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Oslavy 125. výročí založení SDH Halenkovice
Po ročním odkladu se stal 28. srpen 2021 pro naše SDH
a JSDH velkým dnem, kdy jsme společně s okolními
sbory, přáteli a kamarády oslavili naše krásné 125. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů v Halenkovicích.
Tento slavnostní den začal již dopoledne, kdy jsme se
slavnostním průvodem odebrali do kostela sv. Josefa, kde
byla P. Tomášem Káňou odsloužena mše za všechny
zesnulé a živé hasiče. Po mši pokračoval program na sále
kulturního domu. Venku byla po celou dobu bohatá
výstava hasičské techniky, a to jak naší, tak okolních a
spřátelených sborů.
Na slavnostní schůzi byla přednesena zpráva za
posledních 5 let činnosti sboru i jednotky a předána
Pokračování na straně 42.

Setkání seniorů 2021
16. září jsem měla tu čest se na pozvání Jaromíra Blažka, starosty obce
Halenkovice, zúčastnit mimořádně krásné akce – Setkání seniorů 70+.
Pro místní občany je již dlouholetou tradicí, že se každé dva roky tato
akce koná a mnoho pracovníků obce, místní základní školy a
dobrovolníků přiloží ochotně ruku k dílu. Bez jejich pomoci by tak
velkolepou akci nebylo možné zajistit.
Není jistě lehké připravit setkání více než stovky sedmdesátiletých
a starších občanů. V roce 2017 pozvání přijalo neuvěřitelných 150
seniorů a právem v letošním přivítacím projevu pan starosta s úsměvem
podotkl, že za pár let sál nebude stačit. Možná zapochybujete, kde obec
s necelými dvěma tisíci obyvateli schraňuje tolik sedmdesátníků a
starších občanů. Na to je jednoduchá odpověď.
Pokračování na straně 2.
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přispěl k příjemné atmosféře a zahájil volnou část
programu za doprovodu cimbálové muziky. Celý sál byl
vyzdoben ukázkami z výtvarných prací žáků a fotografiemi z předchozího ročníku setkání. Vybrané
fotografie, milé vzpomínky a krásný pocit, že na jejich
práci pro další generace obec nezapomíná, si účastníci
setkání ponesou do dalších dnů. Ti, co se vracejí do
nedalekých domovů seniorů už vědí, že v předvánočním
čase za nimi jako každoročně přijede pan starosta s
přáním pevného zdraví a elánu. Halenkovice mají co
nabídnout všem generacím, a to je určitě jeden z důvodů,
proč počet jejích obyvatel stále pozvolna roste.
Eliška Pifková, koordinátor pro Zlínský kraj,
Odbor sociálních služeb a sociální práce,
Oddělení stárnutí a sociálního začleňování

Osobně zváni a také dobrovolníky a rodinami přiváženi
jsou nejen místní občané, ale i ti bývalí, žijící v
domovech seniorů a u svých rodin.
Celá akce i letos klapala jako na drátku. U vchodu
každého příchozího hosta přivítal roztomilý hlouček
krojovaných dětí a předal jim drobné dárečky včetně
výtisku naší malé a velké seniorské obálky. Její využití
jsem měla možnost hned po úvodním přivítacím projevu
pana starosty představit. Došlo i na ukázku našich
videospotů a představení dalších aktivit projektu Senioři
v krajích.
Další dva body programu se již mnoho let těší velké
oblibě. Prvním z nich je hudební a taneční vystoupení
žáků místní základní školy a základní umělecké školy se
sídlem v Napajedlích. Jen milá drobnost – na přání
seniorů jsou všechny vystupující děti a žáci vždy
jmenovitě představeni. I to je důkaz výborných
mezigeneračních vztahů a trvalého zájmu o život v obci.
Se stejnou pozorností vyslechli hosté druhou oblíbenou
část programu, a to informace z matriky týkající se
věkové skladby obyvatelstva obce. Těmito údaji i celým
programem krásně a důstojně provázela osoba nejpovolanější, paní Marie Kašíková, ředitelka halenkovické
základní a mateřské školy. Vyjmenovala nejstarší
obyvatele a významná jubilea, která si zasloužila potlesk
a kytičku předanou vedením obce.
Kuchařky školní jídelny připravily zdravý a chutný
oběd, který spolu s pozornou a usměvavou obsluhou
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Slovo starosty
Další vstup patřil dětem z první třídy, 2. stupně ZŠ a
také mladým hudebníkům ze Základní umělecké školy
Rudolfa Firkušného z Napajedel. Celým programem nás
prováděla ředitelka školy a kronikářka PaedDr. Marie
Kašíková, která také přítomné seznámila se statistikou
stáří populace v naší obci. Podrobně rozebrala věkové
kategorie od 70 let až po nejstaršího občana obce p. Marii Cibulkovou, která brzy oslaví 95 let. A pak až do
konce setkání vyhrávala cimbálová muzika Josefa
Marečka, kterou veselými historkami a vtipy doplňoval
lidový vypravěč. Senioři od nás jako dárek dostali obě
verze seniorské obálky, a především kalendář na rok
2022, který je plný krásných fotografií z různých míst
naší obce. Fotky nám poskytli amatérští fotografové a
milovníci Halenkovic: Ludmila Trvajová, Tomáš Volf,
František Riedl, Robert Hruban, Jarmila Kubičíková,
Pavel Očadlík a Radim Vičánek. Během celého
odpoledne byli přítomni i radní obce, kteří se plně
zapojovali do vzájemných rozprav se seniory. S organizací neúnavně pomáhali všichni zaměstnanci obce.
Oceňuji i pomoc dobrovolníků, kteří se nabídli a
pomáhali nám s obsluhou hostů. Všem patří moje
poděkování. Děkuji i dětem za jejich vystoupení a
kuchařkám školní jídelny za přípravu oběda. Všichni
jsme se snažili navodit příjemnou a pohodovou
atmosféru a myslím si, že se nám to i povedlo. Doufám,
že přítomní byli spokojeni. Kladné ohlasy jsme už
zaznamenali. Paní Květuše Kalivodová nám napsala:
Vážený pane starosto, upřímné poděkování Vám i Vašim
spolupracovníkům, kteří jste nám důchodcům připravili
krásné a příjemné odpoledne. Srdečné přivítání – člověk
měl pocit jako by právě jeho přítomnost vám dělala
radost – nádherně nazdobené stoly i všechny prostory,
milé vstřícné a přátelské úsměvy hostitelů i výborná
cimbálovka. O pohoštění chutném a vydatném ani
nemluvím. Díky za milé odpoledne.

Vážení spoluobčané,
toto slovo starosty začnu příjemnou záležitostí, ohlédnutím za společným setkáním s našimi seniory. První
větší akcí, kdy jsme po dlouhé době mohli pozvat
všechny seniory ve věku nad 70 let a taky naše bývalé
spoluobčany z domovů důchodců a penzionů. Pozvánek bylo zasláno celkem 233, pozvání přijalo 112
seniorů.
Setkání seniorů 70+
Koná se každé dva roky v prostorách kulturního
domu v Halenkovicích už mnoho let. Má u nás tradici.
Mám radost, že jsme setkání přes všechny těžkosti doby
zvládli uspořádat i letos. Jen se z důvodu uvolnění
epidemiologických opatření uskutečnilo v pozdějším
termínu, až v polovině měsíce září. Snažili jsme se
dodržovat platná nařízení a všichni účastníci se prokázali
očkováním nebo provedeným testem.
V úvodu setkání jsem si dovolil pozdravit přítomné
seniory a hosty jménem svým i jménem zastupitelstva
obce a půjčil jsem si do své zdravice pár slov z knihy
pana Zezuly. Mám totiž pocit, že ty neustálé zákazy,
nařízení a příkazy související s „kovidem“ nějak otupují,
někdy až přiostřují vzájemné vztahy mezi lidmi. To je na
této době hodně špatné a mělo by se to alespoň v tomto
ohledu co nejdříve vrátit do původních kolejí. Už naši
předci věděli, že: „Na vesnici byly vždy vzájemné vztahy
přátelštější než ve městě. Lidé se vzájemné znali,
prožívali společné dny všední i sváteční, měli stejné
problémy. Věděli, co dělá soused, sousedka, snad věděli i
to, co měl kdo k obědu. Chovali se k sobě nenuceně, ale
zachovávali vždy dobré mravy. Mladší se k starším
chovali s úctou, k nejstarším ohleduplně a podle
možností jim i pomáhali. Srdečné vztahy se projevovaly i
v oslovování: synku, cérko, maměnko, tatíčku, starenko,
strýčku, tetičko, kmotřenko, kmocháčku“. Tato starší
generace si takovéto pěkné chování ještě pamatuje a
myslím, že by bylo milé udržet je i pro tu příští, mladší,
nejen u nás na vesnici.
Dále byl připravený bohatý doprovodný program
včetně tradičního oběda. Na začátku jsme přivítali hosty
z Ministerstva práce a sociálních věcí ze Zlína, kteří
seznámili přítomné s novými možnostmi v sociálních
službách a prezentovali seniorskou obálku. Seniorská
obálka neboli I.C.E KARTA je A4 karta nebo malá
kapesní kartička, která může pomoci seniorům v
situacích ohrožení jejich zdraví nebo života v domácím
prostředí nebo i na ulici. Pomůže především složkám
integrovaného záchranného systému (IZS). Podmínkou je
mít kartičku u sebe doma například přichycenou
magnetem na lednici nebo mini verzi uloženou v
peněžence. Kromě jména, příjmení, data narození a
adresy, v ní mohou být zapsány údaje o zdravotní
pojišťovně, ošetřujícím lékaři, lécích a jejich dávkování,
chronických nemocech, alergiích, očkováních a kontakt
na osobu, na kterou se můžou záchranáři obrátit, pokud
by bylo zapotřebí. Jsou v ní uvedeny i telefonní čísla na
IZS – policii, hasiče a záchrannou službu.

Slavností otevření nové knihovny
Další akce, která v kulturním domě proběhla,
bylo slavnostní otevření knihovny a multimediálního
centra. Co nás vedlo vytvořit v nástavbě kulturního
domu právě knihovnu a vzdělávací centrum vám
napoví úryvek, který je opět z knihy p. Zezuly.
„Neodmyslitelnou součástí kulturního vyžití občanů
byla od dávných časů četba. Ať už to byly kalendáře,
časopisy – např. Světozor nebo Máj, noviny, zprvu
vzácné, později za doby první republiky už běžné, ale
hlavně knihy. Proto už v r. 1902 vznikl čtenářský spolek,
o němž byla řeč již dříve. Ten měl svou vlastní skromnou
budovu na Pláňavách /dnes už neexistující/. Po zániku
čtenářského spolku byla zřízena obecní knihovna.
Třebaže její kulturní přínos byl nesporný, nenašel se pro
ni v obci důstojnější kulturní, ale hlavně trvalý stánek.
Proto se několikrát knihovna stěhovala. Nějaký čas byla
na bývalém obecním úřadě na Katernicích, potom v
budově bývalé pošty na Pláňavách. Odtud se přestěhovala do nevyužitého bytu ředitele národní školy, a
odtud byla přestěhována až v r. 1951 do jedné místnosti
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dovolím prohlásit, že díky práci, nápadům a obětavosti
mnoha lidí vzniklo dílo, které dělá čest moderní
knihovně 21. století. Velmi bych si přál, aby toto místo
bylo knihovnou pro čtenáře všech věkových skupin,
místem důstojným, pohodovým, kde najdou všichni svou
oblíbenou knihu. Pokud zrovna nejste čtenáři, bude
místem, kde se můžete vzájemně potkávat v příjemném
prostředí a bude vám zde dobře. Dovolte mi ještě
poděkovat mladé a talentované Ing. arch. Zuzaně
Šaláškové za architektonický návrh celé koncepce
knihovny a vzdělávacího centra, který je velmi originální
a snad i nadčasový. Základem myšlenky je historie obce,
která nás provází od fotografií a halenkovických novin
zapracovaných do podlahy až po původní pečeť obce
Halenkovice z roku 1825 umístěnou na čelní stěně.
Dominantou knihovny je strom, který je symbolem
základu výroby papíru a vévodí dětskému koutku.
Zajímavý je i svítící reliéf na pultu knihovnice. Ve
vzdělávacím centru je na podlaze zvětšený model
katastrální mapy Halenkovic z roku 1827 z druhého
mapování našeho území, nařízené tehdejším císařem
Karlem VI., otcem Marie Terezie. Součástí je velké
plátno s dataprojektorem a kuchyňská část pro přípravu
občerstvení. Vzdělávací centrum bude sloužit, jak už
název napovídá, ke vzdělávání v oblasti jazyků, počítačů
apod. Budou zde probíhat školení, besedy a přednášky.

na faru, kde má místní lidová knihovna sídlo dosud.
V nejbližší době se přemístí opět do bývalé budovy
národního výboru na Katernicích. I přes neustálé
stěhování plnila obecní knihovna vždy své kulturní
poslání, a to díky obětavým knihovníkům.“ Dodávám
k tomu, že stěhování na bývalý národní výbor proběhlo
v roce 1986, až v roce 1991 se knihovna přestěhovala
do nového kulturního domu (KD). Ani tu neměla svůj
vlastní prostor, muselo se ubrat kus místa z horního
přísálí.
16. října 2021 jsme slavnostně otevřeli nové prostory
knihovny a vzdělávacího centra v druhém patře v budově
KD obecního úřadu. Jak jsme vás již dříve informovali,
na budově OÚ jsme museli před 6 lety opravit havarijní
stav střechy, do které zatékalo. Bohužel zde byla
v minulosti zvolena nevhodná krytina s krátkou životností. Nicméně s novou krytinou muselo dojít i
ke změně počtu a tvaru střešních nosníků z důvodů nové
vyhlášky o zatížení střešních konstrukcí sněhem.
Následovala rozprava v zastupitelstvu, zda s novou
kompletní střechou nenadstavit stávající budovu o další
patro a jak ho dále využít. Už tehdy se rýsovala možnost
vytvoření stabilního místa pro novou knihovnu.
S nápadem nástavby budovy přišla knihovnice paní
Bieberlová. S tím, že by knihovna kromě své činnosti
realizovala i nejrůznější kulturní akce v obci, třeba
Hudební odpoledne, dětské karnevaly, Noc s Andersenem, rozsvěcení vánočního stromu, vernisáže, výstavy,
besedy pro děti a dospělé aj. V roce 2020 se naskytla
možnost získat peníze z dotačního titulu Ministerstva pro
místní rozvoj MAP školství na vzdělávací centrum
ve výši cca 3,7 mil. Kč. Tato učebna měla vzniknout
vedle knihovny s úzkou vzájemnou provázaností a
fungovat pod vedením knihovníka. Samozřejmostí bylo i
zajištění přístupu celé budovy pro lidi s pohybovou
disfunkcí (vybudovat výtah) a doplnit patro novými
toaletami.
Velmi rád bych vás pozval do prostor nové knihovny
a vzdělávacího centra. Přijďte se podívat, jestli se nám
záměr podařil. Osobně si myslím, že se nemáme za co
stydět. Vrátím-li se zpět k slovům p. Zezuly, tak si

Oprava kanalizace
Další větší ukončenou akcí v letošním roce byla
oprava havarijního kanalizačního řadu z Pláňav na
Kopec. Touto rekonstrukcí jsme odstranili špatné
odtokové vlastnosti a zabránili škodám na cizím
majetku, které vznikaly při každém větším přívalovém dešti.
Oprava kanalizace byla i podmínkou k celkové
rekonstrukci přilehlé krajské komunikace a výstavby
nových chodníků včetně osvětlení. Projektová dokumentace k plánované stavbě je již ve schvalovacím řízení
na úřadech. Ze strany obce se bude jednat o investici (dle
projektové dokumentace) za cca 13 mil. Kč. Dohoda
s vedením Ředitelství silnic Zlínského kraje je zajistit
společné provedení prací na generální rekonstrukci
krajské komunikace a našich chodníků v roce
2023 z důvodů zajištění finančních zdrojů obou
zainteresovaných stran. V příštím roce se
pokusíme získat na tuto akci nějaký dotační
titul. Uvidíme, jestli budeme úspěšní. Jisté je,
že tato společná akce, kterou plánujeme už více
jak tři roky, se bude realizovat až v roce 2023.
Kvapem se blíží Vánoce. A o čem jsou nebo
mají být? Vánoce jsou o trávení času s rodinou
a přáteli. Jde o vytváření šťastných vzpomínek,
které někomu vydrží po celý rok a někomu po
celý život.
Přeji veselé Vánoce vám a vašim rodinám.
Do nového roku vám všem přeji hodně
zdraví, štěstí, pohody a naděje v lepší
budoucnost.
Jaromír Blažek
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Dne 8. a 9. října 2021 proběhly v naší republice volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. V rámci ČR se zaregistrovalo
celkem 22 politických stran, politických hnutí a koalic. 200 mandátů
stranám se po volbách ve sněmovně rozdělilo následujícím způsobem:
ANO: 72, SPOLU: 71, Piráti + STAN: 37, SPD: 20. Republiková
volební účast byla 65,43 %. Ve zlínském volebním kraji podalo
kandidátní listinu jen 18 stran.
V naší obci je aktuálně v seznamu zapsáno
1540 voličů (osob starších 18 let). 24 voličů si
požádalo o vydání voličského průkazu a volilo
v jiné obci. 2 voliči volili v nemocnici, případně
v pobytovém zařízení (pečovatelské zařízení,
domov pro seniory apod.). 9 voličů, kteří v obci
nemají trvalý pobyt, přišlo do Halenkovic volit na
voličský průkaz. V konečném součtu bylo ve
výpisu ze seznamu voličů uvedeno celkem 1523
osob.
K volbám se fakticky dostavilo 1011 voličů,
kterým byly vydány šedé úřední obálky. Do
volební urny bylo vhozeno 1010 obálek. Platných
hlasů bylo 1008 což je 99,8 %. Ve dvou obálkách
byly 2 volební lísky, to je neplatný hlas. Volební
účast lehce převyšovala republikový průměr, byla
66,38 %.
Pořadí jednotlivých uskupení najdete v tabulce a v grafu (zaokrouhleno na celá procenta).
Více na www.volby.cz.
Bohdana Blažková
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Z jednání zastupitelstva a rady obce
ZO schvaluje
• program 19. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
v předloženém znění
• darovací smlouvu na částku 100 000 Kč pro obec
Mikulčice na podporu odstranění živelní kalamity
• darovací smlouvu na částku 100 000 Kč pro obec
Hrušky na podporu odstranění živelní kalamity
• možnou dohodu mimosoudního narovnání s firmou AB
stavby Košíky
• doplněný program 20. zasedání Zastupitelstva obce
Halenkovice
• vytvoření komise v souvislosti se ZTV Záhumení.
Předseda Tomáš Hofbauer. Další členové budou zájemci
z řad zastupitelů a vlastníků pozemků nebo jejich
zvolených zástupců.
• předat podklady právní kanceláři KVB Pardubice ke
stanovení dalšího postupu ve věci ZTV Záhumení
• písemnou dohodu s p. Marií Láníkovou, že Obec
Halenkovice je jediným a výlučným vlastníkem pozemku
par. č. 1157/10 v k.ú. Halenkovice
• písemnou dohodu s p. Irenou Šimkovou, že Obec
Halenkovice je jediným a výlučným vlastníkem pozemku
par. č. 1157/7 a pozemku par. č. 1157/12 v k.ú.
Halenkovice
• prodej pozemku par. č. 266/2 a nově vzniklého
pozemku par. č. 3606/64 dle GP č. 1771-211/2020 vše za
cenu 2980 Kč bez DPH – narovnání vlastnického vztahu
• prodej pozemku par. č. 3547/18 a nově vzniklého
pozemku par. č. 3592/90 dle GP č. 1736-033/2020 vše za
cenu 5720 Kč bez DPH – narovnání vlastnického vztahu
• záměr odprodat část pozemku par. č. 3602/1 s
podmínkou zápisu věcného břemene pro současné a
budoucí inženýrské sítě (tlaková kanalizace)
• přijetí pozemků par. č. 2593/103 a 2593/123 do
vlastnictví obce, a to formou daru
• záměr na doplatek v rozdílu cen bonitovaných
pozemků v rámci prováděných komplexních pozemkových úprav
• změnu rozpočtu obce Halenkovice č. 2/ZO/2021
• nákup pozemku par. č. 3830/22 za cenu 50 Kč/m2 –
celková cena 6800 Kč
• záměr prodeje části obecního pozemku par. č. 3592/45
- narovnání vlastnického vztahu 17/20Z/2021 směnu
nově vzniklých pozemků dle GP č. 1770-194/2020 par. č.
3539/7 v majetku Obce Halenkovice za pozemek par. č.
1080/3 od manželů Zapletalových
• dvě veřejnoprávní smlouvy na financování Sboru
dobrovolných hasičů Halenkovice v částce 48000 Kč a
60000 Kč
• Řád veřejného pohřebiště a provozování veřejného
pohřebiště Obce Halenkovice v předloženém znění
• Podmínky k získání dotace pro spolky v předloženém
znění.
• záměr prodeje části obecních pozemků par. č. 3606/1 a
3560 - narovnání vlastnického vztahu

ČERVENEC AŽ
ZÁŘÍ 2021

• výjimku z usnesení zastupitelstva obce zasedání č.
22/2010, bod č. 15/XXII/2010 o zřízení věcného
břemene pro zbudování vzdušného vedení el. energie pro
zbouraný rodinný dům, stavební par. č. 404, dle
předloženého zákresu
• program 21. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
v předloženém znění
• a projednalo, v souladu s ust. § 6 odst. 5) písm. e),
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon),
Zprávu o uplatňování Územního plánu Halenkovice v
uplynulém období 2015–2021
• Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
• Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
• žádost kontrolního výboru o předložení dokladů o
pozemku 278/9 od jeho vzniku do současnosti z Katastru
nemovitostí
• žádost kontrolního výboru o předložení dokladů z
jednání zastupitelstva obce Halenkovice v období
2002-2005 ze Státního okresního archivu Klečůvka
• záměr firmy Com Plus ve věci stavby "Optická síť
Halenkovice"
• záměr směny pozemků se Státním pozemkovým
úřadem dle přiložené tabulky
• projekt "Zapojení veřejnosti do rozvoje obce" ve
spolupráci s Městským úřadem Otrokovice
• spoluúčast Obce Halenkovice ve výši 10 %
(maximálně do výše 50 000 Kč) na dotaci od Sportovní
agentury pro TJ Halenkovice k titulu Kabina 2021
ZO bere na vědomí
• kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání
zastupitelstva obce
• zprávy o činnosti rady obce za uplynulá období
• předloženou zprávu o čerpání rozpočtu obce k
30.9.2021
ZO pověřuje
• komisi prověřením dostupných informací, případně
doplněním dalších podkladů k ZTV Záhumení
ZO neschvaluje
• akceptaci smluvní pokuty ve výši 300 000 Kč
navrženou firmou AB Stavby Košíky ve věci mimosoudního narovnání u stavby MFC, výtahu a knihovny
RO schválila
• dodavatele oprav místních komunikací – firmu
SWIETELSKY stavební s.r.o. s nejnižší nabídkou
1.174.376,15 Kč.
• nabídku p. Viktory na pořízení nábytku pro
Multimediální centrum a knihovnu
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Z jednání zastupitelstva a rady obce
• uspořádání sbírky na škody způsobené tornádem pro
obce na Jižní Moravě
• přijetí Zdeňka Plška jako pracovníka údržby obce
• ceník pronájmu budovy KD od 1. ledna 2022
• zveřejnění inzerátu nabídky práce na pozici řidič,
strojník, údržba obce
• odpuštění poplatku za stočné 2021 pro: Dominik
Uherka, Halenkovice 617, Pavla Kociánová, Halenkovice 463, Michaela Fábryová a Barbora Fábryová,
Halenkovice 655, Radana Tělupilová, Halenkovice 617,
František Kedra, Pavel Kedra a Jana Kedrová,
Halenkovice 130, Petr Holásek, Halenkovice 407,
Zbyněk Strašák, Halenkovice 661, Michaela Alexová,
Halenkovice 791, Zdeňka Lipnerová, Jan Lipner a Jakub
Lipner, Halenkovice 442, František Hložek, Halenkovice
641, Hana Kociánová, Halenkovice 572, z důvodu
dlouhodobého pobytu mimo obec. Adéla Berzedyová,
Halenkovice 605, z důvodu držitele ZTP/P
• odpuštění poplatku za stočné a odpad 2021 pro:
Miroslav Březík a Terezie Březíková, Halenkovice 675, z
důvodu studia a dlouhodobého pobytu mimo obec
• dodatek č. 5 o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a
správě Digitální technické mapy obce se Zlínským
krajem
• doplnění směrnic BOZP dle platné legislativy firmou
Exteria Ostrava
• finanční dotace formou VPS (veřejnoprávní smlouvy)
pro spolky a organizace na rok 2021.
• věcné břemeno, právo chůze a jízdy na pozemcích p.č.
3902 a 3560 ve vlastnictví obce pro paní Kubisovou
• navýšení pojištění majetku obce o živelní pohromy od
firmy EUROWALEY
• zadání výběrového řízení na stavbu rekonstrukce bytu
na hasičárně
• nákup tiskárny do kanceláře starosty za cenu cca 12000
Kč
• finanční dotaci formou VPS pro Myslivecký spolek
Podlesí Halenkovice na rok 2021 ve výši 9000 Kč
• finanční dar pro TJ Halenkovice – 10000 Kč pro turnaj
v nohejbale a 5000 Kč na turnaj přípravek
• program na 20. zasedání zastupitelstva obce (dále jen
ZO) dne 26.8.2021
• bezplatný pronájem sálu KD na bazar dětského
oblečení pro paní Fürstovou
• napojení sjezdu na místní komunikaci pro RD na p.č.
630 pro p. Vičánek, Halenkovice 484
• přijetí p. Františka Gabrhelíka jako zaměstnance
údržby obce s nástupem 1.11.2021 (viz foto str. 8)
• nabídku fy ROLLO na realizaci sběrného místa na
Kopci za cenu 74660 Kč bez DPH.
• zapůjčení plochy cca 90 m2 na parkovišti za hřištěm
pro manipulaci s materiálem pro M. Snopkovou,
Halenkovice 514
• přijetí neinvestiční dotace od Zlínského kraje na volby
2021
• výměnu 2 radiátorů v knihovně dle nabídky Romana
Kašpárka, Halenkovice 780

