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Po dvou letech chudých na nejen kulturní a sportovní 
akce, ale celkově na setkávání lidí, se pomalým tempem 
po novém roce začaly rozjíždět v obci společenské akce. 
Po covidové době jsme byli všichni lační po zážitcích, 
návštěvách, po životě. A tak jsme opatrnými krůčky 
v rámci obce a knihovny začali připravovat z podzimu 
odložené Halenkovické hudební odpoledne. Po loňské 
pauze se přihlásila spousta dětí. Někteří vystupovali už 
dříve, jiní úplně poprvé. Bylo to příjemně strávené 
odpoledne se zpěvem a hudebními nástroji.  

V únoru se pak díky hasičům obcí prohnalo stádečko 
kolem medvěda, které vneslo ducha masopustu do naší 
obce. V knihovně se také rozjely besedy Po setmění, kde 
se mohou filmoví nadšenci pravidelně setkávat a strávit 
příjemný večer. Pro větší školáky uspořádalo místní 
SRPŠ diskotéku v sále našeho kulturního domu. A bylo 
to velmi veselé. 

Koncem února se ovšem ve světě stala nepříjemná 
věc, která ovlivnila i životy nás všech. To, co nikdo z nás 
nečekal, se vkradlo do našich bezpečných domovů - 
válka na Ukrajině a s ní spojený strach. Je naší českou 
hezkou vlastností pomáhat, když se něco zlého stane. 
Proto se brzy po začátku války objevila spousta 
veřejných sbírek a také se pořádaly různé charitativní 
akce na podporu lidí prchajících před válkou. I naše 
obecní zastupitelstvo schválilo návrh na uspořádání 

Setkání na podporu Ukrajiny, a to pod záštitou 
Krajského asistenčního centra Zlín. Na něm opět 
vystoupily místní nadané děti se zpěvem a hrou 
na nástroje, rovněž děti ze základní školy přispěly 
recitací básní. V obci máme plno šikovných lidí, kteří 
nezištně přispěli výrobky pro charitativní stánek. Obec se 
opět spojila a pomohla dobré věci. 

Na konci března mohlo díky dobré epidemiologické 
situaci proběhnout také předtančení žáků VIII. a IX. 
ročníku naší ZŠ. Jejich nácvik ovlivňoval také covid, ale 
generálku a sobotní velký večer si vzít nenechali. Sál tak 
zaplnili krásní mladí lidé ve večerních robách, 
předvádějíc nacvičené tance pro své nejbližší a hosty. 

Rok se rozjel, zima byla pryč a na konci dubna 
mohlo proběhnout také Pálení čarodějnic, akce hasičů. 
Najednou byl jarní kalendář zaplněn různými akcemi, 
bylo na co se těšit, z čeho vybírat. Týden po pálení 
čarodějnic do naší obce dojely pouťové atrakce, a tak 
opět po dvou letech naší obcí zněla hlasitá hudba 
z reproduktorů, smích dětí i dospělých, všude voněla 
cukrová vata a cinkaly penízky. Přijela pouť! 

Přejme si, aby už pořád byl kalendář zaplněn a mohli 
jsme se setkávat, aby bylo z čeho čerpat o zimních 
večerech, aby bylo na co vzpomínat, o čem pro vás psát, 
z čeho žít.  

Iveta Hladilová 

DO OBCE SE VRÁTILA KULTURA Slovo redakce

Jarmark na Setkání pro Ukrajinu Pálení čarodějnic

Diskotéka pro II. stupeň ZŠ Pouť
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Vážení spoluobčané, 
i v letošním roce se snažíme naplnit schválený rozpočet 
obce na rok 2022. Začátkem roku jsme vysoutěžili 
rekonstrukci hasičské zbrojnice a bytu. Bohužel se tady 
potvrdil trend dnešní doby, drahota i nemožnost 
dodavatelů udržet nasmlouvané ceny. I přes poptávku 
na centrálním registru zakázek se přihlásila pouze jedna 
firma. Generálním dodavatelem je tedy firma Kodrla 
z Huštěnovic. Pokud se vše podaří podle našich představ 
a schváleného stavebního projektu, dojde k zateplení 
budovy 16cm polystyrénem, výměně všech oken 
za plastová včetně těch střešních, přistaví se k budově 
nové schodiště tak, aby bylo možné rekonstruovaný 
nevyužitý byt zpřístupnit samostatným vstupem a 
v neposlední řadě se změní systém vytápění z elek-
trických přímotopů na radiátory s plynovým kotlem. Byt 
se vybaví novou podlahou a kuchyňským koutem. 
Rekonstrukce hasičské zbrojnice přinese úspory v ener-
giích a otevře se nám šance pronájmu obecního bytu 
třeba mladému páru v tzv. startovacím bydlení.  

