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Halenkovické poklady se otevírají II.

Jak žili staří halenkovjané – od císařských hodů do Velikonoc.
Materiály, které se mi dostaly na stůl, popisují různé stránky
života v Halenkovicích. Čtenáři se zajímají hlavně o to, jak dříve žili prostí lidé, jak se dříve oblékali, jak bydleli, čím se bavili
a všechno okolo života prostých lidí. Podívejme se dnes na tu část
roku, která následovala po skončení žní, to je od císařských hodů
až po Velikonoce a jaké byly na Halenkovicích zábavy. Nejvíce
se o ní dozvíme ze složky - Zvyky, taneční zábavy, hody. A nedivme
se, že to začíná „Císařskými hody“. Ty dnes neznáme, ale asi to tak
nebylo vždy.
Pokračování na straně 10.

Ples sportovců

Druhá prosincová sobota už roky patří Plesu sportovců, který
otevírá pestrou halenkovickou plesovou sezónu. Společenská
událost je příležitostí k zábavě, ale i k rekapitulaci uplynulého
roku z pohledu dění v Tělovýchovné jednotě Halenkovice.
Okruh příznivců této akce se neustále zvětšuje. To se potvrdilo nejen větší návštěvou (přes 200 hostí), ale i podporou ze strany sponzorů. Opravdu bohatá tombola čítala více než 120 cen.
Program plesu sází na tradici, proto v něm každoročně figurují vystoupení se sportovní tématikou, ocenění členů TJ a vyhlášení halenkovického fotbalisty roku.
Takže popořádku.
Pokračování na straně 64.

Doba koronavirová, ta nám teda dává

Díky obav z koronaviru se proměnil život každého z nás a samozřejmě i naší obce. Státní orgány vydaly sérii opatření, nařízení a doporučení, které nás svým způsobem omezují. Věřme ale, že jsou ku prospěchu věci, že se nám
vyhne scénář Itálie nebo Španělska. Ta opatření nás nemají jen omezovat, ale mají nás i chránit. S rouškami se sice
hůř dýchá, jsou nepohodlné, ale snad jsme schopni přijmout tak jednoduchou věc, která nám může pomoct. Za necelé dva týdny
(článek píšu 31. 3. 2020) budou Velikonoce. A nikdo z nás ještě takové Velikonoce bez obřadů a tradičních zvyků ještě nezažil
(možná jen pamětníci padesátých let). Máme zrušeny veřejné akce, na které jsme se těšili, je omezené vycházení, nakupování,
pošta, autobusy, je zrušené školní vyučování, sportovní akce, mše svaté apod. Koneckonců i toto číslo Halenkovického zpravodaje
je ovlivněno událostmi kolem Koronaviru.
Nicméně přeji vám všem i sobě, abychom toto nelehké období pokud možno ve zdraví přečkali a jak zpívali V + W „setkali
se v lepších časech.“ Jistě se budeme setkávat zase se svými přáteli na posezeních, chodit do divadel, kin a na koncerty, vyrážet
pěšky nebo na kolech sami nebo s rodinou do přírody a těšit se ze života, který je krátký a nikdo nevíme, jak bude dlouhý. Važme
si každého dne, kdy jsme s někým, koho máme rádi a kdo má rád nás.
jt
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Mimořádná příloha HZ 93 – KORONAVIRUS
Důležité kontakty, odkazy a zdroje informací o koronaviru
zdroj informací: https://koronavirus.mzcr.cz

Vzhledem k velkému množství informací a rychle se měnící situaci, ohledně šíření nemoci COVID – 19, způsobené
koronavirem, doporučujeme všem, aby sledovali sdělovací prostředky a webové stránky obce a školy a zejména
dodržovali usnesení vlády.

Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212
V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112.

Nonstop informační linky Státního zdravotního ústavu
724 810 106 ∙ 725 191 367 ∙ 725 191 370
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
denně 7 – 19
Infolinka 724 221 953 a 577 006 759
nepřetržitě od 7:00 do 19:00 hod
e-mailem: covid19@khszlin.cz

Jak se chovat, kde se poradit, co dělat v karanténě

Jak se mám chovat, abych snížil riziko nákazy?
Především být zodpovědný sám k sobě i svému okolí:
•	Často a důkladně si myjte ruce mýdlem či dezinfekčním
gelem
•	Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní
předměty (např. mobilní telefon)
• Kašlete a kýchejte do kapesníku či rukávu
• Používejte jednorázové kapesníky a poté je vyhoďte
•	Vyhýbejte se velkému uskupení osob a udržujte si bezpečný odstup (cca 2 metry)
• Eliminujte kontakt s nemocnými lidmi
• Necestujte do zasažených lokalit
• Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma
• Sledujte aktuální informace na ověřených webech
• Řiďte se doporučením příslušných úřadů a vlády ČR
Jak poznám, že mám koronavirus?
Příznaky onemocnění jsou podobné chřipce. Jedná
se o zvýšenou teplotu, dušnost, kašel, bolesti svalů či únava.
Onemocnění doprovázejí respirační potíže. Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který může
vyústit až v selhání dýchání.
Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí infekcí COVID-19! Každý případ infekce
koronavirem musí být charakteristický epidemiologickými
kritérii – tzn. daný jedinec byl v kontaktu s někým, kdo je infikován, a také klinickými kritérii – tzn., vykazuje symptomy, které jsou charakteristické pro dané onemocnění.
Jaká je tedy léčba tohoto onemocnění?
Pro infekci COVID-19 není doporučena žádná specifická
antivirová léčba. Lidé infikovaní koronavirem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. Léčba
je vždy individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta.
K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky, množství
symptomů onemocnění COVID-19 se dá úspěšně léčit.

Co když jsem odkázán na sebe?
Pokud žijete sami a skutečně nemáte příbuzné ani známé, kteří by vám mohli nakoupit či zajistit potřebné pohledávky, můžete využít donáškových či jiných distančních
služeb. Pokud ani tyto nemůžete použít, můžete si na krátkou dobu dojít například na nákup, nebo pokud máte psa,
tak ho vyvenčit. Ale i v tomto případě apelujeme na to,
abyste byli maximálně zodpovědní vůči svému okolí, tedy
při vycházce používali roušku, před odchodem z domu
a při příchodu domů si pečlivě umyli ruce, a hlavně se nezdržovali v prostorech s větší koncentrací lidí po dobu nezbytně nutnou (k nákupu, vyvenčení).
Pokud jsem doma v karanténě a mám mírný průběh
onemocnění. Jak se mohu léčit? Co mohu použít na snížení horečky?
Léky na horečku lze použít na snížení teploty při onemocnění Covid-19. Můžete použít běžně dostupné léky, ale
reakce každého je individuální, proto byste to měli konzultovat se svým lékařem.
U těžších forem léčba pomocí vitamínu C neúčinkuje
a u lehčích stačí běžné dávky vitamínu C orálně. Koronavirovou nákazu Vám to nevyléčí. Vitamin C je vedlejší doplněk standardní léčby, které může být symptomatická
i kauzální.
Jak důsledně bude stát kontrolovat dodržování karantény osob, kterým byla nařízena?
Klíčová je osobní zodpovědnost a dodržovat nařízení
vlády a Ministerstva zdravotnictví, to znamená neopouštět karanténu v domácích podmínkách. Je důležité také
zdůraznit, že karanténou chráníme nejen sebe, ale také
své okolí a celou společnost. Nedodržení karantény může
být postihováno také zpětně, a to až do výše 3 miliony Kč.
Na dodržování kontrol spolupracuje s hygienickými stanicemi také Policie ČR.
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Rady a doporučení pro domácí karanténu
Jste v domácí karanténě. Váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice. Je důležité dodržovat následující pokyny.
1. Zůstaňte doma
Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byste měli zůstat doma
s výjimkou lékařské péče (viz bod 3 a 8 – co dělat před vyhledáním lékařské péče). Nechoďte do práce, školy, na veřejná
místa a nepoužívejte hromadnou dopravu nebo taxi, dokud
vám nebude řečeno, že je to bezpečné.
Jestliže potřebujete obstarat nákup potravin, jiného zboží
a léků, musíte požádat o pomoc jinou osobu. Také si můžete
nákup objednat telefonicky nebo mailem (online). V instrukcích pro dodání zboží musí být uvedeno, že nákup má být ponechán venku nebo na verandě nebo na jiném vhodném místě.
2. Izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti
Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem,
které se dá otevírat a pokud to lze, měli byste být separováni
od ostatních osob v domácnosti. Zavírejte dveře.
Pokud je to možné, používejte oddělenou koupelnu. Pokud
sdílíte koupelnu s ostatními osobami, je nezbytný pravidelný
úklid. Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla
by osoba v domácí izolaci používat zařízení jako poslední,
a poté by tato osoba měla koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání
nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou.
Pokud bydlíte na koleji či jiném místě, kde sdílíte společnou
kuchyni, koupelnu a společenské prostory, měli byste zůstat
jen ve svém pokoji se zavřenými dveřmi, vycházet jen v nezbytných případech a nosit ústní roušku.
Pokud sdílíte s ostatními osobami kuchyň (na koleji apod.),
pokud je to možné, nevstupujte do těchto míst, pokud jsou
tam přítomni ostatní. Pokud to jinak nejde, noste ústní roušku.
Jídlo jezte ve svém pokoji. Použité nádobí myjte ručně v horké
vodě s čisticím prostředkem a osušte vlastní utěrkou.
3. Než navštívíte svého lékaře, nejdříve mu zavolejte
Všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány
telefonicky. Je to proto, že je ve zdravotnických zařízeních potřeba minimalizovat kontakt s ostatními lidmi.
V případě že se zhorší váš zdravotní stav (objeví se zejména
horečka, kašel, dušnost), kontaktujte telefonicky svého lékaře, který bude dále organizovat poskytování zdravotní péče
ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí, případně volejte
linku 112.
Pokud potřebujete poradit v souvislosti s koronavirem,
jsou k dispozici nonstop linky Státního zdravotního ústavu
724 810 106 nebo 725 191 367 nebo 725 191 370. K dispozici jsou i infolinky jednotlivých krajských hygienických stanic.
4. Noste ústní roušku, pokud vám to je doporučeno
Pokud jste dostali ústní roušku, měli byste ji nosit v případě, že pobýváte ve stejné místnosti s jinými lidmi i v případě
návštěvy poskytovatele zdravotní péče. Pokud nemůžete nosit
ústní roušku, měli by ji nosit lidé, kteří s vámi žijí, pokud jsou
s vámi ve stejné místnosti.
5. Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání
Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa a nos kapesníkem
na jedno použití. Lidé, kteří pečují o osoby čekající na výsledky
vyšetření na infekci COVID-19, by také měli používat při kašli
a kýchání jednorázové kapesníky.

Kapesníky odhazujte do plastového pytle na odpadky (viz bod 10 – nakládání s odpady) a okamžitě po jejich použití si umyjte ruce mýdlem a vodou (po dobu
nejméně 20 sekund), opláchněte si je a důkladně osušte. Stejně
tak pečující osoba pomáhá při dodržování tohoto pravidla osobě, o kterou se stará.
6. Myjte si ruce
Myjte si ruce a osobě, o kterou pečujete, pomáhejte při mytí
rukou. To by se mělo provádět často a důkladně mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund, poté si ruce opláchněte a důkladně osušte. Totéž platí pro osoby pečující o kohokoli, kdo
je testován na SARS-CoV-2. Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma rukama.
7. Vyhněte se sdílení domácích potřeb
Předměty (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní, ručníky, ložní
prádlo nebo jiné předměty), které jste vy nebo osoba, o kterou pečujete, použili, byste neměli sdílet s ostatními osobami
ve vaší domácnosti. Po použití těchto předmětů je důkladně
omyjte mýdlem a vodou; k mytí nádobí a příborů lze použít
myčku nádobí.
Prádlo, povlečení a ručníky by měly být uloženy v plastovém
pytli a vyprány, jakmile bude známo, že testy na SARS-CoV-2
(COVID-19) jsou negativní. Pokud to není možné a musíte prádlo prát, přečtěte si další pokyny k manipulaci s prádlem níže.
8. Nezvěte si domů návštěvy
Pokud si myslíte, že je nezbytně nutné, aby vás někdo navštívil,
proberte to nejdříve s vaším lékařem. Pokud musíte mluvit s někým, kdo není členem vaší domácnosti, udělejte to telefonicky.
9. Domácí zvířata
Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků. Pokud
je to nevyhnutelné, myjte si ruce před a po kontaktu s nimi.
10. Praní prádla
Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, ještě než budou k dispozici výsledky vyšetření, vyperte ho pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C. Pokud je to možné, sušte a žehlete
prádlo na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu.
Při manipulaci se znečištěnými materiály používejte jednorázové rukavice a plastovou zástěru a očistěte všechny povrchy
v okolí pračky.
Prádlo nenoste do veřejné prádelny.
Po manipulaci se špinavým prádlem si důkladně umyjte ruce
mýdlem a vodou.
11. Odpady
Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci, by měl být uložen v plastovém pytli na odpadky a po naplnění musí být pevně zavázán. Plastový pytel by pak měl být
vložen do druhého pytle a zavázán a až poté dán do kontejneru
na odpad.
12. Sledujte příznaky onemocnění u sebe nebo u osoby,
o kterou pečujete
Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás nebo osoby, o kterou pečujete, např. máte dýchací obtíže, vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokud se nejedná o nouzovou situaci, telefonujte vašemu praktickému lékaři nebo do nemocnice.
Pokud se jedná o stav nouze a potřebujete zavolat sanitku, informujte volajícího nebo operátora, že jste vyšetřováni na SARSCoV-2 (nebo že pečujete o někoho, kdo je testován na SARSCoV-2).
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Slovo starosty

Kabelovka
Vážení spoluobčané,
vše má svůj určený čas neboli nic nevydrží věčně. Po dvaceti
letech existence kabelové televize (TKR – televizní kabelové rozvody) dojde na základě rozhodnutí zastupitelstva obce k vypnutí
vysílání v obci Halenkovice. Toto rozhodnutí nebylo jednoduché
a několikrát se o udržení kabelovky jednalo v radě i zastupitelstvu, než se stalo definitivním.
V minulosti nebyly jiné možnosti, jak zajistit příjem signálu
do míst jako byla Dolina či Zádřinoví, neexistovali jiné technologie, tudíž ani jiné možnosti. Tehdejší rozhodnutí uložení kabelových rozvodů v obci bylo správné. Dnes je jejich provozování bez
dalších větších investic již nemožné.
Důvodů proč vysílání ukončit bylo více. Dalším zásadním byl
zmenšující se zájem uživatelů o kabelovou televizi a množící
se výpovědi. Lidé stále častěji přecházejí na satelity nebo internetové televize. Pro mnohé je nedostačující programová skladba. V současnosti má kabelovou televizi cca 170 domů. S tím
souvisí provozní náklady, které rostly v souvislosti se stárnutím
sítě (opravami např. zesilovačů) a stále menší množství vybraných finančních prostředků od poplatníků TKR. Zde platí jednoduchá rovnice o přímé úměře mezi náklady a uživateli. Velká
rozloha obce s poměrně malou hustotou osídlení je také vzhledem k TKR neekonomická.
Dalším důvodem jsou televizní společnosti a potažmo i autorské svazy (OSA apod.), které neustále, dá se říct každoročně,
zvyšují své poplatky za programovou skladbu a autorská práva.
Své slovo do tohoto vnáší i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která pokud neplníte zákonná nařízení, uštědřuje nemalé
pokuty a obcím se to bohužel nevyhýbá, hlavně pokud mají svůj
vlastní infokanál.
Momentem pro vypnutí kabelovky se stala skutečnost, že dojde k přechodu na jinou televizní normu DVB-T2, která dle tvrzení odborníků nebude tou poslední. Prvotní náklady na změnu
vysílání kabelovky v souvislosti s DVB-T2 byly vyčísleny firmou
Satturn Holešov částkou kolem tři sta tisíc korun, kterou už investovat vzhledem k celkovému stavu kabelových rozvodů nebudeme. Zachování kabelovky by znamenalo razantní zdražení.
Co ukončení vysílání pro uživatele znamená. Od 1. června
2020 již nebude možné z kabelového rozvodu přijímat jakýkoli
televizní signál ve formátu analog či DVB-T ani radiový. Avšak
do 31. května 2020 budou u aktivních přípojek zajištěny všechny služby jako doposud. Pokud jste nepodali výpověď této služby, jste stále poplatníkem tzn., že zaplatíte za kabelovku za rok
2020 - 5x150,- Kč nebo při skladbě mini 5x70,- Kč.
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Pozemní televizní vysílání s novou formou DVB-T2 bude možné sledovat pouze přes analogové antény či satelitní příjem
nebo málo známé internetové připojení. U příjmu přes anténu
je nutné, aby váš přístroj podporoval novou normu, jinak bude
nutné použít set-top-box nebo koupit novou televizi. U příjmu
přes satelit nemusíte již nic řešit, vše za vás vyřeší provozovatel
satelitní služby. Rozdíl mezi anténou a satelitem je ještě v poplatku za příjem. Anténa je zdarma, ale satelit bude za měsíční
paušál, záleží na provozovateli a objednané programové skladbě
a množství televizí v domácnosti. A ještě jeden pohled. Pokud
jste alespoň trochu zruční, tak anténu jste si schopni namontovat sami, ale u satelitu to určitě bude chtít odbornou pomoc.
Co se týká internetu (provozovatel Avonet), který je provozovaný přes naši kabelovku. Tato služba bude fungovat do konce
roku 2020. Do této doby se nám snad podaří najít partnera, který převezme provoz nového internetu třeba za výhodnější podmínky pro uživatele.
Další vývoj kabelových rozvodů v naší obci by se měl ubírat
směrem v zajištění a šíření dat. K tomu je však zapotřebí nová,
kvalitní a rychlá rozvodová síť optických vláken. Pokud se nám
podaří najít silného partnera v oblasti datových služeb a podporu v zastupitelstvu tak bychom mohli započít s projektem vysokorychlostního internetu v naší obci už brzy.
Rozpočet
Další důležitou věcí, se kterou vás chci seznámit je bezesporu
schválený rozpočet obce na rok 2020. Na straně příjmů počítáme s částkou 32 mil. Kč a převodem uspořených 12 mil. Kč z let
minulých. Celkem tedy rozpočtujeme částku 44 mil. Kč. Pro připomenutí, příjmy jsou sestaveny z předpokládaných daňových
výnosů, které dostáváme od státu, vybraných poplatků, prodeje
a vybraných financí za služby, viz tabulka příjmů na straně 8.
Zajímavější je určitě strana výdajů. Pro letošní rok jsme zvolili trochu jinou strategii přípravy rozpočtu. Všichni zastupitelé
v předstihu dostali podklady s předpokládanými příjmy, majoritními výdaji a tabulku předpokládaných investic dle dlouhodobého výhledu obce k neveřejnému projednání a za účasti zástupců jednotlivých spolků v obci na tzv. pracovním jednání. Tak,
aby se mohli všichni dopředu připravit. Pro zlepšení a přehlednost jsme v radě obce navrhli a následně předložili zastupitelům
ke schválení nový pohled na financování provozu zájmových
spolků v naší obci, které pracují s mládeží či dospělými. Návrh
počítá s podporou 1200 Kč na jedno dítě a 600 Kč na jednoho
dospělého člena spolku. Samozřejmě si spolek musí o tuto podporu požádat a podložit ji počtem členů včetně položkového
rozpočtu, který dává radě obce ke schválení. Další změnou, kterou rada navrhla zastupitelstvu bylo financování spolků v naší
obci na opravy, popř. investice u jejich majetku. Navržená částka
byla 500 tis. Kč, kterou zastupitelé navýšili na 600 tis. Kč. Tato
částka bude poskytována každoročně pouze jednomu žadateli,
a to na základě žádosti a předloženého projektu. Pro letošní rok
jakožto pilotní jsme zvolili spolek Myslivecké sdružení Podlesí
Halenkovice, který z této částky opraví svou stavbu Větřák. Naší
myšlenkou bylo, aby spolky, které jsou v naší obci aktivní a lidmi vnímány, nebyly vystaveny tlaku vnitřní finanční nejistoty
a mohly se plně soustředit na svou náplň činnosti bez starostí jak a kde přijít k financím na opravy či rozvoj. Uvidíme, jak
to bude fungovat a jaký bude mezi spolky zájem.

Pokračování na straně 5.
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Dále rozeberu jednotlivé kapitoly výdajů včetně malého komentáře.
Kabelová televize je v rozpočtu ponížena, proč, to je v samostatném článku výše. U komunikací došlo k navýšení, a to zejména v návaznosti na opravu zpevněné plochy u hasičárny
cca 3,2 mil. Kč. Zde se snažíme technicky zlepšit novým asfaltovým povrchem příjezdovou komunikaci k hasičské zbrojnici a sběrnému dvoru včetně nových parkovacích míst, které
zde vzniknou. Součástí je i odvodnění dešťových vod a nové
veřejné osvětlení. Touto změnou bude také zabráněno průjezdu vozidlům kolem kavárny. Průchod bude zachován. Částkou
2 mil. Kč budeme opravovat celoplošným nástřikem komunikaci na Kopci od kříže ke křižovatce u Svatých, komunikaci
ve Zlámanci včetně nového veřejného osvětlení kolem nové
výstavby směrem na Dolinu a komunikaci na Pláňavách od RD
manželů Čevelových k RD manželů Trvajových. Výběrové řízení na práce vyhrála firma Swietelsky. Pro letošní rok opět počítáme s majetkoprávním narovnáním pozemků pod komunikacemi převážně v Katernicích a na Dolině. Na tuto záležitost
jsme si vyčlenili 200 tis. Kč.
U kapitoly kanalizace jsme nad běžný rámec vyčlenili částku 2 mil. Kč pro zahájení opravy kanalizace v rámci plánované
budoucí rekonstrukce komunikace III. třídy a stavby chodníků
z Pláňav na Dolní Konec. Této opravě předcházelo kamerové
monitorování kanalizace a její pasportizace (technické zhodnocení stavu). Náklady na opravu budou velké, ale nutné. Opět,
jak jsem již dříve zdůrazňoval do této oblasti jsme v minulosti
dlouhodobě neinvestovali a je nutné nastavit pravidelné financování, abychom v budoucnu předešli neřešitelným nebo nadmíru drahým opravám kanalizací. Jsme majitelé a provozovatelé kanalizace se všemi povinnostmi, které nám zákon ukládá.
V této záležitosti jsem na základě doporučení p. Ing. Kousalíkové (pověřený odborný pracovník v oblasti kanalizace) navrhl
zastupitelstvu vyčlenit na samostatný paragraf částku 450 tis.
Kč jako každoroční odpisovou částku na budoucí opravy ČOV
včetně technologie a nového kanalizačního řadu.
Školství. Zde jsme navýšili částku o 1,7 mil. Kč, kterou budeme hradit opravu a rekonstrukci v budově „nové školy“ (rozšíření šaten, nové podlahy, kazetové stropnice včetně osvětlení
na chodbě a nové elektroinstalace a požárního zabezpečení).
Letošní rok si připomeneme šedesát let od stavby nové školy.
Pokud nám to situace dovolí, bude ve škole na podzim zajištěný den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Určitě budete
podrobně informováni ředitelkou p. PaedDr. Marií Kašíkovou.
Opět jako v loňském roce budeme z rozpočtu obce dotovat dopravu pro dojíždějící učitele.
Kapitola veřejného osvětlení počítá s částkou 1,3 mil. Kč
s rozšířením světel kolem komunikace III. třídy z Pláňav na Dolinu. Zatím čekáme na stavební povolení. Další osvětlenou komunikací bude, jak už jsem výše uvedl, cesta ve Zlámanci.
Co se týká velkých investic v letošním roce jsme začali cestou u hasičárny, která bude dodělána do konce května. V únoru jsme soutěžili dodavatele na stavbu multimediálního centra, knihovny a výtahu v budově OÚ, bohužel z předložených
třech nabídek rada obce po odstoupení firmy s cenově nejlepší nabídkou výběrové řízení zrušila a požádala společnost
zajištující veřejnou soutěž o nové vypsání výběrového řízení.
Na stavbu multimediálního centra jsme byli úspěšní v získání
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR přes místní akční

skupinu ve výši 3,7 mil. Kč. V současné době a s tím, jak se vyvíjí celosvětová pandemická nemoc Covid-19, nejsem schopen
předpovídat, zda tuto akci zdárně dokončíme v letošním roce,
uvidíme. Další položka v částce 1,3 mil. Kč v rozpočtu je vyčleněna na přípravu projektových dokumentací (vodovod Dolina II. etapa – smlouva na PD je již podepsaná, rekonstrukce
hřbitova, hřiště na Dolině aj.). V současné době je podepsaná
smlouva se stavební firmou MK Martin Kašpárek na rekonstrukci zvonice na Kopci v celkové výši 700 tis. Kč. Na tuto akci
máme již stavební povolení. Další chystanou rekonstrukcí,
na kterou máme již stavební povolení je rekonstrukce hasičské zbrojnice (zateplení, přístavba venkovního schodiště, výměna oken, změna otopného systému a napojení na plynovodní řad). Zatím nemáme vybraného dodavatele. Na nejbližším
zastupitelstvu budeme předkládat doplněný rozpočet k této
investici ke schválení.
Co zbývá dodat na závěr. Jak jsem již zmínil, situace ve světě
i v naší zemi k vůli nové nemoci není jednoduchá. Nikdo z nás
se s ničím takovými ještě nesetkal, a nikdo nás na takovouto
věc nepřipravil. Nelze se tudíž dovolávat toho, co jsme měli
učinit, či jak jsme se měli připravit nebo zachovat. V žádném
případě nedopusťme vynášení unáhlených závěrů. Člověk
si musí uvědomit, že příroda je mocná, a ještě nám neukázala
vše, čeho je schopná a nemusí se jednat jen o pandemie. Člověku nezbývá nic jiného, než s pokorou přijmout co nám život
přináší, věřit v lepší zítřky a být si člověk člověku blíž. Budeme
se vzájemně potřebovat. Prosím vás o trpělivost, ohleduplnost
a dodržování všech zásad a nařízení, které dostáváme i když
se zdají být tvrdá a omezující.
Přeji všem, i přesto co prožíváme, krásné jaro, hodně sil
a hlavně zdraví.
Jaromír Blažek
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Z jednání zastupitelstva a rady obce
RO projednala
• možnosti zpracování studie na rekonstrukci hřbitova – oslovit projektanta
z Roštína a poptat další možné projekční
kanceláře.
• nabídku f. Thermont na výměnu vstupních dveří na budově OÚ. RO požaduje
obeslat další firmy pro konkurenční nabídky.
• žádost manželů Slováčkových, Žlutava
o odkoupení pozemku p. č. 2370 v k. ú
Žlutava o výměře 615 m2. RO navrhla prověřit se zájmy Obce Žlutava, aby případným prodejem nedošlo k omezení přístupu na sousední pozemky.
• žádost p. Stanislava Čevory na zpřístupnění pozemků p. č. 669/8 a 669/9. RO
nemá právo udělit povolení k zpřístupnění pozemků přes pozemek p. č. 3601/1.
Obec je vlastníkem pozemku, ale ne stavby
(most). Je nutné se obrátit na Povodí Moravy.
• smlouvu na uložení kabelu NN, Niemczyková, Halenkovice a navrhla projednání
na místě samém s uživateli dotčených pozemků a úpravu ceny ve smlouvě na 100
Kč, která je podle platného rozhodnutí ZO.

RO vzala na vědomí
• výsledek provedené kontroly k žádosti
p. Vojtáška na dotaci „Studna“ – zatím nebylo doloženo schválení povolení stavby
a povolení k nakládání s vodami.
• výsledek a připomínky auditu na hospodaření obce za I. pololetí 2019 provedený
KÚZK dle zápisu č. 84/2019/EKO.
• vnitřní platový předpis č. 1/2019 s platností od 1. 1. 2020.
• cenovou nabídku p. Fürsta na zpracování PD a inženýrskou činnost na rekonstrukci bytu na budově hasičárny za cenu
31 500 Kč.
• záměr bezúplatné výpůjčku části pozemku v majetku Obce Halenkovice p. č.
3539/3 pro umístění a vedení přípojky
kanalizace a napojení na MK pro stavbu
RD na pozemku p. č. 1082/1 v majetku
f. Mihál s. r. o.
• záměr výpůjčky části pozemku v majetku
Obce Halenkovice p. č. 3547/11 a 2219/11
pro umístění a vedení přípojek sítí a napojení na MK pro stavbu RD na pozemku p. č.
2216/13 pro pana Martina Jelšíka.
• rezignaci na mandát člena zastupitelstva
p. Miroslava Březíka. Na základě výsledků
voleb jmenuje náhradníka p. Věnceslavu
Jadrníčkovou zastupitelem obce Halenkovice. Na nejbližším ZO složí slib člena zastupitelstva.

RO schválila
• smlouvu s ŘSZK č. SML/0754/19 o podmínkách a právu provést stavbu „Halenkovice – Dolina, vodovod I. část“ a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
• směrnici pro provádění inventarizace
majetku Obce Halenkovice.
• směrnici k vedení účetnictví Obce Halenkovice.
• plán inventur Obce Halenkovice na rok
2019.
• Operační plán zimní údržby MK v obci
Halenkovice na zimní sezónu 2019–2020.
• podání žádosti na dotaci z Ministerstva
kultury na vybavení knihovny – dataprojektor ve výši 15 000 Kč s doplatkem
z rozpočtu obce ve výši 11 990 Kč.
• vyúčtování dotací pro spolky a organizace za rok 2019 (viz. tabulka níže):
• smlouvu č. 1030052052/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na přípojku Halenkovice, Talašová kabel.
smyčka NN a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
• smlouvu s JUDr. Pavlou Plašilovou
o právní pomoci ve věci sporných práv
Tělovýchovná jednota Halenkovice - oslavy
Tělovýchovná jednota Halenkovice
Klub biatlonu Halenkovice

Domov pro seniory, Napajedla
Florbal - p. Jurásek

Cvičení s dětmi - V. Horková

Doležalík Jiří – rybářský kroužek, Halenkovice
Myslivecké sdružení Podlesí – Halenkovice
Český svaz včelařů, Napajedla

Hložek František – radioamatér, Halenkovice
Jan Hradílek – Nohejbal

Svaz tělesně postižených v ČR Halenkovice

Oblastní spolek Českého červeného kříže, Zlín

Charita Otrokovice

Charita Kroměříž – Dům pokoj. stáří Cetechovice

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje
SDH Halenkovice
Šťastný úsměv

ZŠ a MŠ (speciální) - Uherské Hradiště
Divadelní spolek Haleny
SDH Halenkovice – Děti

Pečovatelská služba Napajedla
Farnost Halenkovice

6

listopad 2
019
až leden 2
020

Jižní vodárenská a.s. a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
• odpuštění poplatku za stočné 2019
dle zaslaných žádostí.
• návrh komplexní pojistné ochrany
Obce Halenkovice zpracované společností Eurowalley.
• bezúplatnou výpůjčku části pozemku v majetku Obce Halenkovice
p. č. 3539/3 pro umístění a vedení přípojky kanalizace a napojení na MK pro
stavbu RD na pozemku p. č. 1082/1
v majetku f. Mihál s. r. o.
• bezúplatnou výpůjčku části pozemku
v majetku Obce Halenkovice p. č. 267/1
o výměře 20 m2 pro zbudování parkovacího místa u RD č. p. 631 v majetku
p. Antonína Holáska, Halenkovice 631.
• odpisový plán ZŠ a MŠ Halenkovice
na rok 2020 pro budovy a movité věci.
• střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ
Halenkovice na rok 2022.

Organizace

Senior Otrokovice
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Pokračování na straně 7.