ČERVENEC AŽ
ZÁŘÍ 2021

• návrh smlouvy s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje o
podmínkách vedení stavby – Dětské hřiště v Halenkovicích č. SML/0495/21
• úhradu mzdy za výjezd SDH k pracím objednaným
obcí Halenkovice (čištění kanalizace apod.) ve výši 100
Kč/hod na jednoho člena SDH
• změnu otvírací doby obecního úřadu od 1.1.2022, a to
pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hod.
• záměr směny pozemku obce Halenkovice p.č. 3779/11
– 1601 m2 za pozemky Státního pozemkového úřadu p.č.
1102/12 – 303 m2, 1102/20 – 88 m2, 918/1 – 493 m2,
1614/11 – 31 m2 a 1614/3 21 m2
• poptání dodavatele na analýzu demografického vývoje
v obci v návaznosti na realizaci opravy budovy ZŠ
Halenkovice
• přijetí daru od obce Halenkov – 1ks defibrilátoru pro
SDH Halenkovice
• smlouvu o dílo č. S22-035-0061 s firmou SWIETELSKY stavební na akci „Halenkovice oprava MK
2021“ asfaltovým nástřikem
• ukončení smlouvy s p. Jiřím Fürstem na pronájem
místnosti č.23 ke dni 31.7.2021
• napojení na MK pro p. Skácela – sady Kopec
• umístění kontejnerů na textil ve sběrných dvorech od
Diakonie Broumov a oslovila firmu k předložení návrhu
smluv. Dodavatel stávajících kontejnerů bude vyzván k
odvozu
• smlouvu s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje o
podmínkách a právu provést stavbu „Chodník podél III/
36747, Halenkovice“ č. SML/0537/21
• nákup vyšívané stuhy pro SDH Halenkovice za cenu
cca 6000 Kč od DAKS embroidery s.r.o.
• odpuštění poplatku za pronájem sálu KD pro p.
Blahovou z důvodu práce pro obec – pomoc při pořádání
kulturních akcí
• snížení poplatku za pronájem sálu a přísálí KD pro p.
Pavelka z důvodu spolupráce s obcí a ZŠ a MŠ
Halenkovice
• nákup 3ks stolů a 9ks stoliček do knihovny dle nabídky
fy TON Bystřice pod Hostýnem 155626,40 Kč
• spoluúčast obce na dotaci pro TJ Halenkovice (10%
spoluúčast obce v max. částce 50000 Kč). Projedná se na
dalším zasedání ZO
• smlouvu s Diakonií Broumov s.d. na poskytnutí služeb
– bezplatné umístění kontejnerů na oděvy v obci
Halenkovice
• nákup IT techniky do knihovny a školícího centra od fy
Chytré obce, s.r.o. za nabídkovou cenu 208 278 Kč vč.
DPH + instalace dle skutečných hodin za cenu 750 Kč/
hod.
• přijetí finančního daru od společnosti Women for
Women na obědy pro 3 žáky ve výši 15 908 Kč pro ZŠ a
MŠ Halenkovice.
• přijetí 650 ks antigenních testů od Města Otrokovice
pro ZŠ a MŠ Halenkovice.
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Z jednání zastupitelstva a rady obce
RO se seznámila
• s výpisy se zápisů z jednání RO a ZO k ZTV
Záhumení, které získala z Okresního archivu v Klečůvce
• s časovou osou řešení výstavby ZTV Záhumení a
zprávou ministerstva vnitra a následně bude vše
předloženo na ZO s návrhem vytvoření komise ze
zastupitelů a majitelů pro přezkoumání dokladů a návrhů
řešení, případně předá informace KVB právní kancelář
ke zhodnocení možných způsobů řešení
• a doporučuje ZO přijetí daru od paní Šimkové –
duplicitně zapsané pozemky s obcí
• se záměrem prodeje pozemku manž. Hrbáčkovým –
část pozemku p.č. 3592/45 cca 140 m2 a postupuje na
ZO
• s vytvořením komise k ZTV Záhumení – T. Hofbauer,
P. Strašák, O. Gabrhelík a navrhuje doplnění o zástupce
majitelů pozemků – do 12.9.2021
• s dopisem p. Sudolského zaslaného na obec a ZŠ s
připomínkami k testování dětí v ZŠ
• s omezením provozní doby na poště Partner v období
20.9. – 18.10.2021 – v souvislosti s hledáním nového
zaměstnance. Dobu zveřejní na webu obce a v mobilním
rozhlase.

ČERVENEC AŽ
ZÁŘÍ 2021

• s novým napojením RD paní Kubisové, Halenkovice
325 na kanalizaci. Dále bude zpracován návrh dvou
smluv k vypouštění odpadních vod (1x fyzická osoba a
1x právnická osoba)
• se zprávou o uplatňování územního plánu Halenkovice
v letech 2015-2021, vypracoval MěÚ Otrokovice a
předává ji k projednání na ZO

Nový zaměstnanec obce František Gabrhelík
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Odpadová politika obce v roce 2022
Vážení občané,
stále žijeme v době poznamenané pandemií. Už téměř
dva roky tráví lidé většinu času převážně doma, málo
cestují, pracují z domova, děti se učí z domova. Logicky
to má za následek větší tvorbu odpadů. Vše si necháváme
dopravovat zabalené až do místa svého bydliště. I to má
za následek zvýšení objemu odpadu odevzdaného do
kontejnerů. Obec má povinnost se o tento odpad postarat.
Vzhledem k tomu, že nejsme a asi nikdy nebudeme
zpracovatelé odpadu, musíme vyprodukovaný odpad
předat oprávněné firmě a také za něj dle nastavených
pravidel zaplatit státem stanovený poplatek.
Při průběžné kontrole stavu odevzdaného odpadu
v rámci celé obce od všech občanů i firem jsme zjistili,
že čísla jasně ukazují, že objem odpadu neustále roste.
K tomu se musí připočítat i navýšení ceny skládkovného,
cena lidské práce, techniky a pohonných hmot. Na
základě všech těchto ukazatelů jsme museli po devíti
letech přistoupit k navýšení ceny poplatku za odpad.
Snažili jsme se, aby navýšení nebylo nijak razantní,
neboť jsme si vědomi, že i jiné nezbytné věci pro občany
se také zdražují – potraviny, energie apod. Po dohodě
v zastupitelstvu obce jsme dospěli k názoru, že místní
poplatek za popelnici navýšíme z dosavadní částky
500 Kč na částku 600 Kč. Od této částky se odvíjela i
částka pro osoby, které nejsou na svozové trase, tam
došlo k navýšení z částky 300 Kč na částku 350 Kč. Tyto
změny řeší Obecně závazná vyhláška č. 2/2021
o místním poplatku za systém odpadového hospodářství.
K další změně dochází při určení množství komunálního odpadu v popelnicích pro směsný komunální
odpad. Po provedeném šetření jsme zjistili, že lidé v
některých případech využívají popelnice o objemu 240 l,
ač dané nemovitosti nesplňují počet trvale bydlících
osob. Toto jsme chtěli jasně určit, aby bylo všem
spravedlivě stanoveno, na co mají nárok. Po dohodě
s právníky z ministerstva vnitra, kteří obecně závazné

vyhlášky s námi
konzultují a kontrolují jejich soulad se zákonem,
jsme došli k názoru, že bude z naší
strany stanoveno
maximální množství kapacity v popelnicí takto:
Rodinný dům
či jiná nemovitost s číslem popis-ným nebo číslem
evidenčním o počtu 1–4 členů domácnosti včetně,
bude mít nárok na popelnici o objemu 120 l. Na tuto
obdrží jednu známku. U rodinných domů či nemovitostí o počtu osob 5 a více bude mít nárok na jednu
popelnici o objemu 240 l označenou dvěma známkami
nebo může využít dvě popelnice o objemu 120 l, každá
bude označena po jedné známce. Četnost vývozu zůstává
stejná, jedenkrát za 14 dnů. Tuto věc a další ukládání a
třídění řeší Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o
stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Je pravda, že nejen občané naší obce, ale i občané z
jiných obcí se musí přizpůsobit. Vládní nařízení směřují
k postupnému snížení množství zejména komunálního
odpadu vyprodukovaného na jednotlivce. Překročení
kvót má za následek zdražení odpadu pro obce, a to i v
průběhu roku. Závěrem musím ovšem říct, že naši
občané odpad celkem řádně třídí, za což jim mnohokrát
děkuji. Ale znáte to, rezervy existují. Proto nepolevujte a
nadále pečlivě třiďte, jedině tak ušetříme. Do popelnice
patří jen to, co se nedá dále zpracovat. Na zbytek jsou
barevné kontejnery. Snažíme se, aby jich bylo v obci
rozmístěno víc a byly všem lépe dostupné.
Úplný text obecně závazných vyhlášek je k dispozici
na webových stránkách obce.
Karel Platoš, místostarosta

Sbírka oděvů
V pondělí 25. a v úterý 26. října se v Halenkovicích konala podzimní
sbírka oděvů, obuvi, hraček a dalšího materiálu. Organizaci již několik let
zajištuje Obec Halenkovice. Ošacení se sbírá pro Diakonii Broumov, která
materiál dále třídí a distribuuje potřebným. S výběrem oděvů opět ochotně
pomohly p. Anna Horková a p. Anna Musilová. Všechen materiál
odpovědně zkontrolovaly a přerovnaly do pytlů a krabic tak, aby při
přepravě zabral co nejméně místa.
Celkem se vybralo 71 pytlů a 15 krabic. Věříme, že sbírka se dostane
do povolaných rukou a některým lidem jistě pomůže. Také jsme rádi, že
nepotřebný materiál neskončí v popelnicích. I toto je způsob, jak projevit
dobročinnost a zároveň se chovat ekologicky.
Bohdana Blažková
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Růst cen energií
V poslední době se ze všech medií na nás valí informace
o obrovském nárůstu cen energií. Ano, je to tak.
Tato situace vyústila v naprosto překvapivý krach
velké skupiny Bohemia Energy a přes 900 tisíc
zákazníků je tak nyní automaticky převedeno pod
dodavatele poslední instance (DPI). Tímto dodavatelem
je vždy dřívější majoritní dodavatel, tedy u nás E.ON na
elektřině a Innogy na plynu. Zálohy u tohoto dodavatele
jsou 4-5 násobek dosavadních záloh. Proč tomu tak je? –
ze dvou důvodů – zákazník, který elektřinou či plynem
topí, platí stejné zálohy po celý rok, za letní období si
tedy zálohami akumulujete peníze na spotřebu v zimě.
U DPI, kde může být zákazník maximálně půl roku,
v tomto případě přesně topné období, si nastřádat peníze
nestihne a tak rovnou platí zálohu vůči své spotřebě.
Dalším důvodem je, že daný DPI nemá pro takové
množství klientů nakoupenu energii z lepších období
s nižší cenou a musí jim ji nakoupit nyní – v době
historicky nejvyšších cen a samozřejmě s nějakou marží
jim ji prodat.
Proto je dobré si co nejdříve, ale s rozmyslem,
zajistit nového dodavatele a s ním sjednat smlouvu.
Pokud tak zákazník neučiní do půl roku, dostává se do
černého odběru, kdy je v bezesmluvním vztahu a hrozí
mu odpojení měřidla. Jedná se o velice nepříjemnou
situaci, která láká k panice.
Nového dodavatele si vybírejte opatrně a nejlépe
se poraďte s někým, kdo tomu rozumí. Problém však
je, že žádný dodavatel nemá pro tak velké množství
klientů nakoupenu energii za rozumnější peníz
z dřívějška a náborem většího počtu nových klientů by
mohl ohrozit své vlastní stávající portfolio zákazníků.
Všichni dodavatelé tak okamžitě stáhli své ceníky a
novým zákazníkům je nenabízí. Buď nabízí ceník nový –
dražší, protože energii dokupují nyní při horších cenách
na burze nebo nové zákazníky vůbec nepřijímají.
Kolem krachu Bohemia Energy je to na delší
povídání a vše bude mít ještě dohru. Zde jednoznačně
pochybil Energetický regulační úřad, když nechal tak
velkého hráče hrát nefér a riskantní hru. Navíc Bohemia
Energy není jediná, kdo divoký vývoj cen nepřežil a
seznam těchto dodavatelů ještě jistě není konečný.
A co my ostatní, kterým dodavatel nezkrachoval?
Všem se postupně zvýší cena, tomuto se nelze
dlouhodobě vyhnout. S jistotou to lze říci o elektřině a
s vysokou pravděpodobností o plynu. Ceny na burze
mohou sice kolísat, ale dlouhodobý trend je patrný již
delší dobu a souhrou několika okolností vyústil
v současný nárůst cen
za dodávku minimálně o 100 %, pro
zákazníky v DPI i o
250 %, po přechodu
k nějakému dodavateli to mohou stáhnout, ale téměř s
jistotou lze říci, že na
tom budou hůře než
Ilustrační foto

všichni ostatní, kterým dodavatel nezkrachoval. Je však
třeba si uvědomit, že cena za dodávku tvoří jen část
Vašeho ročního vyúčtování, tedy na celkovém ročním
vyúčtování tento nárůst bude nižší.
Doporučuji se letošní topnou sezonu prostě uskromnit, a pokud je to možné využít jiné zdroje tepla, protože
nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujete. Co za
tím stojí?
Jsme malá otevřená ekonomika. Ovlivňují nás okolní
velké státy, Evropská unie a její zelený přístup, který je
jistě chvályhodný, ale současným postupem si v rámci
vyššího dobra podřezáváme pod sebou větev.
Mezi hlavní příčiny růstu cen elektrické energie a
plynu řadím uzavírání tepelných a jaderných elektráren v
Německu. Postavili obrovská pole větrných a solárních
elektráren. Chtějí být ekologičtí, ano, to všechna čest, ale
přírodě neporučíš. Hrozbu případného výpadku pojistili
elektrárnami na zemní plyn, které neznečistí tolik
ovzduší jako elektrárny uhelné, ale to zapříčinilo velký
nárůst poptávky po plynu. A teď nastává zákon nabídky a
poptávky – pokud se zvedne poptávka, roste cena a jak
jsem zmínila – my jsme malá otevřená ekonomika, plyn
nakupujeme na stejné burze. Hovořilo se o tom, že nám z
Ruska nebylo dodáno plynu tolik, kolik mělo. Bylo,
jenže problém byl, že my ho tady najednou potřebovali
víc a Rusko tak navýšilo cenu. Dalším důvodem je
dohánění výroby po útlumu během pandemie. Tím
vzrostla spotřeba elektřiny, tedy i poptávka po elektřině.
Poptávka se navyšuje, cena tedy roste. V souvislosti s tím
roste i cena komodit, ze kterých se elektřina vyrábí, tedy
plynu a uhlí.
Dále růst cen emisních povolenek, což jsou v
podstatě takové odpustky, které musí platit každá fabrika,
která vypouští do ovzduší CO2. Tyto emisní povolenky
jsou navíc bohužel obchodovatelný artikl, který cenu
elektřiny šponuje ještě víc. Vysoká cena elektřiny má
však dopad i na naší konkurenceschopnost, kde
pokulháváme právě za největšími znečišťovateli – Čína,
USA, Indie, kteří mají na svědomí 50 % celosvětové
produkce CO2. Absurdní je, že emisní povolenka je
10krát dražší než samotná výroba elektrické energie.
A toto je taková sněhová koule, která se nabaluje a
nabaluje a nelze ukázat na jednoho viníka.
Jak to bude do budoucna vypadat?
S naprostou přesností to mohu říci za rok. Po válce je
totiž každý generál. Ale můj odhad po 10leté zkušenosti s
energetikou je tento: cena plynu půjde dolů, z toho
důvodu bych nedělala dlouhé fixace smlouvy. Jako
hlavní vliv zde vidím dokončení plynovodu Nord Stream
2. U elektřiny bohužel takto optimistická nejsem a
důvodem je zelený přístup EU, za ním stojí hlavně
Německo. Francie, ČR a vůbec Visegradská čtyřka jsou
pro to, aby jádro bylo uznáno za zelený zdroj, to by byla
jistě cesta, jak snížit cenu elektřiny. Jistým řešením je i
fotovoltaická elektrárna na vlastní střeše, protože
elektřinu, kterou si vyrobím, nemusím kupovat. V
současné době mohou domácnosti dosáhnout na dotaci
ve výši 50 %.
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denstvím v této oblasti, či Vás zaujala možná
výstavba fotovoltaiky na Vaší střeše, případně Vás
zajímají další možnosti, jak snížit své náklady na
energie, můžete se na mne obrátit. Nebo na někoho
jiného, ale buďte opatrní, orientujte se podle ceny za
MWh, neupisujte se k příliš dlouhodobým kontraktům, nepodepisujte nabídky hned a rozhodně
nedoporučuji využívat nabídky podomních prodejců,
vydávající se za rádoby poradenskou společnost s
nezávaznou přihláškou k aukci, Vašeho dodavatele
nebo pracovníka distribuce, který Vám jde jen
„zkontrolovat elektroměr“ a potřebuje něco podepsat.
Dobrou zprávou je, že energetickým šmejdům
poměrně dost utne tipec novelizace Energetického
zákona.

Obec Halenkovice a MŠ a ZŠ Halenkovice má v
současné době zasmluvněnu energii až do konce roku
2023.
Vzhledem k vývoji na trhu energií včas zareagovali
na nabídku, a s ohledem na ceny konkurence podepsali
dodatek u EP Energy Trading, a.s. Jedná se o velkého a
solidního dodavatele, který na trhu s energiemi působí od
roku 2005, energii dodává do více než 68 000 odběrných
míst v ČR a SR a zároveň jsou 2. největší výrobce
elektřiny v České republice. Dlouhodobě zde obec a
škola díky strategicky zvolenému období pro nákup
dosahují výborných cen. Průběžné vyhodnocování za
téměř 10 let naší spolupráce to vždy potvrdilo a ne jinak
je tomu i nyní. Ceny elektřiny i plynu jsou totiž
minimálně poloviční oproti současným nabídkám
dodavatelů.

Informace poskytla Ing. Zlata Ondráčková,
BBA, energetický poradce.
Kontaktní e-mail:zlata.ondrackova@optimal-energy.cz

Pokud chcete pomoci s výběrem dodavatele
energií, zajištěním smluv a dlouhodobým pora-

Nebezpečí internetu zvané kyberšikana
Moderní technologie vnáší do našeho života mnoho pozitiv a často nám usnadňují každodenní život. Jak už to ale
bývá, nic se neobejde bez obligátního „ale“. Virtuální prostor s sebou přináší notnou dávku anonymity, která tvoří
úrodnou půdu pro nežádoucí komunikační jevy v čele s kyberšikanou.

Co je to kyberšikana a jak se projevuje?
Jedná se o šikanování druhé osoby jedincem nebo skupinou prostřednictvím informačních technologií (především
sociálních sítí). Může se jednat o zasílání urážlivých nebo zastrašujících zpráv a pomluv. Vytváření obrázků, videí nebo
celých stránek, které mají za cíl urazit, zesměšnit nebo ztrapnit dotyčnou osobu. Nezřídka také dochází ke zneužívání
cizích účtů a ke krádežím identity, na které navazuje i zveřejňování cizích tajemství. V krajních případech se také
můžeme setkat se sexuálním obtěžováním a pronásledováním prostřednictvím zpráv nebo hovorů.

Druhy kyberšikany
Kybergrooming – Bezesporu nejvíce nebezpečný druh kyberšikany. Označuje manipulativní chování jedince, který se
snaží oběť donutit k osobní schůzce. Výsledkem takové schůzky může být fyzické napadení, sexuální obtěžování,
nucení k určitým úkonům nebo dokonce únos dotyčného.
Sexting – V případě sextingu se jedná o elektronické rozesílání textových zpráv, obrázků nebo videí se sexuálním
obsahem. Dochází tak k poškozování dotyčného. Známé jsou i různé formy vydírání, které právě se sextingem úzce
souvisí.
Kyberstalking – Stalking znamená opakované, obtěžující a dlouhodobé pronásledování s různou podobou a
intenzitou. V případě kyberstalkingu jsou k této aktivitě zneužívány právě moderní technologie a sociální sítě. Může
tak mít podobu neustálých telefonátů, sms zpráv nebo chatových konverzací.

Kde hledat pomoc a kam se obrátit?
Kyberšikanu je často velmi těžké odhalit. Především proto, že někteří agresoři
se zprvu tváří přátelsky a nic nenasvědčuje tomu, že by mohlo dojít k
napadání. Na místě je tedy rozhodně náležitá opatrnost a obezřetnost. V rámci
prevence je nejlepší vyhnout se neprověřeným sociálním sítím a internetovým
stránkám, dostatečně si zabezpečit vlastní účet nebo nekomunikovat s lidmi,
jejichž profily se zdají být podezřelé. Pokud se ale přeci jen potýkáte vy nebo
někdo z vašeho okolí s kyberšikanou, je pravý čas obrátit se na odbornou
pomoc. V online prostoru je vám denně k dispozici linka bezpečí a krizová
telefonní linka PČR. V reálném světě se pak můžete obrátit na učitele,
výchovné poradce, policii nebo odborníky z řad psychologů. Důležité ale je,
nenechat situaci zajít příliš daleko.
Ilustrační foto

Psychologická poradna online Mojra.cz
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SLADKÉ KRÁLOVSTVÍ

Vzpomínky ožívají
Vlasta zemřela v dětství. Pak se matčin bratr zabil, jeho
žena se provdala a do roka zemřela. Zůstal sirotek
Josefka. Moji rodiče si ji vzali na vychování, až se od nás
provdala za mlynáře Janečka.
Jsou to panečku pěkně zašmodrchané osudy, řekl
jsem si, když jsem deník našel a pročetl. V časech
I. republiky dbali rodiče velmi o to, aby jejich dcery
získaly nejen všeobecné vzdělání, ale aby se též staly
dobrými manželkami a matkami. To se stalo i v případě
mé matky a její nové sestry Josefky. Libka a Pepka, jak
se navzájem oslovovaly po celý život, byly zapsány ke
studiu ve Státní hospodyňské škole v Kroměříži.
A teď pozorně čtěte, co je tam čekalo! Byly to tyto
předměty: čeština, psaní, počty a účetnictví, vychovatelství, polní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství,
chov hospodářských zvířat, mlékařství, nauka o vedení
domácnosti, vaření, nauka o potravinách, úprava pokrmů
a stolování, zdravověda, občanská nauka, zemědělské
zákony, kreslení střihů, vzory a vyšívání, zpěv a
rozpravy, ruční práce, práce na poli, zahradě, ve stáji a
mlékárně, úklid v domácnosti včetně praní a žehlení. Obě
děvčata uspěla s vyznamenáním. Tak byly Pepka a Libka
připraveny pro život.