Další naplánovanou akcí z rozpočtu obce je realizace 
obnovy sportoviště na Dolině (kurty) včetně nového 
zázemí pro menší děti, tj. realizací dětských prvků. 
Součástí této investice bude i nové parkovací stání pro 
dvanáct vozidel a stavba betonové lávky přes potok 
Vrbka. V současné době jsme obdrželi schválené 
stavební povolení a známe výsledek výběrového řízení 
na generálního dodavatele stavby. I zde se opakuje stejný 
scénář jako u hasičské zbrojnice. Vysoutěžená cena cca 
o 1 mil. Kč převyšuje tabulkové – projekční ceny. 
Budeme hledat úspory a předložíme je znova zastu-
pitelstvu ke schválení. Pokud vše půjde dle plánu, bude 
do konce roku hotovo. 

V rámci rozpočtu obce dochází k výraznějším 
změnám u položek oprava místních komunikací a 
veřejného osvětlení. V případě první položky nebudeme 
v letošním roce opravovat komunikaci na Katernicích. 
Tuto změnu jsme museli udělat, jelikož jsme nezískali 
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. 
V rámci kraje bylo vyhověno pouze 
šesti zájemcům. Pokusíme se příště. 
Finanční prostředky, které jsme měli na 
spoluúčast, rozpouštíme právě na zvý-
šené náklady u hasičské zbrojnice, 
sportoviště na Dolině a u položky 
opravy veřejného osvětlení. Zde jsme 
kvůli větrnému počasí, neočekávaným 
opravám nesvítících lamp a oprav pro-
věšeného elektrického vedení museli 
financí přidat. 

Asi před měsícem se několik domů 
z naší obce stalo terčem nájezdu zlodějů. 
V několika případech se potvrdilo, že 
byli zloději úspěšní. Z dostupných 
zdrojů a výsledků vyšetřování jsme 
zjistili, že zloději byli velmi dobře 
obeznámeni s místem a prostředím. Jsou 

velmi dobře organizováni. Doby, kdy se obcí potloukali 
„zvláštní“ jedinci a příležitostně kradli, jsou asi pryč. 
V důsledku těchto neblahých událostí jsme v radě obce, 
na pracovním zastupitelstvu i s Policií ČR probírali 
několik návrhů řešení. Shodli jsme se, že zavedeme 
v obci tržní řád, který zakazuje podomní prodej 
v Halenkovicích. Rada obce následně tržní řád vypra-
covala a schválila. Celé jeho znění je vyvěšeno na našich 
webových stránkách. Další opatření je však v rukou nás 
všech. Zde bych vás chtěl vyzvat, abyste si velmi dobře 
všímali cizích osob, automobilů, popřípadě podezřelých 
firem, které jezdí po obci a nabízejí či prodávají nějaké 
zboží. Také si prosím všímejte, kdo se pohybuje v okolí 
domů. Nebojte se tyto osoby oslovit, s otázkou, koho 
hledají či jiným dotazem, který jim naznačí, že vám není 
lhostejné, že se tu pohybují. Popřípadě si vyfoťte 
poznávací značku auta, máte na to právo. Tyto poznatky 
jsou důležité při následném vyšetřování. Věřte, že pokud 
projevíte zájem, velmi rychle z reakce těchto osob 
zjistíte, co jsou „zač“. Ihned pak zavolejte na číslo 158 
(Policie ČR) nebo na můj telefon 724 179 299.  

Další opatření, která můžete v rámci zajištění svých 
domovů realizovat, jsou různá světla na fotobuňky či 
fotopasti. Minimálně vám dají vědět, zda se na pozemku 
někdo pohybuje nebo si místo nějakým způsobem 
„mapuje“. Dnešní moderní doba, i díky sociálním sítím, 
nahrává nenechavcům. Lidé možná v dobré víře sdílejí, 
ovšem neprozřetelně, na sociálních sítích fotky svého 
bytu, domu, zážitky a důležité informace třeba o trvání 
dovolené. Prosím, neulehčujte jim to. 

