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ČTVRTLETNÍK 2021/2

15. ROČNÍK MODEL AIR SHOW A ZLIN CUP 2021

Může se zdát, že druhá světová válka už nemá s naší přítomností 
nic společného a patří jen do historie a do učebnic dějepisu. 
A přece žijí mezi námi lidé, kteří mají v paměti toto období zapsané 
v živé paměti natolik, že vstupuje do jejich vědomí i snů stejně 
intenzivně jako se většině z nás vybavují události našich 
současných i nedávných dnů. Takový je i neobyčejný životní 
příběh ženy, který má své kořeny v Halenkovicích.  

Na počátku května, kdy jsme si připomněli již 76. výročí 
ukončení 2. světové války, se uskutečnilo symbolické setkání s paní 
Hedvikou Úlehlovou z Kvasic, neteří paní Dany Milatové. Paní 
Dana Květoslava Marie Milatová, roz. Gajdošíková, se narodila 
25. srpna 1929 v Želechovicích nad Dřevnicí. Bydlela s rodiči ve 
Zlíně na Lesním hřbitově. Útlé dětství, na které ráda vzpomíná, 
prožívala na Halenkovicích u babičky. Ve svých 15 letech byla 
spojkou 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky působící 
v blízkém okolí. V roce 1944 byla totálně nasazena ve Filmových 
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Stejně jako organizátoři dalších kulturních a společenských akcí, 
také členové LMK Halenkovice bedlivě a s napětím sledovali 
vývoj situace kolem koronavirových vládních opatření. Pouze 
na nich totiž záleželo, zda se již 15. ročník této oblíbené akce 
uskuteční, případně jaký bude formát. 

Vše se nakonec vyvinulo ke spokojenosti organizátorů a věříme, 
že i ke spokojenosti účastnících se modelářů. Akce mohla 
proběhnout bez výraznějších omezení, termín 12. června 2021 byl 
zvolen správně. Možná, že i to bylo důvodem, proč se 
do Halenkovic dostavilo o něco větší množství modelářů, kteří se 

Bylo jí teprve třináct,  
když pomáhala lidem v boji o přežití za 2. světové války

Pokračování na straně 54. 

Pokračování na straně 2. 
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ateliérech Zlín jako laborantka na úpravu filmů 
8 a 16 mm, které byly určeny pro Wehrmacht. Později 
vystudovala střední školu veřejného stravování a pra-
covala jako vedoucí školní jídelny.  

V současnosti tato energická milá dáma plná 
optimismu oslaví krásné 92. narozeniny. Žije a na dětství 
prožité v Halenkovicích „na Dolních Kržlách“ vzpomíná 
v Novém Jičíně. Více o ní naleznete také v jedinečném 
pořadu „Paměť národa“, který vznikl ve spolupráci 
s Českou televizí. A teď už příběh samotné hrdinky a její 
rodiny.  

Otec František se narodil 22. června 1901 v Halen-
kovicích na Kopanicích. Byl nejstarší z dvanácti dětí. 
V 15 letech odešel do světa na zkušenou. Na zimu se 
uchytil v Inn den Maiu v Rakousku na zámku jako topič 
ve skleníku a začal se učit zahradníkem. Brzy se naučil 
německy i latinsky. Majitel i zámecký zahradník si jej 
oblíbili, podporovali jej, půjčovali mu odborné knihy  
k zahradní architektuře. Pobyl zde 8 let. Po smrti otce se 
musel vrátit domů, už do nově vzniklé republiky. Stal se 
poručníkem svým mladším sourozencům až do jejich 
21 let. 

Oženil se 14. září 1924 s Ludmilou roz. Bařicovou 
z Halenkovic, Kržlí č. 287, nar. 26. října 1904. Svatba 
nakonec dostala tragikomický nádech. Ženich byl hrdý 
„frajer“, nechtěl si podle zvyku vzít ušitou košili od 
nevěsty, že má svoji. Dovezl si jich dost z Rakouska od 
hraběte, kde se 8 let učil zahradníkem. U ženicha se 
peklo, vařilo, vše nachystané se dávalo na pec. Přece se 
ženil prvorozený syn a už měl panské způsoby. A také 
měl mladší bratry Josefa a Cyrila a ti chtěli jeho svatbu 

řádně oslavit střelbou. Připravili patřičné „štúčky“ se 
střelným prachem a dali je rovněž na pec, aby byly suché 
a lepší střílely. Ony ale střelily předčasně, na peci. 
Samozřejmě pec a vše co bylo na ní, bylo rozmetáno, vše 
černé od sazí, včetně ženichových košil. Tak mu bratr 
musel jít s prosíkem k nevěstě pro košili na Kržle. Na 
Kopánce se jen uklízelo a stavěla nová kamna. Na 
Kržlích se slavila svatba a dozvuky byly u ženicha dost 
mizerné. Tak se někdy potrestá pýcha a zpupnost. 

František a Ludmila se odstěhovali do Orlové 
a pracovali u Larišů, ale nebyli tam spokojeni. Tady se 
jim 1. dubna 1925 narodil syn Otakar Chrysant. Po dvou 
letech odešli do Chomutova, ale ani na zámku ve Veškrni 
se jim nedařilo. Proto si v roce 1928 pronajali 
zahradnictví v Želechovicích nad Dřevnicí, které bylo 
přes cestu proti nádraží. Ludmila pracovala u Bati jako 
šička nártů na obuvi. Pro její precizní práci si ji Tomáš 
Baťa oblíbil. V Želechovicích se jim 25. srpna 1929 
narodila dcera Dana Květoslava Marie a 22. listopadu 
1932 druhá dcera Sylva. V roce 1931 je navštívil Tomáš 
Baťa a nabídl Františkovi místo městského zahradníka. 
V té době přestal stačit stávající městský hřbitov a bylo 
rozhodnuto o zřízení nového Lesního hřbitova. František 
s projektanty vypracoval několik návrhů parku. 
Přestavbu starého hřbitova nad přehradou na park 
provedl s dělníky. Na jaře roku 1933 se stěhovali na 
Lesní hřbitov. Výstavba hřbitova a práce na 35 ha areálu 
Františka vytížilo natolik, že už nemohl pokračovat jako 
městský zahradník. Jan Baťa jej proto pověřil jen 
správcovstvím hřbitova. Jako jedni z prvních zde byli 
pochováni Tomáš Baťa, pilot Jindřich Brouček a další, 
kteří zemřeli při tragickém pádu letadla. František měl 
několik stálých pracovníků. Zaměstnal Cyrila Jaška, se 
kterým chodil do školy. V tomto roce si František také 
koupil motorku Indiana. Domek, ve kterém bydleli, se 
v roce 1937 a 1938 přestavoval a přibyl skleník. Na 
podzim roku 1934 si koupili auto Tatra. Ludmila se 
starala o kancelář, telefon a prodávala v bufetu, který byl 
naproti domku.  

Přišla okupace a válka. Františkovi spolupracovníci 
Cyril Jašek, J. Čepela a F. Kozmík byli v KSČ a scházeli 
se na ubikaci. František chodil v zeleném mysliveckém 
obleku a měl zálibu v myslivosti. Měl také na starosti les 
na hřbitově a v okolí ještě dalších 15 ha. Celkem asi 
50 ha. Když začala válka, uschoval své zbraně. Brzy na 
to se seznámil s generálem Zahálkou a vstoupil do 
Obrany národa/*. Společně ještě v různých skrýších 
ukryli další zbraně a vojenský materiál, který 
zakonzervovali a zalili parafínem. Ač František nebyl 
voják, přidal se v roce 1938 k Národní gardě/** 
a prodělal vojenský výcvik. V roce 1942 zjistil, že se 
něco děje kolem Cyrila Jaška a poslal ho ukrýt se na 
Halenkovice s tím, aby se nevracel domů. Cyril 
neuposlechl a asi po 14 dnech se vrátil, takže 
18. prosince byl společně s Čepelou zatčen. Kozmík 
utekl, nepodařilo se mu přejít na Slovensko. Před 
odchodem z Lesního hřbitova řekl Ludmile, že nevydrží 
po fyzickém týrání a bití nemluvit, tak raději spáchá 
sebevraždu. Taky se vrátil a oběsil se na trámu v márnici. 
Gestapo po zradě a dalším zatčení celé skupiny 

Alois a Josefa Bařicovi před svým domem na Kržlích  
čp. 287, kde paní Dana trávila dětství.

Pokračování ze strany 1.
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komunistů v Březnici pátralo po ukrytých zbraních. Ale 
u zatčených žádné nenašli a zatčený Jašek prohlásil, že 
pokud nějaké jsou, že o tom musí vědět správce 
hřbitova. Zbraně, které měla Obrana národa a generál 
Zahálka ukryté, nenašli. Generál Zahálka po svém 
zatčení nezradil a byl v roce 1942 popraven. Z tohoto 
důvodu přišlo gestapo 1. února 1943 i pro Františka, 
jeho ženu Ludmilu, syna Otakara. Zatkli také matku 
Ludmily, Josefu Bařicovou, která byla u nich na 
návštěvě. Josefu a Otakara pustili domů druhý den, 
Ludmila přišla za další tři dny. 

Ze vzpomínek, sepsaných v Novém Jičíně v r. 2015 
pod názvem Válečná léta a odboj rodiny Gajdošíkové 
(k dispozici v knihovně v Halenkovicích), je zřejmé, že 
Dana se již v dětském věku nebojácně postavila na 
stranu pronásledovaných okupanty: „Po 1. únoru, když 
byl otec zatčen, pomáhala matce i se svým bratrem 
v různých činnostech. S otcem navázali spojení tím, že 
při výměně prádla byl mezi švy moták, jak pašovat 
pomocí udice jemu a vězňům, kteří byli s ním na cele, 
zprávy, potřebné věci a jídlo. To dělali 3x i 4x za týden, 
vždy od 21. do 22. hodiny nebo později, podle střídání 
stráží. Z domova 3,5 km k vězení a pak zpět. Mezi 
23. a 24. hodinou přicházeli domů, kde je se strachem 
očekávala matka s desetiletou sestrou. Ráno se musely 
roznést motáky spoluvězňů. Otakar musel jít do práce 
a Dana na úkor školy jezdila po okolí Zlína s motáky 
a přebírala potřebné balíčky pro vězně.“ 

Brzy po propuštění otce a jeho odchodu do ilegality 
bylo Danino zapojení do odboje mnohem rozsáhlejší a 
nebezpečnější: „Matka i dcery měly spojení s otcem, 
různě mu dodávaly zprávy a pomáhaly obstarávat 
oblečení, potřebné hygienické věci, obvazy a masti. (...) 
Koncem roku 1944 byla napojena na partyzánskou 
skupinu strýce Josefa Kopanského v oddíle kapitána 
Petra Buďko v prostoru Zlín-Vizovice-Vsetín. Podle 
požadavků otce nebo strýce s pomocí matky obstarávala 
zprávy a různé věci (…). Hlavně však z různých skrýší 
jim dodávala v krabičkách zalité parafínem pistole, 
náboje a granáty.“ 
Ale vraťme se k příběhu otce 
Františka.   

Na hřbitově nebylo nikde 
nic ukryto, ani ve dvou 
hrobkách, které jediné se 
mohly postavit. Tak nemohlo 
být nic prozrazeno. Jen město 
Zlín mělo v kompostu ukryty 
cisterny na 12 tisíc litrů ben-
zínu, ale ten již byl spotře-
bován.  

František nebyl ve skupině 
komunistů organizován, proto 
mu nemohli nic dokázat. 
Nenašli jeho zbraně, ani zbraně 
Obrany národa, které byly 
důmyslně ukryty v domě 
Františka a Ludmily a v okol-
ních kůlnách. Proto jej po pěti 
měsících museli propustit. 

Přesto mu soud v Uherském Hradišti uložil trest půl roku 
v Bautzenu za hospodářský delikt. Pro fingované vředy 
na dvanácterníku byl před nástupem trestu propuštěn na 
vyléčení. Každý pátek se musel hlásit na gestapu. 
Začátkem října mu bylo nařízeno dostavit se v pondělí 
s hygienickými potřebami. Přitom zaslechl, jak se 
gestapáci baví, že po neděli pojede transport do 
Bautzenu. Když se vrátil domů, sbalil si nejnutnější věci. 
Své nejbližší přísně nabádal, aby za každých okolností 
tvrdili, že jej od pátku, kdy se byl nahlásit na gestapu, 
neviděli, aby neprozradili, že byl doma. Poté odjel. 
V pondělí se šla Ludmila na gestapo poptat, co je 
s Františkem, že se v pátek nevrátil domů. 

František odjel do Lipova na Jižní Moravě 
u slovenských hranic ke svým známým Tomšovým, kde 
se skrýval ve vinohradě a na dalších místech. Později si 
obstaral falešné doklady a průkaz k nákupu dřeva pro 
pilu. Občas jej gestapo hledalo, ale v roce 1944 
Františkův případ předalo Schutzpolizei a ta se 
s hledáním již tolik neobtěžovala. František stále 
pracoval pro odboj. Na podzim roku 1944 navázal 
kontakt se skupinou I. československé partyzánské 
brigády Jana Žižky, která na Moravu přišla ze Slovenska 
spolu s Františkovým bratrem Josefem. Josef se na 
Slovensku spolu se členy brigády zúčastnil povstání 
a partyzánských bojů. Na Slovensko utekl z vězení se 
spoluvězněm J. Lexou, když pracoval v kamenolomu 
Potštát – Hranice. 

František byl opětovně zatčen dne 7. března 1945 ve 
Valašském Meziříčí, kde měl jako spojka předat 
instrukce a léky. Někdo zradil a na něj již čekali 
u Malíků (viz odboj Malíkovy skupiny I. československé 
partyzánské brigády Jana Žižky). 

Ve Zlíně v ranních hodinách zatkli Petra Gajdošíka, 
který bydlel na Dílech a jeho ženu Františku, pocházející 
ze Záhlinic, která byla v šestém měsíci těhotenství. Tato 
ještě při probíhající prohlídce vystrčila na ulici jejich 
čtyřletého chlapce, a tím ho zachránila. 

Dne 13. března 1945 v šest hodin ráno přijela tři 
nákladní auta plná vojáků a čtyři auta gestapáků na Lesní 

Matka Tomáše Bati, Dana a Sylva stojí před domem správce na Lesním hřbitově.
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hřbitov. Obstoupili domek v třímetrových rozestupech 
a bouchali na dveře. Otevřít šla dcera Dana. Vrazili do 
domu v domnění, že tam jsou ukryti partyzáni. Než došli 
do zadního pokoje, oblékla si Ludmila Františkův 
hubertus a pod ním přes kapsu držela ukrytou pušku 
karabinu, která byla nachystaná k odnesení partyzánům 
do Štípy. Když vše prohledali, požádala Ludmila 
o odchod na toaletu. Nahoře nebyla, tak za asistence 
dvou vojáků šla na protější veřejné záchody za bufetem. 
Dírou hodila pušku do septiku, kde ji po válce při čistění 
septiku našel Josef Mikel z Březnice. Poté vojsko se 
třemi auty gestapáků odjelo na Kudlov, kde v noci 
partyzáni odzbrojili maďarské vojáky a na hasičském 
autě odvezli zbraně do Zeleného údolí. Auto odvezlo 
Ludmilu na zlínské gestapo a poté ke konfrontaci do 
Valašského Meziříčí. Doma zůstaly jen jejich dcery – 
patnáctiletá Dana a dvanáctiletá Sylva. Nejstarší syn 
Otakar byl od prosince 1944 u partyzánů. Později v roce 
1948 podlehl následkům nemoci, kterou onemocněl 
v lese u partyzánů. Ludmila byla po převozu do 
Valašského Meziříčí vyslýchána spolu s Malíkovou 
skupinou, kde byl popraven největší konfident gestapa – 
František Šmíd alias Velký Franta. Protože Ludmila 
neustále tvrdila, že Františka neviděla od roku 1943, kdy 
se šel hlásit na gestapo ve Zlíně, jeho věci nepoznává 
a o ničem neví, je 31. března 1945 propuštěna. Ostatní 
po výsleších a strašlivém mučení jsou 7. dubna 1945 
převezeni do Kounicových kolejí v Brně. Při cestě se 
porouchal autobus, proto byli zadržení naloženi i přes 
velkou zimu na nákladní auta s plachtou. František 
dostal zápal plic. Když Němci „vyklízeli“ Kounicovy 
koleje a vězně transportovali do Mauthausenu a raněné 
popravovali, doktor prohlásil o Františkovi, jak tam ležel 
na slámě, že je kaput. Ty, které odvezly do  
Mauthausenu, šli okamžitě do plynu, kde je našla 
americká armáda. Ovšem do Kouniček byli přivezeni 
další vězni ze Zlína, Vsetína, Uherského Hradiště. 
František se probral z agónie, a protože mluvil německy, 
lékař mu dal léky a čaj. Tak byl s přivezenými vězni 
transportován do koncentračního tábora Mirošov, a tím 
byl zachráněn, ovšem měl velmi podlomené zdraví. 

František a Ludmila byli spolu 60 let. František 
zemřel 27. února 1987 v Odrách. Ludmila zemřela 
21. ledna 2003 v Novém Jičíně. 

Ze vzpomínek Dany Milatové, rozené Gajdošíkové 
připravila Hedvika Úlehlová, neteř p. Milatové  

Foto z rodinného archivu 
Poznámka  

* Obrana národa (ON) byla vojenská protinacisticky zaměřená odbojová 

organizace. Vznikla v roce 1939 a působila na území Protektorátu Čechy 

a Morava s různou intenzitou až do konce války. Na jejím založení se 

podíleli příslušníci bývalé československé armády včetně zpravodajských 

důstojníků zaniklého 2. oddělení Hlavního štábu. Vznikla krátce po 

okupaci v březnu 1939. Vznik iniciovali důstojníci likvidovaného 

Ministerstva národní obrany a Hlavního štábu. Po celou dobu její 

existence řídili vysocí důstojníci zaniklé prvorepublikové československé 

armády. Byla od samého počátku budovaná a řízená jako vojenská 

odbojová organizace. Během své existence byla cílem několika zásahů 
německých bezpečnostních složek, jejichž výsledkem byla postupná 

likvidace všech jejích struktur. V závěru války byla ze zbytků ON 

vytvořena velitelství Alex a Bartoš, která se významně podílela na 

Pražském povstání. 

** Národní garda byla občanská polovojenská organizace založená v 

roce 1935, jejímž úkolem bylo v době mobilizace či války pomáhat 

Československé armádě. Těžištěm činnosti měla být strážní a pořádková 

služba. Členem gardy mohl být pouze československý státní občan 

slovanské národnosti. Místní národní garda byla ustavena, pokud se sešlo 

nejméně 20 osob starších 18 let s dobrým zdravotním stavem. Členy 

gardy se mohly stát i ženy v případě, že v ní místně fungoval ženský odbor. 

Mládež mohla být přijímána od 14 let. Garda měla jako polovojenská 

organizace zavedené i vojenské hodnosti.Výcvik gardy probíhal pod 

vedením vojenských instruktorů Československé armády. V případě 
ohrožení republiky měla být Národní garda také vojskem vybavena 

zbraněmi, k čemuž skutečně došlo v období mobilizace. Jednalo se však 

převážně o zastaralou výzbroj ještě z dob rakousko-uherské armády. 

Význam tehdy byl zejména ve strážní službě. Po Mnichovské dohodě byla 

Národní garda přeměněna v Národní střeleckou gardu a po okupaci v 

březnu 1939 rozpuštěna. Řada gardistů se poté zapojila do odbojové 

činnosti. Po roce 1945 Národní garda obnovila svoji činnost pouze 

krátce.                                 (zdroj: www.cs.wikipedia.org)

Maminka Ludmila Gajdošíková  
roz. Bařicová, dcery Dana a Sylva

Na sklonku minulého roku Ministr obrany České 
republiky Lubomír Metnar udělil Čestný pamětní 
odznak paní Daně Milatové za její statečnost v odboji.
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Vážení spoluobčané, 
dostává se vám do rukou další číslo Halenkovického 
zpravodaje se zajímavými informacemi o dění v obci. 
I já si dovolím napsat pár řádků, asi ne tak zají-
mavých, ale přesto důležitých. 

Začnu opakováním už mnohokrát zveřejněné výzvy 
o narovnání vlastnických vztahů u pozemků, které 
mohou být ve vašem užívání, ale vlastní je obec nebo 
jiný majitel. Po skončené digitalizaci katastrální mapy, 
a to převážně v části obce Katernice, Dolní konec, 
Chobotov a Dolina kolem potoku Vrbka, se projevil 
v mapových podkladech nesoulad ve vlastnictví stavby 
a pozemku pod ní nebo pozemku, který máte oplocení 
u svého domu a užíváte jej. Proto vás opětovně žádám, 
zkontrolujte si své nemovitosti – pozemky, stavby 
a oplocené zahrady, zda je máte řádně zapsány pod 
svými jmény, případně nezasahují-li do pozemku 
souseda nebo obce. Vše zkontrolujte dle aktuální 
katastrální mapy a leteckého snímkování, viz stránky 
www.cuzk.cz. Budete-li mít pochybnosti o správnosti 
umístění stavby nebo máte spor o hranici se sousedem, 
je lepší se obrátit na geodetickou firmu, která vám určitě 
poradí, popř. vypracuje geometrický plán, který budete 
potřebovat k dořešení. 

Právo se neustále vyvíjí a nebude to dlouho trvat 
a „nepovolené“ stavby či neoprávněné užívání v kon-
textu nových zákonů budou neobhajitelné. Nebudou 
úřady tolerované. Druhým pohledem je také cena, která 
kopíruje jejich hodnotu v čase a místě, jednoduše řečeno 
zvyšuje se. Důvodem, proč to vše připomínám, je také 
skutečnost, že tyto rozdíly v určení vlastníka pozemku 
a stavby mají neblahý vliv na dědická řízení či prodeje 
nemovitostí. V návaznosti na výše uvedené připomenu 
probíhající pozemkové úpravy, které mají také pomoci 
vyřešit některé otázky vlastnictví. V současné době jsou 
vám distribuovány dopisy z Pozemkového úřadu, abyste 
si zkontrolovali návrhy nově navržených pozemků, 
mnohdy přepracovaných tak, že změnily velikost, 
umístění, kulturu či využití. Prosím, i tady buďte 
zodpovědní, ale i vnímaví k potřebám pozemkových 
úprav. Pokud budete mít v těchto věcech nějaký dotaz, 
pochybnost nebo budete chtít poradit, klidně zavolejte, 
napište, rádi vám pomůžeme, popřípadě dáme kontakt 
na povolané osoby, s nimiž toto dořešíte.  

Další téma, kterého bych se chtěl dotknout, je 
sousedská pohoda, sousedské spolužití, prostě vnímání 
jeden druhého. Platí tu jednoduché pravidlo. „Co 
nechceš, aby dělal někdo tobě, nedělej to druhému“. Je 
velmi těžké určit, kdy a za jakých podmínek určitá 
činnost (práce nikoli zábava), kterou vykonávám, 
např. hlučné práce kolem domu (sečení trávy, řezání 
dřeva) či pálení suchého klestí v místech, kde to jinak 
nejde (Pasečiska, Zlámanec, Jamy aj.), je pro souseda 
obtěžující. Bydlíme v rozlehlé obci a pokud chceme, aby 
byla pěkná, tak to bez určitých činností – prací nejde. 
Ruční kosy a pily nahradily motorové. Doba, kdy lidé 
vysekli kolem cesty kdejakou příkopu nebo mez, aby 
zajistili seno pro dobytek, je s největší pravděpodobností 

nenávratně pryč. Paseky nám „zvesela“ zarůstají 
a příroda si vše bere zpět. Nadšení mnoha lidí, kteří 
chtěli po revoluci v r. 1989 všechno vrátit s tím, že 
začnou znovu hospodařit, se pozvolna vytratilo. Proto 
bych se chtěl touto cestou přimluvit za ty naše 
spoluobčany, kteří poctivou a tvrdou prací neustále tyto 
pozemky obhospodařují a třeba někdy i pálí klestí, 
popř. pasou ovce, které ne každého potěší. Mějte na 
paměti, že se snaží. Okrajové části tak nezarůstají 
a nemnoží se tolik černá zvěř, která páchá další škody, 
a to i uprostřed obce. Ruku na srdce, kdo z nás má 
pozemky 100% udržované? Byli jste se projít starými 
cestami třeba v Pasečiskách – od křížku u Větřáku, 
kolem studánky směrem dolů k Nové silnici? Byly doby, 
kdy se zde jezdilo vozy a v zimě na saních, mám pocit, 
že dnes se tu ani srnka neprotáhne. Můžu takto 
vzpomenout i jiné části obce, sami je znáte a možná 
i lépe. 

A co se týká hluku, hlavně v neděli. Zakázané práce 
v neděli nejsou, ale platí to samé jako u pálení, nesmí to 
obtěžovat okolí. Vždy by se mělo přihlédnout ke 
konkrétním podmínkám a prosím, zkuste v samotném 
začátku možného sporu jednat smířlivě, a to obě strany. 
Vždy existují dva pohledy a je dobré si vyslechnout 
i toho druhého a zvážit i jeho názor. Ne vždy jsou tyto 
věci černobílé. Děkuji za pochopení.  

Koncem června několik obcí na Hodonínsku bylo 
zasaženo zničující větrnou smrští – tornádem. Dovolte 
mi zde poděkovat vám všem za solidaritu a pomoc, 
kterou jste vůči lidem z postižených oblastí projevili, ať 
už se jedná o poskytnutý finanční dar, materiální pomoc 
nebo pomocnou ruku. Chci vás informovat, že jste do 
pokladniček rozmístěných v našich obchodech darovali 
částku 67 200 Kč. Zastupitelstvo obce na svém 
mimořádném zasedání k této částce přidalo částku 
132 800 Kč ze svého rozpočtu, tak, aby celková hodnota 
dosáhla 200 tis. korun. Dále jsme rozhodli tuto finanční 
pomoc rozdělit a poslat obcím Hrušky a Mikulčice 
k jejich obnově a pomoci občanům, a to rovným dílem 
po 100 000 Kč. Ještě jednou všem děkuji. 

Na závěr bych vám rád popřál klidný a pohodový 
zbytek prázdnin a co nejméně starostí. Hodně 
odpočívejte a čerpejte energii pro blížící se podzim.  

