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Jaroslav kovanda (1941)
rodák ze Zlína s kořeny v archlebově, vystudoval 

střední školu ve Zlíně a uměleckou průmyslovku 
v Uherském hradišti. věnoval (a stále věnuje) své 
tvůrčí a lidské síly řadě povolání, zaměstnání, rodině, 
přátelům a dalším lidem: dospělým i mladým a také 
dětem.

Básník, prozaik, publicista, redaktor, nakladatel, vý-
tvarník, divadelník a vydavatel pracoval mj. jako učitel. 
Básníkem a učitelem je asi nejvíc: učí nás dívat se na svět 
srdcem básníka. Vydal kolem dvaceti knih, mezi nimi kro-
mě básnických sbírek i sbírky povídek, fejetonů a román 
Gumový betlém (2010), za který byl nominován na státní 
cenu za literaturu Josefa Škvoreckého. Je nositelem Ceny 
města Zlína za rok 2013. Deset let věnoval současné poe-
zii jako vydavatel časopisu Psí víno. Poslední knižní tituly 
vyšly také v jeho nakladatelství JáSám. Není hvězdou, kte-
rá tančí ve StarDance pro svou větší popularitu a prodaný 
náklad. Umí si všechno udělat sám, když je to potřeba…
Nebo s přáteli. Některé našel i v Halenkovicích.             (sna)

kino
hUdebnÍ odpoledne

Čtenáři a příznivci Halenkovického zpravoda-
je. V tomto čísle začínáme otiskovat příspěvky 
pod názvem „Halenkovické poklady se otevírají“. 
Příspěvky zpracoval Ing. Antonín Slaník podle 
materiálů, jejichž původ je  popsán na začátku 
následujícího článku. Halenkovická minulost 
je  však velmi pestrá a velká část se předává jen 
ústně – vyprávěním. Takže je  možné, že se na ná-
sledujících stránkách setkáte se jmény, přezdív-
kami, názvy částí Halenkovic i slovy, která možná 
znáte poněkud jinak. Nebude to tedy chyba au-
tora ani zpracovatele. Ale právě proto uvítáme 
každou připomínku, která pomůže ke zpřesnění 
jak osob, tak míst a doby, kdy se popsané událos-
ti staly. Děkujeme vám.                                   redakce

Halenkovické poklady se otevírají 

pro kUliČkové pero 
i pro živoT
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

blíží se konec roku a je třeba zrekapitulovat rok uplynulý a na-
stínit, co nás čeká v tom příštím. Po loňských komunálních 
volbách jsme si v zastupitelstvu nastavili dlouhodobý výhled 
– akce, které budeme realizovat či připravovat na ně projekty. 
Proto jsme letos na základě potřeb a požadavků (zastupitelů, 
občanů, představitelů spolků aj.) odsouhlasili – „Program roz-
voje obce“, a to až do roku 2025. Vyvěšený je na našich webo-
vých stránkách, kde si jej můžete prohlédnout. Z něj budeme 
vycházet při sestavování rozpočtu.

Školství je  v naší obci prioritou a je dlouhodobě podporo-
váno, a i příští rok to tak zůstane. Můžeme se pochlubit pěti 
zrekonstruovanými učebnami na nové škole včetně moder-
ně vybavené učebny fyzika-chemie, na kterou jsme získali 
dva mil. korun z dodací MMR a EU (90 %). Dalším schvále-
ným krokem, který není jinde běžný, je  proplacení dopravy 
pro dojíždějící učitele. Snad to bude motivační pro stávající 
vyučující, případně tím zlepšíme vyjednávací možnosti pro 
ředitelku školy při obsazování uvolněných pracovních míst. 
Všichni máme zájem zajistit dětem kvalitní výuku. Pro příští 
rok plánujeme rekonstrukci chodby a posledních dvou tříd 
na nové škole (stropy, osvětlení, rozvody elektřiny, podlahy) 
a rozšíření šaten. Do školní kuchyně se chystáme pořídit nový 
konvektomat. Důvodem je  nárůst strávníků a zlepšení pra-
covního prostředí pro naše kuchařky. V roce 2020 oslavíme 
šedesát let od zahájení výstavby nové školy. O veškerých ak-
cích pořádaných v naší škole, jako je den otevřených dveří, 
besídky, akademie apod. vás budeme včas informovat. 

Akce „Výstavba kanalizace v Zádřinové“ a „Vodovod Dolina 
– Svaté“, jsme si z důvodů časové náročnosti v zastupitelstvu 
obce rozdělili. Během příštího roku bude k dispozici nová pro-
jektová dokumentace odkanalizování, se kterou budou obča-
né Zádřinové postupně seznámeni. Snažíme se v radě obce, 
aby projekt, který začal v roce 2007, byl dotažen do zdárné-
ho konce, aby bylo plánovaných 80 % domů v obci napojeno 
na centrální ČOV. Pokud budete mít nějaké dotazy ke kanali-
zaci, jsem vám k dispozici. Ve věci vodovodu Dolina je  na sta-
vebním úřadě podána žádost o stavební povolení vodovodu 
z Kopce ke Svatým. Ke schválení potřebujeme souhlasy všech 
vlastníků pozemků, což je  časově náročné. Doufáme, že v příš-
tím roce budeme kolaudovat. Co se týká další etapy vodovodu 
na Dolině, je vám k dispozici pracovní komise ve složení: Bc. 
Karel Platoš, Miroslav Březík, Anna Kašpárková, Michal Kubi-
čík a Ing. Lukáš Juřena k zodpovězení vašich dotazů. Jsme si 
vědomi, že existovat bez dostatečného přísunu kvalitní vody 
je  složité. Proto jsme také odsouhlasili dotaci 60 % – max. 

však 60 tis. Kč na výstavbu či zkapacitnění studní pro domy, 
které nejsou či nebudou napojeny na vodovodní řad. Stejnou 
dotaci dáváme i žadatelům, kteří chtějí v domácnosti zpraco-
vávat dešťovou vodu. Veškeré informace k získání dotací jsou 
na našich webových stránkách. Do této doby dotaci využily 
dvě domácnosti a další čtyři mají zažádáno. 

Další důležitou věcí, jsou stále probíhající komplexní po-
zemkové úpravy v naší obci (viz minulé články). Pokud jste 
byli vyzváni úřadem nebo jste si sami vědomi, že s vaší stav-
bou, přístavbou, garáží atd. není něco v pořádku, a to ve vzta-
hu ke katastrálnímu snímku (mapě), nepodceňujte to. Dejte si 
tuto záležitost ve vlastním zájmu co nejdříve do pořádku. Věř-
te, že dříve či později budete muset situaci řešit, a to za pod-
statně složitějších podmínek. Budete-li potřebovat pomoc, 
můžete se na mě obrátit. 

Rok 2019 byl zaměřen především na přípravu studií, pro-
jektových dokumentací a stavebních povolení na akce, z nichž 
některé se začnou realizovat v roce následujícím a také 
na opravu místních komunikací, které jsou podle plánu pro-
vedeny.

V letošním roce se místostarostovi obce podařil zajistit pro-
jekt na rekonstrukci zvonice na Kopci, včetně vyřízení staveb-
ního povolení. Uvidíme, zda získáme nějakou dotaci, abychom 
ušetřili z našeho rozpočtu.

Dotace budou rozhodující i při realizaci multimediálního 
centra, které v příštím roce vznikne v přístavbě KD a při bu-
dování výtahu. Snad to vyjde a přislíbené finance konečně 
získáme. Zároveň zrealizujeme novou knihovnu, která je  také 
plánovaná v nejvyšším patře budovy.

V roce 2020 budeme pokračovat v opravě komunikací, ka-
nalizace, budování chodníku, veřejného osvětlení, úpravě 
parčíků, podpoře spolků, dětí a mládeže, přípravě dalších 
projektů na chodníky, rekonstrukci bytu na hasičárně, sběr-
ného dvora v Lipové atd.

Podrobněji vás seznámím s plánem na příští rok v dalším 
zpravodaji, to už bude schválený rozpočet na rok 2020. Kdo 
chce být informován dříve, může se dostavit na zasedání za-
stupitelstva.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám v tento advent-
ní čas popřál krásné a pohodové svátky vánoční, v kruhu ro-
diny a přátel. Do nového roku hodně zdraví, úspěchů a spoko-
jenosti. Dětem přeji kouzelné Vánoce, pod stromečkem plno 
dárků a nějakou tu sněhovou nadílkou na zimní dovádění.

Jaromír Blažek
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vážení občané, vedení obce se pí-
semnou formou (krátkým dotazníkem, 
který se týkal umístění sběrného místa 
tříděného odpadu na kopci) obrátilo 
na vás, kteří bydlíte v části Záhumení, 
kopec, dolní konec. celkem bylo oslo-
veno 106 domácností, cca v dosahu 
300 m od zbourané požární zbrojnice. 
Výsledek dotazníku je  následující: 
•  pro variantu, že sběrné místo zůsta-

ne u hospody Na Kopci pod ořechem  
hlasovalo celkem 31 domácností, 

•  pro umístění v prostoru po zbourané 
požární zbrojnici hlasovalo  
16 domácností,

•  pro jinou variantu hlasovalo  
10 domácností. 
Z tohoto průzkumu je patrné, že nejvíce 

hlasů dostala možnost zbudovat sběrné 
místo u hospody. V průběhu roku 2020 
se zde bude realizovat úprava prostoru 
pro stávající kontejnery. 

Rada obce respektuje vůli a hlasování 
občanů, výsledek ankety bude předkládat 
zastupitelstvu obce ke schválení.

Děkuji všem, kteří zaslali či odevzdali 
svůj názor. Karel Platoš

výsledek ankety – sběrné místo na kopci 

Požární zbrojnice během bouracích prací

Současné sběrné místo u hospody

Sběrné dvory jsou monitorovány
dne 17. října 2019 na základě množících se podnětů 

od občanů a také s ohledem na získané informace se rada 
obce rozhodla a z rozpočtu obce zakoupila kamerové zá-
znamové zařízení, které bylo nainstalováno v blízkosti pro-
stor sběrných dvorů v halenkovicích. 

Důvodem je narůstající počet případů, při kterých neznámé 
osoby svůj odpad odkládají před sběrným dvorem. Pro správ-
ce sběrného dvora tím nastává nepříjemná situace. Tento od-
pad musí roztřídit a umístit do patřičných kontejnerů. Správce, 
jenž je  placen z obecního rozpočtu, nemá za povinnost toto či-
nit za lidi, kteří nenavštíví sběrný dvůr v otevírací době. Toto 
jednání je  dle zákona č. 251/2016 Sb. přestupkem, konkrétně 

porušení povinností dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f), kdy 
přestupku proti veřejnému pořádku se fyzická osoba dopustí 
tím, že znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt 
nebo veřejně prospěšné zařízení, anebo zanedbá povinnost 
úklidu veřejného prostranství. Za tento přestupek lze podle 
odst. 3 písm. c) daného zákona uložit pokutu do výše 20 000 Kč. 
U osob, které toto nebudou dodržovat, bude jejich jednání ozná-
meno příslušnému správnímu orgánu.

Záměrem vedení obce není postihovat občany. Prosím, buď-
me ohleduplní vůči sobě, važme si a oceňme práci druhých, při-
nejmenším takovou drobností, jakou je  například dodržování 
otevírací doby sběrných dvorů.                                          Karel Platoš
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů 
výrazně ulevila životnímu prostředí 
loni občané odevzdali k recyklaci 4 286,81 kilogramů starých spotřebičů. 

Z Certifikátu Environmentální-
ho vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že obyvatelé Halenkovic 
v loňském roce vyřadili 4 286,81 
kilogramů elektra. Tím, že jsme 
ho následně předali k recyklaci, 
jsme uspořili 61,84 MWh elektřiny, 
3 629,71 litrů ropy, 267,38 m3 vody 
a 2,10 tun primárních surovin. Navíc 
jsme snížili emise skleníkových ply-
nů o 12,59 tun CO2 ekv., a produkci 
nebezpečných odpadů o 55,63 tun.

V současné chvíli mají Češi pro-
střednictvím sběrné sítě společnosti 
ASEKOL k dispozici více než 17 000 
sběrných míst. To je  pětkrát více než 
například v ekologicky vyspělém Ra-
kousku. Každý, kdo má zájem třídit 
vysloužilé elektro, si může najít nej-
bližší sběrné místo na www.sberne
-dvory.cz nebo na www.cervenekon-
tejnery.cz.

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Halenkovice

ZA ROK 2018 JSTE ZAJISTILI SBĚR 4 286,81 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
61,84 MWh

Úspory vody *
267,38 m3

Úspory ropy **
3 629,71 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 55,63 t

Úsporu primárních
surovin
2,10 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 12,59 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
3 588 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
53 378 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

ořeZ dřevin

ochranné pásmo je  vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny: 
hladiny napětí (vn) ochranné pásmo výška porostu
Nadzemní vedení | napětí od 1 kV do 35 kV 7 m od krajního vodiče maximálně 3 m
Nadzemní vedení | napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče maximálně 3 m
Nadzemní vedení | do napětí 110 kV včetně 7 m od krajního vodiče nesmí být žádný porost

Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je  nutné dodržet, 
a bezpečnou vzdálenost pro práci takto: 
hladiny napětí  bezpečná vzdálenost pro práci výška porostu od vedení
vedení nn | nízké napětí (400/230 V) 1 m od vedení alespoň 2 m
vedení vn | vysoké napětí (22 kV) 2 m od vedení alespoň 3,6 m
vedení vvn | velmi vysoké napětí (110 kV) 3 m od vedení alespoň 4,5 m

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků, 
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj 
plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás 
žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění, 
prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu. 

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků po-
vinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Distribuce, 
a.s., nebo touto společností zmocněným zhotovitelům udržo-
vat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů 
podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení. 

V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení ne-
může být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpeč-
nost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly 
být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhla-
sem společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., a to za podmí-
nek pro tuto práci stanovených. 

Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným 

podmínkám, osloví vás zástupce E.ON Distribuce, a.s., for-
mou dopisu, ve kterém budou uvedeny informace o provede-
ní odstranění a ořezu dřevin na náklady E.ON Distribuce, a.s. 

Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez 
a odklizení dřevin, je  povinen výkon činnosti v ochranném 
pásmu provozovateli distribuční soustavy umožnit. V opač-
ném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, 
může Energetický regulační úřad udělit vlastníkům či uživa-
telům nemovitostí pokutu. 

Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně. 
Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 
800 77 33 22 nebo navštivte www.eon-distribuce.cz.

obec halenkovice vyzý-
vá občany cizí státní pří-
slušnosti, kteří mají povo-
len trvalý nebo přechodný 
pobyt v obci halenkovice, 
aby se dostavili do kancelá-
ře obecního úřadu, a to nej-
později do 31. ledna 2020. 
Dle obecně závazné vyhláš-
ky obce č. 2/2016 se na ně 
vztahuje povinnost poplatku 
za komunální odpad. Poruše-
ním této povinnosti je pova-
žováno jako přestupek s vel-
kým finančním postihem.

výZva pro obČany 
ciZÍ sTáTnÍ přÍslUšnosTi
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ro projednala 
• návrh smlouvy ZŠ Halenkovice na pro-
nájem tělocvičny a navrhla upravit (zao-
krouhlit) čas vždy na celé hodiny bez času 
na přípravu – čas navíc je  bez poplatku.
• žádost Viadesigne Břeclav k vyjádření 
k PD na chodníky Pláňavy-Dolní konec 
a postupuje ji ZO k vyjádření.
• žádost na vyjádření ke stavbě zahradní-
ho domku na pozemku p.č. 3187/1 a po-
stupuje ho ZO k vyjádření.
• možnosti úpravy parku u zvoničky 
na Kopci a dohodla se na zpracování více 
návrhů na možnou realizaci s následnou 
anketou.
• zprávu f. ARPOS na zhodnocení sjezdu 
(nájezdových křivek) k č. p. 679 – nájez-
dové křivky jsou v pořádku, při nájezdu 
k RD č.p. 679 není nutno najíždět na trav-
natou plochu. Problémem je  nedosta-
tečně vzdálená brána od komunikace 
(je 1,5 m – legislativa povoluje min. 2 m) 
a nevyhovující rozhledové poměry dle 
ČSN. RO na základě těchto výsledků ne-
bude dále řešit. 
• žádost p. Navrátila na záměr přestavby 
části RD na zubní ambulanci dentální hy-
gieny. RO požaduje doplnění o řešení par-
kování a nakládání s odpadními vodami.
• a navrhuje ZO schválit záměr prodeje 
obecních pozemků p. č. 3606/28 o výměře 
57 m2 a pozemek p. č. 3606/29 o výměře 
49 m2 na základě žádosti p. R. Kubína.
• žádost k inženýrským sítím k napojení 
RD č.p. 539. 
• žádost – vyjádření k inženýrským sítím 
ke stavbě zahradního domku, pergoly 
na pozemku p. č. 2658/44.
• smlouvu zaslanou f. Perfect – smlouva 
o smlouvě budoucí č. 1030052052/001 
s fy E.ON na vedení kabelu NN. Smlouva 
bude vrácena na přepracování. Nesouhlasí 
smluvní ceny dle obcí stanovených cen.
• oznámení o ukončení prací akce „Stud-
na“ – p. Václav Vojtášek a pověřuje kon-
trolní výbor provedením kontroly reali-
zace, v návaznosti na žádost o poskytnutí 
dotace. 
• zprávu od f. EUROVALLEY o posouzení 
pojistných smluv obce a bude dále řešit 
ve spolupráci s p. P. Strašákem.
• možnost změny sběrného místa na Kop-
ci (bývalá hasičárna). Rozhodla o oslovení 
občanů v okruhu 300 m od točny na Kopci. 
Dotazníkovou formou se vyjádří k umístě-
ní sběrného zálivu na Kopci. Výsledek an-
kety předložení ZO ke schválení.
• novou žádost ČSZ Halenkovice o inves-
tiční dotaci na obnovu budovy pálenice 

ve výši 44 800 Kč. Žádost bude postoupe-
na ZO v rámci jednání o rozpočtu na rok 
2020.
• možnost poskytnutí pronájmu bytu 
na hasičárně – zájemce z Halenkovic. 
V současnosti je  byt neobyvatelný a při-
pravuje se zde rekonstrukce a oddělení 
hasičské zbrojnice od bytu (vlastní vchod). 
Pronájem bytu bude řešen až po rekon-
strukci.
• žádost fy ELMO a. s. na vyjádření k vede-
ní sítě – kabel NN, Stuchlík, Halenkovice. 
RO požaduje upřesnění délky dle zaměře-
ní, uložení vedle komunikace do hloubky 
1,5 m, při výkopech hutnění pevným ma-
teriálem, aby nedocházelo k poškození po-
vrchu komunikace.
• stav tenisových kurtů a přilehlých po-
zemků na Dolině a schválila provedení za-
měření pozemků pod kurty.

ro prověřila 
• zda může projektant vykonávat technic-
ký dozor na jeho projektované stavbě. RO 
oslovila 3 instituce, ty shodně prohlásily, 
že může. Uvedly, že je  to spíše přínos pro 
projekt. Toto zjištění předloží ZO, která 
radu úkolem pověřila.

ro vzala na vědomí
• zprávu České školní inspekce o provede-
ní kontroly v ZŠ a MŠ Halenkovice.
• protokol o provedené kontrole ze Zlín-
ského kraje na investiční dotaci Kanalizace 
a ČOV – II. etapa.
• metodickou informaci – od 1. 1. 2020 
bude průzkumné vrty (na studny) schva-
lovat MěÚ Otrokovice.

ro schválila
• finanční dotace pro spolky a organizace 
za rok 2019 a pověřila starostu podpisem 
smlouvy pro:
- Charita Kroměříž, Charitativní dům 
pokojného stáří Cetechovice, Zdounky 
ve výši 10 000 Kč
- Centrum pro zdravotně postižené Zlín-
ského kraje, o.p.s., Zlín ve výši 3 000 Kč
- SDH Halenkovice na provoz ve výši 
15 000 Kč
- Šťastný úsměv Olomouc ve výši 3 000 Kč
- Základní škola a mateřská škola Uherské 
Hradiště, Šafaříkova ve výši 3 000 Kč
- SDH Halenkovice – dotace na práci s dět-
mi ve výši 3 000 Kč
- Pečovatelská služba Napajedla – dota-
ce na poskytování pečovatelské služby 
ve výši 5 000 Kč a pověřila starostu podpi-
sem smluv.

Z jednání zastupitelstva a rady obce březen 2019 až červen 2019
• dohodu s p. Fürstem na provádění 
projektových prací pro obec Halenkovice 
za odměnu 6 660 Kč/ ½ roku.
• dohodu s p. Kašíkovou na práci kroni-
kářky obce za odměnu 10 000 Kč/½ roku.
• nabídku f. Arpos na posouzení nájezdo-
vých křivek objektů č. p. 679 a 714 za cenu 
5 000 Kč.
• opravu pomníku padlých dle nabídky 
f. Gerhard za cenu cca 20 tis. Kč s DPH.
• pronájem prostorů sauny pro p. Stuch-
líkovou na provádění masáží za cenu 
100 Kč/den, za podmínek uvedených 
ve smlouvě.
• bezúplatnou výpůjčku pozemku v ma-
jetku Obce Halenkovic p. č. 233/5 a 3544 
o celkové výměře 90 m2 pro umístění a ve-
dení přípojky NN, splaškové kanalizace, 
pitné vody včetně vodovodní šachty a pří-
jezdu ke stavbě RD umístěného na pozem-
ku p. č. 249/1. 
• odpuštění poplatku za stočné 2019 dle 
zaslaných žádostí.
• oslovení majitelů nemovitostí dotčených 
vedením dešťové kanalizace na Záhumení 
č. p. 603–616 k vyjádření o bezúplatném 
zřízení věcného břemene pro Obec Halen-
kovice na stávající kanalizační vedení.
• na základě posouzení stavu lip před do-
mem č. p. 147, 7 a 8, nabídku f. Radovan 
Kučera – ořez stromů a arboristické práce 
za cenu 24 600 Kč bez DPH.
• nabídku f. PKV BUILD na provedení 
energetického auditu budov – obecní úřad 
č. p. 76 za cenu 6 450 Kč bez DPH.
• smlouvu na provedení revize pojistných 
smluv Obce Halenkovice f. Eurovalley.
• program VIII. zasedání ZO dne 28. 8. 2019 
• bezúplatnou výpůjčku pozemku v ma-
jetku Obce Halenkovic p. č. 3534/11 o cel-
kové výměře 210 m2 pro umístění a ve-
dení přípojky NN, splaškové kanalizace 
a příjezdu k budoucí stavbě RD umístěné-
ho na pozemku p. č. 1217 PK.
• návrh smlouvy MP Projekt na vede-
ní kabelu NN Niemczyková s f. E.ON 
č. 1030049723/005 na smlouvu o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene 
za předpokladu, že se změní podmínky 
smlouvy – uložení vedení do hloubky 1,5 m 
a vedení po hraně pozemku p. č. 3534/11. 
Po provedené změně pověřuje starostu 
obce podpisem smlouvy.
• zapůjčení plochy letiště pro p. Mičáka 
a p. Forala na testování vozidla za podmí-

Pokračování na straně 6.
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Z jednání zastupitelstva a rady obce březen 2019 až červen 2019nek: 1. nebude omezeno využívání letiště 
autoškolou, která má přednost, 2. vždy 
oznámí na OÚ konání zkoušek, 3. zaplatí 
poplatek 150 Kč/den, 4. v případě stížnos-
ti od občanů bude tato činnost ukončena.
• bezúplatnou výpůjčku části pozemku 
v majetku Obce Halenkovic p. č. 278/9 
pro umístění a vedení přípojky kanalizace 
a pitné vody pro stavbu RD na pozemku 
p. č. 262.
• bezúplatnou výpůjčku části pozemku 
v majetku Obce Halenkovic p. č. 3606/57 
pro umístění a vedení přípojky pitné vody 
pro RD č. p. 120. 
• změnu rozpočtu RO č. 1/RO/2019.
• poplatek za půjčovné vyřazených stolů 
a židlí ze školní jídelny ve výši 100 Kč/ví-
kend.
• dodatek smlouvy ke smlouvě ze dne 
4. 6. 2014 o zpětném odběru elektrozaří-
zení s f. Elektowin a pověřila starostu pod-
pisem smlouvy.
• pořízení 1 ks LED solárního svítidla 
na zkoušku od f. Montáže EPZ za cenu 
22 000 Kč.
• pořízení digitálních hodin do vchodu 
budovy OÚ.
• program IX. zasedání ZO dne 
16. 10. 2019.
• dodatek smlouvy s f. Satturn Holešov 
na navýšení poplatku za kabelovou tele-
vizi na 157,20 Kč/měsíc. Navrhne ZO zvý-
šení poplatků za kabelovou televizi pro 
občany od 1. 1. 2020.
• schválila dodatek ke smlouvě s f. W Stře-
chy, a to změnu dokončení díla pohledové-
ho místa v Kucharici na 15. 5. 2020, z dů-
vodu sedání zeminy a pověřila starostu 
podpisem smlouvy.
• finanční odměnu za dlouholetou prá-
ci s mládeží pro Jiřího Doležalíka ve výši 
10 000 Kč.
• bezúplatnou výpůjčku části pozemku 
v majetku Obce Halenkovice p. č. 3606/57 
pro umístění a vedení vodovodní přípojky 
pro RD č. p. 123.
• dohodu s MěÚ Otrokovice na zapůjčení 
plochy letiště pro zkoušky z praktické jíz-
dy motocyklů dle stanovených podmínek 
a pověřila starostu podpisem smlouvy.
• záměr bezúplatné výpůjčky části po-
zemku v majetku Obce Halenkovice 
p. č. 267/1 o výměře 20 m2 pro zbudování 
parkovacího místa u RD č. p. 631.
• nabídku f. Vegi s.r.o. na provedení 
pasportizace kanalizace v úseku ZŠ – Dol-
ní Kopec a pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

Pokračování ze strany 5. • bezúplatný pronájem místnosti v budo-
vě OÚ pro p. Chluda, za účelem focení dětí 
z MŠ.
• zřízení nového sběrného místa na Záhu-
mení (směr Katernice – pod školní zahra-
dou), a to na základě požadavku od občanů.
• provedení úprav na webových strán-
kách obce za účelem zpřístupnění strá-
nek pro postižené občany, s nákladem cca 
4 000 Kč. 
• refundace pro členy jednotky SDH 
p. Vlachynského a p. Režného za účelem 
účasti na školení členů SDH.
• mimořádný příspěvek pro sdruže-
ní Chřiby ve výši 15 000 Kč na realizaci 
projektu Magické cesty – Historická alej 
Hradská a doplatek ztráty po vystoupení 
Obce Jankovice.
• bezúplatný pronájem plochy letiště pro 
společnost Dailymotors.cz za účelem po-
řizování foto a video záběrů motocyklů 
a vozů za stanovených podmínek: nebu-
de omezen provoz autoškoly, zabezpečen 
příjezd na pozemky, v případě stížností 
občanů na hluk nebo nepořádek bude do-
hoda okamžitě zrušena.
• přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu 
Zlínského kraje. Dotace pro JSDHO ZK 
ve výši 52 573 Kč na základě schválené 
smlouvy.

ro neschválila 
• žádost p. Kocourkové o rozšíření veřej-
ného osvětlení k RD č. p. 250.
• žádost na odpuštění poplatku za stočné. 
Objekt č. p. 507 je nadále využíván (ve-
den) jako rekreační, a takto bude uhrazen 
i poplatek za stočné.
• spolufinancování opravy komunika-
ce u RD manž. Šavarových, komunikace 
se bude v budoucnu opravovat včetně ob-
ruby v celé délce až po RD č. p. 583.

Zo vzalo na vědomí
• zprávu o činnosti rady obce za uplynulá 
období.
• zprávu o plnění usnesení (z předešlých 
ZO).
• zprávu kontrolního výboru o provedené 
kontrole – dotace studna (p. Kurtin).
• usnesení č. 302/36 představenstva 
Trávníky, bytové družstvo.
• výzvu zastupitele p. Miroslava Březíka 
k úpravě cen za pronájem tělocvičny.
• zprávu o plnění rozpočtu za rok 2019.