Na závěr mi dovolte ještě malou připomínku. Letošní 
rok je rokem volebním, kdy opět po čtyřech letech 
budeme volit do zastupitelstev obcí. Proto bych vás 
všechny rád pozval, abyste přišli do volebních místností 
a svým hlasem vyjádřili svou vůli, kam naši obec 
směřovat.  

Přeji krásné a pohodové prázdniny a dovolené. 
Jaromír Blažek

Starosta obce s rodinou Sebastianka Skácela,  
dvoutisícího občánka Halenkovic

SLOVO STAROSTY
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RO schválila  
• nový ceník za likvidaci odpadu pro právnické osoby 
s platností od 1. 1. 2022: 
- PO provádějící stavby a stavební činnost – 2200 Kč bez 
DPH (1 t odpadu)  
- PO ostatní – 650 Kč bez DPH (0,3 t odpadu) 
- PO popelnice 110 l – 2500 Kč bez DPH 
• smlouvu č. OT-001040021590/003-MPPR o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene „Halenkovice, Hábl 
č.p. 160, přípojka NN“ s EG.D, a.s. 
• finanční dar ve výši 5000 Kč pro rodiče Karolíny 
Navrátilové, prvního občánka obce a Zlínského kraje 
v roce 2022 
• platbu zálohy ve výši 18 150 Kč na zakázku Malované 
cyklomapy od fy CBS Nakladatelství s konečnou cenou 
dodání 30 262 Kč 
• cenu nájmu sauny s platností od 1.2.2022 – 400 Kč 
(max. doba saunování 3 hodiny) 
• bezúplatné přijetí 1175 ks antigenních testů od Města 
Otrokovice pro ZŠ a MŠ Halenkovice 
• smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na úhradu 
nákladů spojených s revizí, údržbou a opravou 
společného majetku v rámci projektu „Stezky na území 
napajedelských emirátů ve volné krajině“ s městem 
Napajedla. 
• účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Halenkovice za rok 2021 dle 
směrnice 
• žádost ZŠ a MŠ Halenkovice – schválení převodu 
ušetřených finančních prostředků z účtů 501, 502, 513, 
518, 527 a 558 ve výši 767.274,14 Kč na přečerpané 
finanční prostředky na účtech 511, 525 a 549 ve výši 
1.094.986,20 Kč 
• předání právníkovi p. Foralovi k soudnímu vymáhání 
pohledávky za fy ARS Projekt Zlín z důvodu nedodržení 
splátkového kalendáře z 30.9.2020. Z dlužné částky 
96 500 Kč splaceno jen 48 000 Kč 
• způsob plateb stočného – platby podle trvalého pobytu 
(platí všechny osoby přihlášené na č. p.) 
• odpověď na sdělení Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových k pozemkům p.č. 265/4 a 265/7. 
Obec Halenkovice má zájem o uzavření smlouvy a 
se stavebníky, budou uzavřena věcná břemena 
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o připojení k distribuční 
soustavě EG.D a.s. č. 9001832256 – nová přípojná skříň 
na p.č. 1573/2 
• uzavření smlouvy se spolky v obci o odběru odpadu 
za cenu 650 Kč/rok + DPH a na základě rozhodnutí RO 
jsou poplatky pro spolky prominuty 
• poplatek za likvidaci odpadu pro stavebníky, kteří 
provádí stavební činnost v obci ve výši 1000 Kč + DPH a 
likvidaci ve sběrných dvorech 
• bezúplatný pronájem sálu KD na akci Dětský Bazar 
dne 31.3.2022 pro spolek maminek zastoupený paní 
Fürstovou 