 Jaromír Blažek

Slovo starosty
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ZO vzalo na vědomí 
• kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastu-
pitelstva obce Halenkovice 
• zprávy o činnosti Rady obce Halenkovice za uplynulá 
období 

ZO schválilo 
• program 17. a 18. zasedání zastupitelstva v předlože-
ném znění 
• změnu rozpočtu obce 1/ZO/2021 v předloženém znění 
• veřejnoprávní smlouvu o finanční dotaci 600 000 Kč 
pro Biatlon Halenkovice 
• roční finanční odměnu 27 000 Kč za práci kronikáře 
paní PaedDr. Marii Kašíkové, a to ve třech splátkách 
• záměr na narovnání vlastnického vztahu u č.p. 166, dle 
předloženého geometrického plánu formou prodeje části 
pozemku 
• zřízení úplatného věcného břemene na části obecního 
pozemku par. č. 3601/1 dle GP č. 774-3279/2021 
v přechodu a přejezdu pro majitele pozemku par. č. 669/9 
a 669/8 
• prodej pozemků dle předloženého GP č. 1771 
-211/2020 za cenu 2 980 Kč bez DPH 
• prodej pozemků dle předloženého GP č. 1753 
-120/2020 za cenu 18 480 Kč bez DPH 
• předloženou smlouvu č. UZSVM/BZL/7952/2020-
BZLM o bezúplatném převodu pozemku par. č. 79/1 do 
majetku Obce Halenkovice 
• přijetí pozemků do svého majetku par. č. 936/5, 936/3, 
939/2, 3592/37, 3592/78, 3592/79 v k.ú. Halenkovice, 
a to formou daru 
• záměr na opravu střechy včetně zateplení stropů na 
budově školy č.p. 550  
• záměr nákupu části pozemků par. č. 2216/12 a 2216/13  
• prodej pozemků dle předloženého GP č. 1777-38/2021 
za cenu 10 080 Kč bez DPH  
• záměr prodeje části obecního pozemku par. č. 3606/8, 
narovnání vlastnického vztahu 
• upravený návrh Směrnice pro tvorbu a používání 
sociálního fondu obce Halenkovice 
• Účetní závěrku obce Halenkovice za rok 2020 
• Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2020 včetně 
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 
a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad 
• nákup pozemku par. č. 2214 a pozemku par. č. 2216/1 
v k.ú. Halenkovice za cenu 27 840 Kč 
• záměr prodeje obecního pozemku par. č. 3592/90 
a pozemku par. č. 3547/18 v k.ú. Halenkovice, dle GP 
1736-033/2020 - narovnání vlastnického vztahu 
• přijetí pozemku parc. č. 1613/5 v k.ú. Halenkovice do 
majetku Obce Halenkovice, formou daru 
• veřejnoprávní smlouvy na vyplacení dotace z rozpočtu 
obce Halenkovice na rok 2021 pro TJ Halenkovice, Klub 
Biatlonu Halenkovice a ZO ČSZ Halenkovice. 
S podmínkou vyplacení dotace pro členy spolku 
s trvalým pobytem v obci Halenkovice. Spolky dodají 
seznam členů doplněný o trvalé bydliště 

ZO pověřilo 
• členku zastupitelstva obce p. MVDr. Ivetu Stiksovou 
k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do 
manželství 

ZO nechválilo 
• předložený záměr prodeje pozemku par. č. 896/66 

RO projednala 
• a doporučuje ZO k projednání opravu havarijního stavu 
střechy ZŠ Halenkovice cca 874 m2 (předběžná 
kalkulace – W-střechy za 1 526 260 Kč) 
• stížnosti rodičů na povinné testování a nošení roušek 
dětí v MŠ a ZŠ Halenkovice a schválila znění odpovědi 
zaslané rodičům dětí 
• žádost p. V. Kovalovského o odkup pozemku 
p. č. 896/66 a navrhuje ZO prodej neschválit 
• návrh majitelů pozemků na ZTV Záhumení na 
financování výstavby sítí a navrhuje ZO vyhlášení 
referenda občanů obce v této věci 
• a postupuje na zasedání ZO projednání návrhu prodeje 
zastavěného pozemku p.č. 3606/8 pro Irenu Talašovou 
• žádost p. M. Palúcha na opravu sesuvu plotu a navrhuje 
nabídnout část obecního pozemku manž. Navrátilovým 
k prodeji – chodník k pozemku, oprava na své náklady 
• smlouvu o budoucí smlouvě směnné na pozemky 
p. č. 1080/1 a 1080/2 s manž. Zapletalovými, Halen-
kovice č. 383 a doporučuje ZO schválení smlouvy 
• návrh na opravu MK asfaltovým nástřikem v délce cca 
1 100 m, bude zasláno na možné dodavatele k nacenění 
(zaslání nabídky) 
• nabídky od firem na opravu kanalizace od RD manž. 
Rapantovi - Kopec 
 - VHS Javorník – cena 850 000 Kč za 100 m kana-
lizace 
 - SWIETELSKI – cena 268 000 Kč za 100 m kana-
lizace 
• nabídku na nábytek do multimediálního centra 
a knihovny a po úpravách druhu materiálů opravit výši 
nabídky a oslovit ještě další firmy (snížit cenu) 
• reakci p. Hudečka, Halenkovice č. 400 na výtku obce 
k odstranění zábradlí na mostku bez předchozího 
souhlasu obce 

RO se seznámila  
• se záměrem realizace přírodní kaple sepnutých rukou 
na Horních Kržlích a nemá připomínky 
• s výsledkem investice v rámci poskytnuté dotace pro 
Myslivecké sdružení Podlesí Halenkovice 
• s projektem p. Plesníka na zřízení potravinových boxů 
a rozvozu potravin do obce 

RO pověřila 
• P. Rozsypalovou, I. Stiksovou a P. Strašáka provedením 
veřejnoprávní kontroly v ZŠ Halenkovice za rok 2020 

Z jednání zastupitelstva a rady obce  DUBEN 

AŽ ČERVEN 2021
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RO vzala na vědomí  
• výši příspěvku obce na dopravní obslužnost obce pro 
Zlínský kraj ve výši 97 800 Kč 
• ukončení opravy fasády buněk – Potraviny Anička, 
nadále platí stanovený (původní) nájem dle smlouvy 
• odpuštění penále od ČSSZ, na základě žádosti bude 
vráceno na účet obce 

RO schválila  
• provedení povrchu podlahy v multimediálním centru 
od f. Rokospol za cenu 2 772 Kč/m2 
• výpůjčku části pozemku p.č. 233/5 pro vedení sítí 
k napojení novostavby RD na pozemku p. č. 3852 pro 
Davida Zámečníka, Napajedla 
• na základě mimořádných opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR z 12.4.2021 schválila zrušení 
stánkového prodeje a pouťových atrakcí v roce 2021 
• dodatek č. 1 s AQUA PROCON ke smlouvě o dílo 
č. 1540219 Vodovod Halenkovice – rozšíření vodovodní 
sítě (Svaté – Dolina) na změnu termínů: Předání 
dokumentace pro územní řízení (ÚŘ) a stavební povolení 
(SP) do 31.3.2021. Podání žádosti ÚŘ a SP do 30.6.2021. 
Předání ZDS dokumentace pro provedení stavby do 
30.9.2021 
• ocenění pro p. Romana Šavaru za 120 bezpří-
spěvkových odběrů krve - finanční dar ve výši 5 000 Kč 
s předáním na ZO 
• dodatek č. 3 smlouvy s f. AB Stavby na dílo 
Multimediální centrum, prodloužení termínu dodání díla 
do 31. 5. 2021 na vícepráce 
• odpuštění poplatku za stočné 2021 pro: 
- Marie Kalivodová, Halenkovice 617, Markéta 
Kučerová, Halenkovice 591, Vlastimil Škoda, 
Halenkovice 576, Martin Kašpárek, Halenkovice 603, 
Albert Pokorný, Halenkovice 603, Hana Kašpárková, 
Halenkovice 603, Roman Krkoška, Halenkovice 659, Jan 
Kulenda, Halenkovice 392, Filip Wozar, Halenkovice 
630, Jan Hanáček, Halenkovice 343, Alena Stuchlíková, 
Halenkovice 608, Kateřina Gregorová, Halenkovice 148, 
Milan Šubík, Halenkovice 583, Pavel Kaška, 
Halenkovice 123, Martin Hrabal, Halenkovice 770, Petr 
Kocián, Halenkovice 463, Helena Tomaštíková, 
Halenkovice 562, Ondřej Huťka, Halenkovice 669, Erika 
Bahulová, Halenkovice 621, Martin Kopčil, Halenkovice 
621, Marcela Stuchlíková, Halenkovice 99, z důvodu 
dlouhodobého pobytu mimo obec 
- Eliška Valentíková, Halenkovice 579, Klára 
Valentíková, Halenkovice 579, Jakub Kocián, 
Halenkovice 572, Veronika Kociánová, Halenkovice 572, 
z důvodu střídavé péče – odpuštění 50% poplatku 
- Daniel Kvapil, Halenkovice 562, z důvodu držitel 
průkazu ZTP/P 
- Zdeněk Ježíšek, Halenkovice 595, z důvodu 
dlouhodobé hospitalizace v soc. zařízení 
- Radomila Hrdá, Halenkovice 277, z důvodu pobytu 
v domově pro seniory  

- Kateřina Hanáková, Halenkovice 497, Sára Holásková, 
Halenkovice 731, Veronika Janečková, Halenkovice 730, 
z důvodu studia a pobytu mimo obec  
• nabídku f. MULTITEC na pořízení kontejneru 15 m3 
s bočním vyklápěčem nádob 1100 l za cenu 225 000 Kč 
bez DPH 
• přijetí bezúplatného daru – 1 020 ks antigenních testů 
pro ZŠ a MŠ Halenkovice od města Otrokovice 
• přijetí bezúplatného daru – 2 550 ks zdravotnických 
roušek pro ZŠ a MŠ Halenkovice od města Otrokovice  
• nákup audio techniky do obřadní síně OÚ za cca 
7 000 Kč 
• dodatek č.1 smlouvy s Ing. Lenkou Černou na realizaci 
projektu dětského hřiště na Dolině, včetně nové lávky 
a parkoviště 
• návrh smlouvy s f. Zásilkovna s.r.o. na umístění kontej-
neru Z-BOX 
• pořízení mobilního rozhlasu na chytré telefony, včetně 
možnosti zasílání i SMS za cenu 1 490 Kč/měsíc bez 
DPH 
• na základě zaslaných nabídek dodavatele oplocení 
sběrného místa na kontejnery 1100 l, a to ROLLO s.r.o. 
Petrov za cenu 49 852,50 Kč s DPH 
• bezúplatný pronájem pódia KD pro slečnu Vavrušovou 
– orientální tance 
• záměr pronájmu místnosti č. 23 v budově OÚ pro účely 
pošty Partner 
• program na XVII. zasedání ZO dne 6. 5. 2021 
• zaslání výzvy p. Křeháčkové k podání vysvětlení 
užívání pozemku p. č.: 1523, 1524/1 a 3592/42 
• záměr výpůjčky části pozemku p. č. 896/33 o výměře 
27 m2 z důvodu napojení na MK pro Davida Černého, 
Bučovice a Filipa Ovesného, Přílepy 
• záměr výpůjčky části pozemku p. č. 1608/5 a 70/1 pro 
umístění kontejneru Z-BOX pro Zásilkovna s.r.o.  
• pronájem místnosti klub seniorů pro p. T. Hofbauera 
dne 26.5. pro provedení zkoušek odborné způsobilosti 
• dárkový poukaz ve výši 1 000 Kč na jedno dítě v rámci 
Vítání občánků 
• smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí, a to na 
pozemku p. č. 902/3 a 924/11 mezi obcí Halenkovice 
a G.O. Trade & Commerce s.r.o. 
• záměr výpůjčky části pozemku p. č. 3606/57 pro 
uložení kabelového vedení přípojky NN pro manž. 
Gajdošíkovy, Halenkovice č. 285 
• provedení geotechnického průzkumného vrtu pro 
zbudování lávky – Dolina u kurtu 
• přijetí bezúplatného daru – 960 ks antigenních testů pro 
ZŠ a MŠ Halenkovice od města Otrokovice 
• záměr výpůjčky části obecního pozemku p. č. 251/5 
pro zbudování napojení na MK pro p. Pavel Janko, 
Halenkovice ev. č. 76 
• záměr výpůjčky části obecního pozemku p. č. 3606/1 
pro zbudování parkovacího místa pro manž. Baránkovy, 
Halenkovice č. 260  

DUBEN 

AŽ ČERVEN 2021
Z jednání zastupitelstva a rady obce  
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• smlouvu s EG.D a.s., č. OT-014330065438/001-ADS 
na zřízení věcného břemene uložení kabelu NN, Mihál – 
Halenkovice za úplatu 6 000 Kč 
• zaslání předžalobní upomínky p. Brázdovi, ARS 
projekt Zlín z důvodu nedodržení splátkového kalendáře 
dle dohody 
• umístění oplocení pro p. Pavel Janko, Halenkovice ev. 
č. 76 na pozemku p. č. 3544/1 – oplocení bude umístěno 
1 m od hrany vozovky 
• pořádání akce Indiánské léto dne 10. 7. 2021 pro 
p. Petra Mannu, za podmínek jako v roce 2020, tj. 
dodržování platných opatření v rámci pandemie 
Covid-19, zajištění průjezdnosti komunikace, sociální 
zařízení, pořadatelská služba a zajištění úklidu 
• odpuštění nájmu pro Evu Chmelařovou na období 
1-4/2021 z důvodu nouzového stavu a uzavření pro-
vozovny 
• bezúplatný pronájem ordinace lékaře pro f. Stáří na 
zápraží s.r.o. vždy v pátek od 15:30 do 16:30 pro 
provádění bezplatného testování na covid-19 
antigenními testy pro zájemce  
• výpůjčku části pozemku p. č. 1608/5 a 70/1 pro 
umístění kontejneru Z-BOX pro Zásilkovna s.r.o. 
• výpůjčku části pozemku p. č. 896/33 o výměře 27 m2 
z důvodu napojení na MK pro p. Davida Černého, 
Bučovice a p. Filipa Ovesného, Přílepy 
• výpůjčku místnosti č. 23 v budově OÚ pro účely 
pošty Partner pro RAUDO – výrobní družstvo invalidů 
• přijetí bezúplatného daru – 350 ks antigenních testů 
pro ZŠ a MŠ Halenkovice od města Otrokovice 
• jednostranné započtení své pohledávky vůči 
společnosti AB stavby s.r.o., se sídlem Košíky 78, 687 
04 Košíky, IČO 25524232, která vznikla na základě 
Smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 8. 2020 a Dodatku č. 2 
a 3 k výše uvedené Smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2021 
• výpůjčku části pozemku p. č. 3606/57 pro uložení 
kabelového vedení přípojky NN pro manž. Gajdošíkovy, 
Halenkovice 285 
• zřízení věcného břemene stezky pro manž. 
Očadlíkovy na nově vzniklé pozemky p. č. 1573/2 – 
38 m2, 1574/2 – 71 m2 dle GP č. 1767-184/2020 
• rozpočtové opatření rady obce č. 2/RO/2021 
• zřízení věcného břemene stezky pro manžele 
Očadlíkovy na pozemku p. č. 3592/64 – 15 m2 
v rozsahu zákresu dle GP č. 1779-46/2021  
• zdržení se zásahů do vlastnického práva (Baránkovi - 
p. č. 2585/4) a ztotožňuje se s doporučením advokátní 
kanceláře KVB Pardubice, vyhovět výzvě právního 
zástupce manž. Baránkových a uvést pozemek do 
původního stavu a informovat o úpravě p. Kubisovou – 
majitelku sousední nemovitosti 
• novou smlouvu č. MUB001_2021 s f. Elektrowin na 
zpětný odběr elektrozařízení v rámci změny zákona 
o odpadech 
• odpuštění nájmu pro p. Renatu Valentovou, 
Halenkovice 75 za období 1-4/2021 z důvodu 
nařízených vládních opatření a nemožnosti provozovat 

masáže (5/2021 z důvodu nemoci – nebyl schválen) 
• povolení odstranění zábradlí mostku k RD p. Hudečka, 
Halenkovice 400 do konce 08/2021 za podmínky, že 
umístí na mostek mobilní zábradlí 
• dodavatele opravy kanalizace od RD Rapantovi – 
Kopec (výkop, montáž, zapravení) firmou SWIETELSKI 
stavební s.r.o. s nejnižší nabídkou 268 000 Kč/100 m 
kanalizace 
• nákup odměny (hodinek) pro nejlepšího žáka ZŠ 
Halenkovice v hodnotě cca 2 000 Kč 
• žádost Rally Zlín s. r. o. na zapůjčení letiště v rámci 
BCRZ 2021 pro parkoviště návštěvníků – Barumka 
2021, dne 28. 8. od 18:00 hod do 29. 8. do 6:00 hod 
• odpuštění nájmu za 1 - 4 /2021 pro p. F. Zatloukala 
(Kavárna Pláňava) z důvodu nepředání stavby (re-
konstrukce kavárny) od f. AB Stavby a nemožnosti 
provozování živnosti 
• na základě zaslaných žádostí poskytnutí dotací pro 

spolky a organizace na rok 2021: 

RO neschválila  
• dotaci pro organizaci Radost klub Prostějov

Z jednání zastupitelstva a rady obce  

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SCHVÁLENÁ 

DOTACE  
(Kč)

SENIOR Otrokovice 33 000

Domov pro seniory Napajedla 40 000

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže, Zlín - ter. 
pracovnice

8 000

Charita Otrokovice 10 000

Charita Kroměříž - Zdounky 2 000

CELKEM 93 000
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Český červený kříž uděluje Zlatý kříž ČČK 2. třídy 
za 120 bezpříspěvkových odběrů krve  

panu Romanu Šavarovi z Halenkovic.  
Na základě rozhodnutí Rady obce Halenkovice jako 
poděkování za hluboce lidský přístup byla dárci krve 

předána symbolická finanční odměna.

NOVÁ POŠTA PARTNER V HALENKOVICÍCH 

Poštu Partner nyní provozuje soukromá společnost v pronajatých 
prostorách obecního úřadu v přízemí, v místnosti č. 23 (bývalý Klub 
seniorů). Poštovní schránka je umístěna před budovou obecního úřadu. 

OTEVÍRACÍ DOBA

PONDĚLÍ 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

ÚTERÝ 8.00 - 11.00 14.00 - 16.00

STŘEDA 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

ČTVRTEK 8.00 - 11.00 14.00 - 16.00

PÁTEK 8.00 - 12.00 -

Zlatý kříž na Halenkovicích

Vážení občané, spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní 
budeme efektivně informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru informací 
a už nezmeškáte důležité novinky a upozornění z naší samosprávy. Informace podle 
Vašich zájmů Vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako zprávu do aplikace. 
Služba je zdarma! 
Co Vám přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší? 
• Upozornění na krizové události - výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní 
uzavírky, varování před podomními prodejci, apod. 
• Novinky a důležitá upozornění z úřadu - poplatky, obecní zpravodaj, digitalizované 
hlášení z místního rozhlasu, apod. 
• Pozvánky na kulturní a sportovní akce 
• Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi 

Při registraci si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás zajímají (např.: kultura, 
doprava, majitelé zvířat). Doporučujeme vyplnit Vaše telefonní číslo, abychom Vás 
mohli rychle varovat v případě nečekaných událostí (př. havárie vody, přívalové deště 
atd.). Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR. 
PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ: www.halenkovice.mobilnirozhlas.cz. 

Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadu - rádi vám pomůžeme. 
Oficiální aplikaci naší samosprávy - Mobilní Rozhlas si můžete stáhnout přímo na App 
Store nebo Google Play. Poté si stačí přidat naši obec a budete mít informace vždy 
po ruce.                                                         redakce

MOBILNÍ ROZHLAS

Halenkovice 76 
PSČ 763 63 

Kontaktní osoba:  
HANA MASAŘOVÁ 

Telefon na provozovnu:  

+420 732 430 080 
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Čas opravdu letí jako bláznivý, a tak jsme se ani 
nenadáli a máme tu další díl naší miniškoly dentální 
hygieny, tentokrát o pravém důvodu našich potíží se 
zdravím dutiny ústní.  

Kdo je ten syčák, co nám kazí zubní zdraví a kdo 
přináší tolik nepohodlí, bolesti, zápach z úst a také 
s sebou odnáší naše zuby, čelistní kosti i nemalé obnosy 
z našich peněženek? Jsou to snad geny našich předků? 
Pracovní prostředí, stres, civilizační nemoci? Viník už 
snad ani více nápadný být nemůže, a přesto si jeho 
obrovský vliv na zubní zdraví plně uvědomuje jen 
málokdo. 
ZA VŠÍM HLEDEJ PLAK! 
Neustálý společník - spolehlivý, každodenně se 
tvořící povlak našich zubů. Co to vlastně je? Z čeho 
vzniká a co způsobuje?  

Zubní povlak neboli biofilm či plak je organizované 
společenství bakterií, které rostou na povrchu zubů. 
Přítomnost určitého množství plaku na zubech je 
normální a tvoří se každému každý den ze slinných 
bílkovin. Během několika sekund po očištění se na 
zubní plošce začíná tvořit tzv. pelikula. 

Hlavní složkou pelikuly jsou bílkoviny pocházející 
ze slin, které jsou vhodným prostředím k ukládání 
mikroorganismů a umožňují tvorbu plaku. Složení 

pelikuly se liší v závislosti na charakteru povrchu, jiné je 
na sklovině, na zubním cementu nebo třeba na povrchu 
ústních sliznic. Tyto rozdíly však zřejmě nemají zásadní 
vliv na spektrum bakterií, jež pelikulu postupně osídlují. 
Tloušťka pelikuly je přibližně 1 až 10 µm a nejvíce jí 
přibývá prvních 60 - 120 minut po očištění. Zdá se, že 
původní předpoklad o ukončení tvorby pelikuly po dvou 
hodinách již neplatí, protože byl zjištěn její nárůst 
v průběhu několika dní. Ze začátku je její přítomnost 
prospěšná. Dokáže odolávat působení slabých kyselin, 
ochraňuje povrch skloviny proti oděru, slouží jako 
zásobník iontů některých prvků zejména vápníku 
a fosforu. Slouží však zároveň jako substrát pro 
osidlování mikroorganismy a umožňuje jejich přilnavost.  

Bakteriální kolonizace pelikuly se nevyvíjí nahodile, 
ale podléhá mnoha různým vlivům. Tyto vlivy mají 
původ jak v samotných bakteriích, tak ve vlastnostech 
ústního prostředí, imunitních reakcích lidského orga-
nismu, ale také ve způsobu výživy a úrovni ústní 
hygieny. 

Zvětšování objemu plaku (jeho kumulace) není 
nejdůležitějším projevem tvorby plaku, ale pouze 
nejnápadnějším jevem. Při kolonizaci plaku se také 
objevují individuální rozdíly na různých místech téhož 
chrupu, a dokonce i zubu a zubní plošky. Pelikula je 
postupně osidlována bakteriemi přestupujícími z okolí 
přímým kontaktem (zubní plošky špatně přístupné 
očištění) nebo ze slin. Bakterie jsou uspořádány do 
kolonií. Ty obsahují různé druhy mikroorganismů. 

Kolonizace mnoha kmenů je v přímém vztahu 
k jejich koncentraci ve slině. Již po dvou hodinách po 
očištění lze izolovat první bakterie. Jako časné stadium 
plaku se však obvykle označuje časový interval 4-48 
hodin. Bakterie kolonizují v určeném pořadí a organismů 
přibývá v časném plaku převážně buněčným dělením. 
Počet bakterií se může zdvojnásobit každé tři hodiny. 

MINIŠKOLA DENTÁLNÍ HYGIENY PRO KAŽDÉHO                                  II.DÍL

Zpráva ke komplexním pozemkovým úpravám 
Na základě dotazů občanů byla kontaktována paní Ing. Šujanová ze Státního 
pozemkového úřadu, která k současnému zpracování uvedla, že do 
15. října 2021 běží termín pro odevzdání projednaného návrhu. Poté proběhne 
zpracování, vydání rozhodnutí, zápisy do katastrálních map, a to vše by mohlo 
být ukončeno ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Každé liché pondělí v měsíci ordinuje v Halenkovicích praktický lékař. 
Ordinace se nachází v budově kulturního domu.  
MUDr. Petr Káňa    telefon ordinace Napajedla:    577 944 778  
Pondělí 12:00 – 13:00  telefon ordinace Halenkovice:   577 945 702 
  
Jedenkrát v měsíci navštěvuje Halenkovice také pediatr, který poskytuje 
zdravotní poradenství maminkám dětí. 
MUDr. Karel Okénka  telefon ordinace Napajedla:    577 942 366  
Úterý 11:00 – 13:30   telefon ordinace Halenkovice:   577 945 702

Změny v ordinaci lékařů v Halenkovicích
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V místech, kde nedochází k narušení plaku mechanicky 
ani chemicky, se postupně zvětšuje jeho objem a dochází 
ke změnám mikroflóry. Původní kmeny jsou 
nahrazovány jinými. Tento jev se nazývá bakteriální 
posloupnost. 

Vývoj zubního mikrobiálního povlaku za podmínek 
bez ústní hygieny trvá po stránce kvantitativní 3 - 4 dny 
a po stránce kvalitativní 10 - 14 dní.  

Ve zralém plaku jsou mikroorganismy v kontaktu se 
sklovinou, protože pelikula je rozrušena enzymy. To 
může vést k patogenitě plaku, zvlášť pokud by se do 
přímého kontaktu se sklovinou dostaly kazové bakterie. 
Zralý plak má všechny vlastnosti bakteriálního biofilmu.  
Biofilm poskytuje mikroorganismům, které jsou jeho 
součástí, množství výhod při jejich existenci v prostředí 
dutiny ústní. Některé z nich by nebyly žádného jiného 
soužití schopny. Díky vápníku a jiným minerálům ve 
slině mohou spodní vrstvy plaku mineralizovat a vytvá-
řet zubní kámen. 

Z toho vyplývá, že přítomnosti zubního kamene 
v dutině ústní předchází dlouhodobě ulpívající plak na 
zubech. Zubní plak nejvíce ulpívá na povrchu zubu, 
především kolem krčku, v mezizubních prostorách 
a dásňovém žlábku (prostor mezi zubem a dásní). Při 
jeho nedostatečném odstranění pomocí vhodných 
dentálních pomůcek a za použití správné techniky 
čištění poté během pouhých 10-14 dní zmineralizuje 
(ztvrdne) v důsledku zabudování minerálních látek do 
plaku. Povrch zubního kamene je drsný, a proto slouží 
jako místo pro hromadění dalších zbytků potravy 
a zubního plaku. 

Zubní plak bývá snadno odstranitelný, ovšem po 
přeměně na zubní kámen není odstranitelný zubním 
kartáčkem. Zubní kámen je velmi pevně přichycen 
k zubu a je potřeba ho odstranit v ordinaci zubního 
lékaře či dentální hygienistky. Zubní kámen je 
odstraňován ultrazvukem nebo mechanicky pomocí 
speciálních ručních nástrojů. V některých případech je 
nutné použít anestezii, obzvláště v situacích, kdy zubní 
kámen zasahuje hluboko pod dáseň. 

Pro zamezení tvorby zubního kamene je nutné 
odstranění zubního plaku dříve než začne minerali-
zovat, a to ze všech ploch zubů. To znamená nejen ze 
zubu samotného, ale i z dásňového žlábku a mezi-
zubních prostor.  

V některých případech je zvýšená tvorba zubního 
kamene spojená např. s onemocněním slinných žláz či 
dalších orgánů, nadměrnou konzumací minerálních vod 
či doplňků stravy, která může vést k produkci vysoce 
mineralizované sliny v dutině ústní. 

Povlak, stejně jako zubní kámen, produkuje látky, 
které mohou být neutralizovány slinami, avšak pokud je 
ho příliš mnoho, způsobuje poškození zubů, dásní 
i kostí. Plak produkuje jednak kyseliny, které mohou 
rozleptat zuby, což se projevuje jako zubní kaz a dále 
jedovaté odpadní látky toxiny, které se z plaku uvolňují, 
dráždí dáseň a kost a způsobují tak zánět dásně. 

Plak se drží především na rozhraní zubu a dásně, 
v mezizubních prostorech a v jamkách a rýhách na 

kousacích ploškách. Povlak se nedrží pouze nad dásní, 
avšak v případech pokročilého poškození kosti zánětem 
(parodontitis), kdy je povrch zubu pokryt zubním 
kamenem, může být plak přítomen i hluboko pod dásní. 
V uzavřených mezizubních prostorech vyplněných 
plakem vzniká vysoká koncentrace kyseliny a dochází 
zde ke vzniku kazu na bocích zubů (mezizubní kaz). 
Pokud se plak efektivně odstraňuje mezizubními 
kartáčky, lze vzniku těchto kazů zamezit. 

Gingivitida - zánět dásní 
Zubním plakem způsobený zánět dásní je jedním 

z nejčastějších lidských onemocnění. Touto formou 
zánětu trpí přes 80 % lidí a když není včas adekvátně 
léčena, může přejít v obávanou parodontitidu neboli 
zánět závěsného aparátu zubu. Obecně platí, že ne každá 
gingivitida se vyvine v parodontitidu, ale každé 
parodontitidě předcházela gingivitida... 

Rozdělení gingivitid 
Gingivitidy neboli záněty dásní se dělí na: 
• zubním plakem způsobený zánět dásní, tzv. plakem 
indukovaná gingivitida: touto formou trpí přes 80 % 
lidí a když není včas adekvátně léčena, může přejít 
postižením hlubších tkání parodontu v obávanou 
parodontitidu se všemi jejími následky vč. ztráty 
vlastních zubů či dokonce celého chrupu. 
• gingivitidy vyvolané jinou příčinou, než je zubní 
plak: k těmto příčinám mohou patřit bakteriální infekce 
(např. syfilis, kapavka), virové (herpes, HIV) a kva-
sinkové infekce, alergie na rtuť, kovy, plasty, chemikálie 
obsažené v ústních vodách, zubních pastách, žvýkač-
kách, potravě, poranění apod. V těchto případech je 
mnohdy postižena nejen dáseň, ale i další části sliznice 
v dutině ústní a léčba často vyžaduje spolupráci s dalšími 
odborníky. 
Chronická plakem indukovaná gingivitida 

Chronická gingivitida (latinsky gingivitis chronica) 
neboli chronický zánět dásní se vyskytuje téměř u 90 % 
Středoevropanů. Považujeme ji za nejčastější zánět 
l idského tě la. Je považována za předstupeň 
parodontitidy (lidově parodontóza či paradentóza). 
Většinou probíhá jen s níže uvedenými příznaky bez 
výraznějších subjektivních potíží. Jen při čištění zubů 
nebo při zakousnutí do jablka dásně lehce krvácejí. 
Jednoznačnou příčinou nemoci je nedostatečná ústní 
hygiena a následné hromadění zubního plaku ve spojení 
s vrozeným sklonem k tomuto onemocnění. Plakem 
způsobený zánět dásní mohou dále zhoršovat místní 
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vlivy jako je zubní kámen, kouření, stres, hormonální 
změny (puberta, těhotenství, menstruace), celková 
onemocnění (cukrovka, krevní onemocnění), užívání 
některých léků (starší typy perorální antikoncepce) nebo 
nedostatek vitamínů (vitamin C). 