Zo schválilo:
• rozpočtové opatření č. 03/ZO/2019.
• kladné stanovisko k částečně posunuté 

výstavbě zahradního dom-
ku na pozemku par. č. 3187/1 v k.ú. Ha-
lenkovice mimo zastavitelnou plochu dle 
platného ÚP.
• žádost o přidělení dotace (p. Hazucha) 
z rozpočtu Obce Halenkovice „Studna 
2018“ za předpokladu, že žádost bude 
v souladu s pravidly dotace.
• vyplacení dotace „Studna 2018“ z roz-
počtu Obce Halenkovice na základě veřej-
noprávní smlouvy a dodaných podkladů – 
p. Kurtin.
• záměr převzít kanalizaci v části obce Zá-
humení (řadovky) do svého majetku.
• odměnu za práci kronikáře pro zastupi-
telku p. PaedDr. Marii Kašíkovou ve dvou 
splátkách (ve výši 2× 10 000 Kč)
• navržené vyjádření k projektu stavby „Sil-
nice III/36747 Halenkovice“.
• nákup pozemků par. č. 924/8, 924/12, 
901/2, 901/1, 924/13, 924/7, 921/2 st. 556, 
1566, 1564, 1567, 1563, 413 a 921/1 v k. ú. 
Halenkovice – dle předložené tabulky cen.
• záměr prodeje zastavěného pozemku 
par. č. 3534/11, 3534/4, 384/6, 3602/5, 
823/32, 823/34, 823/59, 823/58, 823/62, 
st. 927/3, st. 922/2, st. 920/6 v k. ú. Halen-
kovice dle podmínek (narovnání vlastnic-
kých vztahů).
• postup vyplývající z povinnosti vlastníka 
mostních staveb.
• Strategický rozvojový plán obce Halenko-
vice na období 2020–2025.
• žádost o přidělení dotace z rozpočtu Obce 
Halenkovice „Dešťovka 2018“ – p. Kašný.
• žádost o přidělení dotace z rozpočtu Obce 
Halenkovice „Studna 2018“, za předpokla-
du, že žádost bude v souladu s pravidly do-
tace – p. Krkoška.
• vyplacení dotace „Studna 2018“ z roz-
počtu Obce Halenkovice na základě veřej-
noprávní smlouvy a dodaných podkladů 
– p. Vojtášek, za podmínky kladného stano-
viska kontrolního výboru.
• záměr prodeje obecních pozemků par. 
č. 3606/28, 3606/29 a části pozemku par. 
č. 3606/5, cca 31 m2 dle zadání.
• prodej pozemků par. č. 384/6 a 3602/5 
za cenu Kč 5 070 bez DPH p. Mahdalové 
za podmínek, viz důvodová zpráva.
• prodej pozemků par. č. 823/32, 823/34, 
823/59, 823/58, 823/62, st. 927/3, 
st. 922/2 a 920/6 ZDV Halenkovice za cenu 
Kč 226 010 bez DPH za podmínek, viz dů-
vodová zpráva.

Pokračování na straně 7.
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Z jednání zastupitelstva a rady obce březen 2019 až červen 2019• cenovou nabídku f. Swietelsky na akci 
„Zpevněná plocha před hasičárnou“.
• předložený návrh rozšíření sociálního 
fondu zaměstnanců Obce Halenkovice.
• přijetí pozemků par. č. 896/92, 
896/93, 3539/4, 3557/34, 3557/35, 
3557/36, 3557/37, 3557/38, 3547/22 
a 3547/28 o celkové výměře 3 400 m2 
bezúplatně od Zlínského kraje.
• záměr bezúplatného převodu po-
zemků pod komunikací III. třídy par. 
č. 233/11, 3605/5 a 3521/3 o celkové 
výměře 1 944 m2 v majetku Obce Ha-
lenkovice pro Zlínský kraj.
• předloženou smlouvu s ŘSZK o spo-
lufinancování na akci „Chodníky Pláňa-
vy – Dolní konec“.

• záměr prodeje části obecního pozemku 
par. č. 697/2 cca 10 m2 dle zadání.
• cenovou nabídku f. Vodohospodářské 
stavby Javorník na akci „Vodovodní řad 
Záhumení“, p. Janík, p. Juřena.

Zo neschválilo:
• přijetí daru 1/160 podílu z pozemku 
par. č. 2593/121 do majetku Obce Halen-
kovice.
• záměr prodeje stavebního pozemku 
v majetku Obce Halenkovice par. 1535/3 
v k. ú. Halenkovice.
• umístění sítí do pozemků v majetku Obce 
Halenkovice za předpokladu, že připojova-
né pozemky nejsou vedeny jako stavební 
či nepředloží RO odsouhlasenou projekto-
vou dokumentaci stavebním úřadem.

Zo pověřilo radu obce:
• připravit poptávkové řízení na doda-
vatele na akci „Zpevněná plocha, par-
kovací plocha, osvětlení a kanalizace 
u hasičské zbrojnice“.
• zadat u odborné firmy zpracování 
výpočtu zatížitelnosti (statický výpo-
čet + diagnostický průzkum) u mostů 
ve vlastnictví obce.
• prověřit podmínku pro vykonávání 
technického dozoru na akci „Zpevněná 
plocha před hasičárnou“.

Pokračování ze strany 6.

vážení občané,
blíží se nám zimní období a s ním spojená zvýšená starost 
o udržení sjízdnosti jak silnic iii. třídy, tak i místních a účelo-
vých komunikací. 

Nejprve bych vás chtěl ve stručnosti seznámit s podmínka-
mi udržování sjízdnosti silnic III. tř. v rámci zimní údržby, kdy 
je  zpracovaný Plán zimní údržby silnic II. tř. a III. tř. ve Zlínském 
kraji, okres Zlín. 

V katastru obce Halenkovice se nachází silnice III tř. č. 36747 
Napajedla-Halenkovice-Spytihněv o délce 11,2 km a silnice III. tř. 
č. 36748 o délce 0,7 km, končící v části Obecnice, u letiště. Obě tyto 
silnice dle důležitosti spadají do tzv. III. pořadí, co se týká údržby. 
V praxi to znamená, že u těchto komunikací má Správa a údržba 
silnic za povinnost zajistit sjízdnost do 12 hodin od výjezdu tech-
niky. U komunikací zařazených ve II. a III. pořadí důležitosti bude 
zimní údržba prováděna standartně v době od 03:00 do 23:00 
hodin. V případě nutnosti výjezdu složek integrovaného záchran-
ného systému bude po včasném upozornění operačním důstojní-
kem Policie ČR nebo operačním důstojníkem HZS ZK provedena 
přednostní údržba předmětné komunikace. Jak je  dlouhodobě 
známé, od křižovatky silnic letiště a Zádřinové, silnice vedoucí 
k letišti patří mezi silnice III. tř., která se v délce 0,77 km v zimě 
neudržuje. 

Plán zimní údržby stanoví také posádky a okruhy, které má jed-
notlivá osádka na starost. Dle vypracovaného plánu má jedna 
osádka s technikou na starost 30,5 km, a to nejen silnice v kata-

ZimnÍ údržba
stru obce Halenkovice, ale i obce Bělov, Žlutava, Spytihněv, Poho-
řelice, Komárov. 

Na silnice v našem katastru se používá zdrsňovací posyp drtí 
frakce 4/8 na místech, kde se nepřipouští chemický posyp, tak 
aby byl v souladu s obecnou technologií inertního posypu. Po-
syp inertním materiálem se provádí na komunikacích, ze kte-
rých se neodstraňuje sníh až na povrch vozovky. Posyp se rovněž 
neprovádí do vrstvy čerstvě napadaného neuježděného sněhu. 
V tomto případě se posyp provede až po skončení pluhování sně-
hu.

Obec Halenkovice schvaluje také svůj Operační plán zimní údrž-
by, týkající se místních komunikací v obci Halenkovice, k zajištění 
sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací. Zimní údržbu míst-
ních komunikací (mimo chodníků) a některých účelových komu-
nikací a veřejných ploch bude zajišťována smluvní firmou SM.HA 
Jiří Pavelka s.r.o. Další zajištění mají na starost zaměstnanci obce 
včetně techniky. Odklízení sněhu začíná v době, kdy vrstva napa-
daného sněhu dosáhne 5 cm. Na chodnících bude udržovaný pruh 
o šířce minimálně 0,7 m.

Jak i okresní plán zimní údržby, tak i místní plán má určité 
pořadí důležitosti. 

I. pořadí vymezuje oblast, která má být ve sjízdnosti a schůd-
nosti zajištěna do 4 hodin. Konkrétně se jedná o střed obce.

II. pořadí, tedy do 12 hodin, bude zajištěna oblast, spirálově 
od středu obce (Dolina, Svaté, Zádřinové).

III. pořadí, nejpozději do 48 hodin bude zajištěna sjízdnost 
ostatních místních komunikací, ve větší vzdálenosti od středu 
obce (Hradská, Kržle, Zemanové apod.)

Posyp bude rovněž proveden na místních komunikacích inert-
ními materiály stejně jako u silnic III. třídy. Na úpravu chodníku 
a hřbitova, při vzniku kalamitního náledí či ušlapané vrstvy sněhu 
bude použit chemický posyp. 

 vedení obce a samozřejmě i osoby provádějící zimní údrž-
bu apelují na řidiče, aby byli ohleduplní a s vozidly neparko-
vali na komunikacích. v některých případech velice ztěžují 
průjezd techniky. Jak je  dle zákona určeno, má být jízdní 
pruh volný alespoň 3 metry pro každý směr jízdy. prosím, 
myslete na to. děkuji.                                                              Karel Platoš
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halenkovické poklady se oTevÍraJÍ
na konci některých svých příspěvků jsem vyzval čte-

náře zpravodaje, aby se podívali, jestli doma nema-
jí nějaké připomínky halenkovické minulosti, které 
by mohly zajímat i ostatní. Upřímně musím přiznat, 
že jsem to napsal ze slušnosti. Už to, že mi sokolskou 
kroniku přinesl pan Jindřich Juřena a zápisník svého 
otce ladislav maňásek, jsem považoval za malé zázraky. 
myslel jsem si, že v halenkovicích se nenajde ani zapo-
menutá flaška slivovice, ne tak nějaká zapomenutá pa-
mátka nebo písemnost. Ta by už dávno skončila v kam-
nech nebo v odpadu. Ukázalo se ale, že zpravodaj lidé 
čtou a navíc, že je  dění v halenkovicích a jejich historie 
zajímá.

Tak mě čekalo další veliké překvapení, když v pondělí 
13. května tohoto roku (2019) přede mě na stůl v místní 
knihovně položil Josef Janeček, musím napsat starší, i když 
je  o pár roků mladší než já, slušnou hromádku popsaných 
listů papíru. Byly uloženy v kartonových deskách s jedno-
duchými názvy. Na první pohled velmi staré.

Již při zběžném prolistování mi bylo jasné, že to nebude 
jen tak. V kartonových deskách přede mnou leželo snad 200 
stran popsaných psacím strojem, nebo popsány rukopisem, 
jak to „naši předkové uměli a my jsme to už zapomněli“.

Nejprve pár informací o vzniku této „hromady“: Již v roce 
1949 bylo uzákoněno zrušení církevních matrik. Vedením 
jednotných matrik, to je  údajů o narození, svatbách a úmrtí, 
byly od 1. 1. 1950 pověřeny tehdejší Místní Národní Výbory 
(MNV). Zároveň byly církevní matriky odevzdány do spo-
lečného archivu. Dalo se předpokládat, že spolu s nimi bu-
dou staženy i obecní a církevní kroniky. Za tehdejší silně 
protináboženské politiky byla další existence těchto ma-
teriálů velmi nejistá. Proto se tehdejší halenkovický kněz 
Chála rozhodl přepsat obě kroniky halenkovické farnos-
ti ještě, než se odevzdají a pravděpodobně navždy zmizí. 
Přepis udělali Josef Janeček – nejstarší (elektrikář, mlynář) 
a Jan Vičánek „pošta“. Psalo se rychle, psalo se na to, co bylo 
po ruce, i na papíry již z jedné strany popsané, nebyl čas 
na opravu překlepů ani doplnění někdy chybných nebo chy-
bějících písmen. Nezapomeňme, že počátkem padesátých 
let byl všeho nedostatek i papíru, a čas běžel…

Josefu Janečkovi bylo v té době 5 let, a tak samozřejmě 
neví nic podrobnějšího o vzniku a dalším osudu těchto opi-
sů a originálů obou kronik. Ani to, jak se k těmto opisům 
dostaly další materiály. Snad to byly rodinné památky, snad 
výsledek sběratelského koníčka. Z pochopitelných důvodů 
se o nich v rodině nemluvilo, a tak tyto informace odešly 

Pokračování na straně 9.

s jejich otcem. Doma nevěděli, jak s tím naložit, ale udělali 
to nejlepší, co se s celým souborem dalo udělat – pečlivě jej 
uložili a pečovali o něj, až do dne, kdy se rozhodli dát mi 
je  k nahlédnutí.

Věděl jsem, že zpracovat soubor určitě nebude jednodu-
ché. Ale, co. Zvládl jsem přiblížit čtenářům sokolskou kroni-
ku, zvládl jsem zápisky pana Maňáska, tak co se bát dalších 
stohů papírů! Vzal jsem celou hromadu a doma jsem se jim 
začal v klidu věnovat.

Už předběžné čtení nebylo jednoduché. Nejen překlepy 
a občas chybějící slova, ale i velikost zejména ručně psané-
ho písma mě donutily vzít si chvilkami na pomoc i lupu. Ně-
které listy z pergamenového papíru byly potištěné z obou 
stran, takže jsem musel upravovat světlo tak, aby byla čitel-
ná jen jedna strana. Při tom se potvrdilo, že se jedná o mate-
riály velice různého původu, stáří i zaměření. Označil jsem 
si je  písmeny velké abecedy v pořadí a s názvy, jak byly uve-
deny na kartonech, ve kterých byly vloženy, nebo jsem si 
je  pojmenoval sám.
Podívejme se na ten pestrý seznam:

Dějiny obce Halenkovice od osídlení – 45 listů od Ignáce 
Lechnera roku 1927

Dějiny obce Halenkovic – 21 listů od Josefa Janiše.
A následují další dějiny:

Halenkovice Dějiny - 32 listů, autor neznámý
O Halenkovicích – 24 listů rukopisu od Františka Dobro-

volného z Járků a navazující
Pastýři z Pobečví – od Adama Chlumeckého, 9 listů ruko-

pisu
Další materiály nebyly tak obsáhlé, o to větší budily očeká-
vání. Posuďte sami jen podle prostého vyjmenování nadpisů:

Písně, Promluva k 200 letům kapličky, Osudy napajedel-
ského panství v letech 1750 až 1934, Zvyky, taneční zábavy, 
hody, Ovocnářství v Halenkovicích z doby 1859 a v minu-
losti, Robota, Kroj, Pašeráci, První hřbitov, Panská studna, 
Hospoda na kopci, Juřena č. 1., Listinné doklady Skopalíko-
va archivu a nakonec složka označená prostě Různé. Dohro-
mady asi 40 listů různé velikosti a kvality.

Již na první pohled je  vidět pestrost celého souboru. Ně-
které kartony obsahují více dalších složek, některé jen ně-
kolik lístků. U některých je  autor jasný, u některých je  jmé-
no podle vyprávění, některé jsou zcela anonymní. Některé 
materiály jsou opisem jiných rukopisů. Některé se netýkají 
Halenkovic. Například na konci rukopisu „Pastýři z Pobečví 
je  uvedeno:

Vypsáno z časopisu Náš Domov ročník VI. z roku 1897 pře-
psál Frant. Dobrovolný jako sbírku pověr a tradic lidových.

Celkově ale představují tyto materiály velice pestrý po-
hled na Halenkovice a jejich obyvatele více méně po celou 
dobu jejich existence. Je to tedy pravý halenkovický poklad.

ZaČneme od adama – nebo od álinky?
Možná si myslíte, že tak jako každá světová kronika, i Bi-

ble, začíná stvořením světa, tak my začneme založením Ha-
lenkovic. Ale ne. Čtení o vzpurných Valaších, baronu Janu 
z Rottalu a hraběnce Álince z Vrbna, případně o Jurášo-
vi a Ondrášovi je  tak známé, že v něm není co doplňovat. 
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Pokračování ze strany 8.
I když vtipně zpracovat toto téma, plné bojů, válek, touze 
po penězích, vzpurných chlapech a krásné, mladé a vášnivé 
hraběnce by bylo vhodným námětem pro nějakého zkuše-
nějšího psavce.

neJprve – kam To vlasTně bUde?
Podívejme se tedy nejprve na to, jak místo, kde jsou Ha-

lenkovice charakterizovali předkové. V Dějinách obce Ha-
lenkovice se dočteme (tučný text je  doslovným přepisem, 
bez jakýchkoliv úprav):

Halenkovice jsou hornatá, velmi rozsáhlá slovácká dě-
dina. Průměrná výška vyvýšení jest 303 m nad mořem 
u školy a 371 m na Hradské. Prostírají se v zemi Morav-
sko-slezské, v pol. okrese Uh. Hradiště mezi Napajedla, 
Spytihněvem, Žlutavy a Košíkami. Na západě a na seve-
ru jsou věnčeny výběžky Chřib, které jsou majetkem ar-
cibiskupství olomouckého. Na východě svážejí se příkře 
v kotlinu, kterou vede silnice do Napajedel. K jihu se svah 
s nenadála snižuje a přechází v moravní rovinu, která 
otevírá jižním větrům vstup do vesnice. Západní lesy 
chrání osadu před prudkými vodními srážkami, na se-
veru tvoří pak lesy přirozenou hradbu proti větrům 
severním. Podnebí Halenkovic je  tedy pro zemědělství 
příznivé. Půda je  místy snadno vzdělavatelná a úrodná. 
Daří se všechny druhy obilí, cukrovka i okopaniny... Lesy, 
odlehlé stráně a množství ovocného stromu dodává Ha-
lenkovicím zvláštního rázu, se kterým se tak často setká-
váme na Valašsku.

Ano, valašský ráz obce. Ten je  zmiňován často. Vždyť prv-
ní obyvatelé byli vzpurní valaši a horský charakter tomu jen 
přispíval. A dál popis pokračuje téměř básnicky: 

Osamocené domky, kol dokola zdobené ovocným stro-
movím, působí mocným dojmem v době jarní. Na stro-
mech raší mladý list, rolník vesele kráčí za pluhem a pí-
seň sladká skřivánčí zvoní mu nad hlavou, kdo z nás 
by se neradoval, vždyť přišla vesna, která čarodějným 
dechem probudila luhy i lesy.

Že by vzpurní valaši získali holubičí povahu? Asi to tak au-
tor viděl, nebo chtěl vidět.

A pak, za slunných dnů podzimních, kdy člověk napo-
sled těší se z toho zářivého slunce, ty odlehlé domečky 
uprostřed zlatorůžových stromů vypadají jako v pohád-
ce. Za tmavých zimních nocí mžikavá světla domečků 
toulají se po krajině jako bludičky.

Stejně tak popisuje Halenkovice František Dobrovolný 
z Járků:

Nejkrásnější výspou Slovácka jest osada Halenkovice, 
osada, ježto rovné na celém Slovácku nenalezneš. Jest 
zde tak zdravý kraj, tak ovocným stromovím osázený, 
lesy a vrchy do kolem kol věnčený, že zde přiléhají slova 
Hálkovy básně

V malebném kruhu stojí hory
jak zahrady by hráze pevné
a na nich šumí lesů sbory 
převážné slovo v řeči jemné
ať vyrostlé v tom věnci vděčném
se milé háje k horám vinou
a mezi nimi v zpěvu věčném
po různých cestách vody plynou
a jako porozběhlé stádo
ty pahrbky, ty vrchy hory
v jich údolích tak srdce rádo
si tajné vede rozhovory...
A báseň dále dlouze pokračuje. No, řekněte sami, pohád-

kové, idylické místo. Tak to naši předci viděli. Nechtěli bys-
te tam sami žít? A uměl by dnes někdo tak oslavit slovem 
dnešní Halenkovice?

JacÍ lidé Tam žiJÍ?
Jací lidé obývají tuto ves? František Dobrovolný z Járků 

je  popisuje takto:
Zdravotní poměry jsou velmi dobré. Hornatá, zdravá 

krajina přispívá k tomu, že lid je  záhy otužován a ne-
podléhá snadno chorobám. Lidé se dožívají průměrně  
65 let, ač jest hojně případů, kdy jednotlivci dožívají 
se 80, 90, až 93 let. Alkoholizmus až na ojedinělé případy 
není rozšířen. Urodilo-li se dříve hodně ovoce, pálívala 
se ze švestek a hrušek slivovice. V poslední době pro vyso-
kou daň se pálí málo, z jablek a hrušek tlačí se „burčák“.

Na jiném místě je  uvedeno, že daň byla 18 Kč z litru pá-
lenky. Co by říkali dnešnímu zdanění?

Josef Janiš se ve svých Dějinách obce Halenkovice zabývá 
životem obyvatel konkrétněji:

Obyvatelstvo… zaměstnává se většinou rolnictvím. Každý 
má svoji chalupu a k tomu pole. Ve smlouvách při uzaví-
rání sňatků je  dbáno, aby jeden ze snoubenců měl cha-
lupu. V záporném případě vystaví si ji novomanželé sami 
za podpory rodičů. Hoši se žení obyčejně po vykonané 
službě vojenské, děvčata po devatenáctém roce.

Pokračování na straně 10.
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Jestli si dobře pamatuji, tak před pár lety se označovala před-
svatební smlouva jako veliká novina. Ukazuje se však, že pro Ha-
lenkovice to byla již dlouho užívaná věc.

Také se jednoduše uvede – zaměstnává se většinou rolnictvím. 
František Dobrovolný z Járků má ale jiný názor:

Slované zde usedlí zabývali se asi více obchodem nežli orbou, 
jednak ze starých podání a tradic, že mužští nebývali doma…

Že by se staří vzpurní Valaši změnili na obchodníky? Asi 
je  v tom mnoho romantiky, věta pokračuje takto:

...pak ze starých výkladů, u nás ku příkladu totiž když jsme 
bývali malí a zašli jsme si mezi staříčky, verbovali nás – 4–5leté 
chlapce do Indie na zlato, ale napřed si mosíme jit dom pro pe-
níze, aspoň tam, nazpátek už přijedeme dom na draku s třemi 
hlavami, který tam tak tahá jak u nás kráva a který se tam do-
stane kúpit.

A tak se v jedné větě dostáváme z filozofie k pohádce. Sám si 
myslím, že ukazuje úsměvný způsob, jak získávali tito staří pábi-
telé i od těch nejmenších nějaké drobné pro hospodskou útratu.  

a pohádkU nakonec
Protože na začátek toho bylo už dost, tak bychom mohli dnes 

skončit ještě jednou pohádkou. Možná se vám bude zdát její začá-
tek známý, pohádka je  na malém papírku, ale nespěchejte, konec 
ukazuje, že se zde s ničím nepárali a všechno si přizpůsobili podle 
sebe. Taky, proč ne? 

Šly matička do Napajedel a praví „Dětičky, neotvírejte! Cho-
dijá tu vlci!“ Prišel vlk a praví: “Dětičky, otevrite!“ Dětičky pra-
vijá „To nejsú naša mamička. Naša mamička má tenší hlásek 
jako myší ocásek.“ Vlk šel ke kovárovi a dal si opilovat jazyk. 
Potom zas prišel a pravil „Dětičky, otevrite!“ Dětičky myslely, 
že sú to mamička, otevrely. Vlk šel a sežral kozlátka. Jak došla 
mamička z Napajedel, vlk ležel na trávníku. Potom prišel řez-
ník, rozpáral mu bruch kozlátka vyskočily a udělaly „Mekeké!“ 
Konec.

Dvě pohádky? To je  jak na dobrou noc. Takže, jak ríkávala sta-
renka: „Pomodlit, vyčurat a spat.“ 

A těšme se na příště.                                             Antonín Slaník

Pokračování ze strany 9.

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

poradenské mÍsTo pro seniory 
a ZdravoTně posTižené obČany

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BUDOVĚ č. 2 MěÚ Otrokovice v době od 14.00 do 16.00 hodin
SLUŽBA JE BEZPLATNÁ

v i. pololetí roku 2020 je vám odborný poradce k dispozici:
2. 1., 16. 1., 6. 2., 20. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6.

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

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

poradensTvÍ pro ZdravoTně posTižené ve ii. pololeTÍ 2019
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Charakteristika základních služeb: 
a)  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – pomoc 

při oblékání, pomoc při přesunu na invalidní vozík či lůžko, po-
moc a podpora při podávání jídla a pití. 

b)  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu (pomoc při osobní hygieně, pomoc při použití WC, po-
moc při základní péči o vlasy a nehty). 

c)  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz, donáš-
ka jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla 
a pití).

d)  ve speciálně zařízených střediscích osobní hygieny v obou pečo-
vatelských domech rovněž poskytujeme plnohodnotnou hygie-
nickou péči vozíčkářům či osobám, jejichž pohybové schopnosti 
jsou omezeny.

e)  pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid domácnosti, 
velký úklid, nákupy, pochůzky, praní a žehlení prádla).

f)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (dopro-
vod k lékaři, na úřady, do institucí poskytujících veřejné služby). 

g) základní sociální poradenství.

Místo poskytování služby: 
Pečovatelská služba je  poskytována uživatelům přímo v jejich do-

mácnostech jak v Napajedlích, tak i v přilehlých obcích: halenkovi-
ce, Komárov, Pohořelice, Oldřichovice a Žlutava. Dále je  tato sociální 
služba poskytována ve dvou domech s pečovatelskou službou v Na-
pajedlích – Pod Kalvárií č. p. 90 a na Sadové ulici č. p. 1554.

Ke každému uživateli přistupujeme individuálně. 
Uživatel má právo službu odmítnout, ukončit, znovu začít užívat. 

Uživatel má právo podat stížnosti. 
Služby se přizpůsobují potřebám a představám uživatelů. Při ře-

šení problémů uživatele zohledňujeme celkovou situaci člověka, 
spolupracujeme s rodinou, jinými organizacemi, institucemi. 

Dle svého rozhodnutí si uživatel určí rozsah poskytovaných slu-
žeb. Zaměstnanci pečovatelské služby jednají s uživateli s účastí, 
empatií a péčí. Služba je  vykonávána odborně, kvalifikovaným per-
sonálem. 

Při výkonu služby nevytváříme pocit závislosti uživatele na služ-
bě, ale poskytujeme pouze takovou míru podpory, kterou uživatel 
v dané chvíli nezbytně potřebuje.
Charakteristika fakultativních (doplňkových) služeb:
1.  Dohled – zajištění dohledu nad klientem v čase, kdy rodina není 

doma.
2.  Doprava uživatele k provedení hygieny do střediska osobní hygie-

ny pečovatelského domu.
3. Použití vozidla při doprovodu uživatele. 

Další informace naleznete na www.psnapajedla.cz                                          
Zdroj: www.psnapajedla.cz

domácí péče v našich rukou
Doporučený postup při zájmu o poskytnutí pečovatelské služby: 
Každý občan, který má zájem o poskytování pečovatelské služby 
pro sebe či pro své blízké, by měl nejdříve vyplnit žádost o zavedení 
pečovatelské služby. Tuto žádost je  možno si stáhnout z webových 
stránek organizace, či ji získat v kanceláři Pečovatelské služby Napa-
jedla, na adrese Pod Kalvárií 90.

Po vyplnění a odevzdání žádosti bude zahájeno tzv. sociální šet-
ření, kdy se navážou vzájemné kontakty a pokud se vše bude vyvíjet 
dobře, může občan po podpisu smlouvy začít využívat pečovatel-
skou službu.

Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace poskytuje 
služby v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.108/2006 
Sb., o sociálních službách a vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se pro-
vádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Informace o pečovatelské službě poskytne: ředitelka Mgr. Irena 
Horková, Pod Kalvárií 90, 763 61 Napajedla, tel: 604 235 069, 577 
944 714 a sociální pracovnice Mgr. Lenka Šigutová, tel: 703 375 535.
Služby Pečovatelské služby Napajedla jsou zpoplatněny dle schvá-
leného Sazebníku úhrad poskytovaných služeb, který je  zveřejněn 
na www.psnapajedla.cz nebo je  k nahlédnutí v místní knihovně Ha-
lenkovice. 
Komu je  služba určena?

Služba je  určena seniorům a osobám se zdravotním postižením. 
Věková struktura uživatelů: 
dospělí 27–64 let / mladší senioři  65–80 let / starší senioři nad 80 let
Jaké je  poslání pečovatelské služby?