• zřízení služebnosti spočívající v právu přístupu a 
příjezdu po pozemku v majetku Obce Halenkovice p.č. 
3211 pro manž. Platošovy, jako přístup k pozemku p.č. 
3206 
• záměr výpůjčky části pozemku p.č. 3577 pro Danielu 
Fraňkovou, Halenkovice 670 pro připojení na 
komunikaci a vedení sítě el. energie 
• zaměření pozemku pro retenční nádrž Račák 
• žádost ZŠ a MŠ Halenkovice – cenovou kalkulaci 
obědů pro cizí strávníky od 1.3.2022 – navýšení o 5 Kč. 
Celková cena bude 70 Kč za 1 oběd. Cena pro žáky ZŠ a 
MŠ se navýší o 2 Kč 
• záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2469/2 za účelem 
uložení kanalizační přípojky pro manž. Hučíkovy, 
Halenkovice 542 
• žádost České pošty a Raudo v.d. na změnu pracovní 
doby Pošty Partner s podmínkou platnosti min. do konce 
roku 2022 
• žádost ZŠ a MŠ Halenkovice na rozdělení hospo-
dářského výsledku za rok 2021 ve výši 1.188.817,79 Kč, 
a to převodem celé částky do rezervního fondu 
• žádost ZŠ a MŠ Halenkovice – převod finančních 
prostředků z rezervního fondu na fond investic ve výši 
1.600.000 Kč 
• průjezd testovací zkoušky katastrem obce v rámci 
BCRZ dle žádosti 
• změnu cen za poskytované služby obcí s platností od 
1.3.2022: 
- vývoz a likvidace odpad. vod 50 Kč / 1 m3 + 15% DPH 
937,19 Kč / 1 motohodinu + 21% DPH 
- vývoz a uložení stavební suti 42 Kč / 1 km + 21% DPH      
150 Kč / 1 tunu uložení + 21% DPH 
- vývoz a uložení směs. odpadu 42 Kč / 1 km + 21% 
DPH    1 200 Kč / 1 tunu uložení +15% DPH 
- odvoz a dovoz stav. materiálu 42 Kč / 1 km + 21% 
DPH    400 Kč / 1 hodinu čekání + 21% DPH 
- štěpkování          577,38 Kč / 1 hodinu + 21% DPH 
- mulčování, sečení    452,39 Kč / 1 hodinu + 21% DPH 
• a úhradu stravného v plné výši v jídelně ZŠ a MŠ 
Halenkovice do 30.4.2022 pro uprchlíky z Ukrajiny 
ubytované v obci Halenkovice 
• výši poplatku za odpady pro nový RD (bez zápisu do 
KN) obydlený majiteli bez trvalého bydliště 600 Kč/ 
nemovitost/rok  
• program 25. zasedání ZO dne 24.3.2022 
• navýšení počtu zaměstnanců OÚ o jednoho za-
městnance – údržba obce a zeleně na dobu 6 měsíců. 
• příkazní smlouvu č. 23/2022 s firmou INVESTA UH 
na akci Stavební úprava a přístavba hasičské zbrojnice, 
Halenkovice č.p. 673 - provedení výběrového řízení 
• výpůjčku části pozemku p.č. 3577 pro Danielu 
Fraňkovou, Halenkovice 670 pro připojení na komu-
nikaci a vedení sítě el. energie 
• poskytnutí daru 5 000 Kč pro SDH Halenkovice 
na akci Pálení čarodějnic. 

Z jednání zastupitelstva a rady obce ÚNOR AŽ 
DUBEN 2022



č. 101   |   2022 / 1 HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

 5

• poskytnutí daru 5 000 Kč pro pana Libora Skácela, 
Halenkovice 596, na pořádání akcí Bruslení pro děti 
v roce 2022 
• na základě předložených žádostí poskytnutí dotací pro 
spolky a organizace na rok 2022: 

• odpuštění nájmu za využití sálu KD dne 10.3.2022 pro 
Zemědělské družstvo vlastníků 
• provedení kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Halenkovice 
externí firmou 
• poskytnutí daru 2 000 Kč pro Sebastiana Skácela,  
dvoutisící občan obce Halenkovice. 
• s m l o u v u o z ř í z e n í v ě c n é h o b ř e m e n e č . 
OT-014330054790/001-ADS s EG.D pro uložení sítě 
„Halenkovice, Talašová, kabel smyčka NN“ na pozemku 
p.č. 3570 
• zřízení věcného břemene na část pozemku p.č. 278/9 
pro Marka Chytila, Lhota 327,76302 z důvodu přístupu a 
příjezdu na pozemky p.č. 260/2 a 260/4 
• záměr výpůjčky části pozemku p.č. 285/4 pro p. Karla 
Žáka na parkovací stání za podmínky údržby 
předmětného pozemku 
• odpuštění 50 % penále za opožděné platby splátkového 
kalendáře pro p. Brázdu (ARS projekt) za podmínky – 
do konce května bude předána PD a předáno oznámení 

