želechovice nad dřevnicí
ve středu 3. dubna 2019 jsme se vydali s týmem malých florba-
lových hráčů, který tvořilo šest hráčů, do Želechovic nad dřev-
nicí, kde se konal turnaj ve florbale pro mladší žáky.
Cesta linkovým autobusem nám utíkala docela dobře, takže jsme 
se v Želechovicích ocitli za chviličku. Byli jsme trochu nervózní a plni 
očekávání. Nastoupilo proti nám 7 dalších týmů z blízkého i daleké-
ho okolí. Byly tam týmy například z Huštěnovic, ale třeba i ze Zlína, 
z Jasenné, z Trnavy a samozřejmě domácí Želechovice.
Turnaj byl hrán formou „každý s každým“, takže jsme si zahrá-
li opravdu se všemi, a nebylo to jednoduché. Ostatní týmy hrály 
opravdu dobře, ale naši kluci se snažili ze všech sil. Zápasy byly dost 
vyrovnané. Kluci se však nenechali zastrašit a hráli opravdu krásně. 
Zaslouženě si vybojovali 3. místo. Výsledky byly docela vyrovnané, 
takže od druhého a prvního místa nás dělilo jen pár bodů.
Pocit medailového umístění po celém dnu hraní byl nádherný. Kluci 
byli šťastní a s blaženým pocitem si odváželi medaile, pohár, diplom 
a nové zkušenosti. Za krásné zápasy a zkušenosti klukům děkuji 
a těším se na další úspěchy.

simona Přílučíková

Florbalový turnaj v huštěnovicích
dne 30. května 2019 jsme se opět vydali na florbalový turnaj, 
tentokrát do huštěnovic. jeli jsme tam linkovým autobusem 
s přestupem v napajedlech. cesta byla poklidná a všichni se tě-
šili, na nové dobrodružství, adrenalin a zážitky.
V Huštěnovicích se konal turnaj v Obecním domě, kde je tělocvična. 
Našimi soupeři, krom Huštěnovic, které utvořily dvě družstva, byly 
ještě Kunovice. Nás jelo také hodně a zvládli jsme utvořit celkem tři 
družstva.
Zápasy byly těžké, mnohdy vyrovnané a plné emocí, radosti a někdy 
bohužel i smutku z porážky, ale to je sport a je třeba to brát sportov-
ně. Naše týmy Halenkovice Holky, Halenkovice Yellow a Halenkovice 
Blue, se snažily, jak mohly. Nakonec jsme si vybojovali krásná místa, 
a to Halenkovice Yellow 3. místo, Halenkovice Holky byly nakonec 
páté, a Halenkovice Blue šestí.
Vyhlašovali se také nejlepší hráči z každého družstva, a to je vždy 
těžké někoho vybrat, protože se vždy snaží hrát všichni dobře, ale 
dnes podali opravdu bezchybný výkon tihle hráči: norbert pešl, pe-
tra Mrázková a Milan koutný.
celkové pořadí TýMů pak Bylo: 
1. místo ZŠ Huštěnovice
2. místo ZŠ Kudlovice
3. místo ZŠ Halenkovice Yellow
4. místo ZŠ Huštěnovice Pink
5. místo ZŠ Halenkovice Holky
6. místo ZŠ Halenkovice Blue.
Všem dětem, které se turnaje zúčastnily chci poděkovat za opět 
skvělé zážitky, vzorné chování na turnaji i při cestování autobusem 
a těším se na další turnaj. simona Přílučíková
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FoTBalstavební práce a brigády
orkán eberhard, který se minulý týden přehnal přes naši zem, způsobil škody 

i na halenkovickém hřišti. ztížil tak přípravu fotbalového areálu pro jarní část 
fotbalové sezóny.

Došlo zejména k poškození obou střídaček, orkán dorazil i klubovou vlajku, která ale 
byla už před tím řádně načatá. Silný vítr ze střídaček vytrhal lexanové panely. Opravy 
probíhaly během brigády, která se uskutečnila v sobotu 16. března 2019 a účastnili se jí 
členové výboru TJ. V rámci této akce byly připraveny prostory šaten na výměnu oken, 
která by se měla stihnout ještě do začátku prvního jarního soutěžního zápasu.

V pátek 8. a 15. března se uskutečnily také brigády v budově šaten. Postupně byl vy-
klizen sklad dresů a vybavení a zlikvidovány staré skříně. Pan Richard Vašíček sklad 
vymaloval a do místnosti byly nainstalovány nově sestavené kovové regály. Při těchto 
brigádách vypomohli i hráči áčka. RJ

ebeRHaRD si ZařáDil i na naŠeM HřiŠTi

bUDoVa ŠaTen TJ HalenkoVice Začíná Po TřiceTi leTecH PoMalU MěniT TVář
v sobotu 30. března proběhla brigáda na budově šaten Tj halen-

kovice. změna vzhledu budovy je patrná na první pohled. ale to je 
jen začátek.

V devět hodin ráno se na hřišti sešlo osm členů výboru a hráčů áčka, 
před kterými byl úkol vyměnit boční část podbití střechy budovy šaten. 
Palubky, které statečně čelily dešti, sněhu, větru a slunci od roku 1989 už 
měly své nejlepší roky za sebou, proto bylo rozhodnuto o jejich náhradě 
za trapézový pozinkovaný plech. Po demontáži palubek se v dutinách 
střechy zjevila četná vosí a sršní hnízda, která byla během prací odstra-
něna. Během brigády se podařilo oplechovat celou severní a západní 
stranu budovy. Za zapůjčení lešení děkujeme panu Martinu Jelšíkovi.