Dotace 2019 Číslo VPS Vyúčt. ze dne
90 000 Kč

1/2019

9. 12. 2019

100 000 Kč

5/2019

9. 12. 2019

50 000 Kč
80 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
12 000 Kč
1 500 Kč
3 000 Kč
5 000 Kč

8 000 Kč

10 000 Kč

15 000 Kč

10 000 Kč

2/2019 18. 10. 2019
3/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019

10/2019

11/2019
12/2019

13/2019
14/2019
15/2019

9. 12. 2019
3. 12. 2019
9. 12. 2019
8. 10. 2019
9. 12. 2019
9. 12. 2019
8. 8. 2019

12. 9. 2019

9. 12. 2019
4. 12. 2019
3. 12. 2019

16/2019 10. 12. 2019
17/2019

4. 12. 2019

3 000 Kč 18/ 2019 14. 11. 2019

15 000 Kč 19/ 2019

3 000 Kč 20/ 2019

9. 12. 2019

9. 12. 2019

3 000 Kč 21/ 2019 10. 12. 2019

15 000 Kč 23/ 2019

3 000 Kč 24/ 2019

5 000 Kč 25/ 2019

150 000 Kč

9. 12. 2019

9. 12. 2019

9. 12. 2019

4/2019 31. 12. 2019
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Pokračování ze strany 6.

• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030054700/008
na stavbu „Halenkovice, Stuchlík,
kabel NN“ s E.ON Distribuce a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
• přijetí finančního daru ve výši 20 000
Kč pro ZŠ a MŠ Halenkovice od MUDr.
Elišky Bakalíkové na nákup odpočinkového sedacího vaku, hraček a výtvarného
materiálu pro MŠ.
• nákup odznaků se znakem obce od f.
Velebný a Fam s. r. o. za cenu cca 5 000 Kč.
• provedení zaměření obecní cesty
Pláňavy – Ulička k následnému narovnání vlastnických práv.
• nákup centrály ENDRESS ESE 306
v hodnotě cca 20 tis. Kč pro jednotku
SDH.
• smlouvu s ŘSZK na umístění osvětlení
Pláňavy – Dolina a pověřila starostu podpisem smlouvy.
• nový ceník zaslaný TSO Otrokovice
za svoz a odstraňování odpadů na rok 2020.
• bezúplatnou výpůjčku části pozemku v majetku Obce Halenkovice
p. č. 3547/11 a 2219/11 pro umístění
a vedení přípojek sítí a napojení na MK
pro stavbu RD na pozemku p. č. 2216/13
pro pana Martina Jelšíka.
• dohodu o provedení práce s p. Žigou,
na dobu 1 měsíce, jako finanční pomoc
na zabezpečení otopu, formou práce pro
obec.
• pronájem místnosti klubu seniorů pro
f. Dynamic Item s. r. o. pro pořádání vzdělávacího programu Školy zdraví a výživy
za cenu 350 Kč/den, v období leden–duben 2020, v době 17-19 hod. Pro malý zájem žádost vzata zpět – akce se nekonala.
• finanční dar pro pana Josefa Gabrhelíka
st. – bývalého starostu SDH za jeho dlouholetou činnost pro SDH a obec Halenkovice ve výši 5 000 Kč.
• vyúčtování dotací pro spolky a organizace za rok 2019 (viz tabulka str. 6):
• program pro XI. zasedání ZO dne
29. 1. 2020.
• cenovou nabídku od Ing. Pavla Kurečky
na zajištění stability mostu na potoku Vrbka – Lipové u RD čp. 681.
• smlouvu o smlouvě budoucí s E.ON
distribuce, na vedení kabelu NN, Stuchlík, Halenkovice a pověřila starostu obce
podpisem.
• umístění plakátů na veletrh Stavíme,
bydlíme.
• Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na projekt „Stezky na území na-

pajedelských emirátů ve volné krajině“
– 1. etapa a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.

RO navrhuje ZO
• schválit výši příspěvku na podporu
spolků ve výši 1 200 Kč na dítě a 600 Kč
na dospělého. V případě požadavku
na vyšší částku, bude podána žádost
s důvodovou zprávou ke schválení.
• schválit úpravy rozpočtu na rok 2020.
• po projednání ve finančním výboru
a RO schválit návrh rozpočtu ZŠ a MŠ
Halenkovice v rámci jednání o rozpočtu
obce na rok 2020.
• schválit změnu veřejnoprávní smlouvy č. 4/2019 s Farností Halenkovice,
a to odst. I, bod. 1 a 3 doplnění „rekonstrukce sakrálních staveb včetně projektové dokumentace“ a odst. II, bod. 5 změna „nejpozději do 31. 12. 2019“.
• schválit záměr prodeje části zastavěných pozemků pro manžele Velechovy,
a to p. č. 267/1, 3603/3 a 233/3 o rozloze cca 50 m2.

ZO vzalo na vědomí
• Zprávy o činnosti rady obce za uplynulá období.
• Zprávy o plnění usnesení z minulých
zasedání ZO.
• Zprávu o plnění rozpočtu za rok 2019.
• Slib nového zastupitele obce.
• Informaci o vodovodu Dolina – I. etapa.
• Seznámení s plánem společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy.

ZO schválilo
• Strategický rozvojový plán Obce Halenkovice 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“ - p. Krkoška. Za předpokladu, že žádosti budou
v souladu s pravidly dotace.
• Vyplacení dotace „Studna 2018“ z rozpočtu Obce Halenkovice na základě veřejnoprávní smlouvy a dodaných podkladů p. Václav Vojtášek, za podmínky kladného
stanoviska 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.
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• 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 důvodová zpráva.
• Cenovou nabídku firmy 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 3400 m2
bezúplatně od Zlínského kraje.
• Záměr bezúplatného převodu pozemků pod komunikací III. třídy par.
č. 233/11, 3605/5 a 3521/3 o celkové
výměře 1944 m2 v majetku Obce Halenkovice pro Zlínský kraj.
• Předloženou smlouvu s ŘSZK o spolufinancování na akci „Chodníky Pláňavy – Dolní Konec“.
• Záměr prodeje části obecního pozemku par. č. 697/3 cca 10 m2 dle zadání.
• Cenovou nabídku firmy Vodohospodářské stavby Javorník na akci „Vodovodní řad Záhumení“, p. Janík, p. Juřena.
• Prodej obecních pozemků dle GP
č. 1713-21073/2019 parcel. č. 697/3
o výměře 13 m2, za cenu 3 380,- Kč bez
DPH – narovnání vlastnických vztahů.
• Bezúplatný převodu pozemků pod
komunikací III. třídy parcel. č. 233/11,
3605/5 a pozemků dle GP č. 157820069/2018 – parcel. č. 3521/3
a 3521/2 v majetku Obce Halenkovice
pro Zlínský kraj – narovnání vlastnických vztahů.
• Úpravu Směrnice pro tvorbu a používání sociálního fondu Obce Halenkovice s platností od 1. 1. 2020.
• Předloženou Dohodu o provedení
práce pro paní Elišku Černochovou –
vítání občánků za rok 2019.
• Termíny zasedání Zastupitelstva obce
Halenkovice na rok 2020: 29. 1. 2020,
26. 3. 2020, 28. 5. 2020, 27. 8. 2020, 22.
10. 2020, 10. 12. 2020.
• Ukončení provozu TKR v majetku
Obce Halenkovice během roku 2020.
• Předložený návrh přerozdělování finanční podpory pro sportovní a zájmové spolky.

Pokračování na straně 8.
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Z jednání zastupitelstva a rady obce
Pokračování ze strany 7.

• Rozpočet Obce Halenkovice na rok
2020 jako schodkový, kdy schodek rozpočtu je krytý zůstatky účtů 231 a 251,
příjmy ve výši 32 000 000,- Kč výdaje
ve výši 42 500 000,- Kč, financování
ve výši 1 500 000,- Kč. Jako závazné ukazatele rozpočtu stanovuje u daňových
příjmů položky, nedaňových příjmů paragrafy, u výdajů paragrafy, s výjimkou
u dotací a příspěvků položku.
• Uložení volných finančních prostředků
7 milionů Kč v majetku Obce Halenkovice na účet s vyšším výnosem u jiného
finančního ústavu než doposud.
• Rozpočtové opatření č. 04/ZO/2019 –
v upraveném znění.
• Odměnu neuvolněných členů zastupitelstva obce – 75 % z maximální výše

dle tabulky – Nařízení vlády č. 318/2017
s platností od 1. 1. 2020 – člen rady
5 417,- Kč, předseda výboru, komise
2 708,- Kč, člen zastupitelstva 1 354,- Kč.
• Vyřazení investice „Kašna v obci Halenkovice“ – zmařená investice.
• Odměnu nově nastupujícímu členovi ZO, a to v souladu s § 72 zákona
č.128/2000 Sb. o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. za výkon člena zastupitelstva, a to ode dne 29. 01. 2020
ve schválené výši, viz ZO 11. 12. 2019.
• Nově zvolenému předsedovi kontrolního výboru odměnu v souladu s § 72
zákona č.128/2000 Sb. o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. za výkon
předsedy kontrolního výboru, a to ode
dne 29. 01. 2020 ve schválené výši, viz
ZO 11. 12. 2019.

Rozpočet OBCE HALENKOVICE
na rok 2020
Rozpočet obce Halenkovice na rok 2020
Předpokládané příjmy

daň z příjmu FO ze závislé činnosti

6 100 000 Kč

daň z příjmu PO

5 800 000 Kč

daň z příjmu FO ze sam. výděl. čin.

daň z příjmu FO z kap. výnosů

DPH

poplatek za odpady

poplatek ze psů

poplatek za veřejné prostranství

správní poplatky

daň z nemovitosti

dotace obci - souhrnný dotační vztah

pronájmy pozemků

poplatky, služby TKR

odvody loterií

fakturace za pronájem AVONET

pronájem budovy

příjem za stočné, služby ČOV

prodej DHM, věcná břemena,
komunální služby
příjem z prodeje popelnic,
smlouvy podnikatelé

příjmy za třídění odpadu EKO-KOM

příjem za drobný prodej - knihy, trička
příjmy z úroků

pohřebnictví

daň obce

Celkem

145 000 Kč

Závazný ukazatel

Paragraf Položka

1111

1112

620 000 Kč

1113
1121

13 666 000 Kč

1211

939 000 Kč

1340

77 000 Kč

1341

25 000 Kč

1343

34 000 Kč

1 185 900 Kč
605 700 Kč
21 800 Kč

134 200 Kč

210 000 Kč
34 000 Kč

1361
1012

3341

3349

30 000 Kč

3392

400 000 Kč

3639

1 040 000 Kč
43 000 Kč

270 000 Kč
4 000 Kč

10 400 Kč

55 000 Kč

550 000 Kč

Volné finanční prostředky převedené z roku 2019

1511
4112
138x

2321

3722

3725
6171

6310

3632

1122

32 000 000 Kč
12 000 000 Kč
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• Záměr pro-

deje části obecního pozemku parcel. č. 3592/54 a 3547/18
a nákup pozemku do vlastnictví obce
pod MK parcel. č. 1613/5 v k. ú. Halenkovice – narovnání vlastnických vztahů u RD čp. 681.
• Úpravu záměru prodeje obecního
pozemku parcel. č 3606/29 a 3606/62
v k. ú. Halenkovice – dle GP č. 17162576/2019 – narovnání vlastnických
vztahů u RD čp. 667.
• Záměr prodeje části obecních pozemků parcel. č. 267/1, 3603/3 a 233/3
v k. ú. Halenkovice cca 50 m2 – narovnání vlastnických vztahů u RD čp. 633.

Pokračování na straně 9.

Rozpočet obce Halenkovice na rok 2020
Závazný ukazatel
Předpokládané výdaje
Paragraf Položka
Kabelovka
270 000 Kč 3341
Komunikace
6 240 000 Kč 221x
Kanalizace
3 390 000 Kč 2321
Škola
5 097 200 Kč 3113
5331
Škola
170 000 Kč 3113
Internet, noviny
190 000 Kč 3349
Občanské záležitosti
40 000 Kč 3399
Veřejné osvětlení
1 700 000 Kč 3631
Odpady
1 498 000 Kč 372x
Kronika
20 000 Kč 3319
Sociální služby
240 000 Kč 4359
Peněžní ústavy
380 000 Kč 6310
Svazarm
50 000 Kč 3429
Živelné pohromy
50 000 Kč 5212
Dotace a příspěvky
400 000 Kč
522x
Dotace spolky - farnost Halenkovice
- Kč 3330
Dotace spolky - Myslivecké sdružení
600 000 Kč 1037
Zastupitelstvo
1 750 000 Kč 6112
Vnitro
7 693 000 Kč 6171
Hasiči
300 000 Kč 5512
Knihovna
400 000 Kč 3314
Kulturní akce
60 000 Kč 3392
Hřbitov
204 000 Kč 3632
Komunální rozvoj
370 000 Kč 3639
Poplatky sdružení
152 000 Kč 6409
Odvod DPH
797 000 Kč 6399
Deratizace
27 000 Kč 1014
Dopravní obslužnost
190 000 Kč 2293
Rekonstrukce budovy OU
4 800 000 Kč 6171
Projektové dokumentace *
800 000 Kč 3636
Rekonstrukce hřiště - TJ
154 000 Kč 3412
Demolice hasičárny
2 167 800 Kč 3636
Vodovod Dolina a dotace Studny
780 000 Kč 2310
Veřejná zeleň
500 000 Kč 3745
Zvonice na Kopci
700 000 Kč 2321
Hasičská nádrž bytovka Dolina
200 000 Kč 2219
Kotelna OU
100 000 Kč 6171
Mobiliář
20 000 Kč 3639
VÝDAJE
42 500 000 Kč
BANKA SPLÁTKA
1 500 000 Kč
8124
PŘÍJMY
32 000 000 Kč
ROZDÍL
-12 000 000 Kč

Petra Rozsypalová, účetní
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• Rozpočtové opatření 05/ZO/2019 v předloženém znění.
• Rozpočtové opatření 01/ZO/2020 v předloženém znění.
• Lokální opravu části cesty vedoucí k RD čp. 374 na pozemcích Jiřího Pavelky o celkové částce ve výši max. 20 000,- Kč
na vrub obce za podmínky písemného souhlasu vlastníka pozemku.
• Nákup pozemků parcel. č. 64/5 a 63/4 v k. ú. Halenkovice
do majetku obce a pověřuje radu obce k jednání o ceně a nákupu.
• Dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. 4/2019 o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Halenkovice.
• Ukončení spolupráce s firmou Arekop s. r. o. Zlín (projekční
činnost vodovod).
• Nákup pozemků parcel. č. 902/3, 924/11 a 924/10 v k. ú.
Halenkovice – vodovod Dolina.

Ctíme hrdinství předků

V sobotu 30. listopadu uctili zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, základní organizace Vsetín, klubů válečné
historie, Česko-ruské společnosti Zlín a za účasti starostů
obcí Žlutava a Halenkovice hrdinství rozvědné paraskupiny Bohuš, která byla vysazena do prostoru chřibských
lesů 21. února 1945. Ta za pomoci dalších spolupracovníků
vlastenců z řad statečných občanů z Napajedel, Žlutavy, Halenkovic a okolí zajišťovala sběr důležitých informací pro
štáb 4. ukrajinského frontu až do příchodu vojsk Rudé armády dne 2. a 3. května 1945.
Položili květiny na místě úkrytu radiostanice v bunkru
v lese za kamenolomem ve Žlutavě a také u hrobu rozvěd-

• Nákup pozemků parcel. č. 3340, 3341, 3351, 3350, 3352,
3354, 3355 v k. ú. Halenkovice – protipovodňová opatření
N7 a N8.
ZO neschválilo:
• Umístění sítí do pozemků v majetku Obce Halenkovice
za předpokladu, že připojované pozemky nejsou vedeny
jako stavební či nepředloží RO odsouhlasenou projektovou
dokumentaci stavebním úřadem.
• Realizaci projektu „Přírodní zahrada ZŠ Halenkovice“, finanční spoluúčast 15 % (150 000 Kč) a udržitelnost tří let
od ukončení realizace akce.
ZO pověřilo radu obce:
• Prověřit podmínku pro vykonávání technického dozoru
na akci „Zpevněná plocha před hasičárnou“.

číka a partyzána Jána Valaštiaka v Halenkovicích, kde ještě
dlouho po válce žil až do roku 1970 se svou rodinou. Jeho
hrob byl za účasti Obce Halenkovice nedávno opraven.
autor textu: Josef Nesvadba, Česko-ruská společnost Zlín
Zdroj: Hraničář, Leden-únor/2020

Organizátorem pietní vzpomínky včetně čestné salvy
u hrobu Jána Valaštiaka byla Historická skupina 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky a Český
svaz bojovníků za svobodu – Vsetín.
Informace poskytl Josef Strmiska.
pozn. red.

č. 93

2020 / 1

10

Halenkovické poklady se otevírají II.

Pokračování ze strany 1.

Zvyky, taneční zábavy, hody. Výklady Jana Vičánka 81 roků
starého z Halenkovic číslo 93.
Tedy nejprve jedno vysvětlení. V současných Halenkovicích se slaví pouť. Její termín souvisí se svátkem svatého Josefa
(19. března), jemuž je zasvěcen halenkovický kostel. Jan Vičánek
se však nezmiňuje o pouti, zato podrobně popisuje císařské hody.
Co to jsou císařské hody? To, že termín oslav v obci, ať je to pouť
nebo hody, souvisí se dnem svátku patrona místního kostela,
je obecné pravidlo. Slovo hody pochází z termínu hodovat, hodování trvalo 4 dny, aby za něco stálo. Protože svátky patronů jsou rozloženy na celý rok, hrozilo nebezpečí, že naši předkové budou věnovat víc času hodování než práci. A tak císař Josef II. vyhlásil roku
1786 dekretem, že hody budou jednotné v celé říši, až po ukončení
žní, třetí neděli v říjnu. Proto se jim začalo říkat císařské.
V mnoha obcích, tam kde jejich vlastní hody byly mimo dobu žní,
začali slavit dvoje hody. Časem se však ustálilo, že císařské hody
se slavily jen tam, kde řádný termín opravdu zasahoval do žní. Takže v Halenkovicích zůstal původní termín a slavila se pouť.
A nyní už jeho text, který nás zavede do doby, kdy se snad
na Halenkovicích slavily císařské hody. Opis je originální, a přesto
že to není jednoduché, doporučuji „jazykovým labužníkům“ aby
se pokochali tehdejším jazykem, kterým se normálně mluvilo.
Moje úpravy a poznámky jsou v závorkách.

Hody
V  sobotu před císařskými hody před večerem měla každá
dívčice pilno. Připravovala rozmarýn pro svého šuhaja. Čtyři
hauzky veliké jako ruka propletla děvčice třemi řádky červených a úzkých pentliček. Tyto rozmarýny se večer roznášely
šohajům. Nesla vždy kamarádka fešáku své kamarády. Rozmarýn odevzdala se slovy: „Toť ti posílá tvoje Veruna!“ Neposlat
rozmarýn znamenalo přerušení známosti. Nebo když neposlala rozmarýn, nebral ji pak o hodech do tance. Rozmarýnu
si doma děvčata pěstoval (a), nebo kupovala v Napajedlích, kde
jí bývalo mnoho na prodej.
V neděli šli chlapci na hrubou s rozmarýnou přišitou na klobouku. Odpoledne se šlo na požehnání a to všichni. Z kostela
pak šli všichni rovnou do hospod. Muzikanti před hospodou
hned svolávali nebo vyhrávali. Hráli pochod do skoku. Po odehrávce šli do hospody. Spustili skočnou. Tanec zahájil stárek
se stárkovou a pak se dali do tance ostatní. Za každý kousek
se platilo šestku. Platili chlapci.
Byla i sóla a volenky. Děvčata braly jen své galány. Některá
si oblíbila druhého, více se jí líbil než ten její. Vzala ho do volenky a již bylo zle. Svojemu galánu se sice vymlouvala: „Kdes

stál? Šak sem ťa nikde nemohla najít?“ On se dožral, odrezal
rozmarýnu od klobúka a pošlapal na zemi.
V přestávkách se postavil (i) chlapci před muzikanty do štoku, první (držel) máz piva a zpívali: „Mázku, milý mázku, mám
já v tebe sázku. Když ně z tebja pivo teče jako po provázku. - Holba milá holba, jak si ty mně dobrá, když ně z tebja pivo teče od
večera do dňa.“ Notu této písně opakovali muzikanti. Teď první
pil a ostatní za doprovodu hudby zpívali: “Glo glo glo glo glo
gloria, gloria, jak se to pivečko píjává, píjává, píjává. Když ses
napil, utři bradu, zavdaj svému kamarádu. Glo glo glo glo glo
gloria, gloria, jak se to pivečko píjává, píjává, píjává.“ Vedlejší
kamarád vzal máz a když byl prázdný udeřil jím o stůl, hostinský přiběhl a máz naplnil. Druhý vzal máz a všeci zpívali „Když
jste hráli Kašpárkovi, zahrajte aj Juřenovi. On je také kamarád,
také pije pivo rád.“ Druhý pil a ostatní zpívali: „Glo, glo…“ Tak
se to opakovalo, až se všichni vystřídali. Potom někdo hodil
na talíř šestku a hráli muzikanti do skoku. Během tancování
došlo častokráte k tuhé rvačce, která i krvavě končila.
Jan Olejník se mezi děvčata opesloval /seděl mezi nimi a dováděl/. U štoku se strhla rvačka. Antoš Gabryš byl odveden na vojnu a Jan Olejník ne. Tož Gabryš Olejníkovi stále vystrkoval,
že boháči zaplatíja a nejdú na vojnu /tehdy trvala služba vojenská 8 let/. Představenstvo sedělo za muzikanty u stolu a bavilo
se. Když vývody Gabryšovi byly tuze silné, vylezlo ho krotit, aby
se choval tiše, že jiní jsou také odvedení a nic neříkají. V představenstvu byl starosta a otec Olejníka. Gabryš starého Olejníka udeřil, hned mu klíční kost přerazil, takže ruka bez vlády mu
klesla. Potom hledal mladého Olejníka, aby ho zbil. Našel ho
mezi děvčaty, které ho sklúzaly /skrývaly/. Gabryš uhodil mezi
děvčata rukou a rozrazil Olejníkovi hlavu. Domů ho zavezli zaPokračování na straně 11.
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litého krví. Hned se jelo do Napajedel pro lékaře, který pacienty
ošetřil. Gabryš byl odsouzen na vojně, musil o rok déle sloužit.
Platit musil útraty lékařské, léky a bolestné.
Ovšem tehdy bylo také konec muziky. Starý Olejník hned
omdlel, musili jej v hostinci křísit. Všichni z hostince šli k Olejníkovým, kam došli o 2. hod po půlnoci.

Při rvačkách se roztrhaly konopné košile a mnohdy zůstal
rváč nahý úplně. Rvali se také o rozmarýny. Některý urval rozmarýnu jinému, kterou měl na klobouku na třech místech přišitou. Z toho pak povstala rvačka. Kamarádi si pomáhali.
Tančilo se až do rána. K ránu se zpívalo:
„Nepůjdeme domů, až bude svítat, až nás bude náš tatíček
palicú vítat.
Nepůjdeme domů, až sa rozední, až budú kosenky nad Napajedly.“
Kosenky je souhvězdí podoby kosy, které bylo ráno vidět
směrem k Napajedlům. Když nebylo hodin, podle toho poznávali, že bude brzy ráno.
Muzikanti stárka doprovodili domů a také některé jiné
chlapce.
V pondělí odpoledne již zase hrála muzika a to nepřetržitě
až do rána. V úterý začala muzika hrát až večer a hrála jen
do půlnoci. ve středu se vyspávalo.
Ve čtvrtek se chodilo s beranem. Beran byl vystrojen. Tělo
měl ověnčené věnci z kvítí a pentlí, kol rohů měl spirálově otočený rozmarýn. Chlapci s tak ozdobeným beranem za doprovodu hudby chodili po dědině. Zastavovali se v domech, kde
hudba hrála do skoku, v síni zatančili s dívkou nebo se svobodnou, dostali slaměnku s obilím a šli dále. Obilí si pak prodali
lidem nebo hostinskému a peníze propili. Hudebníci hráli jen
na housle.
Odpoledne se postavil beran před hospodou na stole. Stárek chodil kolem stolu, v ruce držel kosíř, mával s ním a zpíval: „Chystaj sa baránku k smrti, utnu ti hlavěnku s chutí“. Tak
obešel stůl třikrát, jeden potáhl beranovi hlavu, druhý přidržel
za ocas a stárek uťal mu hlavu. Když rázem hlavy nesťal, musil
platit vědro piva. Potom se beran odral a připravil k večeři,
buď u stárkové, nebo v hospodě. Na večeři si pochutnávali ti,
co chodili s beranem a představenstvo. Pak zase hrála muzika
až do půlnoci.
Po hodech byl svátek svatého Ondřeje. I zde Jan Vičánek popisuje zvyky dnes už neznámé.

Ondřeji. (30. listopad)
Večer před svátkem sv. Ondřeje svobodní chlapi se oplantali
slámou, hrachovinou a povřísly, na hlavu z kožušiny baranici, nebo sa oblékl do obráceného kožiska, opásal se povříslem.
Z černé vlny ženských kožichů si udělali vousy. Šli k plotu, třásli
jím. Zvolili si dům, kde bylo hodně děvčat na přástce. Při třástce plotu říkali: „Trasu, trasu plotem, černý chlape poď sem“.
Potom šli do světnice a skákali a tancovali s děvčaty. Při tom
sláma a hrachovina se roztrousila po jizbě. Šli pak také dále.
V předvánoční době byly noci dlouhé, a dlouhé večery se sporým
osvětlením. Nedivme se, že skákání a tancování s děvčaty bylo oblíbenu zábavou nejen v této části roku. Nebo to bylo „zahřívací
kolo“ před Mikulášem? Příležitost k připomenutí chlapcům, kde

mají děvčata a děvčatům, koho mohou očekávat? Pokračujeme
dále, autor Jan Vičánek:

Mikuláši. (6. prosinec)
Mikuláši chodili ve velkých zástupech až 10 pohromadě.
Chodili vždy každý po své části osady po obci. Někdy se i nadrali a pak při setkání s jinou skupinou se i pobili. I k cigánům
přišli. Mikuláši neměli papírové šaty. Vše měli z látky šaty. Bílé
fěrtůšky měli.
Luce. (13. prosinec)
Při svátku sv. Lucie se omotali chlapci, někdy i děvčata
do plachty z lůžka, tvář si obílili moukou, z řepy si dali do úst
zuby a na hlavu slaměnku. V ruce měli varechu drevěnú. Prišla Luca do stavení, kde se přadlo a ptala se každého, kolik má
potáčů niti konopné, namotané na vřeteně nebo na cívce. Kdo
měl málo napřadené, toho křápla varechů po prstoch. Ptali se,
kde má potáče. Proč málo napřadl, aby sa podruhé ponáhlal.
Pak šla Luca dál.
Vánoce a tří králů. (24. prosinec až 6. ledna)
Na štědrý den se chystaly lopatňáky z žitné můky trnčáky, hruščáky, makovníky /mak osladěný medem/. Večeřalo
se krupica pomaštěná medem a skořicí, polévka kašová s hubama, buchetky. Vánoční stromek nebýval, až Plaský jej zavedl
ve své rodině. Koledníci zpívali koledy, chlapci stříleli z pistol.
O svátku vánočním se při varhanách hrálo na plechy a housle.
Na sv. Štěpána každý sobě za pána. Pacholci šli na svobodu
do nového roku. Na nový rok nastúpili novou službu. Služky šly
na nový rok na svobodu a tříkrálovou vodu již nesly světit.
Po svěcení tříkrálové vody chodil p. rechtor po dědině a svěcenou křídou psal na dvéře
K-M-M /B/ a školáci s ním chodili a lidé mu dávali peníze
a vejce.
Plat učitele. Za školáka měl učitel ½ čtvrti žita. To se nosilo
do sýpky na dolní konec, jak je nyní Macharáček. Tam to odbírali z výboru. Forman na sýpky mu to zavezl. Pak užíval Kopaninu. Byl obecním písařem. Za psaní se mu platilo. Býval
při prodejích, měl akcideno. Z varhanictví měl 10 měřic rži od
podsedníků. Kostelníci měli 4 měřice rži. Hrobaři měli každý
3 měřice. Podsedníci jim dávali haluzí pro topení ve varterni.
Kominářovi platil každý peníze na sýpce ze svého čísla a obec
to odvedla jemu.
I zde je však mnoho na přemýšlení. Co znamená to, že Mikuláši
neměli papírové šaty ale bílé fěrtůšky?
Štědrý večer a vánoce – žádné vyvařování jako dnes. Lopatňáky
z žitné můky, krupica, polévka kašová s hubama, buchetky. Těm,
kteří si Halenkovický zpravodaj schovávají, doporučuji článek
Jako v betlémě (HZ 79, podzim, zima 2015), kde paní Svatava Navrátilová zaznamenala vzpomínky své matky Anežky Navrátilové
(narozené roku 1919) na vánoce jejího dětství.
Pokračujeme dobou velikonoční.
Babkování. Ostatky, říkalo se, fašanky se slavily 3 dny. V neděli začala muzika po požehnání a hrálo se do rána. Prospali
se, chodila chasa po dědině s muzikanty. Ti u každé chalupy
hráli. Tančilo se na dvoře nebo v jizbě. Dávali lidé chase obilí,
to se sbíralo do měchů a prodalo se. Z toho zaplatili muzikanty
a ostatní peníze přišly na kořalku, kterou si koupili a s kterou
v chalupách zavdávali.
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V pondělí školáci chodili po babkování. Přišli do jizby a v ruce
měli dřevěnou šabličku a říkali:
„Fašanky, fašanky velké, noc bývá,
kdo nemá kožucha zima mu bývá.
Já nemám kožucha, zima mnú trese,
dajte ně klobáse co na ňu opaše.
A esli nedáte, všecky hrnce vám potluču,
co v polici máte“.
Dostal klobáse, nebo slaniny, suché hrušky, trnky i peníze.
Také se říkalo:
„Chodíme, chodíme po babkování,
tuto nám nedali, tuto nám dajú.
Zabili komára, slaniny majú“ … Další nevím… .
V pondělí večer začala muzika hrát a hrála až do rána. V úterý se honil kot. Spletli tatar z obřísel a svobodní i staří chytli se za ruce a šli po dědině. Jeden nesl tatar a je vedl. Šli i do
domů, a potom honili kota v hospodě. Tak to dělali v dědině
na kopci. On bil tatarem. Koho zachytil, cítil to. Kdo bil kotem,
říkal: „Bij kota, bij, jenom mě nezabij!“ To říkali i ti, co běhali. K půlnoci se dala na lavici a přikryla se plátnem a chodili
kolem ní a zpívali. Co se říkalo, bude vědět Vincek Kašpárek.
O půlnoci se šlo domů.
Na smrtnou neděli chodili z Kudlovic po dědině se stromečky
ověšenými obrázky.
Ze Zlína chodili velcí a stínali kota. Odváželi si na saňkách
obilí. Cekoté chodili stínat Dorotu. V pondělí velikonoční chodili hned po půlnoci pacholci s ohrabečným košem a mrskali
v domech. Kde byly děvčata, dostali i 20 vajec. Někdy si počínali
i rozpustile. Ráno chodily děti po mrskačce. Před velikonocemi
chodil p. rechtor po zápisu po domech. Zapisoval, kolik přibylo
v domě a kolik ubylo a dostával vejce. V době velikonoční při sv.
přijímání ministrant rozdával lístky a ty si nesli na faru a donášeli vejce.
Jsou zde slova, která neznám: potáče, akcideno, varteň. Možná to jsou překlepy dávného písaře. Celá tato část je psána věcně.
Přesto přináší mnoho otázek. Na některé bychom mohli odpovědět, kdyby se nám podařilo aspoň u některých určit přibližný rok,
kdy se to stalo. Třeba ta rvačka Antoša Gabryša a Jana Olejníka.
A čteme dál – zábavy a něco o místní hudbě.
Taneční zábavy. Řídil je stárek. Toho si volila chasa v hospodě. Posedali si kolem stolu a volili buď jednohlasně, nebo pozvednutím ruk, pro koho je. Musil to být pořádný chlapík. Nově
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zvolený stárek obyčejně /zaplatil/ ½ vědra piva. To stálo 2 rýnské. Kdo po stárkovi měl méně hlasů, byl mládek starší a mládek mladší. Ti zastupovali stárka v jeho nepřítomnosti. Chasa
byla zavázána stárka s mládky poslechnout. Kdo neposlechl,
vyloučen byl a při schůzce pokárán a musil poplatit pivo. Galánka stárková se jmenovala stárková. Stárek nosil 3 kosírky,
starší mládek 2 a mladší mládek jeden kosírek bílý z kohouta.
Obyčejná chasa nesměla nosit kosírků. Ti nesli jen rozmarýnu
nebo růže ze zahrady. Rozmarýnu nosili jen o hodech. Stárek
a mládci nosili kosírky i do kostela a po celý den. Stárek měl
právo při muzice dodržovat pořádek. Každý ho musil poslechnout. Stárková před hodama sehnala děvčata, upletly rozmarýny 1 nebo 2 k tomu připletly růžičku, hned v sobotu chlapci
přišli si ke svojí děvčici pro rozmarýn. V neděli šel do kostela
již s rozmarýnem. Stárková nadělala s děvčaty víc rozmarýnů
a v hospodě, kdo neměl, dostal od stárkové nebo děvčat. Rozmarýna se pěstovala v zahrádkách. To každá děvčica si pěstovala chrásty rozmarýny.
Taneční zábavy bývaly každých 14 dní a to střídavě ve 4 hospodách na Pláňavách, Katernicích, Zádřinoví a v Dědině, mimo
advent a půst. První zábava po adventě bývala až po 3 králích
a po Veliké noci 1. neděli. Na nejsladší jméno J., v křížové dny
zábavy ani svatby nesměly býti. Když některý hostinský z nějakého důvodu zábavu chtěl míti, tak o ni přišel. Vybírat si dobu
nikdo nesměl. Zábavy povoloval starosta. Platívalo se do obce
2 rýnské 52 ½ krejcaru. Těch 52 a 1/2 krejcaru starosta dal
farářovi do chudé kasy. Ty 2 rýnské přišly na kolky, a sice
na protokol povolovací přišel kolek 1 zlatý a na povolení pro
hospodského přišel kolek 1 zlatý. Obec tedy z toho neměla nic.
Na zábavu se platil antrit. Vybíral mládek a některý z chasníků. Antrit platily ženské a to šestku. Tím se zaplatila cedulka
2 rýnské 52 a ½ krejcaru a ostatní dali muzikantům a když
se vybralo hodně, dali hospodskému na světlo. Antrit chlapci
neplatili. Ti museli zaplatit muzikantům, když si dali zahrát.
Muzikanti hráli, jen když se jim zaplatilo. Po muzice se muzikanti o peníze rozdělili. Když vyhráli 3 rýnské, byla to dobrá
muzika. Muzikantů bývalo nejvíce: 2 klarinety, 2 flighorny,
2 trubky /hekleindrunkt/ trumpety/ a bas. 2 flighorny byly,
jedna malá a basflighorna. Tedy dohromady 7 nástrojů. Tomu
se říkalo turecká muzika. Tak se vždycky hrálo. Šmicová nebývala. Na housle se hrálo jen druhý den na svatbě a to při písních, když se vozili šatry. Cimbál také měli, když staříček Juřena
se začali učit se hrát. Pití muzikantům dávali chlapci v mázech
/4 žejdlíky /1 litr má 3 žejdlíky/. Piva bývalo plný štok. Jídlo
měli z domu nebo si koupili od hospodského. Když Sklenáříci
od Svatých a Gabryši Antoš a Jan přišli do hospody, muzikanti
jí zahráli marš, šli k šentyšu, každý do každé ruky vzal si máz
piva, potočil se po hospodě, hrálo se mu: „hore“: Klu, klu Gloria
až do dna… uderil mázy na stůl a muzikanti měli pivo. Když
Juřenovu hospodu měl propachtovanou Foltýnek, do sklepa
se dopravila bečka piva asi 10 věder na kvasnicách /ty byly
na dně, ty braly ženské a zadělávaly jimi/. Z té bečky natočil
do puténky pivo a nalil 3 puténky v šentyši do škopku. Dolél
to 2 puténkami vodou a pomíchal to palicí, kterou měl v koutě.
Ze škopka bral přímo do mázů.
Muzika začínala po litaniích. do 16 let nesměla se chasa muziky zúčastnit. Stárek o to dbal. Když některý mladší 16 let přišel,
stárek jej vyhnal ven. Proto mládež mladší 16 let tančila venku
před hospodou na trávníku. Tam se chlapci a děvčata učili tan-
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čit. Jak bylo 12 hodin v půlnoci, tak chasa svobodná šla domů
a začali ženáči verbovat třeba až do rána bílého. Staří zpívali
valašské piesničky před muzikanty a ti je opakovali a při tom
se tančilo. Jedna taková píseň:
„Zatoč se, ty galánečko, okolo mě,
jako ptáček jarabáček okolo pně.
Zatoč se, v kolečko moje galánečko, budeš moje“.
„Stojí hruška u potůčka olámaná až do vrška.
A kdo ju olámal, hofeři, vařili erteple k večeři.“