o podání koordinovaného stanoviska na akci 
„Komunikace a chodníky Dolina – Koliba“ 
• nařízení Rady obce Halenkovice č. 1/2022 - tržní řád 
obce Halenkovice (mimo jiné zakazuje podomní prodej) 
• poskytnutí finanční dotace pro spolky na rok 2022  – 
Jiří Doležalík – rybářský kroužek ve výši 10.000 Kč. 
• odpuštění poplatku za stočné 2022 pro: Milan Šubík, 
Halenkovice 583, Marcela Stuchlíková, Halenkovice 99, 
Radek Němec, Halenkovice 301, Jan Kocián, 
Halenkovice 423, Ondřej Huťka, Halenkovice 669, Filip 
Wozar, Halenkovice 630, Martin Kašpárek, Hana 
Kašpárková a Albert Pokorný, Halenkovice 603, Roman 
Krkoška, Halenkovice 659, Alena Stuchlíková, 
Halenkovice 608, Zuzana Mitáčková, Halenkovice 510, 
Zdeňka Lipnerová, Halenkovice 442, Martin Hrabal, 
Halenkovice 770, z důvodu dlouhodobého pobytu mimo 
obec. Zdeňka Rapantová, Halenkovice 455, z důvodu 
držitele průkazu ZTP/P. Julie Šavarová, Halenkovice 
524, Filip Stiksa, Halenkovice 498, Ondřej Baránek, 
Halenkovice 260, z důvodu studia a pobytu mimo obec. 
Marie Marholtová, Halenkovice 96, z důvodu 
dlouhodobé hospitalizace. Marie Riedlová, Halenkovice 
152, z důvodu dlouhodobého pobytu na č.p. 50, bez 
napojení na ČOV 

RO projednala  
• a doporučuje ZO ke schválení pověřit kontrolní výbor 
k provedení kontroly – realizace a vyúčtování poskytnuté 
investiční dotace pro Biatlon Halenkovice 
• doporučuje ZO koupi pozemků p. č. 924/11 a 902/3 
v k.ú. Halenkovice 
• doporučuje ZO neprodávat část pozemku p.č. 278/9, 
pokud nebude dořešeno Záhumení II. Pan Režný může 
pozemek dále užívat, ale musí strpět možné napojení sítí 
v tomto pozemku 
• představy a možnosti úpravy parku před OÚ s Ing. 
arch. Vorlem 
• napojení RD č.p. 143, p. Vančík – bude předán dotaz na 
stavební úřad o napojení RD na sítě 
• možnosti vytvoření panoramatických tabulí na vyhlídce 
Šárka s p. Krajčovou, budou upřesněny rozměry 
a umístění a cena (zatím nabídka na 3 ks fotopanorama 
tabulí za cca 45 tis. bez DPH) 
• žádost p. Palúcha na uvedení stavby a plotu do 
původního stavu – komunikace byla schválena a 
zkolaudována se souhlasem původního majitele 
• projednala žádost p. Šáchy na posunutí značky začátek 
obce, bude prověřeno v Otrokovicích na odboru dopravy 
a ŘSD 
• a pověřila JUDr. Forala zastupováním obce u Kraj-
ského soudu Zlín v rámci soudního jednání ve věci 
hospitalizace p. Kníchala 

RO vzala na vědomí 
• zprávu o provedení inventarizace ZŠ a MŠ Halen-
kovice 

Z jednání zastupitelstva a rady obce ÚNOR AŽ 
DUBEN 2022

SPOLKY SCHVÁLENÁ 
DOTACE (Kč)

Klub biatlonu Halenkovice - provozní dotace 42 000

SDH Halenkovice - provozní dotace 43 800

Florbal J. Jurásek 20 000

Myslivecké sdružení Podlesí Halenkovice 9 000

Český svaz včelařů, ZO Napajedla 16 200

Divadelní spolek Haleny 7 200

ČČK – místní skupina Halenkovice 15 000

Klub vojáků v záloze Halenkovice 7 200

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Napajedla 48 000

SENIOR Otrokovice 37 000

Charita Otrokovice 12 000

Sociální služby pro osoby se zdravotním 
postižením Fryšták

12 000

Pečovatelská služba Napajedla 20 000

Domov pro seniory Uherské Hradiště 12 000

CELKEM 301 400
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• protokol o provedené kontrole matriční agendy za rok 
2021 ze dne 24.2.2022 