Kolik svateb, křtin, padesátin, zlatých svateb, výročí,
oslav a dalších svátečních setkání se konalo
na Halenkovicích za posledních šedesát let? Kolik
kusů cukroví se snědlo na hodech, poutích a
všemožných svátečních příležitostech?
Spočítat se to nedá, jen snad odhadnout. Každá dobrá
hospodyňka se čas od času pustí do pečení laskomin,
úměrně ke svým znalostem a zkušenostem v tomto
oboru. Jsou mezi nimi však takové, jimž se mistrovské
cukrářství stalo srdeční záležitostí. Je to vlastně dar od
sudiček. Mluvím o zručných cukrářkách, které jsou
odjakživa v každé vesnici. Je jich poskrovnu a lze říct:
Výborných cukrářek a kuchařek je šlakovitě málo, avšak
jsou!

Párkrát jsem byl svědkem, když k Janečkům přivezli
vše potřebné. Zastavilo auto a z kufru přenášeli do domu
mouku, cukr, vajíčka, tuky, máslo, ořechy, rozinky,
kakao, čokoládu, koření, tvaroh, ovoce, zavařeniny,

Daru od Pánaboha – být dobrou cukrářkou – se na
Halenkovicích dostalo paní Josefce Janečkové z
Katernic, čp. 114. Není mezi námi už deset let, ovšem
jsem si jistý, že si na ni v dobrém vzpomenou mnohé
nevěsty a stovky svatebčanů, na jejichž stolech trůnilo ve
vší kráse její cukroví, koláčky, dorty, záviny, věnečky,
trubičky, špičky, řezy, prostě všechny ty slaďoučké mlsy,
jež máme – až na výjimky – všichni tak rádi.
Pečení cukroví je úděl radostný, ale na druhé straně
je to dřina. Tento koníček vám zabere volný čas, dny a
někdy i celé noci. Ne vše se vždy podaří, takže se musí
začít znova, i když oči už pálí a ruce bolí.
Paní Josefa Janečková byla moje kmotřenka.
S manželem Josefem mne nesli ke křtitelnici. Od té doby
jsme se potkávali velmi často, ve stáří pak příležitostně.
A protože jsem mlsný a miluji sladkosti všeho druhu,
zamířil jsem jako kluk vždy několikrát do roka ze školy
přímo k jejím dveřím na Katernicích, neboť jsem věděl,
že v onom domě vždy najdu laskavé pochopení v podobě
několika kousků cukroví. Byl jsem vždy přivítán
úsměvem a slovy: „Tož, co je, Vraťošu, u vás nového?“
Jak se stalo, že se paní Janečková stala mojí
kmotřenkou? Moje matka Libuše zapsala před mnoha
lety do svého deníku toto: Bratr mé matky Josef se
oženil. Vzal si za ženu Josefu Gabryšovou a bydleli na
Katernicích č. 114. Měli dvě dcery – Vlastu a Josefu.

Foto: Roman Janeček ml., z rodinného alba
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Vzpomínky ožívají
marmelády a další zboží potřebné k pečení. V průběhu
dnů vždy něco pochybělo, muselo se to přikoupit a
dovézt; poslíčkové pendlovali sem a tam, jak už to před
svatbou či velkým slavením bývá. No a musel být
přiložen i seznam cukrovinek. Kolik kusů toho či onoho,
aby bylo dost na tu slávu, ale i pro sousedy a známé a
něco do práce. Znáte to.

Když přišlo finále, bylo všude plno. Cukroví „zrálo“
v kuchyni, na chodbě, v odkládací místnosti. Dům vždy
voněl lahodnými vůněmi a když jsme přijeli na návštěvu,
naše nosy hned „chytily stopu“ a kmotřenka už přinášela
kávu a dobroty k tomu.
Se stářím návštěv ubylo. Nemoci zaklepaly na
kmotřenku i na nás. Ale stále byla v rámci svých

Kmotřenka pekla, po ruce měla pomocnice, bez nich
by to nezvládala. Kuchařské a cukrářské knihy vlastnila,
starší i novější. Ale pokud je mi známo, všechny ty
recepty (i s váhovým množstvím) měla zaregistrovány
v hlavě. Ochutnávání výrobků se pak řídilo chutí, citem a
zkušeností. Vše muselo být akorát.

možností čilá a zvědavá, všechno ji zajímalo. „Ještě
pořád pečete?“ zeptal jsem jednou. Odpověděla: „Tož na
Vánoce jsem upekla vnoučatům, ale jenom trochu,
čtyřicet druhů.“
Cukrářka a dobrá hospodyně paní Josefa Janečková
zemřela o vánočních svátcích v roce 2010. Po pohřbu
jsme usedli ke smutečnímu stolu a povídali si o jejím
životě. Tam jsem se ještě dozvěděl, že kmotřenka vařila
skvělou svíčkovou. Pomáhala při svatbách v kuchyňce,
její rady byly vždy přínosem. Možná dnes pomáhá péct a
vařit tam někde nahoře, dle pokynů svatého Petra.

Nesmím zapomenout na její mistrovská díla:
svatební dorty, knihy, podkovy, srdce, perníkové
chaloupky, hvězdy, poschoďové dorty, speciální ovocné a
kakaovo-čokoládové řezy, speciality s citronovou
polevou apod.

Blíží se Vánoce.
Halenkovické hospodyňky
budou vařit, smažit a
péct cukroví. Cukrářky, následkyně minulých
generací, budou předvádět své umění.
Ať se jim daří jako kmotřence. Zaplňte police,
připravte talíře a podnosy na tu voňavou krásu;
děvčata, napečte to nejlepší, co umíte.
Uznalá slova, mlsné jazýčky dětí a vánoční
pohoda budou tou největší odměnou.
Přeji všem čtenářům pěkné a klidné Vánoce.
Zamyslete se nad životem,
dejte si pusu a buďte na sebe hodní.
Vratislav Příkazský, Zlín
V rodinné tradici pokračuje pravnuk Roman
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Halenkovické poklady se otevírají VIII.
Pikle pana Jana Rottala a co na to okolí
Historie vzniku Halenkovic je tak pestrá, že zanechala
stopu i v jiných písemnostech a kronikách sousedních
obcí. Proto v této části nebudou jediným zdrojem
Halenkovické poklady, ale i kroniky sousedních obcí.
Hlavně kniha „Dějiny Napajedel a blízkého okolí“,
kterou sestavil Václav Sova, bývalý ředitel měšťanské
školy. Kniha vyšla v roce 1928 a je to historie celé
oblasti kolem Napajedel, do které patří i Halenkovice.
Minule jsme se seznámili s tím, kdy byly
Halenkovice založeny. Předpokládáme, že to bylo mezi
lety 1627 a 1634, podle doby, kdy byli noví obyvatelé
podle nadační listiny osvobozeni od daní a robot.
Založení nebo spíše vznik obcí, které dnes známe jako
obec Halenkovice, bylo výsledkem snahy Jana Rottala
o kolonizaci této oblasti. Faktem je, že prales na pravém
břehu Moravy, naproti linii Spytihněv, Napajedla,
Otrokovice byl jedním z posledních prostorů na Moravě,
které byly kolonizovány – osídleny. Tato součást
Rottalovského panství byla pro kolonizaci hodně
problematická. Bylo to lidskou činností nedotčené území
– neproniknutelné lesy. Vedla jimi stará jantarová cesta,
tehdy již nepoužívaná. Na protější straně řeky Moravy se
rozkládala široká úrodná rovina, zatímco zde se měnila
na Hříběcí hory, jak se tehdy nazývaly Chřiby. Jestli se
tento prales měl změnit na zemědělskou půdu, potřeboval
v těchto místech hrabě Rottal lidi usadit násilně. Nedá se
předpokládat, že by se zde noví osadníci usídlili

dobrovolně. Navíc to bylo v době, kdy se v Evropě
střídala válka s nájezdy cizích vojsk, a množství zběhů
z těchto vojsk, kteří se logicky mohli živit pouze lupem,
si vybralo právě tento prales pro své řemeslo. Proto noví
osadníci tato místa opouštěli, doslova z nich utíkali.
Hned na počátku 17. století trpěla Morava nájezdy
Bočkajovců, Uhrů (Maďarů), kteří se vzbouřili proti
císaři. Sova v Dějinách Napajedel píše:
Počátkem 17. století stala se jihovýchodní Morava
cílem loupeživých nájezdů maďarských, zvaných
Bočkajových. Bočkaj se zmocnil severních Uher a žádal
moravsko-slezské stavy o pomoc proti císaři. Po
zamítnutí došlo dne 1. května 1605 ke vpádu
bočkajovců k Uh. Brodu, v kteréžto době celá
jihovýchodní Morava směrem k Malenovicům, Zlínu,
Valaš. Meziříčí a Holešovu byla zpustošena, pálena a
obrácena v poušť. Obyvatelstvo její bylo vražděno aneb
odvlečeno do zajetí. Mnoho také pomřelo.
Jakmile skončily nájezdy Bočkajovců, začala
třicetiletá válka. Hned zpočátku měla pro naši zemi
tragický začátek – stavovské povstání ukončené bitvou
na Bílé Hoře. Tato událost se překvapivě dotkla
i budoucích Halenkovic. Josef Daniš v Dějinách obce
Halenkovice to zaznamenává takto:
Mezi lidem byla uchovávána paměť, že po bitvě na
Bílé Hoře (1620) ti osadníci, kteří se přidržovali
náboženství česko-bratrského, utekli se do lesů a hor a
tam se usadili živíce se zhotovováním necek, beček. Pak
si roztroušeně vystavěli obydlí a proto osada
Halenkovice je tak roztroušena.
Velmi zajímavý důvod pro posouzení charakteru
obce. V dalším textu Josef Daniš potvrzuje, že na místě
dnešních Halenkovic byla provedena neúspěšná
kolonizace již dříve:
Obec Allenkovice byla založena r. 1627. Tato obec
při popisu napajedelského panství z r. 1640 se vzpomíná
jako Allenkovice Nové. Z toho lze souditi, že byly kdysi
původní staré Allenkovice. Podle názoru spisovatele
Praska (?) stály mezi Halenkovským dvorem a Dědinou.
Stavení byla zbudována ze dřeva. Válkou třicetiletou
domy byly vypáleny a zničeny.
Události třicetileté války popisuje také Václav Sova:
Velmi často ve válečných letech do r. 1628 byly
vypáleny a zpustošeny Napajedla, Halenkovice,
Spytihněv. Malenovice byly úplně vypáleny a
zpustošeny Mansfeldovými voji r. 1626, část
obyvatelstva odběhla a více se nevrátila. Opětné
obsazování dálo se poznenáhlu lidmi povětšinou ze
Slezska a z různých končin Moravy, Čech a Uher. Za
těchto i pozdějších válek celé osady obyčejně lehly
popelem. Vždyť vše bývalo ze dřeva, protože ho bývalo
dost v okolních lesích. Hospodář býval si sám tesařem,
zedníkem, pokrývačem, stolařem i často kovářem. Jak

Erb Rottalů, zdroj: Wikipedie

14

č. 99 2021/3

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ
Pikle pana Jana Rottala a co na to okolí

to slátal, tak. Jen když měl kde hlavu ukrýti. Vždyť dožil
se doby, kdy nebyl pánem ani toho co si sám
uhospodařil a vystavěl.
Úspěšná byla až kolonizace této oblasti za Jana
Antonína Rottala. Ten oblast osídlil lidmi z Valašska,
snad někde od Vsetína. Ti byli zvyklí na život v horách,
na salašnické hospodaření. Ale, a to Jan Rottal poznal
později, jako strážci zemských hranic, požívali jistý
stupeň svobody. Tím se od „místních“ usedlých lišili. A
zdá se, že Jan Rottal toho využil.
Byl vojenským velitelem Moravy a řešil nepřetržité
vzpoury Valachů. Přestože jeho obvyklý způsob trestu
byly šibenice, zvolil tentokrát jinou zbraň. Přesídlení
vzbouřenců. Byla-li tato změna „převýchovy“ výsledkem
přesvědčování paní hraběnky, nebo z jiného důvodu,
ponechme lidové fantazii. Samozřejmě, že způsob života,
zvyky a možnosti nových osadníků byly zcela jiné než
způsob života okolních obyvatel. V mnohém byly proti
sobě. Snad nejpřesvědčivějším dokladem o tom je
stížnost opata velehradského kláštera Jana Greifenfense
kardinálu Ditrichsteinovi (Sova Dějiny Napajedel):
Velehradský klášter byl roku 1626 dobyt Valachy a
zpustošen. Opat velehradský, páter Jan Greiffenfelse si
listem z 30. 5. 1634 stěžuje kardinálu Ditrichsteinovi na
Jana svobodného pána z Rotálu:
„že nechal přivézt do těchto hor a lesů velké
množství valašského lidu – z těch Valachů kdoví odkud
přišlých, aby si tam zřídili salaše, dobytek pásli a lesy,
klášteru na truc, plundrovali. Valaši, Bůh ví odkud
přišli, usazují se mezi hlavními silnicemi a blízko
kláštera a konvent, jako už podvakráte od Valachů byl
vyrabován, nebude ani hodinu jistým a poněvač Valaši
mohou se svobodně v lesích toulati, mohou si snadno
zříditi zbojnická doupata, z nichž budou přepadávati a
vražditi cestující.
Prosí proto pana kardinála by jako zemský hejtman
takové bezprávné jednání panu Rottalovi zakázal,
klášter v jeho svobodách chránil a konečně panu
Rottalovi nařídil, aby své poddané k faře spytinovské
příslušné přidržel k tomu, aby desátek, o němž neví,
kam se odvádí odváděli, kam jim opat poroučí, by
pomocí tohoto desátku mohl být postaven kostel
spytinovský před několika roky řekou Moravou
odnesený.“
Takže kromě zbojníků, zběhlých vojáků, hrozilo
nebezpečí i od přesídlených Valachů.
Pověst povídá, že na Budačině byla celá rota
zbojníků. Tito měli také hospodyni, která v Hradišti
vyzradila jejich úkryt. Vojsko Budačinu obklíčilo a
zbojníky zajalo. Zajatí zbojníci byli v Napajedlích
odsouzeni k smrti. Jan z Rottalu, majitel halenkovských
lesů zbojníky na jejich prosbu osvobodil, ale museli
slíbiti, že se polepší a dovolil jim, aby si vystavěli
chaloupky a poctivě obdělávali půdu. Ves, takto
vzniklou nazval po své manželce Alině Bruntálské z
Vrbna Alenkovice.

Ano, konečně jsme se prokousali až k tomu, co jsme
již dávno tušili. Takže důležité osoby, které měly svoji
roli při zakládání Halenkovic (Allinkovic), byly majitel
panství Jan Antonín Rottal, jeho žena Alinka z Vrbna a
Valaši, loupežníci obrácení z loupežnického řemesla na
počestné hospodáře. Paní Alinka zde sice není zmíněna,
ale to je jistě jen opomenutím pana Sovy.
Kdo to byl Jan Antonín z Rottalu? Tentokrát si
vezmeme na pomoc encyklopedii Wikipedie:
Jan z Rottalu (*1605 +1674) byl moravský šlechtic z
původně štýrského rodu Rottalů. Řadu let zastával
nejvyšší zemské úřady na Moravě. Za třicetileté války se
stal významnou osobností habsburské monarchie. Byl
povýšen na hraběte, a získal Řád zlatého rouna. Pro
svou rodinu vybudoval rozsáhlé majetkové zázemí na
Moravě (Holešov, Napajedla).
Znal dobře prostředí Valašska, proto byl také
v letech 1643-1644 pověřen potlačením valašských
rebelií a získal přitom značné pravomoci od císaře pro
celou oblast východní Moravy. Vojenskému zásahu
proti Valachům velel osobně, poté v Brně předsedal
soudu nad předáky vzpoury a 200 jich nechal popravit.
Došlo také na vypalování valašských vesnic. Díky
bezohlednému výkonu státních úřadů a utlačování
poddaných se mu dostalo přezdívky Zlý Rotál.

Jan z Rottalu, zdroj: Wikipedie
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Hraběnka Alina Bruntálská z Vrbna, majitelka
Kvasického panství, byla vdova po Jiříkovi z Vrbna,
kterému byl pro jeho účast na stavovském povstání proti
císaři Ferdinandovi II. zabaven majetek, byl uvězněn a za
vyšetřování ve vězení zemřel. Hraběnka Alina byla velmi
bohatá, o čemž svědčí seznamy jejích šperků, které se
dodnes zachovaly. Nevíme přesně, kdy se narodila, ale
do manželství s Janem Antonínem Rottalem šla se třemi
dětmi.
Podrobně se s oběma „zakladateli“ Halenkovic
můžeme seznámit ve vynikajících příspěvcích Antonína
Stratila v Halenkovickém zpravodaji č. 94 a 95.
Jan Rottal nebyl žádný lidumil, když na svých
pozemcích usadil vzpomínané loupežníky nebo povstalce
s rodinami, a dal jim k užívání půdu. Byl veden
především očekávaným ziskem, protože místo neužitečného pralesa získal půdu a na ní usazené poddané,
ceněnou pracovní sílu. Nevíme sice, jak probíhala
přeměna loupežníků, (tak romanticky popisovaná v
ústním podání) vzbouřených Valachů, původně
odsouzených k smrti, ale podle stížnosti opata
velehradského kláštera kardinálu Ditrichsteinovi to
vypadá, že hrabě Rottal využíval někdy loupežnických
dovedností svých poddaných pro vlastní zájmy.

Hrabě Rottal je tvrdě prosazoval. Jeden příklad. Udál
se v roce 1628, tedy v době, kdy v katastru dnešních
Halenkovic byli první osídlenci. Zdá se, že Rottal mezi
obcemi a jejich zástupci příliš nerozlišoval, bral to jako
voják „z jedné vody načisto“.
Napajedelský pán Jan Rottal v dobách 30 leté války
hleděl nabýt velké moci a co nejvíce rozmnožiti své
statky. Poddaný lid utiskoval, zvyšoval roboty, desátky a
povinnosti způsobem nespravedlivým. Tak si třebas dal
svolati v měsíci srpnu 1628 poddané napajedelské, ke
dveřím světnice, kde se shromáždili, postavit dráby, pak
kázal zatopiti v kamnech a tak dlouho přikládati až
nemohli horkem vydržet a podvolili se mu robotovati
týdně dva dni po tři roky. Podepsali zápis, byli
propuštěni ale pak shledali, že slova „po tři roky“ byla
vynechána, bez nich to znamenalo navždy. Stěžovali si u
olomouckého arcibiskupa Dietrichštejna, ale pan Rottal
se ze všeho vymlouval. A zatopiti že kázal, protože když
jel na koni do Napajedel, velmi zmokl, chtěl tedy
uschnout a šat svůj usušiti.
Také se říkalo o tom, jak Rottal utiskoval svoje
poddané. Třeba jim dával syrová jablka k sušení,
s příkazem nasušiti ze dvou měřic jednu. Taky dal do
každého hospodářství po podsvinčeti, aby mu ho
vykrmili. Když pak je neměli čím krmit, dovolil jim
sbírati žaludy v jeho lesích. Měli však za toto povolení
odsypati mu 300 měřic nasbíraných žaludů. Nutil též lid
kupovati za drahé peníze jeho obilí a palivové dřevo.
V dějinách Napajedel uvádí Sova i další Rottalovy
výstřelky.
Proč se tak choval? Valašští přesídlenci působili na
místní divně. Neměli za sebou dlouhodobou tradici
kultury a vzdělávání, jak bylo normální na
velkomoravském území. Nejen panstvo, ale i prostí
občané se podíleli na tom, že se mohou někomu slabšímu
beztrestně vysmívat. Nebylo to jen nějaké nevinné
„hecování“, ale odrazilo se to i v úředních dokumentech.
Příkladem může být historie opisu nadační listiny:
Roku 1675 vzpomínají se dědiny Alinkovice a
Eleonorovice při sepisování sirotčího statku
napajedelského. Při tomto sepisování tehdejší osadníci
vzpoměli si na nadační listinu, která jim byla dána při
zakládání dědiny Alinkovic, a kterou roku 1663 při
obléhání Vídně Turky, kteří činili loupeživé nájezdy až
do zdejší krajiny, z opatrnosti v hrnci do země zakopali.
Tato listina jim v zemi shnila a aby se mohli v čas
potřeby odvolati, požádali purkmistra a radu
královského města Uh. Hradiště o vydání opisu
nadačního listu.
„My, Purkmistr a rada Královského města Hradiště
v markrabství moravském známo činíme přede všemi
vůbec a tu, kdež toho potřeba ukázati bude, že jsou před
nás předstoupeni Starší a obce ouřední osoby dědiny
Alenkovické ku správě napajedelské náležející a nám tu

Jan z Rottalu, zdroj: seznam.cz
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zprávu učinili kterak oni Nadání na pergameně od
vrchnosti své majíce, dle kteréhož roboty, daní a
povinnosti panské jsou konali a dosavad konají v ten
nešťastný tatarský vpád co nejlépe zachovati chtíce
z hlouposti své do země v hrnci skryli. To pak Nadání,
že jim v té zemi přijdouc na ně mokro shnilo a jen
toliko kúsky pergamenu a osm pečetí, které na ni
přivěšeny byly od něhož že zůstaly...
Dále nemusíme citovat, kopie listiny je vyvěšena
v kanceláři starosty Halenkovic.
Okolní obce se k takovému posuzování nových
sousedů chutě přidávaly. V kronice obce Jankovice je
zaznamenáno:
Halenkovským se naši posmívali. Každý halenkovjan je „uprímný“ a musí jako takový mět pět er: Do
chalupy má tri schodky, nad dverama vymalovanú
krepelku, a pred chalupů má mět nasazený orech a
strešňu krupaňu.
Ano, i rozdíly v řeči byly důvodem k posmívání. Inu,
rozdílnost není ani dnes počítána mezi to, co život
obohacuje, ale může být záminkou k posměchu.
Zejména, jedná-li se o slabšího, který má malou možnost
se bránit. A Valaši přemístění do nového prostředí, byli
dobrými terči jejich posměchu.
Těžko se obhajovali. Vždyť již při usazování, bylo
přidělování půdy a tedy i možnosti hospodaření zcela
jiné než u původních obyvatel. To bylo ve společnosti,
kde postavení a důstojnost hospodáře bylo závislé na

velikosti jeho půdy. To si uvědomovali již tehdy při
rozdělování půdy:
Když se roku 1667 konalo sepsání lánů v kraji
hradištském, nebylo v Halenkovicích a Eleonorovicích počítáno na lány, (což je v protokolu zvlášť
vytknuto) protože tu nebylo ani půlláníků, ani
čtvrtláníků počítáno bylo jen na měřice.
Lán bylo cca 38 hektarů, měřice asi 1/5 hektaru.
Lechner podrobněji informuje o rozlohách hospodářství. Píše:
Osadníci měli původně humno a mimo louky
každý na 8 měřic role. Toho roku 1634 přidává se po
sedmi měřicích role za zvláštní plat, za roční činži,
proto se takové pole nazývá později činžovní a mohlo
se od podsedku odděliti dáním, nebo prodejem, kdežto
pole na 8 měřic bylo od podsedku neoddělitelné, bylo
jemu vlastní. Tedy před r. 1634 při osazení dostali
8 měřic a r. 1634 přiděleno jim 7 měřic.
At´ počítáme, jak počítáme, stále je té půdy na
hospodaření málo, takže zde usazení hospodáři
z Valašska nesahali místním, vzpomeňte si na Naše
furianty, ani po kolena.
Tímto zjištěním končíme osmou část Halenkovických pokladů. Příští část by měla být poslední. A
co v ní bude, tak na to jsem sám zvědavý.
Antonín Slaník