Gingivitida je tedy infekce vyvolaná škodlivými 
bakteriemi obsaženými v zubním plaku – měkkém 
povlaku, který ulpívá na zubech a dásních. Tyto bakterie 
uvolňují jedovaté látky, tzv. toxiny, které dráždí dásně, 
činí je krvácivými, zduřelými, zarudlými a citlivými. 
Vyvolávají obrannou odpověď organismu a dochází ke 
vzniku zánětu. Zánět dásní může být v okolí jednoho 
nebo více zubů či v celém chrupu.  

Při plakem způsobené gingivitidě je zanícena pouze 
dáseň bez postižení hlouběji uložené tkáně závěsného 
aparátu zubu, neboli parodontu. Jedná se o one-
mocnění, které lze úspěšně vyléčit bez trvalých následků 
pro dásně a zuby. 

Probíhá-li však neléčený zánět dásní příliš dlouho 
(měsíce-léta), může napadnout hlouběji další tkáně 
parodontu a přejít v parodontitidu (lidově parodontóza či 
paradentóza). U lidí trpících dlouhodobě neléčeným 
zánětem dásní je vysoké riziko hlubšího a nevratného 
poškození v souladu s pravidlem, že kapka nehloubí 
kámen silou, ale vytrvalostí.  

Velmi důležité je proto včasné zjištění zánětu dásní 
(preventivní prohlídky!!!) a následná léčebná 
opatření ještě před tím, než zánět nenávratně postihne 
kostěné zubní lůžko a závěsný aparát zubu.  
K příznakům gingivitidy patří: 
• změna vzhledu - dáseň je zarudlá a později také 
zduřelá, hladká a lesklá zejména v oblasti zubních 
krčků 
• krvácení při čištění chrupu, doteku sondou, popřípadě 
i spontánní krvácení 
• ve většině případů dásně nebolí, zcela výjimečně se 
vyskytuje mírná citlivost 

Ke stanovení diagnózy zánětu dásní nepotřebuje 
zubní lékař žádné speciální přístroje - gingivitidu 
rozpozná pohledem na dásně při běžném vyšetření.  

Míru závažnosti zánětu pak určí lékař nebo zubní 
hygienistka pomocí měření krvácivosti a stanovením tzv. 
PBI indexu - indexu krvácivosti papil. Toto se provádí 
pomocí parodontální sondy se zakulaceným koncem a je 
zcela bezbolestné. Stupeň krvácení se vyhodnocuje 
u všech zubů, přičemž součet za celou ústní dutinu 
reprezentuje zmíněný PBI index. Ten slouží jako 
objektivní výpověď o stavu dásní, respektive o kvalitě 
ústní hygieny jednotlivých pacientů. Platí totiž 
jednoduché pravidlo: špatná ústní hygiena = silné 
krvácení z dásně a vysoký PBI index / výborná ústní 
hygiena = žádné krvácení z dásně a nízká hodnota PBI 
indexu. 
Hodnoty: 
0 - dáseň nekrvácí 
1 - dostavuje se pouze bodové krvácení nebo krvácení v 
kratších úsecích 
2 - dostavuje se krvácení z delších úseků nebo je 

přítomno několik krvácivých 
bodů 
3 - mezizubní prostor se již brzy 
po vyšetření sondou naplňuje 
krví, ta po chvíli pomalu odtéká 
do oblasti krčku zubu 
4 - silné krvácení při vyšetření 
sondou 

Stupeň závažnosti krvácení (0 - 4) je zaznamenáván 
u každého mezizubního prostoru. Po zápisu se sečte 
celkový počet bodů a vyhodnotí se závažnost 
onemocnění dásní. Cílem zubního lékaře nebo dentální 
hygienistky, kteří provádějí kromě profesionálního 
čištění zubů - odstraňování zubního kamene, též výuku 
techniky čištění zubů, je snížit součet bodů alespoň pod 
15. Index krvácení z dásně je možné snížit na nulu, tedy 
na stupeň naprostého uzdravení, a to za předpokladu, že 
má mezizubní prostor hladké stěny a může být důkladně 
vyčištěn nití nebo mezizubním kartáčkem. 

Zvýšená krvácivost dásní a strach z dalšího krvácení 
často vede postižené k tomu, že si méně čistí zuby, a tak 
situaci jen zhoršují: v ústech je větší množství plaku, 
který tvoří základ pro vznik zubních kazů a onemocnění 
dásní. 
Léčba zánětu dásní 

Léčba spočívá v dokonalém odstraňování zubního 
plaku, tzn. důsledné provádění ústní hygieny. Zubní 
lékař nebo většinou dnes již dentální hygienistka 
provede ordinační vyčištění zubů. Odstraní i zubní 
kámen, č ímž se zlepš í možnosti dokonalého 
odstraňování zubního povlaku v domácích podmínkách. 
Nezbytná je spolupráce pacienta s lékařem, a to zejména 
v oblasti dokonalého provádění ústní hygieny zahrnující 
čištění zubů správnou technikou a čištění prostorů mezi 
zuby mezizubními kartáčky a zubní nití. 

U akutních forem a pacientů, kde je žádoucí velmi 
rychlé potlačení projevů zánětu dásně, je možné využít 
jako podpůrný prostředek i léčebné výplachy úst roztoky 
s obsahem chlorhexidinu.  

Základním úkonem v boji se zánětem dásní však 
vždy zůstane mechanické odstranění mikrobiálního 
povlaku pomocí vhodných pomůcek a použitím správné 
techniky čištění. Vše ostatní jako jsou ústní vody, zubní 
pasty a masážní roztoky určené k léčbě zánětu dásní 
mají pouze omezený a pomocný účinek a samy o sobě 
bez mechanického odstranění plaku nikoho zánětu dásní 
nezbaví.   
Prevence 

Prevencí vzniku zánětu dásní je jednoznačně 
pravidelná a správnou technikou prováděná ústní 
hygiena. Optimální techniku je nutné zvládnout 
s pomocí nácviku u dentální hygienistky, která rovněž 
doporučí vhodné pomůcky pro její provádění.  Proměří 
velikost mezizubních prostorů speciální sondou 
a doporučí odpovídající velikost mezizubních kartáčků.  

Profesionální ústní hygienu v ordinaci zubního lékaře 
nebo u dentální hygienistky je vhodné podstoupit 
každých 6 měsíců. 

Hana Vlachynská
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Sbírka oděvů 2021  
Chtěli bychom poděkovat všem občanům Halenkovic za poskytnuté oděvy, obuv a další materiál, který se vysbíral 
v rámci sbírky ve dnech 18. a 19. května 2021. Diakonii Broumov bylo předáno 83 velkých pytlů s věcmi. Za vaše 
dary moc děkujeme. Sbírku organizuje pravidelně Obec Halenkovice. 

Velké poděkování rovněž patří paní Anně Horkové a paní Anně Musilové, které vynaložily spoustu fyzických sil 
při sběru a třídění materiálu. Děkujeme Vám. 

redakce

My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujeme vám. 

Tento popěvek se letos neozýval z jednotlivých částí Halenkovic. Koledníci neobcházeli domácnosti a nezpívali 
u vašich dveří. Letošní koledování bylo totiž jiné, než jsme byli zvyklí, a to díky pandemii. Je to škoda. Většinou je 
spojené s krátkým popovídáním si, případně i s malým občerstvením chůzí vyčerpaných Tří králů, milým úsměvem, 
přáním všeho dobrého a označením K + M + B na zárubně vchodových dveří. Tento rok jsme si museli každý číslici 
na 2021 poopravit sám. 

Ale kdo chtěl, přispěl. Měl hned několik možností. 
Mohl poslat dárcovskou SMS, přispět online do virtu-
ální kasičky na webu tříkrálové sbírky, a to až do konce 
dubna nebo v období od 6. do 24. ledna 2021 přispěl do 
jedné z pěti pokladniček, které byly umístěny v kostele 
sv. Josefa, v kanceláři obecního úřadu a ve třech 
místních prodejnách potravin (COOP, Potraviny 
Anička, CBA). Poděkování patří všem institucím, které 
to umožnily, a také zodpovědným osobám, které na 
pokladničky dohlížely: p. Anna Kašpárková, p. Yvona 
Vojtášková a p. Dang Dang Vu. 

Pečetění a otevírání pokladniček včetně počítání 
peněz a vyhotovení zápisů o sbírce probíhá na obecním 
úřadě. To aby byla zajištěna regulérnost a soulad 
s právními předpisy o veřejných sbírkách. Po ukončení 
a  celkové sumarizaci jsme zjistili, že naši štědří dárci 
v Halenkovicích přispěli částkou 28 588 Kč.  

Pořadatelem sbírky je jako tradičně Charita a pro 
náš region Charita Otrokovice. Zástupcem při sbírce 
v naší obci je už dlouhá léta paní Anna Horková, která 
má na starosti organizaci a také zodpovídala za 
pokladničku v kostele.  

Děkujeme, že jste přispěli a že pomáháte. 
za OÚ Bohdana Blažková

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2021

MĚSTO/OBEC VYBRÁNO

Halenkovice 28 588

Komárov 9 086

Napajedla 51 099

OC Centro Zlín

Vitar Zlín

12 481

Oldřichovice 7 957

Otrokovice 100 848

Pohořelice 18 897

Spytihněv 32 679

Tlumačov 22 451

Žlutava 9 338

CELKEM 293 424
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Zdává se mně stejný sen. Stojím u chalupy, v níž jsem 
vyrostl. Kolem jsou humna, zahrady, žleby a spousta 
ovocných stromů. Chalupa je po letech stále stejná, 
i když dnes už má nové majitele. Ti položili novou 
střechu a ledacos přestavěli. Zbourali stodolu, 
opravili opěrnou zeď, vykáceli staré ořechy. Ta místa 
na mne však stále dýchají přítomností lidí, kteří zde 
kdysi žili a jsou už dávno na věčnosti. Ve snech je ale 
potkávám a hovořím s nimi. 

Příjmení Gajdošík patří k Halenkovicím stejně jako 
kopce přeplněné ovocnými stromy, údolími, žleby 
a samotami. Můj dědeček (staříček) často vyprávěl 
s hrdostí v hlase, že Gajdošíci přišli do dědiny 
z Valašska, kde byli přítomni vzpouře proti vrchnosti. Za 
trest museli do jiného kraje. Sice ne tak divokého, ale 
svými oblými kopci půvabného. A zdůrazňoval, že s jeho 
rodem přišli do Halenkovic i další osadníci.  

Poslouchával jsem staříčkovo vyprávění s nadšením 
a přemýšlel o tom, kolik té zbojnické krve mám asi v těle 
já a jak se takové zbojnictví projevuje? 

Staříčkův otec se jmenoval též Josef a narodil se na 
samotě Smolná v Zádřinoví. Ta existuje dodnes a leží ve 
svahu severozápadním. Byla vždy zahalena tajemstvím, 
spoustou stromů, keřů jasmínových a šeříkových. Při 
dobrém větru se vůně jasmínu nesla až na náš dvůr, a to 
jsme bydleli o pár stovek metrů naproti. Prý tam kdysi 
bývala močidla, v noci tam strašilo a přebýval tam 
vodník. 

Staříček Josef zdědil chalupu čp. 62 po svém otci 
a staříčkovi a jak vyprávěli: „Všecí moji předkové byli 
rolníci, čestní a pracovití lidi.“ S manželkou Josefkou 
měli čtyři děti. Tři zemřely v útlém věku na různé 
nemoci, moje matka Libuše zůstala jako nejmladší sama. 
Častá úmrtí malých dětí nebyla v těch časech ničím 
výjimečným. Doktorů bylo málo, bydleli jen ve městech. 
Nebyly léky na dnes běžná onemocnění. Když 
nepomohla příroda, bylo zle. Vesnice žila tvrdým 
životem, v časech válek či neúrody bylo pak ještě hůř. 
Přidejme k tomu nedostačující hygienu, častou 
negramotnost a nevědomost, dřinu na polích i v lese, 
starost o dobytek a živobytí. Lidé brali život tak, jak 
přicházel. Pánbůh dal, Pánbůh vzal. 

Se staříčkem Josefem jsme často sedávali po 
večerech nad historickými romány od Sinkiewicze, 
Dumase, Huga, Jiráska, Raise atd. Hltali jsme verneovky, 
ale též v té době zakázanou literaturu brakovou. 
Rodokapsy, kliftonky či Tarzana z rodu Opů. Hlavním 
dodavatelem těchto literárních „skvostů“ se nám stal pan 
Milan Zapletal ze Zádřinoví. Své poklady měl v několika 
černých vojenských kufřících; nadšením jsem často 
nevěděl, co si vybrat. 

Staříček miloval koně. V maštali měl kobylku Milu, 
s níž denně odjížděl na pole s pluhem, branami, čerstvým 
hnojem. Vracel se s lucerkou, řepou, bramborami, 
dřevem z dalekých Pasek nebo s nalámaným kamenem 
z vlastního malého lomu. Před návratem musela být 
otevřená brána na dvůr, na náspě stála v kýblech odstátá 
voda pro koně (spolu s krmením). Na stole kouřila 
polévka a byly přiloženy noviny. 

Když přišla socializace zemědělství, zabavilo JZD 
staříčkovi mlátičku, pole i les. Zůstala jen záhumenka. 
Potom přišla vážná nemoc, boj o zdraví v nemocnici a po 
těžké operaci čekal důchod. Staříček ale nezahálel. Vzal 
si za své různé domácí práce – sekal trávu, poklízel 
drůbež, králíky, prase. Staral se o včely a holuby, jejichž 

Můj staříček Josef Gajdošík       

Staříček Josef Gajdošík a jeho manželka Josefka 
Gajdošíková (rozená Vičánková z Katernic čp. 114). Její 
otec Josef Vičánek byl za C. K. Rakouska Uherska 
starostou Halenkovic. Staříček Josef Gajdošík zemřel 
v  r.  1970 ve věku 82 let. Po mnoho let byl prvním 
náměstkem starosty, členem zastupitelstva za Země-
dělskou stranu a členem místní školní rady. Chodíval též 
jako porotce k soudu do Uheského Hradiště, které bylo 
tenkrát naším okresním městem. Stařenku Josefu 
Gajdošíkovou mám v paměti jako velmi hodnou 
a pracovitou ženu. Zemřela, když mně bylo 12 let, takže 
vzpomínky na ni jsou zastřeny časem.
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letka měla domov ve štítě stavení. Uměl kut kosy. Při 
stáčení medu odmítal krýt si obličej, domnívám se, že 
schválně, aby ho včely poštípaly. Chodil pak s oteklým 
obličejem, smál se kousavým připomínkám sousedů se 
slovy: „To je prd, dostal sem enom sedm žihadel a do 
ruky čtyři. Bývá to víc!“ 

Rád vyráběl proutěné metly, jichž nebylo nikdy dost. 
Pletl velké koše i menší košíky. Sbíral a presoval 
jablíčka na víno. Při senoseči, když jsme dopravili nad 
stavení ohromné kupy sena na zimu, podával mi otec 
suché krmení vidlemi na půdu už za přispění mé 
maličkosti, a staříček seno skládal tak mistrovsky, aby 
ho tam vlezlo co nejvíce. 

O žních jako by pookřál. Přicházeli za ním 
hospodáři z okolí se slovy: „Josefe, nešel bys nám dávat 
do mlátičky?“ Někdy jsem chodil pomáhat k mlátičce 
i já. Staříček stál rozkročmo na mašině a podával do ní 
pomalu a po velkých hrstích obilné klasy tak, aby se 
mlátička neudávila. Snopy musely být suché. Proto se 
čekající vozy s náklady často přikrývaly velikými 
plachtami, to když hrozila bouřka. Mlátičkář musel být 
rozvážný, nesměl „divočit“ a musel být pro okolí 
příkladem, protože šlo v podstatě o nebezpečnou práci. 
Když se pak staříčka ptali na to, co jsou dlužni za 
vykonanou práci, řekl: „Peníze nechcu, až budeš zabíjat, 
tož přinés kúsek!“ Takže jsme od podzimu až do jara 
měli čas od času doma k snědku nějakou tu jitrničku, 

podbradek, tlačenku, kousek špeku nebo masa.  
Za dlouhých zimních večerů mně vyprávěl o první 

velké válce. Musel narukovat, válčil v Polsku a v Haliči. 
Přežil tři bodákové útoky, potom ho zajali Rusi. Dva 
roky prožil až někde za Uralem, kde pracoval s kama-
rády zajatci na polích. Zažil kruté zimy, hlad, kurděje 
i bití. Po válce si z Rusi přivezl mužikovskou papachu, 
podle níž si nechal ušít z kůží stříbrných králíků hned 
dvě nové, sváteční. To si pak v zimě oblekl teplý kožich 
na zapínání, na hlavu nasadil papachu a na silnici cestou 
do kostela už každý na dálku věděl, kdože to kráčí po 
cestě. Když se naštval nebo rozčílil, zanadával pěkne po 
rusko-polsky, až ho matka musela okřiknout: „Tati, 
nenadávejte tak aspoň před těma děckama!“ Ze zajetí si 
přivezl i velkou jizvu na pravé ruce, to „když dostal 
pažbů ranu od Rusa!“ 

Po staříčkovi mi zůstala pěkná a milá vzpomínka. Je 
jí ručně vyřezávaný čagan z jednoho kusu kořene buku. 
Je lakovaný a v jeho rukojeti je útočící vlčice. Když jí 
přiložíš k čumáku a rty foukneš, ozve se píšťalka 
hlasitým zahvízdáním. Čagan dostal staříček od 
kamaráda Pavla z Hrušek na Břeclavsku. Staříček vynesl 
těžce zraněného kamaráda „z ohňa“ (přestřelky). 
Čagan mám stále ve svém pokoji jako ozdobu. 

Připomíná mi i po desetiletích mého staříčka pana Josefa 
Gajdošíka ze Zádřinoví čp. 62, kde se odjakživa říkalo 
Na kopečku.  

Vratislav Příkazský, Zlín

Ilustrační foto                                                  Zádřinové

     Vzpomínky ožívají
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Již v první části tohoto seriálu jsem uvedl, že téma 

„založení Halenkovic“ necháme povolanějším. Ukázalo 

se však, že zprávy v kronikách, pověsti a zkazky 

o založení Halenkovic jsou tak pestré, že by bylo škoda 

s nimi neseznámit i ostatní.                                                                                                                                                                                                                            

Celý proces vzniku obcí - dědin, které dnes známe 

pod jménem Halenkovice, se stal polem pro lidovou 

tvořivost v širokém okolí. Podívejme se, jak to 

zaznamenaly „Halenkovické poklady“. Nejprve věcný 

popis Ignáce Lechnera.  Opět doslovný přepis, bez úprav 

a oprav:  

Dějiny obce Halenkovice od založení. Ignác Lechner, 
kronikář 1927.

Ve zdejší obci byla založena pamětní kronika již 
r. 1776. A velká škoda, že každoročně vedena nebyla. 
Kdo ji založil, těžko zjistit. O původu dědiny 
Halenkovic není v této knize dosud ničeho pozna-
menáno. Ve starém popisu panství napajedelského od 
Františka Tesaře připomíná se r. 1532 dvůr 
alenkovský..

Halenkovice /Alenkovice/. Mají jméno od Aliny, 
Aleny, Alenky, tj. Heleny, Helenky, Halenky, paní na 
Kvasicích, manželky Jana svobodného pana z Rottále, 
roz. Bruntálské z Vrbna, vdovy po nebožtíku panu 
Jiřím starším Bruntálském, pánu na Kvasicích 
aHelfensteině.  

Rok osazení dědiny Halenkovic. Lze přesně určiti, 
že to nebylo před rokem 1627 je jisté, neboť tehdá ještě 
nebyla pani Alena manželkou Jana svob. pána 
z Rottále a nebyla by nově sázená dědina dostala po ní 
své jméno.   

Provdala se za něho teprve na konci r. 1626 anebo 
v lednu r. 1627. Nadání a určení platu a povinnosti 
dostali Alenkovští od Jana svob. pana z Rottálu r. 1634 
nadační listinou na pergameně psanou 29. června 
1634 po vypršení sedmileté lhůty, jíž byli osvobozeni od 
veškerých platů a robot.

Roku 1640 při popisu panství napajedelského 
vzpomíná se dědina jako Alenkovice Nové. Jest tedy asi 
pravděpodobné, že původní Alenkovice vyhořely neb 
stavby byly jen ze dřeva a postaveny nové.

Tehdá však byla osazena jen malá část nynějších 
Halenkovic, jen ta část, které se dosud říká Dědina 
a  která leží na kopci a na jeho východním svahu až 
dolu k potoku. Jsou to dvě řady domků s  hospo-
dářskými budovami, zahradami a polem „Zá-
humením“.

Druhá část nynějších Halenkovic byly Eleono-
rovice, nynější Zádřinová, táhnoucí se pod Dědinou 

napravo podél potoka okolo kopce Drnov, Dřínová. Kdy 
tato část byla osazena, nelze zjistiti. Že je pozdější než 
„Dědina“ je jisté, neboť v česky psaném popisu panství 
Napajedelského, jeho dvorů a povinných robot, 
poddanských z let okolo r. 1650 jsou jmenovány dvoje 
Alenkovice.

Ony malé Alenkovice dostaly pak jméno po 
Eleonoře, dceři hraběte Jana, svobodného pána 
z Rottále, provdané za Ferdinanda hraběte Waldsteina 
„Eleonorovice“ a potkáváme se v pozdějších zápisech 
se dvěma dědinami Alenkovicemi a Eleonorovicemi.

Poddaní Alenkovic byli povinni napřísti po jednom 
konopném přadenu, poddaní malých Alenkovic měli 
napřísti jen po půl konopném přadenu. V  Elea-
norovicích byli jen půlpodsedníci, proto jen polovici 
toho, co mají Halenkovičtí napřísti. Panského šenku 
(hospody, krčmy) v Alenkovicích ještě nebylo, 
ve Spytinově a Topolné již byli.       

O dědině Žlutavech také ještě není zmínky v onom 
popisu, píše se tam: v horách byly dvě louky slove 
Žlutavy, které síci povinni jsou lubenští, kostelanští 
a vrtečtí společně.  Obě louky jsou sečeny od 7 let, jsou 
obě zarostlé a k tomu na větším díle sekajíce dříví 
kozám je znečistili, to jsou povinni vykliditi.      

Třetí část Halenkovic jsou Kateřinice vulgo 
Katernice. Jsou rozloženy nad potokem na levo pod 
Dědinou na západním svahu kopce Drnová, čili 
Dřínová. Jméno dostaly od Kateřiny manželky 
zakladatele Julia Viléma z Rottalu, tak se jmenovala 
sestra Jana svob. pána z Rottale.

Kateřinice založeny byly teprv roku 1677 neboť 
v  rektifikačních aktech z r. 1671 jsou jen Alenkovice 
a Eleanorovice. Zachovala se však kniha „Dobrovolná 
povinnost“ z registratury vrchnostenské napajedelské. 
Je v ní opis listu, kterýmž tehdejší pán Julius Vilém 
hrabě z Rottálu dává těm, kteří v nově založených 
Kateřinicích mají poloviční podsedky a takovým k ním 
příslušenstvím jako v Eleanorovicích od datumu na 
příští 4 léta polhodnocení (lhůta osvobození) od 
všelikých panských poviností, aby k hospodářství 
a  jejich vystavení lepší chuť měli. A jestliže v času 
trvajícího tohoto polhodnocení ony zmíněné poloviční 
podsedky náležitě vystavějí, mají se o dvě léta více 
podobnému polhodnocení těšiti. Za dobré hospodářství, 
též za stálou, věrnou, a poslušnou poddanost mají se 
zaručiti celou obcí Alinkovskou. Stalo se v Napajedlích 
dne 1. října 1677.  

To je věcné konstatování Ignáce Lechnera. Popis 

umístění jednotlivých částí obce spolu s daty založení 

nám značně zjednodušuje představu o její nejstarší 

HALENKOVICKÉ POKLADY SE OTEVÍRAJÍ VII. 
Založení Halenkovic - a něco o vpádech Tatarů
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pod dohledem ovčáků páslo odehnali a v noci do 
Halenkovic přihnali a rozdělili. Jak dlouho tento stav 
trval historie ústního podání nepraví. Hraběnka byla 
prý velmi hezká, zamiloval se do ní Ganymedes – čili 
Jurka, syn zbojnické pradleny, který obsluhovál 
panstvo a matce pomáhal prát a vařit. Jednou 
v nepřítomnosti tlupy znal hejtmance lásku – čili „sypál 
před ni mák“ - hraběnka jej však vyplatila sama, a ze 
skalního pokoje vyhodila.

Brzy však milý Jurka svůj nepodařený pokus lásky 
ku hraběnce Dulayové opakovál a ukradl ji prý 
hubičku. Hraběnka odešla, čekajíc v lese na svého 
manžela a když tento se v podvečer s kořistí dobrou a se 
zabitým jelenem vrátil, plačky prý mu vyprávěla 
o  Jurkovi, tu prý hejtman kázal Jurku v blízkosti 
pečícího se jelena uvázati, večeři nedostal žádnou za to 
ho nechál ještě zmrskati. Matka Jurkova, která bývala 
nemocná na gicht v nohách (nenosila ani papučí) brzy 
po této trochni Jurkově šla do Hradiště k doktorovi - 
stavila se však u velitelství vojska a sypajíc kamínky 
s  popelem přez kudlovskou dolinu vojsko hradištské, 
myslivce, až k Budačině přivedla. Vojsko pak obstoupilo 
skálu a během dvou dnů zbojníky všechny pochytalo.  
S  hejtmanem i s hraběnkou nakládali vojáci velice 
pěkně nesli ju v senfoch do Hradišťa kam se dostavil 
i pán Napajedelský Rotál, tento po slyšení a stížnostech 
své švagrové udělil všem 12 zbojníkům milost čili 
pardón a usadil je v Halenkovicích nechal jim vykázati 
pod myslivnou parceli lesa, usadil je tam jako lidi od 
roboty osvobozené, pravě jim prý „včíl ste zemanové“.

Oni však přijavše tuto milost, zavázali sebe i své 
potomky že budou Milostivou vrchnost, když pojede 
nebo půjde přez les, vždy doprovázeti a chrániti stezky 
i  cesty v lese střežiti, myslivci i jeho úředníkům 
obzvláště při honech při vydávání dřeva pomáhati a les 
hájiti.

Pověsť jak svrchu uvádím není zaručena, avšak 
když se člověk zadívá od obecnic na drahách na 
myslivnu halenkovskou a chaloupky roztroušené pod 
myslivnou – a pohlédne dolu kde na svahu, u cesty 
a pole, dosud borovice rostou myslí si každý – kdo ví jak 

podobě. Také se dovídáme, že nově usazení nedostávali 

stejný podíl na půdě.  
Podívejme se, jak tuto událost popisuje František 

Dobrovolný z Járků ve své kronice Halenkovic. Na 

rozdíl od předcházející Lechnerovy kroniky se nedrží 
jen faktů, ale součástí jeho informací je i nová pověst. 

Oproti Lechnerovi věnuje Dobrovolný pozornost 

i lidem, kteří se zde usazovali.

Álinka a loupežníci – aneb založení Halenkovic 
z  kroniky Halenkovic od Františka Dobrovolného 
z Járků.

Toho roku asi 1669 rodí se naše vesnice složená 
z  lidí utečených a vracejících se z lesů – jež vrchnost 
Jan z Rotálů usazuje na vypálených vesnicích.

Původní vesnice stála blíž dvora, říká se tam dosud 
„dolu potoky“ a taky „na báchorech“. Jistě proto že asi 
Turci nebo Švédi dědinu dříve vyjedli a potom zapálili. 
Ještě v letech 1860 se tam místy pásávaly ovce a při 
kopání přišli na ohořelé kusy dřeva, staré knoflíky, 
hřebínek apod. a deset let později byla tam vyorána 
omítka s podrovnáním. Halenkovský dvůr bývala asi 
vladycká tvrz? Pověsti jsou smíchané, v povídce 
o Budačině čteme v knížkách, že prý tam sídlili zbojníci 
pod Ondrášem a Jurášem pány Lysé hory, jest sice 
možno že lid z Valašska sem přistěhovaný a migrací do 
zvyků a tradic lidových vtažený, mohl zde zanechati 
tradici o zbojnících valašských na místní poměry 
přizpůsobenou.