„Těšilo mně to krásné políčko,
těšíval mě ten pěkný kůň.
Již mně netěší, když nemám ruky,
enom mně rmůtí ten celý svět.“
Táto pěsnička se zdála staříčkovi, když Josef bez ruky byl v nemocnici. ve snu viděl Josefa na Kopanině a tu píseň si zpíval.
Když chasa šla z litanie, muzikanti zahráli v hospodě marš
a začalo se tančit. Stárek si napřed zatančil se stárkovou. Muzikanti hráli jedině halenkovští. Ti hrávali při vzkříšení, na B.
Tělo a chodili s halenkovjáky do Štípy. Mimo Halenkovice hrávali i v Kojetíně na bále a při svatbách, také v Kroměříži na Lapači u mosta. Tam vyhráli za 3 hodiny 100 rýnských. To šli tehdy
v ostatky úterý z Kojetína, kde hráli na bále v neděli a v pondělí
při svatbě. Na Lapači se jen zastavili, protože bylo skoro na vlak.
Bylo tam několik hanáků a vybídli, aby zahráli. Líbilo se jim to,
tak je vyzvali, aby zostali na večer. Hráli do 11 hodin a vyhráli
100 rýnských a pak šli na vlak. Hostinský jim řekli „Už jsem tu
6 let a ještě jsem plnou hospodu neměl“. Bylo tam plno vojska.
Starý František Kedra z podkopčí u muziky zpívávali, tančili: „Když jsem chodil do školy, učil jsem se písmeny: jedna, dvě,
tři, čtyři, to bylo mé učení.“ Při tom přešlapoval napravo, nalevo a při tom, bylo mé učení, se s tanečnicí zatočil. Tančili také
ševcovskou. Oba tanečníci klekli si na jedno koleno a na druhé
kolena tloukli pěstmi střídavě, jak by floky zarážel do bot.
Uměli muzikanti 100 kusů z paměti. Když šli někde hrát, not
si nebrali. Nový kus si cvičili tak dlouho až se ho naučili nazpaměť jak otčenáš. Bylo tam 7 mužů. Muziku dělá 7 tónů a půltónů a to stačí, tedy také 7 muzikantů.
Kapelníkem byl Faltýnek a /Mička/ Gregor u kostela. Oni byli
u vojska u hudby. Jednou halenkovští muzikanti byli pozvaní
do Huštěnovic na bál. Druhá chasa si pozvala na týž bál hra-

dišťské muzikanty. Když naši tam přišli i hradišťští, nastala
hádka kdo tam má zůstat. Když se nemohli dohodnout, rozhodl
pán od vojska a řekl: „Obě kapely budou po sobě hrát, a která
se bude více líbit ta, zůstane“. Tak se stalo. Napřed hráli hradišťští 2 kusy marš a polku. Pak sedli halenkovští zahráli paráda marš a polku číslo 15. Při marši už vojáci a chasa tleskali.
Po polce kázali zůstat hrát. Hradišťští jedni šli domů a jedni zůstali poslouchat. Halenkovských bylo 7 a hradišťských bylo 12.
A nakonec ještě dvě příhody a jedna písnička:
K muzice se chodilo v botách. Anna Juřenová, manželka Josefa Juřeny z čísla 15. chtěla jít k muzice a neměla botů. Tehdy
se chodilo /k muzice/ jen v botech. Vzala si tedy boty staříčka
bez jeho vědomí a šla s Rozálií Juřenovou později provdanou
Foltýnkovou k muzice. Muzika dle tehdejšího zvyku se boty vyzuly a hodily pod štok muzikantů a tančilo se. Až měla jíti domů,
sháněla se po botech a těch nebylo. Teď lementila, co řeknou
staříček. Tajilo se to, pokud bylo možno. Až najednou staříček
sháněl se po botech a musela Anča s pravdou ven. Staříček se na
ni podívali a otázali: „A tančilas?“ Anča s bolestí praví: „Tančila.“ Staříček na to: „Čert boty vem, jen když tančilas!“ To býval
všeobecný zvyk, že boty se dávaly buď muzikantům pod štok,
nebo za muzikanty. Muzikanti vždy boty přeházeli. O půlnoci se šlo od muziky domů. To každá tanečnice honem popadla
2 boty, ve spěchu nehleděla, zda jsou to její a pospíchala domů.
V pondělí pak chodily po dědině a sháněly své boty.
Píseň stará:
Nezáleží na pacholku, který pěkně tancuje.
Podívej se do maštale, jak koníčky pucuje.
Koně vrané nečesané stojíja jak ohyzdy,
sečka drobná neřezaná může ju brát na vidli.
Stařenka Barbora Stratilová chystávala na svatbě. Ženil
se Kopunec a bral si dcerku ze Žlutavé. I tam stařena chystala.
Právě se sešli hosté před odchodem do kostela. Stařenka připravovala jim kafé ke snídani. Tu přišla ženská s malým děckem a spustila na ženicha: „Napřed sa vyrovnej se mnú a potom
možeš jít do kostela na zdavky. Spíš ťa panáček sezdat nemínijá.“ Stařenka Stratilka se dopálila hněvem spravedlivým. Popadla u ohniště metlu švác ženskou i děcko přez hlavu a jak jí
bily tak jí bily a křičely: „I ty kanálio jedna, to jsi dřív nevěděla
až teď?“ A jak ji práskaly metlou tak. Ovšem ženská musila před
tímto útokem utéci. Stařenka celá rozezlená se vrátily zpět,
aby dodělaly snídaní. Měla tam na jedné misce cukr potlučený
na slazení kafé a na druhé misce sůl. V tom rozčilení a spěchu
nehleděly, co berou do rukou. Popadly misku se solí a vsypaly
do kafé. Hostům se nalílo do hrnků. Okusil první a prskl, jiní též.
Přišlo se k smutnému poznání že kafé je osolené. Co teď. Nové
kafé nemožno vařit. Nepřišlo by se včas do kostela. Hosté namítali, že se minou. Vždyť to nebude tak dlouho trvat v kostele.
Šlo se tedy do Napajedel do kostela. Bylo 17 mládenců. Zastavili
se na panské hospodě a poručili jest. Po kostele se svatba zastavila v panské hospodě a posilnili se na zpáteční cestu ke Žlutavě.
Vážení čtenáři. Možná, že to co jsem zde vypsal nebo něco z toho
není pro vás nové. Možná jste to slyšeli jinak. Prosím vás, ozvěte se.
Každá poznámka je cenná a nic by se nemělo zapomenout. Děkuji vám. No, tentokrát toho bylo dost. A příště? Uvidíme. Nechejme
se překvapit.
Antonín Slaník
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Vánoční strom...

...aneb na návštěvě „U myslivců“, „U rodičovského spolku“, „U hasičů“, „U Tondy, „U zahrádkářů, „U sportovců“ – díky
vyslyšené výzvě sportovců si mnoho hostí přineslo vlastní hrneček na teplé nápoje. Tím jsme pomáhali chránit přírodu od přebytečných plastů. Děkujeme.

U hasičů

U myslivců

U sportovců

U SRPŠ

U Tondy

U zahrádkářů
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Nejen ze zákulisí

Přípravy na Slavnostní rozsvícení halenkovického stromu začínají vždy s počátkem nového školního roku už v září. Vyvrcholí
pak v sobotu před první adventní nedělí. Letos datum připadlo
na 30. listopad 2019.
Hosté si mohli během jednoho odpoledne projít vánoční jarmark
v budově kulturního domu umístěný do prostoru sálu a dolního
přísálí, kde kromě tradičního oblíbeného zboží, se objevila nová
nabídka předmětů s vánoční tématikou. Místo pro své výrobky
našli také zástupci žáků ze 4. třídy ZŠ Halenkovice.
V klubu seniorů nechyběla výstavka vánočního pečiva, tentokráte
vanilkových rohlíčků, medvědích tlapek a likérů. Více se dozvíte
v příspěvku: Ochutnávka vánočního cukroví a domácích likérů.
Obětavé maminky se zručnými pomocnicemi se v kuchyňce staraly o „hladové krky“ našich vystupujících dětí, kterým v rekordním
čase vydávaly několik desítek párků v rohlíku a čajíků. Při shonu,
který zde panoval, zvládly i prodej drobných sladkostí a nealka
pití. Na horním přísálí pak byla připravena vánoční dílnička pro
chvilky tvůrčího odpočinku těch nejmladších. V knihovně autorka Jana Kocábová nainstalovala svou minivýstavu fotografií s názvem Alpy. Prostor knihovny se také proměnil ve zkušebnu účinkujících hudebníků a žesťařů, kteří trénovali na vystoupení pod
vedením Jana Divokého ve spolupráci s Klárou Míčovou ze ZUŠ
R. Firkušného Napajedla. Obřadní síň zaplnili mladí folkloristé
a jejich dospělý doprovod z Dětského slováckého souboru Radovánek Napajedla s vedoucí Jitkou Šohajkovou a s hudeckou
muzikou Maliny. V kanceláři starosty jsme pohostili Chlapčiska
ze Spytinova. Přes čtyřicet dětí z mateřské školy Halenkovice
čekalo na své vystoupení ve vestibulu budovy. Děti ze třídy Berušek s paní učitelkou Marií Mihálovou a paní učitelkou Eliškou

Černochovou nacvičily krátké pohybové vánoční vystoupení.
Předškoláci ze třídy Koťátek s paní učitelkou Dagmar Holáskovou
a paní učitelkou Veronikou Horkovou připravily vánoční pásmo
na téma: „Zima je tu.“
Všichni účinkující na podiu před kulturním domem hostům předvedli krásný a bohatý program plný vánočních písní a vřelých
slov.
Venku nás kromě potěšení u srdíčka v podobě jednotlivých vystoupení na pódiu, hřály také vynikající pochutiny připravené
ve stáncích halenkovickými spolky. Na kus řeči a něco teplého
do břicha jsme se sešli „U sportovců“, „U hasičů“, „U zahrádkářů“,
„U Tondy“, „U rodičovského spolku“ a „U myslivců“. A že všude
opravdu chutnalo, o tom svědčili na konci akce úplně prázdné
kotle, udírny, várnice.
V závěru kulturního vystoupení děti spolu s moderátorkou Marcelkou Palúchovou odhodlaně zavolaly Mikuláše.
I letos Mikuláš sestoupil mezi nedočkavý dav se čtyřmi půvabnými anděly. Jejich družinu jistili tři čerti z pekla. Povedlo se, Mikuláš slavnostně halenkovický vánoční strom rozsvítil už víc jak
po dvacáté …
Atmosféra začala být ryze vánoční. Koledy, mikulášská nadílka i zvuk čertovských řetězů, přibližovaly nejkrásnější období
v roce… Vánoce.
Přípravy na tuto akci jsou nejen časově, ale i organizačně
náročné, proto velké poděkování patří všem, kdo se na ní jakýmkoliv způsobem podílí. Stále platí, že bez obětavých dobrovolníků by se nemohla uskutečnit. A to platí pro všechny
akce pořádané v Halenkovicích bez rozdílu.
paja
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z projevu starosty obce

Rok se s rokem sešel, a opět nastává doba, kdy v jeho závěru
začínáme bilancovat. Vzpomínáme, co jsme během něj dokázali, a co nás v životě za ten rok potkalo. Někomu mohou tyto
vzpomínky vhánět do tváře slzy smutku, někomu slzy štěstí.
Prostě život je už takový. Bezesporu jsme bohatší o prožité
zkušenosti a bohužel i o další rok starší. Zkušenosti a nabytá
léta by měla lidem přinášet moudrost. Snad to tak bude. Jen
rozumní lidé, jsou schopni domluvit se a být jeden k druhému
ohleduplní a tolerantní. Alespoň se o to můžeme snažit, může
to být naše předsevzetí do roku následujícího.
Dovolte mi, abych vás všechny jménem svým i jménem zastupitelstva obce srdečně přivítal na slavnostním rozsvícení
našeho vánočního stromu.
Při této příležitosti bych krátce zrekapituloval vznik oslavy začátku adventu – rozsvícení stromu v Halenkovicích,
a to na pozadí významných historických událostí.
Během letošního roku jsme byli nuceni z důvodů zajištění
bezpečnosti pokácet smrk naproti kostela. Málokdo ví, že tento strom, zde byl vysazen na konci druhé světové války panem

Ignácem Juřenou jako symbol svobody. Rok 1948 naši svobodu výrazně omezil. V roce 1968, v době uvolnění, v době pražského jara se právě u tohoto stromu začal slavit advent. Pak
přišla normalizace – v sedmdesátých letech byly tyto oslavy
ukončeny, až po sametové revoluci v roce 1989 se opět obnovily. A smrk zářil do okolí a ohlašoval blížící se Vánoce. Od tohoto významného mezníku, jehož třicáté výročí si letos připomínáme, se scházíme pravidelně, tradice se obnovila. V roce
2006 jsme zvolili jiné místo, tady před obecním úřadem. Netroufám si říct, že vhodnější, snad jen praktičtější, které nám
přináší zázemí budovy kulturního domu.
Chtěl bych za nás za všechny poděkovat a vzdát hold, těm,
kteří tuto krásnou tradici započali, kteří ji obnovili, a kteří
ji i dnes udržují. Stala se místem pohody, místem dobré nálady – místem setkávání lidí. Družit se je člověku vlastní a určitě
i prospěšné.
Přeji vám všem do nastávajícího kulatého roku, roku dvojek
a nul pevné zdraví, štěstí a pohodu. Ať v sobě vždy najdeme
sílu a schopnost bránit dobro, čest a pravdu.
Jaromír Blažek

Žesťaři ze ZUŠ kulturní pásmo zahájili pěti koledami

Chlapčiska ze Spytinova s pásmem adventních písní

Děti ze třídy Berušky a Koťátka, pod vedením p. uč. Marie Mihálové, Elišky Černochové, Dagmar Holáskové a Veroniky Horkové.
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Pásmo ZUŠ R. Firkušného pod vedením p. uč. Jana Divokého a p. uč. Kláry Míčové

Dětský slovácký soubor Radovánek Napajedla pod vedením Jitky Šohajkové
s hudeckou muzikou Maliny. Čas radosti a veselosti

Slavnostní rozsvícení

Čertovská nadílka

č. 93

2020 / 1

18

Ochutnávka vánočního cukroví a domácích likérů

Co dalšího umí vykouzlit tu pravou vánoční atmosféru kromě
stromečku, kapra a dárků? No přece cukroví. Cukroví, které
voní vanilkou, skořicí nebo kakaem. Které hlavně patří mezi naši
českou klasiku? Typickým zástupcem voňavého pečiva jsou vanilkové rohlíčky a pracny, někdo jim taky říká tlapky nebo medvědí tlapky. Tyto dva druhy, jsme spolu s kamarádkou Jarmilou
Baránkovou vybraly, abychom jejich výstavkou, a především
ochutnávkou zpestřily program akce Rozsvícení halenkovického vánočního stromu. Spolupracujeme už čtyři roky a zatím nás
to baví. Pro zajímavost jsme připravily i ochutnávku domácích
likérů. Každoročně máme vyčleněný prostor v kulturním domě
v místnosti, kde dříve sídlil klubu seniorů.
Na výzvu v místním rozhlase a z plakátů vylepených ve vývěskách zareagovalo celkem 19 pekařek a pekařů a 8 výrobců likérů. Což je z našeho pohledu výborné, takový zájem jsme nečekaly. Nakonec se nám sešlo 32 vzorků cukroví, z toho bylo 17 druhů
vanilkových rohlíčků, 15 druhů pracen a 21 domácích likérů.
Předem jsme připravily vánoční výzdobu místnosti, sváteční
servis, slavnostní tabuli a různé jiné dekorace. Talíře na vzorky
jsme umístily po okrajích stolů, aby byly dostupné. Bylo jich tolik, že nám málem chyběl prostor. Také jsme vytvořily provizorní
bar a místo pro bodování, respektive známkování. Až v den akce
jsme cukroví vystavily, aby bylo čerstvé a neztratilo aroma. Některé kousky jsme rozkrájely, chtěly jsme, aby ochutnalo co nejvíce lidí. Byla to mravenčí práce, proto jsme zahájily s malým
zpožděním.
Přestože ochutnávka byla anonymní a nesoutěžní, nechaly jsme
degustátory, kteří k nám našli cestu, pečivo ohodnotit známkou

1–5, jako ve škole. To nejlépe oznámkované jsme později odměnily. Jelikož se sešlo opravdu hodně vzorků, dovolily jsme si vyhlásit hned tři nejlepší v kategorii rohlíčky i v kategorii pracny.
Vanilkové rohlíčky: první místo – Jitka Krkošková, druhé místo –
Veronika Frolíková, třetí místo – Markéta Kašparová.
Pracny: první místo – Věra Kníchalová, druhé místo – Tomáš Volf,
třetí místo – Marie Pavelková. Absolutní vítěz, nejvíce jedniček
získala Jitka Krkošková. Blahopřejeme. do pečení se zapojily
i děti: Jana Baránková, Liliana Chludová (špaldové rohlíčky), Ondřej Navrátil. Dále přispěly: Marie Chochulová, Adéla Machalová,
Irena Talašová, Margita Abrahámová, Šárka Hrubanová, Pavlína
Černá, Anežka Horková, Drahomíra Hrbáčková (plněné rohlíčky), Anetta Súkupová (bezlepkové pečivo) a Marta Hložková.
Kromě klasiky jsme mohli ochutnat i kokosové, skořicové nebo
kakaové pracny. Někteří věnovali dva druhy, jiní tři a dvě pekařky dokonce čtyři různé vzorky cukroví. Milé pekařky, bodování,
prosím, nepřikládejte velkou váhu. Všechny jste výborné a zkušené cukrářky, vaše cukroví bylo vynikající. Každý totiž máme
jiné chutě a své oblíbené druhy, a to se odráželo i v hodnocení,
která bylo velmi vyrovnané.
I když domácí likéry byly jen doplněním, také přitahovaly pozornost příchozích, což nás upřímně těšilo. Starší osmnácti let
mohli ochutnat: různé zázvorovice, ořechovky, ovocné likéry,
medoviny, bylinné likéry, domácí griotku, višňovici, ostružinový
likér a bezinkový likér a také kávový likér a kaštanový likér. Dva
poslední jmenované byly na způsob vaječných nebo spíše mléčných likérů typických pro Vánoce. Byly hodně žádané, a proto nezůstala ani kapka. Zbylou zásobu, jsme dobře uschovaly
v chladném a temném místě. Pro velký zájem, znova zopakujeme
při dalším „stromečku“, slibujeme. Likéry věnovali tito výrobci:
Blanka Stuchlíková, Dalibor Stuchlík, Robert Hruban, Veronika
Dobrozemská, Lucie Kocourková, Markéta Kašparová, Jaromír
Blažek a Bohdana Blažková.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili a přispěli vzorkem. Moc
si toho vážíme. Pečení a výroba likéru chce kromě zručnosti, nákladů za suroviny i svůj čas a ten je čím dál vzácnější.
Děkujeme i návštěvníkům a degustátorům, věříme, že se vám
na ochutnávce líbilo. Na dobrovolném vstupném ve prospěch
SRPŠ se vybralo 2300 Kč. Všechny další recepty, které jsme získaly, zveřejníme na obecním webu.
Bohdana Blažková

Recept na vítězné cukroví:
Vanilkové rohlíčky
430 g hladké mouky
100 g cukru moučky
160 g ořechů
340 g másla
Pečeme na 150 °C.

Absolutní vítězka - Jitka Krkošková
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Návštěvy u našich seniorů

Tradičně, vždy před vánočními svátky, navštěvujeme naše seniory v domovech důchodců a v penzionech. Proto jsme se v pondělí 16. prosince vydali na dlouhou cestu,
abychom postupně pozdravili bývalé „Halenkovjáky“ v Cetechovicích, Prasklicích, Napajedlích, Otrokovicích, Pohořelicích a Zlíně.
První jsme zamířili do Cetechovic, navštívit pana Miroslava Šavaru. Následně jsme
se přesunuli do Prasklic, kde jsme se potkali
s panem Karlem Navrátilem, který žije v pěkném domově Starý mlýn. Obdivovali jsme zde
vánoční výzdobu a stylový venkovní betlém
(viz foto). Nebyli jsme tu poprvé, v létě totiž oslavil 85. narozeniny, a tehdy jsme mu spolu s gratulací předali i malý dárek. Dále jsme jeli do Charity Otrokovice
pozdravit paní Jiřinu Bezlojovou a Oldřišku Šenkyříkovou.
Zastavili jsme se i v dalším domově v Otrokovicích za paní
Marií Kurtinovou a Ludmilou Kadlčákovou. Pak následovaly
Napajedla, kde je většina našich bývalých občanů. V domově
Pod Kalvárií žije paní Hana Přecechtělová a Jaroslava Gabrhelíková. Dále naše kroky směřovaly na Husovu ulici. Zde
jsme se potkali s paní Helenou Režnou, Marií Vojáčkovou,
Marii Režnou (viz foto), Annou Vojtáškovou, Marií Sklenaříkovou, Boženou Režnou, Veronikou Kašpárkovou a Ludmilou
Čeleďovou. Příjemnou atmosféru domova navozují obrazy
vymalované na stěnách chodeb. Bylo hezké, když jsme v jed-

nom z nich rozpoznali Halenkovice. Je nápadité od vedení domova, že našim seniorům chtějí připomenou rodnou vesnici.
Na obraze je pohled na kostel a starou školu zasypané sněhem, který často odřízne Halenkovice od zbytku světa.
V penzionu v Pohořelicích bydlí pan Pavel Musil a paní Danuše Skopalová. A právě u paní Skopalové jsme naše putování zakončili. Že zde vládla přátelská atmosféra, je vidět
ze společné fotky.
Nezapomněli jsme ani na pana Zdeňka Strašáka, který
je ve zlínském domově na Burešově. Z časových důvodů jej
následující den navštívil starosta a místostarosta obce.
V domově seniorů žil i pan Josef Kubičík, ale jeho zdravotní
stav nám tehdy nedovolil návštěvu uskutečnit. Krátce na to
zemřel.
Všem našim milým seniorům jsme popřáli k nastávajícím vánočním svátkům a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Předali jsme jim i vánoční balíček a „náš“ seniorský
kalendář na rok 2020.
P. S. V průběhu roku 2019 zemřela paní Josefa Mihálová (98 let), která bydlela v Lukově a paní Marie Sýkorová
(80 let), která žila v domově v Napajedlích. Nedlouho po naší
návštěvě zemřela i paní Božena Režná (82 let) a pan Miroslav
Šavara (75 let).
B. a J. Blažkovi
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Tisková zpráva Vlasta se vrátila z nemocnice, sama se o sebe nepostará.
Co teď?
Nová informační kampaň má ukázat, že ŽÍT DOMA lze

Vlasta se po mozkové příhodě vrátila
z nemocnice závislá na péči druhých.
Syn Honza, který má náročnou práci
a velkou rodinu, si kvůli tomu vzal dva
týdny dovolené, ale teď už musí zpátky do práce… Stojí před rozhodnutím,
co s maminkou dál? Jak se o ni zvládne
postarat, když zároveň musí pracovat,
starat se o dvě dospívající děti? Podobné otázky si kladou mnozí z nás, když
náhle onemocní někdo v rodině, utrpí
těžký úraz, nebo stárnoucí rodiče ztrácejí soběstačnost. Někdy v situaci, kdy
jsou na pokraji sil, náročnou péči doma
už nezvládají a pomýšlí na péči ústavní,
např. domov pro seniory.
Často ale může být řešením terénní pečovatelská služba. Její uživatel může dál ŽÍT DOMA, část péče
na sebe převezmou odborníci,

rodině se uleví a získá podporu.
Podívejte se na: www.zitdoma.cz/
hledam-pomoc/kdo-vam-muze-pomoci/#jak-vam-muze-pomoci-pecovatelska-sluzba.
Sledujte nově spuštěný portál zitdoma.cz a také facebook, kde se dozvíte
informace, rady a tipy pro život a péči
doma, nebo si přečtete zajímavé příběhy a rozhovory.
Institut sociální práce, z.s., který v oficiálním partnerství či úzké spolupráci
se šesti kraji ČR pomáhá pečovatelským
službám změnit jejich fungování, aby
se staly opravdovou podporou v péči
v souladu s vizí ŽÍT DOMA, v tuto chvíli spouští stejnojmennou informační
kampaň. „Chceme upozornit na to, že ŽÍT
DOMA se dá, i když se staneme závislými
na péči druhých. Není třeba hned uvažo-

COVID-19 I SENIOŘI
CHCETE ZŮSTAT ZDRAVÍ A NENAKAZIT SE?
CHRAŇTE SE, DODRŽUJTE OPATŘENÍ
Máte zdravotní potíže?
Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do
čekárny.
Nedoporučujeme chodit ven pro test na COVID-19
Nejdříve se poraďte se svým lékařem. Minimalizujte
pohyb mezi potenciálními nemocnými.
Potřebujete recept?
Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do
čekárny.
Nedovolali jste se svému lékaři?
Může se to stát, nic se neděje. Zkuste za chvíli, v případě
zdravotních potíží však ihned volejte linku 155.
Mimořádná opatření
Dodržujete všechna mimořádná nařízení, dodržujte
pravidla karantény. Nezdržujte se v místech s větším
počtem lidí
Budou opatření fungovat?
Ano. Jen přísné dodržování pravidel může zabránit dalšímu
šíření epidemie. Kdo pravidla a pokyny nedodržuje,
vystavuje sebe i své okolí nákaze.
www.zzmv.cz | info@zzmv.cz | 730 546 895

vat o stěhování do pobytového zařízení,
protože můžeme využít pomoc terénní
pečovatelské služby. Ty se teď na mnoha místech mění ve služby podporující
setrvání v přirozeném prostředí, tedy
doma, i když je uživatelova míra závislosti na pomoci vyšší,“ vysvětluje předseda Institutu Jakub Čtvrtník.
Institut sociální práce, z.s. vznikl z iniciativy odborníků v oblasti sociálních služeb,
kteří mají společný cíl: umožnit lidem
ŽÍT DOMA co nejdéle. A to i ve chvíli, kdy
se stanou závislí na intenzivní pomoci druhých. Institut mění fungování především
pečovatelských služeb - už nezajišťují jen
rozvážku obědů a úklidy seniorům, ale věnují se odborné péči. Umožňují ŽÍT DOMA
všem potřebným bez rozdílu věku, i s III.
a IV. stupněm příspěvku na péči, kteří bývali výhradně klienty pobytových zařízení,
např. domovů pro seniory. Na úrovni krajů
Institut zpřehledňuje systém financování
sociálních služeb, vytváří kritéria a pravidla pro jejich optimální zajištění.
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Větrná bouře

V noci 23. února 2020 byl na území celé České republiky
hlášen silný vítr. Jeho příčinou byla tlaková níže Julie, která
postupně přecházela přes Německo a Polsko nad Bělorusko
a Ukrajinu. Česko zasáhl silný vítr v neděli odpoledne a večer.
Na Sněžce meteorologové zaznamenali náraz větru o rychlosti 223 kilometrů za hodinu, což je rekord v historii měření
v ČR.
Ani naší obci se silný vítr nevyhnul a způsobil škodu. Největší asi v části zvané Horkovy rybníky, kde vyvrátil a následně zlomil několik stromů. Jeden vyvrácený smrk spadl přes
oplocení přímo na místní komunikaci a poškodil elektrické
vedení veřejného osvětlení. Na místo byli povoláni profesionální hasiči HZS, stanice Otrokovice, kteří statný a zdravý
strom odvětvili a kmen rozřezali na větší polena, které pak
dostali mimo tuto komunikaci, na trávu. Zásah jim zabral několik desítek minut, a se stromem si zkušeně poradili. Měli
jsme štěstí, neboť po této vichřici jsme nebyli sami, kteří jsme
řešili odstraňování škod, jak jsem přes jejich vysílačku slyšel.
Dále tento silný vítr způsobil i výpadek veřejného osvětlení
v jiných částech obce, což ovšem bývá způsobeno i menším
větrem. Vzniklá situace si vyžádala technický zásah.