Jak Pepek vyhrál nad rakovinou
Tato příhoda o nejlepším kamarádovi mého života,
Pepkovi, je poslední, co o něm píši. Je to tak zvláštní,
že nelze posoudit, zdali je to jako jeho ostatní zážitky
veselé či neuvěřitelně vážné. Je to složité vysvětlit, ale
pokusím se o to.

máme tu hosťa, daj ohřít klobásky a nalej nám po
kalíšku.“
Překvapeně jsem se jak pitomec zeptal: „Ty to
možeš?“ A on mi odpověděl se svým šklebivým
úsměvem: „Co bych tady těch šest měsíců měl dělat?“ a
přiťukli jsme si beze slova „Na zdraví“... a spolu dopili
půllitrovou láhev... ani nevím, kdy jsem došel domů.
Pepek takto přijímal i ostatní kamarády, a jeho stav
se nezhoršoval po šesti měsících, ani po roce a vydržel
tady dalších sedmnáct let.
Celou dobu svoji nemoc znevažoval, „že si ji vyléčil
sám halenkovickou slivovicí.“

Celý příběh se udál následovně. Pepek už měl po
šedesátce. Dověděl jsem se, že je v Brně v nemocnici na
Žlutém kopci, kde se léčí onkologická onemocnění.
Pepkovi tam léčili stejné onemocnění jako měl Jan
Werich, rakovinu v krku. Co bylo nejhorší, že jej po delší
době léčby poslali domů jako beznadějný případ. Musel
jsem ho navštívit..., co mu mám říct? Nesmyslně
utěšovat nebo projevit lítost? Byla to nepříjemná situace.
Přišel jsem k němu domů, byl celý pobledlý
z nemocničního pobytu, v rozpacích jsem vykoktal: „Jak
to s tebou vypadá??“ On mně odpověděl: „Blbě, dávajú
mně tak šest měsíců života a mosím držat přísnú dietu,
nekúřit a nepit alkohol.“
Taková odpověď mě šokovala a nastalo trapné ticho.
Pepek to přerušil zavoláním: „Mamko, poď za nama,

Jestli se stal zázrak, nebo ta slivovice jej vyléčila? To
nechci vyvracet ani dokazovat, co jsem uvedl, ale taková
byla skutečnost.
Jestli v tom bylo něco jiného, tak bych připustil ten
psychologický a posvátný výrok Ježíše Krista: „Lazare,
vstaň!“… a Pepek vstal tak svérázně jak svérázný byl
jeho život.
František Libosvár

17

č. 99 2021/3

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

S dřevěným kufrem až na drsnou Šumavu
Začátkem října 1958 jsme my, halenkovičtí branci
ročník 1939 a zbytek ročníku 1938, pod vedením
zástupce MNV p. Josefa Soukupa odjeli do tehdejšího
Gottwaldova k odvodu ke splnění občanské povinnosti – dvou roků základní vojenské služby. Pan Soukup
byl přizván do komise s lékaři, vojenskými specialisty
a politickými zástupci okresu. Komise vybírala
adepty do jednotlivých profesí: řidiče, tankisty, výsadkáře, kuchaře, lapiduchy (zdravotníky), spojaře,
PTP a jiné. Dále vhodné adepty pro vojsko ministerstva vnitra – strážce státních objektů, skladů
munice, vysílaček (posádka Topolná), a hlavně vojáky
pro ochranu státních hranic – tzv. pohraniční stráž a
též hradní stráž.
Já jsem ke svému velkému překvapení vyfasoval
pohraniční stráž. Možná se „přimluvil“ pan Soukup.
Překvapen jsem byl proto, že můj otec nebyl člen KSČ,
mí rodiče nebyli ani členy JZD.
Pak to začalo. 1. listopadu 1958, já s dřevěným
kufrem, který zhotovil stolař pan Trvaj, jsem nastoupil v
6 hodin ráno v Otrokovicích do zvláštního vlaku. Po

dlouhé strastiplné cestě přes Břeclav podél jižní hranice
jsme v pozdních večerních hodinách dorazili do Českých
Budějovic. Na civilní oblečení jsme dostali papírový
pytel, který byl obratem poštou odeslán domů.
Odevzdával se i občanský průkaz. Dříve než jsme se
oblékli do zeleného, musel nastoupit holič, pak
následovala sprcha a již ve vojenském oděvu proběhlo
focení na vojenskou knížku. Fotky byly hrozné, jako
bychom proletěli komínem. Poté jsme se přepravili do
Vyššího Brodu do bývalého kláštera (dnes chráněná
památka), kde měla výcvikové středisko budějovická
brigáda pro nováčky. Pojmulo asi 170 vojáků. Po
ubytování nastala první akce, a to natloukání slamníků slamník musel mít tvar hranolu.
Budíček býval v 6.00 hodin, pak následovala osobní
hygiena, v 7:30 byl nástup na nádvoří, kontrolovalo se
oblečení (i knoflíky), čisté boty. Chudáci byli kluci, kteří
se začali brzy holit. Kdo byl špatně oholen, musel zpět na
ubytovnu a do pěti minut se hlásit zpět na nádvoří,
někteří byli víc pořezaní jak oholení.
Následovala rozcvička, která probíhala venku před
klášterem. V listopadu na Šumavě žádná sranda. Horní
část těla zakrývalo jen tričko nebo jsme byli i bez něj.
Jednou se stalo, že zastavil náklaďák a řidič volal
desátníka, že se nestydíš, jsi o rok starší, tak se vysvleč a
cvič s nimi!
Po snídani následovalo denní zaměstnání, různé
nástupy a hlášení. Voják při ohlášení svého jména musel
odpovědět: „Zde, sloužím lidu.“ nebo „Poručíku, přišel
jsem na váš rozkaz, dovolte mně odejít.“ Následovala
pořadová cvičení. Při pochodu měla četa čtyři družstva,
která se řadila podle velikosti. Chodil jsem v první řadě,
hned za velitelem čety, zpravidla poručíkem. Vedle mě
pravidelně chodil Ruda Franěk, byl z jiného družstva.
Později jsem ho potkával na Halenkovicích, byl to chatař
na Zemanových. Nejčastěji zpívaná pochodová píseň
byla Okolo Hradce. Následoval nácvik přísahy, seznámení se zbraněmi: puškou, samopalem, granátem. Ostré
střelby, hod granátem. Nejvíce času bylo věnováno
nácviku ochrany státních hranic, cvičným hlídkám nebo
zadržení. Vše doplňovalo politické školení. To nesmělo
chybět.
Teplá voda tekla dvakrát v týdnu, ohřev na nádvoří
zabezpečoval kotel a dvě parní oračky. Jídlo se podávalo
třikrát denně, brambory nebo knedlíky byly připraveny
do velkých necek (trok), z nich to kuchaři servírovali.
Byla tu vojenská prodejna Arma. Balíky se namátkově
kontrolovaly. Když přišel balík, pro adresáta nikdy toho
moc nezbylo, obzvlášť pokud byl z dědiny. Po koláčích
se jen zaprášilo. Jeden voják si svůj balík zamkl
do skříňky, něco se mu pokazilo, a pak nastala situace
jako u Švejka. Nebyly výplachy žaludků, ale úplavice,
výtěry. V první polovině prosince byla přísaha, to se
mohlo jít na vycházky, a taky to špatně dopadlo. Někteří
vojáci si ještě nezvykli dodržovat nějaká pravidla, a když
se skoro po dvou měsících dostali z kasáren, tak se
nevrátili ve stanoveném čase do 24 hod. Následoval
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bojový poplach, plná polní a puška, po kolena sněhu a
cesta do kopce. Myslel jsem si, že jsou to poslední chvíle
mého života.
Tři měsíce u výcvikového střediska se uzavřely a
mohla začít pravá služba na hranici – čáře. Přesun za tmy
obstarala vojenská Tatra s plachtou. Naše měla cíl –
prapor Nové Hrady. Část vojáků zůstala na praporu, větší
část, asi 25 vojáků, zůstala též na Nových Hradech na
rotě s názvem Sokolí hnízdo. Odváděl si nás velitel roty,
kapitán, byl to frontový voják. Šlo se z kopce. Po ujítí
půlky cesty asi 700 m se ozvalo velké hurá od mazáků,
ročník 1937. Oni ještě sloužili 27 měsíců, aby vykryli
chybějící vojáky, kteří se tři měsíce připravovali ve
výcvikovém středisku (pak se sloužilo normálně 24
měsíců). Napomohl k tomu možná již plně funkční
EZOH – elektrické zabezpečení ochrany hranic.
Vrátím se ještě k sídlu roty Sokolí hnízdo u Nových
Hradů. Toto údolí bylo součástí Terčina údolí, které své
ženě Terezii nechal vybudovat hrabě Jan Nepomuk v r.
1736. Byl to park o rozloze 138 ha s cizokrajnými
dřevinami, vzácnými stromy, dokonce s umělým
vodopádem. Toto lesní hraběnčino sídlo navštívil
dokonce sám císař František II.
Vraťme se ale k našemu poslání ochrany hranic.
Začátek byl náročný, neznámá krajina, divoká příroda,
husté lesy, opuštěná obydlí. Zvyknout si na výstupy k
pozorovatelnám (na „špačkárny“) nebylo snadné, hlavně
v zimě na lyžích v hraničním pásmu v bílých maskáčích.
Na začátku nám to znepříjemňovaly i ty různorodé
názvy, například Mordová rokle, nebo též zvuk
telefonního nebo elektrického vedení jako ve filmu Král
Šumavy. Sloužilo se většinou šest hodin, plus k tomu
různé aktivity, politické školení, četba tisku, úklid.
Služba byla za každého počasí, mráz byl až -27 °C,
stanoviště pod stromem, kde se dalo navázat spojení s
rotou, to bylo též na pozorovatelnách. Dvoučlenné hlídky
vypravoval a úkoloval dozorčí - důstojník roty, dohlížel
taktéž na nabitou zbraň. Po ukončení služby vždy
kontroloval zásobník s ostrými náboji i uložení zbraně.
Vedoucí hlídky, většinou voják druhým rokem nebo po
absolvování Péešky (poddůstojnické školy), podával
dozorčímu hlášení o průběhu služby. Hlídka se po
opuštění roty pohybovala stylem, že první šel člen
hlídky, v odstupu 10-12 m šel vedoucí hlídky. Šlo se
velmi volně, cesta na stanoviště byla v čase služby.
Například dvě hodiny trvala cesta na stanoviště, dvě
hodiny služba na stanovišti a dvě hodiny byly na cestu
zpět. Někdy v noci byla tma jak v pytli, pěšina v lese tak
úzká, že ji určoval jen průzor v korunách stromů. Stávalo
se, že někdy i ty dvě hodiny na cestu nestačily. Kdyby
nás tady chtěl někdo přepadnout, tak při dodržení
stanoveného rozestupu by druhý člen hlídky ani nemusel
nic postřehnout. Rozestupy se tolerovaly při chůzi
městem Nové Hrady nebo také zbytkem vesničky Veveří,
kde žili ještě starousedlíci, kteří byli vděčni, když mohli
s námi prohodit pár slov. Zůstalo tu pár domů, na které se
podle poválečných smluv o vysídlencích nesmělo

sáhnout. Opodál byla pozorovatelna Vrchota, pojmenovaná po dřívějším statku. Druhá pozorovatelna byla u
zmíněné Mordové rokle, poskytovala krásný výhled na
rakouskou vesničku Pyhrabruck s celním úřadem. Měla
tu sídlo rakouská hraniční policie – Colvašáci. Jezdil tam
pošťák, podle kterého by se mohly nařizovat hodinky,
vždy přesně v 9 hod. Silnice spojovala rakouský
Pyhrabruck a české Nové Hrady. Za hranicí na našem
území stála budova naší celní správy, postavena byla asi
po válce. Tehdy měla vybitá okna, v noci za velkého
větru vždy bouchaly rámy oken a dveře. Budova stála
mezi státní hranicí a drátěným zátarasem. Asi 1 km od
této silniční spojky byla třetí pozorovatelna umístěná v
lese. Všechny byly postavené z české strany před třemi
stěnami drátěného zátarasu. Na prostřední stěně bylo
instalováno vybavení pro elektrickou ochranu hranic EZOH.
Po příchodu na rotu z výcvikového střediska bylo na
jídelně připraveno 8 kg marmelády v plechovce, říkalo se
jí Hitlerův špek a chleba na dosycení. Pro ty, co neměli
zrovna službu, bylo k jídlu v 10 hod. od kuchařů maso z
polévky. To bylo mimo dobrou stravu. Mazáci se na nás
bažanty nijak nepovyšovali, mimo úklid. Brzo prohlédli,
jak byl kdo z domova naučený, hlavně co se týkalo
pořádku. Ubytovna byla dřevěná, takže pro některé
koumáky nebyl problém vylít na podlahu vědro vody,
pak sekyrou pozvednout desku z podlahy a smetákem
tam vodu smést. Brzy na to přišel dozorčí roty a bylo zle,
provinilci dostali rajony na tak dlouho, než se naučili
pořádku. Já jsem z toho vyšel pod pohrůžkou, že jakmile
za někoho něco udělám, budu rajony dělat sám. Heslo
„co je mokré je čisté“ nevyšlo.
Pokračování příště.
František Gabryš

Odchod do civilu
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Spáčilova naučná stezka, část druhá
Start tohoto turistického pěšího výletu, druhé části
Spáčilovy naučné stezky (NS), je u Lesního penzionu
Bunč. Trasa je upravená do okruhu a začíná na
přilehlém parkovišti, pokračuje přes Komínky až na
Kostelany a zpět na Bunč. Délka je asi 12 km. Jsou to
tři zbylá zastavení naučné stezky. V určitých úsecích
je mírně odkloněná, doplněná o zajímavosti, které
byste cestou po silnici neviděli.
Bunč (479 m)
Turistická chata Bunč, původně nazývaná Turistická
útulna hostinská na Bunči, leží pod samým vrcholem
hlavního chřibského hřebene při silnici mezi obcemi
Zdounky a Modrá. Tudy vedla už v dávné minulosti tzv.
Hradská cesta z Uherskohradišťska na Kroměřížsko a
Brněnsko. Podle starých historických záznamů někde v
těchto místech stávala zaniklá ves Rudy, zmiňovaná ještě
v roce 1481 jako součást panství Zdounky, kde bývalo
pravděpodobně i strážní místo. Některé prameny uvádějí,
že místo získalo svůj název Bunč podle významné
moravské osobnosti Christiana Alexia Buntsche, který se
sem uchýlil v roce 1682 i se svou rodinou z Hradiště.
Zde uprostřed lesů, hledal hradišťský syndikus a právní
zástupce velehradského konventu ochranu před morovou
nákazou.
Kroměřížský Klub československých turistů vybudoval na Bunči v roce 1921 turistickou útulnu, která
tehdy patřila k nejlépe vybaveným turistickým objektům
v republice. Tenkrát ji využívali především poutníci
směřující na Velehrad či výletníci na kolech a
motocyklech.
Ve 30. letech minulého století se začal připravovat
projekt první československé dálnice, která měla vést
přímo přes Bunč. Hlavním iniciátorem stavby byl tehdy
J. A. Baťa a v roce 1939 začaly první přípravné práce. Od
začátku roku 1942 byla útulna na Bunči, tehdy již pod
německou správou, využívána jako kanceláře a ubytovna
technického personálu, ale ještě téhož roku byla stavba
dálnice zastavena. K výjimečně dramatickým událostem
tu došlo na samém sklonku 2. světové války. 18. dubna
členové partyzánského oddílu Olga zajali na zámku v
Hošticích (nedaleko Morkovic) německého generálmajora Dietera von Müllera, velitele 16. tankové divize.
28. dubna 1945 byl sveden boj na Bunči, partyzánům se
zdařil útok na nákladní automobil obsazený příslušníky
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SS. V následující přestřelce byla většina z nich pobita,
partyzáni ukořistili zbraně, střelivo a granáty. Ještě téhož
dne německý oddíl útulnu i s přilehlými objekty vypálil.
Souběžně s tím se nacistické komando pomstilo na
občanech nedaleké Salaše a 19 mužů postříleli a 1 ženu
zabili. I když přesné okolnosti této události se nikdy
úplně neobjasnily. Kamenný památník na Bunči
připomíná padlé partyzány oddílu Olga, který byl
součásti 1. československé partizánské brigády Jana
Žižky. Na budově turistické chaty je pamětní deska se
jmény tří padlých partyzánů, kteří zahynuli přímo na
Bunči. V roce 1946 členové KČT zahájili obnovu
budovy, po roce 1990 se jako nájemci budovy vystřídalo
několik provozovatelů a od roku 2004 je majitelem a
provozovatelem akciová společnost Rudolf Jelínek.
Okolo roku 2008 či 2009 proběhla na Bunči rozsáhlá
přestavba, která zvýšila komfort ubytování a služeb, ale
taky zvedla ceny. Levně se dá ubytovat jen v přilehlých
srubech. Najíst se můžete ve stylové restauraci nebo
venku na zahrádce. Dnes se objekt jmenuje Lesní
penzion Bunč.
Než začnete s výšlapem, můžete si prohlédnout
pomník padlých partyzánů z oddílu Olga. Je nedaleko
parkovací plochy vlevo ve směru cesty na Brdo.
Postaven byl z pískovcových kvádrů k výročí osvobození
v roce 1965. Zastavit se můžete i u zvoničky, která se
nachází u křižovatky silnic v těsné blízkosti penzionu.
Původní zvonička byla postavena v roce 1932 tehdejšími
členy Klubu československých turistů. Zdejší hajný tu
třikrát denně vyzváněl – ráno, v poledne a večer pro lesní
dělníky a pochopitelně i turisty, kteří se nacházeli v
blízkosti Bunče, aby měli pojem o čase. Koncem války z
ní byl odcizen zvon (některé prameny uvádějí, že ho v
roce 1964 odvezli příslušníci lidových milicí) a později
zvonička chátrala a zbylo pouze torzo. Proto v rámci
Programu 2000 zdejší Správa lesů ČR v Buchlovicích
provedla podle dobových fotografií její renovaci. Blízko
chaty je spousta informativních tabulí a map. Je tu i
zastavení č. 1 NS – Bunč. Poměrně novou informací je
umístění pamětní desky r. 2020, která připomíná, že v
Chřibech, konkrétně na Bunči, proběhly 1. orientační
závody v tehdejším Československu. Bylo to v roce 1950
a zúčastnilo se jich 123 běžců převážně z okolních měst,
ale i z Rožnova pod Radhoštěm a Valašského Meziříčí. V
okolí je toho k vidění mnohem víc, ale o tom až příště.
Začneme s výstupem na protější kopec. V těsné
blízkosti silnice vedoucí na Modrou uvidíte velký
zajímavě tvarovaný pískovec (hraniční kámen – tvoří
hranici katastrů Roštína, Kostelan, Jankovic a
Velehradu), do něj je zabudovaný dřevěný kříž s
kovovým Ježíšem. Bylo tu jedno ze zastavení při pouti
do Žarošic. Tady začíná stezka vedoucí k prvnímu
záchytnému bodu, což je vyhlídkové místo (označené na
mapce č. 2). Výhled odtud je zejména na penzion Bunč,
křižovatku silnic a přilehlé lesy. Začínají tu menší skalní
útvary. Při výstupu si všimněte malé chaty – dříve
trampské. Prý se tomuto místu říkalo „na medvědím
ranči“. Trampové tu po sobě zanechali dva zvláštní
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„výtvory“. Na kameni u chaty je vymodelovaná podivná
hlava staříka a na blízké skále vyrytý ženský akt.
Vystoupáte-li výš, postupně se skály zvětšují. Odtud
můžete při dobré viditelnosti dohlédnout až na Holý
kopec nebo na hrad Buchlov. Mezi stromy uvidíte část
telekomunikačního vysílače, který je na vedlejším
vrcholku Jílová (544 m). (Vysílač je možné vidět i z
Halenkovic z vyhlídky Šárka. Tak lehce určíte, kterým
směrem je Bunč). Skalní útvary, které budete míjet, vás
budou provázet až k Horním Komínským skalám. Proto
doporučuji nescházet na značenou trasu, i když to trasa
umožňuje, ale stále pokračovat lesem. V současné době
je terén dost náročný, probíhá zde těžba a úklid stromů
po polomu. Na opačné straně tohoto vrcholku stojí dvě
větší pískovcové skály, které jsou částečně sesuté,
připomínají lom. Možná, že se tu kámen těžil, na dálnici
ho potřebovali hodně. Kdo ví? Dolů nevede žádná
vyšlapaná stezka, musíte se protáhnout přes křoviny a
mlází. Kromě toho při sestupu do údolí narazíte i na
prameny Jankovického potoka v místě, které je na mapě
označeno U Kyselky. Pozor, je tu mokro a kluzko. Po
překročení potoku vás opět čeká výstup na kopec a opět
budete míjet roztroušené balvany a skaliska. Na
některých turistických webech je tento skalní pás
nazvaný Dolní Komínské skály. Mají zvláštní až bizardní
tvar, někomu připomínají vějíř, svatou trojici, dvojčata,
či strážní věže apod. Les je tu krásný, tmavý, bukový.
Přes některé skalky prorůstají kořeny stromů a zelené
mechy. Co narušuje tuto idylu? Na několika místech při
úpatí skal jsou vidět zbytky ohniště, ve výklencích
balvanů vyhořelé svíčky. Očazené a rozbité kameny
nebývají výjimkou. Některé poctili svými „výtvory“
amatérští kamenorytci. Toto k turistice nepatří a
kempovat se má v místech k tomu určených. Samozřejmě
nepočítám kameny označené písmeny (H.N a H.K) a
číslicí neboli hranečníky – hraniční kameny, které jsou
všude po celé trase už od Bunče, a které určovali hranici
jednotlivých panství. Rázem les řídne a my se ocitáme na
pěšině.
Komínky (523 m)
V blízkosti je turistické odpočivadlo a rozcestník, u
něj tabule NS – zastavení č. 2 - Komínky. Náš cíl je
jasný, výstup na vrcholek. Co říká naučná literatura o
Komínských skalách? Je to významný bod chřibských
hřbetů, skalní útvar, 523 m n.m., 1,5 km od Bunče, 2,5
km od obce Kostelany. Úzký asymetrický hřbet s
příkřejším severním svahem zalesněný listnatými porosty
s převahou dubu, buku a habru tvořený paleogenními
hrubozrnnými pískovci až slepenci soláňských vrstev
magurského flyše. Po celé délce hřbetu jsou rozesety
větší i menší skalní formy, nejrůznějších tvarů.
Nejvýraznější skalní útvar, tvořící vlastní vrchol má
pozoruhodný tvar. Je asi 8 m vysoký, téměř 20 m dlouhý
a nejvíce 5 m široký, směrem vzhůru se hrotovitě
zužující. Je to chráněný přírodní výtvor, přírodní
památkou byly Komínky vyhlášeny roku 1967 (0,50 ha).
Jedná se o evropsky významnou lokalitu.
Kdo chce znát Chřiby, musí na Komínky. Jsou dobře
dostupné po turistických značkách, a to je důvod proč tu
v sezóně bývá přelidněno. Hlavní atrakcí je menší
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skalisko na temeni skalnatého hřebenu Horních
Komínských skal. V minulosti bylo zpřístupněno ze dvou
stran do skály vytesanými schody se zábradlím. Dříve
možná vrcholek sloužil jako skvělá vyhlídka nejen na
Uherskohradišťsko, ale i na druhou stranu vrchů, k
historickému městu Kroměříž. Dnes bychom na skále
nějaké zábradlí hledali marně. Zůstaly tu jen do pískovce
vytesané schody a mezi kmeny vzrostlých listnatých
stromů probleskne nějaký ten výhled na okolní kopce a k
hradu Buchlovu. Nejlepší je za pěkného počasí od
pozdního podzimu do začátku jara, když není listí. Přesto
se na tento strmý vrch, převyšující své okolí až o 50
metrů téměř „po čtyřech“ vyplazí desítky zvědavých
návštěvníků, aby pak odtud trochu zklamaně odcházeli.
Do jednoho z kamenů pod vrcholem je vsazena pamětní
deska se vzpomínkou na Emanuela Ruperta, který zde v
roce 1998 tragicky zahynul. Byl to vůdce 11. oddílu
kroměřížských skautů.
Komínky jsou někdy nazývány také „středem
Moravy“. Údajně měly být také ohňovou horou. Na
ohňových horách se zapalovaly ohně signalizující
nebezpečí pro obyvatele obcí v nížinách při vpádu
nepřátelských vojsk do země. V době, kdy byl vrchol
vymýcen, patřily Komínské skály k proslulým
vyhlídkovým místům. Na počátku 20. stol. sem často
zajížděli hosté a účastníci honů na divokou pořádaných
majitelem kvasického panství Jaroslavem Thunem.
Několikrát se jich zúčastnil také rakouský následník
trůnu, vášnivý lovec František Ferdinand D'Este. Právě k
jeho návštěvě dala správa panství roku 1903 vytesat na
vrchol skaliska schůdky a opatřit je železným zábradlím.
Nosníky zábradlí zasazované do vyhloubených děr byly
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zalévány roztavenou sírou. Při této práci se síra vznítila a
nad kopec stoupal sloup bílého dýmu. To samozřejmě
vyděsilo obyvatele obcí, kteří o práci na skalisku neměli
ponětí. Přičinlivý žurnalista napsal článek do
hradišťských Slováckých novin a senzace byla na světě.
Seriózně se tvářící dopisovatel tvrdil, že na Komínkách
obnovila svou činnost sopka, což ostatně potvrzuje i
výskyt sopečné flóry na úpatí. Zprávu místních novin
převzaly Národní listy, odkud se dostala až do
krajanských novin v Americe. Vypráví se, že než se věc
vysvětlila, zaplatili podnikaví hostinští v okolí místním
hochům za to, že budou pálit na Komínkách mokré
bukové listí k přilákání zvědavců a zvýšení tak vlastních
tržeb. Ještě dlouho potom tu prý byl u silnice ukazatel s
nápisem k sopce. Dokonce se proslýchá, že někteří
obyvatelé z blízkých vesnice se ze strachu chtěli
odstěhovat.
Dál pokračujte středem po hřebeni skal, je to
„akčnější“. Dojdete až do údolnice a tam se teprve
napojíte na zelenou značku NS (na mapce č. 4). Při
sestupu se zaměřte na okolní kameny. Na některých
najdete pravidelné záseky a navrtané díry zřejmě po
těžbě (štípání) kamene. Pokud už máte skalisek dost,
vraťte se z Komínků k rozcestníku a dál jděte po zelené.
Bude míjet několik studánek. První je Malenovská,
nacházející se blíž skalám. Je to pěkně upravená
kamenná studánka, ale zasloužila by si znovu vyčistit a
upravit odtok, aby v ní voda nestála. Komínkovská
studánka je o kus dál, vlevo pod cestou. Má vydatný
pramen dobré pitné vody. Obě tvoří hlavní prameny
Kudlovického potoka. Kolem jsou i další bezejmenné
studánky, které jsou buď zakryté betonovým víkem nebo
je jejich okolí rozryté od zvěře.
Pokračujte značenou cestou NS. Terén je různorodý,
míjet budete výškové body Zadní kopec a Janův kopec.
Dostanete se až k dalšímu chráněnému území podobného
charakteru, což je přírodní park Záskalí. Je to přírodní
rezervace – přirozená bučina a četné pískovcové skalní
výchozy s jednotlivými balvany. Kdo chce, může se
podívat na výškový bod se skaliskem Kameňák (451 m).
Kromě buku lesního tu mají zastoupení i dub zimní a
habr obecný. Rostliny v podrostu patří k typickým
druhům květnatých bučin (kyčelnice cibulkonosná,
svízel, konvalinka), mezi nimi se vyskytují i ohrožené
orchideje kruštík modro-fialový, okrotice bílá, vemeník