RO neschválila  
• žádost o finanční dar z rozpočtu obce pro Zdravotní 
klaun, o.p.s., Praha 
ZO schválilo 
• předložený program 23., 24. mimořádného a 25. zase-
dání ZO  
• složení návrhové komise a 
ověřovatele zápisu (u zasedání 
23, 24 a 25) 
• změnu rozpočtu obce Ha-
lenkovice 4/ZO/2021 v před-
loženém znění 
• změnu rozpočtu obce Ha-
lenkovice 1/ZO/2022 v před-
loženém znění 
• umístění výzev a webových 
odkazů poskytovatelů pomoci 
uprchlíkům z Ukrajiny, kteří 
zprostředkují humanitární po-
moc (finanční, hmotnou, potra-
vinovou a ubytovací) na webo-
vých stránkách obce Halen-
kovice 
• konání ve ře jné akce na 
podporu obyvatel Ukrajiny, která 
se uskuteční 20. 3. 2022 v 15.00 
hod. před budovou kulturního 
domu 
• poskytnutí peněžního daru ve 
výši 20 000 Kč pro organizaci, 
která zaštítí akci konanou v Ha-
l e n k o v i c í c h 2 0 . 3 . 2 0 2 2 
na podporu obyvatel Ukrajiny. 
(vybrán ČČK Zlín) 
• záměr na odprodej části 
pozemku par. č. 3592/45 
• záměr na odprodej části 
pozemku par. č. 3608 
• předloženou smlouvu o ná-
kupu části pozemku par. č. 3855 
o výměře 5 m2 označených díl 
"b" 
• výsledek – z předložených 
dokladů nevyplývá pro Obec 
Halenkovice povinnost budovat 
inženýrské sítě (komunikaci, 
kanalizaci, vodovod a plynovod) 
na pozemku par. č. 278/9 
• roční finanční odměnu 27 000 
Kč za práci kronikáře paní 
PaedDr. Marii Kašíkové, a to ve 
třech splátkách 
• veřejnoprávní smlouvu na 

finanční dotaci 600 000 Kč pro spolek ZO ČZS 
Halenkovice 
• veřejnoprávní smlouvy na vyplacení dotace z rozpočtu 
obce Halenkovice na rok 2022 pro TJ Halenkovice 131 
400 Kč a ČZS Halenkovice 52 200 Kč 
• předložené návrhy plné moci pro Jižní vodárenskou a.s. 
(zastupování na zasedáních VaK) 

Z jednání zastupitelstva a rady obce ÚNOR AŽ 
DUBEN 2022

VÝDAJE
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• nákup pozemku par. č. 178/3 dle kupní smlouvy 
• nákup pozemků par. č. 924/11, 902/3, 3340, 3341 a 
3388/1 
• záměr a čerpání dotace "Studna" pro pana Zdeňka 
Sklenaříka a současně pověřuje kontrolní výbor 
k provedení kontroly správného čerpání a využití této 
dotace 
ZO bere na vědomí 
• kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání 
zastupitelstva obce. 
• zprávu z jednání rady obce za uplynulá období. 
ZO pověřuje 
• paní Věnceslavu Jadrníčkovou organizací akce na pod-
poru obyvatel Ukrajiny 

Z jednání zastupitelstva a rady obce ÚNOR AŽ 
DUBEN 2022

ROZPOČET  
OBCE HALENKOVICE  2022

• kontrolní a finanční výbor provedením kontroly 
vyúčtování investiční dotace za rok 2021 na základě 
veřejnoprávní smlouvy u spolku Biatlon Halenkovice 

ZO se seznámilo 
• s technickým stavem bytu v budově hasičské zbrojnice 
a souhlasí s pokračováním investiční akce na její 
rekonstrukci. 