Stihnulo se toho ale víc. Byly usazeny patky pro skladovací kontejner 
hospodáře, který bude umístěn blíž ke střídačce domácích. S přesným 
ustavením nám pomohli kluci Chochulovi, díky. Děkujeme také Luďovi 
Mikešovi, za osazení mříží, které budou chránit nová okna. Na pět ho-
din práce celkem slušný výsledek ;-) Děkujeme všem, kteří přiložili ruku 
k dílu. Tímto ale zdaleka nekončíme... RJ

sTaVební PRáce na HřiŠTi
v úterý 14. května 2019 byly zaháje-

ny práce na výstavbě zpevněných ploch 
v okolí budovy šaten Tj halenkovice.

Součástí prací bude položení potrubí 
pro dopravu dešťové vody, sbírané z par-
koviště, které sousedí se hřištěm. Dojde 
také k uložení elektrického vedení k na-
pájení světelné tabule. Po dokončení vý-
kopových prací budou zahájeny stavební 
práce, které mají za cíl opravit a dobu-
dovat zpevněné plochy kolem střídaček 
a před budovou šaten.                                RJ

HRoMaDa TRáVy – Ve skliZni Pícnin JsMe sPlnili Plán ;-)
květnové počasí si s námi pěkně po-

hrálo. déšť způsobil velké zpoždění 
stavebních prací před šatnami a vy-
hnal trávu do výšky.

Před posledním soutěžním utkáním se-
zóny proběhla první z řady brigád, které 
mají za úkol připravit areál fotbalového 
hřiště na oslavy výročí 
založení Sokola a halen-
kovického fotbalu.

Na brigádu se sešlo šest 
členů TJ, dva křoviňáky 
a Beryho brutální trak-
tor s vlekem. Pro diváky, 
zejména pak pro old fans 
od šaten, bylo připraveno 
provizorní sezení k zá-
pasu proti Březové. Dále 
byla k elektřině připojena 
hospodářova buňka, trav-
ními záplatami ošetřeny 
puntíky pokutových kopů 
u obou branek a nalajno-

váno hřiště. Hlavní činností byla pacifikace 
vzrostlé trávy v prostorách kolem hřiště. 
Posečení a pohrabání trávy zabralo nej-
víc času, ale stálo to za to. Trávy byla plná 
vlečka a areál pěkně prokoukl.

Děkujeme všem, kteří se brigády zúčast-
nili.                                                                                     RJ
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ohlédnutí za sezónou 2018/2019
Máme za sebou další úspěšnou sezónu, která nám uká-

zala, že hranice mezi neúspěchem a úspěchem je nesmírně 
tenká.

Když v srpnu 2018 začínala další fotbalová sezóna, nikdo ne-
tušil, jaký to bude tobogán dolů – nahoru. Zkouška, která pro-
věří schopnosti fotbalistů, ale i věrnost a víru našich fanoušků. 
Jak už víme, všechno dopadlo dobře, ale cesta za úspěchem byla 
trnitá.

První zápasy náš tým zvládnul a všichni byli plni optimismu 
s důvěrou, že se podařilo navázat na předchozí sezónu, ve které 
TJ Halenkovice skončila na zaslouženém čtvrtém místě. Postu-
pem času se ale začaly objevovat nedostatky, které nás v prů-
běhu podzimu srazily až na úplné dno tabulky. Kdo zápasy vi-
děl, musel konstatovat jediné. Náš tým si byl schopen vytvářet 
gólové příležitosti, bohužel je neproměňoval. Jedinou světlou 
výjimkou byl Jiří Sudolský, který si svou gólovou porci odvedl. 
Bylo to frustrující i proto, že ve většině zápasů jsme měli herně 
navrch, převahu jsme byli schopni přetavit jen ve 14 bodů, a tak 
jsme do zimní přestávky vstupovali na předposledním místě.

Zimní přípravu vedl nový člen výboru TJ, Michal huťka, 
který převzal tým po pavlu krátkém. Pavel přerušil svou čin-
nost ze zdravotních důvodů. Pavlovi přejeme zdraví a věříme, 
že se mezi nás opět vrátí. V zimě mužstvo mohlo nově využívat 
nejen tělocvičnu ZŠ, ale také nové víceúčelové sportoviště u ško-
ly. Na konci zimy proběhlo soustředění, které bylo zaměřeno 
na kondici a práci s míčem.

Před zahájením jarní části sezóny jsme sehráli dva přípravné 
zápasy. Oba vítězné a v obou se prosadil Milan Stuchlík, který 
nemohl podzim absolvovat z důvodu zranění.