dvoulistý. Dál NS vede
směrem k Rozsypalově lesní
osadě. Našim cílem je ale
odpočivadlo u smírčího kříže, proto vybočte z trasy do
leva a jděte stezkou až
narazíte na zpevněnou cestu.
Ta vás dovede ke zmiňovanému odpočivadlu. Smírčí
kříž je na červené turistické
značce a připomíná místo,
kde byl za třicetileté války
zabitý švédskými rejtary
místní hajný, který sloužil u
hraběte Rottála. Nedaleko je
studánka, která tu byla od
pradávna. Dříve se nazývala
Smírčí kříž
Cyrilometodějská. V roce
1934 ji nechal hajný Klimeš vyčistit a opravit a lidé jí
začali říkat Klimešova. Studánka dává vodu sice čistou,
ale teče jen maličko.
Kostelany
Dál pokračujte cestou dolů po červené značce až ke
Kostelanům. Budete přecházet Kudlovický potok a míjet
chatovou oblast Hrbačky. Vyjdete nad parkovištěm
u westernového městečka ranče Kostelany. Tu se můžete
zastavit, pojíst, případně zahnat žízeň nebo se jen
pokochat pohledem z malé dřevěné rozhledny, která stojí
v těsné blízkosti Saloonu. Pak přejděte na hlavní cestu,
tam se napojíte na modrou trasu, ta vás dovede až na
Bunč. V Kostelanech blízko autobusové zastávky je
tabule NS – zastavení č. 6. Kostelany. Dočtete se tu
například o těžbě ropy na Kroměřížsku. V roce 1966 se
zde při hloubkovém vrtu objevila v hloubce 1560 m, a to
ve velmi dobré kvalitě. Používala se ve farmaceutickém a
potravinářském průmyslu. Ropa se zde čerpala a
odváděla ropovodem až na železniční stanici ve
Zdounkách. Těžba začala r. 1968 a prakticky skončila
r. 2016. Z třiceti čerpacích sond zůstává na dobývacím
území posledních sedm, důvodem je vyčerpání ložiska.
Těžbu provádí Moravské naftové doly. Na okraji
přírodního parku Chřiby zůstává několik průzkumných
vrtů, z nichž nejhlubší má 1 500 metrů.
Název Kostelany je starobylého původu. Je odvozen
od lidí z Kostela nebo od opevněného místa, kastelu.
Podle lidové pověsti pochází název od kostelíku, jenž zde
v dávné době stával při hradské cestě. Druhá pověst říká,
že zde bydlel při založení obce bývalý kastelán z hradu
Buchlova. Vesnice byla založena asi ve 14. století na
území patřícím královskému hradu Buchlovu. Zatím
nejstarší písemná zpráva o Kostelanech je v zástavní
listině krále Zikmunda z roku 1422, která zaznamenává
názvy obcí patřících k hradu. Součástí buchlovského
panství byly Kostelany až do roku 1464, kdy byla část
panství pro zadlužení majitele Jiříka z Mošnova
odtržena. Pak se střídali různí majitelé například
Žerotínové, Rottálové a Lamberkové, posledními
vlastníky byli majitelé kvasického panství hrabata
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z Thun-Hohensteinu, a to až do roku 1945. Nyní patří ke
Kostelanům i obce Újezdsko a Lhotka.
V Kostelanech v dolním parčíku můžete objevit
památník rumunské armádě a jejich generálu Monzuimu
a také obětem z první a druhé světové války a sochu T.G.
Masaryka z roku 1938, která měla být za okupace
zničena, ale díky dobrým lidem se zachovala a dnes je
umístěna v parčíku naproti obecního úřadu. Pokud jste
hodně zvědaví, můžete se podívat na zbytek mostu
plánované dálnice nebo na výklenkovou kapličku, která
je vlevo, kousek od hlavní cesty. Napovím, most je
využívaný jako technické zázemí obce. Z Kostelan
pokračujte po silnici ve směru na Bunč, před odbočkou
na Komínky se zaměřte na studánku U růrky.

Adamova rokle - skauti

aplikaci mapy.cz. Stojí za to se na legendární trampské
tábořiště podívat. Je to příjemné až romantické prostředí.
Asi 300 metrů dál po stezce je Brázdilova studánka
vybudována v roce 1941 dělníky, kteří pracovali na
stavbě prvorepublikové, později protektorátní dálnice,
jejíž nedokončené těleso je asi sto metrů nad studánkou.
Studánka je téměř zapomenutá, v podrostu k nenalezení.
Dříve o ni pečovali trampové. Občas bývá bez vody, i
když okolní terén je podmáčený.
Odtud se vraťte zpět na silnici, můžete po stejné trase
jako jste přišli nebo pokračujte pěšinou, která je značena
jako Knížecí cesta a pak se napojte na silnici.
A teď už zbývá jen dojít do cíle. K tomu poslouží
asfaltka, která vede až na parkoviště. Jen pozor na auta.
Po zdárně zvládnuté a náročné cestě si za odměnu
můžete zazvonit na bunčské zvonici – pro štěstí nebo jen
tak pro radost.

Hledání Adamovy rokle
Adamova rokle není roklí v pravém slova smyslu, je
to spíš z údolí vystupující skála. Dříve tu byla dokonce
jeskyně, ve které prý žil loupežník Adam. S loupežníky
je spojená i Budačina, Pečínkova skála u Cimburku a
také věž Andělka na Buchlově, kde byl vězněn loupežník
Anděl. Člověk si až říká, jestli v okolí žili i nějací poctiví
lidé a jestli nejsme potomci lapků a loupežníků. Jeskyně
byla zničena při těžbě kamene, který se používal na
počínající stavbu dálnice ve 30. letech minulého století.
Stavba ustala, kámen se netěžil, a tak opuštěný lom
obsadili trampové. Dnes ho využívají kromě trampů i
skauti, což dokládají pamětní destičky jejich
významných členů upevněné na skále. Na přilehlé louce
s krásnými kapradinami vzniklo tábořiště s ohništěm a
posezením. Přístřešek byste hledali marně. Nedaleko je
jen pěkná kadibudka s výhledem do lesa. Vlastně tu
jeden přístřešek je – dřevěná schránka, kterou obsadil
malý plch. Takže nerušit. Kousek od lesního WC je
studánka U růrky, podle které můžete tuto lokalitu najít v

Bohdana Blažková
Zdroj informací: mapy.cz, cs.wikipedia.org, turistika.cz,
web obce Kostelany, idnes.cz,
kniha Na každém kroku boj od Marie Hrošové

Legenda
1. Start, Cíl – Parkoviště u
penzionu Bunč
2. Vyhlídka pod Jílovou
3. Přírodní památka
Komínky
4. Napojení na naučnou
stezku
5. Přírodní rezervace Záskalí
6. Smírčí kříž a Klimešova
studánka
7. Chatařská oblast Hrbačky
8. Zastavení NS č. 6 –
Kostelany
9. Studánka U růrky a
Adamova rokle
10. Brázdilova studánka,
napojení na silnici
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Naše školka

MATEŘSKÁ ŠKOLA

V naší halenkovické školce je v letošním roce zapsáno 64 dětí, což je plná kapacita školky. Děti jsou rozděleny
do tří tříd – Krtečci, Ježci a Žabky. Po mnoha letech jsme změnili názvy tříd, aby k sobě lépe ladily a navazovaly na sebe. Malí Krtečci se ještě batolí v hlíně a sotva trošičku vykukují ven, co se kde děje. Tak jako
maličké děti, které začnou teprve chodit do školky: někteří se sotva batolí a stydlivě nakukují do velkého
školkového světa. V tom jim laskavě pomáhají jejich milé paní učitelky Maruška Mihalová a Verunka
Horková. Ježci už jsou trošku větší a mnohem odvážněji si dupkají po světě. Aby se jim dobře šlo, doprovází
je paní učitelky Jarka Válková a Eliška Černochová. Ve třetí třídě Žabek jsou ty nejstarší děti, které hbitě
jako žabky co nevidět vyskočí ze školky ven do školy. V jejich úspěšných skocích a poskocích je podporují
paní učitelky Ilona Plisková a Simča Přílučíková. Krtečkům, Ježkům, Žabkám i všem učitelkám přejeme
krásný rok ve školce plný báječných zážitků, překvapení, kamarádů a radostných dnů.
Ilona Plisková

ZAČÁTEK ROKU
U KRTEČKŮ

Ve třídě Krtečků – nejmenších dětí ze školky, si začátkem školního roku teprve na
všechno zvykáme a nejvíc na to, že jsme bez maminek a tatínků (což pro nás není
vůbec lehké). Musíme se toho spoustu naučit – seznámit se se všemi novými dětmi,
učitelkami, s novými prostory, se spoustou hraček, učíme se hezky si společně hrát a
být dobrý kamarád.
No není to jednoduché, ale my to společně určitě dokážeme! Naše seznamování
nám ale bohužel kazí velká nemocnost dětí. Ale my určitě i všechny bacily zaženeme
a už se ve školce budeme mít jenom krásně usměvavě.
Veronika Horková

ZÁŘÍ U JEŽEČKŮ
Září ve třídě Ježků uběhlo jako nic. Jak by ne, když jsme
pořád měli co dělat. Povídali jsme si o své rodině,
kamarádech, o tom, kam patříme a kde bydlíme. Dokonce
jsme si z velkého lega postavili své kamarády. Dětičky se
je snažily také obléci, jelikož už se nám venku začíná
ochlazovat a podzim zaťukal na dvířka.
A proto, abychom nebyli nemocní, udržujeme se v
kondici pravidelným cvičením ve školní tělocvičně. To je
alespoň paráda!
Eliška Černochová

ZÁŘÍ U ŽABEK

Ve třídě Žabek se všechny děti už dobře znají, a tak se může zrovna začít pracovat.
Kdepak nějaké slzičky nebo stesky po mamince a taťkovi. Na to už jsme příliš velcí
„školkoví mazáci.“ Ale chápeme, že nám někdy může být
trošku smutno, jindy zase veselo, někdy se třeba i zlobíme
nebo napučíme,… O tom všem – o našich pocitech, jsme si
celé září povídali, hráli jsme si různé veselé i smutné hry,
vyjadřovali jsme naše pocity pomocí barev, hudby,
pantomimického předvádění.
Abychom naše pocity lépe pochopili, pomáhá nám v tom
žabák Ferda a jeho mouchy – emušáci, které dokáží úplně
přesně vyjádřit, jak se zrovna cítíme. Společně jsme si
vyrobili kouzelné zrcadlo: když se do něj maminka
s taťkou podívají, uvidí, koho mají jejich děti na světě
nejraději♥.
Kromě toho ale nezapomínáme také chodit na vycházky,
zacvičit si do tělocvičny, vyřádit se na školní zahradě,…
zkrátka tak jak to ve školce má být.
Ilona Plisková

24

č. 99 2021/3

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

BYLINKOVÉ TVOŘENÍ
V pondělí 4. října k nám do školky zavítala „bylinková teta“, aby nám poodhalila kouzelný svět voňavých bylinek.
Dětem byly představeny byliny daného podzimního období v čerstvé i sušené formě. Bylinková teta o každé
rostlince něco málo popovídala, aby děti věděly, jak se bylinky zpracovávají a jak se mohou dále využít. Děti měly
možnost si veškeré produkty ovonět, ochutnat (bylinkové sirupy nám obzvláště chutnaly), při jejich poznávání děti
zapojily všechny smysly (zrak, čich, chuť i hmat).
To, co děti ale bavilo nejvíce, byla výroba drobného bylinného dárku: látkového pytlíčku, který si děti měly
možnost samostatně vyzdobit a následně naplnit vybranými léčivými bylinami dle své volby. To nám pak nádherně
voněla celá školka kouzelnými bylinkami.
Ilona Plisková

DRAKIÁDA

Přijelo za námi divadýlko!

V sobotu 9. října 2021 zajistil Letecko-modelářský klub
ve spolupráci s MŠ a ZŠ pro děti a rodiče krásné
odpoledne.
Na modelářském letišti na Vrchovici se děti s rodiči
zapsali a vypustili svého dráčka. Počasí bylo krásné,
sluníčko hřálo, pofukoval větřík a děti i rodiče si užívali
dračí rej. Účast byla opravdu veliká. Porota pozorovala
všechny dráčky i děti a neměla to vůbec lehké. Všechny
děti dostaly krásné diplomy a sladkou odměnu.
Na modelářském letišti bylo vše jako vždy dokonale
připravené. Doufáme, že se můžeme těšit na další
spolupráci. Tímto způsobem moc děkujeme modelářům
za velmi vydařenou akci.
Veronika Horková

Jupí, do školky přijelo divadlo! Přijel se za námi podívat
dobrý kamarád všech dětí - Krteček se svou partou
přátel. Ti si ví rady s každým problémem a s každým
trápením, každou bolístku vyřeší a všechno dokáží dětem
s úsměvem vysvětlit.
Chvilkami jsme se i báli, jak to s naším Krtkem
dopadne, jestli zvládne všechno vyřešit, ale když má
Krtek (ale i my děti) dobré kamarády, kteří mu rádi
pomohou, nemohlo to dopadnou jinak, než dobře. To
jsme si oddechli a hlavně jsme se s Krtkem moc nasmáli.
Milý Krtečku, přijeď za námi zase brzy! Už teď se těšíme
na Tvé další dobrodružství!
Ilona Plisková
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Školní rok 2021/2022
Pracovníci ZŠ Halenkovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Asistentky:
Blanka Stuchlíková
Marta Moučková
Vychovatelky školní družiny:
Mgr. Pavla Kašpárková
Blanka Stuchlíková
Veronika Miklášová

Pedagogičtí pracovníci ZŠ
Ředitelka školy: PaedDr. Marie Kašíková
Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Olga Idesová
Učitelé:
Mgr. Dagmar Dudíková
Mgr. Petra Gabrielová
Mgr. Pavla Kašpárková

Provozní zaměstnanci:
Účetní: Jana Doležalíková
Školník: Marek Hildebrand
Uklízečky:
Erika Zapletalová
Yvona Chytilová
Libuše Pospíšilová
Školní jídelna:
Vedoucí školní jídelny:
Jarmila Gabrhelíková
Kuchařky:
Pavla Vlková
Anetta Súkupová
Iveta Pšenčíková
Jana Langerová

Počty žáků a třídní učitelé ve šk.roce 2021/2022:
1. třída – 17 žáků – Mgr. Hana Čechová
2. třída – 23 žáků – Mgr. Tereza Abrahamová
3. třída – 16 žáků – Marta Skýpalová
4. třída – 20 žáků – Mgr. Petra Barcuchová
5.A třída – 16 žáků – Mgr. Pavla Svitáková
5.B třída – 15 žáků – Mgr. Marcela Palúchová
6. třída – 25 žáků – Mgr. Libor Lízal
7. třída – 26 žáků – Mgr. Monika Urbancová
8. třída – 25 žáků – Mgr. Pavla Manová
9. třída – 18 žáků – Mgr. Bohdana Ambrožová
Celkem 201 žáků.

Opravy ve staré škole
Opravy a rekonstrukce školních budov v Halenkovicích pokračovaly i o letošních prázdninách,
tentokrát v budově staré školy.

Jedná se o opravu již nevyhovujících a závadných
elektrických rozvodů. V jarních měsících letošního roku,
v době uzavření mateřské školy, proběhla generální
oprava elektroinstalace, odstranění mnoha vrstev starých
výmaleb a zároveň nové výmalby v několika školkových
místnostech. Podobné práce včetně řešení nových podlah
měly pokračovat o hlavních prázdninách ve školních
učebnách staré školy. Objevily se však velké problémy se
střešní krytinou na starší části budovy nové školy, které
se musí v co nejkratší době řešit. Takovou akci je však
třeba řádně připravit a nelze ji uskutečnit při plném
provozu školy. Proto bylo s vedením obce dohodnuto, že
oprava střechy na nové škole bude probíhat o příštích
hlavních prázdninách. Na tuto akci bude však třeba
nemalých finančních prostředků. Z tohoto důvodu se
opravy o letošních prázdninách ve staré škole omezily
„pouze“ na generální obnovu elektrických rozvodů v celé
budově a opravu výmaleb.
Marie Kašíková, ředitelka školy
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Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022
Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 proběhlo
vzhledem k nepříznivému počasí ve třídách.
Žáci 2.– 9. ročníku zahájili nový školní rok se svými
třídními učiteli. Prvňáčky i jejich rodiče přivítali ve třídě
v budově staré školy třídní učitelka Mgr. Hana Čechová,
ředitelka školy PaedDr. Marie Kašíková, zástupkyně
ředitelky školy Mgr. Olga Idesová, starosta obce p.

Jaromír Blažek, místostarosta obce Bc. Karel Platoš a
zástupkyně SRPŠ paní Eva Janečková. Malí školáci
dostali učebnice a učební pomůcky, svačinové boxy, od
SRPŠ Halenkovice dárkové balíčky a ředitelka školy jim
jako památku na tento pro ně významný den předala
pamětní list.
Olga Idesová, zástupkyně ředitelky ZŠ

Žáci 1. třídy – na fotce zleva: Marianna Pavelka, Radek Šurmánek, Matěj Mišurec, Zuzana Janušková, Lenka
Zapletalová, Jan Kučera, Diana Chochulová, Lucie Hubáčková, Amálie Navrátilová, Sofie Hamerníková,
Eliška Mészáros, Eliška Drábková, Sofie Daňková, Klára Prachařová, Tomáš Mihál, Jiří Sudolský, Jiří Čevela

Návrat dětí do lavic po prázdninách
Ve středu 1. září 2021 jsme zahájili nový školní rok
2021/2022 a přivítali 17 nových prvňáčků. Do školy je
doprovodili jejich rodiče, kteří s dojetím sledovali, jak
si jejich děti počínají poprvé ve školních lavicích.
V letošním roce však zahájení školního roku
proběhlo trochu netradičně. Žáci 1. – 9. ročníku se
podrobili hned první školní den testování. Na základě
informací třídních učitelů mohu konstatovat, že testování
dětí proběhlo zcela bez problémů. Za to patří velké
poděkování a ocenění skvělé spolupráce především
rodičům našich žáků, kteří pochopili důležitost tohoto
opatření z důvodu ochrany zdraví všech školáků i
zaměstnanců školy.
Výuka začala, ale ani o prázdninách se u nás ve škole
nezahálelo. V budově staré školy byla provedena
generální rekonstrukce elektroinstalace včetně nových
rozvaděčů, zásuvek, vypínačů a dalšího zařízení. Na
chodbách byla instalována nová světla, která se
rozsvěcují na čidla, což určitě ušetří elektrickou energii.
Během prázdnin se také v budově 1. stupně kompletně
přebudovalo zabezpečovací zařízení včetně instalace
videokamery. Učitelé tak budou přesně vědět, koho
pouští do budovy. Zaměstnanci školy díky novému
zabezpečovacímu systému vcházejí do budovy pouze na
čipy /bez klíčů/ – stejně jako to funguje už celý rok na
nové škole.
V budově proběhla výmalba všech prostor a
generální úklid učeben i kabinetů. O prázdninách jsme

také řešili zatékání do budovy z důvodu nedostatečné
izolace na půdě.
V blízké době plánujeme nákup nových poliček,
skříněk a dalšího školního zařízení do učeben, abychom
je mohli vyměnit za současný nábytek, který je již
zastaralý a mnohdy na hranici funkčnosti. Také parkety si
říkají o vybroušení nebo úplnou výměnu.
Spolu s vedením obce však nyní řešíme generální
opravu střechy na budově nové školy. Střecha je
původní, to znamená, že má více než šedesát let a
pomalu, ale jistě dosluhuje.
Přeji všem našim žákům úspěšný a bezproblémový
nový školní rok s nadějí, že letos budeme učit pouze
prezenčně a také budeme moci obnovit nejen tradiční
školní akce, ale třeba přidat ještě něco navíc.
Marie Kašíková, ředitelka školy
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ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Dne 29. září 2021 proběhl 25. ročník veřejné sbírky Ligy
proti rakovině Praha. Do halenkovických ulic vyrazili
žáci devátého ročníku, kteří svým působením během
středečního dopoledne šířili osvětu v rámci tématu
nádorových onemocnění ledvin, rakoviny prostaty a
močového měchýře mezi místními obyvateli. Jejich
cílem bylo seznámit je také s možnostmi prevence.
Letošní kvítky měsíčku lékařského měly zelenou stužku
a zakoupit jste je mohli za minimální částku 20 Kč. Tyto
vybrané finanční prostředky slouží jako podpora při boji
s rakovinou, k prevenci a ke zlepšení kvality života
onkologických pacientů, podpoří onkologické výzkumy a
vybavení onkologických center.
V letošním roce se našim deváťákům podařila vybrat
úctyhodná částka 5 388 Kč, díky patří právě Vám, kteří
jste přispěli. Pokud byste měli zájem se dozvědět více

informací nebo přispět i mimo dny organizovaného
prodeje, přikládáme odkaz na oficiální stránky nadace
https://www.cdpr.cz/.
Pavla Manová

Pasování druháčků na čtenáře
Pátek 3. září 2021 byl pro druháčky slavnostním dnem. V
místní knihovně proběhlo pasování dětí na čtenáře.
Krásnou akci pro děti připravila paní knihovnice
Pavlínka Bieberlová. Děti splnily slavnostní slib a
královnou Knihomilou a princeznou Abecedou byly
pasovány na čtenáře. Odměnou pro děti byla krásná
kniha o dějinách českých
zemí a ozdobou slavnostní šerpa. Dětská očka zářila a všichni mohli
být právem hrdí na své
čtení. Nechyběla sladká
dobrůtka nakonec a
pozvánka k přihlášení do
místní knihovny.

za krásnou a vydařenou akci a radostně strávené chvíle.
Už teď se těšíme na další návštěvu knihovny a věříme, že
dětem bude KNIHA i nadále věrným přítelem.