Po získání všech informací ve srovnání s jinými obcemi
mohu říct, že jsme měli všichni štěstí, že nás tento silný vítr
víc nepoškodil.
Karel Platoš

Změny doručování listovních zásilek
Od 1. 2. 2020 zavádí Česká pošta nový, dvourychlostní systém doručování listovních zásilek. Odesílatel si nově budou moci zvolit, zda má být zásilka doručena nejrychlejším
možným způsobem, tedy následující pracovní den po podání, nebo si zvolí pomalejší tzv. ekonomický režim doručení.
Při volbě ekonomického režimu doručování bude zásilka dodána zpravidla do druhého pracovního dne po dni podání.
Tento způsob podání bude oproti prioritnímu režimu cenově zvýhodněn.
Ceník k 1. 2. 2020 najdete na internetových stránkách
www.ceskaposta.cz.

Postup pro správné podání dopisu od 1. 2. 2020

Změny v doručování

Nejdůležitější změny pro vaše občany
Vašim občanům budeme stále doručovat každý pracovní
den.
Změnu zaznamenáte pouze u doručení listovních zásilek, u kterých odesílatel zvolí ekonomický režim doručení. Tyto zásilky budeme doručovat obden, tedy druhý
pracovní den po dni podání. Zároveň v tomto režimu budeme doporučovat platební doklady SIPO, poštovní poukázky
určené pro běžné doručení a letákové zásilky.
Dvourychlostní režim doručování nijak neomezí služby, jako
výplata důchodů, poukázek doručných s hotovostí na adresu, doručení Cenného psaní a Pohlednice Online či výběr
poštovních schránek a nastavených placených služeb svozů/
rozvozů. Zároveň všechny listovní zásilky s příznakem D+1
budou doručovány každý pracovní den.
Příjemci sociálních dávek obdrží poukázky vždy v souladu
s výplatním režimem.
Tato změna se netýká doručování balíkových zásilek.
Aktuální informace najdete na internetových stránkách
www.ceskaposta.cz/dverychlosti.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte, prosím, Call centrum České pošty (tel.: 800 104 410).

Prioritní režim - urychlí doručení
Ideální pro neodkladné dopisy, které potřebujete dodat v co nejkratším termínu. Doručíme je následující pracovní den po dni podání.
Jak odeslat:
 Na dopis nalepte známku A nebo známky v celkové hodnotě 26 Kč*.
 Dopis označte nálepkou D+1 nebo tuto zkratku napište
na obálku a vhoďte do schránky.
 Při podání na poště stačí u přepážky uvést, že chcete dopis odeslat PRIORITNĚ.
 Pozor na chyby u dopisů vhozených do poštovní
schránky:
∙ Dopis máte viditelně označen D+1 a není řádně ofrankován, Česká pošta doručuje v prioritním režimu a rozdíl
poštovného požaduje po adresátovi.
∙ Dopis máte správně ofrankován s cenou odpovídající
prioritnímu režimu, ale není viditelně označen D+1, Česká
pošta doručuje v ekonomickém režimu.

Ekonomický režim - šetří peněženku
Nejlepší řešení, pokud dáváte přednost výhodné ceně před doručením v co nejkratším termínu. Dopis doručíme druhý pracovní den po dni podání.
Jak odeslat:
 Na dopis nalepte známku B nebo známky v celkové hodnotě 19 Kč* a vhoďte do schránky.
 Při podání na poště stačí u přepážky uvést, že chcete
dopis odeslat ekonomicky.
Při podání musí být vždy zásilky roztříděny podle zvoleného režimu doručování (prioritně nebo ekonomicky).

* Dle Ceníku služeb České pošty platného od 1. 2. 2020.
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Mikuláš přišel i do školky

5. prosince 2019 přišel za dětmi
do školky hodný Mikuláš, dva krásní
a vlídní andělé a jeden roztomilý, trochu zvědavý čert. Děti se radovaly, zpívaly a přednášely básničky a odvážně
si chodily pro nadílku. Žádné strachy,
žádný pláč, jen rozzářené dětské oči.
Bylo to moc fajn. Tak zase za rok, a doufejme se stejným Mikulášem, andělíčky
i čertem.
Marie Mihálová

Vánoce s vůní perníčků

Perníčky se svojí nezaměnitelnou vůní
patří k pradávným symbolům Vánoc.
Jejich pečení si vyzkoušely i děti ze třídy Sluníčka, Koťátka a Berušky. Dětské
vaření a pečení není v naší školce ničím neobvyklým, proto šla dětem práce
od ruky jedna radost a bavilo je to. Všude
kolem se nesla vůně perníkového koření
a všichni jsme si uvědomili, že Vánoce
jsou opravdu skoro za dveřmi.
Marie Mihálová

Je nám dobře pospolu…

Vánoční koncert

Na svátek Mikuláše jsme se s dětmi vydali na vánoční koncert v Napajedlích: „Hvězdička betlémská“
od Kateřiny Novozámecké. V průběhu představení nás provázely krásné
vánoční písně a koledy. Děti se samy
mohly přidat ke zpěvu koled, které
už znaly.
Eliška Černochová

Blížící se období Vánoc je obdobím
sbližování, sdílení, radosti ze společných
aktivit. Ve třídách jsme připravili pro rodiče a jejich děti vánoční dílničky, na kterých si mohli společně vyrobit jednoduchou vánoční dekoraci. Po práci si pak
mohli všichni pohrát se všemi krásnými
hračkami a pomůckami, s nimiž si obvykle hrají pouze děti. Ve třídě Berušky
si vyráběli vánoční svícínek zdobený voňavým kořením. V Koťátkách zase tvořili
krásné, voňavé hvězdičky na stromeček
a ve Sluníčkách papírové ozdoby. Během
tvoření mohli rodiče ochutnat vánoční
cukroví, perníčky, punč a svařák. Práce byla fajn, ale potom, ta hra s mámou
nebo tátou ve třídě, to snad bylo ještě
lepší. V naší školce jsou rodiče vítáni

a jsme rádi, že si na aktivity se svými
dětmi najdou čas. Je to to nejcennější, co v dnešní uspěchané době mohou
svým dětem dát! V závěru této akce jsme
u stromečku na zahradě MŠ zpívali tradiční vánoční koledy.
Marie Mihálová
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Vánoční besídka

Ve čtvrtek 20. prosince se uskutečnila v sále OÚ Vánoční besídka dětí z mateřské školy a žáků 1. – 4. ročníku základní školy.

Berušky

koťátka

sluníčka

Maňáskové divadélko

V pondělí 6. ledna po vánočních prázdninách, nás čekalo překvapení. MŠ navštívilo maňáskové divadlo z Hodonína s pohádkou „Jak krteček zachránil les“. Děti se setkaly již se známými kamarády, krtečkem a jeho celou partou. I tentokrát byla
pohádka naučná, plná překvapení a písniček.
Jaroslava Válková

č. 93

Na Tři krále

Po vánočním čase v období Tří králů byla pro děti připravená
návštěva halenkovického kostela sv. Josefa. A setkání s P. Tomášem Káňou, Th.D., který se na nás těšil a měl připravené milé
povídání s dětmi. Děti poslouchaly a také si mohly prohlédnout
v klidu kostel, za odměnu dostávaly čokoládové figurky. Doufáme, že se můžeme těšit na další spolupráci.
Tímto způsobem moc děkujeme. Paní učitelky a děti z MŠ
Halenkovice.
Veronika Horková

Po víkendu v pondělí 3. února 2020 děti přivítalo ve školce loutkové divadlo Šikulka se třemi pohádkami:
O poctivém Pepíčkovi, Jůlinčin nový kamarád, O líném zajíčkovi
Pohádky byly velmi pěkně a detailně připravené, krásné kulisy.
Dětem se velmi líbily, děti reagovaly spontánně a měly možnost
vstupovat do děje. Pohádky byly krátké, zábavné, srozumitelné
a zároveň měly ponaučení, jak se správně chovat. Moc děkujeme
a jen tak dále.
Veronika Horková
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Beseda o zdraví se sestřičkou
paní Monikou Fürstovou

Ve středu 29. ledna 2020 nás
v mateřské škole navštívila zdravotní sestřička Monika Fürstová s přednáškou o zdraví. Děti tak mohly vyslechnout, jak se máme o své zdraví
starat, jak se v zimě oblékáme, jíme
vitamíny a také jak předcházíme
úrazům. Děti si vyzkoušely u svého
kamaráda, jak mu bije srdíčko a také
měly možnost si nechat si „jako“ zavázat nějakou poraněnou část
těla. Nakonec dostali všichni malé dárečky.
Eliška Černochová

„Pohádkové klubíčko“

Loutkové divadlo ŠIKULKA
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Klasické české pohádky provází děti od nepaměti a bylo
by škoda na ně pod vlivem moderních pohádek zapomenout.
Děti z naší mateřské školy si v rámci projektu „Pohádkové klubíčko“ právě zvolily pohádky O dvanácti měsíčkách, Otesánek,
Kocour v botách a O kůzlátkách. Každé pohádce věnovaly dostatečný čas. V pohádce nacházely nejen jednoduchý a srozumitelný příběh, známé postavy, které jsou dobré nebo zlé, ale
i mnoho dalších informací a námětů pro činnosti s dětmi. Mohly
si tak procvičit slovní zásobu a vyjadřování, výtvarné a pracovní
dovednosti, matematické představy nebo třeba znalost ročních
období. A jakými jsou pohádky nositeli mravních ponaučení!
Děti pak snáze chápou některá pravidla, protože v pohádce vidí,
co jejich porušení může způsobit.
V rámci tohoto projektu jsme také navštívili místní knihovnu.
Od knihovnice paní P. Bieberlové se děti dověděly, jak se píše kniha, kdo ji ilustruje a kolik práce je potřeba, než je hotová a dostane
se ke čtenářům. Teta Pavlínka nás poutavým způsobem provedla
těmito pohádkami, děti ochotně spolupracovaly, bylo vidět, jak
je vše baví a zajímá.
Práce s pohádkami děti velmi zaujala, na konci projektu
přesvědčivě a samostatně hrály divadlo,
uměly si vytvořit scénu, rozdělit role, domluvit se na postupu.
Pohádky tak přinesly
dětem do nevlídného zimního počasí
pohodu, radost i poučení.
Marie Mihálová

Zimní dílničky

V pátek 21. února 2020 jsme se vydali do Domu dětí a mládeže Sluníčko v Otrokovicích na zimní dílničky. Po přivítání nás teta Evička uvedla do jednotlivých
heren. Mohli jsme si vyzkoušet tělocvičnu s horolezeckou stěnou, hernu s novými
hračkami a dřevěným domečkem a taky hernu s mnoha cvičebními prvky překážkové dráhy. Postupně jsme se vystřídali při tvoření 2 krásných výrobků, a to želvy
a sněhuláčka. Malým dětem pomáhali studenti Gymnázia Otrokovice. Tímto moc
děkujeme za úžasné dopoledne a těšíme se na další dílničky o Velikonocích.
Eliška Černochová
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Karneval ve školce

Jako každý rok, tak i letos se naše MŠ proměnila ve velký karneval plný masek. Princezny, piráti, a hlavně filmové masky,
prožili den plný soutěží, tanečků na oblíbené písničky. Pro každého se našla sladká odměna, kterou jim připravily paní učitelky. Den plný zábavy si děti užily. Odměnou nám byl rozzářený
úsměv všech dětí.
Jaroslava Válková

Úprava dvora a zahrady
mateřské školy
I v době mimořádné situace se v ZŠ a MŠ stále buduje. V zahradě a ve dvoře naší mateřské školy firma MK stavební provádí
rekonstrukci přístupových chodníků, pokládání nové dlažby
pod pergolou a také instalaci obrubníků v ploše u hracích prvků pro děti. Terén ze stávající dlažby byl poškozený a hlavně
nerovný, což by mohlo být příčinou úrazů při hře školkových
dětí na zahradě i ve dvoře.
Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

č. 93

ZÁKLADNÍ škola
Mimořádná opatření

Škola je jak pro děti tak
pro dospělé uzavřená

Na základě rozhodnutí Ministerstva
zdravotnictví a dalších vládních opatření z důvodu zamezení šíření nemoci
COVID-19 jsou v současné době Základní a mateřská škola Halenkovice,
včetně provozu jídelny až do odvolání
uzavřeny. Mimořádné opatření o ukončení činnosti do odvolání se týká i všech
volnočasových aktivit pro děti i dospělé. Prosíme, sleduje aktuální informace
na webu školy: www.zshalenkovice.cz.
Pozn. red.

Žádost o ošetřovné při péči
o dítě do 10 let z důvodu
uzavření školského/dětského
zařízení (školy)

Tiskopis vystavuje výhradně školské/dětské zařízení (škola) v případě
jejich uzavření z nařízení příslušného
orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.
Podle § 39 odst. 1 písm. b) zákon
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
má nárok na ošetřovné zaměstnanec,
který nemůže vykonávat v zaměstnání
práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let,
protože školské zařízení nebo zvláštní
dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo
týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení
příslušného orgánu z důvodu havárie,
mimořádného opatření při epidemii
nebo jiné nepředvídané události.
Při péči o jedno dítě se může vystřídat
více oprávněných a nárok na ošetřovné
při vystřídání se uplatňuje tiskopisem.
Další informace naleznete na webu
školy: www.zshalenkovice.cz
Poděkování
Ředitelství ZŠ a MŠ Halenkovice děkuje p. Pavlu Kozákovi za sponzorský
dar ve formě hygienických a dezinfekčních prostředků pro potřebu školy. Velmi si této pomoci v současné mimořádné situaci vážíme!
Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice
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Prospěch a chování

Školní družina
Počet žáků: 59 (58 + 1)
I. oddělení – 15 žáků – první třída
– Bc. Veronika Juřenová
II. oddělení – 22 žáků – druhá třída,
čtvrtá třída, jedna žákyně páté třídy
– Simona Přílučíková
III. oddělení – 21 žáků – třetí třída,
čtvrtá třída – Mgr. Eva Krčmová
Ranní družina: 20 žáků – jeden žák
zapsaný pouze v ranní družině

1. třída
Třídní učitel: Mgr. Hana Čechová
Počet žáků: 16 (7 chlapců, 9 dívek)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním
– 16 žáků
samé jedničky – Jakub Čányi,
Sebastien Frodl, Liliana Chludová,
Pavel Chochul, Eliška Kašpárková,
Karolína Kašpárková, Matěj Kubičík,
Nela Magdalena Kylarová, Jakub Macků,
Nela Nekorancová, Anna Pavelka,
Šimon Pliska, Adéla Richvalská,
David Staněk, Emily Súkupová, Viola
Vysloužilová
Panel cti: Eliška Kašpárková – za
aktivitu, vzorné chování a pomoc třídní
učitelce
Nela Nekorancová – za aktivitu,
pomoc třídní učitelce a výborný
prospěch
Pavel Chochul – za vzorné chování,
aktivitu a výborný prospěch
2. třída
Třídní učitel: Mgr. Petra Barcuchová
Počet žáků: 20 (14 chlapců, 6 dívek)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním
– 20 žáků
samé jedničky – Dominik Bahula, Filip
Dundálek, Noemi Frolíková, Samuel
Hanáček, Vladimír Hladil, Jiří Janeček,
Aneta Jánošíková, Adam Karbowiak,
Jakub Kocián, Valdemar Kovalovský,
Samanta Petrášová, František Rusek,
Radek Šimko, Tobiáš Veselský, Tobias
Kocáb
prospěli s vyznamenáním – Jan Musil,
Petr Suchánek, Valerie Vlachynská,
Zuzana Železníková, Marie Žigová
Panel cti: Aneta Jánošíková – výborný
prospěch, vzorné chování, aktivní
3. A třída
Třídní učitel: Mgr. Marta Skýpalová
Počet žáků: 16 (10 chlapců, 6 dívek)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním
– 15 žáků

samé jedničky – Silvie Abrahámová,
Ema Kedrová, Hana Machalová, Klára
Plšková, Roman Slezák
prospěli s vyznamenáním – Martin
Jelšík, Matěj Vičánek, Justýna Šavarová,
Jakub Machala, Petr Gabrhelík, Tomáš
Jančík, Jakub Kuchař, Klára Dudešková,
Jakub Kašpárek, Šimon Trvaj
prospěl – 1 žák
Panel cti: Matěj Vičánek – za výborný
prospěch a vzorné chování

3. B třída
Třídní učitel: Mgr. Marcela Palúchová
Počet žáků: 14 (6 chlapců, 8 dívek)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním –
14 žáků
samé jedničky – Pavlína Fürstová,
Tereza Kašíková, Kristian Kocáb, Amálie
Sudková, Zuzana Surá, Filip Štulíř,
Veronika Vičánková
prospěli s vyznamenáním – Nicolas
Ceroni, Adam Holejšovský, Lea Luppi,
Adam Pechtor, Ondřej Spáčil, Rozálie
Vlachynská, Helena Žigová
Panel cti: Kristian Kocáb – za vzorné
a kamarádské chování, pečlivou přípravu
a přístup ke školním povinnostem.

4. třída
Třídní učitel: Mgr. Tereza Abrahámová
Asistent pedagoga: Simona Přílučíková
Počet žáků: 25 (9 chlapců, 16 dívek)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním –
19 žáků
samé jedničky – Šárka Bařinková,
Maxmilián Frolík, Adéla Gabrhelíková,
Johana Hladilová, Helena Hrubanová,
Šárka Juřenová, Hannah Kovalovská,
Lucie Mikešová, Aneta Nekorancová,
Rostislav Trvaj
prospěli s vyznamenáním – Martin
Kašpárek, Veronika Kociánová, Michal
Červinka, Alžběta Palúchová, Josef
Hruban, Adam Kaňovský, Nela Mihoková,
Dominika Juřenová, Veronika Zdráhalová
prospělo – 6 žáků
Panel cti: Lucie Mikešová – za výborný
prospěch, vzornou domácí přípravu
a práci pro třídu.
5. třída
Třídní učitel: Mgr. Pavla Svitáková
Počet žáků: 25 (18 chlapců, 7 dívek)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním –
19 žáků
samé jedničky – Petra Mrázková, Jiří
Musil, Ondřej Musil, Daniel Očadlík,
Norbert Pešl, Tobiáš Pliska
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1. pololetí

prospěli s vyznamenáním – Jana Barbora Baránková, Jiří Flašar,
Vít Holejšovský, Ludmila Juřenová, Jan Kašný, Daniel Kašpárek,
Markéta Kašparová, Marek Kedruš, Petr Kvapil, Ondřej Navrátil,
Jiří Pacholský, Adéla Natálie Trvajová, Šimon Veselský
prospělo – 6 žáků
Panel cti: Norbert Pešl – výborný školní prospěch, pečlivá
příprava na školu

6. třída
Třídní učitel: Mgr. Pavla Manová
Počet žáků: 26 (14 chlapců, 12 dívek)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním – 9 žáků
samé jedničky – Amálie Hradílková, Leona Prokopová, Roman
Vašíček
prospěli s vyznamenáním – Štěpán Abrahám, Veronika
Dobrozemská, Milan Koutný, Michal Kučera, Sandra Kulíšková,
Beata Petrášová
prospělo – 17 žáků
Panel cti: Štěpán Abrahám – ochota, pracovitost, snaha, účast
na olympiádě, celkové zlepšení

7. třída
Třídní učitel: Mgr. Bohdana Ambrožová
Počet žáků: 17 (6 chlapců, 11 dívek)
Prospěch: prospěli s vyznamenáním – 6 žáků
samé jedničky – Aneta Kučerová
prospěli s vyznamenáním – Barbora Bařinková, Jana
Berzedyová, Nikola Daňková, Markéta Kubičíková, Klára
Valentíková
prospělo – 11 žáků
Panel cti: Aneta Kučerová – za výborný prospěch a práci pro
třídní kolektiv

Soutěž – CHARITA
– POMÁHÁME HLINÍKEM
Na konci loňského roku se žáci 7. ročníku zúčastnili
výtvarné soutěže pro charitu v Otrokovicích „POMÁHÁME HLINÍKEM“. Vytvořili dvě skupiny, které se velmi zodpovědně zhostily tohoto nelehkého úkolu.
Po dlouhé a namáhavé práci vytvořili dva prostorové
objekty. Celé toto snažení bylo 23. října 2019 oceněno
drobnými cenami a poděkováním vedení Charity.
Bohdana Ambrožová

Napsali o nás:
Již osmý rok sbíráte hliník
pro Charitu
Magazín Charity Otrokovice / zima 2019
Již osmý rok sbíráte hliník pro Charitu

třída
Sběr8.hliníku
pro Charitu běží
Sběr hliníku pro Charitu běží
Třídní učitel: Mgr. Libor Lízal
již 8 let v rámci škol
již Počet
8 žáků:
let 18 (12
v chlapců,
rámci
škol
6 dívek)
v Otrokovicích a okolí. NaProspěch: prospěli s vyznamenáním – 7 žáků
v Otrokovicích
a
okolí.
Nashromážděný hliník vykoupí
samé jedničky – Daniel Juřena, Kateřina Mrázková
Metalšrot Tlumačov a částku
prospěli s vyznamenáním
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shromážděný
hliník– Tomáš
vykoupí
darem zdvojnásobí.
Jolana Plisková, Karolína Večeřová, Štěpán Palla
Metalšrot
Tlumačov
a
částku
V loňském, sedmém, ročníku
prospělo – 11 žáků
Panel cti: Vojtěch Stuchlík – za výrazné zlepšení prospěchu se nasbíralo 2220 kilogramů
darem
zdvojnásobí.
hliníkového odpadu. Výtěžek
ze sběru byl použit na nákup
9. třída
V loňském,
sedmém,
ročníku
aktivizačních pomůcek pro
Třídní učitel: Mgr. Dominika Rozací
zpříjemnění volného času sePočet žáků: 16 (7
chlapců,kilogramů
9 dívek)
se nasbíralo
2220
niorů na Charitním domově.
Prospěch: prospěli s vyznamenáním – 7 žáků
SouběžněSběr
s tímto
ročníkem
hliníku
pro Charitu běží již 8 let v rámci škol
samé jedničkyodpadu.
– Tomáš Černoch,
František Horka
hliníkového
Výtěžek
sběru
proběhl
i
první
ročník
v Otrokovicích
a okolí. Nashromážděný hliník vykoupí
prospěli s vyznamenáním – Lukáš Prokop, Tereza
ze sběru
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použit
na nákup
výtvarné soutěže
na téma:
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Metalšrot
Tlumačov
Sklenaříková,
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Radim Štulíř, Vendula
máháme Vhliníkem
a nápaloňském,
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Pavelková
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pro
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Ze
zaslaných
děl
jsme
kilogramů hliníkového
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prospělo – 9 žáků
vybrali
a
ocenili
děti
ze
na nákupZáaktivizačních pomůcek pro zpříjemnění
Panel cti: Tereza
Sklenaříková
– výborné
zpříjemnění
volného
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se-studijní výsledky kladní školypoužit
v Halenkovicích.
volného
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výtvarné soutěže na téma: Poz letošního sběru bude použit pro potřeby
rozmístěno již 58 světle šedých nádob. Ně
azylového
domu
Nový
domov
Otrokovice.
kteří zaměstnanci nosí hliníkový odpad i z
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Nyní se sběr rozrůstá také do otrokovických

svých domácností. „Je moc dobře, že se lid
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BESEDA O KNIZE

13. listopadu 2019 se žáci
od 5. do 9. třídy zúčastnili zajímavé besedy s kroměřížským
spisovatelem a malířem Janem
Svitákem. Tato beseda proběhla ve velmi příjemném interaktivním stylu, kde se žáci sami
zapojovali do diskuze o vzniku
knih, o potřebě číst knihy, o využití fantazie při čtení. A TO
JE VELMI DŮLEŽITÁ VĚC! Poznáním bylo, že číst je velmi
zábavné a potřebné pro všechny malé i velké čtenáře. Bez knih
neumíme mluvit a neznáme svůj rodný jazyk!
V závěru přednášky jsme poslouchali ukázky z autorovy
nové knihy, kterou si mohli žáci zakoupit. Bohdana Ambrožová
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Slabikáře

V úterý 26. listopadu předala kněžna Alenka všem halenkovickým prvňáčkům Slabikáře. Při této malé slavnosti děti nejdříve musely splnit několik zajímavých úkolů pro procvičení
paměti. Za svou snahu byli všichni odměněni dárkem a sladkou
odměnou. Velké poděkování patří p. Pavlíně Bieberlové za organizaci celé akce a p. Bohdaně Blažkové za „Alenkovskou“ roli.
Marie Kašíková, ředitelka ZŠ

Beseda s europoslancem

V pátek 29. listopadu
2019 k nám do školy zavítal
Mgr. Tomáš Zdechovský, jeden
z 21 českých politiků, kteří zastupují české zájmy v Evropském parlamentu. Žáci osmého
a devátého ročníku měli tak
možnost nahlédnout za oponu
Evropské unie, dozvědět se, jak
funguje struktura Evropského
parlamentu a jeho jednotlivých
částí, a zjistit, jak vypadá takový pracovní den europoslance.
Žáci diskutovali, kladli dotazy směřující nejen k práci v Evropském parlamentu, povídali si také o životních cestách, které
mohou člověka zavést k této práci, jaký vliv má pracovní vytížení europoslance na osobní zájmy, ale také kam směřují jejich
budoucí příběhy, a jak dosáhnout svých cílů a co vše je potřebné k jejich naplnění. Děkujeme tímto za velmi poučnou besedu,
stejně jako milou a vstřícnou návštěvu až z dalekého Bruselu.

Poznej svého psa

Pavla Manová

Výukový program pro žáky 1. – 4. ročníku proběhl v pátek
29. listopadu 2019. Cílem tohoto programu bylo naučit děti
správně zacházet se psem (ať už svým či cizím) a eliminovat
tak možnost jejich zranění. do školy za dětmi přijeli speciálně
vycvičení canisterapeutičtí psi z Centra pro výcvik psů ALFA.
Marta Skýpalová

Tajemství lesa

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 si naši „ekotýmáci“ připravili pro
děti ze školní družiny program „Tajemství lesa“. Kluci přinesli
rozstříhané obrázky (puzzle), také parohy, časopisy vztahující
se k myslivosti, různé druhy šišek, suché plody, větvičky stromů
i náboje od myslivců. Holky stříhaly kartičky pro plnění úkolů,
chystaly razítka i odměny pro děti.
Prvňáčci plnili úkoly na jednotlivých stanovištích:
• skládali puzzle
• povídali si o tom, jak se správně chovat v lese
• pomáhali veverce najít správnou cestu k oříšku
• třídili houby na jedlé a jedovaté
• přemýšleli o tom, co k sobě patří
• poznávali zvířátka, která žijí v lese
• zamýšleli se nad hádankami
• počítali a „kolíčkovali“
• využívali hmat k poznávání věcí • zahráli si „Kimovu“ hru
• skládali origami – lišku
Za splněné úkoly obdrželi razítka na hrací plán, pochvalu
a také malou sladkost.
Velké poděkování patří paní vychovatelce Verunce i členům
ekotýmu – Adamovi Zdráhalovi, Štěpánovi Abrahámovi, Martinu
Jančíkovi, Melise Holáskové, Beátě Petrášové i Denise Spáčilové.
JEŠTĚ JEDNOU VÁM DĚKUJI!
Marta Skýpalová
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Mikuláš

V pátek 6. prosince k nám do školy zavítala mikulášská družina.
Mikuláš měl pekelnou knihu hříchů, kde byla zapsána jména zlobivých dětí… a že jich bylo. Naštěstí si čerti do pekla nikoho neodnesli. Snad bude seznam hříšníků příští rok mnohem menší!
Dominika Rozací

Pečení vánočního cukroví

Wien zu Weihnachten

Unsere Schüler brachen wieder auf die Reise nach Wien auf.
Dabei konnten sie nicht nur die Weihnachtsatmosphäre in der
Großstadt genießen, sondern sie erfuhren auch viel Interessantes über die Habsburger Dynastie.
Wie im vorigen Jahr so auch in diesem begonnen wir unsere Tour am Schönbrunn, der Sommrresidenz der Habsburger.
Hier besuchten wir den wunderschönen Schlossgarten, wobei
wir auch viele Infos über das Leben der heutigen Wiener bekamen. Der Reiseleiter erzählte natürlich auch über das Leben
im Schloss vor mehr als 200 Jahren.
Gegen Mittag zogen wir ins historische Stadtzentrum, wo
wir unseren Stadtrungang fortsetzten. Dabei sahen wir uns
die Hofburg, den Stephansdom, den Maria-Theresia-Platz, das
Neue Rathaus und andere bedeutende Sehenswürdigkeiten
an. Das Parlament wird leider zur Zeit renoviert.
Während unserer Tour konnten sich die Schüler an einigen
Weihnachtsmärkten erfrischen und typische Geschenke einkaufen.
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. Pavla Svitáková

V pátek 13. prosince pekli žáci 9. ročníku za spolupráce kuchařek školní jídelny cukroví na vánoční besídku.
Marie Kašíková, ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Dárky ve družině

Sférické kino
V úterý 7. ledna jsme byli v kině. Přesněji kino dojelo
za námi a usadilo se nám v tělocvičně. Nebylo to kino obyčejné, ale sférické. V tělocvičně nám vyrostla kupole, do které
se pohodlně vešly dvě třídy. Uvnitř jsme mohli sedět nebo ležet. S hlavními hrdiny filmu jsme proletěli celou naši sluneční
soustavu. Planety a hvězdy nebyly jen před námi, ale všude
kolem nás, jako bychom sami letěli vesmírem.
Petra Barcuchová

Poslední den před vánočními prázdninami jsme si všichni
ve družince udělali krásné vánoční odpoledne.
Společně jsme u rozsvíceného stromečku zazpívali vánoční
koledy a rozbalili si dárečky, které nám Ježíšek do družinky
nadělil. Z dárečků měly děti velikou radost, a tak jsme si den
společně všichni moc užili.
Vychovatelky ŠD
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Adventní čas u třeťáků

Nastalo zase krásné předvánoční období. Abychom se cítili hezky a vánočně naladěni, tak jsme v průběhu prosince v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností kreslili, stříhali, lepili a vyráběli. Máme za sebou tvoření v keramické dílně.
Zavítal za námi Mikuláš v doprovodu blekotání čertů a hřejivých úsměvů andělů.
Vyrobili jsme si „naše peklo“ a nechyběli ani andělé pro štěstí. Každý měl možnost
si také udělat přáníčka pro nejbližší. Byli jsme v plném proudu nácviku na vánoční besídku pro rodiče. O krásný hudební zážitek se nám postarala paní učitelka
Sattková, která pro nás zajistila výchovný koncert v Kongresovém centru ve Zlíně. Zpívali jsme koledy, vyzdobili si naši třídu a nechyběla ani příprava vánočního
stromečku ve třídě. Poslední školní den v roce 2019 jsme si zpříjemnili zpíváním
koled, dokončováním přáníček, malou ochutnávkou cukroví a také velmi očekávaným rozdáváním drobných dárečků.
Marta Skýpalová
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Biologická olympiáda
V pondělí 20. ledna 2020 se na naší
škole konalo školní kolo biologické
olympiády. Na prvním místě se umístila
Veronika Dobrozemská, na druhém
místě Sandra Kulíšková a na třetím
Štěpán Abrahám. Děkuji za účast, protože všichni měli krásné výsledky a byli
výborně připraveni.
Dominika Rozací

Planeta Země 3 000

V úterý 14. ledna 2020 se žáci
8. a 9. třídy vydali do Otrokovic na videoprojekci o Kolumbii. Celý název zněl:
Kolumbie – ráj slasti a neřesti. Dozvěděli jsme se něco o kriminalitě v tomto
státě, o barevné architektuře, místní
přírodě, voňavé kávě a taky o tom, jak
funguje mořské proudění na naší Zemi.
Příští rok se můžeme těšit na další zemi
– Senegal.
Dominika Rozací

„Hledáme nejlepšího
Mladého chemika ČR“

Diskotéka pro teenagery
V sobotu 8. února 2020 se konala již tradiční diskotéka pro aktivní třídy. Proč pro
aktivní? Zúčastnit se mohly pouze třídy od 5. ročníku, které si společně nacvičily
tanec, či připravily společenskou hru pro všechny děti.
Se soutěžním tancem vystoupili žáci 5., 6. a 9. třídy. Zrovna ti nejmladší vyhráli
a získali 3 000,- Kč od SRPŠ, které mohou utratit za vybranou společnou aktivitu.
Ani 2. a 3. místo nepřišlo zkrátka, odměnami byly úžasné dorty, na nichž si všichni
moc pochutnali.
Děkujeme všem zúčastněným třídám za taneční vystoupení i za nachystané hry,
organizátorům za přípravu, prostě všem, kteří se podíleli na příjemně stráveném
večeru.
Pavla Svitáková

Vítězný taneční tým 5. třídy spolu
s novým místopředsedou SRPŠ panem Robertem Hrubanem

Největší soutěž svého druhu proběhla letos již pošesté ve všech krajích
ČR. Naše škola se soutěže účastnila
druhým rokem. Do krajského kola postoupili tři žáci 9. ročníku – František
Horka, Kryštof Trvaj a Lukáš Prokop.
Soutěž probíhala v prostorách SPŠ Otrokovice.
František
Horka
si zaslouží velkou pochvalu, protože se stal
úspěšným řešitelem
krajského kola a postoupil do regionálního finále. Olga Idesová

Soutěž v angličtině

Před jarními prázdninami se uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže
v angličtině nižší kategorie pro 7. ročníky. Do Zlína na ZŠ Kvítková přijelo 22
soutěžících z celého okresu, včetně škol
s rozšířenou výukou jazyků. Za naši
školu se zúčastnila Nikola Daňková
ze 7. třídy. Soutěžilo se ve třech částech –
poslech, písemný gramaticko
-lexikální test
a ústní pohovor.
Nikole děkujeme za účast
a za odvahu.
Dagmar
Dudíková
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Vánoční turnaj v přehazované

Ve středu 18. prosince 2019 se tradičně utkaly dívky v přehazované. Do turnaje nastoupila družstva složená z dívek vždy
určité třídy. „Deváťačky“ v rozhodujícím utkání vrátily loňskou
porážku „sedmačkám“ a letos zvítězily. Všechny dívky si zaslouží
uznání za bojovné výkony.
Libor Lízal

Vánoční turnaj v basketbalu
Tradiční klání chlapců z druhého stupně se letos uskutečnilo
16. prosince.
Výborné výkony podali, a vítězství si podle očekávání odnesli,
nejstarší chlapci. Nutno ale podotknout, že týmy tvořené mladšími hochy bojovaly velmi srdnatě a i přes zklamání si mohou říci,
že za rok to budou zase oni, kteří stanou na stupních vítězů.