ZO neschvaluje 
• prodej části pozemku par. č. 278/9 v k. ú. Halenkovice

NOVÁ 
ELEKTRONICKÁ 
ÚŘEDNÍ DESKA    

V OBCI

Oznamujeme občanům, že na 
autobusové zastávce Na Pláňa-
vách byla vyměněna klasická 
úřední deska - vývěsní skříňka - 
za moderní dotekový smart 
kiosek, ve kterém jsou přístupné 
informace úřední desky. Jedná se 
o moderní a efektivní způsob 
zveřejňování dokumentů a po-
hodlný způsob vyhledávání 
informací na digitální úřední 
desce ze strany veřejnosti. 

 Petra Rozsypalová, účetní
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Prezident České republiky vyhlásil dne 13. 4. 2022 volby 
do zastupitelstev obcí a v 1/3 senátních obvodů i volby 
do Senátu ČR. Našeho senátního volebního obvodu č. 80 
– Zlín se tyto volby netýkají. 
 Volby do ZO se budou konat 23. a 24. září 2022. 
V pátek se volební místnosti otevřou ve 14.00 hodin a 
hlasování bude ukončeno ve 22.00 hodin. V sobotu se 
začíná volit od 8.00 hodin a končí se ve 14.00 hodin.  

V naší obci je ustanoven jeden volební okrsek pro 
všechny voliče obce Halenkovice. Počet volených členů 
(zastupitelů) pro nadcházející volby do Zastupitelstva 
obce Halenkovice  je stejný jako v letech minulých a je 
15. 

Místem konání voleb je sál kulturního domu 
v budově obecního úřadu. Na hladký průběh voleb 
bude dohlížet osmičlenná okrsková volební komise. 

Volební lístky budou voličům doručeny nejpozději tři 
dny přede dnem konání voleb. Lístky budou k dispozici 
také ve volební místnosti. V každé sadě lístků bude 
poučení o tom, jak volit. 

Voličem je státní občan České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a 
jemuž nenastala překážka volebního práva. Právo volit 
do zastupitelstva obce má jen ten volič, který je 
přihlášený k trvalému pobytu v naší obci. Volit mohou i 
cizinci (občané jiného státu), kterým toto právo přiznává 
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána. 
Může jít pouze o občana jiného členského státu EU 
s pobytem v obci, který si na našem úřadě požádá o zápis 
do dodatku stálého seznamu voličů. 

K volbám si vezměte platný průkaz totožnosti 
(občanský průkaz nebo cestovní pas), kterým prokážete 
totožnost a státní občanství. Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování 
umožněno! 

Ze závažných zejména zdravotních důvodů může 
volič požádat obecní úřad nejpozději v den voleb pak 
okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat doma 
(mimo volební místnost). Případné požadavky volejte už 
nyní na tel. č. 577 945 736, 737 230 573 nebo nahlaste 
v kanceláři OÚ. 

Bohdana Blažková

Informace o volbách do zastupitelstva obce (ZO)Z OBCE
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Výročí osvobození 
Dne 2. května 2022 jsme si připomněli 77. výročí ukončení II. světové války a osvobození naší obce. Při této 
příležitosti uctili památku padlých starosta Jaromír Blažek a místostarosta Karel Platoš položením věnců k památníku. 
Také položili věnec na památku padlých vojáků rumunské armády a na hrob Jána Valaštiaka, bojovníka partyzánské 
skupiny Bohuš. Čest jejich památce. 

Díky svým obyvatelům se Obec Halenkovice může v roce 
2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke 
zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 7,36 t. Na 
každého obyvatele tak připadá 3,69 kg vysloužilých 
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a 
produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba 
ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek 
mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu. 
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu 
na zlepšení životního prostředí, které na základě 
dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr 
a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. 
- Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 
k úspoře produkce CO2 o 86,57 tun. Víte, kolik smrků 
pohltí stejné množství CO2? 34 ks. 
- Nebylo nutné vytěžit 4 313,74 litrů ropy. Představte si, 
že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot 
auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 162 
krát. 
- Došlo také k úspoře 44 406,53 kWh energie. Asi stejné 
množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 
44 407 krát. 
- Podařilo se recyklovat 4 236,06 kg železa. Toto 
množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro 
výrobu 174 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné 
rudy. 
- Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 
149,26 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 26536 1€ 
mincí, nebo 181,15 kg hliníku, který by stačil na výrobu 
12077 plechovek o objemu 0,33 l. 