Jménem dětí i paní
učitelky moc děkujeme

Tereza Abrahámová

KROUŽEK MODELÁŘŮ
Letecko-modelářský klub Halenkovice p. s. oznamuje, že dne 1. 10. 2021 zahájil činnost
modelářského kroužku pro školní rok 2021/2022. Modelářský kroužek se bude konat

vždy v pátek v době 15.30 – 17.30 hodin v dílnách ZŠ Halenkovice.
Pro práci v dílnách doporučujeme pracovní oblečení. Nutné jsou přezůvky. Noví účastníci se na
první schůzce dozví, jaké pracovní pomůcky a nářadí je nutné zakoupit.
Cena kroužku je pro celý školní rok 400,- Kč. Hradí se v hotovosti vedoucímu nejpozději do konce
kalendářního roku.
Případné dotazy získáte na telefonu 603 573 228.
Na děti se těší vedoucí kroužku: Jaroslav Vičánek a František Vojtek
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Podzimní sběr papíru 12. - 13. 10. 2021
Celkem se při podzimním sběru papíru vysbíralo 9 004 kg papíru.
Mezi nejúspěšnější třídy naší školy patří 5. A, celkem odevzdali 165 kg papíru,
5. B s váhou 1 145 kg a prvňáčci, kteří nasbírali 1 063 kg.
Děkujeme všem žákům a rodičům za účast.
Dále děkuji za pomoc žákům 9. třídy: Janě, Michaele, Barboře, Kláře,
Františkovi, Vojtovi, Lukášovi, Markétě a Anetě.
Libor Lízal

Dinosauři ovládli nejenom Obchodní dům Zlín
alespoň chvíli s námi ještě ve třídě zůstali, tak v rámci
pracovních činností vytvářely děti ve skupinkách svůj
malý „Dinopark“.
A kdo chtěl, tak mohl využít i volný čas o
přestávkách. K dispozici bylo tematicky zaměřené
pexeso a také puzzle.

Září bylo ve znamení dinosaurů. Kde? No přece u
třeťáků! Ti se jeli podívat do Zlína na to, jak
dinosauři doslova ovládli Obchodní dům.
Prohlédli si největší tuzemskou výstavu obrazů
malíře Zdeňka Buriana v nové Galerii Desítka na střeše
„Obchodňáku“ a obdivovali také exponáty pravěkých
zvířat. Nechybělo společné fotografování a sladké
pokušení v podobě zákusku či zmrzliny. Volný čas při
čekání na autobus strávily děti na dětském hřišti v parku.
A proč ne? Když bylo tak krásně!
Ve škole si žáci v rámci českého jazyka zopakovali
abecedu, řadili názvy dinosaurů podle abecedy a
seznámili se také s některými knihami, které ilustroval
Zdeněk Burian. V hodinách výtvarné výchovy měli
možnost zahrát si na malíře a „okusit“, co taková práce
asi obnáší. Pokusili se výtvarně ztvárnit nové druhy
dinosaurů, které ještě nikdy nikdo neviděl. A pokud jste
zvědaví a chcete tyto dinosaury vidět, můžete se podívat
do naší galerie.
Dalším zářijovým překvapením bylo promítání filmu
v 3D kině u nás ve škole. No a aby dinosauři neutekli a

Marta Skýpalová
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DĚTSKÁ POLICIE
Dne 4. října 2021 proběhl ve spolupráci se ZŠ
Halenkovice a pod záštitou Krajského ředitelství
policie Zlínského kraje, Dopravního inspektorátu
Zlín, třináctý ročník projektu Dětská policie, kterým
se město Otrokovice snaží přispívat k naplnění cílů
Národní strategie BESIP 2021-2030 a současně i
dílčích cílů Strategie BESIP Zlínského kraje.
Malými policisty se alespoň na malou chvíli stalo
osm dětí z 5. ročníku, které byly nejdříve obeznámeny s
tím, jakým způsobem silniční kontroly v praxi probíhají a
jaké úkony je třeba učinit. Byly poučeny o zásadách
bezpečného pohybu na komunikaci, vybaveny reflexními
vestami a poté se s velkým nasazením pustily do práce.
Bez ostychu byly schopny navázat kontakt s řidiči,
zkontrolovat doklady a provést kontrolu vnějšího
technického stavu vozidel. Důraz byl kladen také na
používání zádržných systémů všemi členy posádek
vozidel, plnění povinnosti celodenního svícení a zákaz
telefonování za jízdy. Každou dílčí kontrolu ukončil
příslušník PČR provedením dechové zkoušky. V průběhu
velmi zajímavého a akčního dopoledne měly děti také

možnost seznámit se s technickým vybavením služebního vozidla policie nebo si prohlédnou a potěžkat
neprůstřelnou vestu, taktickou přilbu a některé donucovací prostředky (pouta, slzotvorný sprej, obušek).
Dětské policejní hlídky zkontrolovaly 11 vozidel a
odhalily několik drobnějších přestupků (neplatný doklad
o povinném pojištění vozidla, neplatný řidičský průkaz a
neplatné lékařské potvrzení u řidiče staršího 65 let, jedno
vozidlo se pohybovalo po komunikacích bez platné
technické prohlídky).
Lenka Žemlová
MÚ Otrokovice, Projekty BESIP

Přírodovědný klokan
Ve středu 13. října 2021 se uskutečnila na naší škole
celostátní soutěž PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
pořádaná Přírodovědeckou fakultou Univerzity
Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou
fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit
zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
Třicet sedm žáků 8. a 9. třídy řešilo 24 zajímavých
otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie,
zeměpisu a všeobecných znalostí. Během 40 minut se
rozhodlo o nejlepších řešitelích v kategorii KADET,
kterým gratulujeme k pěknému výsledku a kterými
tedy jsou:
Klára VALENTÍKOVÁ z 9. třídy, Michal KUČERA a
Daniel TRNAVSKÝ, oba z 8. třídy.

Mladý chemik
Ve čtvrtek 14. října 2021 proběhlo školní kolo
chemické soutěže Hledáme nejlepšího Mladého
chemika ČR.
Soutěže se zúčastnilo patnáct žáků 9. ročníku a do
dalšího kola, které se uskuteční na začátku prosince,
postupují nejlepší řešitelé:
Klára VALENTÍKOVÁ, Barbora BAŘINKOVÁ a
Nikola DAŇKOVÁ.
Olga Idesová

Monika Urbancová
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PREVENTIVNÍ PROGRAMY POLICIE ČR
Žáci naší školy se již tradičně zúčastnili preventivních
programů, který nám nabízí Policie ČR.
Program POLICISTA JE NÁŠ KAMARÁD byl
určen pro žáky 2. třídy. Byla jim v něm představena
Policie ČR, rozdíl mezi pořádkovým a dopravním
policistou, připomněli si pravidla bezpečného chování v
silničním provozu a postup při používání linky tísňového
volání.
Žáci 5.A a 5.B vyslechli program (NE)BEZPEČNÝ
INTERNET zaměřený na nebezpečí spojená s pou-

žíváním komunikačních prostředků/sociálních sítí.
Dostali preventivní doporučení, jak se nestát obětí
protiprávního jednání a co dělat, když se stanou obětí
internetové kriminality.
Žáci 8. třídy řešili téma TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI MLÁDEŽE. Dozvěděli se, jaký je rozdíl
mezi přestupkem a trestným činem, jaké jsou nejčastější
druhy protiprávního jednání, se kterými se mladí lidé
můžou setkat a jaká je jejich legislativní úprava.
Hana Čechová

Po stopách Rožmberků až do Českého Krumlova
Dne 15. října 2021 se žáci 6. a 7. ročníku
zúčastnili dějepisné exkurze do Českého
Krumlova.
Ačkoli jsme trochu zápasili s časem, neboť
dopravní situace nám nepřála, počasí jsme ale
poručili a ve vlídném podzimním slunečném dni
jsme zhlédli zámek-hrad Český Krumlov v celé
jeho kráse zevnitř i zvnějšku, prošli jsme se jeho
zahradami až k světové raritě, Otáčivému
hledišti, prošli se uličkami Parkánu i Latránu až
na městskou Vyhlídku, abychom se pokochali
pohledem na zákruty řeky Vltavy i celého
historického města ze skoro ptačí perspektivy.
Děkujeme tímto našemu panu průvodci za
příjemný páteční den a že jsme mohli nahlédnout
na dějiny Rožmberků trochu jinak.
Pavla Manová
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Hrajeme si a tvoříme

DRUŽINA PŘI ZŠ

Halloweenská družina

VENKU JSME RÁDI!

V úterý 26. října měli žáci prvního stupně
halloweenské vyučování.
V tomto duchu jsme tedy dále pokračovali odpoledne
ve školní družině. Děti měly na sobě strašidelné kostýmy
a různé strašidelné doplňky. Soutěžili jsme, tancovali,
hráli různé hry a užili jsme si spolu zábavné odpoledne.
Pavla Kašpárková

Nedílnou součástí programu školní družiny je pobyt
venku a na hřišti.
Snažíme se trávit co nejvíce času na čerstvém
vzduchu. Děti běhají, hrají společně hry. Také pořádáme
různé závody ve skupinkách a tím se snažíme rozvíjet
týmovou spolupráci, ale také zvládání neúspěchu. Děti
takto vybijí nahromaděnou energii z dopoledního
vyučování a užijí si sportovní odpoledne.
Pavla Kašpárková

Vlaštovkiáda
ve školní družině
Ve čtvrtek 21. října jsme ve
školní družině uspořádali soutěž
„Vlaštovkiádu“.
Děti si nejdříve vyrobily každý vlastní vlaštovku a nazdobily si
ji. Potom jsme se přesunuli do
školní tělocvičny, kde soutěž
probíhala. Děti soutěžily v hodu
do dálky. Nejlepší výkony byly
oceněny drobnou odměnou. Děti
se při tom bavily a zahráli jsme si
ještě nějaké společné hry.
Pavla Kašpárková
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Z OBCE

INDIÁNSKÝ DEN PODRUHÉ
Většinu roku je to
jen obyčejná louka.
Hezká, lemovaná
potokem, za kterým
se zdvihá hustý les.
Vzpomínám si na
doby, kdy to nebyla
louka, ale pole, které strýc Šustr vlastníma rukama s ohnutými zády pracně
obdělával.
Jestli má louka paměť, tak si nevzpomíná jen na to pole plné brambor, ani
na hromady popadaných oříšků a jablek. Jsem si jistá
tím, že největší zážitek, který kdy zažila, byl Indiánský
den. A protože se to líbilo nejenom louce, ale i lidem,
jednoho rána čekalo na louce překvapení.
Přes noc ve stínu stromů pod lesem vyrostla malá
indiánská vesnice. Měla sice jen dvě týpí, ale i to stačí.
Když před týpím hoří oheň, suší se voňavé bylinky, na
pánvici se smaží kukuřičné placky, indiánské děti se
prohánějí lesem a indiánští muži cvičí své dovednosti v
hodu tomahawkem nebo střelbou z luku, pak už to je
skutečná vesnice. Tak pojďte dál!
Pojďte, ať se dozvíte zase něco nového ze života
indiánů, ať víte, jak žili, lovili, vařili, hráli si. Pojďte zase

přivonět k dálkám a zatoulat se do krajin snů, kde se
stateční bojovníci prohánějí s vlajícími vlasy na koních, a
i když spadnou, jako náš náčelník, třeba i dvakrát, zase
znovu nezdolně nasednou a jedou dál. A tak pojedeme
dál i my. Třeba ke třetímu ročníku Indiánského dne na
Halenkovicích, který, když si to budou bledé tváře přát,
snad zase bude.
Ilona Plisková

VYHLÍDKA ŠÁRKA
Probíhá zde osázení zelení, na jaře by měl vyniknout živý plot ve tvaru srdce. Autorem fotky je Dušan Chlud.
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BESEDA SE SESTROU ZDISLAVOU NOSKOVOU
Opět jsme se sešli
poslední čtvrtek v měsíci, tedy 28. října 2021
na pravidelném povídání. Tentokrát nás
navštívila sestra Zdislava Nosková OSF. Je
postulátorkou procesu
blahořečení sestry Elišky Pretschnerové OSF
a seznámila nás s
životopisem služebnice
Boží. Sestra Eliška
Pretschnerová OSF
prožila téměř celé
Eliška Pretschnerové OSF
20. století (1911-1993).
Byla to žena věrná Bohu i člověku za všech okolností. Ať
žila nebo pracovala kdekoliv, naplňovala evangelium a
ve františkánské prostotě a pokoře sloužila nejen sestrám
a církvi, ale všem lidem.
Její život poznamenaly dvě totality: německá a
komunistická, ale ona se nikdy nezastavila, věřila
v budoucnost a vítězství dobra, neztratila víru a naději a
měla úctu ke každému člověku. Každý všední den žila
svou svatost – jako představená společenství sester, jako
zdravotní sestra v nemocnici, v ústavu pro mentálně
postižené nebo jako budovatelka domova pro starší sestry
v těžké zednické práci.
Povídání bylo doplněno prezentací, kterou krásně
dokreslila slova sestry Zdislavy. Mám za to, že život
sestry Elišky, jak jsme jej vyslechli, se dotkl i srdcí nás
všech přítomných a povede nás nejen k zamyšlení, ale i
ke změně našeho myšlení.

Sestra Gratia Štulířová (místní představená Školských
sester sv. Františka v Hoješíně) se sestrou Zdislavou
Noskovou postulátorkou procesu blahořečení sestry Elišky
Pretschnerové na faře v Halenkovicích.

(ml)
Zdroj: http://farnosthalenkovice.eu/

Letní setkání s P. Františkem Cincialou
nezměnil, pouze přibylo trochu stříbra… Ve své
promluvě shrnul dobu svého působení v jiných
farnostech a mnohým vykouzlil i úsměv na tváři.
Povzbudil nás do dalších dnů příkladem svaté Kláry, jejíž
svátek připadl právě na 11. srpna. Při společné adoraci po
mši svaté jsme děkovali za přijatá dobrodiní a prosili o
ochranu celé farnosti, zvláště sv. Josefa, patrona našeho
kostela, jehož rok stále prožíváme (8.12.2020 –
8.12.2021).
Po mši svaté bylo možno chvíli vzpomínat a povídat,
jak život píše své příběhy na faře u šálku kávy či čaje.
Myslím, že ten, kdo pozvání přijal, prožil pěkný večerní
čas.

V sobotu dopoledne zazvonil telefon a na druhém
konci se ozval otec František Cinciala. „Letos je to již
dvacet pět let, kdy jsem přišel do Halenkovic.“
Ten počet let mne trochu zarazil, ale čas je neúprosný
a na každém z nás je vidět, jak běží. Už to není odrostlá
mládež, která se v té době scházela na faře ve
společenství, jsou to dospělí lidé, otcové a matky již
odrůstajících či dospělých dětí…
Tak jsem se dozvěděla, že se domluvil s otcem
Tomášem na odsloužení mše svaté k tomuto výročí ve
středu 11. srpna v obvyklém čase. Informace se přes
ohlášky a osobní kontakty dostaly jak k farníkům, tak i
ke členům společenství.
Středeční mše svatá byla sloužena, jak zmínil otec
František, v tzv. rodinném kruhu. I když už uběhla doba
dvaceti pěti let, řekla bych, že se otec František

Otce Františka jsem při této návštěvě požádala o krátký
rozhovor.
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III. řádu sv. Františka z Assisi, prožít i bratrství v klášteře kapucínů naproti baziliky sv. Františka a v pohledu
dolů na baziliku Panny Marie Andělské vidět kopule
dalších chrámů, které jsou spojeny s životem prvních
františkánů a sester sv. Kláry – klarisek, je nezapomenutelné a silně působící na nitro člověka. Rád
vzpomínám na sobotní celodenní pobyt v poustevně
o chlebě a vodě s písmem svatým a knihou Františkánské
prameny..., kdy člověk si přiblížil duchovní hodnoty, které
tehdy prožívali bratři a sestry od sv. Františka...
A Váš vzkaz halenkovickým farníkům?
Po 25 letech, co jsem přijal farnost Halenkovice a
působil jsem tam jeden rok, mám vás stejně rád jako
tehdy, děkuji za to, že jste mi pomohli, když jsem
nastoupil jako nemocný kněz po 4 měsíční nemocenské,
s poškozenou páteří po dopravní nehodě na Bruntálsku...
Děkuji všem, kteří mi pomohli s opravou a zabydlováním
na faře v Malenovicích, na faru na Halenkovice jsem si
přišel odpočinout, přespat, využít ticho, a hvězdné nebe
při nočních procházkách obcí a přírodou, která je mi
blízká jako myslivci, který v Boží přírodě se nabíjí Boží
krásou ve zvěři a zelenou barvou trávy, či bílou
pokrývkou nového sněhu....
Když mám v neděli mši za farníky, tak se modlím za
všechny farníky, kterým jsem sloužil a jimi se obohacoval: farníci z Novojičínska, Bruntálska, Zlínska (za
vás), Holešovska, Vyškovska a nyní z Valašska –
Vlachovic.
Všem farníkům z Halenkovic přeji Boží blízkost,
radost z víry, působení Ducha Svatého, dobré vztahy
v obci a požehnání od Nejvyššího na přímluvu sv. Josefa,
dělníka a Panny Marie, naší Nebeské Matky...
Nynějšímu duchovnímu správci o. Tomášovi
vyprošuji zdraví, radost z kněžské služby a plodnou
spolupráci s vámi – moji drazí..., žehná padre František
Cinciala, vlachovický duchovní správce.
Děkujeme za Vaše vzpomínání na dobu strávenou
v Halenkovicích a také na povzbuzení do
následujících dní. Přejeme Vám hodně zdraví, darů
Ducha sv. při Vaší kněžské službě, ať Vás provází
přízeň Nejvyššího.
(ml)

Jak vzpomínáte na dobu Vašeho působení
v Halenkovicích?
Na dobu mého působení v Halenkovicích vzpomínám
často, už první výjezd na Halenkovice před 25 lety mi
zůstal trvale v paměti´, bylo to pondělí a viděl jsem okolí
– města, vesnice pod sebou a ta panoráma, jako z Hory
Tábor ve Svaté zemi.
Když jsem vstoupil do kostela, tak jsem byl potěšen,
viděl jsem sv. Josefa, ke kterému mám díky rodičům
osobní vztah, vždyť je to pro nás muže úžasný vzor
v kardinálních ctnostech: spravedlnosti, umírněnosti, rozumnosti a statečnosti. Je to muž poctivé práce...
Vzpomínám, jak jsem poznával farnost nedělními
třemi návštěvami rodin, kde jsem dům požehnal a předal
křížek a odešel povzbuzen tím, že začínám být součástí
obce a farnosti. Návštěvy byly skutečně pastorační, ve
všech rodinách jsem přijal stejné občerstvení, a to byl
důkaz, že jsem všechny měl a mám stejně rád, jako kněz a
pastýř svěřených duší...
Prožil jsem krásné chvíle s dětmi ve škole, s učiteli
s panem ředitelem Tělupilem, který mi udělal 13. června
1997 (bylo sv. Antonína) kávu, poněvadž jsem měl při
učení náboženství tak nízký tlak, že mi bylo mdlo až na
hranici kolapsu, to mě nastartovalo. Rád vzpomínám na
mládež a také ve společenství dospělých a v modlitbě,
díky.
Tato farnost má skryté kouzlo, je blíže nebi, je právě
v pohledu dolů vidět tu relativitu věcí a situací, tímto
jsem vždy, když jsem sjížděl po večerních setkáních dolů
do Napajedel, viděl jsem světla okolních obcí a měst,
prožíval jsem to, že jedu do reality života farnosti
Malenovice a okolí..., jako ti apoštolové z Hory Tábor,
kdy řekli: „je nám zde dobře, postavme si zde stany...“.
Ve své promluvě jste vzpomínal studijní pobyt v
italském Assisi. Čím se toto město spojené s životem
sv. Františka a sv. Kláry zapsalo do Vašich
vzpomínek?
Ano, pobyt v městě mého křestního patrona sv.
Františka a sv. Kláry, kde jsem mohl jednak studovat
italštinu, ale hlavně prožít a odpočinout si na těchto
místech, byl balzám pro duši. Tím více, že jsem členem

Zdroj: http://farnosthalenkovice.eu/
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Misijní neděle
Předposlední říjnovou neděli jsme společně oslavili
95. Světový den misií.
Při slavnostní mši svaté přinášely děti v barevných
tričkách, představujících jednotlivé světadíly (bílá –
Evropu, červená – Ameriku, zelená – Afriku, žlutá – Asii,
modrá – Austrálii a Oceánii), symbolické dary těchto
zemí k oltáři Páně.
Po mši jsme všichni navštívili Misijní jarmark
v budově fary, zásobený mnoha hezkými, praktickými
i chutnými výrobky farníků, a především dětí z Misijního
klubka. Na osvěžení a zahřátí se podával čaj i něco
ostřejšího z letošní úrody.
Velké poděkování patří všem, kteří se jakkoliv
podíleli na přípravě a průběhu této slavnosti a všem, kteří
finančně přispěli na Papežská misijní díla. Letos se
v kostele vybralo 6.920 Kč a jarmark vynesl 11.400 Kč.
Pán Bůh zaplať všem dárcům.
Z loňské (internetové) sbírky mohla PMD ČR
navzdory tíživé pandemické situaci přispět chudým
lidem v Bangladéši, Paraguayi a Ugandě a z fondu
Korona podpořit nákup základních potravin a léků pro

KNIHOVNA

země nejvíce zasažené pandemií (Zimbabwe, Malawi,
Pákistán, Bangladéš, Srí Lanka, Indie), jak uvedl
ve svém dopise k letošní neděli národní ředitel Papežská
misijní díla jáhen Leoš Halbrštát společně s poděkováním a požehnáním všem dárcům.
Eva Kalivodová
Zdroj: Z dopisu www.farnostsmichov.cz
Hafan 11/2021

Návštěva Dany Milatové
Zklidnění covidové situace přes léto nám
konečně umožnilo odkládané setkání s Danou
Milatovou, dámou, která je skutečnou „pamětí
národa“.
Prozatím pouhá část jejího příběhu vyšla v minulém čísle Halenkovického zpravodaje č. 98.
Vitální, usměvavá a velice milá žena Halenkovice navštívila za doprovodu své neteře a
vnučky. Energická paní nám mimo spousty
vlastních zážitků a vzpomínek doplnila informace
uvedené v knize o Halenkovicích od Karla Zezuly
a na pomníku padlých u nové školy.
redakce
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LOUČENÍ SE STAROU KNIHOVNOU
Doufáme, že pro mnohé z vás je místem pro pohlazení
po duši.
V červenci 2021 jsme se definitivně rozloučili s
prostorem, který přinesl mnoho neskutečných příběhů v
podobě téměř osmi tisícovek knih. Patří mu obdiv. Od
roku 2012 až do roku 2020 mimo běžné knižní výpůjčky,
bylo uskutečněno na 150 besed, návštěv a dalších
rozmanitých setkání.