Posláním pečovatelské služby je  pečovat o osoby se sníženou 
soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení. Umožňu-
jeme našim uživatelům zůstat co nejdéle v jejich přirozeném pro-
středí, kde si mohou uchovat svůj obvyklý způsob života, své návyky, 
přátele, zájmy apod.
Co je  hlavními cíli služby?
•  vedení uživatele k soběstačnosti s ohledem na jeho fyzický a psy-

chický stav. 
• zachování vlastního životního stylu uživatele. 
•  pomoc a podpora při zajištění základních životních a osobních po-

třeb.
•  navození pocitu bezpečí. 
•  snížení negativních důsledků stáří nebo zdravotního stavu na život 

uživatele (pocit osamělosti, bezmocnosti, zbytečnosti...).
•  prevence sociální izolace uživatele.
Dostupnost služby:

Službu uživateli poskytujeme bez ohledu na národnost, rasu, víru, 
věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společen-
ské postavení uživatele. 

Respektujeme uživatele služby jako rovnocenného partnera, jedi-
nečnou osobnost, bereme ohled na jeho názory a rozhodnutí.
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HALeNKOVIčTí SeNIOřI
ve čtvrtek 27. června 2019 se uskutečnilo setkání ha-

lenkovických seniorů 70+. stalo se již tradicí, že při této 
akci seznamuji přítomné s některými údaji z evidence 
obyvatel, které mi poskytuje matrikářka paní bohdana 
blažková. nejinak tomu bylo i v letošním roce. 

Byla jsem přítomnými účastníky požádána, abych tyto úda-
je zveřejnila v Halenkovickém zpravodaji.

V Halenkovicích žije v současné době 224 občanů starších 
sedmdesáti let, z toho je  121 žen a 103 mužů. Pozvání přijalo 
127 seniorů. Od posledního setkání v roce 2017 zemřelo cel-
kem 44 osob, z toho 34 starších než sedmdesát let. K 31. čer-
venci 2019 měly Halenkovice celkem 1948 obyvatel.

Do Halenkovic přijeli i pozvaní senioři žijící nyní mimo 
Halenkovice: paní Marie Vojáčková, paní Helena Režná, paní 
Jiřina Bezlojová, paní Veronika Kašpárková, paní Jaroslava 

Gabrhelíková, paní Hana Přecechtělová, paní Bohumila Mlčá-
ková, paní Marie Horková a paní Růžena Mišurcová.

Nejstarší občankou Halenkovic je  paní Jiřina bezlojo-
vá (96 let). Nejstarším mužem naší obce je  pan Zdeněk 
strašák (91 let).
mezi další nejstarší občany s trvalým pobytem v halen-
kovicích patří:
Marie Vičánková (93 let)
Marie Cibulková (93 let)
Oldřiška Šenkyříková (92 let)
Anna Kuřinová (91 let)
Zdeněk Štěpánek (91 let)
Josef Strašák (90 let)
Radomila Hrdá (90 let)
Eugenie Chlapková (90 let)  Marie Kašíková, kronikářka

věk 71 72 70 76 73 75 78 77 74 79 86 88 87 80 83 85 82 84 81 89 90 91 93 92 96 94 93

Počet občanů 26 21 20 17 17 15 13 13 10 10 9 6 6 6 5 4 4 4 4 4 3 3 2 1 1 0 0

v následující tabulce se můžete podívat, kolik občanů žije v halenkovicích ve věku 70–96 let:
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Humanitární sbírka
na základě výzvy diakonie broumov sociální druž-

stvo v Čechám pořádá obecní úřad v naší obci sbírku 
šatstva, hraček, nádobí, drogistického zboží a bytové-
ho textilu, a to již od srpna r. 2007.

Při první sbírce bylo nasbíráno 47 PVC pytlů a 26 krabic.
Na organizaci sbírky se podílela paní Anna Horko-

vá a Ludmila Zapletalová. Po jejím odchodu v roce 2016 
se o organizaci sbírky starají dvě Aničky, a to paní Musilová 
a Horková.

Ze začátku sbírky se pytle s oblečením kontrolovaly 
z důvodu, že se někteří občané zbavovali věcí, které někde 
dlouho skladovali a nebyly již čisté nebo byly roztrhané.

Nyní při sbírkách je  již zboží v pořádku, někdy i v pů-
vodním obalu. Pytle jsou kontrolovány, zda nejsou dohro-
mady oblečení, obuv, hračky a bytový textil, které třídíme 
každé do jiného pytle.

Každým rokem je  jak na jaře, tak na podzim nasbíráno 
v průměru 60 ks pytlů a několik krabic.

Diakonie Broumov je  humanitární nezisková organiza-
ce, která poskytuje materiální pomoc všem potřebným ne-
jen u nás, ale i v zahraničí.
Zorganizováním sbírky jsme pomohli:
• sociálně potřebným,
• poskytli práci lidem, kteří by jinak žádnou práci nedostali 
a tím i jejich zpětnému začlenění do společnosti,
• odlehčení komunálnímu odpadu, jelikož nepoužitelný 
humanitární odpad se dále ekologicky zpracuje.

Všem, kteří jste se zapojili do humanitární sbírky děkuje-
me a vážíme si toho, že jste ochotni pomoci lidem v nouzi.

Anna Horková

na setkání přivítal všechny zúčastněné starosta obce Jaromír blažek
Vážené dámy, vážení pánové, milí 

hosté,
dovolte mi, abych Vás jménem 

obecního úřadu i jménem svým, 
co nejsrdečněji přivítal na dnešním 
setkání halenkovických seniorů. 
Také, zde vítám naši novou paní ře-
ditelku školy, kronikářku obce, paní 
doktorku Marii Kašíkovou, která nás 
bude dnešním dnem provázet. Měl 
by mezi nás také přijet i milý host – 
pan farář Bohumil Kundl.

Jsem rád, že jste přijali naše po-
zvání a přijeli nebo přišli jste k nám 
do kulturního domu v Halenkovicích 
i přesto, že toto setkání se oproti pů-
vodním zvyklostem koná ve čtvrtek. 
Pro vysvětlenou – zajistit toto se-
tkání nám pomáhá mnoho zaměst-
nanců obce, kuchařky školy a účast-
ní se i děti ze školky. Jsem velice 
rád, že pomáhají. Děkuji vám proto 
za pochopení a doufám, že se nám 
společně podaří vás pohostit, poba-
vit a možná i zaujmout. Na tuto akci 
vás přišli pozdravit také radní obce, 
kteří tu budou dnes s vámi. Podělte 

se s nimi o své postřehy a náměty, či 
si jenom nezávazně promluvte. 

Dva roky uplynuly jako voda, mno-
hé se za tu dobu změnilo. Tichou 
vzpomínkou vzpomeňme prosím 
na ty, kteří tady bohužel s námi už 
nemohou být. Děkuji. 

Sám jsem nevěřil, že budu mít tu 
možnost, vás tady opět přiví-
tat. Měl jsem jiné plány a am-
bice. Mělo to být trochu jinak, 
ale jak se říká, člověk míní, ži-
vot mění. 

Dnes jsem rád, že tu jsem 
a aspoň chvilku se s vámi za-
stavím a povykládám. Pokud 
vás bude něco bližšího zajímat, 
velmi rád vaše dotazy zodpo-
vím. 

Nakonec bych rád poděkoval 
organizátorům akce, pracov-
níkům obecního úřadu v Ha-
lenkovicích, účinkujícím, dě-
tem z naší školky a školy, paní 
doktorce Kašíkové, kuchařkám 
za výtečný oběd a panu Lan-
grovi za krásnou výstavu.

Jedno moudro praví:
„Minulost je tatam, budoucnost nám 

není známa – a současnost to je  dar, 
a toho si važ.“ 

Děkuji za pozornost a přeji všem 
příjemně strávené odpoledne, pevné 
zdraví a elán do dalšího života. 

Jaromír Blažek
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maTeřská škola Září Je  ZA DVeřMI, ZAčíNáMe….
Za pár dnů, vlastně už za pár hodin, 

začne nový školní rok. 
Netrpělivě očekáváme loňské i nově 

příchozí děti. Jakpak se měly o prázdni-
nách? Jestlipak nám vyrostly? Těší se do 
školky? Budou slzičky nebo statečně za-
mávají rodičům a půjdou si hrát? Určitě 
je  už rodiče připravují a povídají si s nimi 
o tom, jak to bude ve školce fajn! Všechny 
třídy jsou pečlivě uklizené a připravené 
na nový start. V každé třídě najdou děti 
něco nového, co pro ně jejich učitelky 
přes prázdniny připravily. I zahrada 
je  zase o trošku lépe vybavená a vůbec, 
s dětmi máme spoustu plánů, na které 
se všichni těšíme. Věříme, že prvních pár 
náročnějších zářijových dnů společnými 
silami zvládneme a pak už to zase hladce 
poběží jeden týden za druhým.

Tak na viděnou v pondělí 2. září 2019.
Marie Mihálová

Berušky

Koťátka

Sluníčka

Divadlo ve školce
v pátek 20. září k nám přijelo 

maňáskové divadlo z hodonína 
s pohádkou krtek a kolo. 

Děti se těšily na čarodějnici Šin-
kabřinku a popleteného čaroděje 
Koloděje. A ti opět nezklamali. Vy-
váděli neplechu a vymýšleli nová 
alotria. Ale nezklamal ani krteček 
se zvířátky. Nedobré skutky čaroděj-
nice a čaroděje byly odhaleny. Zvítě-
zilo kamarádství a vzájemná pomoc. 
Děti se během představení dobře 
bavily, smály a zpívaly.

Jaroslava Válková
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setkání rodičů 
s pracovníky spc Zlín

v pondělí 7. října 2019 se v naší 
mateřské škole uskutečnilo setkání 
rodičů s pracovníky speciálně peda-
gogického centra Zlín mgr. muchovou 
a logopedkou mgr. kohelovou na téma 
„bezproblémový vstup dítěte do Zš 
a školní zralost z pohledu logopeda“. 

Toto setkání se setkalo s velkou ode-
zvou. Rodiče měli spoustu dotazů ohled-
ně svých dětí, jak s nimi dále pracovat 
při různých obtížích. Shlédli spoustu 
knižních materiálů, které by dítěti mohly 
pomoci.

Eliška Černochová a Marie Mihálová

návšTěva koUZelnÍka 
herec slováckého diva-

dla v Uherském hradišti 
Tomáš šulaj na nás neza-
pomněl a 16. října 2019 
přijel dětem ukázat své 
kouzelnické kousky. 

A protože u toho bylo hod-
ně veselo, dětem se předsta-
vení moc líbilo. Děkujeme 
a těšíme se za rok!

Dagmar Holásková

Návštěva u Hrbáčků
končí podzim a pro děti 

z mš to znamená, že nás 
zase čekají naši milí hrbáč-
kovi. 

Strejda Hrbáček nám 
ve svém sadu utrhl poslední 
jablíčko, které si rozkrojíme 
až na vánoční svátky, aby nám 
ukázalo hvězdičku. Teta Hr-
báčková nás pohostila výbor-
ným štrůdlem a ořechovým 
řezem, po kterých se jenom 
zaprášilo. Bylo nám u vás dob-
ře, Hrbáčkovi! Moc děkujeme!

Dagmar Holásková

VýLeT NA VěTřáK
ve čtvrtek 17. října 2019 třída beru-

šek a koťátek vyrazila na mysliveckou 
chatu větřák. 

Po přivítání myslivců jsme společnými 
silami opekli špekáčky, zařádili na zahra-
dě a také sbírali podzimní plody. Počasí 
nám vyšlo velmi pěkné a děti si dopoled-
ne hezky užily.                    Eliška Černochová

podzimní tvoření s dědečkem mecháčkem
Začátkem listopadu se školní zahrada mš halenkovice, která je využívána dět-

mi na každodenní pobyt venku, začala měnit ve strašidelnou zahradu plnou 
halloweenských dýní, duchů a strašidýlek.

V pondělí 4. listopadu 2019 v odpoledních hodinách vše propuklo…
Děti s rodiči mohli v mateřské škole ve třídách tvořit podzimáčky z různých přírodnin.
A kdo měl odvahu, procházel a užíval si strašidelnou zahradu, kde nechybělo ani občer-

stvení v podobě kouzelného lektvaru a různých začarovaných dobrot.
Na závěr za námi do strašidelné zahrady přišel i dědeček Mecháček, se kterým jsme 

rozsvítili Halenkovice lampionovým průvodem a uspali přírodu.
Dokonce i počasí se nám podařilo začarovat a vysvitlo nám i sluníčko.
Doufáme, že se akce všem líbila a tímto způsobem moc děkujeme a těšíme se na další 

spolupráci.                                                                                                  Veronika Horková, Foto: D. Chlud



2019 / 4 16č. 92

pedagogičtí pracovníci 
Zš a mš halenkovice

školská rada
za zřizovatele:
Anna Kašpárková – předseda škol. rady
Ing. arch. Zuzana Šalášková
za rodiče:
Mgr. Pavla Pavelková
Růžena Štulířová
za pedagogický sbor:
Marta Skýpalová
Eliška Černochová

vedenÍ školy
ředitelka školy 
PaedDr. Marie Kašíková 
Zástupce ředitele školy 
Mgr. Olga Idesová

ZákladnÍ škola
Třídní učitelé
I. stupeň
I. třída – 16 žáků
Mgr. Hana Čechová
II. třída – 20 žáků
Mgr. Petra Barcuchová
III.A třída – 16 žáků
Marta Skýpalová
III.B třída – 15 žáků
Mgr. Marcela Palúchová
IV. třída – 25 žáků
Mgr. Tereza Abrahámová
V. třída – 25 žáků
Mgr. Pavla Svitáková

II. stupeň 
VI. třída – 26 žáků
Mgr. Pavla Manová
VII. třída – 17 žáků
Mgr. Bohdana Ambrožová
VIII. třída – 18 žáků
Mgr. Libor Lízal
9. třída – 16 žáků
Mgr. Dominika Rozací
bez třídnictví
Mgr. Monika Urbancová
Mgr. Dagmar Dudíková
Mgr. Eva Sattková
školní družina
Simona Přílučíková (asistent pedagoga)
Bc. Veronika Juřenová 
Mgr. Eva Krčmová (asistent pedagoga)

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020
v parčíku před novou školou proběhlo 2. září 

slavnostní zahájení školního roku 2019/2020.
Ředitelka školy ve svém úvodním projevu přiví-

tala starostu obce pana Jaromíra Blažka, místosta-
rostu obce Bc. Karla Platoše, zástupce SRPŠ paní 
Evu Janečkovou a Zuzanu Kašpárkovou, pedago-
gické pracovníky, všechny školáky a rodiče žáků 
1. ročníku, do kterého nastoupilo 17. Noví prvňáčci 
dostali dárky od SRPŠ a pamětní listy.

ZŠ Halenkovice má k 1. září 2019 celkem 
196 žáků.

Přeji všem žákům i zaměstnancům halenkovické 
školy klidný a pohodový nový školní rok!

Marie Kašíková

Horní řada zleva: Pavel Chochul, Tadeáš Holub, Jakub Čányi, Nela Magdaléna 
Kylarová, Matěj Kubičík, Liliana Chludová, Sebastien Frodl, Emily Súkupová
Dolní řada: Anna Pavelka, David Staněk, Nela Nekorancová, 
Eliška Kašpárková, Karolína Kašpárková, Šimon Pliska, Adéla Richvalská
Leží: Jakub Macků / Chybí: Viola Vysloužilová
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nový nábyTek 
ve školnÍ drUžině

v jarních měsících letošního 
školního roku byl zakoupen 
nový nábytek do školní druži-
ny v budově staré školy. 

Zařízení v hodnotě více než 
60 000 Kč bylo pořízeno z fi-
nančního daru od SRPŠ, za což 
patří všem členům SRPŠ velké 
poděkování.

Marie Kašíková

halenkovická škola o prázdninách
ani o prázdninách se v budově nové školy nezahálí. 
Ve čtyřech učebnách provádí řemeslníci demontáž starých 

parket, nové rozvody elektřiny, výmalby tříd, nátěr otopných tě-
les, zárubní a dveří, nové obklady umývadel, nové osvětlení tříd 
zabudované do kazetových stropů a další práce. 

Marie Kašíková

léto se blíží ke svému konci, a tak 
se už postupně vracíme s novým elá-
nem do pracovního/školního světa. 

Ale jelikož vám chceme kousek toho 
našeho světa ukázat, připravili jsme 
již v loňském roce malou ochutnáv-
ku v podobě videovizitek, které jsou 
ke shlédnutí na webových stránkách 
školy: www.zshalenkovice.cz

Naše škola 
očima žáků
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NeObyčeJNé DěJINy ObyčeJNé ŠKOLNí TříDy

do školy dnes musí chodit každý, o tom dnes nikdo nepochybuje. ale jak 
to bylo dříve, třeba v 17. století nebo třeba před sto lety? a jaká byla škola 
a učitelé našich prarodičů a praprarodičů?

Žáci pátého ročníku si v rámci školního výletu 
vyzkoušeli roli žáka z dob minulých. Při prohlíd-
ce Muzea Jana Amose Komenského v Přerově 
nahlédli do expozic školních tříd a při jejich „pu-
tování“ je  provázel vážený pan ředitel. Jaké byly 
dříve školní lavice a školní zvyky? K čemu sloužil 
kalamář, břidlicová tabulka nebo plivátko? A co 
písmo a krasopis? Nakonec si vyzkoušeli ti nej-
odvážnější dobrovolníci i dřívější školní tresty.

„V úterý 11. června 2019 jsme se s naší třídou 
a s paní učitelkou vydali na výlet autobusem 
do Otrokovic a z Otrokovic vlakem do Přerova 
do Muzea Komenského. Podívali jsme se, jak 
se učilo v dřívějších dobách ve školách, viděli 
jsme čtyři třídy, zkusili jsme psát krasopisem. 
Dozvěděli jsme se, jaké používali učitelé tresty 
na nedobré žáky – klečení na fazolích, kamíncích 
a hrachu. Koupili jsme si nějaké suvenýry, zašli 
na zmrzlinu a hurá zpátky domů. Výlet se nám 
moc líbil.“                                           Amálie Hradílková

rodilý mluvčí

Zš halenkovice je zapojena do pro-
jektu s názvem místní akční plán ii 
orp otrokovice. 

V rámci tohoto projektu je  re-
alizována tandemová výuka cizí-
ho jazyka, tzn., že halenkovičtí žáci  
5.–9. ročníku budou pracovat s rodi-
lým mluvčím každý pátek po celý škol-
ní rok. Projekt potrvá tři roky. Rodilý 
mluvčí je  z Londýna a jmenuje se Lee 
Morton. Při této výuce s ním bude pra-
covat i nová paní učitelka anglického 
jazyka Mgr. Dagmar Dudíková.

Marie Kašíková

Vážení rodiče!
Naše škola je  již několik let za-

pojena do projektů EU „Mléko 
do škol“ a „Ovoce do škol“. V rám-
ci těchto projektů dostávají žáci 
1.–9. ročníku plně dotované mléko 
i ovoce a zeleninu každých 14 dnů. 
Projekty mají podpořit konzumaci 
mléka i ovoce nebo zeleniny u žáků 
základních škol. Mléko dodává ško-
le ekofarma Javorník ze Štítné nad 
Vláří. Produkty z této farmy nejsou 
nijak upravované ani chemicky 
ošetřované. Z tohoto důvodu mají 
nižší trvanlivost než ostatní výrob-
ky. Ovoce a zeleninu dodává firma 
LAKTEA.

Účast žáků v tomto projektu 
je  zcela dobrovolná. 

Marie Kašíková

„mléko do škol“
 a „ovoce do škol“
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divadelnÍ předsTavenÍ
v úterý 24. září 2019 dorazilo do halenkovic opět 

divadélko pro školy z hradce králové. Tentokrát pro 
nás zahráli celkem dvě představení.

Pro první až čtvrtou třídu představení Pohádky z naše-
ho statku, pro pátý až devátý ročník si připravili vystou-
pení s názvem Divadelní učebnice aneb České divadlo  
20. století.

První čtyři třídy zhlédly vyprávění ze života domácích 
zvířátek, ztvárněných maňáskovými loutkami v kombi-
naci s živými herci. Ve třech veselých příbězích, plných 
hereckých gagů, písniček a překvapení, bylo zakompono-
váno i mnoho poučných myšlenek, například o významu 
a smyslu chovu domácích zvířat, jak se k nim lidé mají 
chovat, dětem bylo vstřícně a s humorem podáno, že bez 
práce nejsou koláče a že lhát a podvádět se nevyplácí atd. 
Smyslem celého představení bylo vytvoření pozitivního 
vztahu k přírodě a všem živým tvorům, také k úctě k lid-
ské práci.

Na žáky od páté třídy až po devátou čekal průřez diva-
delním světem 20. století. Vystoupení zahrnovalo soubor 
ukázek z několika divadelních her významných autorů. 
Představení, mapující období od vzniku samostatného 
Československa až po současnost, bylo prezentováno 
formou neobvyklé výukové hodiny v podání zkušené he-
recké dvojice, která svým humorným, hravým i poučným 
přístupem žáky vtáhla do dění na divadelních prknech. 
Prvorepublikovou atmosféru jsme si připomněli úryv-
kem ze hry „Don Juan & comp.“ z repertoáru Osvoboze-
ného divadla. Tím jsme navázali na březnové představení 
Legenda V+W. Předválečnou dramatickou atmosféru vy-
stihl dialog z divadelního zpracování románu Karla Čap-
ka Válka s mloky. Nezapomenutelná byla ukázka tvorby 
pražského divadla Semafor, tedy kabaretní scénka J. Su-
chého a J. Šlitra. Sedmdesátá léta připomněl legendární 
muzikál brněnského divadla Husa na provázku „Balada 
pro Banditu“, ve kterém ztvárnila roli Eržiky žákyně os-
mého ročníku. Poslední stránka Divadelní učebnice ob-
sahovala ukázku zcela svérázného humoru Divadla Járy 
Cimrmana ze hry „Vyšetřování ztráty třídní knihy“.

Pavla Manová
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Trnavský vrch, okresní přebor v přespolním běhu
25. září jsme soutěžili na tradičním „přespoláku“ v Tr-

navě. 
Naši „minivýpravu“ tvořili michal kučera, michaela mike-

šová, beáta petrášová, barbora bařinková a aneta kuče-
rová v mladší kategorii a štěpán palla a kateřina mrázková 
v kategorii starších žáků.

Nejlepší závodnicí byla Micha-
ela, která se krásným 2. místem 
zasloužila o jediný medailový 
úspěch. Vynikající výkon na ná-
ročné trati podal také Štěpán, 
který doběhl šestý. Umístění 
ostatních: Beáta 11., Kateři-
na 14., Barbora 22., Michal 22. 
a Aneta 25.

Uznání a dík patří všem závod-
níkům za vzornou reprezentaci 

Český krUmlov a rožmberkové
brzké páteční ráno protkaly hlasy našich žáků nabale-

ných velkou svačinou a dobrou náladou, kteří se 11. říj-
na 2019 vydali na dějepisnou exkurzi do dalekých již-
ních Čech. 

Čekalo na nás krásné město v podzimním hávu skryté – 
Český Krumlov. Jakmile jsme vystoupili z autobusu, vydali 
jsme se směrem k hradu (zámku). 

První zastávka znamenala průchod pod Plášťovým mos-
tem k jezu, odkud se nám naskytl nádherný výhled na zá-
meckou věž, která je  pro českokrumlovský zámek tak ty-
pická. Největšího obdivu si však získali tři hradní medvědi: 
Marie Terezie, Máša i Arno. V našem programu ale nechybě-
lo ani přepadení hradního krámku se suvenýry. 

Pak už nás čekala prohlídka zámku. Bílou paní Rožmber-
skou jsme však nezahlédli. Našim zvídavým očím neutekly 
ani prostory zámecké zahrady, kde jsme se mohli pokochat 
Neptunovou fontánou a zřít i Otáčivé hlediště. S výhledem 
na celé město jsme prošli Plášťovým mostem a sestoupi-
li od hradu do centra Českého Krumlova. Shodli jsme se, 
že část zvanou Latrán necháme za zády a směřovali jsme 
dopředu prohlédnout si Parkán. Nohy nás nesly kouzelnými 
krumlovskými uličkami až na náměstí Svornosti a ke koste-

lu sv. Víta. Svou cestu jsme zakončili na Vyhlídce vyhlídkou 
na město z druhé strany a pohledem na českokrumlovský 
zámek/hrad. 

Po celou dobu nás provázel pan doktor Kočí, kterému tím-
to děkujeme za zajímavé povídání z historie Českého Krum-
lova a rodu Rožmberků.                                              Pavla Manová

halenkovické školy. Zásluhu na tom, že Halenkovice patří mezi 
úspěšné školy má však zejména výborná práce trenérů místní-
ho biatlonového klubu.

Děkuji také dvěma ochotným rodičům, kteří pomohli s do-
pravou dětí a ušetřili nás nepříjemného dlouhého čekání.

Libor Lízal
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sběr papíru 16. a 17. října 2019

Velké poděkování a pochvalu si zaslouží žáci IX. třídy za pomoc při realizaci sběru. Byli to: Nikol Vojáčková, Aneta Trvajová, Vendula 
Pavelková, Tomáš Černoch, Kryštof Trvaj, František Horka a osmák Martin Pacholský. Libor Lízal

pořadÍ TřÍd podle průměrU na žáka
třída  celkem (kg)  průměr  

  na žáka (kg)
3.A  1673  104,6
1.  1342  83,9
5.  2028  81,1
6.  1992  76,6
4.  1686  67,4
7.  1067  62,8
8.  1082  60,1
9.  950  59,4
2.  1095  54,8
3.B  582  38,8

neJlepšÍ sběraČi  (kg)
KAŠPÁRKOVÁ Eliška  329
JANEČEK Jiří  321
FÜRSTOVÁ Pavlína  311
HABRNÁL Matěj  277
BIEBERLE František  257
FLAŠAR Jiří  256
TRVAJ Rostislav  254
VESELSKÝ Šimon  247
CHOCHUL Pavel  216
PAVELKA Anna  201
CHLUDOVÁ Liliana  200
KEDROVÁ Ema  200

přÍrodovědný klokan
ve čtvrtek 17. října proběhla na naší škole soutěž přÍrodovědný klokan pořádaná přírodovědeckou fakultou Uni-

verzity palackého v olomouci ve spolupráci s pedagogickou fakultou Up v olomouci. cílem této soutěže je vzbudit zájem 
žáků o technické a přírodovědné obory.

V kategorii KADET žáci 8. a 9. třídy řešili 24 soutěžních úloh z matematiky, biologie, chemie, fyziky a zeměpisu. Nejlepšími řešiteli 
se stali Tomáš Černoch z 9. třídy, martin pacholský z 8. třídy a radek Čevela z 9. třídy. Celkem se soutěže zúčastnilo 32 žáků.

DěTSKá POLICIe
dne 7. října 2019 proběhla pro čtvrtý ročník naší školy jedna velice zajímavá 

akce, a to dětská policie. protože je  však tento ročník hodně početný, zúčastnila 
se jen polovina třídy. na druhou polovinu tahle milá akce čeká na jaře roku 2020.

Kromě dětí se této akce zúčastnili také příslušníci Dopravního inspektorátu Zlín. Děti 
byly seznámeny s teorií, což jsou například: zásady BESIPu, čtení z dokladů (OP, ŘP, TP, 
zelená karta), dechová zkouška a spousta dalšího. Poté již nezbývalo nic jiného, než 
se pustit do kontroly řidičů i v praxi.

Děti se rozdělily na dvě skupiny, které se prostřídaly a před kontrolou jim ještě byly 
přiděleny reflexní vesty, kvůli bezpečnosti. Zkontrolovaly neuvěřitelných 17 aut. Řidiči 
byli mile překvapení, když kontrola probíhala od dětské policie. Děti přišly na 4 pro-
hřešky, za které však neukládaly pokuty, nýbrž jen výstrahu. Což mnozí řidiči opravdu 
ocenili.

Šlo vidět, že práce dopravní policie děti opravdu bavila. Byly nadšené, hezky spo-
lupracovaly a na řidiče byly někdy hodně přísné. My však v obci máme vzorné a milé 
řidiče, kteří rádi spolupracovali. Simona Přílučíková
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projekt krokUs aneb nekonečno naděje
i v letošním školním roce se naše škola 

zapojila do projektu krokUs realizované-
ho organizací holocaust education Trust 
ireland (heTi) ve spolupráci s oddělením 
pro vzdělávání a kulturu židovského muzea 
v praze. 

Díky vlídnosti říjnového počasí se žákům IX. 
ročníku podařilo zasadit cibulky žlutých kro-
kusů. Deváťáci po dlouhém dumání usoudili, 
že úctu obětem holocaustu vyjádří nejlépe sym-
bolem nekonečna, neboť nejen se smutkem, ale 
hlavně s nekonečnou nadějí, že se nic tak hroz-
ného již opakovat nebude, vysadili žluté kroku-
sy. Doufáme, že i vy se na jaře, až budou krokusy 
rozkvétat, pozastavíte na chvíli před naší školou 
a vzpomenete obětí šoa s vírou, že znovu již na-
cismus nenajde v naší společnosti místo.