Úspěch Štěpána Pally

Libor Lízal

Výraznou stopu zanechaly
Halenkovice na Olympiádě dětí
a mládeže, kterou letos hostil
ve dnech 19. – 24. ledna Karlovarský kraj. Halenkovický
biatlonista Štěpán Palla jako
člen týmu Zlínského kraje zaznamenal vynikající výsledky,
když stříbro za 2. místo v individuálním závodě doplnil kovem stejné hodnoty jako člen
štafety. Štěpánovi i celému jeho
„realizačnímu týmu“ blahopřejeme s radostným pocitem,
že i v Halenkovicích lze provozovat sport na špičkové úrovni.

Lyžařský kurz VII. třídy

I v letošním školním roce se v Penzionu Lúka – Soláni Bzovém
od 17. do 21. února 2020 uskutečnil pro žáky 7. ročníku lyžařský
výcvikový kurz zaměřený na sjezdové lyžování.
Pondělí ráno, 12 žáků VII. třídy vyráží směr Velké Karlovice
na lyžařský kurz. Doprovází je dvojice učitelů a jejich společným
cílem je naučit se anebo se zdokonalit v lyžařských dovednostech.
Počasí jim letos moc nepřeje. Tak málo sněhu nepamatují ani
místní pamětníci. Proto jsme byli nuceni dojíždět do Velkých Karlovic na Kyčerku. Už počáteční úroveň je u velké části třídy solidní.
Začátečníci se ale rychle zdokonalují, zanedlouho už nejde poznat,
kdo v pondělí stál na lyžích úplně poprvé. Vše se obešlo bez úrazu
či nemoci. Lyžování jsme bohužel nemohli završit závodem ve slalomu.
V pátek dopoledne jsme absolvovali vycházku do sedla Soláně,
prohlédli jsme si zvonici s expozicí umění místních výtvarníků.
Žáci byli motivováni k pořádnosti a dochvilnosti. Každý den
fungovala dvojice žáků jako služba. Celý týden probíhala soutěž
pokojů, jejíž součástí bylo bodování úklidu. Vítězný pokoj obdržel
odměnu.
Jsem přesvědčen, že náš pobyt na horách proběhl bez problémů
a splnil v plné míře cíl – naučit se lyžovat nebo se v lyžování zdokonalit. Neméně důležité bylo utužení vzájemných vztahů, vedení žáků k samostatnosti a odpovědnosti. A konečně ani ozdravný
pobyt v přírodě a příspěvek k tělesné kondici není zanedbatelný.

Libor Lízal

Návštěva útulku pro zvířata v nouzi
Ve čtvrtek odpoledne – 16. ledna 2020 – se členové „ekotýmu“ vydali do Zlína na Vršavu. Zde má
sídlo útulek pro zvířata v nouzi. V rámci dobrovolné sbírky, která proběhla na naší škole v prosinci a v lednu, přivezli žáci předat vybrané věci.
Poděkování patří nejenom členům „ekotýmu“
(Marťovi Jančíkovi, Áďovi Zdráhalovi, Meldě Holáskové a Denči Spáčilové), ale také panu Jančíkovi, který nám věnoval svůj volný čas a pomohl
s odvozem věcí.
„VELKÉ DÍKY“ patří také všem, kteří se do sbírky pro zvířata v nouzi zapojili.
Marta Skýpalová

Libor Lízal
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Vánoční besídka

Ve čtvrtek 20. prosince se uskutečnila
v sále OÚ vánoční besídka dětí mateřské
školy a žáků 1. – 4. ročníku základní školy.
Ve svých vystoupeních předvedly děti pod
vedením svých učitelů recitační, hudební i taneční vystoupení. Nechyběli malí
čertíci, skřítkové, andělé a jiné postavy
s vánoční tématikou. Mnozí návštěvníci
při sledování programu svých dětí nebo
vnuků se neubránili slzám dojetí.
Ředitelství školy vyslovuje poděkování
všem pedagogickým pracovníkům mateřské i základní školy za nácvik programu, p. Adéle Machalové a zaměstnancům
obecního úřadu za pomoc při přípravě
sálu, paní kuchařkám školní jídelny za
pomoc žákům 9. ročníku při pečení vánočního cukroví, p. Františkovi Vojáčkovi
za ozvučení sálu, členkám SRPŠ za organizaci bufetu a vedení obce v čele se starostou p. Jaromírem Blažkem za květiny
pro pedagogy a za podporu celé akce.
Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ

1. třída

2. třída
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florbal

1. prosinec 2019 Florbalisti – přípravka z Halenkovic v barvách FBC Slovácko na extraligovém zápase s Panters – Otrokovice.

16. listopad 2019 Halenkovičtí elévové v barvách FBC Slovácko na extraligovém zápase s týmem Chodov Praha.

Jaroslav Jurásek, trenér

FLORBALOVÝ TURNAJ V HALENKOVICÍCH

Dne 27. listopadu 2019 se u nás v Halenkovicích v tělocvičně
uskutečnil florbalový turnaj pro mladší žáky.
Atmosféra byla úžasná. Tělocvična a ochoz nad ní se od samého rána zaplnily dětmi, trenéry i rodiči. Již nezbývalo nic
jiného, než nástup všech týmů, určení pravidel a zahájení samotného turnaje. Zápasy se odehrávaly po dobu šesti minut
čistého času, přes celou tělocvičnu. Branky měly mantinely pro
snížení prostoru. Děti hrály opravdu s vervou a chutí, bylo vidět, že je hra velmi baví. Snažily se. Týmy byly docela vyrovnané a všichni chtěli být co nejlepší. K vidění byla spousta emocí,
hrálo se však poctivě. Turnaj trval cca od 8:00 až do 12:00. Odehrála se velká spousta zápasů. Turnaj byl napínavý až do samého konce. Všechny zápasy se odehrály a nezbývalo nic jiného
než vyhlásit nejlepší hráče turnaje a samozřejmě nejlepší tři
týmy, které se umístily na medailových pozicích.
Nejlepší tři týmy byly:
1. místo 	ZŠ Halenkovice YELLOW
2. místo 	ZŠ Halenkovice BLUE
3. místo
ZŠ Spytihněv
Jako nejlepší hráč celého turnaje byl JAN MUSIL.
Nejlepší střelec celého turnaje byl vyhlášen NICOLAS CERONI.
Oběma klukům patří velká gratulace.
Poté se vyhlašovali i nejlepší hráči halenkovických týmů a to:
Nejlepší hráč z týmu Halenkovice BLUE byl David Dvořáček
a nejlepší hráč z týmu Halenkovice YELLOW byl Adam Karbowiak. Všem gratulujeme.

Celkové pořadí všech týmů, které se turnaje zúčastnily:
1. místo 	ZŠ Halenkovice YELLOW
2. místo 	ZŠ Halenkovice BLUE
3. místo
ZŠ Spytihněv
4. místo
FBC Slovácko BLACK
5. místo
FBC Slovácko PINK
6. místo
ZŠ a DDM Luhačovice
7. místo
ZŠ Huštěnovice
8. místo
ZŠ Kudlovice A
9. místo
ZŠ KUDLOVICE B
10. místo
FBC Slovácko GREEN
Všem týmům děkujeme za účast, vítězům gratulujeme.
Tak zase příště – na dalším turnaji.
Simona Přílučíková
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20. prosinec 2019
Florbalisti z Halenkovic na turnaji ve Spytihněvi pro 4. – 5. třídu.
Yellow – 3. místo, Blue – 5. místo

21. prosinec 2019
Florbalisti Halenkovice na turnaji v Roštění.
6 – 10 let: A - 2. místo, B - 4. místo; 11 – 14 let: A - 1. místo, B - 3. místo

KRAJSKÉ KOLO FLORBALOVÉHO TURNAJE ČEPS CUP – DÍVKY
Ve středu 29. ledna 2020 proběhlo krajské finále florbalového turnaje dívek ČEPS CUP v Uherském Brodě. Sedm dívek 3. až 5. ročníku naší školy bojovalo s dalšími pěti týmy
Zlínského kraje ve sportovní hale Spartak. Zápasy byly pro
všechny opravdu náročné a velmi vyrovnané. Náš tým získal
krásné druhé místo. Nejlepší hráčkou halenkovického týmu
byla vyhlášena Petra Mrázková. Uznání ovšem patří všem
zúčastněným dívkám a návštěva cukrárny byla opravdu zasloužená.

Tabulka soutěže:
1. místo
ZŠ Vsetín
2. místo 	ZŠ HALENKOVICE
3. místo
ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod
4. místo
ZŠ Ostrožská Nová Ves
5. místo
ZŠ Huštěnovice
Simona Přílučíková

Florbalový turnaj Želechovice nad Dřevnicí
Ve středu 22. ledna se v Želechovicích nad Dřevnicí konal turnaj ve florbalu za účasti devíti týmů. Naši školu reprezentovala
dvě družstva žáků 2. – 3. ročníku: Halenkovice Blue a Halenkovice Yellow. Hrálo se stylem každý s každým. Všechny zápasy
byly hodně vyrovnané a také napínavé.
Konečné výsledky:
1. místo	ZŠ Halenkovice Yellow
2. místo
ZŠ Slušovice
3. místo
ZŠ Želechovice 1
4. místo
DDM Astra Zlín
5. místo
ZŠ Fryšták
6. místo 	ZŠ Halenkovice Blue
7. místo
ZŠ Církevní Zlín
8. místo
ZŠ Trnava
9. místo
ZŠ Želechovice 2
Děkujeme žákům za výbornou reprezentaci školy a jejich trenérům za skvělou přípravu!
Simona Přílučíková

Jaroslav Jurásek, trenér
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JAROSLAV JURÁSEK – Osobnost Zlínského kraje

Zlínský kraj vyhlásil v rámci našeho regionu nominaci na ocenění dobrovolných pracovníků Zlínského kraje pro rok 2019 za
dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit
dětí a mládeže.
Vedení obce na tuto výzvu reagovalo s tím, že navrhlo na ocenění pana Jaroslava Juráska, za jeho dlouholetou činnost v oblasti volnočasových aktivit, konkrétně za vedení florbalového
kroužku. Velice nás potěšilo, když jsme byli jako navrhovatelé
vyrozuměni, že pan Jaroslav Jurásek z naší obce byl vybrán pro
toto ocenění. Každý z nás si uvědomil, že v rámci kraje je více jak
300 obcí a měst a k tomu rovněž množství osob, kteří se ve svém
volném čase věnují dětem, a to nejen v oblasti sportu, ale také
v kultuře nebo v jiných mimoškolních aktivitách, jako jsou hasiči,
skauti apod.
Slavnostní vyhlášení se konalo 10. prosince 2019 na honosném místě, v Baťově vile ve Zlíně. Po samotném příjezdu, kde již
byli přítomní hosté ve slavnostním oblečení, jsme přešli do hlavního sálu vily, kde na nás dýchla historie života Tomáše Bati, jeho
nejbližších pracovníků a osob, které se nezapomenutelně zapsali
do zlínské minulosti.
Přední řadu zaplnili členové Zlínského kraje, zejména páni radní pro kulturu a pro sport. Zhruba sedmdesát osobností se nakonec dostavilo na toto slavnostní vyhlášení. Moderátor uvedl,

že z celkového počtu bylo odbornou komisí Zlínského kraje
vybráno celkem 16 osobností, které budou následně oceněny.
Dále byl program rozdělen do čtyř krátkých sekcí. Tyto sekce
byly vždy vyplněny hudební skladbou, kterou hostům zahráli
žáci lidové školy. Jednotlivé osobnosti, byly v krátkosti představeny jmenovitě a moderátor s každým provedl krátký rozhovor.
Pak tyto osobnosti obdržely z rukou radního pamětní medaile,
pamětní list, obdarované ženy k tomu dostaly ještě pěknou kytičku. Po předání tohoto ocenění ještě všichni obdrželi velkou
dárkovou kazetu. Celou akci pro tiskové potřeby Zlínského kraje
dokumentoval profesionální fotograf. Po předání všech ocenění
byla v duchu nadcházejících vánočních svátků pronesena hřejivá
slova ze strany radního Mgr. Miroslava Kašného a na konci slavnostního setkání byli všichni hosté pozváni na menší občerstvení.
Pochoutky nachystali studenti gastronomie Zlín.
Uvedená akce byla pro celou obec velice přínosná, především
díky panu Jaroslavu Juráskovi, neboť bylo patrné, že v obci Halenkovice, také někteří naši občané mají pořád zájem se věnovat
dětem. Za to jim patří nejen poděkování kraje, ale zejména všech
nás. Ještě jednou za obec Halenkovice děkuji panu Jaroslavu Juráskovi za dosavadní činnost a přeji mu, aby se mu pořád dařilo
a měl dostatek sil a mladých sportovců, kteří mají chuť se s ním
věnovat florbalu.
Karel Platoš
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Daně, jó, daně

Lidé v království jsou čím dál zoufalejší, panují tam totiž
chamtiví rádcové Ferenc a Lorenc. Těm vládu přenechává
král, který se svou chotí jen cestuje. Ferenc a Lorenc jsou ale
vypočítaví a zavádějí daně, a to na všechno. Daněmi je postižen také hrnčíř, původně loupežník, který však bohatým bral
a chudým dával. Jednou se jeho dcera Anička na trhu spřátelila s princem Jakubem…
I letos se na jedno odpoledne halenkovický kulturní dům
proměnil v pohádkovou říši. V sobotu 8. února se na dětském
karnevale odehrál příběh prince Jakuba a hrnčířky Aničky
na motivy pohádky Tajemství staré bambitky.
Sál se začal pohádkovými bytostmi
plnit od 14:00. Celé odpoledne roztančily děvčata ze 3. třídy – Klárka Dudešková, Silvinka Abrahámová, Klárka Plšková a Helenka Žigová. Holky si celou
choreografii pro náš karneval připravovaly samy. Měly před sebou bohatý program plný her, soutěží, písniček
a tančení, dobrot a zábavy. V průběhu
celého odpoledne si děti mohly od skotačení odpočinout ve výtvarných dílničkách, se kterými nám i letos pomáhaly
maminky Alenka Machalová a Věrka
Gabrhelíková a za Dům dětí a mládeže
Sluníčko Otrokovice Evička Doležalová,
nebo si nechat namalovat něco na obličej. Nechyběla samozřejmě ani pohádková tombola a dětmi i dospělými oblíbený bufet. Do nabitého programu ještě
zasáhla se svými švihadly děvčata Girls
with ropes, které trénují pod vedením
Gabči Mitáčkové na Domu dětí a mládeže Matýsek Napajedla.
V průběhu odpoledne prožili všichni
celý příběh společně s Aničkou a Ja-

kubem účastí ve hrách, ale také díky vstupům v podobě
krátkých scének. Děti pomohly nejprve Aničce skládat dřevo, jejímu unavenému tatínkovi podaly pomocnou ruku při
vaření vajíček na snídani, oběd i večeři. Bojovaly také proti
lakomým rádcům Ferencovi a Lorencovi a pomáhaly princi
najít na daních vybrané peníze. Mezi soutěžemi nechyběly
ani tolik oblíbené vozíky, pomocí kterých děti pomohly Aničce dovézt všechny hrníčky na trh. Nakonec na všechny čekala nejdůležitější a také nejtěžší úloha – museli princi ukázat
cestu za Aničkou.
Pokračování na straně 38.
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Pokračování ze strany 37.

Ač byl boj proti Ferenci a Lorenci těžký
a dlouhý, halenkovické děti jsou šikovné
a podařilo se jim ho společně s princem
a Aničkou vyhrát. Rádcové tak byli odsouzeni k veřejně prospěšným pracím. A jak
to bylo se dvěma zamilovanými? No přece
jako v pohádce.
Na konci karnevalu zazněla písnička
Láska a pravda v podání Terezky Bieberlové (zpěv) a Víti Gabrhelíka (kytara).
Děti si společně s novým králem Jakubem
a královnou Aničkou pochutnaly na výborném domácím chlebu s domácí vajíčkovou pomazánkou.
Veronika Janečková

Dýza

Jako už tradičně, pořadatelé nezapomněli ani na starší mládež
a po Dětském karnevale následovala Diskotéka pro 5. – 9. třídu ZŠ
Halenkovice. Diskotéku odstartovalo taneční vystoupení skupiny
Magnatik z DDM Matýsek z Napajedel. Poté už následovala taneční
soutěž tříd, které se letos zúčastnila 5., 6. a 9. třída. Bylo vidět, že si na
soutěžních číslech daly všechny tři zúčastněné třídy záležet a konkurence byla opravdu vysoká. Vyhrát ale vždycky může jen jeden,
a ačkoliv byly výsledky po sečtení hlasů těsné, poukaz na 3 000 Kč
od SRPŠ si odnesli nejmladší ze soutěžících, žáci 5. třídy. Novinkou
letos bylo, že vítězové dostali k poukazu i sladké muffiny, jako dárek
od Věrky Gajdošíkové. Sladkou odměnu v podobě dvou dortů si odnesly také zbylé soutěžní skupiny: 9. třída za druhé místo a 6. třída za třetí místo. Jako poděkování za účast dostali všichni tanečníci
nealkoholický drink z bufetu zdarma. Tyto míchané nealkoholické
drinky byly součástí sortimentu bufetu po celou diskotéku. Po vyhlášení vítězů taneční soutěže byla na řadě volná zábava….

Vítězný kolektiv

Veronika Janečková

Tanečníci 5. ročník
Tanečníci 6. ročník

Tanečníci z devítky se ve své historii i v dějinách
Velké taneční soutěže objevili poprvé.
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rodičovský ples

V sobotu 15. února 2020 proběhl tradiční RODIČOVSKÝ PLES se slavnostním předtančením žáků 8. a 9. ročníku ZŠ Halenkovice.
Předtančení pod vedením slečny Gabriely Mitáčkové a paní Žanety Nádvorníkové, kterým patří velké poděkování, se žákům velmi povedlo
a připravili všem zúčastněným krásný zážitek. Čas věnovaný nácvikům se opravdu vyplatil a všichni hosté, včetně vedení školy a deseti
členů pedagogického sboru, si užili opravdu krásné vystoupení.
Olga Idesová

Nikol Vojáčková
a Matěj Pešl

Kateřina Mitáčková
a Lukáš Prokop

Zuzana Běhůnková
a Tomáš Černoch

Tereza Sklenaříková
a František Horka

Kristýna Prachařová
a Štěpán Palla

Vendula Pavelková
a Vojtěch Stuchlík

Eliška Donovalová
a Radim Štulíř

Aneta Trvajová
a Tomáš Šubík

Moderátoři
Kateřina Mrázková
a Adam Hruška

Choreografie
Gabriela Mitáčková
a Žaneta Nádvorníková
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Moderovali
Kateřina Mrázková, Adam Hruška
Choreografie
Gabriela Mitáčková, Žaneta Nádvorníková
Tančili
Vendula Pavelková, Vojtěch Stuchlík
Eliška Donovalová, Radim Štulíř
Aneta Trvajová, Tomáš Šubík
Nikol Vojáčková, Matěj Pešl
Kateřina Mitáčková, Lukáš Prokop
Zuzana Běhůnková, Tomáš Černoch
Tereza Sklenaříková, František Horka
Kristýna Prachařová, Štěpán Palla
Aneta Bohunová, Kryštof Trvaj

Nové vedení Spolku rodičů
a přátel školy Halenkovice
Dne 9. ledna 2020 se konala výroční schůze, kde bylo, nově
na dva roky, zvoleno vedení Spolku rodičů a přátel školy Halenkovice.
Nynější složení
• předseda Michal Kubičík • místopředseda Robert Hruban
• člen výboru Eva Zdráhalová • pokladník Zuzana Kašpárková.

divadlo

Výlet do pohádky
I přestože chuť a vůle do přípravy naší
největší společenské akce je velká, museli jsme po jednatřiceti úspěšných ročnících učinit rozhodnutí nejtěžší.
Z důvodu koronavirové epidemie, která na začátku jara
zasáhla naši drahou vlast, se v zájmu ochrany vašeho
zdraví termín konání 32. ročníku Výletu do pohádky posunuje o celý rok, tedy na rok 2021. Těšíme se na milá
setkání s vámi v našem čarovném lese.
Vedení SRPŠ

HALENY

I do činnosti našeho divadelního spolku nemile zasáhla koronavirová pandemie. Tolik očekávaná premiéra je připravena. Bohužel termín vystoupení pro Vás
diváky je vzhledem k současné situaci odložen na neurčito:
Vážení příznivci divadelního spolku Haleny.
Opět o sobě dáváme vědět a to rovnou s novou premiérou.
V našem kulturáku odehrajeme hru Zvířátka na letišti.
Termín zveřejníme na našem FB.
Ač se může dle názvu zdát, pohádka pro děti to nebude,
ale klidně vezměte své starší ratolesti.

Hra je to poučná a je o tom, že lež má krátké
nohy a ne každý jsme takoví, jak se na první pohled může zdát.
Pokud máte chuť, čas a cestovatelského ducha, můžete
se s námi vidět i:
13. června v Uherském Hradišti, kde odehrajeme v rámci benefiční akce "Den pro rodinu" pohádku O třech doktorech.
8. července na Divadelním festivale Pod širým nebem v Hustopečích s komedií Dva na kanapi.
18. července Minifestival Divadlo na zámku Uherský Ostroh,
Dva na kanapi.
A protože nabídky se stále hrnou, sledujte i náš FB, kde dáme
včas vědět o dalších představeních.
Divadlu zdar, vaše Haleny.
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Upřímné díky a vše nejlepší...

Dožití se padesáti let bylo dříve považováno za požehnaný věk a očima našich
předků to bylo spojováno s Abrahámem, který se dožil velmi vysokého věku. Často
se proto označovaly tyto narozeniny jako abrahámoviny. Je to jakýsi mezník v lidském životě, kdy si stále ještě připadáme mladí, ale pomalu si začínáme uvědomovat i zkušenosti a poznání, které jsme získali na své životní pouti. Myslím, že mnozí
si pomalu uvědomujeme, že si začínáme „více pamatovat“.
Otec Tomáš patří mezi osoby, které mají tu výsadu, slavit své narozeniny v den,
který velmi milují děti, tj. na svátek Sv. Mikuláše. A pokud jsme Otce Tomáše poznali,
víme, že dokáže zůstat dítětem, přestože jinak působí dojmem rozvážného a úctyhodného muže. Mám za to, že dětské mše jsou nejen povzbuzením pro děti, kdy
s nimi dokáže velmi nenuceně komunikovat, ale i pro nás dospělé, kdy i my můžeme
být alespoň na okamžik opět dětmi, které se chtějí zapojit do diskuze.
O druhé neděli adventní jsme tedy na závěr mše svaté popřáli našemu Otci Tomášovi k jeho životnímu jubileu hodně zdraví, radosti, ochrany a pomoci Boží i všech
jeho patronů.
Přejmeme mu ať každý den, který prožívá je prozářen světlem a láskou a temnota
v něm nemá místo. Na všech cestách, po kterých putuje, ať jej provází a chrání Matka Boží. Nechť Duch svatý jej zahrne svými dary a přízeň Nejvyššího ho doprovází.
Jsme vděčni Otci Tomáši, že slyšel hlas Páně, který ho zval do kněžské služby
a odpověděl svým ANO. Stejně jako Petr (Skutky 3,4) modlitbou vyprosil uzdravení
chromému i my svými modlitbami jej provázejme v jeho kněžské službě a prosme
též za dar zdraví.
(ml)

farnost

Zdroj: www.farnosthalenkovice.eu

Tříkrálová sbírka v Halenkovicích
V roce 2000 se vydali do ulic první koledníci Tříkrálové sbírky v olomoucké
arcidiecézí a to na přání olomouckého
arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové
sbírky je Charita Česká republika. Letoš-

ní sbírka se konala již po dvacáté. V průběhu dvaceti let se malí koledníci v oblecích králů na základě staré lidové tradice
v doprovodu dospělých objevují v mnoha
našich obcích a městech, aby vykoledovali finanční prostředky pro potřebné.
Tříkrálová sbírka se stala největší
charitativní sbírkou v České republice.
A odhaduje se, neboť výsledky letošní
sbírky ještě nejsou známy, že prostředky, které byly vybrány za dobu trvání
sbírky, dosáhnou částky 1,5 miliardy
korun. O tak velké částce nikdo zpočátku
nepřemýšlel, neboť přání pana arcibiskupa ne všichni sdíleli, neboť poukazovali na ateismus a materiální zaměření
obyvatelstva.
Přesto vztah člověka k potřebným
je v něm dosti zakořeněn. Díky Tříkrálové sbírce je mnoha lidem, kteří chtějí

pomáhat druhým, umožněno přispět tam,
kde je toho nejvíce třeba. do sbírky bylo
za dvacet let její existence zapojeno jeden
milión dobrovolníků a díky ní bylo možno podpořit patnáct tisíc projektů. Cílem
sbírky je šířit radost a boží požehnání
a vykoledovat prostředky, které pomohou
lidem, kteří se ocitli v situaci, kterou sami
nedokáží vyřešit a rozvoj charitních služeb.
Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65% vybraných
prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15% je určeno na velké diecézní projekty, 10% na rozvojové projekty
v zahraničí, 5% na projekty Charity Česká
republika, 5% jsou zákonné režie sbírky.
Halenkovice obcházeli koledníci
Tříkrálové sbírky v sobotu 11. ledna
2020. Koledníci se vydávají na obchůzku
z obecního úřadu již v devět hodin ráno.
Včerejší ranní mlha a teplota kolem nuly
byly velkými protivníky našich koledníku zvláště v části Dolina a Svaté. Nevzdali to a je třeba ocenit, že i v nepříznivém
počasí prošli tuto část obce, aby pomohli
potřebným. Celkem koledovalo 12 skupin koledníků, tj. 36 dětí a 12 dospělých. Na své cestě nejen rozdávají radost
svým zpíváním, označením našich dveří
K+M+B+2020, ale také vždy prohodí pár
slov se všemi, kteří jim otevřou nejen
své dveře, ale i své srdce. Upřímné poděPokračování na straně 42.
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kování patří všem, kteří se podílí na této charitativní činnosti. Mám za to, že vždy
když se kasičky rozpečetí, tak je velkým překvapením částka, která je vybrána. Letos
to bylo 66 715 Kč, což je o 6 000 Kč více oproti loňskému roku.
Upřímné díky patří také Vám všem, kteří otevíráte dveře svých domů a bytů. Bez Vaší
štědrosti by nebylo možné pomáhat všem potřebným v jejich nouzi.
Z vybraných prostředků v roce 2019 Charita Otrokovice věnovala:
• 150.000,00 Kč na opravu balkónů na budově Charitního domu pro seniory,
• 85.000 Kč na nádrž pro dešťovku pro údržbu zahrady Azylového domu Samaritán
Výsledky Tříkrálové sbírky
• 50.000 Kč na fond humanitární pomoci pro
v rámci Charity Otrokovice
rychlou pomoc lidem v krizi.
Otrokovice
337.113 Kč
Z vybraných prostředků v roce 2020 Charita
Oldřichovice
15.562 Kč
Otrokovice by chtěla použít:
Spytihněv
65.424 Kč
• 150.000,00 Kč na renovaci interiéru domoKomárov
13.261 Kč
va pro seniory
Napajedla
187.858
Kč
• 50.000,00 Kč na fond humanitární poTlumačov
60.674 Kč
moci pro rychlou pomoc lidem v krizi
Pohořelice
32.667 Kč
• 45.000,00 Kč na provoz sociálních šatníHalenkovice
66.715
Kč
ků a skladu s potravinovou pomocí.
Žlutava
42.464
Kč
(ml)
Zdroj: www.farnosthalenkovice.eu
CELKEM
- 821.738 Kč

Děkovný dopis kardinála Duky dětem a studentům
Milé děti, žáci, žákyně, studenti a studentky,
píši vám tento dopis, protože myslím, že je to důležité.
Budu rád, když si ho přečtete a budete o něm přemýšlet.
Před několika týdny se změnily naše životy ze dne na den.
Nikdo to nečekal, nikdo na to nebyl ani v nejmenším připravený. Byli jsme zvyklí, že žijeme v bezpečné a svobodné
době. Že můžeme chodit, kam chceme, a můžeme se vídat
s lidmi, které máme rádi, kdykoliv na to máme chuť. Že můžeme libovolně cestovat. I když se vám třeba často nelíbilo, že od pondělí do pátku musíte do školy, byla to jistota.
Nic z toho najednou neplatí. Školy jsou zavřené, nesmíte
do kina a nemůžete se vídat s kamarády, jak jste byli zvyklí.
Dokonce vám dospělí, říkají, že raději nepůjdete ani na návštěvu za dědou a babičkou, abyste je neohrozili. Venku
skoro nikdo nechodí, život jako by zmizel. Všechno vypadá
— zahalené do roušek — strašidelně, pocit jistoty a bezpečí jako by se vytratil.
Bůh na nás sesílá různé zkoušky. Jsem starý muž a zažil jsem takové životní zkoušky, o kterých vy se už učíte
jen v dějepisu a neumíte si je moc představit. Koronavirus a jeho šíření je trochu jiný, protože se týká nás všech

a je na nás, jak v této zkoušce obstojíme všichni společně. Každý z nás máme svou velkou roli a je důležité, jak se k ní postavíme. Zvládnutí situace není v rukou jen naší vlády a státu,
našich skvělých a odvážných doktorů a zdravotníků nebo třeba hasičů, vojáků či policistů. Je v rukou každého z nás, a tím
teď myslím i vás, děti, žáky, studenty.
Svět se obrátil vzhůru nohama nejen vám, ale i vašim rodičům, prarodičům a učitelům. Je toho na ně hodně a dělají všechno možné, aby se o vás dobře postarali. Chtěl bych,
abyste si toho všimli. Abyste viděli, co pro vás vaši nejbližší
dělají, co se děje kolem vás, a že i vy můžete pomoct. Teď vidíte lásku, o které mluvil Pán Ježíš, v pravém slova smyslu v přímém přenosu. Lidé si pomáhají navzájem, šijí roušky, starším
lidem chodí na nákupy. Mladí zdravotníci, často ještě nedostudovaní, jsou připraveni na okamžik, kdy budou povoláni
do služby, aby se mohli starat o nemocné, skauti pomáhají
už od samého počátku.
Možná se zdá, že je to strach, který lidi spojil. Já si to ale nemyslím. Vidím, že to byla láska, která lidi spojila. Láska k bližnímu, obětavá a maximálně pokorná. Taková, jaká má být,
a která v tom světě před epidemií jako by nebyla tolik vidět.
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Dějiny jsou matkou moudrosti

Kdykoliv sledujeme zpravodajství, ať se týká jakéhokoliv média, vždy se informace týkají nového koronaviru. Mám pocit, že je to něco neuchopitelného, čeho bychom se měli bát a zatím si ani nedokážeme představit,
kam až se situace dostane.
Při pročítání zpráv na internetu mne zaujala jedna,
o kterou bych se chtěla s vámi podělit. Mezi lety 589
a 590 propukla prudká epidemie moru. Epidemie pustošila nejen byzantský Východ, ale také západní franskou říši. Samotní římští občané pokládali tuto epidemii
za Boží trest za zkaženost města. První římskou obětí
moru byl papež Pelagius II., který zemřel 5. února 590.
3. října 590 byl zvolen Řehoř novým papežem a přijal
jméno Řehoř I.
V chrámě sv. Sabiny vyzval Řehoř Římany, aby zkroušeně jako kajícníci následovali příklad obyvatel Ninive.
„Rozhlédněte se kolem: hle meč Božího hněvu se rozmáchl nad veškerým lidem. Nečekaná smrt nás vytrhuje ze světa a nedopřává nám ani minutu času. Ve stejné
chvíli kolik je zde kolem nás těch, které postihlo zlo,
aniž by mohli pomyslet na pokání.“
Řehoř nařídil sedminásobné litanie, procesí vycházející ze sedmi různých kostelů směrem k vatikánské bazilice za zpěvu litanií, aby usmířil Boží hněv. To je původ
tzv. „Litaniae maggiori“ neboli prosebné dny, kdy prosíme Boha, aby nás uchránil před protivenstvím.
Římem kráčelo sedm průvodů mezi starými budovami.
Lidé kráčeli pomalými krokem bosí, hlavy měli pokryty
popelem. Když tyto průvody procházely městem, ponořeny do pohřebního mlčení, mor dorazil s takovou prudkostí, že v krátké době jedné hodiny zemřelo osmdesát
lidí, padli mrtví na zem. Ale papež Řehoř I. nepřestal ani
na chvíli povzbuzovat lid, aby pokračoval v modlitbě.