Nicméně, nebyl by to žádný div neboť podle Zapa 
Českomoravské kroniky, čteme že lidé válkami 
ochuzeni vrchností v poddanství uvrženi pány Franci 
týráni dráby honěni utíkali do hor mezi Petrovské. 
Tedy i v Halenkovicích prý vojáci vracející se z turecké 
války proti Sulejmanovi v počtu 12 do Budačiny zde po 
vzoru Janošíkově z Turčanského sv. Martina zahájili 
svou blahodárnou činnost.  Jejich vůdcem čili 
hejtmanem býl Petr Dulay dle všeho důstojník a 
šlechtic, žijící s hraběnkou Alinou, švagrovou 
Napajedelského pána Jana z Rotálů.                    

Možná že to byla Radevitem de Loucher roz-
puštěná vojska – možná že hlouček vojska ze zemské 
hotovosti, který paní či slečnu Rotálovou do lesů v tom 
zmatku utečenou opatrovál nebo zachráníl – a které se 
snad ten dobrodružný život heroických loupežníků 
zamlouval – lépe než ten škrobený život zámecký.  

Nebylo živobytí, nic se nemohlo zemlet ve mlýně, 
všechno celoroční živobytí se muselo na ručním 
mlýnku zemlíti a zbojníci vydatně podporovali 
obyvatelstvo a sice v tom smyslu, že přepadali vozy do 
Kroměříže do mlýna jedoucí a obilí i koně vše 
pacholkům a drábům pobravše obyvatelstvu rozdali 
mnohdy i kozy nebo krávy ze stáda dvorského, které se 

Založení Halenkovic - a něco o vpádech Tatarů
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to bylo. Zemanové – svobodníci.  Že tato pověst našla 
mnoho vděčných posluchačů a též hledačů pokladů 
okolo Budačiny. Nejaký strýc Gabrhel šli hledat 
poklady na Budačinu. Poklad však nenašli za to prý 
přišli ve velmi zbědovaném stavu, neboť tam prý se na 
ně vyřítila jakási obluda, neměla prý hlavy ani nohou 
ani ruky ani brucha ani prsů a řechtala prý he-he-he-
he, dali prý se na útěk a tu prý jim zastupila cestu, zas 
druhá obluda měla koňsků hlavu na kačeních nohách 
– tak milý strýc Gabrhel tam už nikdá víc nešli. Okolo 
skály teče potůček do potoka kudlovského – tam prý 
proti skále chodily srnky se napojit – ale v zimě tak tam 
mrzlo že srnky při napájení v potůčku huba aj přední 
nohy přimrzly, a když někdo na tů přimrzlů srnku 
přišel vytahl jí nohy a hubu z ledu – vzál si ju dom.

Tolik tedy František Dobrovolný ve svých dějinách 

Halenkovic. Romantické vyprávění, do kterého se dostal 

i jeden ze starořeckých hrdinů, Ganymedes, trojský 

princ, unesený na Olymp sloužit olympským bohům. 

Řekli byste, kdo všechno se zasloužil o založení 

Halenkovic? Kam se na řecké bohy hrabe nějaká Libuše! 

To vše dává široké pole pro vznik pověstí a vyprávění. 

Také je zde zajímavě podán vznik místní části 

Zemanové.

Datum založení obce není jednoznačné. Sám 
klade tuto událost do roku 1669, zatím co Ondráš 
a Juráš byli zabiti i Juro Jánošík popraven až roku 
1711. Ale kdo by dnes hleděl na nějaký rok, když se 
to tak pěkně čte!    
Turecký vpád na Moravu podle Františka Dobro-
volného z Járků.

Dějiny Halenkovic pokračují líčením tureckého 

vpádu na Moravu v roce 1662. Možná se vám to zdá 

poněkud nelogické, ale seznamte se s podmínkami, ve 

kterých první obyvatelé Halenkovic žili. Nebylo to nic 

jednoduchého.  Asi se nám žádnému nepodaří vcítit se 

do pocitů lidí, kteří byli usazeni, snad i násilím, v cizích 

krajích, snažili se vytvořit nové obce, které byly vzápětí 
vypleněny Turky. Už představa je krutá, ne tak 

skutečnost. A s ní nás seznamuje v další části své 

kroniky.

Historická stať.
Autor popisuje postupně jak situaci v Evropě při 

vpádu Turků na Moravu (od r. 1662), tak její důsledky 

v  rozvrácené zemi, vznik tlup loupežníků, zvlášť 
v  tomto kraji, pověsti o pokladech, které shromáždili 

(a samozřejmě zakopali).

Jen poznámka: Všemi obávaní janičáři byli většinou 

potomci zotročených balkánských Slovanů. Z té doby 

pochází rčení „Poturčenec horší Turka“. Jména uvádím 

podle rukopisu, spisovná forma se může lišit.
Turecký vpád

Roku 1662 (Vladaření císaře Leopolda I.) utekl 

vyslanec Reininger z Cařihradu před tím odeslav 
kurýra či posla do Vídně, že velkovezír Achmet Kinperli 
vytrhne co nejspíš přez Drinopol s velkým vojskem do 
Uher. Pevnost nejlepší v Uhrách Nové Zámky byla mu 
vydána, když vojsko s praporci a hudbou do Prešpurka, 
Bratislavy odešlo. Ve Vídni kníže ministr Pertia ztratil 
hlavu, neboť armáda velvezíra čítala 220 000 mužů 123 
děl polních 12 děl obléhacích 60 000 velbloudů 10 000 
mezků a jádro 10 000 výtečně ozbrojených janičářů, 
tohoto postrachu světa křesťanského. Z té doby 
pocházela písnička:

Kdyby Turci přijeli
všecko strojné měli
koníčky ve zlatě
vojáčky v šarlátě
jejich nejmilejší
v samém diamantě
Maršál Montekukuli hájil ještě boční pevnost 

Komárno a tu přispěla na pomoc nebesa, neboť po pět 
neděl bez ustání v červnu i červenci pršelo tak, že tím 
celá armáda turecká zdržela a k nečinnosti přinucena 
byla. Od Nitry se valil však ještě nový zbor, který 
začátkem srpna přistál před pevností Komárnem, 
nepomohlo ani, že generál Forgáč převzal vrchní 
velení. Oboum bylo rovněž přez žitný ostrov k  Preš-
purku a Burderlandu ustoupiti.

Zde uvolněné tatarské vojsko vysláno Kinperlím od 
svých vůdců Achmeda a Mohameda Giraje vedeným, 
na loupež na Moravu a Slezsko. Armáda čítající 40 000 
jezdců, kteří jako lítá bouře v závod se na Moravu 
hnali. Dne 3. září přešli řeku Váh a rozlili se jako 
povodeň od Mikulova až k Valašsku a slezským 
hranicím. Rychlý tento postup tatarů byl umožněn tím, 
že oba velitelové vyslali na Moravu vyzvědače, 
převlečeni jsouce za žebráky a za poutníky chodili 
křížem krážem po zemi, vyzvídajíce kterak jsou města 
opevněna a kudy se do nich dostane. Bylo jich prý 
několik chyceno - ale jeden, který byl lapen na 
Slovácku vyznál se v Olomouci na trápení, že schodil 
celou Moravu aby tatarské vojsko nejkratšími cestami 
vodil – jedině touto systematicky organizovanou 
službou lze si vysvětlit jak mohla být polovina Moravy 
hordami tatarskými  zaplavena.

Nájezdy jejich konány k Brnu a až prý k Olomouci, 
neboť se nikde nesetkali s velkým odporem a hloučky 
vojska zemská hotovost pod generálem De Louchosem 
porubány, nebo utekla před nimi i s obyvatelstvem do 
hor a lesů (Budačina). Tyto hordy pálily, loupily, 
vraždily a do otroctví ženy i dívky odvlékali. Dopravíce 
lup svůj na území uherské znovu se na Moravu vraceli 
a dílo své pokračujíce a celé kraje ničíce. Tito strašní 
nepřátelé řádili v našich slováckých krajích nejvíce, 
obrátivše jmenované kraje v pravou poušť.

Založení Halenkovic - a něco o vpádech Tatarů
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Důsledek vpádu
Historik Rezek píše, že kraj Uhersko Hradištský 

postižen skoro nejvíce. Zničeno panství Uhersko 
Hradištské, Uh. Brodské, Luhačovické, Napajedelské, 
Vyzovské (to -y- není moje chyba), Vsadské, Bru-
movské, Ořechovské, Strážnické, Světlovské, Ostrožské 
a Veselské, bylo  dohromady 5 981 lidí obého pohlaví 
do otroctví odvlečeno, 49 měst a městysů, 32  vrchno-
stenských dvorů a tvrzí, 15 mlýnů a 5 kostelů ohněm 
zcela zničeno a velké množství vesnic z úplna neb 
z velké části vypáleno. Jaká ztráta na majetku, dobytku, 
obilí lze si pomysliti: podobná poušť získána i na 
Hustopečsku z jehož zničeného okolí odvedeno 3 000 
lidí jen do zajetí, okolí Hodonína a Břeclavy obráceno 
v poušť. Klášter Rajhradský tenkrát byl též přepaden a 
vyloupen a pouze na Moravě samé ze 16 184 lánů 
1  242 zpustošeno. Pláč a nářek obyvatelstva ne-
šťastného ozýval se k nebesům. Ubohá země zústavena 
nepříteli, který pouze s malými hloučky vojska se 
setkal. 
Co na to Valaši?

Jakýsi odpor proti Tatarům postavili Valaši. 
Opouštějíce s radostí vyhaslé krby svých vesnic 
vypravili se se Slováky hájit hranic Moravských mezi 
hranicí uherskou proti tatarské zvěři. Velitelem jejich 
byl biskupský (lení) soudce Jiří Valerián Podstatský 
svobodný pán z Prusinovic a jeho bratr Zikmund Jiří 
Podstatský, který sám naverboval několik set 
ozbrojeného lidu a povolal svému bratru hájit hranici. 
Odpor jejich však býl marný, Tataři seskákali z koní asi 
přez 200 jich porubali a ostatní rychle na Moravu 
ustoupili. Tenkrát zase městečka Vlachovice – 
Pozlovice Slavičín Klobouky a Brumov vydrancována 
a  do posledního domu vypálena. Podobný osud stihl 

Val. Meziříčí a Vyzovice. Vsetín a osady Ústí, Johanová, 
Hovězí, Halenkov, Zděchova, Hrozenkov, ze Seninky 
samé hnáno 700 osob do zajetí v Uhrách. Divoši hnali 
svázané muže a ženy jako smečku psů před sebou 
pohánějíce je bičem a tepajíce je do krve, když pro 
mdlobu k zemi padali. Tenkráte zvolen za (císařského) 
polního zbrojmistra Radevit de Souchez, tento sebrál 
hotovost zemskou hloučky to vojska roztroušené, pak ty 
kteří se k němu přidali, měl 5 000 mužů z Moravy pod 
prapory svými, s ním vzrostlo (zemské) vojsko na 
36 000 mužů pěchoty – 15 000 mužů jízdy. Na jaře dne 
18. července porazil Turky pod Husejnem na hlavu na 
bojišti zůstává přez 6 000 turků a kořist veliká.

Krutá zima, nejkrutější ze všech zahnala Turky 
a  jejich pomocníky Tatary do Banátu a Bělehradu 
stěhovali se s hojnou kořistí. Na jaře býl dán vojsku 
v  čelo Husein paša, který zase až k opuštěným Novým 
Zámkům postoupil.

Turecké války – po staletí to bylo synonymum 
utrpení a krutosti. Od té doby uplynulo již mnoho 
vody, a utrpení a krutost dostaly nové formy. Ale 
připomeňme si je tak, jak je zažili naši předkové.   
Jména uvedená v textu nemusí být obecně správná. 
Jen vítěz nad Turky byl Jean Louis Raduit de 
Souches, slavný obránce Brna proti Švédům za 
třicetileté války,  pohřbený v Brně.    

Tak protentokrát by to stačilo. Hrůzy už bylo dost. 

Takže příště snad něco veselejšího. A nebojte se, nebude 

to o nemocech, moru, neštovicích ani pandemii, jak 

v  čase, kdy to píšu. Všimli jste si, že nemoci nejsou 

v materiálech, které mám k dispozici, vůbec zmíněny? 

Oni snad vůbec nebyli nemocní! Že by to bylo tou 

slivovicí?   

 Antonín Slaník

FOTO: František Riedl                              Zadní Kržle

Založení Halenkovic - a něco o vpádech Tatarů
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Spáčilova naučná stezka Chřiby (dále NS) představuje 
na šesti zastaveních historické i přírodní zajímavosti 
severozápadní části Chřibů. Je vhodná pro pěší a má 
délku asi 13,5 km. Její náročnost je střední. 

První naučná stezka v Chřibech byla zbudovaná 
v roce 1984 na počest kvasického rodáka, spisovatele, 
historika, místního patriota a milovníka Chřibů 
Jindřicha Spáčila. Stezka vede z Kostelan východním 
směrem po silnici na Kvasice. Nad obcí vás stanoviště 
seznamuje s průzkumem a těžbou ropy na Kostelansku. 
Pokračujete dále po silnici až pod křižovatku na Novou 
Dědinu, kde stezka odbočuje po modré turistické značce 
na Tabarky, k mohylovému slovanskému pohřebišti 
z 9. století. Souběžně s modrou značkou pokračujete ke 
třetímu stanovišti na skalní útvar Budačina, který leží 
v katastru Halenkovic. Odtud sejdete ke čtvrtému 
zastavení na Kudlovické dolině a vystoupáte k pískov-
covým skalám Komínky, kde je pátá zastávka. Mírným 
stoupáním pokračujete dále po červené turistické značce 
k rekreačnímu středisku Bunč, kde naučná stezka končí. 
Naučnou stezku lze absolvovat v průběhu celého roku 
pěšky, větší část trasy lze projet i na kole, úsek Bunč – 
Tabarky můžete v zimě zkusit i na běžkách. 
Nejvhodnější období je však od jara do podzimu, kdy 
vyniká jedinečnost chřibských lesů a rostlinstva. Stezka 
seznamuje se dvěma chráněnými geologickými útvary, 
přírodní památkou Budačinou s puklinovou jeskyní 
a přírodní památkou Komínky, pískovcovým skalním 
komplexem s vytesanými schůdky na vrcholovou skálu. 
Mezi nimi vede trasa podél přírodní rezervace Záskalí, 
ukázky přirozených lesních porostů, karpatských bučin 
na skalnatém podloží. Nejen Tabarky, ale i celé úbočí až 
k Bunči, je významným archeologickým nalezištěm, 
mohylovým pohřebištěm z období Velké Moravy. 
Naučnou stezku má ve správě Zlínský kraj, odbor 
životního prostředí a zemědělství. Tolik k popisu, který 
uvádí web: www.vychodni-morava.cz. 

Jen bych k tomu ráda dodala několik svých 
postřehů. Na portále mapy.cz je NS značena zelenou 
čerchovanou čarou. Samozřejmě můžete stezku projít i 
obráceně z Bunče do Kostelan. Vzhledem k tomu, že je 

takto značena, zastavení č. 1 je totiž na Bunči, mi to 
přijde i logičtější. Nevím, proč to není okruh. Asi se 
počítá s tím, že stezka může být součástí nějaké vaší 
delší turistické trasy. Proto není nic jednoduššího než si 
přidat pár kilometrů (asi 4 km) a okruh si z ní vytvořit, 
terén je k tomu vhodný. Prostě pokračujte dál cestou 
a dojděte zpět na start do Kostelan či na Bunč. V obou 
případech tu pohodlně zaparkujete auto a můžete se 
občerstvit ať už v Lesním penzionu Bunč nebo na ranči 
v Kostelanech. Je zde i nějaké to zázemí pro děti. Tím 
„zokruhováním“ se ale dostáváme až na celkových 
18 km, což může někomu netrénovanému připadat hodně 
dlouhé. Taky je dost nepříjemné, že část trasy od Tabarek 
ke Kostelanům a dál na Bunč vede po hlavní silnici. 
Není příliš frekventovaná, ale auta tu jezdí. Nějaká nová 
stezka lesem by byla bezpečnější a rozhodně 
pohodlnější. Pokud nejste zvyklí tolik chodit nebo 
s sebou berete děti, doporučuji raději trasu NS rozdělit 
a blíže prozkoumat v jedné její části Kudlovickou 
dolinu, Budačinu a Tabarky (8 km) a pak v druhé Bunč, 
Komínky a Kostelany (8,5 km). Je to snadnější a můžete 
se více podívat po okolí, například na studánky a další 
přírodní krásy. Rozhodla jsem se trasu znova projít 
a takto ji prezentovat. Přidávám i nějaké získané 
informace. Její druhá část bude až v příštím čísle 
zpravodaje, abych čtenáře příliš nezahltila.  

Kudlovická dolina, Budačina a Tabarky 
V případě, že si trasu dělíte a vybrali jste si její první 

část, zaparkujte na začátku Kudlovické doliny 
u Rozsypalovy lesní osady. Naší a starší generaci je také 
známá pod názvem Habeš. Za minulého režimu tu bylo 
rekreační středisko národního podniku Svit Gottwaldov. 
Stalo se místem trávení celozávodních dovolených jeho 
pracovníků, v malé míře sloužilo jako „osvěžení“ 
kolemjdoucích turistů a zájemců o koupání z okolí. Byla 
zde větší správní budova s restaurací, chatky a přede-
vším bazén. Někteří Halenkovjáci tu získali své první 
plavecké zkušenosti. Voda bývala ukrutně ledová 
i v parném létě, ale atmosféra místa úžasná. Stačilo jen 
z Hradské seběhnout kopec a přejít po cestě podél 
Kudlovického potoka nebo si počkat u hájenky 
v Kudlovicích na autobus, který jezdil z Uherského 
Hradiště do Kroměříže. Byla to jen jedna zastávka, ale 
ušetřila trochu času a nohám nějaký ten kilometr. 
Několik let už, bohužel, linka nejezdí. Dnes je areál 
opuštěný a chátrá, což je velká škoda. Jak jsem zjistila, 
vlastní jej akciová společnost Moravia Řetězy a. s. 
z Kroměříže. Třeba nás překvapí nějakým zajímavým 
záměrem a možná mu vrátí jeho zašlou slávu. 

Proč se místo jmenuje Rozsypalova lesní osada? Je 
to na počest Antonína Rozsypala. Zde v Chřibech, 
v Kudlovické dolině, založil v roce 1935 tábor s lesní 
školou. Narodil se 11. dubna 1890 v Kvasicích. Ve 
třicátých letech dvacátého století působil v Kroměříži. 
Byl členem Sokola, profesí byl chemik, fotografoval, 

Spáčilova naučná stezka, část první                             TIP NA VÝŠLAP

Budačina
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obec. Zachovávejte okolí v čistotě, co jste si přinesli 
a do lesa nepatří, si odneste. To samozřejmě platí pro 
celou túru. 

O Budačině toho bylo na stránkách zpravodaje 
napsáno už mnoho. Nezasvěceným je důležité říct, že se 
jedná o skalní útvar. Je to naše chlouba, která láká 
milovníky přírody od nepaměti. Pokud chcete vědět víc, 
projděte si nějaký turistický web. Dozvíte se, že sem 
směřují různé turistické trasy z širokého okolí: zelená, 
modrá a žlutá – stezka Zdenka Sedláčka z Košíků. 
Mimo jiné se dočtete, že se k ní váže pověst a věřte, že 
najdete hned několik jejich různých variant. Místní děti 
se v prvouce, učí-li se o rodném kraji, seznamují 
s pověstí o zbojnících Jurášovi a Ondrášovi, kteří se 
ukrývali ve zdejší jeskyni a na nedaleké stezce 
přepadávali projíždějící kupce a pocestné. Budačina je 
také přírodní památka, která se nalézá na našem 
katastrálním území v nejzápadnějším výběžku okresu 
Zlín. Jedná se o chráněné území a je ve správě 
Zlínského kraje. Je součástí evropsky významné lokality 
Chřiby. Je to významná geologická a historická lokalita, 
tvořená skupinou čtyř větších pískovcových skal. 
Součástí chráněného území je také 5 metrů dlouhá 
puklinová jeskyně a opuštěný pískovcový lom na úpatí. 
Skály se nacházejí v nadmořské výšce 315 až 375 metrů 
na hřbetu, stoupajícím v závěru ke kótě Krásná hora 
(389 m n. m.) Jednotlivé skály jsou přirozeným skalním 
výchozem tvořeným silně ukloněnými (s úklonem mezi 
70° až 80°) pískovcovo–slepencovými skalními 
lavicemi o mocnosti až 4 m. Největším skalním útvarem 
je zhruba 12 metrů vysoká Velká skála, která je v dolní 
části dlouhá přibližně 15 metrů. Na severní straně Velké 
skály se větrnou erozí vytvořily voštiny (útvar tvořený 
sítí drobných prohlubní na povrchu skály, nejčastěji 
pískovcové, připomínající včelí plástve). V soutěsce na 
Velké skále je umístěna zmiňovaná pamětní bronzová 
deska od kroměřížského sochaře Sylvestra Harny 
k uctění památky Antonína Rozsypala. Je tu několik 
informačních tabulí i tabule NS – zastavení č. 4 
Budačina. Na území přírodní památky se nachází 
studánka Šerifka, nazvaná podle někdejšího šerifa zdejší 
trampské osady Josefa Sklenaříka z Halenkovic. 
U studánky byl uložený velký kámen, s vytesaným 
označením Šerifka. V 80. letech se na tomto místě 

propagoval tábornické 
hnutí a výchovu mládeže 
v přírodě. V období ha-
bešské války ze solidarity 
s napadenou zemí pojme-
noval tábor Habeš. (Byla 
to druhá italsko-etiopská 
válka – ozbrojený kon-
flikt vyvolaný fašistickou 
Itálií v roce 1935. Válka 
skončila dočasnou oku-
pací Etiopie a vytvořením 
Italské východní Afriky.) 
Po německé okupaci 

v roce 1939 se v Kroměříži zapojil do protinacistického 
odboje v rámci Skupiny 500. Došlo ke zradě, Antonín 
Rozsypal i přes varování odjel s odbojovými 
dokumenty do Kudlovické doliny, kde byl 19. září 1941 
zatčen gestapem. Vězněn byl v Brně a v koncentračním 
táboře Mauthausen, kde 17. prosince 1941 zahynul. Má 
pamětní desku na Budačině, určitě se u ní zastavte 
a uctěte jeho památku třeba položením kytičky nebo 
vzpomínkou na jeho vznešenou myšlenku a odvahu.  

Když už budete na habešském parkovišti, podívejte 
se k Mariánské studánce, která je poblíž. Je hezky 
upravená, stojí u ní malý kříž. Říká se, že na tomto 
místě napadl snad nemocný nebo postřelený jelen ženu, 
která procházela lesem. Na její památku byla 
u studánky v kamenném výklenku umístěna soška 
Panenky Marie.  

Celou dolinou protéká Kudlovický potok, který 
v minulosti tvořil hranici mezi obcemi Košíky a Halen-
kovice. Dnes je tato dlouhá hranice posazená nad ním, 
kousek nad asfaltovou cestou, nebo jí částečně probíhá. 
Za studánkou směrem k bývalému re-kreačnímu 
středisku je už obec Lubná. Z uvedeného vyplývá, že 
někde v tomto místě se „lámou“ tři okresy: Kroměříž, 
Uherské Hradiště a Zlín. Podle mapy se toto „trojzemí“ 
nachází kousek od informační tabule NS – zastavení 
č. 3 Kudlovická dolina. Po cestě odtud pokračujte 
k turistickému přístřešku pod Budačinou, můžete si tu 
odpočinout nebo opéct špekáčky na upraveném ohništi. 
Přístřešek je stejně jako okolní lesy ve vlastnictví 
církve. I tak se o jeho údržbu už několik let stará naše 

Rozsypalova lesní osada - současný stav Studánka Šerifka

Antonín Rozsypal
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budovaly studny pro svitovské rekreační středisko 
a kámen někomu zavazel, a tak ho odstranil. Hrozilo 
jeho úplné zničení, proto jej uvědomělí Halenkovjáci, 
zřejmě pokračovatelé trampské myšlenky, přemístili ke 
studánce na Hradské zvané U Šubice. Toto je historie 
stará bezmála 35 let, ale označení na kameni je díky 
tomu patrné ještě dnes.  

Z Budačiny se po modré značce dostanete až na 
zmiňované mohylové hroby. Část značené trasy 
k mohylám, asi 800 m, vede po hradské cestě (odvozeno 
od části obce – Hradská). Kdo rád chodí volně lesem, 
může v tomto místě zvolit vlastní trasu s hledáním 
studánky Pod Korábkem a Pod Obranicí, navíc bude 
míjet dvě záchytné nádrže, které jsou tu schované, stačí 
se napojit na lesní stezku za přístřeškem u NS na 
Hradské. Říká se, že hradská cesta byla součástí 
Jantarové stezky. Jantarová stezka nebo také jantarová 
cesta je označení prastaré obchodní trasy spojující sever 
Evropy při pobřeží Baltu s pobřežím kolem Středo-
zemního moře (Itálie, Řecko). Jantar je zkamenělá 
pryskyřice prehistorických jehličnanů. Lidé si mysleli, 
že má jantar mystické a magické vlastnosti, v mnohých 
kulturách byl používaný jako talisman nebo léčebný 
prostředek. Tento ceněný a vzácný žlutý minerál dal této 
důležité spojnici jméno. Dopravován byl spolu s jinými 
surovinami jako med, kožešiny a snad i s otroky do 
středomořských dílen dlouho před naším letopočtem 
a po něm. To by nahrávalo pověsti o zbojnících, exi-
stenci mohylových hrobů a blízkosti Velehradu, který je 
v lidové tradici ztotožňován s hlavním střediskem Velké 
Moravy. (Komu vadí, že Veligrad byl historicky někde 
jinde?) Že by hradská cesta měla něco společného 
s Velehradem nebo vedla k Buchlovu, odtud ten hrad 
v názvu? Možná tu bylo pravěké hradiště? Snad. To už 
nechám na vaší fantazii. 

Poslední naše zastavení jsou Tabarky. O nich jste si 
mohli přečíst v minulém zpravodaji č. 97 (str. 1 a 10) - 

článek od p. Vratislava Příkazského. Jen pro rychlé 
přiblížení, jedná se o raně středověké pohřebiště 
s mohylami pocházející z 9. století. Dříve se tu na-
cházelo 42 mohyl, které jsou většinou už prozkoumané, 
s dokladem kostrového způsobu pohřbívání. V sou-
časnosti zde zbylo 15 mohyl se stopami po výzkumu. 
Zbytek zanikl vlivem lesního hospodářství. Mohyly 
dosahují výšky až 160 cm a délky do 11 m. V okolí se 
nalezly i další artefakty – nádoby, šperky, zbraně atd. Je 
to zvláštní místo, které by si zasloužilo větší pozornost 
a úctu. Nicméně je tu alespoň tabule NS, zastavení č. 5 – 
Tabarky, umístěná v blízkosti hlavní cesty. 

Odtud je nejjednodušší přejít na hlavní cestu vedoucí 
od Nové Dědiny a pokračovat ve směru na Kostelany. 
Na křižovatce ještě poslouží k odpočinku, případně 
k úkrytu před deštěm, přístřešek. Dál vpravo budete 
míjet výběh pro koně (možná uvidíte i nějakého 
pasoucího se koníka) a pak stejnojmennou hájenku 
Tabarky (dnes už bývalou). Na levé straně, kousek za 
hájenkou, pod cestou v lese, je pramen potoku Vrbka. 
V témže směru vpravo, dobře skryté v lese, jsou dvě 
studánky V Drátěné a U jedle. Mají vydatný pramen, ale 
nejsou nijak zvlášť upravené. (Napájí potok Trňák, který 
se vlévá do nádrže v obci Lubná – pěkné přírodní 
koupaliště).  

Cesta až po odbočku na Kudlovice měří asi 1,5 km. 
A právě tu odbočíte vlevo, tímto se dostanete zpět na 
Kudlovickou dolinu. Po zdolání posledního 1,5 km jste 
dorazili do cíle na parkoviště u Rozsypalovy lesní osady. 
Ještě jedna velmi důležitá informace. Na toto parkoviště 
se autem od nás dostanete pouze přes Žlutavu, Bělov, 
Kvasice, Novou Dědinu, což je cca 21 km nebo přes 
Spytihněv, Babice a Kudlovice, což je cca 18,5 km. 
Jinudy to raději nezkoušejte. Pro zajímavost, cesta pěšky 
měří jen 6,5 km. 