Pavla Manová

Nocování čtvrťáků v knihovně
ve čtvrtek 17. října se naše třída sešla po vyučová-

ní v místní halenkovické knihovně na obecním úřadu. 
natěšené dětičky přicházely vybaveny věcmi na spaní 
a dobrými buchtami k občerstvení. 

Tématem našeho nocování byl příběh knihy Karlík a továr-
na na čokoládu známého britského spisovatele Roalda Dah-
la. Všichni jsme se usadili v útulné knihovničce a společným 
čtením knihy pronikli do kouzelného příběhu chlapce Karlí-
ka Bucketa, jehož tajným snem a přáním je  vyhrát jedinečný 
kupon, který opravňuje šťastlivce k prohlídce místní továrny 
na čokoládu pana Williho Wonky. Příběh nás všechny pohltil, 
každý chtěl kousek přečíst, stránku za stránkou jsme se pro-
kousali celou knihou. Když všichni získali zlatý kupon, lákalo 
nás nahlídnout do tajemství výroby výborné Wonkovy čoko-
lády, a tak jsme se vydali na prohlídku továrny, kde nás čeka-
lo několik překážek a úkolů. Kouzelné tajemno nás příjemně 

obklopilo. Když už se některým zavírala očka, vydali jsme 
se ještě hledat tajemství zahalené v sladkém pokladu, který 
byl velkou odměnou pro všechny odvážné nocležníky. Zbýva-
lo najít svůj spacáček, pohodlný pelíšek, zavřít očka a nechat 
si něco hezkého zdát. Ráno po probuzení jsme se rozespa-
le vydali do školy za pátečním vyučováním. Nebylo by nám 
zdaleka tak dobře, nebýt obrovské podpory maminek, které 
nám upekly spousty výborných buchet, za což jim patří velké 
děkujeme. Hlavní a zvláštní poděkování patří paní knihovni-
ci Pavlínce Bieberlové, která nás do knihovny pozvala, velmi 
mile nás přivítala, připravila nám krásný program a posta-
rala se o naše hladová bříška. Jen díky ní nám bylo v knihov-
ně velmi útulno, milo, hezky a příjemně. Teto Pavlínko, moc 
děkujeme, rádi vzpomínáme a těšíme se na další společně 
strávené chvíle.

Čtvrťáci s paní učitelkou Terezkou a Simonkou
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halloweenská noc ve škole
v letošním školním roce se žákovský parla-

ment rozhodl, že uspořádá na přelomu října 
a listopadu strašidelnou noc ve škole. 

Termín padl na 1. listopad, a tak se v páteční pod-
večer nahrnuli do školy kostlivci, upíři, čarodějnice, 
zombíci a jiná strašidla, aby si užili magickou at-
mosféru starobylé tradice uctění památky našich 
zesnulých předků. Žákovský parlament připravil 
v jednotlivých třídách stanoviště s úkoly, které mu-
seli účastníci splnit. Navštívili tak například chemic-
kou laboratoř, v níž ochutnávali kouzelné lektvary, 
zahráli si o život při odhalování zapeklitých háda-
nek, brodili se temnými bažinami říše močálů, hle-
dali klíč k bájnému pokladu, čekala na ně také dráha 
smrti, ale i výtvarná dílnička Čáry máry, kde si vyro-
bili buďto masku z dýně nebo pavouka. Před jídel-
nou na návštěvníky čekal fotokoutek, kde se mohli 
zájemci blýsknout a v závěru halloweenský rej pod-
kreslený hudebním doprovodem, doplněný občers-
tvením v bufetu a tombolou. Děkujeme všem, kteří 
se zúčastnili této akce, stejně jako těm, kteří pomá-
hali s přípravami. Pavla Manová

Halloween v šd
protože se na konci října slaví v anglicky mluvících 

zemích halloween a u nás se chvilinku potom slaví 
„dušičky“, rozhodla jsem se, že si vysvětlíme rozdíl 
mezi těmito svátky a halloween si uděláme ve dru-
žince. 

Nejprve bylo však třeba si vyzdobit třídu, a tak jsme 
se den předtím pustili do vyrábění strašidel, dýní, netopý-
rů atp. Tohle děti moc bavilo a jejich výtvory byly opravdu 
krásné. Poté již nezbývalo nic jiného než počkat do dru-
hého dne. Děti přišly v krásných a kreativních maskách,  
což mi udělalo obrovskou radost. Doufám, že si děti speci-
ální halloweenské odpoledne užily.            Simona Přílučíková

Halloweensko-strašidelné 
vyučování ve 3. A

ve 3. a proběhlo halloweensko-strašidelné vyučování. 
žáci v rámci matematiky, českého a anglického jazyka 
plnili úkoly vztahující se k tomuto svátku a někteří přišli 
dokonce i v maskách. 

Připomenuli jsme si „náš svátek – Dušičky“, při kterém vzpo-
mínáme na ty, kteří již nejsou mezi námi. Protože bylo krásné 
počasí, vydali jsme se na krátkou procházku a nabízelo se pro-

jít si místní hřbitov a podívat 
se na nazdobené hroby těch, 
na které budeme ve svých srd-
cích vzpomínat. Děti se vydo-
váděly také na zahradě u školy 
a podívaly se na výzdobu, kte-
rou mají děti v mateřské ško-
le. Vedoucí učitelka MŠ paní 
Marie Mihálová nás pozvala 
na malou výstavku prací, kte-
rá byla k vidění ve školce a dě-
tem předala i malou sladkost.

Marta Skýpalová
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iQ play FesTival ve Zlíně aneb kdo si hraje, nezlobí
žáci 3. a navštívili 31. října 2019 

Festival iQ play ve Zlíně. k vidění byly 
různé hry a hračky edukativního cha-
rakteru, smyslové hračky, dřevěné 
hračky, logické hry, zajímavé staveb-
nice a zvětšeniny deskových her. 

Děti se v rámci zábavného dopoledne 
seznámily s různými druhy stavebnic 
i hraček, které doma ani ve škole ne-
mají.

Tentokráte opravdu platilo: „Kdo 
si hraje, nezlobí“. Musím vyzdvihnout 
úžasné „zapálení do práce, nadšení 
a především ukázněnost“. Děti byly po-
chváleny i ze strany organizátorů.

Marta Skýpalová

výtvarná drakiáda
v měsíci říjnu jsme ve družině vyhlási-

li výtvarnou soutěž o nejhezčího draka. 
Účast dětí byla opravdu veliká a všichni 

draci byli hezcí. Vybrat ze všech jen tři nej-
hezčí bylo náročné, a proto nakonec všech-
ny děti dostaly malou sladkou odměnu. Na 
naše dráčky se můžete jít podívat k nám 
do družiny, kde budou draci vystaveni ještě 
po celý měsíc listopad. Výhercům gratuluje-
me a všem ostatním děkujeme za účast.

vychovatelky ŠD

TAJeMNé SVěTy POD HLADINOU
14. listopadu proběhlo ve škole 3d promítání pro zájemce z 1. až 7. třídy.
Žáci v 3D technologii sledovali úchvatnou hru barev korálů různých druhů. Pozorovali, 

jak kolem nich plavou želvy a pátrají po potravě. Nahlédli do bezčetných jeskyní a puklin, 
které slouží jako útočiště hejnům pestrobarevných ryb. Nechali se okouzlit rozmanitostí 
života v korálových útesech a určitě odcházeli s nezapomenutelným zážitkem i díky krás-
nému a naučnému komentáři, který byl součástí filmu.                                              Olga Idesová
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proJekT „kůň“ a návšTěva sTaTkU U pavelků
projekt „kůň“ byl realizován s žáky 3. a třídy 

ve dnech 23.–27. 9. 2019.
To, že chov koní je  romantika, určitě víme. Ale 

co všechno to obnáší?
Chov koní obnáší spoustu práce, ale také obrovskou 

trpělivost, a především je  důležitá láska ke koním. Bez 
ní by to nešlo. Děti měly možnost navštívit statek u Pa-
velků a „na vlastní kůži“ se o tom přesvědčit. Dobrovol-
níci si vyzkoušeli čištění koňských kopyt, hřebelcová-
ní koní, kydání a vývoz hnoje, čištění stájí s přípravou 
podestýlky a následně i krmení koní. Za odměnu se ti, 
kteří měli zájem, mohli podívat, jak to vypadá z výšky 
z koňského hřbetu.

Ve škole v rámci hodin českého jazyka žáci pracovali 
ve skupinách a pomáhali si. Zaměřili se na slova, která 
se vztahují ke koním, psali podstatná a přídavná jmé-
na, také slovesa a vzpomínali, ve kterých pohádkách 
se s koňmi setkáváme. Vyhledávali zajímavé informa-
ce o koních v časopisech, v knihách i v encyklopediích. 
Povídali jsme si, co jsou dostihy, kde se konají, ale také 
o tom, že existuje spojení gymnastiky a tance na ko-
ních. Voltiž totiž můžeme považovat nejenom za sou-
těživý sport, ale také za jednu z krásných jezdeckých 
disciplín. V krátkém videu se o tom žáci mohli pře-
svědčit. Nechybělo zpívání písničky od Zdeňka Svěrá-
ka – „Když se zamiluje kůň“. V rámci hodin anglického 
jazyka nakreslili koně a popsali základní části jeho těla 
a v rámci matematiky tvořili slovní úlohy vztahující 
se k tomuto tématu. Pro radost si také vytvořili papí-
rovou loutku koně.

Třeťáci také navštívili knihovnu na OÚ, kde pro ně 
připravila program Pavlína Bieberlová. Kdo to byli 
Hektor, Ardo, Železník i Šemík? Že nevíte? Třeťáci to již 
vědí. Zkuste se jich zeptat, třeba Vám něco o těchto 
slavných koních řeknou.

Chtěla bych moc poděkovat Alči i Lucii, které věno-
valy svůj volný čas a na statku u Pavelků se dětem celé 
dopoledne věnovaly, ale také Pavči za ochotu číst a tvo-
řit s dětmi v knihovně.

DĚKUJI.                                                         Marta Skýpalová

„Líbilo se mi všechno. Ale nejvíc se mi líbilo, jak jsme 
čistili koně, jak jsme čistili boxy. Anebo jak jsme se tulili 
s Borůvkou, a ještě bylo super, že jsme jezdili na koních. 
A pak jsme se podívali na býky. Viděli jsme krávy a házeli 
jsme jim rohlíky a chleba. Pak jsme se šli podívat na sle-
pice, a když jsme tam byli se školkou, tak tam byla malá 
kuřátka, a když jsme tam byli teď, tak tam bylo kolem 
300 slepic a na konci jsem si chovala koťátko.“ 

Hanička Machalová

 „Když jsme šli k Pavelkům, tak po cestě jsme našli oře-
chy, někdo si vzal a někdo ne. Jakmile si všichni vzali, tak 
už zbýval ještě kousek a už jsme tam byli. Jakmile jsme 
tam došli, tak jsme pozdravili, někdo pozdravil Ahoj, ně-
kdo Dobrý den. A hned jsme viděli kočku. Když jsme vešli 
do stáje, tak holky hřebelcovaly koně a kluci zase čistili 
stáj a pak se to vyměnilo. Pak jakmile jsme udělali všech-
no, tak jsme se šli podívat na krávy.“             Martínek Jelšík
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pesTrý hUdebnÍ mix
v neděli dne 10. listopadu 2019 se konalo již sedmé halen-

kovické hudební odpoledne. Jako každoročně se toto před-
stavení mladých a nadějných zpěváků a muzikantů konalo 
v kulturním sále obecního úřadu. účast na tomto hudebním 
odpoledni byla tradiční, návštěvníci opět zaplnili celý sál. 

Na pódiu se postupně vystřídali účinkující od nejmenších 
zpěváků až po ty starší. Celé hudební odpoledne moderovaly 
Lenka Marcaníková a Kateřina Jelínková. Program odstarto-
vala trubka Františka Bieberleho. Zuzana Šalášková (klávesy) 
a Kateřina Gregorová (kytara) zazpívaly Hit me baby, one more 
time (cover) a Ztraceni od 3day. 

Postupně se představili tito účinkující: Klára Dudešková 
v doprovodu Zuzany Šaláškové a Kateřiny Gregorové nám 
dovolila se zasnít a ve vzpomínce se vrátit k uplynulému létu 
s hitem Barbora píše z tábora. Martin Kašpárek na flétnu před-
vedl lidové písničky Prší, prší a Vyletěla holubička. Rostislav 
Trvaj a Josef Hruban nám poprvé v historii halenkovického 
odpoledne rozezvučeli trombony a společně zatroubili skladbu 
ukrytou pod názvem Together and Alone. Své první vystoupení 
na podiu si prožila Rozálie Vlachynská s trampskou písničkou 
Červená řeka. Na kytaru ji doprovázel strýc Petr Navrátil. Šárka 
Juřenová rozezněla kytaru skladbou Listen to me. 

Děvčata ze 4. třídy Šárka Bařinková, Adéla Gabrhelíková, He-
lena Hrubanová a Alžběta Palúchová nám předvedla ukázku 
hry na BOOMWHACKERS – netradiční hudební nástroj, který 
byl pořízen z výtěžku 5. ročníku Halenkovického hudebního 
odpoledne. Tento hudební nástroj používají děti v naší základ-
ní škole v hodinách hudební výchovy. Je laděn na určité tóny 
– díky odlišné délce a tloušťce každý kus Boomwhackers při 

úderu vydává jinak vysoký tón. Tento nástroj tak nabízí něco, 
co je  pro jiné za hranicí možností. 

Helena Hrubanová, Šárka Juřenová, Markéta Kašparová a Pe-
tra Mrázková hosty na sále rozvlnily svým tanečním vystoupe-
ním.

Program vystoupení byl rozdělen do dvou částí s půlhodino-
vou přestávkou. Přestávku pro návštěvníky zpestřilo hudební 
seskupení ve složení Kryštof Trvaj el. kytara, Petr Seitl basky-
tara, Alex Šimčák bicí a Tereza Bieberlová zpěv. Mohli jsme 
zaslechnout některé skladby z jejich repertoáru skupin: Meta-
llica, Saliva, Foo fighters. Martin Jančík, Štěpán Abrahám a Vít 
Gabrhelík nás se čtveřicí muzikantů vrátili k Ránu od kapely 
Iné kafé. Mladí hudebníci se schází a zkouší pod DDM Matýsek 
Napajedla, kde se jim věnují Pavla Jančová a Radek Novák. 

V druhé polovině pak již vystupovali starší žáci. Přítomné 
diváky obdarovali jak zpěvem známých písní, tak i hrou na jed-
notlivé hudební nástroje. 

S kvintetem ve složení Šárka Očadlíková saxofon, Ondřej 
Dudešek kytara, Daniel Očadlík kytara, Kateřina Gregoro-
vá kytara, Zuzana Šalášková klávesy, která je  zároveň jejich 
uměleckou vedoucí, jsme se ocitli v mystickém filmu Game of 
thrones (Hra o trůny). Ve světě fantazie jsme pobyli i s Amálií 
Březíkovou a její písničkou z pohádky Pravý rytíř Stále po-
čítám slunce západy. Na klávesy ji doprovázel bratr Miroslav 
Březík. Ostrovem vážné hudby nás provedly Veronika Dobro-
zemská, na klarinet zahrála Reflections a Radka Kašpárková 
se skladbou La Valse d´Amélie na akordeon. Pak už následo-
valo velké defilé zpěváků. Štěpán Abrahám s písničkou Víno 

Pokračování na straně 27.

Radka Kašpárková Kvintet

Black & white Kvintet
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od Chinaski, k němu se přidala Melisa 
Holásková v duetu s Láskou je nám líp, 
v triu s Martinem Jančíkem a Vítem 
Gabrhelíkem zazpívali Lásku a hvězdy 
opět od Chinaski. Vůně divokého zápa-
du se po sále rozlinula v tónech Jednoho 
dne se vrátíš v podání Terezy Bieberlo-
vé. Tato pěkná vystoupení ukončily již 
hudební profesionálky Zuzana Šaláško-
vá a Kateřina Gregorová s písní Riptide 
od Vence Joy.

Všichni účinkující obdrželi od organi-
zátorů pamětní list a malý dárek. Kromě 
dárku dámy dostaly také pěknou kytičku. 
Poděkování bylo předáno rovněž paní 
Haně Svobodové, která učí zpěvu některé 
z vystupujících. O občerstvení na stolech 
se postaraly maminky s mozaikou buchet 
a v bufetu si děti také přišly na dobré pití, 
nějakou sladkost i tradiční párek s rohlí-
kem.

Během programu předala radní Ing. 
Arch. Zuzana Šalášková do rukou paní 
ředitelky PaedDr. Marie Kašíkové poukaz 
pro halenkovické žáky ve formě finanční-
ho příspěvku z loňského výtěžku ve výši 
4 000 Kč. Finanční dar je  určen k zakou-
pení netradičního hudebního nástroje 
pro děti základní školy Halenkovice.

Chtěli bychom znovu poděkovat zvuka-
ři panu Zdeňku Kříčkovi, který měl s mla-
dými hudebníky neskonalou trpělivost 
a v rámci našich technických možností 
jim vycházel maximálně vstříc, všem 
účinkujícím, moderátorkám, organizáto-
rům i přítomným hostům a věřím, že hu-
dební odpoledne bude nadále pokračo-
vat ve své tradici v naší obci.                                     

Karel Platoš

Pokračování ze strany 26.

Štěpán Abrahám, Vít Gabrhelík a Martin Jančík

Tereza Bieberlová

Šárka JuřenováRozálie VlachynskáRostislav Trvaj a Josef Hruban

Štěpán Abrahám a Melisa Holásková
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předtančení
vážení rodiče a přátelé školy,

v sobotu 15. února 2020 proběhne rodičovský ples s tra-
dičním předtančením žáků Zš halenkovice. předtančení 
a jeho příprava patří mezi slavnostní a reprezentativní akce 
školy. v těchto dnech je  již jeho příprava v plném proudu. 

Organizace předtančení není přímo v kompetenci SRPŠ. 
Ovšem vzhledem ke krásné tradici našich dětí a skutečnosti, 
že toto předtančení tvoří velkou část programu plesu, snaží 
se náš spolek tuto akci co nejvíce podpořit. Rádi bychom vás 
s touto podporou seznámili.

Společně s vedením školy bychom vám chtěli přiblížit násle-
dující provozní záležitosti.

Částka přímé podpory dětí je  v pro letošní předtančení sta-
novena na 20 000 Kč. Kam tato částka bude směřovat a její roz-
dělení je  již na rozhodnutí vedení školy.

Vybraná částka z páteční generální zkoušky bude směřována 
na provozní náklady dětem. V případě, že nebude dostačující, 
tak ji doplatíme. 

Vzhledem k náročnosti příprav celého plesu, jsme se rozhodli, 
že při dostatečné aktivitě dětí při přípravě a uklízení po plesu, 
přispějeme dětem 5 000 Kč na třídní aktivitu dle jejich výběru.

Kapacita sálu a obou přísálí kulturního domu v Halenkovicích 
není bohužel dimenzována na každoročně velký zájem o tento 
ples, předkládáme vám proto upravený systém prodeje vstu-
penek, ke kterému jsem přistoupili na základě minulých zku-
šeností.

Nově bude polovina vstupenek určena škole, to znamená 120 
míst – 104 míst na sále a 16 míst na přísálí. Z toho je  osm míst 
rezervovaných pro čestné hosty: paní ředitelku PaedDr. Marii 
Kašíkovou, třídní učitelku Mgr. Dominiku Rozací a pro vedoucí 
předtančení paní Žanetu Nádvorníkovou a Gabrielu Mitáčkovou, 
včetně doprovodu. Srdečně zveme na ples také všechny členy 
učitelského sboru. Zbylá kapacita je  určena pro rodiče a nejbliž-
ší žáků, což jsou předběžně 4 lístky na tančícího žáka. Prodej 
vstupenek rodičům tanečníků bude organizovat škola sama. 
Ostatní lístky na přísálí a na patře již budou volně k prodeji.

Posledním bodem vzájemné dohody je, že čas vymezený 
na samotné vystoupení je  stanoven na třicet minut. 

Na závěr mi dovolte popřát Žanetě a Gabči pevné nervy, 
žákům jistý krok, rodičům tanečníků děkujeme za podporu 
a v únoru se těšíme na viděnou.

Za SRPŠ Halenkovice Michal Kubičík

Vážení rodiče i přátelé školy, 
srdečně zveme stálice i nové obyvatele obce na ustavující schůzi, 
která se bude konat 9. ledna 2020 v 18:00 hodin v budově 
kulturního domu v Halenkovicích. 
Vítáme všechny, kteří se chtějí spolupodílet na podpoře a progra-
mu akcí, které náš spolek pro děti ze ZŠ a MŠ Halenkovice pořádá, 
ať už je to s Halenkovicemi neodmyslitelně spojený Výlet do po-
hádky, Rodičovský ples a další akce, se kterými vás seznámíme 
na lednovém setkání.
Program schůze bude zveřejněn koncem roku.

SRPŠ Halenkovice

pozvánka na ustavující schůzi srpš

PODěKOVáNí
Ředitelství ZŠ a MŠ Halenkovice dě-

kuje SRPŠ za finanční dar z výtěžku  
6. ročníku Halenkovického hudebního 
odpoledne. Dar bude využit na nákup 
školních pomůcek k výuce hudební 
výchovy v naší základní škole.

Marie Kašíková

Z loňského výtěžku byl pořízen 
netradiční hudební nástroj  
BOOMWHACKERS,  
který žákyně  
4. ročníku představily 
posluchačům 
na hudebním odpoledni 
10. listopadu 2019.
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pro kUliČkové pero i pro živoT

výstava propisovacích tužek, která probíhala v prosto-
rách klubu seniorů v kulturním domě v halenkovicích 
od 27. června do 11. července 2019, byla pro velký zájem 
návštěvníků prodloužena do 18. července 2019.

Výstava byla zahájena v rámci akce Setkání seniorů, které 
se zúčastnilo 126 občanů nad 70 let. V pamětní knize je  dále 
zaznamenáno 92 návštěvníků, převážně přespolních např. 
ze Žlutav, Brna, Březové, Zlína Kudlova a dalších obcí.

Překvapením pro mne byl velký zájem redakce zlínského 
Deníku o výstavu. Společně s redaktorkou paní Karolínou 
Machů jsme pro čtenáře realizovali reportáž v prostorách 
výstavy. Článek s titulkem „Propisková vášeň“ (10. července 
2019, č. 157) proletěl díky publikování na internetu takřka 
celou republiku. A na základě toho se odvíjel další příběh. 

Začal jsem dostávat balíčky propisek s prů-
vodními dopisy, často s přáním: „Ať Vám po-
slouží,“ „ Ať Vám udělají radost,“ apod. Ze 
středních Čech z obce Holýšov psal pan Jozef 
Kozák: „Posílám propisky, nic za to nechci, 
adresu si ponechám pro zaslání dalších pro-
pisek.“ Eva Kurková z Dolní Ředice napsala: 
„Posílám několik propisek,“ z Velehradu při-
šlo: „Budu před restaurací, mám pro Vás pro-
pisky.“ Naše putování za propiskama však ne-
skončilo jen u velehradské baziliky.

Ze severních Čech od paní Jaroslavy Priby-
šové z Hronova přišlo psaní: „Nabízím Vám 
1 200 kusů propisek, když si dojedete, nic 
za ně nechci.“ A tak jsme se rozhodli, že poje-
deme za paní Jaroslavou do Orlických hor. Ta 
nás uvítala s velkou radostí. Kromě zmíněných 

propisek nás čekalo však další překvapení. Její zesnulý man-
žel pracoval jako internista v hradecké nemocnici a k jeho 
velkým koníčkům patřilo zase sbírání sov od keramických 
až po vycpané. Jeho sbírka činí přes 3 000 kusů vystavených 
ve vitrínách a na policích. Část sbírky jsem pro naše čtenáře 
i vyfotil. Večer jsme společně zašli do místní hospůdky, kde 
jsme poznali ostatní osadníky místní části Hronova. Noco-
vali jsme v podkroví krásné dřevěné chalupy paní Jaroslavy 
a zrána jsme se po bohaté snídani vypravili domů. Kromě 
krásného dárku, který se stal součástí mé sbírky, jsme byli 
obohaceni o nové přátelství.

Velké díky i našim spoluobčanům za jejich krásné příspěv-
ky v podobě 156 kusů propisek, kterými přispěli do souboru 
během halenkovické výstavy, i těm, kteří mi propisovačky 
doručili až do domu.

Sbírka se tak v průběhu léta rozrostla na více než 8 200 
kusů.

V poslední době jsem se zaměřil na propisky s logem obcí, 
měst a pivovarů.

V roce 2020 bude propiska slavit 85. výročí. V červnu 1935 
si v Československu nechal patentovat pero s kuličkovou 
ve hrotu pražský inženýr Václav Klimeš.

Pod dojmem letošních událostí spojených právě s tímto 
vynálezem, jsem se rozhodl uspořádat malé setkání míst-
ních i přespolních sběratelů a milovníků kuriozit. Pokud též 
holdujete sběratelskému koníčku, srdečně vás zvu na první 
setkání sběratelů v Halenkovicích. Prosím zájemce o prezen-
taci na tel.: 776 576 635. Těším se na společné setkání.

Zdeněk Langer
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FarnosT poUť do svaTé Země 
 rOZHOVOr S O. MILANeM PALKOVIčeM

V neděli 22. září jsme se mohli při mši sv. setkat s O. Milanem 
Palkovičem, který má provázet naši farnost na pouti do Svaté 
země. Po mši svaté jsme se ho zeptali:

Co je  pouť pro „moderního člověka“ a jak může toto putová-
ní po Svaté zemi člověka změnit?

Pouť je  od slova putovat, a ne od slova kolotoč. Moderní člověk 
dnes znovu objevuje krásu zvláště pěšího putování, protože pouť 
nabízí cíl. Poutí do Svaté země navíc cílíme ke kořenům naší víry, 
a to pomáhá člověka ani ne tak změnit, jako spíše obnovit.

Program pouti zahrnuje všechna významná místa, na které 
se Vy nejraději vracíte a proč?

Hlavním cílem je chrám Božího hrobu. Místo Ježíšovy smrti 
a zmrtvýchvstání. Každý rok minimálně na „Dušičky“ zavítáme 
k hrobům našich blízkých. Hvězdička symbolizuje betlémskou 
hvězdu a křížek symbolizuje naši víru, že Kristův kříž přemohl 
smrt a jednou přemůže i tu naši. O nejvýznamnějším místě mám 
jasno.

Je rozdíl mezi putováním v dobách minulých a v současnosti. 
Již v období první republiky se uskutečnily velké poutě českých 
a moravských katolíků na tato svatá místa. Co by nás mělo při-
mět k odhodlání být jejich následovníky? 

Pozor, první poutě proběhly už za Rakouska-Uherska. Jelo 
se vlakem do Terstu a potom lodí do Haify. Naši předkové to měli 
několikanásobně náročnější z hlediska pohodlí a náročnosti. His-
toricky první papež po svatém Petrovi ve Svaté zemi byl teprve 
Pavel VI. Na některých místech plakal dojetím, někam jako např. 
do večeřadla ho ani nepustili. O to více bychom si měli vážit mož-
nosti tyto místa navštívit.

Z vyprávění poutníků, kteří uskutečnili pouť do Svaté země, 
je  patrná touha se vrátit a opět se setkat s biblickými místy. 
Máte zkušenost, že se poutníci vrací?

Ano mám. Někteří si chtějí prohloubit svoje znalosti o Svaté 
zemi, jiní tam chtějí vzít i svoje blízké a prožít to s nimi, někteří 
třeba z vděčnosti. V letošním roce jsem provázel mimo jiné dva 
páry manželů, kteří jeli poděkovat za dar nového života, který si 
ve Svaté zemi vyprosili.

blízký Východ je  často považován za místo nepokojů a mno-
zí poutníci mají obavy o bezpečnost. Jakou zkušenost máte 
s pobytem v Izraeli.