Dle legendy aurea Jakuba z Varazze byl
na přání papeže v průvodu nesen obraz Panny Marie,
který namaloval evangelista sv. Lukáš. Jak se obraz krok
za krokem blížil, vzduch se stával zdravější a čistší a nákaza moru se rozpouštěla, jako by nemohla snést jeho
přítomnost. Když kajícníci došli k mostu, spojující město
s Hadriánovým mauzoleem, náhle bylo slyšet sbor andělů, kteří zpívali: ‚Regina Coeli, laetare, Alleluja – Quia
quem meruisti portare, Alleluja – Resurexit sicut dixit,
Alleluja!‘ Řehoř odpověděl silným hlasem: ‚Ora pro nobis,
rogamus, Alleluja!‘“ Po zpěvu andělé utvořili kruh kolem
obrazu Panny Marie, a když Řehoř pozvedl zrak, spatřil
na vrcholu hradu Anděla, který utíral meč skropený krví
a ukládal ho do pochvy na znamení, že trest je u konce.
Pokud se ptáme ve svých modlitbách, co máme dělat,
najdeme vždy odpověď na jakoukoliv otázku. Myslím,
že jedině modlitba a pokání nás může zachránit, stejně
jako obyvatele Ninive nebo Říma. Kdo jiný než Matka
Boží nám může ukázat tu správnou cestu. Ona tak činí
neustále, přimlouvá se za nás a nabádá nás k vnitřnímu obrácení. Když se příliš vzdálíme, přichází za námi.
Ve všech zjeveních – La Sallete – Lurdy – Fatima – Amsterodam a Medjugorje nám připomíná, jak máme žít,
abychom odvrátili Boží hněv. A doba postní nás přímo
vybízí k tomu, abychom změnili svůj život a upřeli svůj
zrak ke kříži. Ano život v Ninive je pro nás velmi vzdálený,
mnozí z nás ani nevíme, že kdysi existovalo takové město.
Řím šestého století si dokážeme představit lépe. Mějme
víru a stejnou vytrvalost v modlitbě jakou měl papež Řehoř I.. Potom společnými modlitbami i kajícím chováním
můžeme usmířit Boha, neboť Panna Maria nám svými
přímluvami bude pomáhat.

I vy můžete pomoct a já vás o to prosím. Plňte svoje úkoly na dálku svědomitě. Poslouchejte svoje rodiče a učitele; věřím tomu, že i těm méně oblíbeným
už se po vás moc stýská a udělali by všechno pro to,
abyste mohli zase normálně společně svádět boj
se vzděláním ve třídě. Rodiče se snaží být vám ku pomoci při plnění vašich školních povinností, ale ani oni
nezvládnou všechno. Když budete bez odmlouvání
a s radostí přistupovat k vaší škole na dálku, pomůžete tak všem a všichni si toho budou moc vážit. Vždyť
vy, děti, jste ti Pánem Ježíšem nejmilovanější a ve vás
je naděje. A jsem přesvědčen, že je mezi vámi mnoho
takových, kteří jednou jako dospělí budete pomáhat při
řešení dalších, jiných těžkých zkoušek, které přijdou.
A k tomu budete potřebovat vědomosti, znalosti a zkušenosti, které i teď získáváte tak intenzivním, nezvyklým způsobem při vyhlášení nouzového stavu.
Na začátku dopisu jsem psal, že „jako by se ztratil pocit jistoty“. Záměrně jsem použil podmiňovací způsob,
kondicionál, jak se učíte vy větší v českém jazyce. „Jako
by“… ve skutečnosti se ale jistota neztratila. Jsem si jist,

že Bůh nás má rád. Že i tato zkouška má
svůj důvod. Nevím, možná se má ukázat, že i mobily, tablety a komunikace na dálku, všechno, co vaši
rodiče nemají rádi a my staří tomu tolik nerozumíme, má svou světlou stránku a může nás posunout
dál. Možná se má ukázat, že umělá inteligence pro
lidstvo nemusí být hrozbou, ale naopak nám pomůže přežít, či vyvarovat se nemoci, třeba díky chytré
karanténě. Anebo třeba jen Bůh viděl, že je načase,
abychom se zklidnili, začali v tichosti svých duší přemýšlet a našli k němu zpět tu správnou cestu, cestu
lásky a pokory.
Vám dětem moc děkuji, že se učíte a pomáháte svým rodičům a učitelům. že jim dáváte radost
a smysl všechno zvládnout. Vážím si toho.
Myslím na vás a vám všem, vašim rodičům, prarodičům, blízkým, přátelům, učitelům, kamarádům
a všem lidem vyprošuji Boží milost.

(ml), Zdroj: www.farnosthalenkovice.eu

kardinál Dominik Duka OP
arcibiskup pražský a primas český
Zdroj: www.dominikduka.cz
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Putování s dětmi z první třídy

V úterý 26. listopadu
začalo naše tradiční putování s dětmi z první třídy. Společně se snažíme rozšířit
jejich obzor četby a také prohloubit dovednosti v získávání
informací v různých institucích mimo školu. Tou nejbližší
je pro prvňáčky naše místní knihovna. Na velkém setkání,
kde prověřujeme znalost prvních písmenek, se děti dovídají o halenkovické pověsti o loupežnících Ondrášovi a Jurá-

šovi, která je důležitá pro splnění cíle. I letos se paní Alince, jež je nedílnou součástí této pověsti, podařilo přemoci
obrovskou vzdálenost, která nás dělí. Přijala naše pozvání
a přivezla dětem poklad. Malí lovci nejprve plnili dané úkoly, aby pak mohli společně nahlédnout na nejkrásnější tajemství. Radost z objeveného pokladu z nich jen zářila. Slib,
že se o svůj Slabikář budou pečlivě starat, učinili všichni
svižně a bez rozdílu.

Po setmění Dobrý ročník

Po setmění Vrtěti psem

Ve středu 20. listopadu v podvečer se naplnilo komorní prostředí halenkovické knihovny místními občany. Náplní tohoto
setkání bylo seznámení s dílem anglického spisovatele Petera
Mayle spojené s promítáním filmu Dobrý ročník, který byl natočen na motivy jedné z jeho knih. Takový kulturní večer byl
v tomto roce již třetí. V březnu se přítomní seznámili s argentinským spisovatelem Julio Cortázarem a filmem Zvětšenina, v září
s knihou Na cestě Jacka Kerouaca a Formanovým filmem Vlasy.
Večery, poeticky nazvané Po setmění, si spolu s místní knihovnou organizují sami účastníci, stejně jako navrhují náplň dalších
setkání. Takové večery, které jsou svou náplní a formou bližší
filmovému klubu než vesnickému posezení, bychom očekávali
spíše ve větších městech než v obci s necelými dvěma tisíci obyvatel. Každý z těchto večerů je volně přístupný všem a neustále
se zvyšující počet návštěvníků svědčí o jejich stoupající oblibě.
Podmínkami, které podle organizátorů musí být dodrženy, jsou
spolupráce
občanů, pořadatelů
a
respektování
přání přítomných.
I tak se nebude
jednat o masové
akce. Mohou však
rozšířit kulturní
prostředí v obci
a přispět tak k moderní funkci obecní knihovny jako
„obýváku obce“.

Čtvrté besedování „Po setmění“ navázalo na předchozí setkání,
kdy nám paní Svatava Navrátilová přislíbila besedu na téma „Vliv
médií na naše osudy aneb Jak vzniká zpráva?“ s promítáním filmu Vrtěti psem. I přes nabitý program hlavního hosta paní Navrátilové se setkání podařilo uskutečnit. Hořkou komedii USA
z roku 1997, v hlavních rolích s Dustinem Hoffmanem a Robertem
De Niro, v režii Barry Levinsona jsme v knihovně shlédli ve středu
22. ledna. Filmový příběh nám předkládá, jak mocná může být síla
médií na politické scéně. Po skončení filmu paní Svatava Navrátilová pohovořila o tom, co zpráva je a jak vlastně vzniká. Hosté
se pak podělili o své vlastní zkušenosti z různých oborů na dané
téma. Shodli se v tom, že je třeba o všech informacích a zprávách,
které se na nás hrnou ze všech stran, a které se přímo dotýkají našeho každodenního života, znovu a znovu přemýšlet. Opět se rozvinula bohatá diskuze. Při ní vznikl také námět na uspořádání
besedy pro širokou veřejnost s paleontologem panem Martinem
Holubem, který se večera aktivně zúčastnil.
Na páté setkání „Po setmění“ připravujeme besedu s názvem
„Co nám říká moderní umění“ s panem Antonínem Slaníkem, při
kterém promítneme film Pollock, opět z dílny amerických tvůrců.

- as -

I do těchto večerů nám zasáhla koronavirová pandemie a tuto besedu, která byla plánována na březen 2020,
přesouváme na dlouhé podzimní večery. Těšíme se na setkání s vámi.
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Rodné údolí

Předvánočním country zpíváním jsme se rozloučili i s Jirkou
Veselým. V současné době, kdy se nemůžeme setkávat osobně,
je důležité pilovat písničky k táboráku doma. Stále platí, až se léto
zeptá, sejdeme se i u slibovaného táborového ohně a s kytarou.
Budeme rádi za každého dalšího odvážného kytaristu, který nás
podpoří nejen hrou, ale klidně i zpěvem – nebojte se ozvat…

Dopis Ježíškovi

Letošní kouzelný stromeček splněných přání v knihovně pomohly ozdobit děti z druhé třídy ZŠ Halenkovice. Proletěli jsme
se společně světem a pozdravili zahraniční mystické postavy, které přinášejí dárky především hodným dětem třeba v Holandsku,
Rusku, Německu a mnoha dalších zemích. Bohatší o další zážitky
jsme se vrátili do našich končin. Na základě nabitých zkušeností
jsme pak společně napsali dopis Ježíškovi, abychom mu pomohli s inspirací, co má halenkovickým dětem do knihovny přinést.
Poctivě jsme tajné psaní přivřeli do okna a pak se rozešli domů
za svými rodinami, očekávat slavný příchod.

Nadílka

V knihovně se také letos nakládalo,
a protože čtenáři všech generací jsou
báječní a určitě nejen v naší knihovně;-), prosincová nadílka v podobě
knižních dárků byla bohatá.

Pokračujeme v setkávání
s dětmi ze školní družiny

Na podzim jsme začali číst s dětmi ze školní družiny a čekáme stále na odvážlivce, který nám pomůže rozjet šachový turnaj
v knihovně.

Vánoční nadílka
v kroužku programování

Poslední kroužek programování byl před Vánoci organizován
v poněkud netradičním duchu. Účastníci kroužku programování
si měli možnost, pod vedením zkušeného programátora Jakuba
Jeřábka, vyzkoušet vytvořit opravdovou aplikaci pro mobilní telefon. Spolupracovník pana Ondřeje Gabrhelíka, který se zabývá
profesionálním vývojem aplikací pro mobilní telefony si i přes
vánoční shon našel čas se dětem věnovat a ukázat jim, jak profesionální programování vypadá. Děti si pod jeho vedením nainstalovaly vývojovou aplikaci Android Studio do notebooku a pomocí
této aplikace zvládly v tomto posledním kurzu roku 2019, vytvořit jednoduchý program, který si po tom měly možnost spustit
na svých mobilních telefonech. Pro děti to byla velice zajímavá
lekce, ze které byly nadšené.
MB

Účastník kurzu za programátory:
Přišli jsme do kroužku programování, kde jsme měli slíbené
překvapení. Překvapení bylo takové, že za námi přišel programátor ze strýcovy firmy. Pak jsme si zapnuli svoje stroje a čekali
na pokyny. Potom jsme si zapnuli programy, začali jsme programovat a vytvářeli aplikaci. Bylo to něco úplně jiného, co jsme ještě
neznali.
S programováním Ozobotů se to nedalo srovnat. Různé příkazy,
zkratky atd. Byl to prostě úžasný zážitek. Naprogramovali jsme
aplikaci, kde bylo jedno tlačítko s možností přepínání až tří stránek a promítání obrázků. Protože programovat není vůbec žádná
lehká věc. Chceme poděkovat Ondrovi a jeho parťákovi za krásný
zážitek.
Programátoři z kroužku programování
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Slavná britská výstava láká

Nejen pro milovníky kvetoucích rostlin
všech možných druhů a barev se v pondělí 13. ledna 2020 uskutečnila beseda
na téma „Květinová výstava v Chelsea
2019“. Tato prestižní zahradnická výstava se ve Velké Británii v londýnské čtvrti
v Royal Hospital Chelsea (Královské nemocnice v Chelsea) koná už od roku 1913
a pořádá ji společnost Royal Horticultural
Society. Koná se každý rok v květnu a trvá
pouze 5 dní. Městský park se pomocí lidské píle a těžké techniky mění ve výstavní
prostory teprve pár dní před akcí samotnou. Staví se pevné zahradní prvky, pergo-

ly, chodníky, dováží a sází vzrostlé stromy.
Květena je instalována do různých bizarních tvarů, jsou zde tematické ukázky zahrad, jednotliví vystavovatelé se předhání
v realizaci svých nápadů. Po otevření jsou
první dny soutěžní expozice určeny pouze pro odbornou veřejnost, která hodnotí
jednotlivé exponáty a pro členy královské
rodiny. Mezi ukázkami nejvýznamnějších
zahradních architektů, se objevila zahrada, jíž vtiskla podobu její královská Výsost vévodkyně z Cambridge, Kate. V roce
2019 se výstavy zúčastnilo přes 150 000
návštěvníků, kteří se sjeli z celého světa
a mezi nimi i paní Vlasta Hrózová z Halenkovic.
V zimním mlhavém odpoledni beseda
s pestrou paletou více než 250 snímků,
které pro nás paní Hrózová připravila
a velmi poutavě komentovala, hřála u srdce. Snímky na přednášku vybírala z neuvěřitelných 1500 fotografií, které na této výstavě pořídila během jednoho návštěvního

Tříkrálové setkání v knihovně
Dne 17. ledna 2020 se 25 žáků ze 4. třídy zúčastnilo
„Tříkrálového besedování v knihovně.“ V rámci tvořivého
dopoledne se žáci o původu svátku Třech králů a jeho slavení dozvěděli z historických pramenů formou poslechu,
vlastní četby, kreslení a i v animované filmové podobě.
Překvapením pro čtvrťáky byla také divadelní hra o Třech
králích, kterou si všichni náramně užili. Poohlédnutím
za uplynulým obdobím jsme se symbolicky rozloučili s vánočním časem.
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dne. Zaměřovala se na detail květů, a kromě popisu jednotlivých druhů rostlin, nás
provedla i zázemím celé akce. V průběhu
jednoho dne se putování rájem zúčastní
přes 40 tisíc návštěvníků. Proudící davy
byly ze snímků hmatatelné.
Procházka květinovou výstavou v Chelsea s paní Vlastou Hrózovou byla neskutečným zážitkem. Přislíbila nám besedu
o slavných anglických zahradách, které
byly součástí tematické návštěvy britských
ostrovů. Mohla by se uskutečnit v lednu
příštího roku. Už teď se těšíme.
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Jaroslav Kovanda u nás

Spisovatel přijal naše pozvání a téměř celé pondělí
17. února jsme mohli prožít v jeho milé společnosti. Setkání
proběhlo s dětmi z 2., 3. A a 3. B třídy v doprovodu paní učitelek. Všichni jsme se vešli do prostoru dolního přísálí. Nejprve děti autorovi naslouchaly, když jim četl ukázku ze své
knihy Nejaký Jura Vičík a pak společně vytvořili malířskou
dílnu. Malí výtvarníci kreslili ilustrace, k jeho dětským básničkám z knihy Moje přítelkyně žížala. Nechali si poradit
ve svém tvůrčím rozletu a fantastická díla se začala vylupo-

Do naší knihovny přibyly knihy
Jaroslava Kovandy:
Knihy pro děti
Moje přítelkyně žížala - Sbírka básní
o zvířátkách a přírodě.
Cirkus Bruno Výpravná báseň o vlaku,
ve kterém cestuje Cirkus Bruno, a míří
do Zlína se všemi možnými i nemožnými
účinkujícími.

vat. Odměnou nám byla pestrá výstava jejich děl. Pan Kovanda nejlepší kresby vyhodnotil a ocenil. Nakonec všem žákům
věnoval autogram.
Odpoledne se spisovatelem, sochařem, výtvarníkem,
básníkem, panem Jaroslavem Kovandou patřilo veřejnosti. Autor přečetl ukázky ze svých knih Divadlo prchajících
a Nejaký Jura Vičík a v rámci omezených časových možností
přiblížil alespoň malou část ze své rozsáhlé tvorby. Poté hosté s panem Kovandou velmi zaujatě diskutovali o životě.

Knihy pro dospělé
Gumový betlém
Rozsáhlý román zachycuje rodinnou historii, ale je současně i venkovským románem.
Autor jej psal více než deset let. Román byl
nominován na cenu Josefa Škvoreckého.
Třešňové týdny - Kniha popisuje osud
člověka, který své mládí prožil v období
německé okupace a v poválečném období
především ve Zlíně.

Jak jsme Holenu učili slušnému chování
V únoru jsme se sešli s dětmi ze třídy Sluníčka a naučili našeho Otesánka zdravému
stravování. Děti ze třídy Koťátka, které už jsou v předškolním věku, nás provedly knihovnou a paní učitelky a tetu knihovnici učily správnému chování ke knihám. Nakonec Kocourovi v botách pomohly zachránit tonoucího. Děti z Berušek trpělivě vedly Holenu,
sestru Marušky z Dvanácti měsíčků, k zásadám slušného chování. A protože jí byly dobrým příkladem – povedlo se.

Nejaký Jura Vičík - Příběhů nějakého Jury
Vičíka je 19 a jsou psány v jeho rodné valaštině.
Divadlo prchajících - Průřez povídkovou
tvorbou Jaroslava Kovandy od roku 1960
po současnost.
Kufr z pískovce - Výbor z poezie Jaroslava Kovandy Kufr z pískovce nabízí čtenáři
průřez jeho básnickou tvorbou od poloviny
70. let minulého století po současnost.

Připravujeme
Březnové akce Bazar
knih, Beseda o Japonsku, Po setmění a další,
které byly v plánu v nejbližší době,
jsme posunuli prozatím na neurčito.
Čekáme na uvolnění důležitých opatření, která jsou v platnosti z důvodu
koronavirové epidemie.
V  březnu jsme získali z Ministerstva kultury ČR z programu
VISK 3 státní dotaci na nový dataprojektor pro knihovnu. Původní
dataprojektor je už za hranou své
životnosti a zakoupením nového
se nám výrazně zlepší technické
možnosti pro prezentace fotografií
při besedách pro větší počet hostů.
Pavlína Bieberlová, knihovnice
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hasiči

HASIČI V AKCI

23. prosince 2019
Dne 23. prosince 2019 jsme v dopoledních
hodinách byli Policií ČR požádáni o technickou pomoc s odstraněním spadlého
stromu v prostoru „nové silnice“.
J. Gabrhelík

31. prosince 2019
Ani na Silvestra naše jednotka nezahálela a díky nedbalosti při těžbě dřeva byla
v 17:02 vyslána KOPISem s technikou CAS
30 TATRA 815 na dohašení pěti ohnisek

Nové vybavení
Dalším pomocníkem jednotky
je nový výjezdový tablet Lenovo.
Tablet je opatřen aplikací Rescue
navigátor společně s navigací.

V naší automobilové stříkačce CAS
30 bude umístěna nová elektrocentrála Endress. Nahradí starší elektrocentrálu Honda ECT 6500, která
bude předána pro potřeby obce.
Centrálu dodala firma Duffek s.r.o.,
vystroj-vyzbroj.
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po pálení klestu v Kucharici poblíž cesty
k lomu na Žlutavě. Po příjezdu bylo místo
události nasvíceno osvětlovacím stožárem, byl natažen útočný proud a během
asi půl hodiny, byla ohniska prolétá vodou
a zlikvidována.
M. Palúch
11. února 2020
Technická pomoc v části Kržle. Jednotka
byla povolána k odstranění dvou stromů
spadlých přes cestu blokujících průjezd
k rodinným domům.
J. Gabrhelík

Kulturní
a společenský
život

Svařák tekl proudem
Tak jako každý rok jsme pomohli s přípravami na akci Rozsvěcování vánočního stromu. Již tradičně jsme navařili svařák, kterého bylo letos rekordních 80 l a všechen
se prodal. Pro děti jsme připravili čaj. Tato
kulturní akce se opět vydařila. Poděkování
patří všem, kdo se na ní podíleli.
Josef Gabrhelík

Pro naši jednotku byla zakoupena resuscitační sada
a tři kusy svítilen na přilby
Peli 3315 s držákem. Vybavení bylo pořízeno z finančních prostředků obce.
Josef Gabrhelík
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Ohlédnutí za rokem minulým
Dne 10. ledna 2020 se v místním kulturním domě uskutečnila
Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů (dále SDH)
Halenkovice. Výroční schůze se zúčastnila většina členů SDH
a pozvání přijali jak starosta obce p. Jaromír Blažek, tak i zástupci našich spřátelených sborů z Halenkova a Otrokovic. Za Okresní sdružení hasičů Zlín se zúčastnil bratr Martin Holčík, který
je zároveň garant prvního okrsku.
Schůzi zahájil starosta SDH bratr Josef Gabrhelík st., který
všechny přivítal a seznámil přítomné s programem. Po zahájení
a přednesení zpráv o SDH, jednotce, mládeži a pokladní zprávy
následovaly volby do výboru SDH.

Loučící se starosta SDH Halenkovice
Josef Gabrhelík, st.

Největší a taky jedinou změnou byla funkce starosty
SDH. Bratr Josef Gabrhelík se rozhodl dále ve funkci nepokračovat.
Na toto místo byl navržen a schválen bratr Michal Palúch.
Po ukončení voleb následovala diskuse. Nejdříve promluvil bratr Martin Holčík, následně si vzal slovo starosta
obce. Zhodnotil celoroční práci, vyzdvihl práci s mládeží
a veřejně poděkoval Josefu Gabrhelíkovi st. za dlouholetou
činnost ve sboru a vykonávání této nelehké funkce a předal mu věcný dar s poděkováním rady obce.
SDH Halenkovice

Zleva starosta obce Halenkovice Jaromír Blažek
a nově zvolený starosta Sboru dobrovolných
hasičů Halenkovice Michal Palúch

Umělé dýchání i masáž srdce

Dne 26. ledna 2020 v neděli dopoledne se sešli členové jednotky SDH Halenkovice v zasedací místnosti na zbrojnici, kde
bylo naplánováno další z řady školení. Tentokrát to byla zdravověda, kterou přednášel Jirka Fürst, člen jednotky, zdravotník a „šílenec“ do záchranářství.
Díky jeho velkým a profesionálním znalostem jsme se dozvěděli, naučili a vyzkoušeli si např. kardiopulmonální resuscitaci (KPR neboli nepřímou masáž srdce s umělým dý-

Martin Holčík - zástupce
Okresního sdružení hasičů Zlín
a garant prvního okrsku

cháním) s využitím ambuvaku, použití AED (automatizovaný
externí defibrilátor), Heimlichův chvat, aj.
Členové jednotky si tak znalosti nejen osvěžili, ale hlavně
pod odborným dohledem Jirky vyzkoušeli a nacvičili.
Tímto chci Jirkovi Fürstovi a jeho úžasné pomocnici
za všechny poděkovat a těším se na další pokračování ve školení ze zdravovědy.

M. Palúch
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Vodění medvěda

O víkendu ve dnech 22. února – 23. února 2020
se jako každý rok konalo tradiční vodění medvěda pod vedením SDH Halenkovice.
První den se šlo po trase U Svatých, Dolina,
Obecnice a část Pláňav. V tento den nám krásně
přálo slunné počasí a překvapil i hojný počet
účastníků, který činil přes 35 masek.
Druhý den se šlo po trase Katernice – Chobotov, Dolní Konec, Zádřinoví, Kopec, Záhumení,
Pláňavy.
Den druhý je vždy kritický, protože první trasa
je dlouhá a obsahuje hodně kvalitní a dobré domácí slivovice. Ale i přesto nás bylo přes 25 masek. Akce se velice povedla a myslím, že budu
mluvit za všechny zúčastněné, když vám poděkuji za vaši skvělou pohostinnost a dodržování této
tradice.
Radka Kašpárková, Foto: Jana Kašpárková

Pochovávání basy

„Umřela na vir basa milá, celý rok tu s nama byla. A všeci Ti,
keří ju měli rádi, přišli, zapili, aj pobečali.“ Ale nebojte sa, nebylo to zas tak smutné. Jídla a pitího bylo dosť, obsluha byla
mírná a ceny milé, muzika hrála, tak jak sa patří na smuteční
hostinu. Aj lidí přišlo víc jak na zastupitelstvo, enem starosta chyběl (prý sa dlúho kúpal). Ale aj tak byla basa náležitě
pochovaná. A jaký program jí připravili!! Průvod dlúhý jak

Honění kota
„V Zádřinové byla hospoda U Bednaříků. Bývaly v ní i zábavy.
Z doby, kdy jsem chodil na měšťanku do Napajedel, to je koncem
války, si pamatuji zábavu, jejíž součástí bylo Honění kota. Aspoň
tak se tomu říkalo.
Zábava probíhala normálně, hudba hrála. Uprostřed zábavy
vešli do sálu dva dospělí hoši. Měli na sobě kožichy, na hlavě slaměné čepice. Každý držel konec silného provazu a v ruce měl
každý kocár, to je krátký kus dřeva a na něm uvázaný krátký provaz, tedy něco jako krátký bičík.
Oba šli pomalu podél protějších stěn sálu a tak jímali všechny, stahovali je na parketu, až je shromáždili do kola, ovázaného
provazem, který drželi. Po celou dobu stahování tanečníků celý
sál zpíval, spíš deklamoval „ Bij kota, bij kota, ale nezabij!“ a hudba k tomu hrála, stále dokola.
Při stahování tanečníků i po něm oba svými kocáry šlehali
do lidí na parketu, ale jen náznakem, asi jako při šlehačce na Velikonoce. Po chvíli šlehání skončili, provaz smotali, oba odešli
a zábava pokračovala normálně dál.“

Pavel Kociánů, pěsničky svojů tesknosťů rvaly uši a bečání
bylo slyšet prej až na Dolině. Doktor ze svojů sestrů všecky
naočkovali proti temu koronavirusu, také sa cvičilo v rytme
a občas aj do rytmu, protože fyzička našich hasičů „skoro“
nezná hranic. No a tych hříchů co bylo, šak sme si nemohli
vybrať!! A že sme to všecko přežili, tož na rok sa zase sejdeme. Co vy na to?
M. Palúch

z pamětí pana Jindřicha Juřeny klempíře
Tolik sdělení pana Jindřicha Juřeny, klempíře.
V knize Pět století rodu na pozadí dobových událostí 1504
– 2000, autor Petr Bednařík, je na stranách 226 a 227 nákres
a půdorys bývalé Bednaříkovy hospody. Z půdorysu se dá odhadnout, že sál měl rozměry asi 10 x 6 m. Hudba byla na galerii
v 1. patře mimo sál.
Kolik lidí se mohlo účastnit zábavy, kolik jich mohlo tančit, jak
velký byl taneční parket, jak lidé seděli, kolem stolů nebo byly
židle přiraženy kolem stěn, to se nedá z obrázku určit. A co znamenalo to "honění a bití kota"? Tehdy to bylo pro mě záhadou.
Ale zásluhou toho jsem se dostal k "Halenkovickým pokladům",
a tak si nejen o tomto zvyku mohou přečíst v Halenkovických
zpravodajích všichni. Ale pořád platí – Stále ještě žijí lidé, kteří
si pamatují... A nejen o takové zábavě. Stále ještě žijí lidé, kteří
si pamatují staré Halenkovice. Víte od nich něco? Máte nějaké
památky nebo vzpomínky? Nenechávejte je zapomenout nebo
si je nenechávejte jen pro sebe. Vždyť halenkovická knihovna
a redakce Halenkovického zpravodaje jsou uprostřed obce.
- as -
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Hasičský ples

Po roce se kulturní dům v Halenkovicích opět rozezněl tóny
skupiny Midnight Express, což značilo jen jedno – je tu hasičský ples!! Návštěvnost nebyla díky okolním akcím rekordní, ale o to víc bylo veselo. Už od začátku za to kapela vzala
pěkně od podlahy, a tak se zábava rozjela velmi záhy. Hostem
večera byly holky se švihadly, která ukázaly svoji neuvěřitelnou mrštnost a souhru. Celý večer teklo pivo, víno, slivovice
a i nealko proudem, stejně jako pot z hostů na parketu. A kdo
vydržel taneční tempo a pitný režim, mohl si odnést domů
i nějakou tu cenu z naší bohaté tomboly. Za ni patří velký dík
našim sponzorům. A velké díky patří také všem, kteří se na
organizaci plesu podíleli. Tak za rok opět na viděnou.