Příště, v druhé části NS, podnikneme výšlap z Bunče 
na Komínky a do Kostelan, kterou zpestříme hledáním 
Adamovy rokle.  

Jako zdroj některých informací v článku je zejména 
použitý web: www.wikipedia.org a www.mapy.cz. Za 
zajímavé informace děkuji i Luďovi Trvajovi, který coby 
bývalý lesní dělník zná tuto část „Buchlovských hor“ 
jako svoje boty. Díky. 

   text a foto: Bohdana Blažková

Legenda: 
1. Rozsypalova lesní osada – start a cíl 
2. Zastavení NS - Kudlovická dolina 
3. Přístřešek – opékání špekáčků 
4. Zastavení NS – Budačina 
5. Pramen potoku Vrbka 
6. Tabarky 
7. Zastavení NS – Mohylové hroby 
8. Retenční nádrže 
9. Studánka Pod Obranicí 
10. Odbočka na Kudlovickou dolinu 
11. Mariánská studánka
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Ukázka práce halenkovické 
amatérské keramičky  
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Na slováckém Dolňácku je nejproslavenější pouť 
k svatému Antoníčku. Je to kostelík zasvěcený sva-
tému Antonínu Paduánskému. Je to patron děvčat 
hledajících chlapce do manželství, pomocníka při 
hledání ztracených věcí a dalších pomocí. 

Kaple byla postavena nad Blatnickou „vino-
hradnickou horou“ a na úpatí kopce jsou proslulé 
blatnické vinohrady. Je zde známá studánka s údajně 
zázračnou vodou; (i když každá studánka s dobrou 
pramenitou vodou je sama o sobě zázrak). Toto místo je 
už staletí posvátné pro celé Moravské Slovácko a známé 
svými několika poutěmi v roce po svátku svatého 
Antonína, mile nazývaného zdejšími lidmi Antoníček. 

Mnoho umělců, spisovatelů a hudebníků pouť 
umělecky ztvárnilo, nejslavnější byl a je známý malíř 
Joža Úprka. 

Psal se rok 1947, rok velkých změn ve státě i stylu 
života všech lidí. Mně bylo sedm roků a nesmírně jsem 
se těšil, jako většina kluků z Hluku, na pouť 
k Antoníčku. Nechápal jsem náboženský smysl pouti, žil 
jsem už několik týdnů předem vidinou pouťových 
atrakcí a spoustou prodejních stánků. 

Naši sousedé měli koně a „nový košíňák“ - vůz 
k osobní přepravě, (takový selský kočár), který jsme 
chtěli s jejich Jožkou den před poutí omašlit. Za to nám 
nechají jedno místo s podmínkou, že budu sedět babičce 
na klíně, protože ostatní místa byla už zadaná... Jožka se 
pochválil, že bude sedět vedle taťky a práskat bičem. 
Zdůraznil, že koně bít nebude, jenom tak se bude 
předvádět, jak umí tím bičem práskat, „koně prý sami 
zvednou ocasy hore a celou cestu pojedou tryskem až 
k Antoníčku“. Takto jsem to rozradostněn pověděl 
všechno babičce a ta nesmlouvavě řekla, že na pouť se 
odjakživa chodí pěšky, to dá rozum. Sám jsem jet 
nemohl a celé prvotní nadšení se změnilo v pláč… Pak 
mně babička trpělivě vysvětlovala smysl pouti, že to 
nejsou kolotoče, komedianti s medvědem a nakupování 
hloupostí… Je to poděkování Pánu Bohu skrze našeho 
patrona svatého Antonína, za vše dobré, co v životě 
máme, za odpuštění hříchů a splnění nevyslovených 
přání. Abych pravdu řekl, moc jsem to nechápal. 

V předvečer před poutí se mně trochu v hlavě 
rozjasnilo, co asi měla babička na mysli. 

Všichni se tak nějak na tu pouť trochu připravovali. 
Před chalupama se zametalo a upravovaly se „zahrádky 
pod okny“, aby to dělalo dobrý dojem celému městečku, 
kudy procházelo procesí a jezdily vozy z okolních 
vesnic k Antoníčku. Pěší poutníci byli lidé z vesnic či 
kopanic kolem Javořiny a v Hluku se jim říkalo 
Podhořáci. Procesí bylo organizované jako pochodový 
útvar a šlo po silnici. Vpředu šli mladí kluci a střídali se 
v nesení kříže, pak následovali starší šohaji a nesli 
z vlastního kostela korouhvičky. Za nimi důstojně 
kráčíval pan farář a předříkávač zpívaných nábožných 
písní, ostatní zpívali. Oblečení bývali ve svátečních 
krojích své dědiny. Protože už v té době bylo dostatečně 

teplo, tak jich hodně chodilo bosky. 
My děcka jsme se na ně v tichosti dívali, když 

procházeli kolem nás, v takovém strnulém úžasu. Večer 
dorazili na kopec k Antoníčku. Usídlili se v blízkém 
borovém hájku a tam čekali v modlitbách na slavnou 
polní mši v prostranství kolem jižní části kostela.... 

Večer před poutí babička uvařila pět vajíček natvrdo, 
ukrojila několik krajíčků chleba, zabalila do čisté utěrky, 
a to mělo stačit jako poutní strava. Když jsem navrhoval 
vzít klobásky, dostalo se mně vysvětlení, že „poutní jídlo 
musí být postní“. Na pití po cestě babička vzala 
sodovkovou sklenku s patentním uzávěrem na vodu, do 
které dala trochu octa a dvě kostky cukru. Abych pravdu 
řekl, nadšený jsem z takového proviantu nebyl, ale těšil 
mě finanční příslib, budu-li babičku „poslouchat“, tak 
dostanu desetikorunu. 

Ráno jsme vstali v pět hodin, posnídali lipový čaj 
s trnkovýma buchtičkama a před šestou vyrazili na moji 
první pouť. 

Na Antoníček to bylo polní cestou kolem potoka tak 
pět až šest kilometrů. Prošli jsme Hlukem Antonínskou 
ulicí a odbočili ze silnice polní cestou k potoku. Tam se 
babička zastavila a vytáhla z tašky růženec s tím, že 
se budeme po cestě hlasitě modlit; ona bude předříkávat 
a já budu stále dokola opakovat „Zdrávas Maria“. To 
jsem trucovitě odmítl, ale pohrůžka, ať zapomenu na tu 
desetikorunu mě „přiměla k rozumu“. Asi tak po hodině 
jsme se zastavili, napil jsem se toho nechutného nápoje 
a babička mně začala vyprávět, že tady na tomto místě 
byla vesnice Smíchov a proč zmizela i s těma 
Smíchovskýma. Než mně dovyprávěla o celém tra-
gickém konci Smíchova, tak jsme byli u Lhotského 
mlýna opět na silnici a okolo nás jezdily „o sto šest“ 
vozy směřující k Antoníčku. Ještě štěstí, že jsme 
nepotkali sousedy a Jožka na mě neudělal dlouhý nos, to 
bych asi nepřežil. Zpocení a utrmácení jsme se dopla-
hočili na kýžený Antoníček. 

U Antoníčka ze mě spadla únava a „úplně jsem ožil“. 
Nestačil jsem se divit, co všechno tam v patřičné 
vzdálenosti od kostela bylo. 

Slavná mše před kaplí u venkovního oltáře byla až za 
hodinu, a tak jsme šli k těm krámům a atrakcím. Nějaký 
stařičký cigán tam hrál na housle a kolemjdoucí lidé mu 
tam dávali do klobouku drobné peníze. Taková stará 
babka tam měla krabici s nějakými dopisy a papouška, 
který je za pětikorunu vytahoval. Babka stále vykři-
kovala „Ať sa páčí ty planéty“. Zeptal jsem se babičky, 
co to je, dověděl jsem se, že jsou tam napsané osudy, co 
koho čeká a „velebný pán Šuránek na kázání prý říkali, 
že je to hříšné“. Kupovali to samé mladé děvčiska – 
potvory hříšné. 

Babička mně konečně dala tu slíbenou desetikorunu 
s připomínkou, ať ji neutrácím za „hlúposti“. První, co 
jsem si koupil byl oharek kvašák, pořádný macek to byl, 
od babky Bzenčanky; stál jednu korunu a mohl jsem se 
z bečky navíc napít naběračkou láku, což jsem v tom 

Pouť k svatému Antoníčku
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Vzpomínky ožívají

vedru, jaké bylo, využil. U dalšího krámku jsem provedl 
hlavní nákup, a to pistolku na kapsle. Stála šest korun 
a za padesát haléřů malý balíček kapslí. Nebylo to 
nejlevnější, když jsem to porovnal, že v cukrárně 
u Borýsků stál kopeček zmrzliny korunu. Splnil jsem si 
ale svůj sen, …to se to bude hrát na vojáky s pistolkou, 
možná budu dělat velitele. 

Za zbytek peněz jsem koupil sekaný turecký med 
a sestřence Božence cukrový růženec. 

Po radostném nákupu jsme šli kousek dolů ke 
studánce, kde jsme vylili zbytek nápoje ze sodovčáku 
a naplnili jej tou zázračnou vodou „z Antonínka“. 

Napili jsme se pořádně ze studánky, kde byla 
tlačenice lidí kolem vyvěrajícího „cicúrku“ vody. 
Posadili jsme se poblíž na trávník a pojedli jsme, co jsme 
si vzali z domu, tak to dělali všichni ostatní kolem nás. 
Dole pod studánkou při odtoku vody si některé starší 
ženské umývaly nohy, prý to bylo léčivé. 

Následoval pak odchod na onu slavnou polní mši, 
kde už bylo plno lidí. Spolu s babičkou jsme stejně jako 
všichni poklekli na kolena. Mě to tlačilo a obřad mše se 
zdál s pistolkou v kapse nekonečný. Tak nějak jsem se 
trochu zatlačil za babičku a sedl si na paty, což bylo proti 
vzpřímenému klečení pohodlnější a začal si hrát 

s pistolkou. Babička hlasitě zpívala s ostatními nábožné 
písně, které najednou utichly, protože bylo „pozdvi-
hování“ a jak ministranti hlasitě zacinkali zvonečky, tak 
jsem se lekl a nechtěně mně vyšla z pistolky rána. 

Poté jsem dostal od babičky první a poslední pořádný 
pohlavek, až mně hlava dopředu poskočila. Nějak se 
mně zatmělo před očima a nepamatuji si nic, než že 
babička se mnou nemluvila cestou zpět až do Lhoty. 

Tam jsme navštívili rodinu dědečkova bratra Josefa. 
To už mně babička odpustila tu ostudu, co jsem ji udělal. 
U rodiny, což patřilo k dobrým zvykům patřícím k pouti, 
jsme byli pohoštěni dobrým obědem a po krátkém 
pobesedování jsme se vydali stejnou cestou jako tam 
domů do Hluku. Když nás strýček Josef vyprovázel, tak 
mně dal pětikorunu, řekl jsem: „Pánbuzaplať“, babička 
se na mě trochu pousmála, že jsem pěkně poděkoval. 

Pocítil jsem, že pouť pro mě dopadla celkem dobře. 
Pětileté Božence jsem hned po příchodu dal cukrový 
růženec, který začala hned ozobkávat a našim napít ze 
sodovčáku „Antoníčkovéj“ vody, aby byli zdraví. 

Největší pocit úlevy jsem měl z toho, že babička 
neřekla našim, co jsem tam provedl. 

František Libosvár

Pouť u Sv. Antonínka, Moravská galerie Brno                                         autor: secesní malíř Joža Úprka
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Poděkování za realizaci patří firmám, 
které se podílely na této plánované 

akci, všem zaměstnancům mateřské 
školy, panu školníkovi 

a pracovníkům z Obecního úřadu.
  Marie Mihálová, vedoucí MŠ

Školka jako nová
V minulém čísle Halenkovického zpravodaje jsme vás 
informovali o opravách v mateřské škole, které se 
prováděly v době jejího uzavření od 1. března 
z důvodu zhoršení situace v souvislosti s one-
mocněním covid-19.  

V pondělí 8. března nastoupili řemeslníci od firmy 
RYVA ELEKTRO, kteří započali s rekonstrukcí rozvodů 
elektrické energie ve starší části mateřské školy, a to ve 
třídě Koťátek, Sluníček, v šatnách a hlavní chodbě. Další 
pracovníci prováděli výměnu zabezpečovacího systému 
a nakonec nastoupila firma p. Vašíčka na odstranění 
mnoha vrstev maleb, stěrkování oškrabaných stěn, 
a následně k nové výmalbě všech uvedených prostor. 

Všechny naplánované práce se podařilo zrealizovat 
do termínu 12. dubna, kdy došlo ke znovuotevření 
mateřské školy pro skupinu dětí povinné předškolní 
docházky. V posledním týdnu se všichni zaměstnanci 
školy podíleli na úklidu a především na stěhování 
nábytku do třídy a šatny pro třídu Koťátek. Paní učitelky 
připravily pro děti ve třídě nová hrací centra, krásnou 
výzdobu z fotografií dětí z jejich distanční výuky, která 
byla pro děti velkým překvapením. Po této velké 

rekonstrukci je naše školka jako nová!

Již čtvrtý rok naše mateřská škola využívá podpory 
škol z evropských strukturálních fondů formou 
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro 
MŠ a ZŠ.  

A právě takový projektový den jsme uskutečnili 
v mateřské škole v úterý 25. května 2021. Do projektu 
„Malý zahradník“ jsme si pozvali odbornici z praxe – 
zahradnici p. Milenu Košábkovou, která dětem 
představila různé druhy rostlin, květin, trvalek a bylinek. 
Vysvětlila, jak se množí, přesazují a pěstují. Děti 
obdivovaly jejich rozmanitost, vůni, tvary, pestrost 
a barvy. Samy si vyzkoušely sázení květin do truhlíků, 
jahůdek a semínek do záhonů.  

Spolupráce s p. Košábkovou byla velmi přínosná, 
dokázala dětem zajímavě i poutavě vše vysvětlit, ukázat 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

a odpovědět na otázky. Děti tak získaly povědomí 

o ochraně životního prostředí a vlivu člověka na něj. 
Pochopily, že mohou zasahovat do stavu životního 

prostředí a ovlivňovat jej. Uvědomují si také estetickou 

hodnotu květin a práci, která péči o ně obnáší. Díky 

účasti v projektu Malý zahradník jsme zase o kousek 

dále na cestě k přiblížení dětí přírodě, k poznání jejích 

úžasných schopností a darů, které nám nezištně 
poskytuje. Projektový den splnil naše očekávání a už se 

těšíme, jak si pochutnáme na slaďoučkých jahůdkách, 

hrášku, ředkvičkách a také na barevné letničky, které 

budou zdobit okna naší mateřské školy.

Marie Mihálová

MALÝ ZAHRADNÍK 



č. 98  |  2021/2 HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

 27

Sluníčkový karneval  
Co se to dnes ve třídě Sluníček děje? Kde jsou děti? 
Kde jsou paní učitelky?   

Malé děti jsou celé popletené. Ve třídě jsou místo 
paní učitelek dva Večerníčci a plyšový jednorožec. 
Ostatní kamarádi taky zmizeli a místo nich jsou tady 
princezny, paní doktorka, hasič, superhrdinové. Tak 
takhle to vypadá, když je karneval! To do dnešního dne 
děti od Sluníček nevěděly. Teď už to ale ví, že když je 
karneval, znamená to parádní den plný soutěží, 
diskotéku, zábavné hry a legraci. Tak to se už teď těšíme 
až bude zase příště!                Eliška Černochová

OPÉKÁNÍ NA VĚTŘÁKU 
V letošním roce, kdy nám nucené „covidové volno“ ubralo kus 
roku, jsme se rozhodli, že se tím nenecháme nikterak omezovat 
a pobyt ve školce si o to více užijeme.  

A tak jsme si užívali i Den dětí. My jsme totiž neměli jen jeden 
Den dětí. My jsme si připravili celý Týden dětí! Zahájili jsme jej hned 
v úterý 1. června, kdy nejstarší děti ze školky vyrazily do Zoo Lešná 
a zbytek prožil den plný her, soutěží, legrace a mlsání. Ve středu jsme 
pokračovali veselým venkovním karnevalem a ve čtvrtek nás nečekalo 
nic menšího než výšlap na mysliveckou chatu Větřák, kde jsme byli 
odměnění křupavými opečenými špekáčky. Ale nejen to.  

Navíc pro nás bylo připraveno velké překvapení: milá maminka ze 
školky paní Vydrová s jejím neskutečně šikovným pejskem Jackem, se 
kterým předváděla opravdu neuvěřitelné „psí kusy.“ Být dítětem je ta 
nejkrásnější věc na světě. 

Ilona Plisková

Můžeme do první třídy? 
Ve středu 9. června 2021 proběhlo na zahradě mateřské školy za dodržení hygienických pravidel setkání 
rodičů budoucích prvňáčků s odborníky z praxe na téma Předpoklady pro vstup do první třídy.  

S rodiči budoucích školáků se sešli pedagogové ze základní školy: Mgr. Hana Čechová – dlouholetá pedagožka 
převážně učící v prvním ročníku a ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice – PaedDr. Marie Kašíková. Rodičům byla předána 
celá řada praktických informací týkajících se vstupu do první třídy, včetně materiálů k nákupu nutných a vhodných 
pomůcek, aby byl tento významný krok v životě dítěte pro něj i pro jeho rodiče co nejsnazší a nejpříjemnější. 

Rodiče měli možnost se na cokoli zeptat a ujasnit si tak jakoukoli nesrovnalost či obavu, která by vstup do první 
třídy mohla doprovázet. 

Dětem i jejich rodičům přejeme, ať se jim ve škole líbí a na léta strávená v mateřské školce vždy s láskou 
a s úsměvem vzpomínají. 

Ilona Plisková

Sluníčka znovu ve školce 
Děti ze třídy Sluníčka se konečně zase na jaře po 
dlouhé době sešla v mateřské škole.  

Velkou radost jim udělaly přinesené balónky od 
Zuzanky Zapletalové.  

V průběhu týdnů si vytvářely krásné kytičky 
a domácí zvířátka, na která si děti v naší třídě rády hrají. 
A když nám přišla paní Košábková pomoct s vysa-
zováním kytiček a sladkých jahůdek do truhlíků, mohli 
jsme na ní oči nechat. Už se těšíme, jak si na těch 
výborných jahůdkách pochutnáme a budeme se kochat 
vysázenými kytičkami.

SLUNÍČKA
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Beruškový karneval 
Karneval ve třídě Berušek zahájili dva 
prapodivní tvorové.  

Z kouzelného pohádkového světa se za 
dětmi do Berušek přišli podívat Pan Mimoň 
s Paní Mimoňovou. Nebo že by to byly jen 
naše paní učitelky?  

Byly to ony! A s nimi spousta dětí 
převlečených za úžasné masky – princezny, 
kouzelníci, piráti i Spidermani.  

A když bylo tak krásně, přece nebudeme 
v maskách sedět jen tak ve třídě! Kdepak. 
Jdeme ven, jen ať ty naše krásné masky vidí 
celý svět! Na školní zahradě byla pro děti 
připravená celá řada zábavných her – skákání 
jako žabky, klobouková hra, házení do lvíčka, 
koloběžková dráha, shazování válečků.... 

Všechny hry byly soutěžní a na závěr 
byli všichni odměněni sladkou zmrzlinovou 
dobrotou.       

   Jaroslava Válková

BERUŠKY

Jak Berušky vyráběly  
pampeliškový med 
Děti ze třídy Berušek se na jaře proměnily v pilné 
včelky. S paní učitelkou Maruškou si uvařily pam-
peliškový med.  

Nejdříve si na školní zahradě natrhaly potřebný počet 
kvítků, které očistily a namočily do vody s citronem. Na 
druhý den začalo velké vaření.  

Děti se zapojily s velkým elánem do všech úkolů. 
Výsledkem jim byl zdravý slaďoučký pampeliškový 
med, který všem velmi chutnal.           

Jaroslava Válková

KOŤÁTKOVÝ KARNEVAL 
Pozor, pozor! Nastal jeden z nejzábavnějších 
školkových dnů! Jaký den? No přeci ten karne-
valový!  

Do třídy Koťátek nepřišly děti, ale krásné princezny, 
kouzelníci, piráti a taky jeden upír. A co se v takové 
sestavě dá dělat? Jen si hrát, soutěžit a vesele se smát.  

Po slavnostním zahájení ve třídě nás čekaly venkovní 
hry a soutěže dle volby dětí. Každý si mohl vyzkoušet, 
co chtěl. Ať už to byly vodové nebo míčkové závody, 
prolézání „laserovou“ arénou, házení kroužků nebo 
chůze po hmatovém chodníčku.  

Karnevalový den je kouzelným dnem plným 
překvapení. 

Ilona Plisková
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Ve školce jsme probírali krásné téma – Tam, kde 
bydlím, je můj domov. A náš domov je přeci na 
Halenkovicích!  

Víte, že se říká, že je lepší jednou vidět než stokrát 
slyšet. Přesně tohoto hesla jsme se drželi a naše báječné 
Halenkovice jsme prozkoumávali pěkně zblízka.  

Začali jsme vycházkou na Dolinu ke Kolibě, 
pokračovali jsme výšlapem na Vrchovici na modelářské 
letiště, a nakonec jsme se ještě vydali úplně opačným 
směrem na Větřák a na vyhlídku Šárka.  

Zjistili jsme, že je to u nás na Halenkovicích (které 
se kdysi dávno jmenovaly Alenkovice podle kněžny 
Alenky, jak už víme) opravdu moc hezké a že jsme moc 
rádi, že žijeme na tak kouzelném místě uprostřed lesů, 
kopců a kvetoucích luk. 

Ilona Plisková

HUDEBNÍ NÁVŠTĚVA VE ŠKOLCE 
Děti z Koťátek rády zpívají a moc se jim líbí, když se 
ve školce hraje na různé hudební nástroje.  

Na návštěvu pánů učitelů ze Základní umělecké školy 
z Napajedel se tedy hodně těšily. A měli jsme se na co 
těšit! Kytaru jsme poznali jako nic, ale druhý podivně 
zakroucený nástroj nám už dělal trošku problém. Byl to 
totiž trombón a dělal náramně krásný randál. Spousta dětí 
by na něj hned chtěla hrát. Tak v budoucnu uvidíme, jestli 
se pro nějaké nástroje rozhodnou a kolik se nám na 
Halenkovicích urodí šikovných hudebníků. 

Ilona Plisková

KOŤÁTKA

Toulky po Halenkovicích

Na výletě v ZOO  
Ke Dni dětí jsme ve školce dostali překrásný dárek – výlet do Zoo Lešná!  

Hned na úvod jsme se dozvěděli ledasco zajímavého o lachtanech, o kterých nám povyprávěl odborník ze Zoo. 
Věděli jste, že jeden lachtan váží víc než všechny tři paní učitelky dohromady? Pak jsme se přemístili do tropické haly, 
kde nám přímo nad hlavou lozil čiperný lenochod, který ale vůbec nebyl líný a pomalý. Kdepak! Dělal všechno pro to, 
aby se dostal na strom na druhé straně chodníku. A nakonec se mu to i podařilo. Čekali na nás ještě bleskově rychlí 
rejnoci, vznešené žirafy, tajuplné hyeny, trošku ospalí lvi, těžkopádní sloni, hopkavé veverky, a taky sladká zmrzlina na 
osvěžení.  

To byl ale krásný Den dětí! Škoda, že nemáme svátek každý den.                        Ilona Plisková
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SPINKÁNÍ VE ŠKOLCE 
Přiznejme si, že někteří se toho trošku báli, ale hlavně jsme se 
všichni moc a moc těšili, až to vypukne. O co, že se jedná? Vy 
to nevíte?  

V pátek 18. června navečer se stateční předškoláci sešli ve 
školce, aby tam sami bez rodičů, pouze s paní učitelkami, zůstali 
až do samého rána. Zvládli jsme to jako nic!  

Zahájili jsme fáborkovanou hrou pro rodiče s dětmi, při které 
měly děti za úkol sbírat kousky mapy. Když našly všech šest 
kousků a podařilo se jim poskládat tajemnou mapu, došly 
k ukrytému pokladu se sladkou odměnou. To bylo ještě s rodiči, 
ale ty už jsme potom poslali domů a zůstali jsme ve školce sami.  

Ještě štěstí, že na to, abychom tesknili nebo se báli, vůbec 
nebyl čas. Čekala nás totiž vodní bitva, párky v rohlíku, hry 
s míči, honičky, schovávaná, pohádka,… a pak už „Dobrou noc, 
sladké sny.“ Než se kdo nadál, bylo tu ráno a s diplomem za 
statečnost odešly naše úžasné děti spokojeně domů.  

„Dobrou noc.“ 
Ilona Plisková

Jelikož jsme přišli o skutečný zápis ve škole, alespoň 
jsme si na něj zahráli ve školce.  

Jednoho dne si předškoláci přinesli svoje zbrusu nové 
aktovky a ve školce začala hra „Na školu.“  

Po vyzkoušení, co všechno už umíme, jsme se 
s aktovkami vydali na obhlídku na obecní úřad, vzali jsme 
to oklikou přes základní školu, kde jsme se podívali do 
velkých opravdických tříd, posadili jsme se do lavic 
a dokonce jsme i vyzkoušeli psát na tabuli. Celou školní 
exkurzi jsme zakončili v první třídě, ať víme, co na nás od 
září čeká. 

Ilona Plisková

Aktovkový den KOŤÁTKA
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VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY NA STATEK 
Jaro je krásný čas – rostliny se klubou z hlíny, kytky se předhánějí v tom, která 
bude mít krásnější barvu, ptáčci ladí hlásky a rozezpívávají svět těmi 
nejkouzelnějšími melodiemi.  

A do tohoto krásného probouzejícího se světa se rodí nová mláďátka, na která 
jsme se jedno slunečné jarní dopoledne zašli podívat na místní statek.  

Nejdřív jsme se trošku polekali všelijakých zvuků ozývajících se na statku všude 
kolem nás, ale to trvalo pouhou chviličku. Jen, co jsme odhalili, kdo všechny ty 
zvuky vydává, už jsme se ani trošku nebáli. Krávy na nás moudře hleděly svýma 
krásnýma očima, malá jehňátka s měkoučkým kožíškem se natahovala po dobrotách, 
které jsme jim přinesli, koníci vesele poskakovali po louce a zvědavě si nás 
očichávali.  

Protože jsme šikovné děti, pomohly jsme posbírat vajíčka od slepiček a po dvoře 
jsme povodily malé koníky – to se nám líbilo ze všeho nejvíc. Život na statku je 
jedno velké dobrodružství. 

JÍZDA NA KONÍCÍCH NA STATKU 
Že je na statku spousta krásných zvířátek, to už víme. Vždyť jsme se tam toto 
jaro byli s dětmi ze školky už jednou podívat.  

Ale při naší červnové návštěvě nás čekalo kromě malých kuřátek a kachňátek 
jedno velikánské překvapení! Teta Alča ze statku nám dovolila povozit se na malém 
poníkovi Bonnie. To vám ale byla nádhera. Nejkrásnější pohled na svět je opravdu 
z koňského hřbetu. I když nám dětem stačí i malý poník.          Ilona Plisková

Při příležitosti odchodu do důchodu patří naše velké poděkování dlouholeté 
pracovnici paní učitelce Dagmar Holáskové, která před neuvěřitelnými téměř 
čtyřiceti třemi lety nastoupila do naší mateřské školy.  

Kromě svého pedagogického působení v Mateřské škole Halenkovice 
vystupovala s dětmi při Vítání občánků, mnoho let pomáhala při Výletu do pohádky 
a zapojovala se do všech akcí mateřské školy. Osmnáct let pracovala ve funkci 
zástupkyně ředitelky. Její ochota, svědomitost a zodpovědnost se projevovala při 
všech činnostech. 

Naší milé paní učitelce Dáši touto cestou ještě jednou děkujeme za celoživotní 
práci, za velký přínos pro školství v Halenkovicích, za společně strávené roky v naší 
mateřské škole. Přejeme jí za všechny zaměstnance základní a mateřské školy 
Halenkovice do nové etapy života pevné zdraví, pohodu a spokojenost. 

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy  
a Marie Mihálová vedoucí učitelka MŠ

Paní učitelko, děkujeme!
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SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY 
A PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY
Jako každý rok, tak i letos nastal čas rozloučit se 
s nejstaršími dětmi, které od září nastoupí do první 
třídy základní školy.  