Nebudu tvrdit, že oblast Blízkého východu je  oázou klidu. Izrael 
je  ale moderní zemí evropského střihu s velkým důrazem na bez-
pečnost. Existuje tam napětí mezi Izraelci a Palestinci, ale turisté 
a poutníci nejsou cílem útoků, na rozdíl od letovisek v Turecku, 
Egyptě nebo Maroku. Do země nemají extrémisté přístup, soukro-
mé vlastnictví zbraní je pod přísným dohledem a technologické 
vybavení policie a armády patří k nejlepším na světě. Já se i v noč-
ním Betlémě cítím bezpečně na rozdíl od Brna nebo Prahy.

Z Vašich odpovědí jsme se mnoho dozvěděli. Ještě poslední 
otázka na závěr. blízký Východ má odlišnou kulturu oproti 
nám. Při balení zavazadel máme pamatovat i na "něco k sněd-
ku" nebo předkládaná jídla jsou vynikající a rozšíří naše po-
znání, že nejenom česká kuchyně je  skvělá?

Já se vždy těším na výběr čerstvých salátů. Nevozím s sebou nic 
moc navíc a cítím se dobře. Ráno jsou vždy vejce v různých vari-
antách a po takové snídani pak nemá člověk hlad. Přes den mně 
stačí nějaká tyčinka, nebo ovoce a večeře je  zpravidla bohatá. Kdo 
si není jistý, ten si může přibalit trvanlivý salám, ale varuji před 
velkou zásobou řízků. Ty mají tendenci třetí den pochodovat. Ne 
vždy je  k dispozici lednice. Vyplatí se i láhev destilátu na dobré 
trávení. (ml)

zdroj: http://www.farnosthalenkovice.eu

setkání scholy
Tak konečně vyjíždíme! Směr Olomouc – halenkovská fara, čas 

sychravý a deštivý, konkrétně dne 5. října 2019. Ohlášený začá-
tek akce na 16. hodinu odpolední v našem případě s výjezdem 
po pozdějším obědě opravdu nehrozí, takže před farou úspěšně 
parkujeme jako poslední někdy po hodině 17. Vzhledem k počasí 
popojíždí venku s kočárkem jen statečná mamka Hanka, vzápětí 
se z útrob budovy vyřítí Máňa a v autě něco hledá – teď už si přes-
ně nepamatuji, jestli tu skutečnou kytaru nebo tu úžasně dobrou 
vlastnoručně vyrobenou, která se konce setkání v celku nedožije.

Poté, co z auta vylovíme nějaké ty „křup“ pochutiny, hurá na ně 
– ty zbývající, kteří se v nově opravené místnosti fary v hojném 
počtu sešli kolem stolu plného dobrot a v příjemném teplíčku si 
tam povídají a povídají a taky vzpomínají a vzpomínají… A já v du-
chu radostně konstatuji, že všechny zúčastněné poznávám a s ni-
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kým z nich se nevidím až po té dlouhé době 30 let, ale dařilo se mi 
je  alespoň občas potkávat, hlavně těch posledních 15 let, kdy 
jsem se z rodné vísky odstěhovala. Teď už jen stačí poslat rodinku 
hezky dolů z kopce k mým rodičům a už se můžu taky přidat a po-
vídat a vyzvídat co nového a listovat v těch starých fotoalbech… 
tak stop, ještě ne, ještě prosím skupinové foto… no, co se dá dělat, 
bude to už vypadat jinak než ty kolující fotky, ale zase na druhou 
stranu za pár roků to člověk ocení.

A ještě následuje nezbytný nácvik písniček na nedělní mši 
za všechny členy scholy a jejich rodiny a pak všichni společně od-
cházíme chválit, prosit a děkovat a zpívat přímo k Němu do našeho 
halenkovského kostelíčka. Modlitby se ujímá Miriam a slovy vyjad-
řuje vše, co nám běží hlavou, co cítíme… mě osobně nejvíc oslovuje 
úvahou o tom, jak si každý neseme svůj kříž a jak je  důležité plnit 
s pokorou své každodenní povinnosti a naplno prožívat s radostí 
a důvěrou v Boha každý den. To není fráze, ale cesta, jak svůj život 
smysluplně naplnit, a ne čekat na něco velkého co přijde, pokud 
možno bez mého přičinění…. Společně k Němu vysíláme naše mod-
litby, zaznívají slova, písně, On slyší i všechny naše skryté prosby. 
Bohu díky za všechny z nás, za naše rodiny a blízké a dej nám Pane 
prosím lásku, naději a víru na našich cestách. A moc se těším na pří-
ští setkání….                                           (er)  http://www.farnosthalenkovice.eu

misiJnÍ neděle 
která se slaví od r. 1926 předposlední neděli v říjnu, 
je  světovým dnem modliteb za misie. 

Je také spojena s finanční sbírkou na Papežská misijní díla 
šíření víry, podpory dětí, bohoslovců a kněží v misijních ob-
lastech více než 100 zemí celého světa. 

Letos jsme ke sbírce přispěli částkou 7.445 Kč. 
Misijní jarmark, zásobený pěknými výrobky dětí z Mi-

sijního klubka a mnoha upečenými dobrotami maminek 
a babiček, vynesl dalších 10 tis. Kč, které budou odeslány 
organizaci Adopce na blízko. Jde o podporu („adopci“) misio-
nářů-dobrovolníků, kteří věnují část svého života (asi 1 rok) 
ohroženým dětem a mládeži v nejchudších částech světa. 
Potřebují kromě finanční podpory také modlitbu, proto jsou 
v kostelech nabízeny jejich fotografie k rozebrání za účelem 
naší osobní modlitby. 

Velké „Pán Bůh zaplať“, patří všem farníkům, kteří přispěli 
jakýmkoliv způsobem k průběhu letošní Misijní neděle v naší 
farnosti (organizací, výzdobou kostela, přípravou nástěnek, 
úklidem, tvorbou výrobků, pečením dobrot, modlitbou, fi-
nančním darem, svou přítomností a jinými více či méně vidi-
telnými činnostmi).

(ek)
zdroj: HAFAN, roč. XXI/11, listopad 2019

napsali o nás 
salesiánský magazín 5/2019 
děti pomáhají děTem
misijní jarmark
Že děti chtějí a umí pomá-
hat, nás přesvědčily dvě 
nedávné akce. První z nich 
byl misijní jarmark pořá-
daný farníky z Halenko-
vic. Na akci měly velký 
podíl tamější děti. 
a hlavně se díky dě-
tem podařilo vybrat 
10.000 kč, které popu-
tují na podporu někte-
rého z našich dobrovolníků. 
Děkujeme dětem, všem, kteří koupí přispěli na dobrou 
věc, celé farnosti a paní Kateřině Březíkové za zprávu 
o akci a krásné fotky. 
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sToJÍ Za To
svatováclavské slavnosti jsou největší kulturní událostí 

v napajedlích a vznikly jako jedny z prvních oslav svátku 
sv. václava v České republice v prvním roce jeho ustanove-
ní. v roce 2019 tedy oslavily svůj jubilejní 20. ročník.

Pořadateli jsou Klub kultury Napajedla a Divadelní soubor 
Zdeňka Štěpánka. Každý rok provází hlavní historický pro-
gram Svatováclavských slavností určité téma, v nově zrekon-
struovaném areálu nádvoří Nového Kláštera probíhají hlavní 

historická vystoupení Divadelního souboru Zdeňka 
Štěpánka, jízdní turnaje, rytířské a šermířské soubo-
je, dobové tance a vystoupení kejklířů. V doprovod-
ném programu si návštěvníci užijí Farmářský a řeme-
slný trh, plavby lodí po řece Moravě, ukázky řemesel, 
interaktivní "Život ve středověku" pro děti a otevřené 
památky jako kostel, muzeum, zámek nebo radnič-
ní věž s kostýmovanými průvodci. To nejlepší přijde 
po setmění, kdy se za úderů bubnů vydá do města po-
chodňový průvod v čele s knížetem Václavem na koni 
a jeho družinou, nechybí také rytíři ve zbroji, urozené 
dámy a pánové, žongléři, artisté, chůdař a plivač ohně, 
středověké tanečnice, komedianti, kejklíři a další. Ve 
večerním programu zhlédnou návštěvníci velký jízd-
ní turnaj na koních, další dobová vystoupení a vyvr-
cholením slavností je  ohňová show.

Velký historický program jubilejních XX. slavností 
tentokrát zval na dva rytířské turnaje na koních! Ani 
letos nechyběl tradiční kostýmovaný průvod v čele 
se sv. Václavem, rytíři a šermíři, závěrečná ohňová 
show, velký doprovodný program a nezapomenutel-
ná dobová atmosféra celého dne.

Tématem kulatého ročníku byla Studna vzpomínek. 
Během historického programu jsme tak mohli spolu 
s Divadelním souborem Zdeňka Štěpánka Napajedla 
zavzpomínat na program, zážitky, některé scénky či 
ústřední písně uplynulých ročníků. Ani letos hosté 
nepřišli o nové vstupy, věnované kulatému výročí. 
Doufáme, že pro vás, kteří jste osobně ochutnali XX. 
Svatováclavské slavnosti, byly krásnou Studnou vzpo-
mínek, ke které se budete rádi vracet i v dalších roč-
nících.

zdroj: www.kknapajedla.cz/cs/svatovaclavske-slavnost
foto: Pavel Liger
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mezi vzácnými hosty knížecí družiny se na xx. ročníku 
svatováclavských slavností sešla početná skupina panov-
nic a služebných původně také z halenkovic. své zážitky 
nám za všechny popsala vendula pavelková. poděkování 
za skvělou reprezentaci obce patří také nikol vojáčkové, 
anetě Trvajové, kateřině mitáčkové, anetě bohunové, 
Tereze bieberlové.

svaTý václav
„K samotnému Václavovi jsem se dostala náhodu. Naše 

nejlepší Mirečka, která nás vedla v divadelním kroužku, 
se nás zeptala, jestli bychom jí nepomohli s touto akcí, no 
neváhala jsem ani minutu. Nacvičovat jsme začali na za-
čátku prázdnin, tedy v červenci a skončili jsme praktic-
ky den před Václavem. Už na první zkoušce mě uchvátil 
kolektiv a nálada všech lidí, musím říct, že tak přátelský 
kolektiv se jen tak nevidí a jsem ráda, že se s nimi budu 
stýkat dále. Zkoušky byly těžké, hlavně na začátku, než 
jsme se trochu zaběhli a vzájemně poznali naše taneční 
nadání. Pak tady bylo září, zkombinovat školu a zkoušky 
nebylo zrovna jednoduché, ale když se chce, tak to jde.

No a v kalendáři se objevila sobota 26. září. V sedm 
hodin ráno jsme se všichni sešli, společně jsme se nas-
nídali a začali jsme společně chystat kulisy. Mně osob-
ně se líbilo, jak jsme všichni pracovali společně – jako 
jedna velká rodina. Pomalu se blížil odpolední program, 
všichni jsme začínali být nervózní, někteří méně a pak 
tu byli i takoví jako já, kteří se trémou ani nenaobědva-
li. Odpolední program proběhl hladce bez větších kom-
plikací, za což jsme byli všichni rádi. Pak jsme se začali 
řadit do večerního průvodu. Každý dostal zapálenou 
louč a šli jsme naši trasu. Jít před bubeníky bylo oprav-
du výživné a pak jsem měla ještě mluvit do mikrofonu. 
Atmosféra v průvodu byla až mystická, připadala jsem si 
jako nějaká královna i když jsem byla služebná. Nejemo-
tivnějším zážitkem se stal konec praporového tance, vítr 
foukal, prapory vlály, světla svítila jen na nás. Měla jsem 
slzy v očích, všichni nám tleskali, dlouhé hodiny dřiny 
se vyplatily. Byla jsem v úplné euforii, nadšená, pyšná 

na nás všechny. Poté, co návštěvníci odešli, jsme do dvou ho-
din do rána uklízeli kulisy. Pak jsem se rozloučila a jela domů. 
Oslava svátku Svatého Václava byla sice dlouhá, byla zima, ale 
příští rok nebudu váhat a zapojím se zase. Ta atmosféra a ko-
lektiv stojí za to.“

Venda Pavelková 



2019 / 4 34č. 92

knihovna

Prázdninové měsíce jsme v knihovně stejně jako každý rok 
věnovali velkým úpravám a generálnímu úklidu. Z našeho více 
jak 8000 knižního fondu jsme vyřadili 1300 knih, které čtená-
řům už definitivně dosloužily. I v létě byl přístupný bazar knih, 
z jehož výtěžku doplníme knihovničku pro děti. Sedací soupra-
vu jsme zabalili do nových potahů. 

Kromě facebookových stránek a Instagramu jsme pro Vás 
rozjeli půjčování e-knih. 

e-knihy a e-výpůJČky
Knihovny ve spolupráci s portálem www.palmknihy.cz nabí-

zejí svým čtenářům k vypůjčení přes 7 000 e-knih.
Výpůjční lhůta je   31 dnů a lze číst až tři tituly najednou bez 

nutnosti připojení k internetu. 32. den se e-kniha sama vymaže 
z aplikace.
postup pro čtenáře

Jak se zapojit do eVýpůjček?
1. Zaregistrujte se na stránkách www.palmknihy.cz se stejnou 
emailovou adresou, která je   uvedena v čtenářském kontě kata-
logu knihovny Halenkovice.

po setmění                          večer pro beatniky a hippies
Již podruhé v tomto 

roce se ve středu 25. 
září sešlo asi tucet příznivců dobrého filmu a dobré knihy 
v místní knihovně. Tentokrát to bylo seznámení s knihou 
„Na cestě“ amerického spisovatele Jacka Kerouaca a muzikál 
„Vlasy“ ve filmu režiséra Miloše Formana.

Možná se někomu může zdát, že román „Na cestě“ popi-
sující putování lidí poválečné americké generace, beatniků, 
po USA – putování bez začátku a konce bez jakéhokoli plánu 
a myšlenky, a výrazně protiválečný muzikál „Vlasy“ o skupině 
amerických hippies uprostřed šedesátých let, jsou příliš roz-
dílná témata pro společné uvedení. Ukázalo se však, že obě 
díla mají společnou hlavní myšlenku – osobní svobodu jako 
základní lidské právo. Právě proto vzbudily, jak román v pa-
desátých letech, tak film o téměř tři desetiletí později, tako-
vou pozornost.

Film „Vlasy“ má své nezastupitelné místo i v naší kultuře. 
Starší si pamatují, jaký zájem budily v osmdesátých letech 
první kopie filmu, které se k nám „ilegálně“ dostávaly. Dnes 
má pro nás film své místo nejen kvůli světově uznávanému 
režisérovi, ale i pro svou silně humánní a protiválečnou my-
šlenku.    

Možná se někomu zdá toto hodnocení večera kompliko-
vané, ale všichni přítomní si čas „po setmění“ užívali. Uve-
dení obou děl před i diskuze po promítání ukázaly, že zájem 
o tyto večery neklesá. Lidé rádi poznávají i takovou kulturu, 
o které si na první pohled mohou myslet, že jí neporozumí, 
a proto se jí vyhýbají. Proto i návrh děl pro další setkání byl 
pestrý. Po dvou náročných večerech byl tentokrát zvolen an-
glický film „Dobrý ročník“. Sledování tohoto „vinařského“ fil-
mu bude předcházet vyprávění o životě a pestrých osudech 
Petera Mayle, podle jehož knihy byl film natočen. Vzhledem 
k předběžnému termínu, středa 20. listopadu, tedy deset dní 
po svatém Martinu a svatomartinském víně, to bude velmi 
aktuální téma. Už název „Peter Mayle – Angličan v Provence“ 
zve na příjemný večer. Bude to však po uzávěrce Halenkovic-
kého zpravodaje, a tak informace o něm budou až v příštím 
čísle HZ.

Na tomto večeru byla přítomna i novinářka paní Svatava 
Navrátilová, která projevila velký zájem o tento druh kultury 
na Halenkovicích. Také se hovořilo o rozšíření činnosti se-
tkávání „Po setmění“ o další zajímavé večery. Máme se tedy 
na co těšit. - as -

2. Stáhněte si aplikaci eReading do čtecího zařízení, která 
je  k dispozici ke stažení zdarma na Google Play pro Android 
(verze 4.1 a vyšší) 
Jak si vypůjčit e-knihu?
1. Přihlaste se do on-line katalogu knihovny Halenkovice – 
k tomu je   třeba číslo čtenářského konta, které na požádání vy-
dáme v naší knihovně.
2. U vybraného titulu zvolte tlačítko „půjčit e-knihu“. Po stisk-
nutí tlačítka se zobrazí oznámení o úspěšném provedení e-vý-
půjčky. Na vaši emailovou adresu dorazí oznámení o uskuteč-
něné eVýpůjčce.
Jak otevřít e-knihu?
1. Otevřete aplikaci ereading v mobilu či čtečce. Sekce s „Míst-
ními“ (stáhnutými) e-knihami bude zpočátku prázdná.
2. V horním menu zvolte sekci “ONLINE” a vyplňte Vaše přihla-
šovací údaje, které jste uvedli při registraci do portálu www.
palmknihy.cz.
3. Kliknutím na obálku stáhnete e-knihu ze sekce „Online“ 
do „Místní“. pouze při tomto úkonu musíte být připojeni 
k internetu.

Přejeme vám krásné čtenářské prožitky.
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Týden knihoven 2019
Na začátku měsíce října v rámci letošní akce Týden knihoven 

jsme se pokusili přiblížit díla regionálních spisovatelů, kteří byli 
a jsou velkými osobnostmi nejen našeho regionu. Mnozí jsou no-
siteli významných ocenění. 

Připravili jsme pro vás v naší knihovně minivýstavu těchto au-
torů a z našeho fondu jsme vám nabídli publikace například Jiří-
ho Jilíka a Bořka Žižlavského, kteří mimo jiné tematicky mapují 
prostředí nám tolik blízkých Chřibů, Františka Libosvára a jeho 
poutavá vyprávění o myslivosti, Jiřího Severina – Všeho do kvasu, 
Hráli jsme jak andělé, Mudrování národu moravského, objevila 
se zde kniha bývalého ředitele školy Karla Zezuly, současné ředi-
telky ZŠ Marie Kašíkové Kniha o Halenkovicích, rozsáhlý historic-
ký rodinný román Pět století rodu na pozadí dobových událostí 
od Petra Bednaříka. Ze zapůjčených publikací jste mohli prolisto-
vat díla spisovatele Jindřicha Spáčila a speciálně pro tuto výstavu 
nám byly zapůjčeny knihy regionálních autorů Jaroslava Kovan-
dy, o kterém se zmiňujeme na titulní straně našeho zpravodaje – 
Pulec šavlozubý, Třešňové týdny, Karla Pavlištíka – Dřevo sláma 
proutí – vynikající sbírka lidového umění v kraji, Josefa Holcmana 
– Karel chodí po zemi – kniha o Karlu Pavlištíkovi, Trvalá bydliště, 
Stroj se nezadrhl, Bohuslava Matyáše – Rád jsem vás poznal, Mila-
na Ráčka – Na jeden život až příliš – biografický román o vojákovi, 
legionáři a pedagogovi Františku Krepsovi, bývalém řediteli Ob-
chodní akademie T. Bati pro zahraniční obchod ve Zlíně, z turistic-
kých průvodců o poutním místě Malenisko u Provodova a svázaný 
regionální periodický tisk Zdar z roku 1945.

Příště se zaměříme na našeho nejvýznamnějšího autora Anto-
nína Bajaju. Halenkovický knihovní fond je  dočasně díky výměn-
nému souboru obohacen o jeho knihu Na krásné modré Dřevnici, 
ve které formou dopisů sestře Janě vzpomíná na dětství prožité 
ve Zlíně. Román byl v roce 2010 oceněn Státní cenou za literatu-
ru. Antonín Bajaja je  také spoluzakladatelem časopisu pro kultu-
ru a společenské dění Zlínského kraje Zvuk, který je  vám v naší 
knihovně plně k dispozici. A protože žijeme v prostředí pestrém 
na krajové zvyky, mají naši regionální autoři stále bohatý zdroj 
témat. Můžeme se díky nim těšit na oživení mnoha zapadlých ne-
uvěřitelných osudů.

NáVrATy Z TLUMAčOVA
Ve spolupráci s paní Boženou Chytilovou a klubem seniorů, 

jsme pozvali čtveřici zpěvaček z Tlumačova. Padesátka hostů 
si přišla na své v rámci milého odpoledne, kterým zaznívaly 
tóny písní předních českých skladatelů, ale i písně lidové. 

bUdoU šachy?
V letošním roce obnovili návštěvu knihovny také všechna tři 

oddělení družiny ZŠ Halenkovice s vychovatelkami Veronikou 
Juřenovou, Evou Krčmovou a Simonou Přílučíkovou. Tento-
krát výběr knih, které v rámci návštěvy čteme byl na dětech. 
S prvňáčky čteme Arišku a její dobrodružství, se třeťáky Za-
toulané hříbátko a konečně se dostalo i na Malého poserout-
ku u druháčků. Pro děti ze družinek bychom rádi uspořádali 
šachový turnaj, ale chybí nám větší množství šachů a zkuše-
ný šachista, který by poradil. Pokud můžete pomoci – jsme 
v knihovně;-).
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až se léto zeptá                                                                                       aneb písně k táboráku
chcete se naučit nové country písně, doladit zapomenuté 

texty ke zpříjemnění letní atmosféry u táborových ohňů nebo 
si zazpívat a prožít zajímavé chvilky u kytary v doprovodu Jir-
ky veselého?

Jak to tedy u nás v knihovně v pondělí odpoledne vypadá?
Rádi navazujeme na dědictví našich předků. Pondělními setká-

ními se vracíme k naší asi nejpopulárnější tradici – „Co Čech to mu-
zikant“. Když se zeptáme našich rodičů a prarodičů na jejich zku-
šenosti s muzicírováním, dozvíme se, že mnoho z nich umělo hrát 
na hudební nástroj a všichni se nebáli zpívat ať už při práci nebo 
odpočinku. Jak zjišťujeme v současnosti, když už se najde někdo, 
kdo vezme kytaru k táboráku a umí na ni zahrát, nemá „parťáka“ 
ve zpěvu. Většina lidí, se kterými mluvím, si v lepším případě po-
steskne, že si nepamatuje texty, v horším, že má přímo zakázáno 
zpívat. Na Halenkovicích bydlí bývalý učitel mimo jiné i hudební 
výchovy, který u svých žáků pěstoval lásku ke country hudbě. Před 
velkými prázdninami jsme ho oslovili, zda by se jeho kytara mohla 
rozeznít v prostorách místní knihovny. A tak vznikl pondělní kurz 
„táborákových písní“ pro širokou veřejnost, jehož cílem je  opět za-
žehnout touhu po společném zpívání. Odměnou malým i velkým 
zpěvákům by měl být táborák, který bychom rádi uspořádali před 

naši slavní koně

Letošní maraton milých setkání a besed v naší knihovně jsme 
začali v pátek 27. září 2019 s dětmi ze 3. A s p. učitelkou Martou 
Skýpalovou. Byli jsme pověřeni úkolem zaměřit se na téma „koně“. 
Kromě všech koní, koníčků jsme se v předvečer státního svátku 
Dne české státnosti - sv. Václava, zaměřili především na slavné 
osobnosti, které udávali směr našemu státu.

K tomuto tématu se na začátku listopadu připojili žáci 3. B s paní 
učitelkou Marcelou Palúchovou. Setkali jsme se v období dalšího 
významného státního svátku Dne vzniku samostatného Českoslo-
venského státu. Proto jsme opět četli a hovořili o našich předních 
státnících. V souvislosti s daným tématem se do popředí našeho 
zájmu dostal kůň T. G. Masaryka Hektor.

Svět čar a kouzel

Přeměnit prostory knihovny v čarodějnické doupě tetě 
knihovnici tentokrát pomohly slečny ze 7. třídy Nikola Daňková 
a Kateřina Linhartová. Obě jsou čtenářky a milovnice rozsáhlého 
fantasy románu Harry Potter. Ve svém volném čase holky při-
pravily bohatou prezentaci všech sedmi dílů na uvedené téma 
a páťáci v doprovodu p. uč. Pavly Svitákové se stali jejich první-
mi velmi pozornými posluchači. Všichni společně jsme ponořili 
do „bradavického světa čar a kouzel“. Na konci si všichni přítom-
ní vyřešili kouzelnický kvíz. 

Připravujeme besedu o květinové výstavě v chelsea / Čtvrté setkání Po setmění – vrtěti psem / bazar knih 
cestovatelskou besedu – Japonsko… a stále hlavně spousta knih.

vypuknutím velkých prázdnin. Máme za sebou dvě setkání a na na-
šem písničkovém kontě či ve zpěvníku již víc jak 10 písní. Aktuální 
repertoár tvoříme přímo na setkáních – u dětí samozřejmě vede 
písnička „Okoř“, a hned vzápětí „Hrobař“ - ne moc country , ale 
za to se u ní báječně bavíme. Mezi další oblíbené kousky patří – Tři 
kříže, Hudsonský šífy, Severní vítr, Hlídač krav, Bedna od whisky, 
Rodné údolí …čekají nás písničky jako Rosa na kolejích, Zahrada 
ticha, ...a pak co nás zrovna „cvrkne do nosu“. Poslední setkání v le-
tošním roce máme naplánováno na pondělí 2. prosince od 15:30 
a v místní knihovně zpíváme do 17:00 hodin. A o pěveckém setkání 
v novém roce určitě dáme vědět pomocí našich médií. 

Třída 3.B
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všichni do kina                                                   Vzpomínka na halenkovické kino
bylo mi osm let, když mě kamarád, který přijel do halen-

kovic na prázdniny, zlákal do kina. do té doby jsem ani ne-
věděl, co to vlastně kino je. není už moc lidí, kteří si vůbec 
vzpomenou, že halenkovice měly kino a už vůbec ne, kde 
vlastně stálo. 

Ona to vlastně byla tělocvična, z níž se na dva, později na tři dny 
stával kulturní stánek. Kino stálo v podstatě tam, kde dnes stojí 
obecní úřad, mělo malou vstupní chodbičku, kde kromě vstupu 
do kina/tělocvičny byl i vchod do domu Vlachynských. Do pro-
mítací kabiny se chodilo přes dvůr, kde byly i záchody. Až později 
se vstup do promítací kabiny přesunul rovněž do vstupní chod-
bičky. Zapomněl jsem dodat, že se kinosál využíval i pro taneční 
zábavy. Plátno bylo zakryté otevíracími vysokými vraty, na levé 
straně byl boční vchod/východ, na pravém boku byl vstup 
do dalších místností, kde hrávali šachisté, za dalšími dveřmi bylo 
uložené tělocvičné nářadí a vstup do sklepa s uhlím. A pak tam 
byl tzv. sklep, který při zábavách sloužil jako šenk. V kinosále 
se konaly i velké schůze. Prostě víceúčelová budova, jak v těch 
časech bylo běžné.

Vraťme se ale k tomu roku 1966. Dnes to možná někomu 
přijde úsměvné, ale tím mým prvním filmem, který jsem viděl, 
byl Vinnetou. V tu dobu to byl hit. Byl jsem nadšený a v ten den 
se ve mně zrodil filmový maniak. Vydrželo mi to dvacet let. Bez 
atmosféry kinosálů jsem si nedokázal snad ani život představit. 
Kromě Halenkovic jsem jezdil i do Napajedel a Zlína (tehdy Go-
ttwaldova), kde kina byla tři, byl jsem členem filmového klubu 
na tehdejší Družbě, kde za mnou seděl Lubor Tokoš a přede 
mnou Stanislav Tříska. Během ročního studia v Praze jsem pro-
šel snad patnácti tamními kinosály. Domů mi chodily všechny ča-
sopisy o filmu od nás a ještě po jednom z Polska a NDR. Příbuzní 
mi vozili i časopisy z Francie. No prostě maniak.

Asi tři roky od mé první návštěvy kina se stala pro mou fil-
movou vášeň další významná věc. Maminka se stala pokladní 
a uklizečkou v kině. Jak už jsem podotkl, byla to zároveň tělo-
cvična. Před sobotním představením se muselo po sále rozmístit 
180 židlí, které byly stlučeny po třech a čtyřech kusech a po ne-
dělním představení se zase musely seskládat do kouta tak, aby 
zabraly co nejméně místa a byl prostor pro hodiny školního tě-
locviku a přípravu fotbalistů. Uznáte, že zvedat sestavu čtyř židlí 
nad hlavu není ženská práce. A když k sobotě a neděli se přidalo 
promítání i ve středu, i ve škole uznali, že i když žák školou po-
vinný, můžu být i na večerních představeních, protože se židle 
musely hned po představení ve středu skládat. Tehdy byly filmy 
tří kategorií: přístupné, nepřístupné a přístupné od 18 let. Na 
nepřístupné filmy jsem z výše uvedených důvodů chodit mohl, 
ta třetí kategorie mi byla odepřena, ale jak jsem časem zjistil, 
o nic jsem nepřišel. Tehdy se na tyto filmy stály všude fronty pod 
příslibem něčeho erotického. Tehdejší erotické scény jsou dnes 
běžně v pohádkách pro děti.