Vítěznou náladu z přípravy si naše mužstvo přeneslo i do jar-
ních soutěžních zápasů, ve kterých jako by zapomnělo na střelec-
ké trápení. Na gólové zápisy z přípraváků navázal Milan Stuchlík, 
Jirka Sudolský předváděl svůj střelecký standard, gólově se pro-
sazoval i Dan Kocián a několik utkání rozhodli i sváteční střelci. 
Střelecky se prosadilo celkem 11 hráčů ze všech řad. Je třeba 
zmínit skvělý výkon obranné řady, její hráči jsou rychlí a spoleh-
liví. Velkým přehledem a bojovností se vyznačovala záloha, která 
v pravý čas dokázala utkání nasměrovat v náš prospěch. Muž-
stvo se pomalu adaptovalo na styl, který mu postupně vtiskával 

Michal Huťka. Ten díky svému aktivnímu koučingu při zápasech 
vedl tým ke kombinační hře a snažil se eliminovat hru na dlouhé 
nakopávané míče. V zápasech, které nemohl Michal odkoučovat, 
mužstvo velmi úspěšně vedl ondra Gabrhelík, kterému se na 
příklad podařilo dovést halenkovické k bodové loupeži na hřišti 
lídra tabulky (v Kašavě).

Samostatnou kapitolou jsou naši golmani. Martin vykou-
kal a Tomáš janošek jsou asi nejvyrovnanější, kvalitní dvojicí 
brankářů v soutěži. Kluci působí tak, že jim konkurence prospí-
vá a má pozitivní vliv na zlepšování jejich výkonů. Sympatická 
je i jejich vzájemná podpora, naši gólmani si fandí, a to je příjem-
né zjištění.

S úspěchy přicházela do týmu i pohoda. Ne, že by si kluci po 
podzimu nevěřili. Z hrací plochy totiž viděli mnohem lépe než 
někteří nevěřící příznivci, že od úspěchu je dělily často jen drob-
nosti. Mužstvo více komunikuje na hřišti, zápasem žije i lavička, 
kluci se podporují.

To vše sečteno podtrženo přineslo parádní jarní jízdu, která 
fotbalový A tým vynesla až na 5. místo tabulky. V rámci jara jsme 
sehráli mnoho atraktivních zápasů, při kterých bylo k vidění 
spoustu gólů. Kapitán týmu, jiří sudolský, byl třetím nejlepším 
střelcem soutěže (20 gólů – od druhého místa jej dělil jeden gól). 
14. místo v tomto srovnání obsadil s 10 góly Milan stuchlík, 
který všechny svoje úspěchy nastřádal během jara.

Pokračování na straně 61.
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souTěŽ MuŽů • iii. Třída • skupina a
přehled výsledků jarní části 
15. ne 24. 3. Tj halenkovice TJ Fatra Slavia Napajedla 2:0 (1:0)
16. ne 31. 3. Slovácká Sparta Spytihněv Tj halenkovice 3:2 pk (1:1)
17. ne 7. 4. Tj halenkovice TJ Sokol Pohořelice 0:1 (0:1)
18. ne 14. 4. FC Doubravy Tj halenkovice 5:6 (2:3)
19. ne 21. 4. Tj halenkovice SK Zlín 1931 3:0 (2:0)
20. ne 28. 4. FC Brězůvky Tj halenkovice 1:6 (1:2)
21. ne 5. 5. Tj halenkovice TJ Sokol Tečovice 3:0 (0:0)
22. so 11. 5. Sportovní Klub Lukov Tj halenkovice 0:1 (0:0)
23. ne 19. 5. Tj halenkovice FC Žlutava 0:2 (0:1)
24. ne 26. 5. TJ Kašava Tj halenkovice 1:2 pk (1:0)
25. ne 2. 6. Tj halenkovice TJ Sokol Březová 6:4 (3:0)
26. ne 9. 6. SK Vizovice Tj halenkovice 2:5 (1:4)
14. so 15. 6. TJ Sokol Lípa Tj halenkovice 1:2 (0:0)

konečná tabulka 2018/2019 
  Tým z v vp pp p skóre B

 1. TJ Kašava 26 14 4 5 3 72:36 55
 2. Sokol Pohořelice 26 13 5 0 8 55:45 49
 3. SK Vizovice 26 13 3 2 8 63:49 47
 4. FS Napajedla B 26 12 3 3 8 58:53 45
 5. Tj halenkovice 26 12 3 2 9 57:44 44
 6. SK Lukov 26 11 3 3 9 52:53 42
 7. TJ Sokol Březová 26 10 3 3 10 47:49 39
 8. FC Žlutava 26 11 1 3 11 48:46 38
 9. SK Zlín 1931 26 10 2 2 12 60:56 36
 10.  TJ Sokol Lípa 26 7 5 5 9 50:47 36
 11.  TJ Sokol Tečovice B 26 10 0 5 11 38:39 35
 12.  SK Březůvky 26 8 4 2 12 30:48 34
 13.  FC Slovácká Sparta Spytihněv 26 5 6 2 13 33:59 29
 14.  FC Doubravy 26 4 0 5 17 54:93 17