Slavnostní rozloučení se uskutečnilo v pondělí 
28. června 2021 v 16.00 hod. v sále kulturního domu 
obecního úřadu.15 budoucích prvňáčků bylo pasováno 
na školáky za přítomnosti rodičů, prarodičů, vedení 
Základní a Mateřské školy Halenkovice a zástupců obce. 
Po úvodním vystoupení dětí je paní učitelky pasovaly na 
školáky, dekorovaly šerpou a obdarovaly fotoknihou 
s věnováním. Budoucí prvňáčky přivítala také ředitelka 
základní a mateřské školy PaedDr. Marie Kašíková 
a starosta obce pan Jaromír Blažek, od nějž děti obdržely 
krásnou památeční knihu. 

Vzpomínáme na chvíle, kdy jsme tyto děti poprvé 
vítali ve školce, když malé a nejisté zkoumaly své třídy 
a poznávaly své učitelky. Teď od nás odcházejí 
samostatní a sebevědomí kluci a bystré a šikovné holky 
(platí to i naopak). Prošly si složitým covidovým 
obdobím, zažily uzavření školky, testování, učitelky 
v respirátorech….. a stále jsou plné radosti a mají 
spoustu pozitivní energie. Jsou připravené vykročit na 
další cestu za vzděláním, poznáním a životem ve velkém 
světě. Ze srdce jim přejeme, ať je to cesta zajímavá, plná 
zážitků a vlídných dospělých, kteří budou připraveni 
nabídnout jim pomocnou ruku. 

Tak hodně štěstí, milí prvňáčci! 
Ilona Plisková
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https://rs.funprint.eu/fp/graphic/list

Čevela Jiřík   

Daňková Sofinka  

Drábková Eliška 

Hamerníková Sofinka  

Hubáčková Lucinka  

Chochulová Dianka 

Janušková Zuzanka  

Kučera Honzík 

Mészáros Eliška 

Mihál Tomášek  

Mišurec Matějek  

Pavelka Marianka  

Sudolský Jiřík   

Šurmánek Radeček  

Zapletalová Lenička 

NAŠI PŘEDŠKOLÁCI 2021
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ŠKOLNÍ DRUŽINA: 55+2 
I. oddělení: vychovatelka Blanka Stuchlíková: 21 dětí 
z prvního ročníku.  
II. oddělení: vychovatelka Simona Přílučíková: 15 dětí 
přihlášených 
III. oddělení: vychovatelka Mgr. Pavla Kašpárková:,
19 dětí přihlášených 
Ranní družina: přihlášených 30 dětí  

1. TŘÍDA 
Třídní učitel: Mgr. Tereza Abrahamová 
Počet žáků: 24 (13 chlapců, 11 dívek) 
Prospěch: prospěli s vyznamenáním: 24 
Samé jedničky: Daniel Flora, Sofie Fürstová, Daniel 
Hanáček, Sára Horková, Vojtěch Hubáček, Petr Huleja, 
Bronislav Timon Chytil, Michal Janko, Edita 
Jánošíková, Sofie Kašparová, Lucie Kedrová, David 
Kocourek, Marek Machala, Marek Mazel, Lucie 
Mészáros, Eva Pechtorová, Aneta Talašová,  Štěpán 
Jakub Trvaj, Eliška Trvajová, Zlata Trvajová, Tomáš 
Urban, Alex Vachuta, Ela Vičánková 
Panel cti: Zlata Trvajová  
Pochvala třídního učitele a knižní odměny: Edita 
Jánošíková, Eva Pechtorová, Eliška Trvajová, Sofie 
Kašparová  

2. TŘÍDA 
Třídní učitel: Mgr. Hana Čechová 
Počet žáků: 15 (6 chlapců, 9 dívek)  
Prospěch: prospěli s vyznamenáním: 15 
Samé jedničky: Jakub Čányi, Liliana Chludová, Pavel 
Chochul, Eliška Kašpárková, Karolína Kašpárková, 
Matěj Kubičík, Nela Magdaléna Kylarová, Nela 
Nekorancová, Anna Pavelka, Šimon Pliska, David 
Staněk, Emily Súkupová, Viola Vysloužilová  
Panel cti: Emily Súkupová  
Pochvala třídního učitele a knižní odměny: Jakub 
Čányi, Pavel Chochul, Eliška Kašpárková, Emily 
Súkupová, Nela Nekorancová, Eliška Kašpárková  

3. TŘÍDA 
Třídní učitel: Mgr. Petra Barcuchová 
Počet žáků: 20 (14 chlapců, 6 dívek) 
Prospěch: prospěli s vyznamenáním: 19 
Samé jedničky: Dominik Bahula, Filip Dundálek, 
Noemi Frolíková, Samuel Hanáček, Jiří Janeček, Aneta 
Jánošíková, Adam Karbowiak, Jakub Kocián, Valdemar 
Kovalovský, Samanta Petrášová, František Rusek, 
Radek Šimko, Tobias Kocáb 
Prospěl: 1  
Panel cti: Noemi Frolíková  
Pochvala třídního učitele a knižní odměny: Noemi 
Frolíková, Aneta Jánošíková, Samanta Petrášová, 

Adam Karbowiak, Valerie Vlachynská, František 
Rusek 

4. A TŘÍDA 
Třídní učitel: Marta Skýpalová 
Asistent pedagoga: Marta Moučková 
Počet žáků: 16 (10 chlapců, 6 dívek) 
Prospěch: prospěli s vyznamenáním: 12  
Samé jedničky: Roman Slezák     
Prospěli: 4 žáci  
Panel cti: Ema Kedrová  
Pochvala třídního učitele a knižní odměny: Roman 
Slezák, Ema Kedrová, Martin Jelšík  

4. B TŘÍDA 
Třídní učitel: Mgr. Marcela Palúchová 
Počet žáků: 15 (6 chlapců, 9 dívek) 
Prospěch: prospěli s vyznamenáním: 12 
Samé jedničky: Pavlína Fürstová, Kristian Kocáb, 
Zuzana Surá, Filip Štulíř, Amálie Sudková, Veronika 
Vičánková 
Prospěli: 3  
Panel cti: Veronika Vičánková  
Pochvala třídního učitele a knižní odměny: Veronika 
Vičánková, Amálie Sudková, Zuzana Surá  
  
5. TŘÍDA 
Třídní učitel: Mgr. Pavla Svitáková 
Asistent pedagoga: Simona Přílučíková 
Počet žáků: 25 (9 chlapců, 16 dívek) 
Prospěch: prospěli s vyznamenáním: 19 
Samé jedničky: Šárka Bařinková, Adéla Gabrhelíková, 
Johana Hladilová, Šárka Juřenová, Hannah Kovalovská, 
Lucie Mikešová, Rostislav Trvaj 
Prospěli: 6 
Panel cti: Adéla Gabrhelíková 
Pochvala třídního učitele a knižní odměny: Šárka 
Bařinková, Adéla Gabrhelíková, Johana Hladilová, 
Helena Hrubanová, Šárka Juřenová, Hannah 
Kovalovská, Lucie Mikešová, Aneta Nekorancová, 
Rostislav Trvaj  

6. TŘÍDA 
Třídní učitel: Mgr. Monika Urbancová 
Počet žáků: 25 (18 chlapců, 7 dívek) 
Prospěch: prospěli s vyznamenáním: 15  
Samé jedničky: Petra Mrázková, Norbert Pešl, Jakub 
Šimík, Tobiáš Pliska 
Prospěli: 10  
Panel cti: Marek Kedruš  
Pochvala třídního učitele a knižní odměny: Petra 
Mrázková, Norbert Pešl, Tobiáš Pliska, Jakub Šimík, 
Jiří Musil, Jiří Flašar, Marek Kedruš  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Prospěch a chování  
za 2. pololetí školního roku 2020/2021
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7. TŘÍDA 
Třídní učitel: Mgr. Pavla Manová 
Počet žáků: 26 (15 chlapců, 11 dívek) 
Prospěch: prospěli s vyznamenáním: 12 
Samé jedničky: Veronika Dobrozemská, Amália 
Michaela Hradílková, Leona Prokopová, Roman Vašíček 
Prospěli: 12 
Neprospěli: 2 
Panel cti: Veronika Dobrozemská  
Pochvala třídního učitele a knižní odměny: Milan 
Koutný, Veronika Dobrozemská, Amálie Hankusová, 
Amália Michaela Hradílková, Adriana Janušková, 
Beáta Petrášová, Leona Prokopová, Roman Vašíček. 

8. TŘÍDA 
Třídní učitel: Mgr. Bohdana Ambrožová 
Počet žáků: 18 (7chlapců, 11dívek) 
Prospěch: prospěli s vyznamenáním: 7 
Samé jedničky: Barbora Bařinková, Jana Berzedyová, 
Nikola Daňková, Klára Valentíková 
Prospěli: 11  
Panel cti: Nikola Daňková  
Pochvala třídního učitele a knižní odměny: Barbora 
Bařinková, Jana Berzedyová, Nikola Daňková, Aneta 
Kučerová, Michaela Mikešová, Klára Valentíková 

9. TŘÍDA 
Třídní učitel: Mgr. Libor Lízal 
Počet žáků: 18 žáků (12 chlapců, 6 dívek) 
Prospěch: prospěli s vyznamenáním: 7  
Samé jedničky: Daniel Juřena, Kateřina Mrázková 
Prospěli: 11  
Panel cti: Kateřina Mrázková  
Nejlepší žák školy: Daniel Juřena  
Pochvala třídního učitele a knižní odměny: Jolana 
Plisková, Kateřina Mrázková, Tomáš Šubík, Štěpán 
Palla, Radka Kašpárková  

CHOVÁNÍ ŽÁKŮ: 
Za druhé pololetí byla na 1. a 2. stupni udělena 
kázeňská opatření za porušení školního řádu:  

Napomenutí třídního učitele: 7 žáků 
Důtka třídního učitele: 3 žáci 
Důtka ředitele školy: 7 žáků 
Snížená známka z chování: 3 žáci Olga Idesová 

zástupkyně ředitelky školy

NEJLEPŠÍ ŽÁK ŠKOLY

Oceněn za výborný prospěch, vzorné chování, 
reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách  

během celé školní docházky. 

Daniel Juřena

Prváčci s vysvědčením
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MATEMATICKÁ SOUTĚŽ 
Soutěžit online? Jde to. Přesvědčilo se o tom 
i 25 žáků druhého stupně naší školy. 

V pátek 19. března jsme pro naše žáky připravili 
online školní kolo mezinárodního MATEMATICKÉHO 
KLOKANA, jehož oficiálním pořadatelem v ČR je 
Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci 
s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry 
a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěžící řešili 
v aplikaci MS Teams 24 zajímavých úloh rozdělených 
podle obtížnosti do tří skupin. V kategorii BENJAMÍN 
řešilo online testové úlohy z matematiky 12 žáků 6. a 
7. třídy, v kategorii KADET to bylo 13 žáků 8. a 9. třídy. 

Nejlepšími řešiteli v kategorii mladších žáků byli 
Leona Prokopová, Roman Vašíček a Adam Zdráhal, 
všichni ze 7. třídy. 

Nejlepšími řešiteli v kategorii starších žáků byly tři 
dívky se stejným počtem bodů – Nikola Daňková z 8. 
třídy a Kateřina Mrázková a Radka Kašpárková, obě 
z 9. třídy, na dalších místech se umístili Jana 
Berzedyová z 8. třídy a Daniel Juřena z 9. třídy. 

 Monika Urbancová

Konverzační soutěž  
v anglickém jazyce 
Koncem února proběhlo školní kolo konverzační 
soutěže v anglickém jazyce.  

Soutěž letos proběhla netradičně online, jak už jsme 
si ostatně zvykli. Několik odvážných žáků 7. a 6. ročníku 
si vyzkoušelo povídání na různá témata. Bavili jsme se 
o rodině, jídle, volném čase, sportu a samozřejmě 
o typickém anglickém tématu – o počasí. 

Děkuji všem účastníkům za odvahu a ochotu udělat 
něco navíc. Vážím si snahy Amálie Michaely 
Hradílkové, Beaty Petrášové, Leony Prokopové, 
a Milana Koutného ze 7. ročníku, a dále zejména žáků 
6. ročníku Jany Barbory Baránkové, Petry Mrázkové 
a Michaela Jana Vilímka. 

 Dagmar Dudíková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA REGIONÁLNÍ FINÁLE SOUTĚŽE  
„HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO 
CHEMIKA ČR 2020/2021“ 

Regionální finále soutěže proběhlo 21. dubna 2021 
distančně formou on-line testu. Daniel Juřena obsadil 
krásné 8. místo, Radka Kašpárková – 15. místo 
a Kateřina Mrázková – 16. místo. Soutěžící do 
patnáctého místa byli odměněni cenami, které žákům 
předali zástupci SPŠ Otrokovice. 

Olga Idesová

Čtvrťáci na dopravním hřišti 
V pátek 11. června jsme se vydali linkovým auto-
busem do Otrokovic na dopravní hřiště.  

V rámci dopravní výuky si žáci vyzkoušeli, jak řešit 
dopravní situace jako správní cyklisté. Absolvovali 
seznámení s teorií a pravidly, zopakovali si, jaká je 
povinná výbava jízdního kola, prověřili si své znalosti 
dopravních značek.  

Nedílnou součástí dopravní výuky bylo také psaní 
testu a praktická zkouška jízdy na kole a koloběžce. 
Podle výsledků testů a praktické jízdy byly některým 
žákům předány „Průkazy cyklisty“.  

Počasí nám přálo, dopoledne jsme si skvěle užili 
a při zpáteční cestě nesmělo chybět ještě „sladké 
osvěžení“. 

Všem dětem přeji bezpečnou jízdu na kole . 
Marta Moučková
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Dopoledne s myslivci 
V úterý 29. června (předposlední den ve školním roce 
2020/2021) měli čtvrťáci zábavné a naučné dopoledne 
s myslivci.  

Ti si pro děti připravili zajímavý program na čtyřech 
stanovištích. Nechyběla ani oblíbená střelba ze vzdu-
chovky a sladká „tečka“ na konci akce. 

Tímto bych chtěla vyslovit poděkování všem členům 
mysliveckého sdružení, kteří byli ochotní se ve svém 
volném čase věnovat dětem a připravit pro ně zajímavý 
dopolední program. 

Marta Skýpalová

Piškvorkiáda ve 4. A 
V pátek 21. května 2021 proběhl ve 4. A souboj 
v piškvorkách. 

A jak to dopadlo? 
1.místo – Tomáš Jančík 
2.místo – Martin Jelšík 
3.místo – Matěj Vičánek 

Soutěže se zúčastnili všichni žáci a nikdo neod-
cházel s prázdnou. Každý soutěžící obdržel diplom za  
účast a sladkou odměnu. Vítězové pak ještě něco navíc.  
                              Marta Skýpalová

A kdo zastřelil paní učitelku? Měli možnost všichni, 
i z vlastních řad (k čemuž naštěstí téměř nedocházelo).  

Patřičně znaveni, ale plni endorfinů jsme se s rudými 
tvářemi a zaplaveni dojmy vydali směrem na náměstí 
Práce, kde jsme využili chvíli na doplnění vyběhaných 
tukových zásob a zasytili se dle vlastních preferencí. 
Poté jsme vyrazili na zpáteční cestu domů. 

Pavla Manová

Tě pic! Mám tě! Dostal jsem ho! Yes! Né, zásah, pět 
vteřin na oživení a hurá znovu ve hře!  

V rámci letošního třídního výletu vyrazili sedmáci 
do zlínské PSG arény zahrát si Lasergame. Všichni se 
vybavili na cestu dobrou náladou, a i přes krutá horka 
dopoledního slunce ze sebe v klimatizované laser aréně 
vydali vše! Každý si zahrál tři kola (celkem 45 minut).  

SEDMÁCI VYRAZILI NA LASERGAME
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Beseda v knihovně Napajedla 
V pondělí 21. června se prváčci společně s paní 
knihovnicí Pavlínkou Bieberlovou vypravili auto-
busem do Knihovny v Napajedlích.  

Paní knihovnice měly pro děti připravený moc 
krásný program. Vyslechli jsme si povídání o knihovně, 
roztřídili jsme zvířátka do správných domečků a s paní 
knihovnicí si přečetli knihu Petra Horáčka O myšce, 
která se nebála. Na závěr děti zdramatizovaly pohádku 
Boudo budko, kdo v tobě přebývá. 

Nahlédli jsme také do Muzea hraček, kde si děti 
mohly se zvířátky zahrát hru Člověče, nezlob se. 

Výlet se nám moc vydařil a velké poděkování patří 
Pavlínce Bieberlové za pozvání a organizaci celé akce. 
Těšíme se na další spolupráci s místní knihovnou po 
prázdninách ve druhé třídě. 

Tereza Abrahámová

Sběr papíru 
Na konci dubna proběhl každoroční sběr papíru. Z důvodu přísných epidemiologických opatření se  papír 
tentokrát nevážil, ale přímo ukládal do připravených kontejnerů u nové školy.  

Děkujeme všem rodičům školáků, ale i ostatním občanům, kteří sběr přivezli a přispěli tím na nákup sešitů pro 
všechny žáky ZŠ pro školní rok 2021/2022 částkou 8 700,- Kč. Za nákup sešitů jsme pro školní rok 2021/2022 
celkem zaplatili 27 000,- Kč.  

Snad budeme moci uskutečnit na podzim sběr v obvyklém režimu. 
Marie Kašíková

Zoo pohledem prváčků 
Děti z první třídy se dne 17. června vydaly na dlouho 
očekávaný výlet do Zoo Lešná Zlín.  

Za zvládnutí první třídy si odměnu všichni 
zasloužili. Viděli jsme spoustu zvířátek a dozvěděli se 
nové zajímavosti o lachtanech, vydrách a rejnocích, 
které nám předala paní ošetřovatelka. Na závěr si děti 
koupily malý suvenýr na památku. 

Další dny ve škole se také nesly v duchu tématu 
zvířátek v Zoo. Děti malovaly zvířátka temperami, plnily 
úkoly z českého jazyka a matematiky, které si pro ně 
připravil lev, velbloud, plameňák nebo lenochod. Celý 
projekt jsme uzavřeli vytvořením knížky s názvem Moje 
kniha o Zoo, která dětem zůstane na památku. 

Tereza Abrahámová

Ve 4. B voláme 112  
V pátek 28. května jsme měli v naší třídě návštěvu 
z Hasičského záchranného sboru.  

Tématem byla tísňová linka, jak probíhá hovor na 
tísňové lince a jak se chovat v mimořádných událostech, 
které mohou být i životu ohrožující. 

Děti si během přednášky mohly vyzkoušet sluchátka, 
která nosí operátoři tísňové linky a prohlédly si speciální 
telefon, kterým se hovory přijímají. 

Na závěr si ve skupinkách vyzkoušely fiktivní 
telefonní hovor na tísňovou linku 112. 

Marcela Palúchová
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Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021 
Základní školy a Mateřské školy Halenkovice pro-
běhlo ve středu 30. června 2021 v 8:00 hod. v parčíku 
u nové školy. 

Paní ředitelka PaedDr. Marie Kašíková přivítala 
všechny přítomné a poděkovala žákům i všem 
zaměstnancům za náročnou práci během tohoto 
netradičního školního roku. Poděkování směřovalo 
i k zástupcům obce Halenkovice za podporu a pomoc při 
rekonstrukci v MŠ. Pozvání na zahájení školního roku 

Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021

SRPŠ při ZŠ a MŠ Halenkovice 
Pozvánka na akce SRPŠ v příštím školním roce

SRPŠ je spolek rodičů a přátel školy, jehož náplní je 
zlepšovat podmínky dětí ve školách, ale i v dalších 
zájmových kroužcích.  

Pomáhá zejména materiálně. V Halenkovicích 
pořádáme akce, jejichž výtěžky jsou věnovány místní 
základní a mateřské škole, TJ Halenkovice a Klubu 
Biatlonu Halenkovice. 

Rádi bychom pozvali všechny rodiče, přátele 
a hlavně děti na tradiční každoroční akce a doufáme, že 
společenský život v obci již nebude přerušen dalšími 
proticovidovými opatřeními. Moc se na Vás těšíme. 

Zároveň bychom rádi posílili náš organizační tým, 
přivítali do našich řad nové aktivní spolupracovníky 
a kamarády, kteří by nám pomohli akce organizovat 
a zajišťovat. Zájemci se mohou obrátit na email: 
m.kubicik@mipexa.cz  

Pomáháme našim dětem.                    Robert Hruban

přijali pan starosta Jaromír Blažek a místostarosta 
Bc. Karel Platoš, kteří spolu s třídními učiteli předali 
knižní odměny žákům oceněným za celoroční svědo-
mitou práci a výborné výsledky. 

Pan starosta Jaromír Blažek předal nejlepšímu žáku 
školy Danielu Juřenovi věcný dar. 

Třídní učitelé rozdali vysvědčení žákům ve svých 
kmenových třídách, rozloučili se s nimi a popřáli jim 
krásné prázdniny. 

Olga Idesová

Spolek rodičů a přátel školy  
bude pořádat nebo organizačně 
podporovat v příštím školním roce 
následující akce: 

14. 11. 2021  Halenkovické hudební odpoledne 
27. 11. 2021  Rozsvěcení vánočního stromu 
19.   2. 2022  Rodičovský ples 
26.   2. 2022  Dětský karneval + Disko pro starší žáky 
28.   5. 2022  Výlet do pohádky
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Milá budoucí já,  
doufám, že sis splnila své přání a dostala ses do Londýna 
a do Paříže. Určitě máš i hezké vzpomínky na to, co jsi 
zažila s kamarády a rodinou. A doufám, žes přežila covid 
19. Doufám, že sis splnila své sny, třeba jít na Eiffelovku, 
nebo jet do Chorvatska. Tvé minulé já chtělo poznat 
tatínkovu práci. Byla jsi už tam? Také doufám, že se ti 
povedlo hrát v divadle. Moc ti přeju, aby ses dostala na 
střední školu. Taky doufám, žes neztratila kamarádky. 

 Tvé minulé já A. P. 

Milá Š.! 
Doufám, že se ti povedlo dostat do Chorvatska, Egypta 
a Řecka. A taky doufám, že jsi konečně dokončila ten 
obraz. Už víš, čím chceš být? A jak se máš? Doufám, že 
pořád děláš biatlon. To bych byla naštvaná. Doufám, že 
se pořád kamarádíš s H., J. a A. a se všemi, kteří tě mají 
rádi. A máš už pejska? Doufám, že jsi už zapomněla na 
covid 19. Ty roušky jsou fakt blbé. Ahoj! 

 Š. J. 

Milá Š., 
doufám, že se už netrápíte s těmi rouškami. Když to teď 
píšu, tak mám roušku a nejraději bych byla, kdybychom 
už ty roušky nemuseli nosit. Doufám, že se dobře učíš. 
A jestli se chceš aspoň na chvíli odstěhovat jako dospělá 
do Anglie, tak doufám, že se hlavně učíš dobře anglicky! 
Chci se zeptat, jestli se bavíte celá třída, protože v této 
třídě se teď moc všichni nějak nebavíme. Možná sem 
ještě někdy něco dopíšu, teď mě už nic nenapadá, tak se 
měj zatím hezky. Ahoj. 

Š. B.  

Milá H., 
vždy jsem svůj život neměla nijak naplánovaný 
a doufám, že to tak bude pokračovat i nadále. Ale to 
neznamená, že nemám žádné sny a že nechávám svůj 
život náhodě. Od mých devíti let jsem chtěla jet do 
Paříže podívat se na různé památky, a hlavně na Eiffel. 
Doufám, že se tak i stalo a pokud ne, tak bych ráda, 
kdyby se to stalo. Taky si přeju jet s mojí nejlepší 
kamarádkou do Maďarska na tobogány. Byla jsi tam už? 
Chci jet i do Mexika, vykoupat se v tom nádherném 
moři. Moji rodiče už tam byli a chci to tam taky poznat. 
Taky ráda jezdím na kole s mou rodinou. Ty taky? Budu 
čekat na odpověď. . 

H. K.  

Ahoj V.,  
chtěla bych se tě zeptat, jestli pořád je ten covid a chtěla 
bys ještě pořád do Kostariky? Doufám, že si pamatuješ 
na svého pejska a želvičku Žofinku. A přeji ti dobré 
zaměstnání. Měj se hezky a užij si život!  

V. Z.  

Milé budoucí já,  
doufám, že jsi se už dostala do Anglie. A chtěla bys pořád 
pracovat jako herečka? A co L., H., B., Š. J. a Š. B.? Jsi 
pořád s nimi kamarádka? A s kým sedíš ve škole? 

Doufám, že nesedíš s M., to fakt nechci. Doufám, že 
sedíš s Š. J.  

H. H. 

Ahoj slečno,  
sice tě zdravím, i když nevím, jak vypadáš. Doufám, že 
už nemusíš nosit roušky kvůli nemoci covid 19. Já jsem 
v páté třídě, zajímalo by mě, ve které jsi ty. A taky by mě 
zajímalo, jestli už hraješ na klavír, nebo na klávesy. Máš 
stále svou milovanou kočku Bezzubku? Bylo by hodně 
otázek, ale už musím končit. Tak ahojky a ať se daří! 

A. N. 

Mé budoucí já, 
doufám, že jsi teď v Americe a podíval ses na různá 
místa v Americe a že jsi aspoň dodělal tu základní školu 
a doufám, že už konečně nenosíte roušky. Tak zas někdy 
v budoucnosti ahoj!  

M. H.  

Ahoj R., 
doufám, že ses dostal do Japonska a budeš chytřejší než 
v minulosti a že se má brácha dobře. A že si mamka 
splnila sen. Tak hodně štěstí! 

R. C. 

Ahoj mé budoucí Já! 
Přeji ti, aby ses šla podívat do New Yorku a Velké 
Británie. Myslím si, že jsi právě v 9. třídě. A máš už toho 
chameleona? Až budeš na střední škole, budeš se učit na 
pracovnici v ZOO Zlín Lešná. Přála sis bernského 
salašnického psa, je možné že ho budeš mít. Už sis něco 
zlomila? Konečně se podívala na ST 4?  

E. V.  

Ahoj, 
nevím, jak budeš vypadat, ale budeš větší než já teď, já 
měřím 152 cm. Až tohle budeš číst, tak já jsem chtěl učit 
M a TV, víš? Já bych chtěl jet do Austrálie, ale ne úplně. 
Mám rád auta a hry na PC. Tak ahoj! 

M. F. 

Milá budoucí já,  
doufám, že se jednou dostanu do Ameriky nebo do jiných 
cizích zemí. A ráda bych dostala pejska, o kterého se 
budu starat. Doufám, že jsi zapomněla na covid 19 
a doufám, že se roušky nenosí i teď. A těším se, jak budu 
moji malou ségru vodit do školky.  

G. V. 

Moje budoucí já,  
doufám, že se mi daří a že si užíváš. Pokud se 
přestěhuješ, tak nevadí. Daří se mi dobře. Umím pár 
kouzelných triků. Hraju War thunder a sem na B. R. 5.3. 
A mám morče Bubu, kterému jsou dva roky. A chodím 
do kroužků: trombón, biatlon, nauka. V současné době je 
tu covid 19. A kdybys někde byl, tak si vzpomeň. 

J. H.  

   DOPIS MÉMU BUDOUCÍMU JÁ                             Žáci 5. ročníku ZŠ
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Milá já,  
doufám, že jsi byla ve Francii, Americe, na Islandu a 
v Londýně. Taky doufám, že máš psa a pěkný dům. Já 
jsem teď ve škole a musím mít roušku a už se těším, až 
půjdu na gympl. Ale taky je mi to trochu líto, protože 
jsem sem chodila docela dlouho a mám tady vzpomínky. 
Taky doufám, že se máš dobře a že jsi zdravá a že už 
nemusíš chodit do klavíru, protože je to dost velká nuda. 
Bylo by taky super, kdybys měla na gymnáziu kamarády. 
Hrozně bych taky chtěla vědět, jak dopadla 4. série 
Stranger things. Tak hodně štěstí. Ahoj! 

A. G. 

Milá Já,  
doufám, že se máš dobře. Co Bailey? Snad moc nezlobí! 
Nevím, zda si ještě pamatuješ na covid 19. Virus, kvůli 
kterému bylo vše zavřené. Samozřejmě mám i hezké 
vzpomínky, mezi které patří například dovolená nebo 
výlet na chatu. Jinak se mám dobře. Bailey je zatím ještě 
štěně, ale až vyroste, chtěla bych s ním chodit do agility, 
nebo na dogdancing. Doufám a přeji si, aby se mi to 
splnilo. Měj se fajn! 

J. H. 

Milé já, 
chtěl bych se tě zeptat, jestli jsi vystudoval vysokou 
školu. Stal ses automechanikem? Byl jsi v Anglii nebo 
v Egyptě? Anebo třeba v Chorvatsku? Teď je tu 
coronavirová epidemie. Jsem v páté třídě a doufám, že na 
vysvědčení dostanu samé jedničky. Doufám, že se ti daří 
a přeji ti, ať jsi zdravý. Měj se dobře. 