KNIHOVNA
Vznikly zde nové
akce pro děti propojené s místní školou a školkou:
každoroční „pohádkové“ besedy pro děti z mateřské
školy, Předávání slabikářů, Pasování na čtenáře, prožívali
jsme Vánoce ve světě, nebáli se Tajemné noci v
knihovně. Setkávaly se zde čtenářské kluby, děti ze
školní družiny a mnoho dalších.
Pro dospělé: Besedy se spisovateli, cestovateli, filmový
klub „Po setmění“, Bazar knih a další.

Stěhujeme se, ale vzpomínky
zůstanou
V letních měsících nám výrazným způsobem s
přeskupováním více jak osmi tisíc knih pomáhaly
šikovné brigádnice. Stěhovali jsme nejprve do
„meziprostoru“ na horním přísálí, protože v nové
knihovně stále probíhaly dokončovací práce. Abychom
mohli pokročit v zabydlování, bylo třeba rozložit,
přemístit a ukotvit velké regály.

Nová knihovna před otevřením
V prostorách nové knihovny byly v plném proudu
stolařské práce. Půjčování publikací po celou dobu
nebylo omezeno a fungovali jsme stále za plného

provozu. Poděkování za trpělivost všem, kdo neváhali a
přišli „lovit“ knihy i v tomto náročnějším období.
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Pasování druháčků na čtenáře
V pátek 3. září 2021 bylo 22 dětí ze druhé třídy ZŠ
Halenkovice v prostorách nového multicentra pasováno
na čtenáře. Stali se rytíři řádu čtenářského. Od tohoto
okamžiku jsou prvními ochránci, kteří budou pečovat o
poklady především v nové knihovně. Přejeme jim, ať jim
nadšení z kouzelného světa pohádek a příběhů vydrží.

Kačce Hrbáčkové, Terezce Bieberlové velké poděkování
za pomoc s tajemnými bytostmi a Františkovi za
dlouholetý hudební doprovod. Všem, kdo se na akci
podíleli a zúčastnili se jí, patří velké poděkování za
vytvoření skvělé atmosféry.

Získali jsme finanční dotaci na počítačové vybavení nové
knihovny a multimediálního centra
V srpnu byla přidělena dotace Ministerstvem kultury, oddělením literatury a knihoven, na projekty z programu
Veřejné informační služby knihoven – VISK 3, OÚ Halenkovice na technické a PC vybavení knihovny a multicentra
v plné požadované výši 138.000 Kč.❤

NOVÉ KNIHY
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Procestovali jsme Japonsko
a Nagano. Projeli se pohádkově rychlým, a hlavně
přesným rychlovlakem šinkanzen. V hledáčku objektivu
byla zachycena nejvyšší japonská hora Fudži. Toulali
jsme se po Japonských Alpách, které jsou pokryty
vodopády. Vlnu emocí v nás vyvolali zápasníci sumo.
Mnohé z nich doprovázeli japonské gejši. Na konci nás
potěšila živá diskuze s přítomnými hosty.
Díky milým slovům s humorným podtextem jsme se
alespoň na chvíli mohli oprostit od každodenních
starostí. Manželé Márovi jsou pro nás stále svědectvím
toho, že i když život člověku nadělí krutou osudovou
ránu, je třeba jí nepodlehnout.

S manželi Alenou a Jiřím Márovými spolu s jejich
dcerou Monikou a hendikepovaným synem Jirkou
jsme se po dlouhé covidové odmlce konečně opět
dostali na cestu.
V pondělí 4. října naše společné putování zamířilo až
na dálný východ. V „Zemi vycházejícího slunce“ jsme
navštívili tři největší ostrovy Honšú, Kjúšú a Šikoku.
Díky barvitému vyprávění cestovatelů jsme si pochutnali
na stovkách japonských specialit, nahlédli do domovů
ostrovních obyvatel, nenechali nás chladnými vyhřívané
toalety s volbou vlastní hudby a malinkaté koupelny.
Barvitost vyprávění dodával pohled na velkolepé
japonské zahrady. Společně s Márovými jsme mimo jiné
navštívili města Tokio, Kamakura, Kjóto, Nara, Hirošima

Pavlína Bieberlová, knihovnice
zdroj: www.jirkamara.cz

Poděkování
Dovolte, abych touto cestou poděkovat všem, kteří mi darovali nejrůznější psací potřeby a pomohli mi tak rozšířit mou
sbírku mnohdy unikátními a poutavými kousky. Balíčky i svazky propisovaček od anonymních dárců pověšené na
klice u dveří, na stolku přede dveřmi, v poštovní schránce apod. mi vykouzlily úsměv na tváři. Věřte, že každého
kousku si velmi vážím. Těším se, až se společně zase uvidíme a prohodíme pár slov, třeba na některé z dalších výstav.
Serie propisek je rozšířena na prezentaci reklamních propisek na velké mapě ČR, kde jsou označeny města, obce,
pivovary. Na mapě světa je označeno vlaječkami již 29 států světa!
Zdeněk Langer

39

č. 99 2021/3

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Říjnová smršť v divadle Haleny
Ano, byla to doslova smršť. Po více jak roční pauze,
několika zrušených představeních a několikrát odkládané premiéře jsme se konečně dočkali a mohli
jsme stanout tváří v tvář našemu publiku. Našemu
úžasnému publiku! Díky vám. Že jste přišli.
Premiéra byla dlouho očekávaná, všichni se ptali: „Tak
kdy?“
Tak teda 2. října 2021!!!
Za normálních okolností bychom měli divadelní prázdniny. Za okolností, kdy rok
nehrajete, nescházíte se, nezkoušíte, jsme museli holt
zkoušet o prázdninách, mezi dovolenkami, výlety,
festivaly, čundry a běžeckými závody… prostě kdo nebyl
mimo Haleny, tak zkoušel. A taky jsme o prázdninách
konečně našli posilu do týmu. Teda, on si nás vlastně
našel sám. Nový zvukař Tomáš Velech. Díky Tome! A
taky díky paní Svatce Navrátilové za posilu nápovědou.
Zvířátka na letišti. „Co to je za divadelní počin?“
ptali se někteří. Kdo přišel, viděl. Kdo nepřišel, mohl
vidět v dalších reprízách – 16. 10. Bílovice, 17. 10.
Halenkovice, 18. 10. napajedelský Divadelní festival.
Tomu se říká žít divadlem. Nebo s divadlem?!
Každopádně někteří (konkrétně Liška) se do své role
vžili tak, že si přivezli i cenu z Divadelního festivalu za
vynikající herecký výkon.

Ta divadelní šňůra měla pokračovat v prosinci
v Kroměříži. Ale bohužel se opět vše ruší a přesouvá a
odkládá na kdovíkdy. Tak snad v dalším roce s číslicí 22
na konci vás budeme moct pozvat na nějaký divadelní
večer. Třeba se Zvířátky na letišti. Nebo oprášíme
zaprášené Kanape. A možná se nám zachce opět
uzdravovat kouzelníka a vezmete děti na Tři doktory.
Třeba, možná, snad…doufáme, těšíme se, zkoušíme,
nezahálíme a věříme.

DIVADLO

Vaše Haleny

Divadelní festival NAPAJEDLA
62. ročník Divadelního festivalu ochotnických souborů v
Napajedlích se letos konal netradičně v měsíci říjnu.
V měsíci dubnu, který bývá festivalu vyhrazen, to nebylo
možné. Vloni se kvůli pandemii nekonal vůbec.
V multifunkčním sále Kina Napajedla se odehrálo sedm
představení, poslední z nich bylo nesoutěžní.
Výkony hodnotila odborná porota a také diváci.
Nejlepší představení a nejlepší herci obdrželi cenu. Letos
bylo uděleno 11 ocenění. Mezi oceněnými byla i Marcela
Palúchová z divadelního spolku Haleny. Za roli Lišky v
inscenaci Zvířátka na letišti obdržela cenu za vynikající
herecký výkon. Patronaci nad představeními pořadatelé

nabízí některé obci, případně firmě. Obec Halenkovice
už tradičně drží patronaci nad svým divadelním
souborem Haleny. Povzbudit naše ochotníky a předat jim
malou pozornost bylo milým úkolem radní obce MVDr.
Ivety Stiksové. O to milejší, že jejich satirickou hru
Zvířátka na letišti aneb liš(ka) má krátké nohy, viděla v
premiéře, a tak si mohla skvělé představení plně
vychutnat. Kromě povzbuzujících slov, které pronesla k
našim hercům spolu s přáním úspěchu, poděkovala za
pozvání
pořadatelům Divadelnímu souboru Zdeňka
Štěpánka, Klubu kultury a Městu Napajedla.
redakce
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Ukázka práce paní Ludmily Regentové
HÁČKOVANÉ VÁNOČNÍ OZDOBY
A ADVENTNÍ VĚNEČKY
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Oslavy 125. výročí založení SDH Halenkovice

Pokračování ze strany 1.

ocenění jednotlivým členům našeho sboru. Následovaly
zdravice pozvaných sborů, slovo si vzal také starosta
Okresního sdružení hasičů Zlín a Krajského sdružení
hasičů Zlínského kraje Vlastimil Nevařil. Svůj projev
přednesl i starosta obce pan Jaromír Blažek, který
připomněl stručně historii a důležitost sboru dobrovolných hasičů.
Od pozvaných sborů jsme dostali mnoho krásných
darů. Asi největším a pro nás dech beroucím byl dar od
našeho družebního sboru z Halenkova. Předali nám,
mimo bohatého dárkového koše a poukázky do
výzbrojny, ještě Automatizovaný Externí Defibrilátor
(AED). Za všechny dary moc děkujeme. Slavnostní
schůze byla zakončena obědem, po kterém brzy
následoval odpolední program pro veřejnost v podobě
ukázek činnosti jednotky SDH a kroužku mladých
hasičů. Celkem bylo provedeno šest komentovaných
ukázek: transport zraněné osoby z nepřístupného terénu
pomocí rychlého záchranného automobilu (dále RZA)

Ford Ranger, (ne)správné hašení hořícího oleje, štafeta
TFA (z anglického Toughest Firefighter Alive – nejtvrdší
hasič přežije) v podání mladých hasičů, záchrana osoby z
výšky (patra domu), požární útok mladých hasičů na
školu a zásah na hořící auto s využitím RZA Ford
Ranger.
Po ukončení ukázek následovalo volné přátelské
posezení s občerstvením na hasičské zbrojnici, které se
protáhlo do pozdních večerních hodin.
Nakonec bychom chtěli poděkovat: obci Halenkovice a zastupitelstvu obce za poskytnutí finančního
příspěvku na oslavy, firmě Fagus za finanční příspěvek,
firmě Kovosteel za zapůjčení autovraku na ukázku,
sborům za dary, bratrům hasičům, sestrám hasičkám,
manželkám, přítelkyním, rodinám, známým, kamarádům
a všem, kteří nás podporují i těm kdo se jakýmkoliv
způsobem podíleli na zdárném průběhu oslav.
DĚKUJEME.
Hasiči Halenkovice

Foto: Matyáš Chytil

42

č. 99 2021/3

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Foto: Matyáš Chytil, Roman Kašpárek, Iveta Hladilová
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Zásahy a výjezdy

6. červenec 2021

23. červenec 2021

Požár průmyslového objektu v Koryčanech. Do akce
vyjel CAS 32 P a jednotka s technikou CAS 30 Tatra 815
a RZA v celkovém počtu osmi členů. Zajišťovali jsme
kyvadlovou dopravu vody a prováděli hasební práce.
Celkově naše auto navezlo 32 cisteren vody.

Jednotka vypomáhala při kropení motokrosové trati ve
Žlutavě. Kropení se účastnily jednotky z Halenkovic,
Napajedel, Otrokovic, Žlutavy a Oldřichovic.
Josef Gabrhelík

Josef Gabrhelík

21. srpen 2021

Členové jednotky se s CAS 30 účastnili oslav 130. výročí
založení SDH Salaš. Srdečně děkujeme za pozvání.

28. září 2021

Naši hasiči vyjeli s technickou pomocí k transportu
pacienta v nepřístupném terénu. Jednotka vyjela
k události s technikou RZA Ford v počtu 4 členů a DA
v počtu 4 členů jednotky. Nastaly drobné komplikace
díky špatně zadané poloze. Po ujasnění místa se jednotka
ihned vydala k události, kde čekal oznamovatel. Zraněná
osoba byla nalezena v lese. Pacientku jsme společně s
příslušníky HZS snesli ve vanových nosítkách k silnici,
kde si ji převzala sanitka. Na místě zasahovaly čtyři
hasičské jednotky.

9. říjen 2021

Byli jsme pozváni od SDH Karolín na slavnostní
otevření nové hasičské zbrojnice a křest nového
cisternového zásahového vozidla Avia. Ukázky techniky
se účastnily i další sbory z širokého okolí (SDH Holešov,
SDH Chvalčov, SDH Kvasice), celní správa a
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje. My jsme
představili rychlý záchranný automobil Ford Ranger.

Josef Gabrhelík

Tereza Kubínová
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Návštěva dětí z Matýsku

DĚKUJEME

14. červenec 2021

2. říjen 2021

Hasičskou zbrojnici navštívily děti z příměstského tábora
Domu dětí a mládeže Matýsek Napajedla. Celkem 32
dětí si prohlédlo naši techniku a vybavení, vyzkoušely si
vysokotlak ze záchranného vozu a sílu přetlakového
ventilátoru. Paní vedoucí kroužku si vyzkoušela
kompletní výstroj hasiče. Na závěr děti shlédly video s
ukázkou zásahu jednotky sboru dobrovolných hasičů
Halenkovice.

provedl náš sbor sběr železného šrotu v naší obci.
Poděkování patří všem, kdo přispěl jakýmkoliv
množstvím železného odpadu, Martinovi Trvajovi za
traktor, vedení obce Halenkovice za zapůjčení vozíku a
všem, kdo se na sběru podílel.
Josef Gabrhelík

Josef Gabrhelík

Mladí hasiči měli víkendovku na Větřáku
23. – 25. července 2021

Proběhla „Víkendovka na Větřáku“ s mladými hasiči.
V pátek po ubytování si děti nabarvily putovní kamínky
na plánovaný sobotní výlet. Pak jsme si opekli špekáčky
a den jsme zakončili letním kinem, u kterého nechyběl
popcorn. V sobotu po snídani jsme navštívili Živou vodu
na Modré, prošli jsme si stezku s pratury, navštívili
terárium a výlet zakončili výšlapem na rozhlednu Salaš.
Na zpáteční cestě jsme si udělali zastávku na zmrzlinu.
Na základně si děti připomněly také něco z „hasičiny“.
Přijela cisterna a proběhl trénink zakončený vodní
mlhou. Večer děti čekal náročný úkol: splnění stezky
odvahy! Všichni prošli
na výbornou a svým
podpisem u Vodníka
Kebuly ztvrdili svůj
hrdinský čin. V neděli
nás navštívil myslivec
a děti svým vyprávěním zasvětil do tajů
myslivosti. Poté jsme
si dali kotlíkový guláš
a rozdáním medailí
jsme zakončili naši
víkendovku. Na další
ročník se moc těšíme.
Bronislav Režný
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19. září 2021

Naše jednotka se na žádost vedení podniku Kovosteel
zúčastnila akce s názvem Děti, Kovozoo a Hefaistos.
Na této akci jsme vystavili naši CAS 30.
V pravé poledne toho dne jsme se jak v Kovozoo tak
na naší základně připojili k uctění památky za zesnulé
hasiče z Koryčan, kteří zemřeli při výkonu služby. Byli
to naši bratři ve službě, kamarádi, kolegové.
Čest jejich památce!
Josef Gabrhelík

Nové vybavení naší jednotky – DEFIBRILÁTOR
U příležitosti 125. výročí založení SDH jsme dostali
darem od našeho družebního sboru z Halenkova nového
pomocníka pro naši jednotku. Jedná se o ZOLL AED
plus – automatizovaný externí defibrilátor. Velké
poděkování tak patří našim kamarádům z Halenkova za
tak vzácný dar. Ve státní svátek, 28. září 2021, naše
jednotka prošla školením neodkladné resuscitace
s využitím AED defibrilátoru. Školení pod vedením pana
Daniela Nováka, záchranáře ZZS ZLK, přineslo mnoho
užitečných rad a poznatků, které budeme dále
prohlubovat a opakovat. Už nyní může být naše jednotka
vyžádána dispečinkem ZZS k předlékařské první pomoci
s využitím AED. Přístroj bude umístěn v RZA Ford
Ranger.
Josef Gabrhelík

MYSLIVCI
PRANOSTIKY NA PROSINEC
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Mnoho sněhu v prosinci – mnoho ovoce a trávy.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
1. prosince: Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
4. prosince: Po svaté Baruši, střez nosu i uší.
6. prosince: O sv. Mikuláši snížek často práší.
13. prosince: Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
24. prosince: Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
25. prosince: Zelené Vánoce, bílé Velikonoce.
28. prosince O mláďátkách den se omlazuje.
31. prosince O Silvestru papeži snížek si již poleží.

46

č. 99 2021/3

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Myslivecký den – podařená akce

MYSLIVCI

Po delší odmlce, kterou u nás i ve světě přinesla
covidová doba se díky nápadu, chuti a elánu chlapů
myslivců halenkovického spolku podařilo uskutečnit
již téměř tradiční Myslivecký den.
Konal se v sobotu 28. srpna 2021 v areálu
zrekonstruované chaty na Větřáku, která se pyšní novou
střechou, okny i prostornou bytelnou terasou.
Tato událost vyvolala velký zájem nejenom
u halenkovických občanů, ale i přespolních a rozvířila
konečně společenský život v obci. I počasí přálo, bylo
krásné pozdně letní odpoledne.
Nikdo nezůstal hladový, chuťovým buňkám přišel
vhod buď kančí nebo jelení guláš, kterého byly navařené
dva kotly, sekaná i pomazánka z vařeného masa. Oba
vynikající guláše vařili myslivci Plšek, Kašpárek, Musil a

Stránský. Téměř všichni myslivci se do příprav aktivně
zapojili. Točilo se pivo, limonáda a fungoval i bufet
s dalším občerstvením. Lidé se scházeli, povídali,
poseděli a zdálo se, že nikdo to odpoledne nespěchal
domů.
Byla to vskutku podařená akce. A přáním myslivců
bylo, aby všechno klaplo, aby všechno chutnalo a
v neposlední řadě i to, aby spoluobčané pochopili činnost
MS Podlesí Halenkovice jako aktivní zapojení tohoto
sdružení do života obce i poděkování vlastníkům
pozemků za pronájem honitby. Velké poděkování patří i
všem, kteří tuto akci podpořili svojí osobní účastí.
S mysliveckým pozdravem Lovu Zdar

Chcete v zimě přilepšit zvěři?

Krmiva dělíme na objemová, jadrná, dužnatá a minerální
soli. Objemová jsou např. jetel, vojtěška, letnina. Tato se
připravují (suší) již několik měsíců předem.
Známější jsou krmiva jadrná, především oves, může
se použít i ječmen. Na tato krmiva musí být zvěř zvyklá
už od podzimu. U těchto krmiv je zásadní včasné
předkládání pro vytvoření dostatečné tukové zásoby na
zimu. Ne tedy až v měsících největšího chladu, to už
může být pozdě. U veřejnosti je asi nejznámější a
nejoblíbenější sběr kaštanů, který se ovšem provádí již na
podzim. Od předkládání populárního pečiva zvěři se
myslivci snaží veřejnost spíše odrazovat. Je důležité si
uvědomit, že většinu lidské potravy divoká zvěř není
schopna strávit, onemocní acidózou a často i uhyne. Pro
zvěř je dobré pouze to, co vyroste v naší přírodě a
předkládá se buď sušené, nebo v čerstvém stavu.
Přátelé myslivci, čtenáři, dovolte mi, abych popřál
Vám a Vašim rodinám klidné a pohodové prožití
vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví a osobních
úspěchů v roce 2022.

Radek Jadrníček

Čtěte pozorně!
Chcete přilepšit zvěři v době nouze? Udělejte to
správně a bude vám vděčná zvěř i myslivci.
Přikrmování zvěře je odpovědná a odborná činnost.
Například zbytky z domácnosti zvěř spíše neocení,
mohou být dokonce nebezpečné. Z mnoha důvodů není
správné vytvářet v lese hromady krmiva (a už vůbec ne
pečiva) svévolně.
Myslivci zvěř v zimním období přikrmují, aby
nestrádala. Dostat krmení až do krmelce znamená jej
zakoupit, složit a rozvézt po celé honitbě. Krmelce pak
myslivci pravidelně navštěvují, udržují a samozřejmě
doplňují. Těm se, pokud možno, vyhýbejte i na
procházkách, nesledujte zalehlé tlupy zvěře v polích a
zejména nenechávejte volně pobíhat své mazlíčky.
Tukové rezervy zvěře nutné pro přežití zimy jsou
omezené. Každé vyrušení a zbytečný běh je odčerpávají,
a ohrožují tak zvěř na životě.
Myslivci rozlišují několik druhů krmiv, která
odborně používají. Jedná se o krmiva, která jsou velmi
důležitá pro zvěř, ovšem jejich nevhodné, laické
předkládání může zvěři způsobit zdravotní problémy.

Myslivosti Zdar!
Za MS Podlesí Halenkovice
Martin Jančík
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MODELÁŘI

NÁŠ ROK NA LETIŠTI

Oficiální aktivity na halenkovickém modelářském
letišti sice letos začaly o hodně později, přesto toho
halenkovičtí modeláři stihli více než dost.
Co jiného, než COVID mohlo zapříčinit, že se první
oficiální akce roku 2021 uskutečnila až na konci května
(29. 5.) – tehdy bylo otevřeno halenkovické
modelářské nebe. Jen dva týdny na to už se do
Halenkovic sjížděli modeláři na tradiční a oblíbenou
Model air show 2021, která hladce a ke spokojenosti
organizátorů i návštěvníků proběhla během druhého
červnového víkendu. Další letištní událostí bylo
modelářské soustředění, které se konalo ve dnech
20.-22.8. Do toho se přidávala spousta práce při údržbě
letištní plochy – díky dostatku vláhy tráva letos zhoustla,
zazelenala se a rostla doslova jako z vody. Stranou
nezůstala ani péče o letištní budovu a její zdokonalování.
Samozřejmě, že se také musel nalézt čas na provětrání
modelů a pilování techniky pilotáže.
Po dlouhé přestávce, ve které měl prsty, opět kdo jiný
než virus, se v září znovu rozjel Modelářský kroužek
(viz str. 28).