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ

Nocování
V sobotu 23. listopadu přenocovali malí hasiči na hasičské
zbrojnici. Pro náš nový kolektiv mladých hasičů jsme připravili přenocování na hasičárně. Děti se sešly na večer, kde
si nejdříve zahrály různé hry, potrénovaly uzly a po večeři
se odebraly na kutě. Ráno po včasném budíčku následovala
snídaně, úklid a návrat ke svým rodičům. Věříme, že se dětem
nocování líbilo a těšíme se na další společné akce. Do kroužku mladých hasičů zatím chodí 15 dětí.

M. Palúch

Rozloučení

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás navždy
opustil bratr Josef Kubín ve věku 82 let. Pan Kubín byl
dlouholetým členem SDH Halenkovice. Své působení
ve sboru započal v roce 1965 a vykonával v něm funkci strojníka. Byl velmi obětavým a vzorovým členem,
staral se o svěřenou techniku,
účastnil se většiny akcí pořádaných sborem a vždy stál za
mladšími generacemi. S bratrem Josefem jsme se rozloučili ve čtvrtek 13. února 2020.
Čest jeho památce a upřímnou soustrast pozůstalým.

Mikuláš na hasičárně
Ve středu 4. prosince naši hasičskou zbrojnici navštívil Mikuláš se svou družinou. Tato akce byla uspořádána pro děti
z hasičského kroužku a pro děti hasičů. Všechny děti přislíbily, že budou hodné, a že budou poslouchat a pomáhat rodiJosef Gabrhelík
čům. Tak děti za rok na shledanou!
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Vladimír Krejčiřík – loučíme se

Smutná zpráva, v sobotu 1. února 2020 ve věku 70 let nás opustil kamarád modelář
a dlouholetý člen Letecko modelářského klubu Halenkovice pan Vladimír Krejčiřík.
Vladimír se věnoval převážně volnému letu, v těchto kategoriích úspěšně bodoval na celorepublikové úrovni. Dlouhá
léta také pracoval s mládeží jako vedoucí kroužku v Domě dětí a mládeže Matýsek Napajedla. Místní modeláři si také
jistě vzpomenou na modelářský obchod, který se svou ženou provozoval v Napajedlech.
Členové LMK Halenkovice vyjadřují pozůstalým a celé rodině upřímnou soustrast

Změny v plánovaných akcích

Vzhledem k vážné situaci způsobené pandemií koronaviru
se činnost LMK Halenkovice přizpůsobila Výzvě Svazu modelářů České republiky, z. s. ze dne 12. března 2020 a jejím následným úpravám.
Na základě této výzvy a dalších opatření vlády jsou zrušeny
všechny modelářské akce původně plánované na jarní termíny
roku 2020.
Po dobu nouzových opatření je také zakázán přístup na modelářské letiště na Vrchovici. Opatření se nevztahuje na osoby,
které zde provádí dozor nad majetkem, údržbu vzletové a přistávací plochy, letištní budovy a vybavení letiště.

Z důvodu uzavření ZŠ Halenkovice je přerušena
činnost modelářského kroužku při LMK Halenkovice.
Z důvodu zamezení šíření nákazy musela být bohužel zrušena
i exkurze halenkovického modelářského kroužku do Společnosti JOB AIR Technic a. s. v Mošnově a do firmy JETI model s. r. o.
v Příboře, která byla plánována na pátek 27. března 2020.
Exkurze bude zajištěna podle okolností v náhradním termínu
letos na podzim nebo na jaře příštího roku.
V případě uvolnění opatření a možnosti opětovného zahájení
činnosti LMK Halenkovice budete včas informování.
Modeláři
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Ohlédnutí za adventem s myslivci
Již po druhé jsme se jako myslivci zúčastnili příprav
ke každoročnímu rozsvícení vánočního stromu v Halenkovicích.
Tentokráte už s „pravým“ kančím gulášem. Proč pravým?
Protože jako jediným na světě se myslivcům v České republice podařilo zvítězit nad nemocí divočáků Afrického moru
prasat… Za to patří všem myslivcům obrovský dík.
Přípravu už jsme započali pár dní dopředu, aby všechno
klaplo na sobotu 30. listopadu 2019 „den D“.
V pátek v podvečer započalo na Větřáku v kotli bublat
na vývar pro adventní guláš. Mezitím členové spolku vykosťovali a upravovali zvěřinu pod přísným dohledem
hlavních kuchařů Karla Kašpárka a Jirky Musila, tak, aby
byli spokojeni jak s množstvím, tak velikostí kostek zvěřiny. Na dochucení a naložení již stačili sami dva. Nikdo z nás
si nedovolil, co se týče dochucení a naložení zvěřiny ani
„pípnout“. Jen jsme s chutí a poštipováním chlapů do toho
dávali ty svoje rady: „přidej, aj to je moc, a nezapomeňme
sa napit“… No vskutku bylo veselo, ale to musí být!
Druhý den hned ráno, už v plné zbroji a naostro to všechno začalo… „Pod kotlem zatopit, dřevo nanosit, cibula sem,
sádlo tam, koření, nestát nekoukat holoto líná… šak to znáte a chlapi makali jak ti dvá pískali, aby všeho měli…“
„Mezitím se chlapi z obce za nama zastavili, aby nám
všechny věci ke stromečku zavézli. Kotel, lavky, stoly atd.
Stánek jak má být, nám zapůjčila rodina Čevorova z Nové
Dědiny, aby stánků bylo dosť…
Na Větřáku mezitím cibula dávno zezlatověla, už i zvěřina se zatáhla a libá vůně z guláše se na Halenkovice do údolí z chaty nesla…“
V poledne vše hotovo, dochuceno, ochuceno… „Chlapi,
Děkujeme, že nenecháváte své psy volně
všeci dom a ve dvě v plné zbroji, ať stojíte před kulturápobíhat po honitbě, jde nám o život!
kem,“ znělo Jirkovi a Karlovi z úst!!! A dál???
„Šak to
znáte…setkání
Gulášsza
ani néprasetem
tři hodiny
zmizél
z kotla!!!
V případě
divokým
může
jít v tomto
období
i o život až
Vašeho
psa!
Lidé chodili, chválili,
koštovali
nic nezbylo…
celý výtěžek z této akce putoval pro děti z naší obce.
Poděkování patří všem členům spolku, kteří se aktivně
celé akce zúčastnili a vám všem za podporu, kterou nám
jako myslivcům za oplátku dáváte… Děkujeme!!!
Za MS Podlesí Halenkovice
Martin Jančík

PRÁVĚ SE RODÍME

Myslivci
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Upozornění

Děkujeme,
že nenecháváte
své psyklid!
volně
a pro přežití
nutně potřebujeme
pobíhat po honitbě, jde nám o život!
Již v březnu se v přírodě objevují první mláďata, která nutně
V případě setkání s divokým prasetem může jít v tomto
potřebují klid. Stejně tak jejich rodiče, aby se o svá mláďata
období i o život Vašeho psa!
mohli postarat.

PRÁVĚnás,
SE RODÍME
Nesbírejte
zabijete nás!

a pro přežití nutně potřebujeme klid!
Mláďata v přírodě nejsou opuštěná, matka je poblíž.

Již v březnu se v přírodě objevují první mláďata, která nutně
potřebují klid. Stejně tak jejich rodiče, aby se o svá mláďata
Členovémohli
mysliveckého
postarat. spolku
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Nesbírejte nás, zabijete nás!
Mláďata v přírodě nejsou
matka je poblíž.
Nesbírejte
nás,opuštěná,
zabijete
nás!
Členovénás,
mysliveckého
spolku
Nesbírejte
zabijete
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Mláďata v přírodě nejsou
matka je poblíž.
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zabijete
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č. 93

zahrádkáři

2020 / 1

Zpráva ČZS ZO Halenkovice za rok 2019

Vážení členové, dámy a pánové, přítomní hosté,
chtěl bych vás tímto jménem jednatele základní organice
ČZS Halenkovice přivítat na výroční členské schůzi a seznámit vás s fungováním a provozem spolku v roce 2019 pod vedením nového členského výboru.
Naše místní organizace nabízí svým občanům, ale i širokému okolí, několik pěstitelských služeb, které bohužel nebyly
tolik využívány jako v předešlém, co se úrody týká, velmi silném roce.
1) Pálenice zahájila provoz 7. srpna 2019 a ukončila 28. listopadu 2019.
Službu využilo 107 zákazníků, kterým bylo vypáleno 1.484 l
AA. Tržba činila 306.867,- Kč (z toho daň 215.215,- Kč). Pro
připomenutí zisk z pálení byl v roce 2018 – 2.909.094,- Kč.
2) Moštárna a povidlárna z důvodu nulové poptávky nezahájila provoz vůbec.
I když zisky byly v roce 2019 o více než 90% nižší než
v roce předešlém, bylo nutné provést opravy a údržbu majetku pro zachování řádného chodu organizace. Proto bylo
nutné čerpat především z finančních rezerv organizace.
Ve stručnosti vás seznámím, jaké investice se v průběhu
minulého roku realizovaly:
• Leden - nová plastová okna a vchodové dveře v povidlárně.
- přetěsnění vpusti do kotle a výměna výpustného ventilu.
• Únor - dokončení instalace a zprovoznění kotle ATMOS
v povidlárně.
• Duben - nové omítky vč. drenážního systému v pálenici
- nový plot kolem areálu pálenice zhotovený firmou pana
Kaňovského.
• Květen - nové osvětlení, vymalování a rekonstrukce komína
v pálenici.
• Červen - rekonstrukce v kanceláři pálenice.
- nový odpad v povidlárně.
• Červenec - oprava odpeckovače.
• Září - přetěsnění přepalovacího kotle a zateplení odpadů
pod nálevnou .
• Říjen - zkouška nového teplotního čidla v klubovém zařízení.
- osazení nových poklopů na studni.
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• Prosinec - inventury v areálu ČZS Halenkovice.
• Dále probíhaly v průběhu roku brigády na zajištění dřeva na pálení, údržba sadu u pálenice a sečení trávy.
Na podporu plánovaných akcí v letošním roce byla v listopadu podána radě obce žádost o investiční dotaci, která byla
schválena.
V roce 2019 se také opět naše základní organizace podílela
na významných akcích obce:
• v březnu se již tradičně konala „Halenkovská trnka“, která
obnáší degustaci vzorků a následně vyhlášení spojené se zábavou v halenkovickém kulturním domě.
• a v listopadu proběhlo rozsvěcování vánočního stromku.
V rámci těchto akcí bylo odpracováno 267 brigádnických
hodin bez nároku na honorář. Dále bylo odpracováno za rok
2019 - 962 hodin a z toho bylo 853,5 hodiny proplaceno.
Všem členům, kteří v loňském roce odpracovali 4 brigádnické
hodiny (a členům, kterým je nad 70 let), bude v roce 2020
poskytnuta sleva na pálení, pronájem klubového zařízení pro
člena zahrádkářské organizace (slevu nelze darovat či jinak
půjčit), sleva na moštování a dotovaná cena zájezdu. I na příští léta jsou tyto slevy podmíněné odpracováním 4 brigádnických hodin, nebo dovršením 70-ti let. Pokud bude chtít nový
člen ZS v roce svého přijetí uplatnit slevy na pálení, moštování, zapůjčení klubového zařízení a slevu na zájezd, je tato
sleva podmíněna odpracováním osmi brigádnických hodin.
Dále se od loňské sezóny zvýšila cena dřeva za pálení:
na 35 Kč/l AA a v povidlárně na 25 Kč/ h provozu.
Na základě pokynu Krajské organizace ČZS se v letošním
roce zvyšuje cena členského poplatku na 100,-Kč/čl.
V ZO ČZS Halenkovice je aktuálně 101 členů, mezi které přibyli v loňském roce 3 noví členové, jmenovitě Dušan Laluha,
Lukáš Jaroněk a Robert Hruban. Jednou z milých povinností
ZO je i sledování životních událostí svých členů, kterým jsou
zasílána písemná blahopřání a u příležitosti významných jubileí vždy osobní přání spojené s návštěvou a s darováním
malé pozornosti. Je nutné si také připomenout, že nás v minulém roce opustili dlouholetí členové a přátelé Josefa Juřenová,
Lubomír Vojtášek a Karel Žák, na které vzpomínáme. Prosím
všechny přítomné, aby povstali k uctění jejich památky minutou ticha.
Rád bych poděkoval všem členům, kteří
se svou činností aktivně podílejí na rozvoji a zachování spolku, členům členského výboru a dále členům, kteří pracují
nad rámec předepsaných brigádnických
hodin. Ale také spolupracujícím organizacím a jednotlivcům, kteří dlouhodobě
spolupracují na údržbě a chodu organizace a v neposlední řadě představitelům
obce Halenkovice, kteří také významně
podporují chod a zachování nejen našeho
zahrádkářského svazu, ale i všech spolků
činných na území obce.
Všem členům a přítomným přeji v roce
2020 především bohaté pěstitelské úspěchy, ale také pevné zdraví a životní radost
a pohodu.
Pavel Fürst, jednatel
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Zpráva o činnosti ZO ČSV Napajedla za rok 2019

Vážení přátelé, hosté, dámy a pánové.
Dovolte mě, zhodnotit naši činnost v uplynulém roce
2019.
„Úkolem včelařského spolku budiš
i nadále zdokonalovat včelařství tak,
aby svým posláním pečlivě plnilo
zemědělské výrobě a celé přírodě,
opylování ovocných stromů
a zemědělských plodin
a teprve pak medného výnosu.“

Tyto slova napsal před 70 lety př. J. Švejčara.

Jak se nám tato slova dařilo naplnit v roce 2019?
Spolek pracuje aktivně. Důkazem toho je i zájem včelařů o registraci v našem spolku. K 31. prosinci 2019 náš
spolek čítal 109 členů, jeden Včelařský kroužek mládeže, ale také jedenáct registrovaných a sedm neorganizovaných včelařů. Všem těmto 128 včelařům poskytujeme
vše co je pro chov včel potřeba. Chovatelé zazimovali
k 1. září 2019 982 včelstev na 135 stanovištích. Do Včelařského kroužku mládeže se přihlásilo 12 dětí. K počátku
roku 2020 máme ve stavu bohužel již o více jak 160 včelstev méně, (úhyny v podzimních měsících) a uvidíme,
co nám přinesou jarní měsíce. Některá zazimovaná včelstva byly slabá a zřejmě nepřežijí zimní období. V roce
2019 nám včely přinesly 13 417 kg včelího medu a vytavily jsme přes 650 kg včelího vosku. Chovatelé odchovali
251 včelích matek. Žádný z našich chovatelů nekočuje.
Mám pocit, že v roce 2019 si příroda, počasí i samotné
včely za velké podpory sv. Ambrože daly za úkol prověřit
naše včelařské znalosti a dovednosti.
Na samotném počátku jara včelstva vykazovala dobrý zdravotní stav. Výsledky vyšetření vzorků zimní měli
sezony 2018 naznačovaly, že včelstva byla na zimu připravena dobře. Na několika stanovištích byl sice nález
roztoče Varroa destruktor nad hranicí 3ks na včelstvo.
Očekával jsem, že chovatelé, kterých se tato situace týkala, zareagují a provedou patřičná opatření, ale pro připravené prostředky k přeléčení si nepřišel ani jeden.
Co se týká celkového vyhodnocení rozboru za rok 2019.
Jedna pětina vzorků je negativních, polovina vzorků vykazuje počty roztoče v toleranci, ale 31 vzorků má nadlimitní spad roztoče Varroa destruktor. Tyto výsledky napovídají o přístupu chovatelů k dané situaci. Ti chovatelé,
kteří přistupují k léčení svých včelstev zodpovědně, plní
předepsané postupy a metody ošetřování včelstev v průběhu celé včelařské sezony jsou ve výsledku negativní
nebo jen s nepatrným počtem roztočů ve spadu. Výsledky
rozborů zimní měli jsou údaje, které napovídají chovateli, jaká opatření musí udělat. Ti chovatelé, kteří mají
tyto vysoké spady roztočů, musí se vší zodpovědností svá
včelstva ošetřit zavčas tj. v průběhu brzkého jara. Léčivo
máme připravené. Co se týká ošetřování včelstev, musím
opakovat slova z loňska, včelstva je nutno sledovat a také
ošetřovat celoročně a nečekat na určené termíny. Pro sezonu 2020 jsme připravili nabídku léčiv k ošetření včelstev.

včelaři

Hodnocení včelařské sezony 2019.
V průběhu jarních měsíců roku 2019 kdy se střídaly dny
s poměrně vysokými teplotami a vzápětí bylo zase chladno
a větrno nastalo zasychání květů. V některých místech našeho katastru nastávaly velmi rozdílné podmínky. V místech
s horším počasím, slabou nabídkou nektaru a pylu měla
včelstva pomalý jarní rozvoj. O pár kilometrů dál byla situace úplně jiná. Při hlavní snůšce už bylo vše lepší a chovatelé,
kteří měli včelstva silná a zdravá, mohli na váhách zjišťovat
pěkné přírůstky. Zakrátko nastalo období sucha a snůška
zase poklesla. Po ukončení snůšky nebyl spad roztočů nikterak vysoký, což zřejmě uspokojilo některé chovatele a nechali svá včelstva osudu. Někteří čekali, zda ještě nenastane
situace s pozdní snůškou a včelstva neošetřovali. Nevidím
v tom vážný problém, vždyť v tomto období lze použít ošetření včelstev kyselinou mravenčí /Formidol/, který po pár
dnech vyprchá a případný med lze bez problémů vytočit.

Co se týká spolkové činnosti
Již po několik let se snažíme vám drobným chovatelům
usnadnit práci a připravit na spolkovém včelíně podmínky pro některé činnosti. Byla dokončena konstrukce před
spolkovým včelínem. V podzimních měsících jsme upravili
prostor po staré boudě a zakoupili plechový zahradní přístřešek, ve kterém bude možné již v této sezoně vytavit včelí
vosk, případně vytočit med. Vařák na vosk i medomet je připraven a k dispozici. Dokončit je potřeba ještě montáž vstupních dveří.
Činnost spolku není jen papírování, ale i potřeba fyzické
práce. Prostor spolkového včelína potřebuje údržbu, samotná budova také a připravit vše potřebné je spousta času
a hodin. Uvědomte si, že tuto činnost musí někdo vykonat
a není v silách jednoho či několika jedinců, se o tuto práci dělit. Každý člen spolku při svém vstupu se zavazuje k daným
podmínkám, za jakých jsme jej do spolku přijali. Je proto
nezbytně nutné, aby si tuto situaci každý z vás ujasnil a své
závazky si plnil. Nepomůže si říci, raději dám těch pár korun
a práci ať udělají jiní. Věřím, že v nadcházejícím roce se tato
situace změní. Přátelům, kteří přišli a odpracovali mnoho
hodin vesměs nad svůj závazek, děkuji. Pokud bych měl jmenovat tak se budou většinou opakovat jména z minulých let.

Hospodaření a stav finančních prostředků
Na základě zprávy pokladníka, mohu konstatovat, že hospodaříme dobře, finanční prostředky investujeme s rozmyslem a účelně. Děkuji tímto, obecním úřadům a městskému
úřadu v Napajedlích za finanční podporu, bez které by naše
činnost byla velmi složitá.

V  roce 2019 proběhly změny v zákonech a vyhláškách
Státní veterinární správy (SVS).
Jednoznačně je v nich stanoveno: Chovatel včel je chovatel
drobného hospodářského zvířectva. Tímto je dáno, že každý
chovatel je zodpovědný za chov, zdravotní stav včelstev, ale
také za škody a problémy včelami způsobené. Patří sem samozřejmě i šíření nemocí a nákaz. Toto je třeba si uvědomit
a podle toho se o vlastní včelstva starat. Znění zákonů si naPokračování na straně 56.
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Pokračování ze strany 55.

jdete na stránkách Státní veterinární správy pod odkazem
Metodický pokyn SVS. Tak jako v minulosti, platí oznamovací povinnost zemědělců při ošetřování kultur chemickými
prostředky. V roce 2019 agronomové hlásili vždy před aplikací těchto prostředků provádění těchto činností jak chovatelům, tak i výboru spolku a tyto informace jsme přeposílali
jednotlivým důvěrníkům.
Při naší činnosti se čím dál více setkáváme s problémem
některých chovatelů, hlavně začínajících, ale i s chovateli již
delší dobu chovající včelstva, že neví, neznají a hlavně nedělají to, co chov včel vyžaduje. Tuto situaci jsme se rozhodli
nějakým způsobem řešit. V prvopočátku jsme připravily několik pravidel, požadavků a informací, se kterými nově příchozí zájemce o včelařství seznámíme. Velmi vážně uvažujeme o možnosti připravit pro chovatele vzdělávací setkání,
kde prodiskutujeme aktuální situaci, rozebereme potřebné
a předáme informace ostatním.
Činnost Včelařského kroužku mládeže je již po několik
let stejná.
V současné době dochází do kroužku průměrně 8 dětí.
Jsme přihlášení do soutěže „Zlatá včela“, na kterou se již připravujeme. Děti se svými spolužáky již několik let u příležitosti „Dne země“ čistí břehy potůčku Boříčko. Nebylo tomu
jinak ani v roce 2019.

Ocenění členů našeho spolku navrhl výbor spolku.
Do hodnocení byla zahrnuta péče o včelstva, zájem o činnost v oboru včelařství a také aktivita pro spolek. Ocenění
dostali tito chovatelé př. Ing. Vladimír Šrámek, př. Josef Filip obdrželi od Českého svazu včelařů vyznamenání „Vzorný
včelařský pracovník“, od Okresní organizace Českého svazu
včelařů Zlín obdrželi ocenění „Vzorný včelař“ přátelé Pavel
Kocián, Božena Zbožínková a Jiří Láník. Čestné uznání obdrželi František Mišurec, Robert Švec, Svatopluk Solecký. Všem

Pečení medového pečiva
Již po několik let vždy v předvánočním čase pečeme s dětmi ze včelařského
kroužku mládeže perníčky nebo pečivo
s medem. Nebylo tomu jinak ani v letošním adventním čase. Na úterní odpoledne si děti z kroužku pozvaly své
maminky, babičky a spolužačky, aby jim
pomohly upéct a také nazdobit perníčky. Každoročně dětem v této činnosti
pomáhá paní Jana Očadlíková s Halenkovic, aby se jim dílo dařilo. Její perníčky
jsou opravdu krásné a za ta léta naučila
již mnoho dětí takto perníky ozdobit.
Pěkné a voňavé odpoledne uběhlo jako
voda ani se nám nechtělo domů. Děkuji vedení Domu dětí a mládeže Matýsek
v Napajedlích za poskytnutí kuchyňky
a zařízení bez čeho by se nám jen velmi
těžce takové akce dařilo organizovat.
Ladislav Žaludek
Vedoucí včelařského kroužku mládeže
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oceněným blahopřeji a děkuji za příkladný přístup ke včelařství.
Na měsíc září 2019 jsme pro členy a jejich rodinné příslušníky připravili vzdělávací zájezd. Účastníci navštívili výrobnu mezistěn a zpracování včelího vosku ve Strážisku. Při
komentované prohlídce jsme si prohlédli zpracování voští
a desinfekci vosku před výrobou mezistěn. Pracovník výroby nás seznámil s výkupem i postupy, které je nutno vykonat při kvalitní výrobě mezistěn. Účastníci si mohli vyměnit
vosk za mezistěny, zakoupit vše potřebné pro včelařskou
činnost, ale i dárky a pozornosti pro své rodinné příslušníky.
Dále jsme navštívili Muzeum hasicí techniky a muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem. Na závěr jsme navštívili i Kozí
farmu v bio provozu, zde si mohli chovatelé uvědomit, jak
těžké je živit se v zemědělství. Odměnou nám byla ochutnávka a možnost nákupu skvělých výrobků z kozího mléka.
Každoročně vám př. VL. Slavík zajistí možnost nákupu
sklenic na med. Děkuji př. Slavíkovi za tuto dlouholetou
službu.
Velmi oblíbenou akcí pro děti a školní mládež „Den včely“
i v roce 2019 navštívily děti nižšího stupně obou napajedelských základních škol a děti MŠ v Napajedlích. Za pěkného
počasí jsme děti seznámili se životem včel, ochutnaly med
a strávily pěkné chvíle v prostorách Spolkového včelína. Pro
nevčelařskou veřejnost jsme připravili přednášky „Ze života
včel“ a další je připravena na červen r. 2020.
Vážení přátelé je konec volebního období. Za chvíli budete
volit nový výbor na dalších pět let.
Děkuji tímto stávajícímu výboru za jeho obětavou práci,
důvěrníkům za jejich činnost, bez ní by se spousta důležitých informací nedostala k vám chovatelům a obráceně.
Našim manželkám za schovívavost a pomoc, bez které bychom se těžko obešli. Vám všem hodně zdraví, spokojenosti
a osobních úspěchů. Do další sezony zdravá, vitální a silná
včelstva, která vám budou dělat jen radost a požitek ze včelaření.
Ladislav Žaludek
Předseda ZOČSV Napajedla
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Včelařská výstava 115 let včelařství

Když mně v lednu letošního roku oslovila vedoucí Muzea Napajedla paní Tereza
Gomolová, s návrhem uspořádání výstavy
na včelařskou tématiku byl jsem překvapen, že od poslední výstavy uběhlo již
5 let. Ve velmi krátkém čase jsme za vydatné pomoci pracovnic muzea připravili námět výstavy a začali připravovat exponáty.
Odborné realizace se ujaly studentky Univerzity Tomáše Bati - Ateliéru prostorové
tvorby ve Zlíně. Výstava navazuje na předchozí výstavu a představuje hlavně současné způsoby včelaření, ale také zařízení
a pomůcky, se kterými v současnosti včelaři pečují o svá včelstva.
Nemalou částí výstavy jsou i materiály
sloužící pro vzdělávání jak začínajících,
tak i již zkušených včelařů. Na panelech
vytvořených studentkami, je možné se seznámit s vývojem i životem včely medonosné. Děkuji všem, kteří se podíleli
na přípravě, hlavně paní Tereze Gomolové, sl. Renatě Vránové, sl. Nikole Srdošové a Kláře Obročníkové, ale i Svatopluku
Medkovi za technickou spolupráci.
Všem návštěvníkům, nabízíme možnost nahlédnout do života včel v příjemném prostředí muzejního sálu Nového kláštera v Napajedlích. Výstava
je v současné době přerušena. Včeličky
nám neuletěly a čekají na znovu otevření výstavy, možnost zhlédnutí výstavy se posouvá až do konce července
roku 2020.
Za ZO ČSV Napajedla Ladislav Žaludek

115 let včelařství

Historie včelařského spolku spadá až do roku
1905, výstava tak představuje minulost i současnost chovu včel, širokou škálu jeho pozitivního působení
v přírodě a různá úskalí chovu včel. Přináší aktuální problematiku ochrany přírody a ekologie, stejně jako moderní přístupy včelaření s využitím digitálních technologií i vědeckého výzkumu. V neposlední řadě představuje činnost ZO
ČSV Napajedla, působení spolku i výchovu dětí a mládeže
k včelaření.

Změna termínu

č. 93

biatlon

2020 / 1

58

Biatlon Halenkovice

Po ukončení letní biatlonové sezóny, která vyvrcholila mistrovstvím České republiky v Břidličné, jsme zahájili přípravu na zimní sezónu. Příprava probíhala na kolečkových lyžích a bruslích. Na první rozjetí na sněhu jsme vyrazili 20. prosince
do Vysočina Arény. Pak následovaly tréninky na Pradědu, Nové Vsi u Rýmařova a Pustevnách. Této přípravy se účastnilo 14 našich sportovců.
První závod proběhl ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě 4. – 5. ledna. Na start se v sobotu a v neděli postavilo pokaždé přes 300 dětí. ve sprintu
a sprintu se skupinovým startem se závodilo klasicky. Z tohoto úvodního kola
Českého poháru jsme dovezli jednu bronzovou medaili.
Tyto dva závody byly i nominačními na Hry IX. Zimní olympiády dětí a mládeže 2020 pořádané Karlovarským krajem.
František Palla, trenér

II. kolo Českého poháru žactva,
které ve dnech 7. – 9. února hostil
areál Mšeno-Břízky v Jablonci nad
Nisou, proběhlo za krásného slunečného počasí. Ze sobotních sprintů
a nedělního vytrvalostního závodu
jsme dovezli dvě stříbrné medaile.

Posledním závodem Českého poháru žáků bylo Mistrovství České republiky konané 21. – 22. února v Letohradě. Z důvodu
nedostatku sněhu šampionát proběhl na zkrácených tratích a jelo se pouze klasickou technikou. I přes tyto obtížné podmínky vybojoval Štěpán Palla ve sprintu bronzovou medaili.
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Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže 2020

Akce patří mezi nejprestižnější sportovní události
roku. Do Karlovarského kraje, který byl letošním pořadatelem olympijských her, se sjelo celkem 14 výprav z jednotlivých krajů a Prahy. Stejně jako v roce 2018 v Pardubickém kraji i na letošní zimní olympiádě dětí a mládeže
jsme měli svého zástupce a jeho reprezentace byla víc
než úspěšná. Halenkovický rodák Štěpán Palla se dostal
do úzké reprezentace za sportovce ze Zlínského kraje.
Bližší informace nám na webových stránkách letošní
olympiády zprostředkovávali členové programu „Mladí
novináři na ODM“. Mimo jiné vyzpovídali trenérku biatlonistů Kraje Vysočina. Obě zprávy přinášíme pro přiblížení atmosféry soupeření nejlepších biatlonistů z celé naší
republiky. Nejprve pár slov o olympiádě dětí a mládeže
samotné.

Karlovarský kraj
19. 1. 2020 – 24. 1. 2020
V roce 2020 Karlovarský kraj poprvé přivítal
Olympiádu dětí a mládeže. O pořadatelství
9. ročníku zimní verze se podělily města Karlovy Vary, Boží
Dar, Cheb, Mariánské Lázně, Ostrov a Sokolov, sportovci byli
ubytováni také v Jáchymově. Vedle tradičních zimních sportů, jako je lední hokej, alpské lyžování či biatlon se kraje
utkaly také v karate, šachu nebo umělecké soutěži v hraní
na klávesové nástroje. Slavnostní zahájení hostila karlovarská KV Arena. Organizátoři očekávali příjezd 1980 sportovců a trenérů.
Zdroj: https://odm.olympic.cz

Biatlon bez pušky? I tak vypadá ten mládežnický
Pušky si nechávají na střelnici, nejezdí s nimi na trati jako dospělí biatlonisté. To je jedno ze specifik mládežnického biatlonu, který se těší zvýšené popularitě
i na Olympiádě dětí a mládeže. Co ještě je jinak?
Hned na první pohled si při příjezdu na střelnici všimneme, že si budoucí naděje berou vzduchovku ze stojanu
na střelnici. Po odstřílení ji tam zase vrátí. „Je to proto,
že zbraň je těžká a ne všichni by ji museli unést,“ komentovala trenérka Kraje Vysočina Gabriela Buchtová. Na Olympiádě dětí a mládeže v Karlovarském kraji se ani nestřílelo
ve stoje. „Kazila by se jim tím páteř,“ pokračovala. Tuto střelbu si vyzkouší až s malorážkou, se kterou měří síly až starší
patnácti let.
I když je rychlost důležitá a pro výsledek stěžejní, tak
si mladé naděje musí dávat velký pozor při vyjímání a ukládání zbraně do stojanu, protože za shození cizí zbraně přichází penalizace půl až celé minuty. A dokonce může být viník diskvalifikován. Záleží na závažnosti prohřešku.
Na střelnici ještě zůstaneme, protože se střílí z deseti metrů na terče, které mají průměr patnáct milimetrů. „Jsou přímo úměrně zmenšené vzdálenosti,“ řekla Buchtová.