K mým povinnostem, kterých jsem se ujal, bylo i rozvěšování 
filmových plakátů. Zpočátku byl vedoucím kina pan Chocholatý 
z Pláňav, který k dodávaným plakátům přidával i své dodatky: 
VŠICHNI DO KINA! apod. Plakáty se rozvážely po celých Halen-
kovicích v podstatě do míst, kde jsou plakáty i dnes. Dalším úko-
lem bylo topení. Na pravém boku, byla velká kamna na uhlí, kam 
se vsypával jeden i dva uhláky, aby se nemuselo rušit při promí-
tání. Občas se roury rozehřály až moc, občas vypadl kouřovod 
z kapsle na zdi. Uhlí se nosilo ze sklepa. Halenkovické kino mělo 
pár nedostatků, které zmizely s nástupem paní Marie Dubové 

na místo vedoucí. Ta se svou energií dokázala dostat do kina širo-
koúhlé plátno, což znamenalo větší komfort při sledování a taky 
druhý promítací přístroj, a tak už nemusely být při promítání 
přestávky. V těch dobách byly 3 kategorie formátu šíře filmového 
pásu: 70 mm – pro např. Velké kino ve Zlíně (toho času kino s nej-
větším plátnem v republice pro 1200 diváků, dnes mimo provoz 
s nejasným osudem) – tento formát mělo velmi málo velkofilmů, 
pak nejobvyklejší formát 35 mm, na němž byly úplně všechny 
filmy v distribuci a nakonec formát 16 mm, na kterém byla větši-
na filmů, ale zdaleka ne všechny. Na Halenkovice by se vešel i ten 
běžný 35 mm formát, ale byl by problém s dopravou. Na to byla 
přísná pravidla. Nejbližší pracovní den se musela 16 mm filmová 
kopie odeslat poštou do příštího místa promítání. To pořadí bylo 
stanovené. No a 35 mm kopie byla logicky těžší, a proto se mu-
sela posílat jako spěšnina vlakem hned druhý den po promítání. 
Dokud jsme měli jen jeden promítací přístroj a film byl běžně 
na dvou cívkách, tak po projetí první cívky byla cca 5 minut pře-
stávka, než promítač nahodil druhou cívku. S nákupem druhého 
přístroje přestávky odpadly. Buď jsme v kabině byli dva a sledo-
vali značky (čtvereček a kolečko, což byl obrazový signál k za-
pnutí druhého přístroje) anebo byl samotný promítač pohotový 
a zvládl to sám.

Teď něco k promítaným filmům. Často jsem slyšel poznám-
ky, jaké to „sračky“ promítáme. Bylo marné vysvětlovat, že to, 
co se bude v kině promítat, bylo stanoveno distributorem. Bylo 
to prostě dané a nebylo na výběr. V půli měsíce nám přišel se-
znam filmů, kdy a co budeme promítat a na jaké místo pošleme 
kopii po promítání a jakým způsobem. Jediný moment, kdy jsme 
si mohli filmy sami vybrat (používám množné číslo, protože jsme 
to s paní Dubovou vždycky společně konzultovali), byl jednou roč-
ně tzv. filmový festival. To v praxi znamenalo, že ze seznamu filmů, 
které byly na 16 mm formátu jsme si vybrali 15 filmů a z distribu-
ce nám na daný termín přiklepli 7 filmů, které byly volné. To jsme 
vozili do Napajedel na dráhu i tyto filmy. I seznam filmů pro školní 
představení byl stanovený a někdy se z něho vybíralo moc těžko.

Diváci? Za celou dobu do poloviny 70. let, kdy se kino zavřelo, 
se promítání rušilo kvůli nedostatku diváků jen párkrát. Promí-
talo se i pro šest lidí. Samozřejmě byly i filmové hity. Když se pro-
mítaly Senzační prázdniny, Světáci, Angeliky a několik dalších, 
pak jsme nosili za pomoci diváků židle z protilehlé hospody. Pa-
matuji si, že nejvíc bylo diváků na Senzačních prázdninách: 216. 
To byly plné uličky. Jinak návštěvnost byla kolem 50 lidí. Někte-
ří tehdy mladí nechodili ani tak na film, ale do tmy, která se jim 
hodila. Nebylo vidět, kam sahají ruce. Poloprázdné kino jim po-

Pokračování na straně 38.
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Vernisáž na Dolině
Začátkem října se nám dostala do rukou poněkud zvláštní 

pozvánka:

Vážená přítelkyně, příteli
v sobotu 12. 10. v 16 hodin bych chtěl
v halenkovicích na pozemku budovy 0128 (za Horkovými 
rybníky) odhalit (a vzápětí zahalit) sochu „pojízdné koupali-
ště pro ptáky“ a bylo by mně velkým potěšením, kdybys se té 
ptákoviny zúčastnil(a). A spojil(a) tak příjemné s užitečným: 
s návštěvou mého ateliéru.
Jarek Kovanda
punč navaří básník Horka.
Možnost parkování.

Jistě uznáte, že takovému pozvání se nedá odolat. Už sama 
pozvánka byla dostatečnou zárukou dobře, a hlavně zábavně, 
prožitého dne. A tak jsme se v sobotu odpoledne přesunu-
li z „Drakiády“ na Vrchovici na louku za Horkovými rybníky. 
Řekne se – přesunuli – ale to nebylo jednoduché. Naše chabé 
znalosti topografie Halenkovic nám nebyly nic platné, stejně 
jako mapy v mobilu. Navíc budovu 0128 všichni vyhledávači 
umisťovali někde na Katernice, tam přece nemohou být ryb-
níky. Nakonec jsme volili cestu za Fagusem, dál že se zeptáme. 
Již jsem stahoval okénko v autě, když se na cestě objevila mo-
hutná postava muže v zástěře. Tak jsem si představoval Miche-
langela, když tesal Davida. Ano, cestu nám ukázal sám Mistr.

Z vernisáže výstavy obrazů v ateliéru v Halenkovicích 
13. října 2019, v popředí socha Únos, malované dřevo z r. 2008.

Součástí výstavy bylo i odhalení a zahalení nového sochař-
ského díla před ateliérem. Autor v typické pracovní zástěře, 
zděděné po původních majitelích chaty na Dolině.

Krásný ateliér. Během půlhodinky se shromáždilo asi 25 lidí 
dychtících se seznámit s autorem. Byli mezi nimi i jeho kolegové 
z působení v UMPRUM a Slováckého Muzea v Uherském Hra-
dišti. Byla to také Milada Frolcová, ředitelka Slovácké galerie 
v Uherském Hradišti, která nás krátce seznámila se svéráznou 
osobou pana Kovandy a jeho dílem.

Jeho dílo je  obrovské. Nás, prosté lidi překvapuje šířka jeho 
díla. Nejen sochy, ale i malby, prostorové instalace, několik sbí-
rek básní, tvorba slovesná… Již název jeho vlastního naklada-
telství JÁSÁM naznačuje, že „nic lidského mu není cizí“ řečeno 
slovy klasika.

Sám autor potom krátce pohovořil o své tvorbě a hlavně o ob-
jektu „Pojízdného koupaliště pro ptáky“. Popsal ho podrobně 
ze všech stran, protože se vskutku jedná o renesančně obsáhlé 
dílo. Náš první Michelangelovský dojem z Mistra tedy nebyl ne-
místný. Koupaliště odhalil a uvedl do provozu za asistence pro-
pagátora jeho ateliéru Ing. Jaroslava Toufara. Koupaliště totiž 
není rozhodně „jednomužné“.

Po této oficiální části se všichni přítomní bohatě zajímali ne-
jen o punč básníka Horky, ale i o vystavená díla a osobu samot-
ného tvůrce. Sám je  totiž velmi skromný a svá díla i svůj bohatý 
život nijak nepropaguje. 

Na závěr společně s panem Toufarem slavnostně zahalili mo-
nolit koupaliště pod plachtovinu, tím byla akce oficiálně zakon-
čena. Odcházeli jsme duševně zregenerovaní s veselou myslí, 
a ještě dlouho diskutovali plni dojmů z vernisáže.                       as

Pokračování ze strany 37.
skytovalo větší intimitu, tři řady kolem nikdo a dění na plátně 
je  nezajímalo.

Mohl bych zde uvést řadu perliček, co se za ta léta, co jsem 
se pohyboval kolem kina a promítací kabiny, událo, ale nebylo 
by to fér. Někteří lidé ještě žijí a mohli by se cítit zneuctěni. V po-
lovině 70. let byl provoz halenkovického kina ukončen z důvo-
du plánované rekonstrukce. Nakonec byla budova v roce 1979 
zbourána a na jejím místě vznikl nynější komplex obecního úřa-
du. Díky za něj! Je to posun vpřed. 

Po roce 1989 jsem do kina přestal chodit. Až na výjimky ne-
bylo na co. Dřív se k nám dostaly jen ty zásadnější filmy západ-

ní produkce. Dnes spolu s hitem, musíte koupit od producenta 
dalších 20 filmů 2. nebo 3. kategorie, na něž se nelze dívat, na-
tožpak za ně ještě platit. A o smradu z popcornu chroustaného 
během filmu a jeho sypání na zem ani nemluvě. Děkuji, nechci.

Na komorním promítání filmu Zvětšenina na obecním úřadu 
jsem kvůli pobytu v nemocnici nebyl. Snad budu mít s muziká-
lem Hair natočeným Milošem Formanem větší štěstí. Promítání 
„klubových“ filmů v úzkém kruhu diváků určitě má své kouzlo. 
Otevřít znovu „velké“ kino, to by se nevyplatilo. Snad jen něja-
ké přehlídky, jako bývaly v zahradě Hospody Na Kopci. Doba 
se změnila a mně zůstaly jen nostalgické vzpomínky na mládí 
a na lidi, kteří se kolem našeho kina pohybovali.                               jt
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Jaroslav Kovanda – Šopy (s dodatkem búdy)
Ukázka z knihy Nejaký Jura Vičík, s podtitulem Příběhy ze Zlí-

na a okolí (kniha Zlín, 2014, 2. vydání, s. 112–114, zkráceno), 
která je  doplněna výkladem použitých slov, převzatých hlavně 
z valašského nářečí.

Když pámbíček Baťa tvořil Zlín, zapomněl na jednu veledúležitú 
věc. To, že v dělnických kolonyách nenadělál hospody, přestože 
v hospodě je  lepší než na světě, to by sa mu dalo odpustit. Valaši 
tehdá byli gořalkú dezinfikovaní – a on byl abstynent jak poleno. 
Dokonca plánoval, že ve zlínských krčmách sa bude čepovat hlavně 
mléko! A chlapi že v špelunkách budú teda sútěžit, kdo udělá na po-
sezéní věcej tej bílej vody z vemena? Takú figu zelenú! Horší bylo, 
že sa nepočítalo v tých božích projektoch, co tam v tých baťovských 
krcálkoch budú ludé po práci dělat. Kam budú dávat kočáry? A bicy-
gle? A kde sa bude dělat dřevo, když nastavjal chalupy aj u lesa? Kde 
budú mět staří chlapi nejaké ty veřtaty, když bude chtět vnuk třeba 
udělat boby? Že jim prostě nenadělíl rovnúc aji šopy. A tož nájvěc 
tých šop vzniklo až za války. Pro upřesnění: až sa jeden Baťa zabil 
v letadle a ten druhý utékl do Ameriky aji s tým synem teho první-
ho. My jsme šopu neměli. Ale dvúposchoďový zámeček pro slépky 
a králiky. Zelený. Dovčilška vzpomínám, jak doňho po fošně chodi-
ly tá naša jedna vlaška a jedna leghórnka snášat princezny. Súsedi 
odnaproti, Kelneři, takej šopu neměli. Akorát neco mezi zábradlím 
a bednú, v kterej držali dycky za nohu přivázanú nejakú tú husu ane-
bo kačenu, co dycky tak kvákala. Hlavně při bombardování. Šumbe-
rovi, súsedi odnaproti, měli zas šopu spojenú s drvárkú a králikárňú 
a kdysi protektorátní modlitebňú pro chlapy. Takej sa tam sušila 
domovina, co býl tabák, taká tabáková koženka, kerá tehdy rústla 
u každého druhého baťovského baráku. Za dlúhých protektorátních 
nocí sa z téj šopy kúřívalo jak z amerického srubu. Chlapi si tam léčili 
duše. Pan Zameškal, co bydlél pod nama, šél na stavbu jejich šopy 
velkoryse: postavíl v podstatě nizučké dva plus jedna, aji s komí-
nem a okénkem se záclonkú, akorát že zadní zeď to mělo společnú 
s obecní prádelňú. A měla aji modrú obrovnávku a kolem dveří krás-
ně poslovácku vymalované žudro. Podobně namalované žudro viděl 
jsem kdysi už enom na letišti v Holešově u jedného letadla, z kerého 
sa hlavně skákalo.

Skoro stejnú šopu, ale o neco meněj natřítú, měli nejací Múrci, 
co bydleli kúsek od Jury Vičíka. Jejich šopa sa jednú stěnú opírala 
o Herákovu a obě dvě sa podobaly navzájem sa podpírajúcím ožral-
com. Ale měly takej okénka a v nich záclonky a ty záclonky měly kdy-
si aji barvu. Ti Múrci měli Júliju a Heráci Rómea. A obúm, protože sa 
chtěli brat, moseli kupovat roky. A tož jim ty šopy přišly vhod. Mladí 
si v nich ustlali. A konala sa tam aji svatební hostina. Múrci donésli 
konzervy eště z UNRRY a Heráci prý enom otvírák. Enom svatebča-
né odložili konzervy a nože, vytahli karty. A pak zas nože. A pak sa ti 
Heráci, kerých bylo meněj, radši odstěhovali do Ostravy. Ale furt sle-
dovali, co sa ve Zlíně děje. A jednúc jich přijela trestná výprava. Vtrhli 
k Múrkom. Doma enom Júlija s břuchem až pod bradu. Kde je  sta-
rý Múrka? Že ve Velkém kině. Na Pádě Berlína. Pád Berlína skončíl 
a starý Múrka šél ven. A zrovna když si nasazovál klobúk, zahlédl 
ty Heráky. Jak naňho už čekajú. Takže na nic nečekál, a přidržuja si 
klobúk, valil na troleják. Už sa rozjížďal. Jeden Herák tem trolejáku 
ale stahl šráky, zbytek trestnéj výpravy rozrazil shrnovačky a na zad-
ní plošině si starého Múrku pěkně podali. Za měsíc už bylo ale ináč. 
Protože Júlija porodila malého Romka, nastalo veliké sbratření. Veli-
ká oslava. Ludé v súsedních barákoch sa nevyspali tři dni. Nakonec 
přijeli esenbáci. A po nich hasiči. Ti ale už v podstatě neměli co hasit.

Idete-li z města do naší letenskej kolónky, narazíte eště dneskaj 
na dřevěné šopky, kerým chybí už enom nejaká tá namalovaná cihla. 

Sú to stavby bytelné a ludé je  snáď užívajú jako garáže. Většina šop 
sú ale také rychlokvašky. Kúsek jednej stěny vypadá, že je  z nejakej 
ukradenej nástěnky, pokračování je  z určitě pravej leteckej překliž-
ky. Další mezeru zaplnil zvlněný plech. Další mezera ostala tak.

Ano, aji šopy měly a majú svůj nezaměnitelný život. Horší bylo ale 
s búdama. Nevím přesně, kdy ve Zlíně vznikaly. Já už je  znám enom 
pod ménem komunistické búdy. Byly to nizoučké baráky koncent-
ráčnických rozměrů. Dlúhé, široké, nízké dřevěné barabizny. A byly 
po Zlíně kde tu. Některé stály a dodnes stójíja na Rybníkoch, za Dřev-
nicú. Po válce tam sústřeďovali kolaboranty a Němce. Bytem tam 
byl jeden čas aji rytíř a barón Gyra, německý pán zámku v Klečúv-
ce. Teho raz chytili iďacího po čepkovském mostě, jak si kryje ruky 
za záda. Strážník býl ale bdělý, dalo by sa řéct ostrožitý. Ptál sa ho, 
proč si ty ruky skovává, esli sa za ně haňbí. Nakonec sa ukázalo, že si 
je  skovával před tým strážníkem, protože měl na rukávoch nama-
lované veliké N, co značilo, že je  Němec. Na otázku, co sa tu produ-
círuje, pravil ten barón, že si býl pošťat vidle. Ale že neměli. Když ho 
dovédli nazpátek, našli mu v náprsní kapsi eště aji nekolik cigaret. 
V búdách na Rybníkoch byly po válce koncentrované aji nekeré čes-
ké filmové herečky. Ty tam zas trápili tak, že když k Baťom přivézli 
nákladním vlakem múr, tož ty vagóny od teho černidla mosely pak 
čistit. Vzhledem k tomu, že podle domácího řádu pro tábory sa v ko-
lonce Kúpele uváďalo, že potrestaní majú nárok na očistu těla raz 
za měsíc a noh raz za týdeň, mosél to byt pro ty hlúpé děvčiska, keré 
sa pelešily s Němcama a celú válku byly teda samý šampúnek a my-
délko a parfémek, trest hrozný. Co se svojíma tělama dělaly u tých 
búd eště navíc, uváďám ve svojí knížce Gumový betlém.

My sme nekdy s tatú a s Jurú Vičíkem chodili na fotbaly néenom 
do Prštného, ale kolem Dřevnice aji na stadión U elektrárně do Zlína. 
A když jsme na nejaký zápas, kerý tam Baťa hrál, kolikrát tak natě-
šeně šli, moseli jsme dycky kolem tých búd na Rybníkoch. A budu 
si pamatovat asi nafurt, jak z tých baráků tam tékly dehtové rampú-
chy, jak tam všade na střechách ležal v tlustých vrstvách popílek, jak 
tam dycky na vrátnici řvali zdivočelí vlčáci… Jaký to tam byl škaredý 
zlínský kút.

Na hřišti U elektrárny I, 
akryl, 2004 (z knihy Nejaký Jura Vičík)
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ohlédnutí za minulostí                 Když přijeli do Halenkovic Liliputáni
přicestovali vždy na podzim, a to po několik let. po dě-

dině byly vylepeny plakáty, že přijede dětský pěvecký 
sbor osmiletky v napajedlích pod vedením pana učite-
le antonína příkazského, který na měšťance učil děcka 
z okolních obcí a byl halenkovickým občanem (bydleli 
jsme v Zádřinoví). po tři roky jsem zpíval a recitoval v ot-
cově souboru, a tak jako ostatní děti jsem hořel nadše-
ním. i když soubor byl šestnáctičlenný, do jednotlivých 
obcí nás cestovalo vždy asi třicet.

Děcka z Halenkovic jezdila do Napajedel do školy autobu-
sem, ti, kteří to měli přes kopec, chodili denně 4–5 km pěšky. 
A odpoledne zpět. Žádný med to nebyl, podzimní plískanice 
a mrazivé zimy byly nejhorší. Psala se léta padesátá, do kapes 
měli rodiče hluboko, lidé pracovali na vlastním i na družstev-
ním. Žilo se skromně, počítal se každý desetník.

Dětský soubor zpíval na vystoupeních především v Na-
pajedlích, a vždy jednou do roku zajížděl i do Halenkovic, 
Spytihněvi, Pohořelic a Oldřichovic. Zpívat ve sboru byla čest 
pro děti i jejich rodiče.

Plakáty zvaly na odpolední představení, aby se v podvečer 
děti i dospělí dostali včas domů. Sál hostince U Lhotských byl 
nabitý k prasknutí, lidé seděli nejen v řadách na židlích, ale 
i podél stěn a oken. Sešli se celé rodiny i s příbuznými, přijíž-
děli i přespolní, aby se podívali, jak bude jejich dítko vystu-
povat.

A mohlo se začít.
Zazněla úvodní znělka, slova uvítání. A rozjel se program. 

Mluvené slovo, recitace dětí i dospělých střídaly sborové 
písně, sólové zpěvy, dua děvčat i chlapců. A repertoár? Pře-

devším lidové písničky, ale i šlágry ze Slovácka, Slovenska 
a Valašska. Zněl klavír, harmonika, zazpívaly housle. Okny 
letěly na náves písničky Nad Myjavú vyšla hvězda, Mikulec-
ká dědina, Ej od Buchlova, v Hodoníně za vojáčka a další. 
A sál pobrukoval s dětmi. Ovšem museli zaznít i písně bu-
dovatelské, jinak by byla samotná existence sboru ohrože-
na. Neboť vždy a všude byl přítomný „neviditelný dohled“.

Po přestávce nervozita v sále vrcholila. Proč? Za chvilku 
se na jevišti objeví Liliputáni! (Zobecněle řečeno: Lilipután 
je  trpaslík, drobný človíček, možná tak velký jako odrostlé 
děcko.)

Do sálu pronikly další desítky občanů, ovšem museli stát 
u stěn a v rozích sálu. Zazněl zvonek, opona šla do stran. 
Sál se rozesmál.

Na diváky zírali čtyři liliputáni – namalovaní v životní 
podobě na zarámovaném plátně asi 4×1,5 metru. Tatínek, 
maminka, syn a dcera. Rodiče seděli na židlích, jejich ra-
tolesti poslušně stály vedle nich. Obličeje postaviček byly 
vystřiženy a z otvorů zíraly živé obličeje zpěváčků.

Sál se uklidnil a tatínek začal: „Já jsem otec Vrána, já zas 
matka Anna, já synáček Joška, já dcérečka Božka.“ A pokra-
čovali: „Světem putujeme, pěkně při muzice, až jsme dnes 
přijeli, k vám na Halenkovice.“

Sloka za slokou padala do sálu. Zpívali o událostech, kte-
ré se stali v posledních měsících, zpívali o záležitostech 
vážných i veselých, zpívali o obecním úřadě, myslivcích, 
hasičích, družstevnících, o klepech, úrodě, pálení slivovi-
ce, o tetičce K., která uvázla po dešti na cestě na Chobotově 

Odborného učitele Antonína Příkazského vidíte na snímku s jednou ze tříd, které učil. Obrázek je  dle mého mínění někdy 
z konce padesátých let. Jsou na něm i děti z Halenkovic – některé z nich poznávám. Táta učil v Napajedlích od r. 1941 
češtinu, němčinu, literaturu a zpěv. V r. 1949 jsme se přestěhovali do Halenkovic (Zádřinoví č. 52 – Na kopečku). Zde jsem 
prožil krásné dětství i léta dospívání. Po odchodu do důchodu učil otec ještě několik roků v odborném učilišti v Napajedlích  
(na klášteře). Zemřel v r. 1982.

Pokračování na straně 41.
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Jediný snímek, který vlastním, ukazuje vystoupení pěveckého sboru zřejmě na slav-
nostní schůzi ROH (revol. odbor. hnutí) v napajedelské Fatře. Děti musely vystupovat 
s pionýrskými šátky. Podobných akcí byly desítky. Soubor tak reprezentoval nejen ško-
lu, ale i město. Zda-li někdo vyfotografoval i vystoupení Liliputánů, mně není známo.

-vp-

(museli ji, chuderu, tahat z blata trak-
torem), o staříčkovi G. a jeho slivovi-
ci, která vyhrála první cenu jen díky 
tomu, že ve výpalcích našli zbytky 
staříčkových onucí a gumáků, o mu-
zikantech, kteří na cestě ze zábavy 
na Žlutavách zabloudili v lese a vyšli 
z něho k ránu až u Kvasic. 

Byly to dlouhé zpěvy, jež prováze-
ly salvy smíchu. Tetičky měly hlavy 
u sebe a dohadovaly se, o které z nich 
že se to zpívalo, strýčci se otáčeli a vý-
mluvně ukazovali jeden na druhého.

Můj otec dával všechny verše do-
hromady i několik měsíců. Děcka mu 
přinášela další a další zvěsti z dědiny, 
mnohdy i takové, o nichž se nedalo 
zpívat, protože by v obci i v rodinách 
bylo zle! 

Liliputáni dozpívali a představili 
se v živé podobě publiku i s nápově-
dou, která seděla po celou dobu za ob-
razem a polohlasně jim napovídala.

Okna U Lhotských pohasla, všichni 
se rozešli domů. Bylo o čem vyprávět. 

A za rok prý přijedou zase…
Vratislav Příkazský, Zlín

divadloZprávy ze světoznámého spolku známého především  
na halenkovicích: Divadlo Haleny zdraví. 

hlavní novinkou, kterou pro vás máme, je  informace, že byste v dubnu ne-
měli moc cestovat. 

Nejezděte daleko. Připravujeme premiéru hry Zvířátka na letišti. Už jsme psali 
o posilách týmu. Halenkovice jsou kulturní obec a talenty tu jen kvetou. O Filipu Na-
vrátilovi a Magdě Veselské už víte, ale aby toho nebylo málo, Soňa Huťková, další 
rodačka a patriotka Halenkovic se těší na pohled z podia. My se na ni těšíme také. Du-
ben. Termín přesný není znám. To se ukáže podle naši schopnosti dát dokupy všech-
ny ty zvířata a povahy.

Pohádku o třech doktorech jsme předvedli na benefiční akci pro program PATRON 
v Březolupech. 

Dále jsme si prožili jeden krásný divadelní víkend, kdy jsme v sobotu naložili kom-
pletní výbavu, kterou máme v divadelním archivu a odjeli zahrát Pohádku o třech 
doktorech i Dva na Kanapi do Bohuslavic nad Vláří, kam si nás objednala místní jed-
notka Českého červeného 
kříže. A druhý den za ku-
ropění jsme plní prožitých 
dojmů vyráželi do Hustopečí 
k Brnu. Nutno říci, že snídat 
jejich výborné víno není úpl-
ně k zahození. Kdo by tuto 
atmosféru místního divadel-
ního klubu chtěl zažít také, 
15. července 2020 jsme po-
zváni do jejich nádherných 
exteriérů s hrou Dva na ka-
napi. Divadlu zdar.

Pavla Pavelková

Pokračování ze strany 40.
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hasiČi HASIčI V AKCI

7. srpna 
Zapojili jsme se do pátrání po pohřešované osobě na Žlutavě.

13. srpna 
Členové jednotky SDH Halenkovice odstraňovali následky 
po velkém dešti. Čistili místní komunikace od naplaveného 
bahna.

17. srpna 
U příležitosti oslav 95. výročí založení SDH v Halenkově jsme 
navštívili naše kamarády – členy místního sboru. Náš sbor 
na oslavách vystavoval automobil RZA. Děkujeme za pozvání 
a příjemně strávenou sobotu.

24. srpna 
Byl náš sbor a jednotka pozvána na oslavu 125. výročí SDH Old-
řichovice. V rámci oslav jsme předvedli náš nový zásahový RZA 
Ford Ranger, který tak doplnil přehlídku nové i staré hasičské 
techniky. Ta dokonce v ukázkách předvedla svoji stálou funkčnost.
Děkujeme kolegům z Oldřichovic za pozvání a přejeme do dalších 
let hodně sil a úspěchů v bohulibé práci.

26. srpna 
V místní částí Lipové jsme čistili zanesenou propusť do kana-
lizace a blátem zaplavenou silniční komunikaci v části obce 
U Svatých. Propusť byla očištěna a cesta pomocí vysokotla-
ku omyta. Na žádost místních obyvatel byl očištěn i chodník 
blízkého rodinného domu, který byl zaplaven blátem. 
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28. září
Členové SDH Halenkovice provedli sběr železného šrotu. Po-
děkování patří všem, kdo se zúčastnil a kdo přispěl železným 
šrotem. Na svoz byl už tradičně použit traktor a zapůjčený 
obecní vozík za DA Opel.

10. listopadu
Pro naši jednotku proběhl výcvik směřovaný na hledání osob 
v zakouřeném prostředí, transport zraněného a radioprovoz 
na místě události. Výcviku se účastnila větší část jednotky. 
Pro ztížení viditelnosti byla použita fólie přes zorník masky. 
Děkujeme HZS ZLK za zapůjčení figuríny.