DRAKIÁDA 9. ŘÍJNA 2021, foto: Radim Vičánek

ZAVŘENÍ NEBE 16. ŘÍJNA 2021, foto: RJ
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V sobotu 9. října se nad Vrchovicí po roční pauze
vznesly desítky draků. Drakiáda měla snad nejvíc
účastníků v historii – opět krásná událost.
Prostě, modeláři toho letos zvládli mnoho. Proto
když došlo na zavírání nebe, bylo o čem povídat, za čím
se ohlédnout.
Oficiální „Zavření nebe“ si pánové z Leteckomodelářského klubu Halenkovice naplánovali na sobotu
16. října. Na výběr termínu měli opět šťastnou ruku. Bylo
nádherné pozdní babí léto, svítilo slunce a vítr moc
nezlobil. V průběhu dne se na hezky sestřihnutém letišti
se svými modely vystřídala spousta modelářů, kteří si
nenechali ujít příležitost k vychutnání si jedné z
posledních letu příznivých sobot končícího roku. Její
dokonalost zvýrazňoval dobře zásobený letištní bar a
udírna plná pokladů – to je vrchovická klasika. Létat se
přestalo až za šera, mnozí ale zůstali o hodně dýl...
S nejistotou přivítaný rok 2021 se halenkovickým
modelářům nakonec vydařil. Kdyby se rok 2022 povedl
alespoň stejně, bylo by to fajn, přejme jim to...
RJ
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Přípravky TJ Halenkovice v roce 2021
Letošní rok byla činnost mladší a starší přípravky TJ
Halenkovice opět poznamenána covid epidemií. I tak
jsme se všemi úskalími této
situace vypořádali se ctí.
Velkou zásluhu na hladkém a
PŘÍPRAVKA
bezproblémovém průběhu
mají především aktivní rodiče,
ochotní pomoci. Také díky nim se nám dařilo a tomu
odpovídaly i výsledky.
Soutěž se mohla začít hrát až na podzim. V některých zápasech to bylo s počtem hráčů opravdu na hraně.
Naštěstí nám pomohly týmy soupeřů zapůjčením svých
vlastních hráčů, kteří si s nadšením oblékli dres
Halenkovic a hráli proti svému týmu. Paradoxní je radost
hostujících kluků při výhře v dresu soupeře. Všichni
kluci i holky chtějí hrát a ne se na fotbal dívat ze
střídačky.
Trošku zamrzí přístup některých dětí nebo spíše
jejich rodičů s ohledem na plánování volného času

FOTBAL

malých fotbalistů. To je největším problémem zejména
ve hrací dny, na které mají některé děti od rodičů
naplánovány jiné aktivity. Bohužel kádr není příliš
široký, takže absence každého hráče jde poznat. Přitom
rozpis zápasů mají k dispozici všichni.
Na prvním místě pro nás nejsou výsledky, ale styl a
pocit jednotlivce z dobrého výkonu. Výsledky přijdou a
určitě na to nebudeme dlouho čekat. Máme některé velmi
šikovné kluky a dokonce i děvčata, které si zaslouží
obdiv. Snad se v budoucnu posunou mílovými kroky
vpřed a uvidíme je i ve vyšších soutěžích.
Ještě jednou velké díky obětavým rodičům za
podporu především při organizaci cestování na venkovní
zápasy.
Od listopadu se scházíme na trénincích v tělocvičně.
Příprava na jarní část sezóny 2022 započala.
Oldřich Prokop

Slušný rozjezd starších žáků
Nově sestavený tým halenkovických starších žáků má
za sebou podzimní část soutěže OPŽA ročník
2021/2022.
Mužstvo, o jehož vzniku se rozhodlo jen pár týdnů
před začátkem sezóny, má na svém bodovém kontě devět
bodů za tři vítězná utkání při
skóre 19:27. Ve dvou z vítězSTARŠÍ ŽÁCI
ných kláních kluci udrželi
čisté konto. Ve zbývajících
utkáních se jim bodovat
nepodařilo. V každém ze zápasů dokázali hráči
Halenkovic minimálně jednou skórovat. Na to, že mladí
pánové hrají svou první sezónu na velkém hřišti, to
nejsou vůbec špatné výsledky.
Velmi důležitým faktorem je účast hráčů na
zápasech. První utkání, které Halenkovice hrály proti

Spytihněvi, bylo poznamenáno slabou účastí. Od té doby
se chlapci na utkání schází v dostatečném počtu, takže
během zápasů lze aktivně využívat střídání. To se
samozřejmě projevuje také na úrovni hry. Situace se
dokonce vyvinula tak, že na posledních zápasech bylo
víc hráčů než dresů. Na zimu tak mají členové výboru TJ
příjemné starosti se zajištěním početnější sady dresů.
Tým starších žáků postupně zaznamenává kvalitativní pokroky, jednak díky snaze a zájmu samotných
hráčů, ale zejména dík kvalitní trenérské práci pánů
trenérů Ondřeje Gabrhelíka a Richarda Vašíčka.
Zapomenout nesmíme ani na podporu rodičů, kterým
děkujeme.
Pokud to situace umožní, bude probíhat intenzivní
zimní příprava na umělém hřišti, popřípadě v tělocvičně.
V plánu je také účast na zimních halových turnajích.
Roman Janeček
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Rok 2021 – nejistá sezóna
proti Fryštáku B. Vše bylo připraveno, ale nedostavil se
soupeř. Došlo ke kontumaci ve prospěch Halenkovic.
Rozloučení s diváky proběhlo proto až o týden
později, kdy se "áčko" v přátelském utkání střetlo s velmi
kvalitním týmem Staré gardy TJ Halenkovice.
Během všech zápasů roku 2021 nebylo nutné
improvizovat z důvodu onemocnění, covidu nebo
karantény. Z tohoto pohledu bylo rozhodnutí OFS
o uspíšení sezóny správné.
Během roku 2021 se k našemu týmu připojili noví
hráči - Jarda Rada a Olda Svozil. Svou aktivní činnost
u týmu přerušil Jarda Kašpar a Martin Vykoukal.
Trenérem mužstva je i nadále Michal Huťka, který
mohl být s většinou utkání spokojen. S čím už méně byla
účast na trénincích. Je to škoda. Michalem připravené
tréninkové dávky mají hlavu a patu a pro zlepšování
týmu jsou rozhodně přínosné. Pokud by se v této oblasti
přístup hráčů zlepšil, mohl by A-tým TJ Halenkovice
pomýšlet i na vyšší soutěž. Tyto úvahy ovšem v současné
době nejsou na pořadu dne.

Začátek fotbalového roku 2021 byl, stejně jako
všechny oblasti života, poznamenán covidovou
pandemií. Během zimních měsíců se nesmělo
trénovat, o konání halových turnajů
ani nemluvě. Toto období proto členové TJ Halenkovice využili alespoň
MUŽI
k instalaci nových statických branek.
Jaro bylo vyhlíženo s očekáváním, které
záhy skončilo zklamáním. Celá jarní část soutěže byla
zrušena a protože se nepodařilo odehrát více než 50 %
zápasů, byla anulována celá sezóna 2020/21.
Jarní měsíce tak byly využity zejména k údržbě hrací
plochy. Dosev, hnojení, finančně náročná vertikutace,
aerifikace a pískování, ve spojení s deštivým počasím
bylo důvodem, že se hřiště zazelenalo více než jsme byli
zvyklí. Velký podíl na tom mělo i využívání nově
zprovozněné závlahy.
Na sklonku jara se epidemická situace uvolnila, bylo
tak možné zorganizovat sérii přátelských zápasů nejdříve
na venkovních hřištích a potom konečně i doma. Potěšil
nás zájem diváků, kterým se po fotbale zjevně stýskalo.
Připravoval se start nové sezóny 2021/22. Plánu OFS
Zlín s uspíšením začátku sezóny předcházely
administrativní úkony, vynucené zánikem několika
fotbalových týmů. Z tohoto důvodu byl na TJ
Halenkovice směřován dotaz, zda by náš klub nechtěl
hrát vyšší soutěž. Tuto nabídku TJ Halenkovice, stejně
jako tým FS Napajedla B, který byl osloven před námi,
odmítla. Nakonec ke změnám nedošlo.
Sezóna 2021/22 začala už 8. 8. 2021 utkáním na
Březové. Zápas s tímto soupeřem se halenkovickým
nevydařil – skončil remízou 2:2 a ziskem jednoho bodu.
Následoval první domácí zápas s Napajedly B, který
Halenkovice prohrály 1:3. Když o týden později naše
mužstvo prohrálo v Tečovicích, vznášel se ve vzduchu
pořádný průšvih. Jeden bod a předposlední místo byl
nejhorší úvod sezóny za mnoho let. Příčinou byl zřejmě
brzký úvod sezóny. Na utkání se hráči scházeli v malém
počtu, který neumožňoval aktivní střídání.
Fotbalisti v té době čerpali řádné dovolené a
plnili své pracovní povinnosti.
Ke zlomu došlo v neděli 28. 8. při zápasu se
Žlutavou. Toto netrpělivě očekávané utkání
přilákalo na hřiště na Záhumení několik stovek
diváků, kteří viděli naše vítězství 4:1.
Od té doby se fotbalistům Halenkovic
začalo dařit. Přišel vzestup tabulkou až na
3. místo se ziskem 27 bodů a skóre 47:15.
Mužstvo se těšilo velké přízni diváků,
jejichž podpora nebyla zřejmá jen na domácím
hřišti. Takřka na každé venkovní utkání nás
doprovázel početný kontingent fanoušků –
jejich podpora byla velmi dobře zřetelná a tým
za ni děkuje.
Velkou rozlučkou mělo být poslední utkání
podzimu, které se mělo dohrávat 31. 10. 2021

Roman Janeček, vedoucí mužstva
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Tabulky podzimní části fotbalové sezóny 2021/22
ŽÁCI
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

BAŤOV B

9

8

0

1

41:17

24

0

0

2.

TEČOVICE/MALENOVICE

9

7

0

2

53:15

21

0

0

3.

MLADCOVÁ

9

4

0

5

23:31

12

0

0

4.

BŘEZNICE/JAROSLAVICE

8

3

0

5

23:29

9

0

0

5.

HALENKOVICE

8

3

0

5

19:27

9

0

0

6.

SPYTIHNĚV

9

3

0

6

21:37

9

0

0

7.

HŘIV.ÚJEZD/BISKUPICE

8

2

0

6

10:34

6

0

0

MUŽI
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

SK ZLÍN

13

10

2

1

43:14

32

0

0

2.

NAPAJEDLA B

13

9

3

1

47:12

30

0

0

3.

HALENKOVICE

13

8

3

2

47:15

27

0

0

4.

ŽLUTAVA

13

8

3

2

40:23

27

0

0

5.

VIZOVICE

13

7

1

5

25:25

22

0

0

6.

TEČOVICE B

13

6

3

4

33:22

21

0

0

7.

POHOŘELICE

13

5

3

5

26:26

18

0

0

8.

FRYŠTÁK B

13

5

2

6

19:25

17

0

0

9.

KAŠAVA

13

5

1

7

29:34

16

0

0

10.

LOUKY B

13

5

0

8

25:34

15

0

0

11.

DOUBRAVY

13

5

0

8

31:47

15

0

0

12.

SPYTIHNĚV

13

4

1

8

26:41

13

0

0

13.

BŘEZOVÁ

13

1

4

8

16:37

7

0

0

14.

LUKOV

13

0

0

13

17:69

0

0

0

Tabulky přípravek se nesestavují, aby nedocházelo ke zbytečnému demotivování nejmenších
fotbalistů a fotbalistek.
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Letní fotbalový turnaj přípravek 2021
této akce připraveno. Na svém místě byly i trofeje a sady
medailí, o které se měly brzy strhnout fotbalové bitvy.
Zápasy (hrálo se stylem každý s každým) se hrály na
celkem čtyřech hřištích, podle rozpisu a losu, který
proběhl v 8:45. Hrát se začalo v devět, celý turnajový
maraton pak skončil po třinácté hodině slavnostním
vyhlášením a předáním cen a pohárů. V zápasech své
fotbalové umění předvedlo více než sto chlapců a děvčat
- pět týmů starších přípravek a pět týmů s nejmenšími
fotbalisty a fotbalistkami.
Během turnaje nedošlo k žádnému zranění a
dovolíme si tvrdit, že spokojeni byli nejen mladí
fotbalisté a fotbalistky, ale také vedoucí týmů a jejich
doprovod z řad rodičů, babiček a dědečků.
Také v letošním roce se díky podpoře sponzorů
neplatilo startovné, děti si navíc mohly v Hospodě na
hřišti zdarma vyzvednout párek v rohlíku a nápoj.
Všem, kdo nám s přípravou a organizací turnaje
jakkoliv pomohli, děkujeme. Děkujeme také všem
účastníkům turnaje. Dík patří i obyvatelům Záhumení za toleranci směrem k parkujícím účastníkům
turnaje. Gratulujeme přípravkám TJ Halenkovice,
které se v těžké konkurenci neztratily.

Další úspěšný ročník turnaje přípravek mají za sebou
organizátoři z TJ Halenkovice. Sportovní úroveň byla
výborná, na hřišti vládla pohoda, kterou podtrhlo
pěkné slunečné počasí.
Letošní závěr prázdnin byl nabitý nejrůznějšími
sportovními, kulturními a společenskými událostmi.
Plánováno bylo konání 50. ročníku Barum Rally, Oslavy
125. výročí založení SDH Halenkovice a halenkovičtí
myslivci na poslední víkend připravovali Myslivecký
den. To byl také důvod, proč se tento ročník turnaje
přípravek uskutečnil o týden dříve, než bylo obvyklé.
Komunikaci s vedoucími týmů a hlavní organizační
úkoly měl, jako obvykle, na starosti pan Richard Vašíček,
kterému během turnaje a jeho příprav pomáhali členové
výboru TJ, trenéři mládeže a dobrovolníci.
O turnaj bývá každoročně ze strany dětských týmů
zájem, ale přesunutí termínu bohužel komplikovalo
sestavení několika mužstev. Mnoho dětí ještě nebylo
doma z prázdnin a dovolených. I tak se v sobotu
21. srpna 2021 na hřiště fotbalového areálu na Záhumení
dostavilo deset nedočkavých fotbalových celků. Parkoviště a přilehlé ulice byly během chvilky zaplněny auty
účastníků turnaje.
V tu dobu už měli členové organizačního týmu TJ
Halenkovice hrací plochu a další vybavení pro konání

Roman Janeček

Výsledky LETNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE PŘÍPRAVEK 2021
Mladší přípravky:
1. FC Baťov
2. SK Březnice
3. FC Fastav Zlín
4. TJ Halenkovice
5. FS Napajedla

Starší přípravky:
1. FC Fastav Zlín
2. TJ Halenkovice
3. FS Napajedla
4. SK Tlumačov
5. SK Baťov

Nejlepší brankař: Adam Smyček - FS Napajedla
Nejlepší střelci: Vachuta Alex - TJ Halenkovice,
Duba Jakub - SK Baťov

Nejlepší brankař: Šebestian Baroň - FS Napajedla
Nejlepší střelec: Musil Jan - TJ Halenkovice

Nejmladší hráči turnaje: Jakub Čevela - TJ Halenkovice, Lukas Svozílek - FC Fastav Zlín
Foto - Dušan Chlud
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LETNÍ SEZÓNA 2021
V druhé polovině prázdnin pokračoval letní biatlon
oblastními závody jedním závodem ve Vsetíně a dvěma
závody v Rožnově pod Radhoštěm. Ve dnech 21. a
22. srpna 2021 proběhlo II. kolo českého poháru ve
Vrchlabí, kde Libor Železník obsadil druhé místo ve
sprintu a první místo v závodě se skupinovým startem.
Vyvrcholením žákovské sezóny
bylo mistrovství ČR v Bystřici
pod Hostýnem.
Z tohoto mistrovství si Libor
Železník z hromadného závodu i
závodu štafet odvezl titul mistra ČR. Stříbrnou medaili si
vybojovala Monika Železníková, bronzovou medaili si
odvezl Ondřej Slováček a taktéž štafeta děvčat ve složení
Šárka Juřenová, Alžběta Palúchová a Lucie Mikešová.
V celkovém hodnocení českého poháru jednotlivců v
jednotlivých kategorií obsadil Libor Železník první
místo, Lucie Mikešová druhé místo a Monika
Železníková třetí místo. V elitní desítce se ještě umístili

Miroslav Vavruša, Šárka Juřenová a Ondřej Slováček.
V soutěži družstev náš klub obsadil 6. místo z 49 klubů.
Družstvo dorostu absolvovalo své II. kolo českého
poháru ve dnech 11. a 12. září 2021 v Jilemnici. Z tohoto
víkendového klání jsme si odvezli dvě stříbrné medaile
zásluhou Richarda Vašíčka a Štěpána Pally. V Jilemnici
byla vyhodnocena i soutěž olympijských nadějí, ve které
startoval Richard Vašíček, který tuto soutěž ve své
kategorii vyhrál.
Dalším úspěchem dorostenců bylo mistrovství ČR na
kolečkových lyžích v Letohradu, kde Štěpán Palla
obsadil ve sprintu třetí místo a ve stíhacím závodě
vylepšil umístění o jednu příčku na druhé místo.
Družstvo dorostu v celkovém hodnocení českého
poháru obsadilo 7. místo z 39 klubů.
V následujícím období se naši sportovci připravují již
na zimní sezónu tréninkem na kolečkových lyžích.

BIATLON

František Palla

Družstvo žáků na MČR

Libor Železník 1. místo MČR Bystřice p. H.

Monika Železníková 2. místo MČR Bystřice p. H.

Richard Vašíček vítěz olympijských nadějí
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Rybářské závody na Pahrbku

RYBÁŘI

Hřejivé sluníčko doprovázelo 11. září 2021 další
generaci mladých rybářů ke slepému rameni řeky
Moravy na tak zvané Pěnné.
Tam bylo cílem vedoucích kroužku kromě spousty
zábavy všem malým členům dát možnost zúročit své
poznatky, dovednosti a zasoutěžit si s ostatními
kamarády.
Deset statečných a odhodlaných lovců tak usedlo do
rákosí k vodě. Pomocnou rukou jim byli vedoucí kroužku
a zkušení rybáři Jiří Doležalík a Jan Dudešek. Horkem
znavené ryby se špatně lákaly na háček. Přesto nakonec

úlovky potěšily i některé maminky, které tak měly
zajištěnou zdravou večeři. Ryby nesplňující zákonnou
míru jsme poctivě vrátili vodě. Letošní ročník byl
zpestřen občerstvením z místní restaurace, všichni si tak
mohli vybrat pizzu dle chuti a zahnat hlad při čekání
než ,,zabere“.
Nejlepší rybáři byli oceněni tématickými dary,
ostatní drobností za účast.
Děkujeme všem, co se na skvělé akci podíleli, včetně
Obce Halenkovice za finanční podporu kroužku.
Monika Fürstová

VÝSLEDKY
1.místo
Kašíková Tereza
Úlovky: dva kapři 51 a 45 cm, cejn 31 cm
2.místo
Pechtor Adam
Úlovky: kapr 47 cm, cejni 32 a 30 cm
3.místo
Plšková Klára
Úlovky: karas 41 cm, cejn 28 cm
4.místo
Dudešková Klára
Úlovek: Cejn 31 cm

Nahoře zleva: Adam Pechtor, Matěj Juráň, Valdemar Kovalovsky, Petr Kvapil, Jan Dudešek, Jiří Doležalík . Dole zleva: Rozálie
Vlachynská, Valerie Vlachynská, Pavlína Fürstová, Tereza Kašíková, Klára Dudešková, Klára Plšková, Laura Fürstová
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50. ročník Barum Czech Rally Zlín 2021
Ve dnech 27.-29.8.2021 se ve Zlíně a okolí uskutečnil
již 50. ročník automobilové soutěže Barum Czech
Rally Zlín.
Přes katastr obce Halenkovice okrajově vedly dvě
rychlostní zkoušky (RZ č. 10 a RZ č. 13). Na rychlá auta
se sjela podívat velká fanouškovská základna rally z celé
republiky.
Nejpopulárnějším místem pro sledování, fotografování a natáčení závodních aut v akci se stalo okolí
Vyhlídky Šárka a přilehlá pole. Na efektu celé akci
přidávaly televizní a jiné štáby např. ve vrtulníku.
redakce

KULTURNÍ AKCE V NAŠÍ OBCI 2022
8. ledna
9. ledna
15. ledna
19. února
26. února

Tříkrálová sbírka
Halenkovické hudební odpoledne
Hasičský ples
Rodičovský ples
Karneval pro děti, Diskotéka

26. - 27. února
5. března
2. dubna
15. května
28. května

Vodění medvěda
Pochovávání basy
Košt slivovice
Pouť
Výlet do pohádky

Akce se mohou uskutečnit pouze za příznivé epidemiologické situace ohledně covid-19.
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Naše milé jubilantky, všechno nejlepší k 90. narozeninám!
1.

2.

Krásné životní jubileum oslavila paní Jarmila Kociánová ze Záhumení (obr. č. 1) ,
paní Marie Riedlová z Katernic (obr. č. 2) a také paní Marie Mihálová z Doliny.
Přejeme Vám pevné zdraví, hodně životního optimismu a štěstí.
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ZLATÁ SVATBA

Padesát let společného života oslavili manželé
Věra a Ing. František Kociánovi ze Záhumení.
Sňatek uzavřeli 7. srpna 1971 v Napajedlích.

SVATBA

Dne 17. července 2021
v obřadní síni OÚ Halenkovice
uzavřeli manželství
Marcela Střítecká
a
Jindřich Štěpánek z Pláňav.
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Vítání občánků
V sobotu 3. července 2021 jsme na obecním úřadě v
Halenkovicích do života přivítali naše nejmenší děti.
Pozvání na tuto malou slavnost přijali: Andrea
Dlapová a Petr Vintrlík se synem Petrem (foto č. 1),
Lenka a Tomáš Urbanovi s dcerou Zorou (foto č. 2),
Andrea a Daniel Kolářovi s dcerou Sárou (foto č. 3),
Miroslava Kunčarová s dcerou Sophií (foto č. 4), Radka
Šenková a Oldřich Svozil s dcerou Antonií (foto č. 5) a
Iveta a Luděk Trvajovi se synem Alexem (foto č. 6).
Pěkný program plný básniček, písniček a tanečků
předvedly děti z mateřské školy a žákyně základní školy.
Program nacvičily pod vedením p. uč. Ilony Pliskové a p.

1.

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 dětem, které si udělaly čas a
účinkovaly, i když už probíhaly prázdniny. Předškolačkám přeji hodně úspěchů v první třídě. Jsou to:
Lucie Hubáčková, Diana Chochulová a Lenka Zapletalová.
Přejeme malým občánkům i jejich rodičům pevné
zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Bohdana Blažková, matrikářka

2.

3.

5.

4.
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6.

BLAHOPŘEJEME
Listopad
60 let
Zdeněk Ančinec, Dolina 569
Roman Juřena, Dolina 456
70 let
Vladimír Kadlčík, Dolina 408
75 let
Jan Kalivoda, Záhumení 617
Jindřiška Skácelová,
Dolina 596

65 let
Pavol Donoval, Nová Silnice 449
Marie Huťková, U Svatých 205
70 let
Jiřina Chudárková, Dolina 492
75 let
Drahomíra Hrbáčková, Dolina 192
František Brázdil, Hradská 332
95 let
Marie Cibulková, Pláňavy 259

80 let
František Gabrhelík, Dolina 517

Leden

Prosinec

50 let
Břetislav Přecechtěl, Kopec 721
Martin Kašpárek, Záhumení 628

55 let
Světlana Varmužová, Katernice 432
Jitka Brázdilová, Nová Silnice 414
60 let
František Zatloukal, Katernice 671
Věra Chochulová, Záhumení 600
65 let
Drahomír Plšek, Dolina 74

70 let
Jarmila Rapantová, Záhumení 455
Ludmila Dohnalová, Zádřinové 200
75 let
Josef Očadlík, Dolina 223
Jan Běhůnek, Dolina 193
Vladimír Jambor, Díly 46

80 let
Eliška Mičová, Pláňavy 341
85 let
Adolf Vávra, Hradská 448

Únor
50 let
Petr Baránek, Pláňavy 260
55 let
Lenka Kubínová, Pláňavy 274
60 let
Pavel Sudolský, U Svatých 556
65 let
Hana Huťková, Záhumení 624
František Čevela, Járky 323
70 let
Jana Musilová, Dědina 5
Ladislav Nováček, Horní Kržle 391
80 let
Jan Vičánek, Spodní Kržle 270
90 let
Břetislav Kašík, U Svatých 442

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

Uzávěrka 100. čísla je k 31. 1. 2022. Zprávy za období 1. 11. 2021 až 31. 1. 2022, zajímavosti a pozvánky na další
kulturní a společenské dění zasílejte nejpozději k tomuto datu na adresu: zpravodaj@halenkovice.cz.. Děkujeme.
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