 2. kolo Kašava–halenkovice  NE  11. 8. 2019  17:00
 3. kolo halenkovice–Březůvky  NE  18. 8. 2019  16:30
 4. kolo Pohořelice–halenkovice  NE  25. 8. 2019  16:30
 5. kolo  halenkovice–Lukov  NE  1. 9. 2019  16:00
 6. kolo  Vizovice–halenkovice  NE  8. 9. 2019  16:00
 7. kolo halenkovice–Lípa  NE  15. 9. 2019  16:00
 8. kolo SK Zlín–halenkovice  NE  22. 9. 2019  15:30 
 9. kolo halenkovice–Napajedla B  NE  29. 9. 2019  15:30
 10. kolo halenkovice–Tečovice B  NE  6. 10. 2019  15:00
 11. kolo Spytihněv–halenkovice  NE  13. 10. 2019  15:00
 12. kolo halenkovice–Žlutava  NE  20. 10. 2019  14:30
 13. kolo Lhota–halenkovice  NE  27. 10. 2019  14:00
 1. kolo halenkovice–Březová  NE  3. 11. 2019  13:30

rozpis zápasů – podzim 2019/2020

Celou sezónu zakončila oslava 100. výročí založení soko-
la a 80 let kopané v halenkovicích, při které se A mužstvo 
TJ Halenkovice utkalo s týmem staré gardy Fastavu Zlín. I ten-
to zápas naše mužstvo, v jehož řadách nastoupili i trenéři Mi-
chal Huťka a Ondra Gabrhelík a bývalý předseda TJ, Vladimír 
Wozar, naši zvládli a zvítězili 3:2. Kluci při tomto utkání z blíz-
ka viděli, jak hrají fotbalové legendy po letech, a že fotbalové 
umění se nezapomíná.

Poděkování zaslouží skalní příznivci i občasní diváci na-
šich zápasů. Na halenkovická utkání chodí jedna z nejlep-
ších návštěv v soutěži. Derby zápasy mají návštěvu, o které 
se může zdát i některým týmům z vyšších soutěží. Nejvěrněj-
ší pak nevynechávají ani venkovní zápasy. Je příjemné vědět, 
že je o náš fotbal zájem. Děkujeme.

Výbor TJ Halenkovice děkuje hráčům a fanouškům za celou 
sezónu 2018/2019. Do sezóny 2019/2020 bylo mužstvo při-
hlášeno. Budeme se těšit a uvidíme... RJ

Pokračování ze strany 60.

www.tjhalenkovice.cz
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Mládežnické týmy ladí formu v napajedlech
v neděli 10. března se naše starší 

přípravka zúčastnila turnaje v na-
pajedlech, kde předvedla dobrý vý-
kon, který ne úplně odpovídá koneč-
nému umístění. 

Vedoucím týmu pro turnaj starších 
přípravek byl Jirka Sudolský, který 
účast našeho mužstva zhodnotil ná-
sledovně: „Turnaj dopadl dobře. Nikdo 
se nezranil a kluci si pěkně zahráli. 
Skončili jsme 5. ze šesti zúčastněných. 
První zápas jsme remizovali 1:1 s Na-
pajedly. Druhý zápas jsme porazili 1:0 
Louky a potom postupně prohráli s Os-
trožskou Novou Vsí 4:0, Baťovu jsme 
podlehli smolně 2:1 a poslední zápas 
nás porazil Hluk 6:0 (ten vyhrál celko-
vě).

Kluci se snažili, ale týmy Ostrožské 
a Hluku byly herně lepší. Do Napaje-
del od nás jelo 10 hráčů. Branku hájil 
Honza Kašný, který pochytal hodně 
dalších gólových situací. V poli hrálo 
těchto 9 hráčů –Jakub Kníchal, Filip 
Žalčík, Jan Musil, Šimon Veselský, Víťa 
Holešovský, Štěpán Abrahám, David 
Fischer, Norbert Pešl a Jirka Flašar. 
Nejlepším a zároveň jediným střelcem 
byl Víťa Holešovský se 3 góly. I ostat-
ní kluci měli šance, které ale zastavila 
buď branková konstrukce nebo soupe-
řův gólman.“
konečné pořadí turnaje:
1. Hluk 4. Baťov
2. Ostrožská Nová Ves 5. Halenkovice
3. Napajedla 6. Louky

„Turnaj si kluci užili a věřím, že si od-
nesli i řadu nových fotbalových zkuše-
ností a poznatků,“ dodává Jirka Sudolský.

RJ

PRVní DUbnoVý PáTek bylo na HřiŠTi RUŠno
v pátek 5. dubna 2019, bylo halenko-

vické fotbalové hřiště pěkně zaplněné. 
setkalo se zde několik fotbalových gene-
rací...

přípravky halenkovic se utkaly s dětskými týmy zlínského Fastavu
v úterý 16. dubna odpoledne panovalo ideální fotbalové počasí. sví-

tilo slunce, nebylo ani zima ani vedro, prostě akorát na fotbalový zápas.
V dalším kole soutěže přípravek porovnala mladší a starší přípravka 

TJ Halenkovice své síly s dětmi, které hájí barvy Fastavu Zlín. Krásné 
počasí na halenkovické hřiště přilákalo něco kolem padesáti fotbalistů 
a fotbalistek s početným doprovodem. Zápasy byly plné hezkých fotba-
lových akcí a gólů.