23.–25. října 
Na centrální stanici ve Zlíně 
se konal kurz pro velitele 
JSDH obcí, kterého se zú-
častnili za naši jednotku 
R. Vlachynský a M. Palúch. 
Po samostudiu problema-
tiky formou e-learningu 
a následném úspěšném 
absolvování testu, proběhl 
praktický výcvik, který byl 
zaměřen především na ří-
zení zásahu a řešení růz-
ných druhů mimořádných 
událostí. Vyzkoušeli jsme 
si také slaňování a sebe-
záchranu z výšky pomocí 
pracovního polohovacího 
pásu. Kurz byl zakončen 
závěrečným testem, který 
jsme zvládli, a tak má naše 
jednotka dva další skvělé 
velitele.
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poděkovánÍ
Velké poděkování patří panu Remo Lu-

ppi, který sponzorsky uhradil jeden vy-
cházkový oblek v hodnotě 6 000 Kč pro 
pana Tomáše Veselského. Moc děkujeme 
a těšíme se na další spolupráci.

rozloučení
Náš sbor zasáhla smutná událost. V úterý 

20. srpna 2019 nás navždy opustil bratr Roman 
Vlachynský. Zemřel náhle ve věku 53 let. Roman byl 
dlouholetým a činným členem SDH a byl zařazen 
i jako člen jednotky. Upřímnou soustrast rodině 
a čest jeho památce.

KrOUŽeK MLADýCH HASIčů

sbor dobrovolných hasičů v halenkovicích opět rozjíždí kroužek mladých 
hasičů. první schůzka byla ve středu 18. září 2019. 

V pondělí 23. září naši malí hasiči navštívili stanici profesionálních hasičů 
v Uherském Hradišti. Děti si prohlédly techniku a prostory profesionálních hasičů, 
bedlivě naslouchaly výkladu jednoho z velitelů, a dokonce byly svědkem výjezdu. 
Děti si výlet pěkně užily a už po příjezdu na naši stanici se zajímaly, kdy pojedeme 
na jinou stanici :). 

Velké poděkování kolegům z hradišťské stanice za umožnění prohlídky a vyčer-
pávající výklad.

SDH Halenkovice

hasičský ples 
18. 1. 2020
 hraje pro všechny generace 
MIDNIGHT eXPreSS
sál OÚ Halenkovice 
ve 20.00 hod. 

Předprodej vstupenek 
probíhá v místní knihovně.

Nové vybavení 
pro JSDH Halenkovice
Motorovou pilu Dolmar 5105 da-
rovala pro potřeby jednotky firma 
Lukrom. Děkujeme firmě Lukrom 
a těšíme se na další spolupráci.
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modelářiLeTOŠNí rOK OPěT Ve ZNAMeNí KráSNýCH AKCí 
POD TAKTOVKOU LMK HALeNKOVICe

v sobotu 19. října 2019 bylo nad modelářským letištěm 
na vrchovici oficiálně zavřeno nebe. Členům lmk halen-
kovice přišlo se zavíráním pomoci spoustu modelářů 
a přátel tohoto koníčka z blízkého i vzdáleného okolí.

Pro poletování bylo takřka ideální počasí. Svítilo slunce, vi-
dět bylo do daleka. Jenom vítr občas zafoukal trochu silněji. 
Mezi jednotlivými vzlety a přistáními byl prostor na rekapi-
tulaci letošního leteckého roku.

Sami halenkovičtí modeláři tento rok hodnotí jako vyda-
řený. Už na jaře se jim podařilo vybudovat u letištní budovy 
nový sklad, probíhaly práce na drobných opravách a úpra-
vách celého areálu. Samozřejmě se nezapomínalo ani na dů-
kladnou údržbu vzletové plochy. Deště bylo víc a tráva zůsta-
la zelená po celý rok i přes několik nájezdů „mistrů volantu", 
kteří si plochu letiště spletli s místem pro autoródeo. Díky 
všímavosti obyvatel místní části Kopec se jich několik po-
dařilo zadržet a jejich řádění řešit v součinnosti s Policií ČR. 
Zajímavé bylo, že někteří z těchto „závodníků“ měli řidičské 
průkazy staré čtrnáct dní a na svůj vandalský nájezd si vy-
půjčili auta svých tatínků. Tento jev způsobuje provozovate-
lům letiště škody a problémy, které odčerpávají peníze, čas 
a energii.

Také v této sezóně halenkovický klub i celou naši obec vzor-
ně reprezentovalo Duo Zlinů, které letos vystoupilo na čtyřech 
velkých modelářských akcích. Jak už jsme si zvykli – s výbor-
nými ohlasy na jejich krásnou ukázku skupinové slétanosti 
dvou velkých modelů Z 143 MAF. Počet vystoupení byl oproti 
minulému roku přece jen nižší. Na vině byla technika, která 
po letech spolehlivého provozu začala zlobit. Aspoň je  přes 
zimu co dělat...

Nedílnou součástí činnosti klubu je  také pořádání zájmo-
vých a společenských akcí. Největší z nich je  každoroční Mo-
del air show, která proběhla 8. června 2019. Do jejího progra-
mu zasáhlo počasí, ale organizátoři se se situací vypořádali 
a toto setkání modelářů z celé republiky nakonec dopadlo 
ke spokojenosti diváků, účinkujících i pořadatelů.

V rámci meziklubových setkání se letos na podzim konala 
také soutěž házedel. Akce se kromě dětí z halenkovického 
klubu zúčastnili také modeláři z Velkého Ořechova a Doubrav. 
Větrné počasí letadélkům přálo, a tak se házedla, která si mla-
dí modeláři sami vyrábějí, držela statečně ve vzduchu, mnoh-
dy své majitele pořádně prohnala, když mizela za obzorem.

Naprosto skvěle dopadla, také díky počasí a velké účasti, Dra-
kiáda, na jejíž organizaci se členové LMK spolupodílí. Další akcí, 
která se v příjemném prostředí klubového letiště uskutečnila, 
bylo Pálení čarodějnic pod taktovkou SDH Halenkovice.

Nejdůležitější činností modelářů je  samozřejmě stavba 
a provozování létajících aparátů. Aby tento koníček nezanikl, 
je  třeba nové krve. I to se tento rok dařilo. Do modelářského 
kroužku, jehož členové se v prostorách ZŠ Halenkovice pra-
videlně schází každý pátek, se letos přihlásilo dvanáct dětí 
– kluci i děvčata. Vedoucí kroužku, pánové Jaroslav Vičánek 
a František Vojtek tak mají během těchto setkání o příjemnou 
práci postaráno.

Prostě, modeláři z Halenkovic mají za sebou úspěšný rok 
a už dnes se chystají na rok 2020.

Text: RJ, Foto: J. Vičánek, R. Janeček, red
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Florbal
Luhačovice 
florbalové

27. října 2019 jsme s tý-
mem mladších žáků vypravili na turnaj do luhačovic.

Oba naše týmy podaly skvělé výkony. Halenkovice Yellow 
se umístily na krásném 4. místě a Halenkovice Blue dosáhly 
až na 2. místo. Gratulujeme!
nejlepší hráči z týmů:
Halenkovice Blue – vojtěch pecháček 
Halenkovice Yellow – sandra kulíšková Jaroslav Jurásek

Čeps cup je  tu! 

V uplynulé sezoně se do turnaje přihlásilo bezmála 1300 
týmů z celé České republiky. A to jak chlapecká, tak i dívčí 
družstva. Krom herní vášně a radosti z florbalu je  však od le-
toška bude spojovat ještě jedna skutečnost.   

Mílovými kroky se blíží nová florbalová sezona. A s ní i tra-
diční florbalový turnaj pro základní školy, respektive jejich 
první stupeň. Stejně jako v loňské sezoně pod názvem ČEPS 
cup, který navazuje na úspěšný Pohár základních škol.

Každá základní škola v České republice může přihlásit 
do turnaje jeden dívčí a jeden chlapecký tým. Protože ale ne-
jde pouze o sportovní akci, nýbrž o celospolečenskou událost, 
v rolích fotografů, roztleskávaček, maskotů a dalších se mo-
hou představit i nehrající studenti. Ti pak budou za svou akti-
vitu odměněni.

Florbal je  moderním fenoménem. Z hlediska mládežnické 
základny se stal po fotbale druhým nejpopulárnějším sportem 
v České republice a sportem číslo jedna v českých školách. Mo-
hou ho hrát jak chlapci, tak děvčata. I vy u toho nyní můžete 
být!

ČEPS cup začíná na okresní úrovni. Z ní postupují ti nejú-
spěšnější do Krajského finále. Odtud pak do Národního finále. 
A to buď do skupiny Východ, anebo Západ. Ti nejlepší z nejlep-
ších se pak utkají na Finálovém turnaji o republikový primát.

V okresním kole, které se konalo 5. listopadu 2019 v Otro-
kovicích se tým Halenkovice „Kluci“ umístil na 6. místě z 10.

Halenkovice „Holky“ si 11. listopadu 2019 vítězstvím ve Slu-
šovicích zajistily postup do krajského kola. Gratulujeme!

Zdroj: www.ceskyflorbal.cz

orelská florbalová liga                             Fantazie! mladší žáci ovládli Finále oFl!
klobouk dolů! Florbaloví mladší žáci Fbc slovác-
ko ovládli finále orelské florbalové ligy v brně 
a zvedli nad hlavu cennou trofej, když ve finálové 
bitvě deklasovali dvojnásobného obhájce titulu Ge-
pardy brno. Jejich výkon vyrazil dech soupeřům i 
nadšeně fandícím rodičům. a tak není divu, že ra-
dost byla obrovská.
nejlepšími hráči na turnaji byli vyhlášeni:
• Nejlepší brankář –  miroslav kovařík (Gepardi 

DDM Helceletka Brno)
• Nejlepší obránce –  marek Timko (FBC Slovácko)
• Nejlepší útočník –  ondřej Fritz  

(K1 Florbal Židenice)
Finále se konalo 8. května 2019 v Brně.

Zdroj: www.fbcslovacko.cz / Foto: www.orel.cz
Mistryně republiky Kateřina Mrázková a Julie Šavarová 

– odchovankyně halenkovického florbalu (první dvě hráčky zprava)
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Od září trénujeme opět v tělocvičně ZŠ Halenkovice, vstup bočním vchodem od sportovního areálu. 
Tréninky probíhají v úterý a ve čtvrtek od 14:30–16:00 hod.

Trenéři florbalu: Jaroslav Jurásek a Radek Šimko 

Florbal halenkovice 2019–2020

open air cUp dobrUška 2019 

Na přelomu června a července hostil městský stadion Vác-
lava Šperla v Dobrušce už 6. rokem největší florbalový tur-
naj pod širým nebem. V kategorii U11, ve které bojovaly 
o umístění naše dva týmy Florbal Halenkovice Blue a Flor-
bal Halenkovice, bylo celkem 19 soupeřů. Celkově se tur-
naje zúčastnilo 270 týmů. Uhrančivá atmosféra turnaje nás 
vyhecovala k maximálním výkonům. V celorepublikovém 
měření sil jsme se umístili na 7. (Florbal Halenkovice Blue) 
a 10. (Florbal Halenkovice) místě.
Doufáme, že se na tento turnaj v budoucnu opět vypravíme.

Jaroslav Jurásek

Přípravný zápas v Hluku
Ani v létě jsme nezaháleli. Do Hluku si zajeli mladší žáci 22. srpna 2019 a utkali se na přípravném zápase s týmem FBC Olomouc.

Jaroslav Jurásek
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biaTlon mladí biatlonisté mají stále důvod slavit
prvním závodem po krátké prázdninové přestávce pro naše sportov-

ce byl krajský přebor, který se uskutečnil v rožnově pod radhoštěm. 
Z krásného lyžařského areálu Bučiska jsme si odvezli 

sedm titulů „přeborník zlínského kraje“. V jednotlivých 
kategoriích to byli – železník libor, Juřenová šárka, slo-
váček ondřej, Flašar Jiří, železníková monika, palla 
štěpán a mikešová michaela.

následující týden jsme již závodili v Jilemnici, kde 
proběhlo 3. kolo Českého poháru. Zde naši sportovci sbí-
rali umístění těsně pod stupni vítězů. Výjimkou byla pouze 
Monika Železníková, která vybojovala ve sprintu třetí příč-
ku.

vyvrcholením letní biatlonové sezóny bylo mistrov-
ství České republiky v břidličné. I když jsme si nedovez-
li žádný mistrovský titul, přesto jsme získali dvě stříbrné 
medaile, o které se zasloužila Monika Železníková a Štěpán 
Palla. Bronzovou medaili vybojoval Ondřej Slováček. Do 
první desítky se ještě probojovali Ondřej Hubáček a Micha-
ela Mikešová.

celkově náš klub obsadil v Českém poháru 10. místo 
ze 43 klubů.

František Palla
MČR Břidličná - 3. místo Ondra Slováček

MČR Břidličná 
- 2. místo Monika ŽelezníkováKrajský přebor v Rožnově pod Radhoštěm 

Krajský přebor v Rožnově pod Radhoštěm 
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FoTballetní turnaj přípravek 2019 
– pěkně vypečená sobota

největší sportovní akce pro děti, pořádaná v naší obci, opět 
přivedla do fotbalového areálu na  Záhumení desítky malých 
fotbalistů, fotbalistek a neméně početné zástupy jejich příz-
nivců z širokého okolí.

Z původně přihlášených 16 týmů se dostavilo 13 družstev. Star-
ších přípravek přicestovalo všech osm přihlášených. Jeden tým 
mladší přípravky se omluvil v týdnu před turnajem, dva svou 
účast odřekly v den konání akce. Nakonec na  trávník vyběhlo 
bezmála 140 fotbalistů a fotbalistek.

Za roky trvání tohoto sportovního svátku se organizátoři 
z TJ Halenkovice museli vypořádat s různými nenadálými situace-
mi, proto zvládli i tuto komplikaci. Zatímco starší týmy odehrály 
turnaj v původním formátu (dvě skupiny po čtyřech a následné 
zápasy o umístění), mladším družstvům byl systém turnaje změ-
něn na  formát zápasů každý s každým.

Letos turnaj provázelo slunečné počasí bez mráčku a od rána 
setrvale stoupající teplotou až do odpolední spalující výhně. Po-
stupem času se nejzaplněnějšími stala místa, kde byl stín. Bylo 
dobře, že u každé ze čtyř hracích ploch bylo, díky spolupráci 
se SRPŠ Halenkovice, možné postavit velký altán.

I letos se mohla TJ Halenkovice opřít o podporu různých sub-
jektů. V tomto roce to byla Obec Halenkovice, OFS Zlín, ZŠ Ha-
lenkovice, SRPŠ při ZŠ Halenkovice, společnosti Kvasar, M trade 
a Hospoda na  hřišti. Vítaný byl i příspěvek halenkovických hasičů, 
ale o tom až dále. Díky této podpoře se opět podařilo uspořádat 
turnaj bez nutnosti výběru startovného. Podpora naopak umožni-
la, aby všechny děti dostaly zdarma párek v rohlíku.

Nejtěžší to každoročně mají rozhodčí, kteří musí během trvání 
turnaje absolvovat maraton zápasů s minimální možností odde-
chu. Letos si pánové s píšťalkami slízli pořádnou dávku sluneční-
ho záření. S přípravou areálu a pískáním utkání výrazně pomohli 
čtyři členové halenkovického fotbalového áčka. Díky Zuzce byl 
na  místě zdravotní dozor, s předáváním cen pomohla Markétka – 
všem mockrát děkujeme.

Účastníci turnaje využívali šaten fotbalového areálu a tělocvič-
ny ZŠ Halenkovice. Neutuchající žízeň a hlad mohli zahnat v Hos-
podě na  hřišti. Místní část Záhumení se změnila v improvizované 
parkoviště (místním děkujeme za shovívavost).

Celý turnaj probíhal bez vážnějších problémů. Pouze časový 
plán zápasů starších a mladších přípravek se kvůli nižšímu počtu 
týmů mladších dětí výrazně rozešel. Proto bylo po dohodě s tre-

néry rozhodnuto, že ocenění se budou předávat starším a mlad-
ším družstvům zvlášť.

Velkou radost domácím příznivcům fotbalu udělaly oba halen-
kovické týmy. Mladší přípravka skončila na třetím místě, starší 
přípravka v nabité konkurenci dokázala zvítězit. Gratulujeme!

V době předávání ocenění už vládla na hřišti výheň jako 
na poušti. O to větší radost způsobila Tatra halenkovických hasičů, 
plná vody. Osvěžení bylo maximální, díky. RJ, Foto: Dušan Chlud

pořadí mladší přípravky:
1. FC Fastav Zlín
2. Tlumačov
3. Halenkovice
4. Žlutava
5. Jaroslavice

Nejlepší střelec: 
vašek machovský 12 gólů 
(Tlumačov)
Nejlepší brankař: 
matyáš škutek (Fastav)
Nejmladší hráč turnaje: 
Jiřík sudolský 
(Halenkovice)
Oceněný trenér: 
bedřich mařák (Žlutava)

pořadí starší přípravky:
1. Halenkovice
2. FC Fastav Zlín
3. Jaroslavice
4. Tlumačov
5. Baťov
6. Provodov
7. Topolná
8. Napajedla

Nejlepší střelec: 
samuel skopalík 10 gólů 
(Halenkovice)
Nejlepší brankař: 
Jan kašný (Halenkovice)
Oceněný trenér: 
milan borský (Jaroslavice)
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Podzim 2019 s dětskými týmy Halenkovic
mladší žáci TJ halenkovice odehráli v rámci podzimní čás-

ti fotbalové sezóny 2019/2020 sedm utkání. bylo to o jedno 
méně, než bylo původně plánováno, protože se ze soutěže 
odhlásil tým mysločovic. přípravky si zase pěkně pocesto-
valy.

Kluci z mladších žáků podzim orámovali vítězstvími. Hned 
v prvním zápase deklasovali Topolnou 2:11. V posledním utkání 
podzimu zvítězili v Kostelci 0:2. Všech šest bodů si přivezli z ven-
kovních hřišť.

Doma je  diváci mohli vidět ve dvou vyrovnaných zápasech - pro-
ti Lukovu, se kterým prohráli 2:4 (poločas 0:1) a hlavně s Fastavem 
Zlín, který je  porazil, po nadějném poločasu (3:1), až v posledních 
vteřinách zápasu 3:4. Ostatní zápasy skončily v neprospěch halen-
kovického mužstva s větším rozdílem ve skóre.

Střelecky se prosadilo sedm fotbalistů, kteří si 19 gólů našeho 
mužstva rozdělili následovně:
veselský šimon 5 gólů
žalčík Filip 4 góly
vašíček roman 3 góly
Jančík martin 3 góly
Gabrhelík vojtěch 2 góly
pešl norbert a kašpárek daniel po jedné vstřelené brance.

Podzimní skóre našeho týmu bylo 19:26. Průběžně se naši klu-
ci nachází na 6. místě tabulky se ziskem 6 bodů.

Za přístup k trénování i k zápasům si všichni zaslouží pochvalu. 
Jmenovitě můžeme pochválit například honzu kašného nebo 
vojtu Gabrhelíka. Tým měl také podporu ze strany rodičů, kteří 
pomáhali s dopravou na venkovní zápasy a samozřejmě fandi-
li – děkujeme. Vedení mužstva a rozhodcovské povinnosti měli 
na starost Richard Vašíček, Ondřej Gabrhelík a Jirka Sudolský.

Naši nejmladší (obě přípravky) odehráli devět zápasů. Vý-
sledky utkání se nezapisují a nesestavuje se ani tabulka. Není 
to potřeba, protože všichni byli velice šikovní. Děti se, díky svým 
venkovním utkáním, pořádně povozily. Nejvzdálenější destinací, 
ve které se hrálo utkání, byla Štítná nad Vláří – to už je  pěkná 
dálka na odpolední výlet. Potěšitelné je, že o fotbal má zájem 
spoustu chlapců, ale i děvčata. A taky u těchto týmů hodně po-
máhají rodiče, bez nichž by to prostě nešlo. Trenéry přípravek 
jsou Oldřich Prokop a Josef Štulíř.

Podzimní zápasy jsou sice minulostí, ale fotbal se hraje dál. 
Už 16. listopadu se tým mladších žáků účastní halového turnaje 
ve Zlíně. Pomalu se také rozjíždí zimní příprava, která bude pro-
bíhat v tělocvičně ZŠ Halenkovice. Pro případné nové zájemce 
jsou dveře do týmů mladších žáků a obou přípravek stále otevře-
né, stačí jen přijít nebo zavolat. Kontakty naleznete na stránkách 
tjhalenkovice.cz.                                 Richard Vašíček, Foto: Dušan Chlud

mladÍ halenkoviČTÍ FoTbalisTé doprovodili FasTav
před každým prvoligovým zápasem jsou oba soupeřící 

týmy doprovázeny na hrací plochu dětmi. Zkušenost s tě-
mito doprovody už mají i naši nejmladší fotbalisté.

V minulých letech halenkovické děti doprovodily takové 
týmy, jako je  Slavia Praha, Slovan Liberec nebo FC Slovácko. 
Tento doprovod si vyzkoušely na ligových stadionech v Uher-
ském Hradišti a ve Zlíně.

V sobotu 19. října 2019 se uskutečnila další z těchto akcí. 
V tento den přípravkáři a mladší žáci Halenkovic doprovodili 
tým Fastavu Zlín před utkáním s Mladou Boleslaví. Kluci byli ši-
kovní a všechno zvládli bez problému. Inu zkušenosti jsou znát.

Součástí celého odpoledne bylo i přestávkové utkání pro-
ti dětem z domácího Fastavu. Také tento zápas halenkovičtí 
reprezentanti zvládli, přestože některé z našich fotbalistů 
trochu limitovaly malé dresy. Kluci si taky užili fandění pr-
voligovým kolegům. I když domácí Fastav svůj zápas prohrál 
0:2, chlapci si fotbalové odpoledne užili. To platilo i o jejich 
dospělém doprovodu.

Konec konců, posoudit to můžete sami. Paní Naďa Hanáč-
ková pro Vás připravila krátké video, které atmosféru této 
události dokonale přibližuje. Odkaz na video je  k dispozici 
na webových stránkách klubu. RJ, Foto: Johny Zahnaš
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podZimnÍ ČásT seZóny 2019/2020
Začátku sezóny 2019/2020 předcházelo několik pří-

pravných utkání, která napověděla, že by se týmu z ha-
lenkovic mohlo podařit navázat na úspěšné jaro 2019.

Už od prvních soutěžních zápasů bylo vidět, 
že si mužstvo dokázalo přes letní přestávku udržet 
formu a čeká jej úspěšný podzim. k tomu napomáhala 
dobrá účast hráčů jak ve venkovních, tak i domácích 
zápasech. se slušně obsazenou lavičkou se podařilo 
odehrát letní kola, při kterých se přece jenom muse-
lo se sestavou částečně improvizovat. důvodem byly 
omluvené absence z důvodu čerpání dovolených, ale 
také plnění pracovních povinností hráčů zaměstna-
ných v třísměnném provozu.

Na postu brankařů se vždy po dvou zápasech střídali 
Martin Vykoukal a Tomáš Janošek, kteří byli opět oporou 
mužstva. Podařilo se jim vychytat tři zápasy s čistým kon-
tem a u dalších utkání byli důležitým článkem úspěchu.

Skvěle fungovala obrana, která inkasovala jen 19 gólů, 
což je  čtvrté nejnižší číslo v soutěži. Obranná řada vynika-
la přehledem a rychlostí.

Záložní a útočné řady pro změnu přinesly našemu týmu 
34 gólů, díky čemuž se v tabulce nejlépe střílejících muž-
stev Halenkovice zařadily na dělené druhé místo.

Tím nejdůležitějším je  ale bodový zisk. V konečném 
účtování podzimu má mužstvo TJ Halenkovice na kontě 
29 bodů, což mu po právu vyneslo průběžné druhé místo 
v tabulce. Nejedná se ale o náhodu. Na špici tabulky se náš 
tým pohyboval po celý podzim.

Naši bilanci zhoršila pouze dvě prohraná utkání (Po-
hořelice a Lhota). S Pohořelicemi jsme nesehráli dobré 

utkání a porážka byla naprosto zasloužená. V zápasu pro-
ti Lhotě to bylo jinak. Aktivní přístup a předvedená hra 
neodpovídala konečnému výsledku. Lhota ale prokázala, 
že první místo tabulky drží zaslouženě (a to i přes ne-
zvládnutý poslední zápas v Tečovicích).

Další bodové ztráty přinesly zápasy proti Lípě 
a se Spytihněví. Vyrovnaná utkání s prohranými penalto-
vými rozstřely se ale lišila. Zatímco u Lípy by se nad vý-
sledkem dalo mávnout rukou, utkání s rivalem ze Spytih-
něvi mrzí. Zde jsme znovu po roce ztratili vyhraný zápas 
v posledních vteřinách – škoda.

Zanechejme nepříjemností, nyní je  čas na pochvalu, 
kterou si celý tým jistě zaslouží. A nejen hrou, ale i vy-
stupováním, díky kterému během zápasů z naší strany 
vznikalo jen minimum nepříjemných situací a incidentů. 
Naopak proti našemu týmu část soupeřících hráčů vystu-
povala podrážděně, což ale v konečném důsledku ublížilo 
jenom jim.

Všem hráčům, kteří se do podzimních zápasů zapojili, 
je  třeba poděkovat. Bylo jich celkem 24. Nejvíce času ode-
hráli Filip Liška (13 zápasů), Jakub Polášek (13 zápasů), 
Radek Vlachynský (12 zápasů), Jirka Sudolský (12 zápasů). 
Nejlepším střelcem týmu se v poločase sezóny stal Dan Ko-
cián s 10 góly, následovaný srdcařem Davidem Marholtem 6 
ks, Jarou Kašparem a Jirkou Sudolským, kteří zaznamenali 
po pěti kouscích. Skórovat se podařilo celkem deseti hrá-
čům, což je  také skvělá vizitka. Halenkovice se nespoléhají 
jen na dva, tři střelce, ale zahrozit umí hráči všech postů, 
včetně brankářského ;-) Martin Vykoukal 1 gól.

Horní řada zleva: Petr Karbowiak, Ondra Gabrhelík, Michal Huťka, Martin Kníchal, Kuba Polášek, Jara Hanáček, 
Karel Rapant, Filip Liška, Pavel Juřena, Dan Kocián, Matěj Hastík, Milan Stuchlík, fanoušek ze Zádřinoví, Roman Janeček

Klečící zleva: Tomáš Janošek, Jara Kašpar, Lukáš Jablonický, Lukáš Kocián, Radek Vlachynský, Dominik Polášek, 
David Marholt, Jirka Sudolský, Martin Vykoukal

Pokračování na straně 52.
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Poděkování patří trenérovi, Michalu Huťkovi, který muž-
stvo vedl ve většině zápasů. Jeho aktivní koučování přináší 
výsledky, stejně jako tréninkové jednotky, které pro mužstvo 
připravuje. Škoda jen, že účast hráčů v přípravě není počet-
nější. Tým by mohl být ještě výš.

Na podzim se do mužstva podařilo zapracovat dva mladé 
hráče (Matěj Hastík, Lukáš Kocián), kteří, přes svůj nízký věk, 
příjemně překvapují a jejich progres je  znát zápas od zápasu. 
Toto by do budoucna mohli být fotbalisté, na kterých by ha-
lenkovický fotbal mohl stát. Chce to jen vydržet. Vzpomenout 
musíme i výborně hrajícího Pavla Juřenu, který se k týmu při-
dal v půlce podzimu.

Ani našemu týmu se nevyhýbala zranění a zdravotní indis-
pozice. Žádná z nich nebyla fatální. Zranění hráči (Dan Koci-
án, Milan Stuchlík, Dominik Polášek, Jara Hanáček) se opě-

tovně připojili k týmu. Dlouhodobější zranění trápí Tomáše 
Režného, se kterým se snad uvidíme v jarní části.

Na podzimním úspěchu týmu se podíleli i pánové, kteří 
v několika utkáních zastoupili Michala Huťku na místě kou-
če – Michal si musel plnit hráčské povinnosti v Provodově. 
Zastupujícími trenéry byli Ondra Gabrhelík, Zbyněk Horka 
a Radek Kedruš. Pomezními rozhodčími za tým byli Zbyněk 
Horka, Dominik Polášek, Petr Karbowiak, Ríša Vašíček a On-
dra Gabrhelík – děkujeme.

Na závěr je  třeba poděkovat všem věrným fanynkám a fa-
nouškům, kteří nás doprovázeli na venkovních i domácích 
utkáních. Díky nim se nikdy nestalo, abychom hráli bez po-
četného obecenstva (často mívali přesilovku i na venkovních 
hřištích). Domácí zápasy byly v tomto směru ještě lepší. Ani 
v jediném utkání na domácí hřiště nepřišlo méně než sto di-
váků, obvyklé návštěvy však čítaly kolem 150 příznivců. Re-

kord padl v derby se Žlutavou – více než 
300 diváků – co by za to dali v některých 
vyšších soutěžích.