R. T.  

Ahoj D., 
teď když tohle píšu, je 3. června 2021. A já se chci zeptat 
na nějaké otázky. Třeba jestli jste s mámou letěli někam 
k moři a jestli se vám tam líbilo. Snad vás vzal někam 
k moři i táta, nebo aspoň do Anglie za strýcem. Také 
doufám, že pořád děláš florbal a gymnastiku. Snad se D. 
daří na gymnáziu a T. někde na střední škole. Doufám, že 
jste všichni zdraví a že covid 19 už není.  

D. J.  

Ahoj mé budoucí já,  
chtěla bych se tě zeptat… Už sis posílala dopisy 
s celebritami? Už jsi byla někdy vedoucí nějakého 
kroužku? Ale až budu ty, tak chci být vedoucí ve skautu. 
A jsem zvědavá, jak budu vypadat ve tvé kůži.  

N. M.  

Mému budoucímu já! 
Doufám, že jsi navštívil Prahu a přežil jsi bez moravské 
lékárničky. Doufám, že se ti tam líbilo a doufám, že ses 
podíval na Karlův most. P. S. Doufám, že jsi přestal mít 
strach z výšek.  

M. Č. 

Mé budoucí já! 
Doufám, že žiješ ve Španělsku a jak ses měl? Teď se tě 
zeptám na nějaké otázky. Máš ženu? Jakou máš náladu? 
Máš práci? Na jaký nástroj hraješ? Dal někdo nový 
rekord – nejlepší past? Máš mořského poníka? To je vše, 
na co jsem se tě chtěl zeptat. Adios.  

M. K.

Kolektiv žáků 5. třídy ZŠ Halenkovice
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Představujeme nejlepší autoportréty našich deváťáků
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SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY  
V OBŘADNÍ SÍNI OBECNÍHO ÚŘADU HALENKOVICE

Poté už následovala neformální část setkání. 
Občerstvení, které v tento horký letní den přišlo vhod. 
Potěšily i dárkové upomínkové předměty. Trocha 
vzpomínání, debaty účastníků, ale i upřímně míněné 
dotazy starosty jak si děti představují budoucí život 
v obci. Pro všechny byla zajímavá též prohlídka nově 
rekonstruovaných prostor budovy OÚ. 

A tak se před polednem vraceli žáci a pedagogové do 
školy s pocitem příjemně stráveného dopoledne, ale 
hlavně s vědomím, že budoucnost vycházejících žáků 
školy není představitelům obce lhostejná. 

 Libor Lízal

Je pondělí 28. června 2021 9:00. Paní ředitelka, její 
zástupkyně, třídní učitel a jeho 17 žáků přivítáni 
starostou a jeho zástupcem vstupují do obřadní síně 
OÚ Halenkovice.  

Vstupují s očekáváním důstojného rozloučení žáků 
IX.třídy s povinnou školní docházkou na halenkovické 
škole. Po projevech zástupců školy i obce nastává 
dekorování žáků šerpou absolventa, při kterém obdrží 
i pamětní list. Současně s tím se všichni zúčastnění 
dozvědí na které střední škole a jakému oboru se budou 
žáci věnovat. Na konci oficiální části se sympatickým 
způsobem za celou třídu loučí Kateřina a Adamem. 
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Střední školy absolventů 2020/2021 
Ondřej Dudešek    Střední průmyslová škola Otrokovice, aplikovaná chemie  

Vítek Gabrhelík    SPŠOA Uherský Brod, autoelektrikář 

Josef Hanák      Střední průmyslová škola Zlín, elektrotechnik 

Adam Hruška     Střední průmyslová škola Otrokovice, elektrikář  

Daniel Juřena     Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť 

Radka Kašpárková  Střední průmyslová škola Zlín, stavebnictví 

Vojtěch  Mihál     Střední průmyslová škola polytechnická Zlín, elektrikář  

Kateřina Mrázková  Střední policejní škola Holešov 

Martin Pacholský   Střední průmyslová škola Otrokovice, automechanik  

Štěpán Palla      Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, strojírenství  

Zuzana Pavelková   Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, design interiéru 

Jolana Plisková    Střední škola pedagogická Kroměříž, předškolní a mimoškolní pedagogika 

Lukáš Rezek      Střední odborné učiliště Uherský Brod, instalatér  

Vojtěch Stuchlík    Střední průmyslová škola polytechnická Zlín, mechanik elektrotechnik 

Julie Šavarová     Střední škola cestovního ruchu a jazyková škola, management cestovního ruchu 

Tomáš Šubík      Obchodní akademie Uherské Hradiště, informační technologie 

Jaromír Trvaj     Střední průmyslová škola Otrokovice, instalatér  

KarolínaVečeřová   Střední průmyslová škola Zlín, stavebnictví

Sedící zleva: Mgr. Pavla Svitáková, Marta Skýpalová, Mgr. Monika Urbancová, Mgr. Olga Idesová, PaedDr. Marie Kašíková, 
Mgr. Libor Lízal, Mgr. Dagmar Dudíková, Mgr. Petra Gabrielová 
Druhá zleva: Zuzana Pavelková, Jolana Plisková, Radka Kašpárková, Karolína Večeřová, Mgr. Bohdana Ambrožová, Mgr. Pavla 
Manová, Vít Gabrhelík, Ondřej Dudešek, Josef Hanák, školník Marek Hildebrand 
Horní zleva: Kateřina Mrázková, Štěpán Palla, Tomáš Šubík, Martin Pacholský, Vojtěch Stuchlík, Vojtěch Mihál, Lukáš Rezek, 
Adam Hruška, Daniel Juřena, Julie Šavarová, Jaromír Trvaj
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Dětské knihy v novém  
V průběhu června nám paní knihovnice z napa-
jedelské knihovny přebalily knihy z dětského fondu, 
abychom je mohly ve slušném stavu v letních 
měsících stěhovat do nové knihovny.  

Během třech dní se jim podařilo zpracovat a do 
koloběhu pro naše čtenáře pustit na 120 knih. Využili 
jsme příležitosti i k vyřazení knih, které je nutné pro 
obnovu knižního fondu. Vyřazené knihy jsou pro 
zájemce dostupné na horním přísálí v rámci letošního 
bazaru. 

Jaro 2021 s covidovými pravidly a zákazem pořádání 
kulturních akcí bylo ve znamení nákupu nových knih 
a přípravy na velké stěhování, které očekáváme v letních 
měsících. Na konci května začalo rozvolňování. Stále 
však nebylo povoleno zpívat, a proto jsme prozatím 
nemohli obnovit kurz zpěvu písní k táboráku.  

KNIHOVNA Knihovna jede na plný plyn! 

Budu spisovatelem?  
Téměř na konci června jsme uspořádali besedu s dětmi ze 2. třídy ZŠ Halenkovice 
v prostorách naší knihovny. Ústředním tématem byla pohádka Kráska a zvíře. S dětmi 
a paní učitelkou Hankou Čechovou jsme se sešly po první vyučovací hodině. Protože nás 
rozdělovala doba kovidová a nemohli jsme se vídat častěji, připomenuli jsme si zásady 
pro chování v knihovně, ale především ke knihám. Poté jsme si vytvořili ze sedacího 
vaku speciální křeslo, na kterém se malí čtenáři začali střídat při čtení pohádky z knihy 
Bavíme se pohádkou na stejné téma.  

I přestože děti byly dlouhou dobu odkázány převážně na distanční výuku, jejich 
výkony při čtení byly vynikající. Poté jsme se vrhli na práci ve skupinách. Ani zde se 
nenechali odradit, i přestože je čekal nejtěžší bojový úkol, a to k vybraným obrázkům 
vymyslet a NAPSAT příběh. Někteří budoucí spisovatelé mile obrátili oči v sloup… Po 
ujištění, že skutečně stačí dvě věty se VŠICHNI pustili do práce. Posléze se mnozí 
dotazovali, zda-li mohou napsat příběhy delší. Nakonec jsme mladé spisovatele 
a spisovatelky museli v jejich rozletu zastavit, protože nás tlačil čas. Za odměnu přidala 
pohádku ještě paní knihovnice od Walta Disneyho Netvor a zraněný ptáček. Celé 
besedování jsme zakončili oblíbeným posezením a prohlížením knih spojeným 
s výpůjčkami.   
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Jaromír Drmelka se vrací 
Z knižních novinek v jarním období si zaslouží pozornost publikace, která je opět spjatá s hrdiny, kteří mají kořeny 
v naší obci:  

WELLINGTON BYL JEJICH OSUD 

Její autor Daniel Švec se zaměřuje na dějiny vojenského letectva v období 2. světové války, 
zejména na biografie letců RAF. Příběh, který začaly rozplétat paní Marie Nedomová a její 
dcera Dana už v roce 2014, se dočkal knižní podoby.  

Stručná charakteristika díla dostupná na webu:  
Kniha vypráví životní příběh, popisuje osud, jeden z mnoha. Jeden z tisíců. Životní pouť 
pilota – letce. Sgt. Jaromír Drmelka své první letecké krůčky začal v republice 
Československé. Díky zachovanému zápisníku letů se můžete v této knize dočíst, jak 
probíhal výcvik pilotů na konci 30. let. Jak se mohl člověk stát letcem, jaký byl systém 
výuky, kde mohl sloužit a na čem létat.  Byl vojenským pilotem 311. bombardovací perutě 
RAF. Zemřel v srpnu roku 1942 nad Biskajským zálivem spolu s dalšími kolegy.  
O jeho působení se mimo publikaci dozvíte také na stránkách: www.fcafa.com. 
Rozsáhlý životní příběh mladého letce Jaromíra Drmelky byl zveřejněn v Halenkovickém 
zpravodaji č. 76/zima z roku 2015.                                               Pavlína Bieberlová

Využili jsme postupného uvolňování pravidel a s dět-
mi z 1. třídy spolu s paní učitelkou Terezkou Abra-
hámovou jsme vyrazili za dobrodružstvím do 
Knihovny Boženy Benešové Napajedla. 

Pro případ ztráty a bloudění děti na cestu obdržely 
mapu se zakresleným cílem. Po příchodu do historické 
budovy kláštera, ve které se nachází napajedelská 
knihovna, nás očekávaly paní knihovnice Martina 
Hrančíková, Radmila Viceníková a vedoucí knihovny 
Svatava Ondrášová. Malí badatelé okamžitě zaujali místo 
na velkých schodcích, určených právě pro besedování, 
a zabořili se do měkoučkých polštářů. Bedlivě 
naslouchali vyprávění o tom, jak se chováme ke knihám 
a zapojovali se svými poznatky. Vyslechly příběh z knihy 
Petra Horáčka O myšce, která se nebála, zahráli pohádku 
Boudo budko, kdo v tobě přebývá, poté roztřídily 
zvířátka. Byly nesmírně šikovné.  

Cílem je knihovna v Napajedlích
Po svačinové přestávce jsme zavítali o patro výš do 

Hřiště hraček, kde se nás ujala pracovnice napa-
jedelského muzea Mgr. Tereza Gomolová Kovaříková. 
Zájemci na velkých nafukovacích „fatrovských“ 
zvířátkách s plným nasazením hráli Člověče, nezlob se 
a snažili se nepohádat. Po společném fotu venku na 
dětském hřišti nás autobusová linka s milým řidičem 
Ivanem odvezla zpátky do naší školy. Všem patří velké 
poděkování za přípravu a uskutečnění našeho výletu za 
poznáním. Dětem a paní učitelce za spoustu půvabných 
propracovaných obrázků vytvořených ze vzpomínek na 
tuto akci.



č. 98  |  2021/2 HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

 47

NOVÉ KNIHY

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V OBCI

  1.  9. 2021        Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 

8. - 9. 10. 2021       Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

 4. 10. 2021        Japonsko s cestovatelem Jiřím Márou 

 9. 10. 2021       Drakiáda 

16.10.2021       Zavření nebe 

27. - 29. 10. 2021     Podzimní prázdniny  

 8.  11. 2021       Beseda o anglických zahradách 

14. 11. 2021      Halenkovické hudební odpoledne 

27. 11. 2021      Rozsvícení vánočního stromu 

11. 12. 2021      Ples sportovců 

15.  1.  2022      Hasičský ples 

19.  2.  2022      Rodičovský ples 

26.  2.  2022      Karneval pro děti, Diskotéka pro II. stupeň ZŠ 

26. - 27. 2. 2022   Vodění medvěda 

5.   3.   2022      Pochovávání basy 

28.  5.  2022      32. ročník Výletu do Pohádky

V kulturním a společenském přehledu může docházet ke změnám! Uskutečnění akcí závisí především na příznivé 
epidemiologické situaci. Aktualizace údajů probíhá na webových stránkách obce a v Infokanálu Halenkovice.
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V poděkování panu bis-
kupovi Antonínovi na 
závěr pouťové mše sva-
té jsem se zmínila o 
základním kameni pro 
kostel Sv. Rodiny v Lu-
hačovicích, který nese 
nápis: „Svatý Josefe, 
starej se!“  Musím tedy 
říci, že i v případě ha-
lenkovické pouti se 
svatý Josef velmi staral. 
Ale začněme od za-
čátku... 
 Myšlenka požádat pana 
biskupa o poutní mši 
svatou vznikla při sle-

dování mše svaté z kostela sv. Rodiny na svátek 
sv. Josefa, kdy byl vyhlášen Rok rodiny (19. 3. 2021 – 
22. 6. 2022). Mám za to, že nejen já, ale i vy, přátelé, 
když se jedná o věc, která je jaksi nad naše síly, 
požádáme o pomoc Boží. V tomto případě jsem vše 
svěřila pod ochranu sv. Josefa... A pokud jste pozorně 
četli promluvu na Bílou sobotu Mons. prof. PhDr. Petra 
Piťhy, CSc., Dr. h. c., potom jsme se dozvěděli, že je 
zapotřebí stavět si vysoké, ano, nedosažitelné cíle, 
abychom dosahovali těch nejvyšších možných... 

Odpoledne v pondělí velikonoční napsal otec Tomáš 
e-mail o pozvání pana biskupa Antonína Baslera na 
halenkovickou pouť. Chvíli poté zazvonil telefon. 
Obsahem hovoru bylo sdělení, že otec Tomáš měl 
zemřít, zda nevíme kdy. Okamžik nejistoty prozářilo 
poznání, že e-mail byl odeslán pět minut před přijatým 
hovorem. Přestože dnešní technika přenosu informací je 
moderní, může i tak snadno dojít k dezinformacím... 
Opět jsem si povzdechla: Sv. Josefe, jenom ty můžeš 
všechno svou přímluvou vyřešit. 

V úterý se ozval pan biskup Antonín s oznámením, 
že o čtvrté neděli velikonoční má v diáři volný termín 
a rád přijímá pozvání naší farnosti. Když jsem se tuto 
informaci dozvěděla, měla jsem velkou radost, neboť dle 
zaručených zpráv se takové návštěvy zapisují až rok 
dopředu. Vzápětí se začaly objevovat obavy, jak to 
všechno zvládneme. Běžně se taková návštěva ve 
farnosti připravuje i půl roku. My na to máme dva a půl 
týdne. Nemůžeme spoléhat na otce Tomáše, že se o vše 
postará sám, zvlášť když se zotavuje po těžkém 
infarktu... 

Po domluvě s panem jáhnem Pavlem se sešla farní 
rada, zástupci scholy a všech, kdo se stará o kostel, 
abychom si rozdělili jednotlivé úkoly. Byli jsme v době 
omezení účasti na bohoslužbách, a tak jsme přemýšleli, 
jaký zvolit rezervační systém pro účastníky bohoslužby. 
Nakonec byl zvolen systém místenek. Nebylo to snadné 
rozhodnutí, neboť jsme všichni chtěli, aby bylo v kostele 
hodně poutníků. Když se podíváme na život sv. Josefa, 

vidíme, že i on přijal nařízení vlády a putoval s P. Marií 
do Betléma v době, kdy se mělo narodit dítě. A otec 
Vojtěch Šíma, který zastupoval v neděli před poutí, nám 
dal návod. Mladí muži budou ministrovat, děvčata budou 
jistě zpívat ve schole a kostel bude plný... Jak je vidět, 
sv. Josef si připravoval svoji slavnost... 

Když jsem se domlouvala s Maruškou Kalivodovou, 
která má na starosti naši scholu, vyslovila obavu, zda-li 
nebude v karanténě, neboť jsou všichni na home office, 
jelikož kolegyně se setkala s pozitivním člověkem. 
I v tomto případě jsme si řekly: „Sv. Josef se o vše 
postará“. A po několika dnech přišla „smska“: „Sv. Josef 
si to zařídil. Karanténu nemám.“ Svatý Josef se tedy 
přimluvil, aby schola i varhanní doprovod umocnil krásu 
poutní bohoslužby. O tom svědčí díky jednoho poutníka, 
který to po mši svaté vyjádřil slovy: „Díky za možnost 
být na této mši a za nádherné zpěvy.“ 

Mám za to, že všichni, kteří dostali svůj úkol, jej 
splnili nejméně na sto procent a snažili se o to, aby vše 
bylo skutečně dokonalé. Výzdoba kostela byla 
překrásná, zvolené barvy květů odrážely zvlášť 
slavnostní tón bohoslužby a ozdobené lavice ohlašovaly, 
že mše svatá bude jaksi výjimečná. 

Nedělní ráno ohlásilo ranní slunce, a oznámilo, že 
i sv. Petr díky domluvě sv. Josefa nebude posílat dešťové 
mraky na oblohu, ale pouze svěží větřík se bude 
prohánět po Halenkovicích. V devět hodin se otevřel 
kostel a přivítal nejdříve jáhna Pavla a v 9:15 ty, kteří se 
rozhodli pro službu ministrantů. Také schola se již 
připravovala na faře. O půl desáté začali přicházet první 
poutníci, neboť mši svaté předcházela modlitba růžence. 
Zatímco v kostele bylo ticho spojené s modlitbou, 
v sakristii bylo rušno, ale nikoliv zmatek a chaos. Pan 
jáhen uprostřed ministrantů přidělil jednotlivé úkoly 
každému a společně ladili, co kdo a kde má vykonat, aby 
slavnost byla „dokonalá“. 

Sestra Rafaela, ze sekretariátu arcibiskupa napsala 
otci Tomášovi: „Potvrzuji, že jsem do knihy biskupských 
funkcí zanesla účast otce biskupa Antonína Baslera 
v Halenkovicích na poutní mši sv. v neděli 
25. dubna 2021 v 9:30 hod.“ A tak v okamžiku, kdy 

FARNOST Jak se svatý Josef staral... 



č. 98  |  2021/2 HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

 49

ministranti se připravovali, otevřely se dveře sakristie 
a vstoupil pan biskup Antonín. Mile se se všemi přivítal 
a pomalu se začal připravovat ke mši svaté. Nejprve si 
sestavil svoji pastýřskou hůl – berlu, jak se zmínil 
v homilii, má na ní zobrazeného dobrého pastýře 
s ovečkami. Na ornátu, který si přivezl s sebou, má 
vyšitý svůj biskupský znak. 

Vše bylo připraveno ke mši svaté, svíce, kadidlo, 
obětní dary, rozsvícená světla, hodiny se pomalu blížily 
k desítce, když se otevřely dveře a přišel náš pan farář 
otec Tomáš. Všichni jsme jej s radostí přivítali a byli 
jsme rádi, že se zúčastní této slavnosti. V deset hodin se 
vydal průvod ze sakristie do kostela. Zazněl zvonek 
a kostel se naplnil zpěvem naší scholy. Jak se zmínila 
jedna farnice, bylo to něco krásného, co jsem už dlouhý 
čas neprožila. Vůně kadidla naplnila prostory chrámu 
a věřím, že stejně jako vůně kadidla stoupala k nebi, tak 
stoupaly i naše modlitby k nebeskému Otci. Jáhen Pavel 
přivítal pana biskupa a započala bohoslužba slova, nejen 
nedělní liturgická čtení, která četli manželé Horníčkovi, 
nám ukázala cestu, po níž máme kráčet. Slova kázání 
biskupa Antonína nás přivedla k zamyšlení, zda žijeme 
život křesťana a snažíme se plnit své povinnosti, ale také 
nás povzbudila do dalších dní (kázání je zveřejněno na 
webu). Přímluvy přednesla sestra Gracie. 

Jak již bylo zmíněno výše, máme Rok rodiny, 
a proto obětní dary přinášeli zástupci našich rodin. 
Amálka za děti přinášela čokoládu, symbol pohody 
a blaženosti, která byla rozdána na závěr bohoslužby. 
Její rodiče přinášeli hrozny a chléb, symbol oběti 
a senioři přinášeli víno a hostie. Po pravidelných 
ohláškách otec Tomáš pozdravil nás farníky a podělil se 
s námi o své zážitky z nemoci. Na závěr mše svaté jsme 
poděkovali panu biskupovi za jeho návštěvu kytičkou 

a dortem, který upekla a ozdobila Terezka Březíková. 
Poděkování kytičkou s přáním brzkého uzdravení bylo 
i pro otce Tomáše. Než se průvod s ministranty, jáhnem, 
otcem Tomášem a biskupem Antonínem vydal cestou 
přes kostel do sakristie, dostaly děti požehnání od pana 
biskupa a také sladkou čokoládu. Po příchodu do 
sakristie pan biskup všem poděkoval za službu 
a pochválil všechny ministranty, že to bylo bez jediné 
chybičky. Lidé se rozcházeli po mši svaté za zvuku 
varhan a slavnostní nálada zůstala i kolem kostela, kde 
díky obětavé paní Aničce Vičánkové byly nabídnuty 
a rozdávány všem poutníkům tvarohové koláčky. 

Jak jsem se snažila popsat všechny okolnosti kolem 
slavnosti, je vidět, že díky mocné přímluvě svatého 
Josefa jsme prožili skutečnou slavnost, která mnohé 
povzbudila a pomohla mnohým srovnat své myšlenky. 
Díky všem, kteří se na této slavnosti podíleli, Marušce 
Bůbelové (roz. Kaškové) za vyzdobení kostela, schole za 
krásné zpěvy, uklízečkám za jejich práci při úklidu 
kostela, manželům Březíkovým za pomoc v organizaci, 
ministrantům za jejich službu, panu jáhnovi Pavlovi, 
který zastupoval otce Tomáše a zabezpečil vše, co se 
týká liturgie. Děkujeme otci Tomášovi, neboť bez něj 
bychom tuto slavnost nemohli prožít. Na závěr je třeba 
poděkovat sv. Josefovi a požádat o jeho přímluvu za 
celou naši farnost. Bude-li se přimlouvat, jistě můžeme 
takových slavností prožívat více. 

A na závěr slova pana biskupa Antonína: „Posílám 
promluvu, alespoň mám příležitost ještě jednou ze srdce 
poděkovat za moc krásné společenství s Vámi se všemi 
a spoustu skvělých dárků, opravdu, moc a moc velké 
díky! S přáním všeho dobrého od Pána.“ 

(ml) 
zdroj: http://www.farnosthalenkovice.eu

První svaté přijímání  
V neděli 6. června 2021 při slavnostní mši v kostele sv. Josefa přijalo sedm dětí první svaté přijímání. Z celého 
srdce jim přejeme, aby svátost přijímání byla pro ně posilou a nadějí na jejich životní pouti. 

redakce

Foto: Tomáš Holeček
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Halenkovičtí zahrádkáři ve spolupráci s obecním 
úřadem vysadili kolem silnice na Hradskou čtyřicet 
pět odkopků trnek a dvě malé lípy. 

Zahrádkáři v rámci brigády připravili jámy k sázení. 
Pracovníci obecního úřadu následně zasadili stromky. 

Zahrádkářský svaz Halenkovice oznamuje, že 

přijímá objednávky na pálení letních kvasů.  

Zájemci se mohou hlásit u pana Dalibora 

Stuchlíka na tel. čísle: 773 482 040

ZAHRÁDKÁŘI

květen 2021

Pálenice přijímá objednávky 
na pálení letních kvasů

Znovu Vám přinášíme rady pro pěstitele na základě 
zkušeností při pálení z předchozích let. 

V případě vyšších teplotních průměrů dochází 
k urychlování kvasných procesů. U kvasů může dojít 
k tvz. druhému kvašení neboli zoctovatění. Kvas by se 
měl v první fázi při naplnění bečky rozmělnit, aby 
nezůstala silná vrstva ovoce na povrchu, pod kterou by 
vznikla vzduchová bublina. Poté necháme kvasnému 
procesu jeho čas. Při kvašení cukrů v ovoci se vyvíjí 
CO2, který kvas v bečce konzervuje. Při častém 
nahlížení nebo míchání pak uniká. Octovatění vznikne 
přísunem kyslíku ze vzduchu a tím k jeho znehodnocení.  

Doporučujeme, nenechávejte vaše ovoce (včetně 
švestek) dlouho kvasit, ale zároveň zbytečně do beček 
nenahlížejte, aby nedošlo k přerušení kvasného procesu. 
Pokud se kvas nachází v teplém prostředí, může být 
vykvašen během 14 dní až 3 týdnů. 

Nabízíme případné měření zbytkového cukru 
v kvasu, rádi vám poradíme.  
Vedoucí pálenice Dalibor Stuchlík, telefon 773 482 040

POZOR NA DRUHÉ KVAŠENÍ

červen 2021

VÝSADBA STROMKŮ
Dalších čtrnáct stromků bylo dosázeno zahrádkáři poblíž 
modelářského letiště na Vrchovici.  

Dalibor Stuchlík
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Myslivost jakožto činnost prospěšná celé společnosti 
je uznávána a ctěna již po dobu šesti století. Ale 
v devadesátých letech minulého století začala media 
šířit negativní názory na myslivce a myslivost jako 
takovou. 

Někdy, když položím nemyslivci otázku, co je to 
myslivost, dočkám se velice zajímavých odpovědí. 
Mnozí lidé vidí pouze lov a zabíjení zvířat, jiní lidé 
dokonce sport či jen aktivní trávení volného času nebo 
zbytečné utrácení peněz lidmi, kteří na to mají. 

Bohužel je velice málo lidí, kteří chápou českou 
myslivost v celé její podstatě. A přitom se stačí zamyslet 
jen nad pouhým významem slova myslivost. 

O myslivosti můžeme hovořit již od 14. století, kdy 
se začaly vydávat první instrukce a pravidla, kdy člověk 
začal pečovat o volně žijící živočichy, které nazýváme 
zvěří. Již v této době jsou začátky hlavní činnosti 
myslivce – chovu zvěře. 

Česká myslivost se jako cílevědomá činnost vyvíjela 
dalších skoro šest století spolu s krajinou a lidmi, kteří 
v krajině žili. Kdo blíže poznal českou krajinu, musí 
vědět, že její krása nespočívá a nikdy nespočívala 
v panensky nedotčené divočině, ale v soužití člověka 
s přírodou. A v tomto staletém soužití se zrodila česká 
myslivost se svou kulturou a tradicemi. 

V dnešní době se stalo módním slovo ekologie, které 
je skloňováno ve všech pádech. Ale doposud nikdo 
veřejně nepřiznal, že myslivost jako nutné a potřebné 
hospodaření s volně žijícími živočichy v kulturní 
krajině, je vlastně aplikovanou ekologií v tom 
nejvlastnějším smyslu slova. A snad konečně i ve 
veřejnoprávní televizi a celostátních médiích pochopí, že 
o volně žijící zvířata nepečují jen takzvaní ekologové, 
ale především myslivci. I nejskalnější odpůrci myslivosti 
by se měli navíc seznámit s mysliveckými zvyky 
a tradicemi, které nejsou jen mrtvou historií, ale živou 
skutečností. 

K mysliveckým tradicím především patří doved-

nosti, mluva a etika. Etika se v myslivosti projevuje 
především tam, kde přestává platit zákon či směrnice 
a rozhoduje cit. Ten, kdo hospodaří v přírodě, kdo 
rozhoduje o životě a smrti, musí stát mravně vysoko. 
Usmrcuje-li myslivec zvěř, nesmí ji trýznit, musí se k ní 
chovat s úctou, jaká náleží každému tvoru, člověka 
nevyjímaje. Myslivec totiž nechová zvěř proto, aby ji 
mohl lovit, ale loví ji proto, aby ji mohl chovat. To je ten 
podstatný rozdíl mezi myslivcem a lovcem, který je tak 
těžko pochopitelný lidem, kteří snad o myslivosti někdy 
četli, možná ji viděli na obrázku, ale nikdy se s ní 
nesetkali. 