Starší přípravka TJ Halenkovice porazila zlínský tým 7:2. Halenkovičtí klu-
ci předvedli skvělý výkon, je ale třeba přiznat, že v jejich prospěch hrála i výš-
ková převaha. Naše mladší přípravka nadělila Fastavu krásné čtyři góly, ten jí 
na oplátku nasázel gólů čtrnáct. Utkání to bylo bojovné a děvčata a kluci obou 
mužstev na sebe mohou být za předvedenou hru právem pyšní. RJ

naši mladší žáci vybojovali své první jarní vítězství
naši mladší žáci mají za sebou dramatický zápas, ve kte-

rém bojovali jako lvi a byli za to odměněni...
Bez obvyklých opor a bez možnosti střídání (v osmi hráčích) 

nastoupili ve čtvrtek 16. května 2019 halenkovičtí mladší žáci 
proti početnému soupeři na hřišti v Kostelci.

Sestava mladších žáků TJ Halenkovice: jančík Martin, vaší-
ček roman, abrahám štěpán, kašný jan, kašpárek daniel, 
Gabrhelík vojtěch, Žalčík Filip, pacholský jiří.

 Přestože se pro halenkovické zápas vyvíjel nepříznivě a pro-
hrávali už 2:0, podařilo se jim skóre vyrovnat na 3:3 a těsně 
před koncem utkání dokonce otočit až na vítězných 3:4. Tři 
góly našeho týmu vstřelil Honza Kašný, jeden gól (a 3 asisten-
ce) :-) zaznamenal Vojta Gabrhelík.

Celý tým na závěr utkání prožíval euforii z fantastického vý-
sledku, který byl zaslouženou odměnou za předvedený výkon. 
Osmi statečným patří velká pochvala a gratulace! RJ

Mladší žáci v tento den sehráli svůj 
první jarní zápas proti atraktivnímu, ale 
těžkému soupeři. Přijelo k nám mužstvo 
Fastav Zlín U 11. Kluci bojovali a svou 
kůži nedali lacino. I tak to stačilo jen 
na porážku 2:10. Je fajn, že se našim po-
dařilo dvakrát zaskórovat. Halenkovické 
mužstvo vedl trenér Richard Vašíček, 
utkání pískal Ondra Gabrhelík.

Jen o pár metrů vedle trénovaly pod 
vedením Oldy Prokopa a Pepy Štulíře 
naše přípravkové naděje. Přípravky čekal 
první zápas v neděli.

Po utkání mladších žáků na trávu, která 
v průběhu týdne podstoupila provzduš-

ňovací zásah, v rámci pátečního tréninku 
vyběhlo jedenáct hráčů Áčka. S Michalem 
Huťkou se připravovali na nedělní derby 
proti Pohořelicím.

Na umělé trávě bylo k vidění pro změ-
nu jedenáct příslušníků staré gardy, kte-
rá si zde užívala čerstvého vzduchu při 
svém obvyklém pátečním fotbálku.

Rušný provoz byl také na zahrádce 
a v hospodě na hřišti, a aby toho neby-
lo málo, pánové z výboru TJ a fotbalisté 
A týmu se dali do opravy střídaček poni-
čených silným větrem. Materiál na opra-
vu nám poskytl pan Žůrek – děkujeme.  

RJ
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národní reprezentaci doplnila rodačka z halenkovic
po premiérové sezóně v královehradeckém týmu za-

mířila pětadvacetiletá basketbalistka klára vojtíková 
do české národní reprezentace.

Za svou dvanáctiletou sportovní kariéru prošla hned ně-
kolika kluby. Začínala ve Zlíně, odkud se přes Kroměříž, 
Olomouc, Brno a Ostravu přesunula až do východočeské 
metropole. Po boku nových spoluhráček odehrála svou nej-
úspěšnější klubovou sezónu, kdy s týmem získala stříbro 

ve Středoevropské lize, 
zlato v Českém poháru 
a bronz v Ženské basket-
balové lize. 

Následně byla nomi-
nována do reprezentač-
ního týmu žen. Konku-
rence byla velká, stejně 
tak radost z nečekané 
zprávy. „Zrovna ten den 
jsem chyběla na trénin-
ku. Pak za mnou přišla 
spoluhráčka, že prý 
jsem v nominaci do re-
prezentace. Já ji odvětila, 
ať si ze mě nedělá sran-
du,“ uvedla v rozhovoru 
pro Pardubický deník. 

Mistrovství Evropy 
konanému v Srbsku 
a Lotyšsku předcházela 
šestitýdenní příprava 
a několik přípravných 

utkání, na základě kterých byla utvořena finální dvanáctka 
hráček. Český tým se ve skupině utkal s Francií, Švédskem 
a Černou Horou. Po dobrém výkonu s Francií a vítězství nad 
Švédskem však přišel smolný zápas s Černou Horou, po kte-
rém Český tým bohužel vypadl ze šampionátu již v základní 
skupině. K postupu chyběly pouhé dva body, kdy český tým 
mohl prohrát maximálně o jedenáct bodů, basketbalistky 
však podlehly rozdílem třinácti bodů. 

Nyní se Klára již připravuje na nadcházející sezónu, kterou 
hradecké basketbalistky začínají 28. 9. na půdě brněnských 
Žabin. 

Ivona dundálková a lucie Vojtíková
Foto: www.fiba.basketball / ČBF

dívky se švihadly – Girls WiTh rope  
ahoj, jsme sportovní tým skládají-

cí se ze sedmi děvčat, které závodně 
skáčou přes švihadlo. 