Podzim 2019 je  za námi. Uvidíme, 
co nám přinese jaro. Sestupu, tak jako 
v loňském roce, se bát nemusíme. Na-
opak by bylo skvělé, kdyby se podařilo 
navázat na výkony z celého roku 2019.

Děkujeme všem, kteří nám fandí.
RJ, Foto: Dušan Chlud

Pokračování ze strany 51.

Jožka kníchal má dres s číslem 70
významné životní jubileum oslavil dlouholetý člen TJ halenkovice, 

pan Josef kníchal.
Josef Kníchal je  jedním z nejvěr-

nějších, ale také nejnáročnějších pří-
znivců halenkovického fotbalu.

Byl aktivním hráčem mládežnic-
kých i seniorských fotbalových týmů, 
po ukončení hráčské kariéry vyko-
nával trenérské funkce, byl dlouho-
letým členem vedení a výboru TJ 
Halenkovice. V krátkém období, kdy 
do portfolia činnosti naší jednoty 
spadal i volejbal, byl hráčem volejba-
lového družstva.

V současné době je  jedním z členů 
veteránské party fanoušků, která, po-
kud je  to možné, nevynechá jediné 
domácí i venkovní utkání.

Děkujeme Jožkovi za podporu a do 
dalších let mu přejeme hodně štěstí, 
zdraví, spokojenosti a radosti ze živo-
ta a hlavně fotbalu. Všechno nejlepší!

S novou sezónou 
nové balony

Halenkovický tým své domácí zápasy už 
přes dva roky hraje se sadou míčů Select. 
S novou sezónou přišel čas na změnu.

Osvědčené míče zažily vítězství, remízy 
i porážky. Během jejich spolehlivé služ-
by u nich nedošlo k žádným problémům, 
až na ztrátu jednoho kusu. Prostě, na balo-
ny Select bylo spolehnutí.

Už od loňského roku se uvažovalo o po-
řízení nové sady. Proto jsme oslovili týmy 
německé Bundesligy s prosbou o test míčů 
Select, řady Derbystar. Vše dopadlo dobře 
a z Německa jsme dostali odpověď, která 
zněla ... ja ;-)

Pokud vyhovují Bayernu, měly by stačit 
i na III. A třídu. Nákupu nové sady tedy ne-
stálo nic v cestě a ekonom TJ Halenkovice 
sáhl hluboko do klubové kasy. Výsledkem 
byla dodávka tří zápasových a pěti trénin-
kových míčů.

Tak uvidíme, jestli nám přinesou štěstí.
RJ
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soUTěž mUžů • iii. TřÍda • skUpina a 
Přehled výsledků podzimní části 

soutěž mužů – tabulka po podzimní části
  Tým Z v r p skóre b

 1. Lhota 13 12 0 1 56:17 37
 2. Halenkovice 13 9 0 4 34:19 29
 3. Pohořelice 13 10 0 3 25:18 28
 4. Napajedla B 13 9 0 4 30:21 26
 5. Lípa 13 6 0 7 28:26 19
 6. Kašava 13 6 0 7 34:36 19
 7. Spytihněv 13 7 0 6 26:35 19
 8. Březůvky 13 6 0 7 24:28 18
 9. Žlutava 13 6 0 7 18:15 17
 10.  Lukov 13 6 0 7 28:29 17
 11.  Tečovice B 13 6 0 7 19:22 17
 12.  Vizovice 13 4 0 9 26:39 14
 13.  SK Zlín 13 4 0 9 20:33 11
 14.  Březová 13 0 0 13 18:48 2

rk. družstvo Záp. + 0 - skóre body
1 FC Zlín U11  7 6 0 1 53:15 19
2 Štípa  7 5 0 2 37:14 16
3 Lukov  7 5 0 2 30:24 13
4 Tečovice  7 4 0 3 34:20 12
5 Tlumačov  7 3 0 4 31:23 9
6 Halenkovice  7 2 0 5 19:26 6
7 Kostelec  7 2 0 5 16:35 6
8 Topolná  7 1 0 6 16:79 3

Utkání týmu mladších žáků – podzimní část
kolo domácí hosté  výsledek poločas 
2.  TJ Topolná TJ Halenkovice 2:11 (1:6)
3.  TJ Halenkovice Sportovní Klub Lukov 2:4 (0:1)
4.  TJ Sokol Mysločovice TJ Halenkovice - -
5.  TJ Halenkovice SK Tlumačov 0:4 (0:1)
6.  TJ Halenkovice TJ Sokol Tečovice 0:6 (0:2)
7.  FK Štípa TJ Halenkovice 6:1 (3:0)
8.  TJ Halenkovice FC Fastav Zlín 3:4 (3:1)
9.  FC Kostelec u Zlína TJ Halenkovice 0:2 (0:1)

TJ HALeNKOVICe 2019–2020
Tým mladších žáků – přehled výsledků podzimní části

Mužstvo TJ Sokol Mysločovice se odhlásilo ze soutěže.

2. ne 11. 8. TJ Kašava TJ halenkovice 3:6 (1:2)
3. ne 18. 8. TJ halenkovice FC Březůvky 1:0 (0:0)
4. ne 25. 8. TJ Sokol Pohořelice TJ halenkovice 2:0 (1:0)
5. ne 1. 9. TJ halenkovice Sportovní Klub Lukov 2:1 (1:0)
6. ne 8. 9. SK Vizovice TJ halenkovice 1:3 (1:1)
7. ne 15. 9. TJ halenkovice TJ Sokol Lípa 1:2 pk (1:0)
8. ne 22. 9. SK Zlín 1931 TJ halenkovice 2:3 (1:3)
9. ne 29. 9. TJ halenkovice TJ Fatra Slavia Napajedla 4:1 (1:0)
10. ne 6.10. TJ halenkovice TJ Sokol Tečovice 4:1 (1:0)
11. so 12. 10. Slovácká Sparta Spytihněv TJ halenkovice 3:2 pk (1:0)
12. ne 20. 10. TJ halenkovice FC Žlutava 1:0 (1:0)
13. ne 27. 10. FK Lhota TJ halenkovice 4:1 (0:0)
1. ne 3. 11. TJ halenkovice TJ Sokol Březová 6:1 (1:)

NOHeJbALOVý TUrNAJ TrOJIC 2019
Máme za sebou 16. ročník Nohejbalového turnaje trojic, který se konal v sobo-

tu 7. září 2019. Letošní ročník výrazně prověřil morálně volní vlastnosti hráčů 
i organizátorů, ti ale situaci zvládli bez vážnějších problémů. Příčinou všeho bylo 
počasí.

Už podle předpovědí bylo jasné, že na účastníky nečeká slunečné a teplé po-
časíčko, třeba takové, jako minulý rok. To bylo také jedním z důvodů, proč při 
odřeknutí jednoho z přihlášených týmů nebyla hledána náhrada. Turnaj se tak 
odehrál s jedenácti družstvy z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Letos podruhé bylo možné využít kurtů multifunkčního hřiště u „Nové školy“. 
V případě potřeby byla připravena alternativní možnost s využitím tělocvičny 
ZŠ Halenkovice.

Zápasy byly zahájeny podle plánu, pod zamračenou oblohou. V těchto podmínkách 
bylo odehráno několik úvodních zápasů, potom se rozpršelo, a to celkem hodně. Ani 
to nezměnilo rozhodnutí týmů, odehrát turnaj venku. I při dešti se na obou kurtech ode-
hrávaly zajímavé nohejbalové bitvy. Povrch byl sice trošku kluzký, ale s přihlédnutím 
k množství srážek, které na něj padaly, by se dal ohodnotit jako výborný.

Nakonec se z důvodu urychlení běhu turnaje několik málo zápasů přece jen odehrálo 
v tělocvičně. Stále se ale dá říct, že i letošní turnaj byl navýsost outdoorovou záležitostí.

Jako obvykle se sluší poděkovat všem, bez jejichž pomoci by turnaj nebylo možné 
uspořádat. Stejně tak děkujeme všem zúčastněným hráčům, kteří káru letošního turna-
je zdárně dotlačili do úspěšného konce. Snad je  kvůli letošním podmínkám nepostihla 
nějaká ta rýmička. Preventivní léčebné prostředky byly v průběhu akce samozřejmě po-
dávány v dostatečném množství...  Lenka a Honza Hradílkovi 

konečné pořadí 
nohejbalového turnaje trojic 2019:
1. místo  Žlutava
2. místo  Metla Míkovice
3. místo  Valíme bomby (Halenkovice)
4. místo  NK Halenkovice
5.místo  Mladí a krásní (Halenkovice)
6. místo Smrkoši (Holešov)
7. místo  Hubert (Zlín)
8. místo  Spytihněv
9. místo  Kocoši Red (Halenkovice)
10. místo  Black & White (Babice)
11. místo  Rumuni (Karolín)
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myslivecký den 2019 – chata větřák 

Již poněkolikáté připravili členové našeho mysliveckého 
spolku Podlesí Halenkovice pro naše spoluobčany a jejich 
děti tradiční myslivecké odpoledne na naší myslivecké chatě 
Větřák. Termín tohoto mysliveckého dne připadl tentokráte 
na sobotu 7. září 2019. Proto již v pozdních pátečních hodi-
nách, den předem, je  na naší myslivecké chatě plno práce. Je 
třeba připravit vše potřebné pro zdárný průběh připravova-
né akce. Nejdříve bylo třeba nachystat dva kotle pro přípravu 
zítřejšího zvěřinového guláše. Letošní guláš bude z masa ulo-
vených divočáků. Netrvá dlouho a v jednom z kotlů už začíná 
pomalu vařit voda, do které pak členové určení pro přípravu 
guláše, přidávají kosti a žebra z ulovených divočáků a k tomu 
různou zeleninu pro uvaření silného vývaru, což je  pak vel-
mi důležitý základ dobrého a chutného guláše. Další členové 
už pracují na dalších potřebných úkolech, jako je  například 
loupání cibule, krájení masa atd. Jelikož počasí není pro nás 
až tak přívětivé, tak se rozhodujeme, že trochu uskromníme 
pravidelnou výstavku trofejí na chatě a raději tam přichystáme 
místo na sezení, aby v případě špatného počasí měli návštěv-
níci kde se usadit a schovat se. Asi po nějakých třech hodinách 

se už rozcházíme a zůstává jen několik členů, kteří mají pohlí-
dat vychlazení vývaru, aby nedošlo k jeho znehodnocení.

 V sobotním ránu se už něco kolem sedmé hodiny znovu 
scházíme na chatě a začíná závěrečný, ale nejdůležitější úkol 
tohoto dne, a to vaření guláše. Za nějaký čas se už v obou kot-
lech smaží včera oloupaná cibule. U každého kotle se pohybují 
vždy dva členové, kteří si tento důležitý úkol vzali za své. Poča-
sí nám nijak nepřeje. Fouká silný severovýchodní vítr a každou 
chvíli je  možno očekávat nějakou dešťovou přeháňku. Velmi 
dobře se nám proto osvědčil zbudovaný přístřešek při vstupu 
do chaty, kde bylo vaření guláše přeci jenom pod střechou a po 
úpravě jeho boční stěny, bylo toto místo chráněno i před dotěr-
ným studeným větrem. I přes toto nepříznivé počasí, chystají 
další členové venkovní posezení, a tak nám na místě úschovy 
lavic a stolů zůstává místo pro přípravu prodeje občerstvení, 
a to taky pod střechou. Zbývá ještě příprava střeliště pro vzdu-
chovky pro děti a zároveň je  taky prováděna výzdoba chaty 
a instalace trofejí. Kolem desáté hodiny je  už kolem obou kot-
lů zase živo, to, když se k již vysmažené cibuli začíná přidávat 
maso a pak zanedlouho taky vývar. 

Něco kolem poledne přijíždí i rodina Čevorova, přivážející 
s sebou různé druhy hub pro uspořádání tradiční výstavky, 
a to i s popisem o jaké druhy se jedná. V tuto dobu jsme už sko-
ro prakticky připraveni přivítat první návštěvníky, až na sa-
motný guláš, který se stále ještě vaří a dochucuje. Do začátku 
akce, která je  plánována na 14. hodinu, nám ještě stále zbývá 
dostatek času, a tak se nijak nad tímto netrápíme. Před 14. ho-
dinou už jenom netrpělivě vyhlížíme první návštěvníky. Netr-
vá dlouho a už se začínají pomalu scházet. Někteří mají s se-
bou i konvičky na guláš a druzí si přišli pouze posedět a guláš 
ochutnají přímo zde. K tomu si samozřejmě dají i něco z naší 
nabídky občerstvení a dalších pochutin. Dovaření samotného 
guláše se hochům trochu opozdilo, ale to jim jistě návštěvníci 
rádi odpustili po jeho ochutnání. Netrvá dlouho a při výdeji 
guláše se už začíná tvořit menší řada, ale i s tímto si výdejci 
brzo poradili. I přes nepřízeň počasí nacházela hlavně však 
mužská část návštěvníků přístřešek s prodejem občerstvení, 
i tak jim po dobrém guláši pivo chutnalo. Dámská část se spíš 

Pokračování na straně 55.

myslivci
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Co dělají myslivci v prosinci

objevovala při okně do kuchyně, kde se vydávala káva a další dobroty. Velký zájem 
byl o pomazánku z masa obraných kostí a žeber po uvaření vývaru, kterou připravila 
rodina Trvajova.

Za chatou probíhala mezi dětmi střelecká soutěž, a to jak na pevné, tak i pohyblivé 
sklopné terče se siluetou divočáka. Za správnou, ale i nepřesnou střelbu jim byla 
dávána odměna ve formě sladkostí a bylo vidět, že to děti baví. V průběhu celého 
odpoledne se i přes špatnější počasí k našemu překvapení na chatě vystřídalo hodně 
našich spoluobčanů, a tak celá akce probíhala k naší spokojenosti. Kolem 17. hodiny 
je  už guláš vyprodán, ale i tak zůstává velká část našich návštěvníků stále s námi. 

Všem návštěvníkům, kteří nás v této akci svou milou návštěvou i za tak nepřízni-
vého počasí podpořili mně nezbývá než co nejsrdečněji poděkovat a věřím, že i při 
dalších podobných akcích si k nám zase jako tentokrát najdete cestu. Poděkování 
patří i všem našim členům, zde nejmenovaným, za zdárný průběh tohoto myslivec-
kého dne. Velký dík patří hlavně těm, co se pak po celé odpoledne starali o spokoje-
nost našich návštěvníků, ale hlavně těm, co se pohybovali kolem vaření výborného 
guláše. 

ZA MS PODLESÍ HALENKOVICE František Gajdošík 

Pokračování ze strany 54.

hlavní starostí myslivců v zimním období je  péče o zvěř. 
každý spolek má v honitbě několik krmelců pro spárka-
tou zvěř a několik zásypů pro zvěř drobnou.

Krmná zařízení myslivci v průběhu zimy pravidelně na-
vštěvují dle potřeb zvěře, přičemž dbají, aby v krmelcích byl 
vždy dostatek kvalitního sena, v zásypech dostatek jádrových 
krmiv. Mezi další povinnosti patří doplňování slanisek. Tak 
se říká na metr zkrácené soušce, vydlabané a zbavené kůry, 
do které se ukládá hrouda kamenné soli. Tu pak zvěř olizuje. 
Myslivci přilepšují zvěři v zimním období letninou, což jsou 
sušené kopřivy, maliní a ostružiní. Ty jsou pro zvěř význam-
ným zdrojem vitaminů.

Při pastvě na polích se zvěř stává více viditelnou. Srnčí zvěř 
se shlukuje do zimních tlup. To však není projevem přemno-
žení zvěře. Jedná se o přirozené chování, které má za cíl zvý-
šit pravděpodobnost přežití zimního období a jako obrana 
před predátory.

O vánočních svátcích nezapomenou myslivci na zvěř, a také 
jí „něco nadělí“. Na Štědrý den nebo na sv. Štěpána chodíva-
jí myslivci zakrmovat beze zbraně. Do honitby s sebou vez-
mou celou rodinu a poblíž krmelce nazdobí zvěři stromeček 
tím, co má ráda (jablka, mrkev, …). Pamlsků však nedávají 
nikdy mnoho, protože náhlá změna potravy by mohla zvěři 
způsobit zažívací potíže, jelikož vyžadují potravu obsahující 
vlákninu. Na Silvestra se myslivci rozloučí společně s přáteli 
s rokem uplynulým a do nového roku – roku 2020, si popřejí 
nejen hodně štěstí, ale také „Myslivosti zdar!“. 

Myslivost je  časově náročná záliba, a tak je  nutné poděko-
vat manželkám a rodinám myslivců, že u nich nalézají oporu 
a pochopení pro svou činnost, kterou věnují přírodě. 

Pokud se někdo vydá o volných dnech do lesa, může dětem 
ukázat „pravé“ jesličky, jak myslivci nazývají krmelce na seno. 
Ale hlavně by měl zachovat klid. Pokud s sebou vezme psa, 
měl by zůstat na vodítku. Do lesa vstupujte bez klepání, ale 
potichu a s ohleduplností ke zvěři.

lidové pranosTiky na prosinec:
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce lítat komáři. 
Studený prosinec – brzké jaro.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.

Podívá-li se vlk na Vánoce do stáje, bude úrodný rok; když však 
ze stáje vyhlédne ovce, bude neúroda.
Uchyluje-li se zvěř k přezimování do nižších poloh, předvídá 
těžkou zimu.
Nejsou-li na sněhu patrné stopy zvěře, přijde změna počasí.
Má-li hustý kožich zajíc, bude mráz se sněhem navíc.
Drží-li se vrány pohromadě, velká zima nastane.
Vytahují-li kachny do polí, zamrzne brzy; drží-li se na rybní-
cích i kdyby mrzlo, mrazy zase povolí.
Vlci se sbíhají na Mikuláše a rozprchnou se až na Hromnice.
21. 12. – Kdo potká v noci svatotomášské jelena, bude mít 
po celý rok lovecké štěstí.
Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, budou selky tělnaté.
Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude příští rok ve vinném 
sudu prázdno.                                                      MS Podlesí Halenkovice
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GULáŠPárTy 2019 V KOŠíKáCH
soutěžní ochutnávka gulášů v obci košíky je  už roky pev-

nou součástí kulturního a společenského léta v okolí naší 
obce. Za dobu své existence si tato akce vytvořila mnoho 
příznivců (včetně halenkovických) nejen mezi amatérský-
mi degustátory, ale i z řad soutěžících.

Jednou z kuchařských stálic je  i parta, hrdě nesoucí název 
„Halenkovičtí turisti“. Jádro této skupiny tvoří Tonda Gajdošík 
a Martin Kašpárek, kteří naši obec reprezentovali od začátku. 
Letos do týmu přibrali Adama Kišše, Martina Bareše a Tomáše 
Hofbauera.

Návštěvníci areálu Obecnice na Košíkách si letos mohli vy-
bírat z pěti druhů gulášů: 2krát hovězí, vepřový, kančí a srnčí. 
Druh guláše, který má daná parta připravit se stanovuje losem. 
Naši měli, po loňském segedýnu, opět těžký los – srnčí guláš, 
který je  již z podstaty výchozí suroviny hodně specifický.

S úkolem se popasovali skvěle a výsledek byl velmi chutný. 
Kromě samotného vaření se halenkovičtí kuchaři prezentova-
li klasicky folklórně – bodrým vystupováním, možná i proto 
jsou každým rokem na akci organizátory z Košíků zváni.

Celé odpoledne se vydařilo, areál byl naplněn do posledního 
místa, počasí přálo, užívali si staří i mladí a kotel se srnčím gu-
lášem byl jedním z prvních vyprázdněných. A vůbec nevadilo, 
že byl vyzdoben psím obojkem :-).

Soutěž gulášů je  také o debatách nad výslednými pokrmy 
– jaké tam kdo dal koření, jak je  udělané maso, jak je  guláš 
dochucen. 
Pořadí letošního ročníku Gulášpárty dopadlo následovně:

1. Košíky
2. Sušice
3. Mařatice
4. Halenkovice
5. UH Car
Turisti z Halenkovic se v žádném případě nemají za co sty-

dět a za reprezentaci obce jim děkujeme (stejně jako Jirkovi 
Veselému, který se s country kapelou staral o hudební pod-
kres akce).

Už teď se těšíme na příští ročník.
red

podzimní závody halenkovického rybářského 
kroužku se uskutečnily v sobotu 21. září 2019. sou-
těžilo se na jedné z pláží napajedelského pahrbku. 
do klání nastoupilo šest mladých rybářských nadějí.

Rybkám se zpočátku z vody moc nechtělo, a to přes to, 
že nad hladinou bylo krásné a slunečné počasí. Nakonec 
se ale umoudřily a soutěžící rybářky a rybáře svou zvě-
davostí a hlavně záběry potěšily. Všechny ulovené ryby 
byli cejni s délkou kolem 30 cm.

Po skončení závodů se soutěžící i organizační štáb 
závodů přesunuli do prostor kulturního domu Halen-
kovice, kde proběhlo vyhlášení výsledků a slavnostní 
předání cen.

Mladým rybářům gratulujeme a pokud máte zájem, 
přijďte mezi nás. 

rybářské závodyrybáři

pěnné, 21. září 2019
1. místo  Pavlínka Fürstová  9 ks  cejn
2. místo Terezka Kašíková 2 ks  cejn
3. místo  Jirka Pacholský 1 ks  cejn
4., 5., 6. místo   Ondra Dudešek, Rozárka Vlachynská,  

Míša Červinka.

rybářský kroužek probíhá v budově kd v klubu 
seniorů. sejdeme se opět v pondělí 6. ledna 2019 
v 17. hodin. Zájemcům budou vydávány nové povolen-
ky / poplatek 330 kč.

na nové i stávající členy se těší vedoucí Jiří doležalík.
red
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seTkánÍ sedmdesáTnÍků

28. září 2019 se uskutečnilo setkání halenkovických spolužáků – sedmdesátníků.
3. řada stojící zleva: Stanislav Hučík, František Vojáček, Břetislav Bryška, Anna Lapčíková (roz. Trvajová), Marie Nedomová 
(roz. Gajdošíková), Prokop Lhotský
2. řada stojící zleva: Jiřina Kadlecová (roz. Polášková), Svatava Navrátilová, Milena Obdržálková (roz. Stránská), Marie Mišurcová  
(roz. Maňásková), Františka Dubovská (roz. Hrabalová), Jiřina Kociánová (roz. Čevorová), Marta Kašparová (roz. Skopalová), 
Josef Kníchal
1. řada sedící zleva: Antonín Tomaštík, Božena Chytilová (roz. Gabrhelíková), paní učitelky Ludmila Wallová, Věra Jiříčková 
a Zdena Rapantová, Anna Režná (roz. Švejčarová), Alena Kalíková (roz. Stošková)

seTkánÍ spolUžáků po 50letech

7. září 2019 se uskutečnilo setkání  spolužáků.
2. řada zleva: Ludvík Trvaj, Pavel Sedlář, Jaroslav Grebeníček, Ludmila Grebeníčková (roz. Mihálová), Zdeněk Zapletal, Milena 
Chytilová (roz. Mišurcová), Ivana Čapková (roz. Kociánová), Josef Sklenařík, Lenka Klimková (roz. Železníková), František 
Vičánek, Josef Gabrhelík, Jiří Kníchal, Antonín Belant, Josef Kopecký
1. řada zleva: Jaroslav Cibulka, Marcela Blažková (roz. Soukupová), Anna Horková (roz. Gazdošová), Olga Kubíčková  
(roz. Kožuská), Libuše Houštová (roz. Janišová), Anna Sukupová, Věra Kociánová (roz. Kedrová), Ludmila Válková  
(roz. Čevorová), Miluše Janišová (roz. Holásková)
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diamanTová svaTba

diamanTovoU svaTbU 
60 let společného života oslavili manželé 

marie a adolf vávrovi z Hradské. 
Sňatek uzavřeli 5. září 1959 

v Halenkovicích.

kUlTUrnÍ a spoleČenské akce
19. 12. 2019 čtvrtek  vánoční besídka Zš 

a mš halenkovice
11. 1. 2020 sobota Tříkrálová sbírka
13. 1. 2020 pondělí  beseda o květinové výstavě 

v chelsea 
18. 1. 2020 sobota hasičský ples
8. 2. 2020 sobota  dětský karneval 

a diskotéka pro žáky ii . stupně
22. 2. 2020 středa po setmění – vrtěti psem
14. 2. 2020 sobota Generální zkouška předtančení
15. 2. 2020 sobota rodičovský ples
22.–23. 2. 2020 sobota a neděle vodění medvěda
29. 2. 2020 sobota pochovávání basy
23. 3. 2020 pondělí  cestovatelská beseda  

Japonsko
28. 3. 2020 sobota halenkovická trnka
4. 4. 2020 sobota  případ čestné nevěstky  

divadelní společnost p.o.krok
23. 5. 2020 sobota výlet do pohádky
V kulturním a společenském přehledu může docházet 
ke změnám! Aktualizace údajů probíhá na webových strán-
kách obce a v kabelové televizi na stanici Infokanál Halen-
kovice.

svaTba

ZlaTá svaTba

ZlaToU svaTbU
 50 let společného života oslavili manželé 

marie a vlastimil navrátilovi z Katernic. 
Sňatek uzavřeli 30. srpna 1969 

v Halenkovicích.

V sobotu 14. září 2019 uzavřeli sňatek 
šárka navrátilová 

a lukáš planý. 
Obřad se konal v Halenkovicích 

v části Břehy.
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V sobotu 28. září jsme na obecním úřadě v Halenkovicích do života přivítali naše nejmenší děti. 
Pozvání na tuto malou slavnost přijali: Lucie Košábková a Philip Pilečka s dcerou nelou (foto č. 1), Andrea a Šimon 

Kubisovi se synem oliverem (foto č. 2), Martina a Jaroslav Hanáčkovi s dcerou adélou (foto č. 3), Zuzana a Petr Stuch-
líkovi se synem štěpánem (foto č. 4), Kateřina Horáková a Petr Kašpárek s dcerou emou a se synem matyášem (foto 
č. 5), Petra Mikšíková a Bedřich Zapletal s dcerou eliškou (foto č. 6). Pěkný program plný básniček, písniček a taneč-
ků předvedly děti z mateřské školy a žákyně základní školy. Program nacvičily pod vedením paní učitelky Černocho-
vé a Čechové. O hudební doprovod se postarala paní Zuzana Šalášková. Pozdravit novorozené děti přišli také příbuzní 
a přátelé rodičů.

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

vÍTánÍ obČánků

1. 2. 3.

5. 6.4.
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bLAHOPřeJeMe

Září
50 let

Eva Skácelová, Kopec 15
Jaroslav Jaroněk, Kržle 321

60 let
Pavel Laciga, Obecnice 746

65 let
Lubomír Regent, Zádřinové 50

Milan Vančík, Katernice 177
Ludvík Trvaj, Dolina 199

Ludmila Válková, Zádřinové 771

70 let
Josef Kníchal, Hradská 365

75 let
Jarmila Ulicová, Katernice 144

85 let
Marie Dubová, Katernice 84

říjen
50 let

Ing. Milan Slezák, Záhumení 617

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 93. čísla je 29. 2. 2020. Zprávy za období 16. 11. 2019 až 29. 2. 2020, zajímavosti a pozvánky na další kulturní
a společenské dění zasílejte nejpozději k tomuto datu na adresu: zpravodaj@halenkovice.cz.

60 let 
Božena Juřenová, Dědina 369
Milan Holásek, Obecnice 407

65 let
Miroslav Suchánek, Záhumení 612

Petr Prachař, Járky 264

70 let
Zdeněk Markovec, Kržle 231

75 let
Jana Kašíková, Pláňavy 504

80 let
Marie Skácelová, Kopec 15

85 let
Danuše Švecová, Záhumení 478

Listopad
50 let

Jana Doležalíková, Pláňavy 504
Radek Svačina, Pláňavy 180

60 let
Josef Vičánek, Pláňavy 256
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Svatý Václav ........................................................................32
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Vernisáž na Dolině ..........................................................38
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Myslivci .................................................................................54

obsaH

70 let
František Gajdošík, Záhumení 617

Prosinec
50 let

Pavel Krátký, Katernice 138
Petr Stuchlík, Obecnice 99

55 let
Květoslava Možnarová, 

Katernice 134

60 let
Josef Možnar, Katernice 134

Jaroslava Grebeníčková, Pláňavy 162

75 let
Marie Maňásková, Záhumení 575

Stanislav Ondra, Dolina 491
Rostislav Soural, Dolina 72

80 let
František Stratil, Kopec 290

90 let
Eugenie Chlapková, Dolina 557