Pokud se do nich závodník netrefí, čeká jej trestné kolo měřící
pětasedmdesát metrů. Při štafetě se nedobíjí, jako je tomu u dospělých, a trestné kolo je o něco menší. Biatlonisté si za každý omyl
přidají padesát metrů.
Sprinty, které proběhly v rámci ODM dva, se jezdí na čtyři kilometry a štafeta, jež byla také na programu, na tři krát dva kilometry.
Tato pravidla platí pro chlapce i dívky v rozmezí dvanácti až patnácti let.
Autor: Michal Muzikant, Člen programu Mladí novináři na ODM 2020
Zdroj: https://odm.olympic.cz/
Mladí sportovci ze Zlínského kraje se na karlovarskou zimní
olympiádu vypravili v počtu 103 členů, z toho bylo 75 sportovců, 26 trenérů a také dva vedoucí výpravy. Zastoupeni byli
v 11 ze 12 disciplín, které byly na programu.
Výprava ze Zlínského kraje vybojovala celkem 5 medailí, z toho 4
stříbrné a 1 bronzovou. Stříbrné medaile získali v biatlonu Štěpán
Palla ve sprintu na 4 km volně a biatlonistická štafeta na 3x2 km
volně, ve složení Jakub Balcar, Pavel Kovář a Štěpán Palla.
Olympijskou vlajku pro uspořádání příští olympiády dětí a mládeže převzal Olomoucký kraj a uskuteční se v létě roku 2021. paja
zdroj: https://www.kr-zlinsky.cz/mladi-medailiste
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Možná přijde i kůň - Ples sportovců 2019

Ples sportovců 2019 se konal v sobotu 14. prosince. Pro každého z hostí začal už u vstupu. Zde bylo připraveno tradiční
halenkovické tekuté přivítání podávané uvítacím kolegiem
tvořeným členy výboru TJ. Po odložení kabátů v šatně, kterou
měli na starost mladí pánové (mimochodem vedli si výborně),
mířili plesoví hosté neomylně na svá místa u předvánočně vyzdobených stolů. Hned od začátku byla pro ně připravena posádka bufetu se širokým sortimentem nápojů a něčeho na zub
a osazenstvo místnosti s tombolou, ve které byly k zakoupení
výherní ruličky.

Na pódiu měla svůj aparát v pohotovosti stará známá skupina Madusong, která je tradičním dodavatelem hudebního doprovodu této
akce.
Moderování večera obstaral velezkušený mistr mikrofonu – předseda TJ Radek Kedruš. Ten se svého úkolu držel po celý večer, mimo
vystoupení, v rámci kterého byl
přítomným představen nepříliš
rozšířený sport - voltiž (gymnastika
na neosedlaném koni). Halenkovický kulturák už toho zažil hodně, ale
živý kůň na sedmimetrové lonži by
byl asi opravdu moc. Proto si členky
klubu TJ Voltiž Tlumačov, pod vedením Libuše Hablovičové, pro
své vystoupení přivezly trenažér. Během programu byly na „barelu“ předvedeny dechberoucí sestavy, při nichž akrobatkám
ke stropu sálu nechybělo mnoho. Je těžko uvěřitelné, že tyto cviky
děvčata normálně provádí na cválajícím koni. Představení sportu,
klubu i jednotlivých vystupujících si na starost vzala Tereza Bieberlová - členka klubu. Tlumačovským voltižákům mnohokrát
děkujeme.
Po tanečně hudebním intermezzu, díky kterému se pěkně rozjela volná zábava, přišel čas na poděkování a ocenění členům
TJ, kteří mají na starost trénování mládeže, A-týmu a organizaci
oddílů. Jmenovitě to byli Oldřich Prokop, Richard Vašíček, Jiří Sudolský, Michal Huťka (v zastoupení Soni Huťkové), Jan Hradílek
(v zastoupení Lenky Hradílkové). Hosté plesu všechny odměnili
potleskem.
Další hudebně taneční vsuvka předcházela velkému finále večera, ve kterém proběhlo vyhlášení fotbalisty roku a vylosování
vstupenkové loterie.
Přestože by si ocenění zasloužili všichni hráči našeho mužstva,
odměnit bylo možné pouze tři z nich. Za výkony v roce 2019 byli
vyhlášeni nejlepšími fotbalisty pánové Lukáš Jablonický a Martin
Kníchal. Putovní pohár a titul fotbalista roku po zásluze získal Daniel Kocián. Více se dočtete v samostatném článku.
Po vylosování a předání hodnotných cen šťastným výhercům
vstupenkové loterie se opět rozjela neorganizovaná, ale velice zajímavá zábava, která skončila až v neděli po druhé hodině ranní.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu plesu. Dík patří štědrým sponzorům ale hlavně hostům, jejichž
zásluhou se ples opět vydařil. Tak zase za rok na shledanou.
RJ
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Fotbalistou roku 2019 je Dan Kocián
Ples sportovců 2019 máme za sebou, a tak už víme, kdo
byl za rok 2019 vyhlášen nejlepším halenkovickým fotbalistou.
Součástí této společenské události bývá i vyhlášení halenkovického fotbalisty roku. Samozřejmě, pochvalu zaslouží
všichni hráči, kteří v uplynulém roce do zápasů v dresu TJ
Halenkovice nastoupili. Také proto se trojice nejlepších nevybírala snadno.
Nyní Vám s radostí můžeme oznámit, že pro rok 2019,
který byl pro halenkovický fotbal tak úspěšný, byli vyhlášeni tito tři nejlepší hráči:
3. místo - Lukáš Jablonický
- je důležitou součástí spolehlivé obrany našeho mužstva.

Daniel Kocián

2. místo - Martin Kníchal
- hráč s obrovskými zkušenostmi, přehledem, bojovník, motivátor a nezdolný optimista.
1. místo - Daniel Kocián
- fotbalista, který je schopen rozhodovat zápasy ve prospěch svého týmu ať už úspěšným zakončováním gólových
příležitostí nebo kvalitní a stále se zlepšující hrou ve středu
pole. V polovině sezóny 2019 / 2020 nejlepší střelec týmu.
Pozitivní reakce publika během vyhlašování napovídaly,
že pánové byli vybráni správně. Oceněným nezbývá než poděkovat a do dalších let popřát hodně zdraví a fotbalových
úspěchů.
Hoši děkujem,
vedení TJ Halenkovice

Martin Kníchal

Poslední kontakt s míčem v roce 2019

Zvládnout první kontakt s míčem - to se učí děti od prvních
fotbalových krůčků. Dobré ale je, zvládnout i ten poslední.
Právě poslední kontakt s míčem v končícím roce 2019 mají
za sebou hráči fotbalového áčka Halenkovic a fotbalisté staré
gardy. Poslední setkání v roce, s předsilvestrovským fotbálkem, proběhlo v pondělí 30. prosince od 14:00 hod. na multifunkčním hřišti u „nové školy“. S rokem 2019 se přišlo rozloučit 14 členů A – týmu. V půl čtvrté je pod umělým osvětlením
vystřídali pánové ze staré gardy.

Lukáš Jablonický

Na hřiště ze začátku sice dopadaly sluneční paprsky, ale
zima byla pěkně vlezlá. Na tu byli fotbalisté náležitě připraveni.
Horký svařáček bodl, pro mlsouny se našlo i něco ostřejšího.
Po skončení fotbalových aktivit se hráči přesunuli do pěkně vyhřáté Hospody na hřišti, kde udělali definitivní tečku za letošním fotbalovým rokem, který nám přinesl hodně radosti.
Přejme si, aby první kontakt s míčem v roce 2020 naši kluci
zvládli a navázali tak na skvělý minulý rok.
Tak šťastný a veselý.
RJ
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Sešit, který vás přenese časem

Během zimní fotbalové přestávky je čas udělat věci, na které
nezbývá prostor v době, kdy se hraje, trénuje, seče tráva, lajnuje,
udržuje areál a tak podobně.
V roce 2019 jsme zimní přestávku využili, mimo jiné, k přípravám oslav výročí sta let od založení Sokola v Halenkovicích a osmdesáti let kopané v naší obci. Při této příležitosti se sešli bývalí
fotbalisté, pamětníci, kteří zavzpomínali na to, jak se fotbal hrál
za jejich mládí. Tomuto setkání byl přítomen také pan Ing. Antonín Slaník, který tyto vzpomínky zpracoval do čtivého článku, zveřejněného v Halenkovickém zpravodaji č. 90.
Díky znovu probuzenému zájmu o historii fotbalu v naší obci
se na světlo světa opět dostaly zajímavé fotografie a dokumenty.
Jedním z nich byl i sešit trenéra halenkovického fotbalového mužstva, pana Vincenta Maňáska, ve kterém je podrobně popsáno působení mužstva Halenkovic v soutěžních ročnících 1962/63. Sešit
ke „studijním účelům“ zapůjčil pan Vladimír Maňásek.
Čtení je to velmi zajímavé, proto se pan Slaník rozhodl sešit
přepsat. Nebylo to snadné, tato práce mu trvala takřka týden
(od 28. 1. 2019 do 4. 2. 2019). Z důvodu zachování autenticity byl
přepis proveden doslovně, včetně chybiček a halenkovických slovíček. Díky ochotě a trpělivosti pana Slaníka teď máte možnost
vrátit se zpět v čase o skoro šedesát let a nahlédnout do dění u fotbalového mužstva tehdejšího Sokola Halenkovice.

Je zajímavé, kolik se toho změnilo a také to,
že některé věci zůstávají úplně stejné i dnes.
Děkujeme panu Slaníkovi za energii a čas, který přepisu věnoval a panu Maňáskovi za zapůjčení sešitu. Do sportovního nebe
děkujeme také sportovci tělem i duší, panu Vincentu Maňáskovi,
tvůrci sešitu…
Přepis sešitu ve formátu pdf máte k dispozici na webových
stránkách http://www.tjhalenkovice.cz. Přejeme vám příjemné
čtení.
Titulní fotografie článku zobrazuje tým kolem roku 1955. Někteří hráči byli aktivní ještě v době, která je popsána v sešitu pana
Maňáska. Fotografie byla pořízena na tehdy úplně novém hřišti
na Záhumení.
Klečící zleva: Kocián František, Vlachynský Josef, Blabla Květoslav,
Zapletal Josef, Gabrhel Josef
Stojící zleva: Kopčil Antonín, Masař Josef, Strašák Josef, Gregor Jaroslav, Chudárek učitel, Sudolský Antonín
RJ

Mládež TJ Halenkovice během zimní přestávky

Během zimní přestávky fotbalové sezóny 2019/2020 se mládežnické týmy TJ Halenkovice na jarní část připravovaly v tělocvičně ZŠ Halenkovice. K trénování byla využita i krásná sportovní
hala v obci Spytihněv. Mužstva se zúčastnila také několika halových turnajů.
První halový turnaj zimní přestávky se konal už 16. listopadu
2019 ve Zlíně. Hostila jej velká sportovní hala Eurosonic, organizátorem byl OFS Zlín. Prostředí na kluky ze začátku doléhalo a měli z něj přehnaný respekt. Od druhého zápasu naši hráči
předvedli chvalitebný výkon s dobrým koncem – tím bylo vítězné
závěrečné utkání turnaje.
Výsledky zápasů TJ Halenkovice:
Halenkovice : Baťov 0:3 Soupeř byl lepší, naši vykulení z prostředí.
Halenkovice : FC Zlín děvčata 1:0 Gól Šimon Veselský. Kluci hráli
proti starším děvčatům, zápas zvládli.
Halenkovice : Příluky 0:1 Smolný zápas, ve kterém se našemu týmu
nedařilo proměňovat šance.
Halenkovice : Hvozdná 1:0 Gól Šimon Veselský. Výborně odehrané
poslední utkání turnaje.

V turnaji obsadil náš tým 7. místo z 10 zúčastněných mužstev.
V sobotu 8. února 2020 se hrál turnaj ve Slavičíně. Turnaj pořádal OFS Zlín. Hrálo se ve dvou skupinách po pěti týmech.
Výsledky zápasů TJ Halenkovice:
Halenkovice : Štítná nad Vláří 0:2 V našem podání klasický první zápas na turnaji.
Halenkovice : Štípa 0:1 V utkání nebylo co řešit, soupeř byl lepší.
Halenkovice : Biskupice 1:1 Gól Víťa Holejšovský.
Halenkovice : Lukov 0:1 Šance byly, ale proměnit se je nepodařilo –
bohužel…
Halenkovice : FC Zlín 2:1 Gól Vojta Gabrhelík. V základním čase 1:1,
vítězství po penaltách.
V turnaji obsadil náš tým 7. místo z 10 zúčastněných mužstev.
V sobotu 16. února 2020 se hrál Turnaj mladších žáků Napajedlech.
Výsledky zápasů TJ Halenkovice:
Halenkovice : FC Slovácko dívky 0:1 Naši měli šancí na dva zápasy,
ale nevstřelili žádný gól…
Halenkovice : Baťov 0:2 Bez komentáře.
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Zimní příprava halenkovického A týmu
Po úspěšné podzimní části fotbalové sezóny 2019/2020
přišla zimní přestávka, během které si naši fotbalisté mohli
odpočinout, ale také připravit na jaro, během kterého mohou
obhájit své aktuální umístění v tabulce III. A třídy (2. místo).
Neobvykle teplá zima zapříčinila, že většina tréninkových
setkání mohla proběhnout na osvětlené „umělce“ venkovního víceúčelového hřiště u „Nové školy“. Naši hráči se zhruba
od poloviny ledna scházeli dvakrát týdně. Častokrát se při
zimních fotbálcích spojili s pány ze staré gardy.
Na letošní zimu nebylo naplánováno žádné soustředění.
Protože počasí fotbalu přálo, měly se o to víc hrát přípravné zápasy. V plánu byly čtyři, nakonec se odehrály tři. Vyzyvateli našeho mužstva byly pokaždé kvalitní týmy z vyšších
soutěží.
První přípravné utkání proběhlo ve fotbalovém areálu
ve Zlíně na Vršavě 8. února 2020. Naším soupeřem byl tým
Provodova.
Do Zlína přijelo šestnáct hráčů našeho týmu, včetně obou
brankařů. Hodilo se to, protože Provodovu golman chyběl,
takže Martin Vykoukal i Tomáš Janošek odchytali celé utkání, které se hrálo na dvakrát 40 minut. Za Provodov nastoupil
člen výboru TJ Halenkovice, Miroslav Březík a trenér Halenkovic, Michal Huťka – oba dlouholetí hráči Provodova. V našem dresu se, po několikaletém působení v Nedachlebicích,
představil Ondra Kadlčák, o jehož návratu do Halenkovic
se jedná. Jak náš tým zvládne utkání s mužstvem, které hraje
krajskou soutěž, se přijely podívat asi dvě desítky diváků.
Zajímavé utkání skončilo zaslouženou remízou 3:3. Za Halenkovice skórovali 2x Jirka Sudolský a David Marholt.
Ve druhém zimním zápase prověřilo aktuální formu halenkovického „áčka“ mužstvo Slušovic B. Tentokrát se hrálo
na umělé trávě fotbalového areálu ve Zlíně Pasekách. Utkání
se uskutečnilo v neděli 16. února 2020. Rozhodčím zápasu
byl Kuba Kadlčák. Také toto přípravné utkání naši fotbalisté
zvládli a po kvalitním výkonu porazili soupeře, který hraje
okresní přebor, 2:0. Oba góly vsítil Ondra Kadlčák.
Třetím utkáním roku 2020 byl zápas proti TJ Topolná,
který byl sehrán na umělé trávě v Napajedlech v sobotu

Halenkovice : Napajedla 2:1 Góly Martin Jančík a Víťa Holejšovský.
V zápase o 5. místo jsme vyhráli 1:0 nad děvčaty z FC Slovácko.
Vítězný gól vstřelil Vojta Gabrhelík.
Otrokovický turnaj přípravek se hrál v nové sportovní hale dne
22. února 2020.
Výsledky zápasů TJ Halenkovice:
Halenkovice : Tlumačov 0:1 Vyrovnaný zápas, ale bez gólu z naší
strany.
Halenkovice : Jasenná 0:1 Byli jsme „fotbalovější,“ trefovali jsme konstrukci branky, ale nedali gól…
Halenkovice : Napajedla 0:0 Vyrovnaný zápas, ale bez branek.
Halenkovice : Březová 0:2 Bez komentáře.
Na turnaji jsme hráli pěkné zápasy, ale chybělo nám trochu fotbalového štěstíčka.
Přípravky byly přihlášeny ještě do jednoho turnaje, který se měl
hrát v Napajedlech 15. března 2020. Tento turnaj byl vzhledem k situaci s nebezpečím nákazy koronavirem zrušen.
Za zimní sezónu bych chtěl kluky pochválit. Už se těším, až budeme hrát „venku".
Richard Vašíček

29. února 2020. Toto utkání se změnilo v gólovou divočinu,
ze které vyšel úspěšněji náš soupeř. Charakter hřiště nahrával kombinační hře, hrálo se v rychlém tempu. Úvod utkání
zvládlo lépe naše mužstvo, dařila se mu kombinace, bylo lepší i v počtu zakončení, bohužel většina z našich střeleckých
pokusů skončila mimo bránu a ty, které prošly, zlikvidoval
po celý zápas skvěle chytající gólman Topolné. Skóre otevřela Topolná, naši však dokázali srovnat a ujmout se vedení.
O výsledku rozhodla neuvěřitelná desetiminutovka, během
které nám Topolná nasypala pět gólů. Našim se už podařilo
výsledek jen korigovat. Konečné skóre – 5:8. Naše branky
zaznamenali Dan Kocián 3x, Jirka Sudolský a Ondra Kadlčák
(penalta). I toto utkání splnilo svůj účel. Každý zápas se hraje na plných devadesát minut a jakákoliv ztráta koncentrace,
byť na deset minut, může zavinit zmaření i skvěle rozjetého
utkání.
Další přípravné utkání už se nepodařilo
uspořádat z důvodu vládních nařízení směřujících k omezení šíření nákazy koronavirem. Z toho samého důvodu je jarní část sezóny 2019/2020 zrušena.
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Pandemie koronaviru - opatření ve fotbalu
TJ Halenkovice roku 2020.
Na tomto místě byly na konci února připravené dvě tabulky s rozpisem jarních utkání A týmu a Mladších žáků.

Pozn. red.

Ukončení amatérských soutěží
Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR kvůli pandemii koronaviru rozhodl o ukončení amatérských fotbalových
soutěží od třetí ligy níže včetně soutěží mládeže. Kluby na amatérské úrovni zároveň nebudou sestupovat ani postupovat. Toto opatření se týká i všech fotbalových týmů TJ Halenkovice - jarní část fotbalové sezóny 2019/2020
se bohužel nebude hrát.

Vážení sportovní přátelé,
v souvislosti s nařízeními bezpečnostní rady státu, která
byla v ČR vydána z důvodu pandemie koronaviru a v souladu
s následným postupem FAČR, vstupují v platnost následující
opatření:
Výkonný výbor OFS Zlín na základě nařízení bezpečnostní rady státu rozhodl, že veškeré mistrovské soutěže mužů
a mládeže řízené OFS Zlín jsou odloženy až do odvolání.
Vedení TJ Halenkovice oznamuje rodičům a dětem,

Lepší časy přijdou…

Vážná situace způsobená pandemií koronaviru zasáhla
všechny oblasti života naší společnosti. Fotbal, jako zájmová
a zbytná činnost, se úplně zastavil, lidé mají jiné starosti.
Jarní část sezóny bychom začínali už tuto neděli 22. března. Nehraje se, netrénuje se, hřiště osiřelo. Krásné jarní počasí jsme využili alespoň k údržbě hrací plochy. Po takřka
sedmdesáti letech, kdy se naše hřiště intenzivně využívalo,
se nestalo, aby si mohl trávník takto odpočinout. Trochu mu
pomůžeme.
Ve čtvrtek 19. března byla provedena vertikutace a ježkování. Při těchto pracích byla hrací plocha srovnána, zbavena
travní plsti a propíchána k lepšímu provzdušnění kořenového systému rostlin. V nejbližší době bude provedeno prohnojení a podsetí. A pak klid, jen sem tam posekat.
Až přijdou lepší časy, budeme připraveni. ;-)
RJ

že na základě celorepublikového nařízení o uzavření vnitřních a venkovních sportovišť, přerušuje tréninkovou činnost
mládežnických týmů. Opětovné zahájení činnosti dětských
mužstev bude závislé na vývoji situace. Předpokládá se,
že bude navázáno na znovuobnovení školní docházky.
O případných změnách budete včas informováni na internetových stránkách a na facebookovém profilu TJ Halenkovice.
Děkujeme za pochopení.
RJ
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Tak rok 2019 je za námi!

Tento rok byl pro nás náročný, ale díky tomu plný příjemný nových zkušeností. Na jaře jsme si z pražské Lucerny dovezly hned dvě ocenění (1. místo a také umístění
za nejlepší vystoupení z celého dne).
Léto a podzim jsme věnovaly přípravě a posilování. Na podzim jsme se zúčastnily Zlatého oříšku Zlínského kraje, který
probíhal na zámku v Holešově. Už to byla pro nás velká pocta,
ale hlavně příjemné prostředí. Když jsme tam došly a viděly všude kamery, tak jsme to začaly vše brát vážně a ani jsme
nedoufaly, že bychom mohly patřit mezi vítěze, a že pojedeme
do České televize natáčet samotné finále.
Přípravy probíhaly v plném proudu celé dva měsíce, každý
víkend vystoupení, a do toho jsme se připravovaly na televizní
vysílání, natáčely medailonky, vymýšlely proslovy.
A 1. ledna 2020 jste nás tedy mohli zahlédnout v České televizi. Byla to pro nás opět velká zkušenost, a musíme říct, že to bylo
opravdu náročné. Alespoň jsme na vlastní oči viděly, že vše
není, jak ve finále vypadá. Všude kamery, maskérna a hlavně
velká tréma. Uvidíme, co nám to přinese do budoucna.😊
Chtěly bychom strašně moc poděkovat rodičům a personálu
DDM Matýsku Napajedla. A vám fanouškům za podporu.
Tento rok máme další důležitá vystoupení tak se nechte překvapit. Můžete nás sledovat na facebookové stránce, kde nás
najdete jako Girls with rope.
Budeme se těšit!
Tým GWR ❤😃

Jak se říká, že bez práce nejsou koláče, všechna ta dřina, úsilí
a dokonce i hádky stojí za konečný výsledek.❤😀
I když to vypadá, že je vše krásně zalité sluncem, tak to tak
někdy nemusí být. Vše zlé je k něčemu dobré.
Když se podívám na jejich vystoupení před dvěma roky
a teď, vidím kus velké práce, a je to tím, že holky na sobě pořád
makají. Jsou to už velké slečny, a ano jejich nejoblíbenější barva
je černá.❤😃
Nejhorší práce je s dětmi v pubertě, neví, co chtějí a občas
dělají něco, čeho by mohly litovat.
Nicméně bych jim chtěla strašně moc poděkovat za tu dobu,
co mohu být jejich součástí, a jak říkají prudit na každém
tréninku.😃
Jsem moc pyšná na celý ten úžasný tým.
Vaše trenérka❤😀
Gabriela Mitáčková

Girls with Rope
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Pohyb obyvatel v roce 2019
K 31. 12. 2019 měly Halenkovice 1952 obyvatel, což je o 21
více než v roce 2018. Z tohoto počtu je 989 mužů a 963 žen.
Narodilo se 27 dětí a zemřelo 18 občanů, viz níže, z toho
v domácím prostředí zemřelo 7. Přistěhovalo se 47 osob
a 35 osob se odstěhovalo. Na jiné číslo popisné se přehláNarození
Dominik Kučera
Rozárie Gajdošíková
Roman Karbowiak
Veronika Janušková
Klára Schöfer
Sebastian Fürst
Šárka Baštincová
Nela Pilečková
Štěpánka Kopečná
Julie Barešová
Kevin Mitáček
Tobiáš Marholt
Jana Pašková
Oliver Kubis
Adéla Hanáčková
Štěpán Stuchlík
Eliška Zapletalová
Agáta Pilnajová
Josef Pacholský
Pavel Pacholský
Claudie Chudačik
Martin Procházka
Denis Paďouk
Jan Lipner
Gabriela Kašná
Maxim Marholt
Victorie Karbowiak

25. 01. 2019
26. 01. 2019
08. 02. 2019
15. 02. 2019
15. 02. 2019
06. 03. 2019
15. 03. 2019
03. 04. 2019
11. 04. 2019
13. 04. 2019
24. 04. 2019
25. 04. 2019
21. 05.2019
02. 06. 2019
25. 06. 2019
06. 07. 2019
20. 07. 2019
01. 08. 2019
09. 08. 2019
09. 08. 2019
01. 09. 2019
01. 09. 2019
16. 09. 2019
28. 09. 2019
05. 10. 2019
06. 10. 2019
18. 11. 2019

zlatá svatba

Dolina 554
Nová Silnice 185
Pláňavy 171
Dolina 557
Dolina 686
Pláňavy 547
Pláňavy 256
Zádřinové 540
Dolina 775
Dědina 377
Pláňavy 563
Dědina 9
Nová Silnice 449
Pláňavy 325
Katernice 119
Pláňavy 363
Lipové 638
Pláňavy 76
Pláňavy 246
Pláňavy 246
Dolina 589
U Svatých 430
Dolina 16 e
U Svatých 442
Dolina 487
U Svatých 410
Pláňavy 653
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silo (stěhování v rámci obce) 20 osob. Na úřední adrese
Halenkovice čp. 76 (adresa obecního úřadu) je evidováno
72 osob. Cizinců je u nás celkem 21 (13 mužů a 8 žen), což
je o 1 více než vloni, z toho má v obci 11 trvalý pobyt a 10
je s pobytem přechodným. Převážná většina jsou Slováci.
11 občanů změnilo sňatkem svůj stav, ovdovělo 5 a rozvedlo se 6. V Halenkovicích se konaly 2 svatební obřady jeden
na louce v části Diviny (církevní), jeden doma na zahradě. V obci bylo k tomuto datu 7 osob starších 90 let: Josef
Strašák (90), Radomila Hrdá (90), Anna Kuřinová (91), Zdeněk Strašák (91), Marie Cibulková (93), Marie Vičánková
(93), Jiřina Bezlojová (96). Všechna data z evidence obyvatel jsou k 31. 12. 2019.
Bohdana Blažková

Úmrtí
Anna Stratilová
František Kuřina
Anna Badalová
Karel Žák
Josefa Juřenová
Františka Vlková
Marie Skácelová
Františka Jurčíková
Stanislav Švub
Stanislav Gabryš
Zdeněk Štěpánek
Miroslav Polášek
Roman Vlachynský
Zdeněk Březina
Antonín Gajdošík
Květoslava Vojáčková
Zdeňka Kříčková
Marie Šavarová

Zlatou svatbu - 50 let společného života oslavili manželé
Věroslava a Václav Kašpárkovi ze Zádřinové.
Sňatek uzavřeli 15. listopadu 1969 v Halenkovicích.
Výročí si připomněli spolu s rodinou při slavnostním obřadu.

18. 01. 2019
02. 02. 2019
06. 02. 2019
02. 03. 2019
29. 03. 2019
18. 04. 2019
19. 04. 2019
04. 05. 2019
30. 05. 2019
26. 06. 2019
08. 08. 2019
20. 08. 2019
20. 08. 2019
02. 10. 2019
12. 10. 2019
16. 10. 2019
14. 11. 2019
24. 11. 2019

Kopec 290
Zlámanec 169
Dolina 597
Chobotov 133
Kopec 306
Zádřinové 314
Pláňavy 90
Dolina 408
Záhumení 566
U Svatých 508
Pláňavy 165
Záhumení 601
Dolina 513
Pláňavy 261
Zemanové 218
Zádřinové 540
Chobotov 239
Dolina 524

Zlatou svatbu - 50 let společného
života oslavili manželé
Marie a Emanuel Nedomovi
ze Zádřinové. Sňatek uzavřeli
15. listopadu 1969 v Halenkovicích.
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Vítání občánků

V sobotu 16. listopadu 2019 jsme na obecním úřadě
v Halenkovicích do života přivítali naše nejmenší děti.
Pozvání na tuto malou slavnost přijali: Monika a Josef Pacholští se syny Josefem a Pavlem (foto č. 1), Adriana a Michal Chudačik s dcerou Claudií (foto č. 2), Zdeňka a Petr
Lipnerovi se synem Janem (foto č. 3), Markéta Jurčová
se synem Martinem (foto č. 4 s přítelem). Pěkný program
plný básniček, písniček a tanečků předvedly děti z mateřské školy a žákyně základní školy. Program nacvičily pod
vedením p. uč. Elišky Černochové a p. uč. Hany Čechové.
O hudební doprovod se postarala p. Zuzana Šalášková.
Pozdravit novorozené děti přišli také příbuzní a přátelé.
Přejeme malým občánkům i jejich rodičům pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

1.

Bohdana Blažková
matrikářka

2.

3.

Blahopřejeme

První občánek roku 2020

Krásné jubileum 90 let
oslavila v srpnu 2019 paní

Prvním
miminkem
s trvalým pobytem v Halenkovicích, narozeným
v roce 2020 je Anna
Zuzaňáková z Doliny. Narodila se Lence
a Jiřímu Zuzaňákovým
ve čtvrtek 2. ledna 2020
v 8:32 hod. ve zlínské
porodnici. Vážila 2,90 kg
a měřila 47 cm. Doma
na malou Aničku čekali
její bratři Tomáš a Lukáš. Přejeme celé rodince hodně zdraví štěstí
a spokojenosti.

Radomila Hrdá

od Svatých, která
v současnosti žije u své dcery
v Uherském Hradišti.
S potěšením jsme předali
gratulaci, dárkový koš
a kytičku.

4.
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BLAHOPŘEJEME
Leden
50 let

Ing. Zbyněk Horka, Kopec 12
Iveta Sklenaříková, Járky 323
Mgr. Irena Horková, Dolina 558

60 let
Jaroslav Čapka, U Svatých 366

70 let

Rudolf Brucháček, Hradská 415
Josef Sobotka, Pláňavy 411
Irena Fischerová, Pláňavy 184

75 let

Miroslava Hanáková, Dolina 497

80 let

Zdeněk Langer, Pláňavy 352

65 let

Vratislav Zábrana, Katernice 149

90 let

Josef Bocheza, Katernice 110

70 let

Karla Riedlová, Zádřinové 52

75 let

Marta Souralová, Dolina 72

80 let

Ludmila Plšková, Katernice 122

Únor
50 let

Hana Strašáková, Zemanové 217
Vít Dundálek, Hradská 365
Václav Marholt, Záhumení 581

65 let

Helena Kiššová, Dolina 12 ev.

Březen

75 let

Jindřich Kašpar, Pláňavy 104

80 let

Jaroslav Režný, Katernice 159
Josefa Klapalová, Katernice 141

Duben
50 let

Libor Skácel, Dolina 596

60 let

Stanislav Beránek, Dolina 499
Jarmila Kubičíková, Dolina 344

65 let

50 let

František Krkoška, Záhumení 560

55 let

Jaroslav Pešl, Kopec 649
Jiří Stuchlík, Záhumení 608
Jiřina Gajdošíková, Dědina 4
Jiří Kalas, Kržle 287

Jiří Gabriel, Obecnice 436
Pavla Plšková, Katernice 119
Milena Košábková, Zádřinové 540

60 let

70 let

75 let

Marie Stočesová, Obecnice 642
František Vojtášek, Obecnice 643

Blanka Vojtková, Obecnice 522

70 let

Anna Kašíková, U Svatých 442

Josef Gajdošík, Dědina 4
Jiří Huťka, Záhumení 624
Ladislav Škoda, Obecnice 576

85 let
90 let

Jiřina Polášková, Záhumení 564

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