Tak jako každý rok jsme navštívily 
MIA festival v Otrokovicích, kde jsme ná-
sledně postoupily na Mistrovství České 
republiky v Praze, které se každoročně 
konalo v Lucerně dne 19. května 2019. 
Před vystoupením jsme se pilně připra-
vovaly a taky se to ukázalo na našem vý-
sledku. Z Prahy jsme si odvezly 1. místo 
a krásného medvídka, kterého jsme zís-
kaly za největší počet bodů za celý den. 
Prahu jsme si velice užily a doufáme, že 
se nám bude dařit i nadále.          tÝm GWR



2019 / 3 64č. 91

rychlí „holuBi“
na laskavé pozvání starosty obce 

pohořelice, pana jaroslava němečka, 
jsme v sobotu 8. června 2019 navštívili 
akci s názvem „Turnaj zastupitelstev – 
emirátů ve střelbě“, konané na střelnici 
u pana Míky, v krásném lesním prostře-
dí hájenky za obcí pohořelice. 

Každá obec měla vyslat čtyřčlenné druž-
stvo. Naše družstvo tvořili Josef Hrbáček, 
Ondřej Hrbáček, Antonín Stratil a Karel 
Platoš. Již při příjezdu na střelnici bylo vi-
dět, že akce je dost populární. Sešlo se zde 
již několik desítek lidí. V devět hodin 
se úvodního slova zhostil hlavní pořadatel, 
starosta obce Pohořelice pan Jaroslav Ně-
meček. Všechny přítomné pozdravil a po-
děkoval, že se dostavili v takovém hojném 
počtu. Také poděkoval všem osobám z řad 
obecního úřadu a také místnímu myslivec-
kému sdružení za pomoc při organizaci. 
Majiteli střelnice panu Míkovi za umožně-
ní uspořádání střeleb v tomto prostoru. 

My jsme se pak jmenovitě zaregistrovali 
a obdrželi pořadové číslo. Každé družstvo 
se následně zúčastnilo tří disciplín za účas-

ti dohlížejících komisařů, kteří zapisovali 
dosažené výsledky. Kvůli zrychlení celé 
soutěže začínalo každé družstvo na jiné 
disciplíně. První naše disciplína byla střel-
ba z pistole na figurínu. Je to disciplína, 
ve které jsem si osobně věřil, protože jsem 
měl zkušenosti se střelbou z pistole. Naše 
družstvo první disciplínu zvládlo docela 
dobře. Pak následovala střelba z maloráž-
ky na plechový terč na vzdálenost 25 m. 
Při této disciplíně měli výhodu myslivci, 
přece jen je to „jejich parketa“, a že mnohá 
družstva ve svých řadách zástupce mysli-
veckého sdružení měla, bylo hned poznat. 
I toto stanoviště jsme průměrně zvládli 
a pokračovali jsme na poslední disciplínu, 
což byla střelba z brokovnice na „holuby“. 
Mnoho přítomných bralo uvedenou disci-
plínu jako nejtěžší. Doposud terče pouze 
stály, ale tady to lítalo dost rychle. Naše 
družstvo na této disciplíně nebylo úplně 
ztracené a zasáhli jsme všichni. Po dobo-
jování „s holuby“ jsme mohli již jen v klidu 
sledovat ostatní, jak prožívají své úspěchy 
i neúspěchy na jednotlivých stanovištích.  

Po dokončení všech disciplín, přišlo 
na řadu vyhodnocení celé akce, kterého 
se ujal opět starosta Pohořelic pan Jaroslav 
Němeček. Střeleb se celkem zúčastnilo de-
set družstev mužů a jedno družstvo žen. 
Naše družstvo se umístilo na pěkném sed-
mém místě. Rovněž jsme obdrželi diplom, 
který nám bude tuto příjemnou akci při-
pomínat. Po předání diplomů, a vítězům 
na prvních třech místech i pohárů, jsme 
byli všichni pozváni k občerstvení a na gu-
láš, který připravili pracovníci obce. Guláš 
byl velice chutný a určitě každému při-
šel vhod. Už jsme vyhládli. Pak jsme ještě 
chvíli všichni setrvali v družném posezení 
a rozhovorech a postupně se rozcházeli či 
rozjížděli do svých obcí. 

Bylo to velice příjemně strávené sobot-
ní dopoledne, kdy jsem se potkal s přá-
teli, které jsem delší dobu neviděl a mohl 
se seznámit s novými lidmi. Důležité je, že 
všechno proběhlo v pořádku, bez žádného 
zranění. Přece jen to byly střelby. Pod hes-
lem: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit 
se,“ uvidíme příští rok.                     Karel Platoš

vlajky Tj halenkovice vlály ve Wembley
kvalifikační los přisoudil české republice do skupiny mužstvo ang-

lie. první zápas naší kvalifikační skupiny se hrál právě v kolébce fotba-
lu a nenechali si jej ujít ani příznivci a aktivní členové našeho klubu.

Cestu do Anglie si nezávisle na sobě naplánovalo několik halenkovických 
skupinek fanoušků. Přestože byl stadion zaplněn téměř po špunt (více než 
82 tisíci diváky), halenkovičtí se našli a mohli tak spolu zapózovat před ob-
jektivy mobilů a fotoaparátů s vlajkou TJ Halenkovice.