Myslivost začíná jako letmé setkání se zvěří 
a přírodou a postupně se z tohoto setkání vyvíjí hluboký 
cit. Myslivost, myslím ta pravá, nemůže být nikdy 
chvilkovou zábavou, je to způsob života, způsob 
myšlení, vztah ke zvěři a k lidem. Ten, kdo se naučí lásce 
k přírodě, kázni a poctivosti při myslivosti, neztrácí tyto 
obecně uznávané mravní hodnoty ani v občanském 
životě. Myslivost přináší lidem takové hodnoty, za které 
se hodí bojovat. 

Proto všichni myslivci se musí zapojit do úsilí 
o provádění správné myslivosti a navrácení kladného 
pohledu na myslivost jako takovou. 
Myslivosti Zdar! 

Za MS Podlesí Halenkovice 
Martin Jančík

MYSLIVCIO významu myslivosti

Zářijový déšť: polím potrava, zářijové spršky: pro 
víno otrava. 
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.  
Na svatého Václava, každá pláňka dozrává.  
Co srpen nedovařil, září nedosmaží.  
Ozve-li se v září hrom - bude v zimě zavát každý 
strom.  
Jakým počasím jelení říje začíná, takovým i končí.  
Pozdní říje, dlouhá zima; krátká říje, zimu pije.  
Hlučná říje, tuhá zima. Když jeleni silně troubí, bude 
špatné počasí.  
15.10. Sv. Terezie - konec je jelení říje.  

z knihy Jaromíra Kovaříka

Pranostiky PODZIM 
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20. červen 
V sobotu 20. června byl SDH pozván na slavnosti 131. 
výročí založení SDH Otrokovice.  

Na této akci náš sbor vystavil  RZA Ford Ranger. 
Děkujeme hasičům z SDH Otrokovice za pozvání 
a příjemné posezení a těšíme se na další setkání. 

Josef Gabrhelík

2. duben  
Členové SDH byli osloveni vedením TJ Halenkovice, 
aby pomohli odstranit staré fotbalové branky.  

V pátek 2. dubna dopoledne se tak stalo. Staré 
branky byly odvezeny do sběru.       Josef Gabrhelík 

12. červen 
V sobotu 12. června 2021 prováděl SDH požární 
dozor na akci Model air show v Halenkovicích  

Vyjeli jsme s technikou CAS 30 Tatra 815 a rychlým 
záchranným vozem Ford Ranger. Počasí, až na krátkou 
bouřku, bylo perfektní, stejně jako modely a letové 
ukázky.                    Michal Palúch

24. červen 
Technická pomoc při  odstranění překážek na Dolině.  

Jednotka vyjela na místo v počtu 1+3 s technikou 
CAS 30 Tatra 815. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že 
se jedná o ucpaný rošt vpusti na odtok vody. Hrozilo tím 
zatopení rodinného domu.          Josef Gabrhelík

HASIČI  POMÁHAJÍ, ZASAHUJÍ, ČISTÍ 
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Občas je potřeba velkého  
úklidu a očisty.   

Výjezdová auta a garáže byly 
podrobeny velkému úklidu. Zamést 
podlahy, vysát sedačky, vyprášit 
koberečky, vytřít úložné prostory, 
našampónovat a důkladně spláchnout celé auto, doplnit 
chybějící prostředky a nakonec pověsit vůni do aut.  

 Michal Palúch

Koncem června jsme uspořádali materiální sbírku 
pro obce na Jižní Moravě, které byly postiženy 

tornádem dne 24. června 2021.  
Sbírka se uskutečnila v průběhu čtyř dní  

a v pátek 2. července 2021 jsme vybrané věci 
odvezli do zničené obce Mikulčice u Hodonína.  

Všem dárcům moc děkujeme.

SBÍRKA PRO OBCE  
JIŽNÍ MORAVY  

POSTIŽENÉ TORNÁDEM

28. 8. 
sobota

 DOBROVOLNÍ  HASIČI 
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ideální letové podmínky. I v tento den platilo pravidlo, 
že na Vrchovici nikdo nemusí trpět hladem a žízní. 
Udírna šlapala po celý den a osvědčilo se i nové výčepní 
zařízení v klubovně ;-). 

Otevření nebe 2021 bylo úspěšnou generální 
zkouškou na hlavní akci roku, kterou bylo Model air 
show 2021, a která se uskutečnila o čtrnáct dní později, 
v sobotu 12. června 2021.                   

  RJ

Netradičně, až na konci května, otevřeli halenkovičtí 
modeláři nebe nad klubovým letištěm na Vrchovici.  

Důvod byl jasný – epidemie koronaviru a proti-
epidemická vládní opatření. 

Neveřejnou akci svou účastí podpořily desítky 
modelářů, kteří se na ní za celý sobotní den vystřídaly. 
Nevadilo ani proměnlivé počasí. Déšť modeláře 
několikrát zahnal do letištní budovy, ale nikdy netrval 
dlouho. Po přechodu srážkových mraků pokaždé 
vysvitlo slunce, vítr se uklidnil a nad kvalitně 
připravenou vzletovou a přistávací drahou zavládly 

MODELÁŘI Otevření nebe 2021

zde chtěli se svými kolegy podělit o zážitky a zkušenosti 
z minulého, tolik těžkého roku. 

Stanové a karavanové městečko bylo opět zaplněno 
na sto procent, i letos z velké části hosty ze Slovenska. 
První nedočkaví modeláři, někteří i s celými rodinami, si 
svůj dočasný domov na letišti Vrchovice rozbalili už ve 
čtvrtek. Příprava areálu letiště proběhla v pátek. Během 
ní bylo vidět, jaké zkušenosti tým LMK Halenkovice za 
patnáct let trvání akce nabral. Vše šlo bez nejmenších 
zádrhelů, přestože letos bylo letiště rozčleněno jinak než 
při minulých ročnících. 

V den konání leteckého dne bylo vše připraveno, 
jedinou otázkou bylo počasí, jehož předpověď nebyla 
příliš optimistická. Do komentovaného programu se 
přihlásilo třicet modelářů, což bylo předzvěstí pestré 
a zajímavé podívané. Po předletovém brífingu a úvod-
ním tanečním vystoupení členů a členek slovenské 
výpravy, začal v 10:30 hod. komentovaný program. 

Diváci, kterých si nakonec na letiště našlo cestu více 
než dvě stovky, viděli krásné a velmi zajímavé sólové 
lety a lety skupin, které předváděli modeláři všech 
generací. Rozdíl mezi nejmladším a nejstarším 
vystupujícím byl takřka 70 roků.             

Významnou částí show byly ukázky modelů letounů 
značky Zlin. Ať už to byly stroje, jejichž předlohou bylo 
zemědělské letadlo Z 37 Čmelák, legendární Trenery 
nebo skupinová slétanost domácích Zlinů 143 MAF. 
Novinkou byla opakovaná vystoupení velkého modelu 
legendárního československého akrobatického letadla 
Zlin 50 LS. Diváci mohli ocenit realistické letové 
ukázky, které byly podtrženy kouřovými efekty. 

Strhující bylo také předvedení freestylové akrobacie. 
Tu několikrát s přehledem vystřihnul třináctiletý pilot. 
Nad výkonem tohoto chlapce a odolností jeho stroje se 
tajil dech. 

Dopoledne nad letištěm vládlo dobré letové počasí. 
To se bohužel pokazilo odpoledne. Naštěstí ne fatálně. 
Modeláře i diváky pod střechu postupně zahnaly dvě 
zhruba půlhodinové, ale celkem vydatné přeháňky. 
Halenkovicím se naštěstí vyhnuly silné bouřky, které 
sužovaly nejbližší okolí, a které bylo možné z Vrchovice 
pěkně sledovat. Přestávky v programu tak mohli 
účastníci využít k diskuzím nebo zahnání hladu či žízně 
v tradičně dobře zásobeném bufetu. 

Na své si nakonec přišly i děti. Poletování dětí 
s házedly, která si pak odnášejí domů, je tradiční 

15. ROČNÍK MODEL AIR SHOW A ZLIN CUP 2021
Pokračování ze str. 1
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a pevnou součástí této akce po mnoho let. 
Zmínit je třeba také vystoupení s nejpřesnější 

skupinovou slétaností dne. Tu předvedli hosté ze 
Slovenska. Skupina čtyř živých čarodějnic s metlami 
byla přesně ovládána skupinou čtyř neméně živých 
čarodějníků a sklidila zasloužený potlesk a cenu za 
nejlepší skupinovou ukázku dne. 

K večeru se počasí opět umoudřilo, do vzduchu se 
dostalo ještě mnoho zajímavých modelů. Ale to už byla 
oficiální část Model air show 2021 u konce. 15. ročník 
show je minulostí. Akce prokázala, že s roky dozrála 
v příjemnou a skvěle organizovanou událost a dostat 
občanku by si zasloužila ;-)                 

RJ
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Po více než osmiměsíční přestávce způsobené 
epidemií covid-19 se v červnu opět roztočila kola 
Českého poháru.  

Náš klub zahájil letní biatlonovou sezónu oblastním 
závodem 5. června 2021 v Bystřici pod Hostýnem, kde 
jsme získali celkem 14 medailí. 

Následující den jsme se přesunuli do Břidličné na 
druhý oblastní závod. Z tohoto závodu jsme si odvezli 
11 medailí. 

První vrcholný domácí podnik se uskutečnil 11. - 
13. června 2021 v srdci České Kanady ve Starém Městě 
pod Landštejnem. Proběhlo zde I. kolo Českého poháru 
žáků za účasti 581 sportovců z 41 klubů. Náš klub 
reprezentovalo 15 sportovců. Ze sobotního vytr-
valostního závodu si odvezla zlatou medaili Monika 
Železníková, stříbrnou Lucie Mikešová. 

V nedělním sprintu naši sbírku medailí rozšířil Libor 
Železník zlatem a svoje druhé stříbro vybojovala Lucie 

Mikešová. V klubové soutěži jsme obsadili šesté místo. 
II. kolo Českého poháru se uskuteční na sklonku 

prázdnin, 20. -  22. srpna 2021 ve Vrchlabí. 
Dorost absolvoval své I. kolo Českého poháru 25. - 

27. června 2021 v Bystřici pod Hostýnem. Vedle bodů do 
žebříčku ČP se také bojovalo o účast na závodech 
Olympijských nadějí a vysokoškoláci závodili 
o akademické tituly. 

V sobotním závodě s hromadným startem vybojovala 
Michaela Mikešová zlatou medaili. Stříbrnou medaili 
v hromadném závodě i ve sprintu vybojoval Richard 
Vašíček a tím si zajistil účast v závodech Olympijských 
nadějí, které se uskuteční 28. - 29. srpna 2021 ve 
slovenských Výhní. 

Družstvo dorostu obsadilo třetí příčku z 36 klubů 
a bude se ji snažit udržet nebo případně vylepšit 
10. až 12. září 2021 v Jílemnici na II. kole Českého 
poháru. 

František Palla, trenér

BIATLON

Lucie Mikešová 2. místo, Staré M. p. L. Libor Železník 1. místo, Staré M. p. L. Monika Železníková 1. místo, Staré M. 

Monika Železníková Lucie Mikešová

ZÁVODÍME
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Florbalisti z Halenkovic se po dlouhé odmlce opět zapojili do 
přátelských turnajů, na které se snažili připravit během 
několika málo tréninků.  

Dne 19. června 2021 v Bystřici pod Hostýnem se ukázalo, jak 
jsou na tom děti po fyzické i herní stránce. Chtěl bych všechny 
pochválit za snahu a bojovnost. 

Nejlepším hráčem z týmů Halenkovic byl vyhlášen Adam 
Karbowiak a brankářka Barbora Kocourková.  

Jaroslav Jurásek  

Pořadí týmů  

1.místo – Bystřice pod Hostýnem A 
2.místo – Bystřice pod Hostýnem B 
3.místo – Halenkovice B 
4.místo – Tovačov A 
5.místo – Halenkovice A 
6.místo –Tovačov B 
7.místo – Holešov

Přátelský florbalový turnaj Bystřice pod Hostýnem 

Turnaj v Hluku 28. června 2021 byl takovým florbalovým 
rozloučením před prázdninami.  

Malí florbalisti se opravdu velmi snažili a byli odměněni prvním 
a třetím místem.  

Nejlepším střelcem celého turnaje se stal náš hráč Nicolas 
Ceroni, který nastřílel do branek soupeřů 15 gólů.  

Nejlepšími hráči z Halenkovic byli vyhlášeni Tomáš Jančík 
a Silvie Abrahámová.  

Děkuji všem hráčům i trenérům a v novém školním roce se opět 
těším na tréninky v tělocvičně ZŠ Halenkovice.     Jaroslav Jurásek

Přátelský florbalový turnaj Hluk

FLORBAL

Pořadí týmů – mladší děti 
1.místo – Slovácko B 
2.místo – Slovácko A 
3.místo – Halenkovice 
4.místo – Hluk

Pořadí týmů - starší děti 
1.místo – Halenkovice 
2.místo – Slovácko A 
3.místo – Huštěnovice 
4.místo – Slovácko B 
5.místo – Hluk B 
6.místo – Hluk A
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Více než půlroční období, během kterého byly nuceně 
pozastaveny takřka veškeré aktivity amatérských 
sportovních oddílů, pomalu končí. 

Protipandemická vládní opatření citelně dopadla i na 
činnost TJ Halenkovice. FAČR na začátku května 2021 
oznámila, že fotbalová sezóna 2020/2021 nebude 
dohrána. Protože se nepodařilo odehrát více než 50 % 
utkání, byla soutěž anulována bez stanovení vítězů 
a sestupujících. Je to škoda, podzimní výsledky našeho 
týmu ukazovaly, že by halenkovičtí mohli pomýšlet na 
některou z nejvyšších příček tabulky. 

Ze známých důvodů se neuskutečnil Ples sportovců, 
zakázány byly zimní tréninky v tělocvičně ZŠ 
Halenkovice, proběhnout nemohla ani volební valná 
hromada TJ Halenkovice. 

S uvolňováním epidemiologických opatření se vrátil 
život i na fotbalové hřiště v Halenkovicích. Postupně se 
rozjelo trénování všech tří dětských týmů (starší 
přípravky, mladší přípravky a žáků). Přípravu zahájil 
také A tým. 

V nejbližší době budou sehrána první přátelská 
utkání. Až do půlky června bude náš A tým hrát 

přáteláky pouze na venkovních hřištích. Důvodem je 
potřeba dostatku času na regeneraci trávy na hrací ploše. 
Začínají se plánovat také přátelská utkání žáků 
a přípravek. O termínech přátelských zápasů všech 
našich mužstev budete včas informováni na inter-
netových stránkách a sociálních sítích. 

V zimě a během jara proběhlo několik brigád a akcí, 
jejichž cílem bylo zlepšení vybavení hřiště, úprava hrací 
plochy a zprovoznění nového zavlažovacího systému po 
zimním období. I o těchto akcích vás budeme postupně 
informovat. 

Výbor TJ Halenkovice na své schůzi, která se 
uskutečnila 14. května 2021, stanovil termín volební 
valné hromady, na které bude zvolen výbor nový. Valná 
hromada se uskuteční v pátek 18. června 2021. V tento 
den také proběhne první domácí fotbalový zápas roku 
2021. V utkání proti sobě nastoupí týmy Staré gardy 
Halenkovic a halenkovického áčka. 

Přejme si, aby se vše co nejdříve vrátilo do normálu 
a nová sezóna se mohla odehrát v plném rozsahu. 

RJ

FOTBAL HALENKOVICKÝ FOTBAL  
SE PO NUCENÉ PŘESTÁVCE POMALU RESTARTUJE 

TJ Halenkovice pořídila velkou přenosnou fotba-
lovou branku pro nácvik střelby a přípravu 
brankářů. 

Návštěvníci halenkovického fotbalového areálu si 
jistě všimli, že po celé jaro 2021 byla zapáskována 
brankoviště obou stálých branek. Bylo to z důvodu 
revitalizace prostorů malých vápen v brankovištích, 
která obnášela jejich zarovnání a dosev. Proto nebyla 
možná příprava brankářů a nácvik střelby na brány 
běžných rozměrů (732 x 244 cm). 

Výbor TJ Halenkovice se rozhodl pro nákup 
přenosné brány, jejíž využívání by snížilo zatížení a 
opotřebení travního porostu ve stálých brankovištích. Při 
výběrovém řízení byla zvolena nabídka hliníkové brány 
firmy M Trade. Cena nové brány se sítí činila 20 000,-
 Kč včetně DPH.                       RJ

Přenosná fotbalová branka

Na konci června 2021 se budou odevzdávat přihlášky 
do fotbalových soutěží všech věkových kategorií. 
U přípravek a áčka je jasno, ale trenéři žáků 
Halenkovic se letos budou muset rozhodnout, kudy 
povede cesta našeho žákovského týmu. 

Po nucené covidové přestávce se do trénování 
vrhnulo zhruba patnáct žáků. Zájem o trénování ani 
časem neopadl a každé úterý a pátek na hřiště přichází 
kolem deseti až dvanácti dětí, které dosáhly věku, při 

němž se soutěžní zápasy hrají již na hracích plochách se 
standardními rozměry.  

Naši mladí hráči dosud nezažili utkání na takto 
velkém hřišti. Proto pro ně trenéři připravili modelové 
utkání, které se uskutečnilo v rámci tréninku v pátek 
4. června 2021. 

Proti žákům Halenkovic se postavili dospělí hráči, 
samozřejmě v nižším počtu a s přesně danými 
instrukcemi. V soupeřícím týmu jsme mohli vidět hráče 

Modelové utkání žáků a jejich první zápas na velkém hřišti
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A mužstva Halenkovic, členy staré gardy, tatínky 
a samozřejmě pány trenéry, Richarda Vašíčka a Ondru 
Gabrhelíka. O výsledek zde nešlo, ale vítězný gól 
nakonec dali dospělí. 

Toto utkání bylo úvodním testem určeným pro 
získání poznatků, na základě kterých bude následně 
rozhodnuto o dalším směřování týmu. Možností je 
několik. 

RJ

Kedruš, Jiří Sudolský, Ondřej Gabrhelík, Miroslav 
Březík, Roman Janeček, Richard Vašíček a Michal 
Huťka. Do dalšího období se rozhodl již nekandidovat 
Zbyněk Horka, kterému za jeho tři desítky let trvající 
aktivní činnost pro halenkovický fotbal děkujeme. 

Na závěr shromáždění si slovo vzal zástupce obce 
Halenkovice, místostarosta pan Karel Platoš. Obec 
Halenkovice je i nadále největším podporovatelem 
našeho spolku. Pan místostarosta poděkoval za 
dosavadní spolupráci a přislíbil její pokračování. 

Po skončení Volební valné hromady na trávník, do 
kterého pralo ostré slunce, vyběhla mužstva Staré gardy 
a A-týmu TJ Halenkovice. Před úvodním hvizdem byly 
při příležitosti životního jubilea předány dárky členovi 
staré gardy, Antoniu Netovi alias Tondovi. 

Potom se rozjel na góly přebohatý zápas, plný 
parádních fotbalových akcí. Jeho řízení se ujal Zbyněk 
Horka. Zápas si nenechala uniknout spousta diváků, kteří 
si k jeho sledování hledali stinná místečka. Fotbalová 
šou skončila nerozhodně 9:9. 

Po ukončení utkání, nezbytném fotografování, které 
si za své vzal Dušan Chlud, a dokončení dovednostní 
soutěže v penaltách, se rozjela neorganizovaná zábava. 
Pro doplnění energie bylo na místě připraveno pečené 
sele, točené i nalévané nápoje a ideální počasí. Řešilo se 
kde co, hrála hudba, a tak to bylo až do tmy. Fotbal se 
nám do Halenkovic po dlouhé přestávce konečně vrátil. 
Snad nám tu už vydrží...                  RJ

Mnoho se toho událo na hřišti v Halenkovicích 
v pátek 18. června 2021. 

Koronavirus měl prsty v tom, že se na podzim roku 
2020 nepodařilo uskutečnit Volební valnou hromadu TJ 
Halenkovice, ze které by vzešel nový výbor spolku. Na 
základě právních informací od FAČR byla valná 
hromada odložena až na období, kdy už v naší zemi 
nebude platit nouzový stav. Stávající výbor TJ se 
rozhodl spojit valnou hromadu s prvním domácím 
utkáním, ve kterém se měla utkat mužstva Staré gardy 
Halenkovic a „áčka“ TJ Halenkovice. Od ukončení 
nouzového stavu v polovině dubna 2021 zde byla 
možnost bez právních problémů uskutečnit shromáždění 
nejpozději do tří měsíců. Termín 18. června 2021 byl 
proto ideální. 

Valná hromada byla uspořádána venku. Pro tento 
účel byly vedle hrací plochy postaveny stany a posezení. 
Čas zahájení byl stanoven na 16:00 hod. Oficiální 
program byl zahájen v 16:15, kdy byla Volební valná 
hromada prohlášena za usnášeníschopnou. Samotná 
volba probíhala už při prezenci. Každý z delegátů 
obdržel volební lístek, ze kterého vybíral nové 
sedmičlenné vedení TJ. 

Po úvodním slovu pana Radka Kedruše, předsedy 
TJ, ve kterém přítomné seznámil s plánovaným 
průběhem volby a programem shromáždění, byly 
předneseny zprávy o činnosti a ekonomické kondici TJ. 
Během referátů prováděla komise sčítání hlasů, ze 
kterých vzešlo nové vedení TJ ve složení: Radek 

Volební valná hromada  
a první halenkovický fotbal roku 2021



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 98  |  2021/2

 60

TJ HALENKOVICE: ROZPIS MUŽŮ

Jediným bodem první schůze Výkonného výboru TJ 
Halenkovice byla volba předsedy TJ Halenkovice z.s. 

Během schůze, která se uskutečnila v neděli 
27. června 2021 v budově šaten fotbalového areálu 
TJ Halenkovice, byl členy nově zvoleného Výboru 
TJ Halenkovice do funkce spolku zvolen pan 
Ing. Radek Kedruš, který tuto pozici zastával 
i v minulém funkčním období.              RJ

V pátek odpoledne se na rozkvetlé „jatelince“ 
halenkovického fotbalového hřiště uskutečnilo po-
slední předprázdninové setkání hráčů halen-
kovických přípravek.  

Hlavním bodem programu bylo přátelské utkání 
mladší a starší přípravky, do kterého se zapojili i trenéři, 
tatínkové, dvě maminky, a dokonce i jeden dědeček. 
Zápas dokázal, že se toho kluci během minulého období 
naučili hodně, ale hlavně to, že je fotbal opravdu baví. 

Přátelák byl zakončen penaltovým rozstřelem. Po 
skončení utkání se všichni účastníci (fotbalistů bylo více 
než dvacet) přesunuli na zahrádku u šaten, kde proběhlo 
posezení, spojené s doplněním energie, vydané během 
utkání. Základem menu byla pizza, po které se jen 
zaprášilo... 

Všem našim mladým fotbalistům přejeme pěkné 
prázdniny!                           RJ

Předprázdninová pizza party 

kolo datum domácí hosté

2. ne 8. 8. TJ Sokol Březová TJ Halenkovice 17:00

3. ne 15. 8. TJ Halenkovice TJ Fatra Slavia Napajedla 16:30

4. ne 22. 8. TJ Sokol Tečovice TJ Halenkovice 16:30

5. ne 29. 8. TJ Halenkovice FC Žlutava 16:00

6. ne 5. 9. FC Doubravy TJ Halenkovice 16:00

7. ne 12. 9. TJ Halenkovice SK Vizovice 15:30

8. ne 19. 9. TJ Sokol Pohořelice TJ Halenkovice 15:30

9. ne 26. 9. TJ Halenkovice SK Zlín Louky 15:00

10. ne 3. 10. TJ Halenkovice SK Zlín 1931 15:00

11. ne 10. 10. Slovácká Sparta Spytihněv TJ Halenkovice 14:30

12. ne 17. 10. TJ Halenkovice TJ Kašava 14:30

13. ne 24. 10. Sportovní Klub Lukov TJ Halenkovice 13:30

1. ne 31. 10. TJ Halenkovice FC Fryšták 13:30

Ing. Radek Kedruš, nový předseda TJ Halenkovice
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SVATBY v naší obci

Dne 26. června 2021 v Halenkovicích u zvoničky 
uzavřeli manželství 

 Kateřina Hrušková a Libor Sadílek. 

Dne 24. dubna 2021 v obřadní síni OÚ Halenkovice 
uzavřeli manželství  

Valerie Hučíková a Jiří Gazdoš.

Vyhlídka Šárka 
 nabízí krásné rozhledy do okolí. 
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ZLATÉ SVATBY

Zlatou svatbu 50 let společného života oslavili manželé  
Ludmila a Vladimír Jamborovi z Dílů.  

Sňatek uzavřeli 26. června 1971 v Halenkovicích.

Zlatou svatbu 50 let společného života oslavili manželé  
Marie a František Vojáčkovi z Kržlí.  

Sňatek uzavřeli 26. června 1971 v Kroměříži.
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V sobotu 5. června 2021 jsme na obecním úřadě 
v Halenkovicích do života přivítali naše nejmenší děti.  

Z důvodu vydaných mimořádných opatření 
souvisejících s pandemií covid-19 jsme vítali ještě děti 
narozené v polovině minulého roku, dříve to nebylo 
možné. Vítání probíhalo postupně, po malých 
skupinách, abychom dodrželi všechna vydaná nařízení.  

Pozvání na tuto malou slavnost přijali: Pavla 
Juřenová a Petr Opavský s dcerou Adélou (foto č. 1), 
Hana a Vít Gabrhelíkovi se synem Eduardem (foto č. 2), 
Zuzana a Jakub Krčmářovi se synem Matějem (foto č. 
3), Michaela a Michal Fábryovi s dcerou Barborou (foto 
č. 4), Lenka Jaroňková a Jakub Tabara se synem 
Jakubem (foto č. 5), Soňa Nováková a Libor Pavelka se 
synem Tobiášem (foto č. 6), Zuzana Čapková a Jiří 
Šatánek s dcerou Amálií. 

Pěkný program plný básniček, písniček a tanečků 
předvedly děti z mateřské školy a žákyně základní školy. 

Program nacvičily pod vedením p. uč. Elišky Černo-
chové a p. uč. Hany Čechové. O hudební doprovod se 
postarala p. Zuzana Šalášková. Pozdravit novorozené 
děti přišli také jejich příbuzní a přátelé. Malou pozornost 
a pamětní list dětem předala radní obce p. Iveta Stiksová. 

Děkuji všem předškolákům, kteří účinkovali při 
vítání dětí. Jsou to: Marianna Pavelka, Matěj Mišurec, 
Sofie Daňková a Jan Kučera. Také děkuji žákyním 
9. třídy, které několik let vítání zpestřovaly zpěvem 
a recitací. Jsou to: Karolína Večeřová, Radka Kašpár-
ková, a především Jolana Plisková. Přeji všem hodně 
úspěchů, aby se jim v první třídě a na střední škole co 
nejvíce dařilo.  

Našim malým občánkům i jejich rodičům přejeme 
pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti. 

   Bohdana Blažková  
matrikářka 

Pozn. Někteří rodiče neudělili souhlas s uveřejněním fotografie.

Vítání občánků

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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BLAHOPŘEJEME

K významnému jubileu Vám upřímně blahopřejeme. Do dalších let 
přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.         

Bohdana Blažková, matrikářka

Srpen 

50 let 
Mgr. Robert Přivřel,  

Horní Kržle 433 
R. D. Mgr. Pavel Kaška,   

Katernice 123 

60 let 
Josef Kubín, Pláňavy 76 

65 let 
Zdeňka Trvajová, Dolina 199 
Stanislav Čapka, Pláňavy 170 

Vlastimila Gabrhelíková, 
Záhumení 598 

70 let 
Anna Sklenaříková, U Svatých 594 

Pavel Mihál, U Svatých 744 

75 let 
František Hutyra , Katernice 120 

Září 

50 let 
Iveta Blahová, Dolina 394 

Marta Kadlčáková,  
Katernice 653 

Karel Žák, Chobotov 133 

60 let 
Stanislav Hromník,  
Horní Kržle 137 ev. 
Dana Marcaníková,  

Dolina 143 ev. 

65 let 
Petr Huťka, Záhumení 636 

90 let 
Marie Mihálová, Dolina 456 

Marie Riedlová, Zádřinové 50  

Říjen 

60 let 
Vítězslav Gajdošík,  

Zemanové 218 

65 let 
Vladimír Kašík, Kopec 647 

Zdenka Gabrhelíková, 
Pláňavy 242 

70 let 
Zdeňka Šubíková, Dolina 583 
Jaroslav Krkoška, Dolina 85 

75 let 
Marie Juřenová, Dědina 3 

Marta Trvajová,  
Dolní Konec 327 

80 let 
Bedřich Šodek, Dolina 423 
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