Jak dopadlo utkání určitě víte. Věřte, že se fandilo fest a druhý den spoustu 
příznivců moc nemluvilo. Nebylo to ovšem ze smutku po porážce 5:0, ale 
proto, že prostě mluvit nemohli. Pobyt v této gigantické aréně byl elektrizu-
jící a všechny nadchnul. Po skončení se nikomu nechtělo pryč i přes neslav-
ný výsledek zápasu.

Mohli jsme tak vidět pozápasovou péči o trávník, nepříliš rovné lajnování 
:-) a pořídit několik fotek na památku. Své místo na stadionu našla i jedna 
nálepka TJH a přidala se tak ke své sestřičce, která visela a možná ještě visí 
na Camp Nou v Barceloně. RJ
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MisTRoVsTVí sVěTa 2019 
napsali o nás 21. května 2019 
Ve dnech 10. 5. 2019 – 26. 5. 2019 se na Slovensku konal 

83. ročník Mistrovství světa v ledním hokeji. České muž-
stvo odehrálo své zápasy v Bratislavě. Svůj reprezentační 
hokejový tým přijelo do hlavního města Slovenska pod-
pořit desetitisíce fanoušků z České republiky. Nechyběli 
mezi nimi ani příznivci z Halenkovic, kteří s sebou měli 
samozřejmě i nepovinnou, ale doporučenou tekutou vý-
bavu každého halenkovjáka :-). Jak s ní naložili si můžete 
přečíst ve článku ze stránek hokej.cz. 

„oBrazeM: švýcarský piknik narušili češi, přinesli 
slivovičku

(BraTislava, od našeho zpravodaje) zatímco 
na ledě to v zápase našich se švýcary dost jiskřilo, 
mezi fanoušky tak vypjaté emoce neprýštily. naopak, 
i zde docházelo k soubojům, ale ve zcela přátelském 
duchu.

Skupina Švýcarů si před zápasem udělala piknik před 
Komenského universitou, což je hned naproti „zimáku“. 
Měli plynovou bombu, bochník švýcarského sýra, pova-
žovaného za nejlepší na světě, a připravovali si něco jako 
fondue. Vonělo to až k hale.

Jejich klid narušila skupina Moraváků, zřejmě přilákána 
linoucí se vůní. Pochopitelně nepřišli s prázdnou, i Mora-
va dala světu proslulou pochoutku, vonící po švestkách. 
Po kalíšku, po kalíšku...

 Švýcaři na to koukali nejdřív poněkud vyděšeně, pak 
ale ochutnali a jejich „upejpání“ bylo pryč. Mohu dosvěd-
čit, že pochoutka byla mimořádně jemná, jsem si jist, 
že ani ve Švýcarsku něco tak dobrého běžně nekonzumují. 
Na oplátku nabídli svůj sýr. Kdo vyhrál poměřování? Oba!

V Bratislavě tak došlo ke vzájemnému kulinářskému 
obohacení rozdílných národů. Byli jsme tak svědky pří-
kladu, že multikulturalismus fungovat může!“

Zdroj: hokej.cz / foto: Roman Kučera

1. rok cyklo vyhlídky halenkovice
příběh tohoto místa je spjatý s již dlouhou minulostí. 

vlastně se tu spojuje více příběhů v jeden. 
Hlavní je ten, že na tohle slunné místo s výhledem na Velkou 

Javořinu i na hrad Buchlov, si chodívala odpočinout už moje 
babička. Můj ctěný pantáta jí tady před drahnou dobou posta-
vil dřevěnou lavičku, kam chodívala rozjímat. 

Druhý i třetí příběh je spojený s cyklistikou. Jeden z nich má 
co do činění s Tomášem Baťou, který v letech 1934 až 1939 vy-
ráběl velice specifická kola pro své zaměstnance. Mám ta kola 
moc rád, a proto jsem jedno z nich postavil vedle lavičky. 

Další příběh už je trochu osobní. Tohle všechno stojí v těsné 
blízkosti našeho domu, který nám pomohlo postavit spousta 
místních i nemístních přátel. Proto jsme se s mou ženou roz-
hodli, že jako poděkování všem postavíme k lavičce i samoob-
služný servisní cyklostojan pro širokou veřejnost. 

Jste všichni vítáni.                                                 Gabroši z Vrchovice

Jirka sudolský a Ríša stočes v akci :-)) 
– zpráva se rozšířila jako blesk.
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diaManTová svaTBa

Zlatou svatbu – 50 let společného života oslavili manželé ludmi-
la a Milan Benkovi ze zádřinového. Sňatek uzavřeli 12. července 
1969 v Halenkovicích.

Diamantovou svatbu – 60 let společného života oslavili manželé 
josefa a ladislav klapalovi z katernic. Sňatek uzavřeli 11. dubna 
1959 v Halenkovicích.

Diamantovou svatbu – 60 let společného života oslavili manželé 
ludmila a zdeněk langerovi z pláňav. Sňatek uzavřeli 4. červen-
ce 1959 v Halenkovicích.

13. července 2019 se uskutečnil sraz 
halenkovických osmdesátníků.
3. řada stojící zleva:

František Stratil, František Gabryš, Václav 
Marholt, Ivan Blaha, Josef Močička, Pavel Ba-
štinec
2. řada stojící zleva:

Andělka Jirušková, Marie Špidlíková (roz. 
Čevorová), Jarmila Balejová (roz. Nováková), 
Ludmila Horková (roz. Juřenová), Marta Za-
pletalová (roz. Trvajová)
1. řada sedící zleva: 

Marie Skácelová (roz. Gabrhelíková), Laď-
ka Skopalová (roz. Kubičíková), Vlasta To-
misová (roz. Kubičíková), Marie Zapletalová 
(roz. Gajdošíková), Marie Gabrielová (roz. 
Gabryšová), Jarmila Pacáková (roz. Kochá-
ňová)

seTkání osMdesáTníků

zlaTá svaTBa

kulturní a společenské akce
 7. 9. 2019 sobota Myslivecký den 
 12. 10. 2019 sobota  drakiáda 
 19. 10. 2019 sobota zavření nebe
 10. 11. 2019 neděle hudební odpoledne
 30. 11. 2019 sobota rozsvícení vánočního stromu
 14. 12. 2019 sobota ples sportovců 
   17. 12. 2019  úterý vánoční besídka zš
 4. 1. 2020 sobota Tříkrálová sbírka
 18. 1. 2020 sobota hasičský ples 
 8. 2. 2020 sobota dětský karneval, diskotéka pro zš
 15. 2. 2020 sobota  rodičovský ples
v kulturním a společenském přehledu může docházet ke změ-
nám! aktualizace údajů probíhá na webových stránkách obce 
a v kabelové televizi na stanici infokanál halenkovice.  
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V sobotu 4. května a 22. června 2019 jsme 
na obecním úřadě v Halenkovicích do živo-
ta přivítali naše nejmenší děti. 

Pozvání na tuto malou slavnost přija-
li: Daniela Drdlíková a Miroslav Nekoranec 
se synem kamilem (foto č. 1), Veronika Za-
vřelová a Radim Karbowiak se synem ro-
manem (foto č. 2), Lenka Bartošíková a Jiří 
Januška s dcerou veronikou (foto č. 3), Ka-
teřina Habrnálová a Jiří Schöfr s dcerou 
klárou (foto č. 4), Markéta a Jiří Fürstovi 
se synem sebastianem (foto č. 5), Petra Vi-
čánková a Radim Baštinec s dcerou šárkou 
(foto č. 6), Nela Škrobáková a Martin Kopeč-
ný s dcerou štěpánkou (foto č. 7), Radka 

víTání oBčánků
a Martin Barešovi s dcerou Julií (foto č. 8), 
Michaela a Jan Mitáčkovi se synem kevi-
nem (foto č. 9) a Nikola a David Marholtovi 
se synem Tobiášem (foto č. 10). 

Pěkný program plný básniček, písniček 
a tanečků předvedly děti z mateřské ško-
ly a žákyně základní školy. Program nacvi-
čily pod vedením paní učitelky Černochové 
a Čechové. O hudební doprovod se posta-
rala paní Zuzana Šalášková. Pozdravit no-
vorozené děti přišli také příbuzní a přátelé 
rodičů.

Přejeme malým občánkům i jejich rodi-
čům pevné zdraví, hodně štěstí a spokoje-
nosti. Bohdana Blažková, matrikářka

2. 3. 4.

1.

6. 7.

9. 10.

5.

8.
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blaHoPřeJeMe

květen
50 let

Rostislav trvaj, dolina 720

55 let
Věnceslava Jadrníčková, Pláňavy 445

dana Režná, Katernice 125
milan Kašík, Pláňavy 504

Ing. martina Gregorová, Katernice 148

60 let
František Huťka, u svatých 205

Jarmila Říhová, dědina 7

65 let
mgr. Božena Kopecká, dědina 21
Božena Pekařová, u svatých 291

červen
50 let

František Palla, Záhumení 470

55 let 
Zdeněk Janík, Záhumení 614

Vlastimil Ptáček, Katernice 112
Hana Vojtášková, obecnice 643

60 let
ludmila Švubová, u svatých 402

ludmila Vančíková, Katernice 177
Josef Juřena, Pláňavy 645

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 92. čísla je k 15. 11. 2019. Zprávy za období 1. 8. až 15. 11. 2019, zajímavosti a pozvánky na další kulturní
a společenské dění zasílejte nejpozději k tomuto datu na adresu: zpravodaj@halenkovice.cz.

65 let
marcela Blažková, Pláňavy 260

miroslava almáši Rajtarová, dolina 726

červenec
50 let

Rudolf Horka, Katernice 388
Zdeňka Grebeníčková, Záhumení 639

55 let
Pavlína marholtová, Záhumení 565

Petr Gregor, Katernice 148

60 let
stanislav Kašpárek, Zádřinové 546

65 let
Jaroslav Žůrek, Zádřinové 657

Josef sklenařík, dolina 364
Zdeněk Zapletal, Záhumení 607

75 let
František Kocián, Kopec 572

srpen
50 let

Vladimír tomaštík, Zádřinové 68

55 let
alena marholtová, Pláňavy 547
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oBsah

60 let
libuše Veselá, Katernice 118

65 let
Evženie Gajdošíková, dolina 496

Jiří Kníchal, Záhumení 609

70 let
miroslav Juřena, dolina 590
Vladimír němec, dolina 301

75 let
František Pavelka, Zádřinové 640

80 let

Ivan Blaha, u svatých 394

85 let
Karel navrátil, Pláňavy 316

90 let
Radomila Hrdá, u svatých 277