Elektrowin

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?
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Odpolednem provázela Věnka Jadrníčková. Úvodní písničku  
Vyletěla holubička zazpívala Rozárka Hladilová

Terezka Bieberlová a Kryštof Trvaj Zuzka Šalášková a kapela DARKIL 

Vážení spoluobčané, člověk by svůj život měl prožít tak, 
aby kdykoliv, když může a je o to požádán, pomohl. A 
pak i malé pomoci se sčítají ve velké věci. A takoví lidé 
na Halenkovicích mezi námi právě jsou. Kteří umí 
naslouchat, podat pomocnou ruku, zapojit se nezištně…  
a konat.  

20. března 2022 se na Halenkovicích uskutečnila 
krásná akce. Tak trochu kulturní, tak trochu společenská, 
ale především humanitární. S cílem pomoci obětem 
válečného konfliktu na Ukrajině. Celá akce byla 
zorganizována pod záštitou naší obce, jejího vedení, rady, 
zastupitelstva a zaměstnanců, ZŠ Halenkovice, ČČK 
oblastní pobočky Zlín, Krajského asistenčního centra a 

Banky potravinové pomoci v Otrokovicích. Ale také za 
pomoci velkého počtu ochotných lidí, Halenkovjáků. 
A všichni tito jmenovaní připravili podmínky, prostory, 
plakáty a pozvánky, program, stánky s punčem 
a s občerstvením, s medovinou, s perníčky a trubičkami a 
s drobnými dárky. A za to jim patří velké poděkování.  

O kulturní program se postarala paní Zuzana 
Šalášková, skupina DARKIL, Terezka Bieberlová a žáci 
ZŠ Halenkovice. A musím poděkovat velmi srdečně i 
všem těm, kteří přišli toto odpoledne, podpořili dobrou 
věc a přispěli nákupem nebo přímo finanční pomocí do 
pokladničky.  

Osobně nás navštívila i paní Mgr. Michaela 
Stýblová, ředitelka ČČK Zlín, která poděkovala za to, co 
děláme, seznámila nás s činností ČČK a byla velmi 
potěšena atmosférou i účastí lidí. Sama řekla, že se 
podobných akcí účastní i ve větších městech, ale 
v Halenkovicích jí bylo velmi dobře. Cítila tady 
soudržnost lidí a přátelství. 

Události už více jak tří měsíců nás nenechávají 
klidnými. Je to opravdu válka. A válka docela blízko nás, 
která se nevyhýbá civilním cílům ani obyvatelstvu, a 
která vnesla do života milionů lidí strach, bolest a 
utrpení. Možná jsme si i na tuto situaci už trochu zvykli, 
život jsme posunuli zase o kousek dál, ale stále 
nemůžeme pochopit, že se něco tak děsivého a hrozného 
může dít ve 21. století. 

Setkání na podporu Ukrajiny
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Jsem moc ráda, že tato myšlenka vznikla, že se 
uskutečnila, a že se ten den, to odpoledne, sešli lidé a 
přispěli. Vybralo se neuvěřitelných 43 700,- Kč. Ty 
okamžitě po sečtení putovaly na konto ČČK a byly 
použity na vybavení sanitek vypravených přímo do 
válečné zóny. K tomu odešlo ještě z obce jako okamžitý 
dar zlínské pobočce ČČK 20 000,- Kč.  

Milí spoluobčané, pozdravuji vás, přeji vám zdraví, 
štěstí a pohodu. Pěkné léto, dovolené i prázdniny a 
doufám, že už nás čekají i společné akce veselejší bez 
omezení a zákazů. Mějte se všichni  moc hezky, opatrujte 
se a na brzkou shledanou zase někdy příště. 

Věnka Jadrníčková

Jarní sbírka oděvů a materiálu 
Již se stalo tradicí každého půl roku pořádat u nás v obci 
sbírku oděvů, obuvi, hraček a dalšího materiálu, kterou 
organizuje naše obec pro Diakonii Broumov. Sociální 
družstvo z Broumova materiál dále třídí a distribuuje 
potřebným.  

I nyní na jaře jste pomohli shromáždit velké 
množství oděvů a materiálu, které naplnily 69 velkých 
pytlů.  

S tříděním a kontrolou odevzdaného materiálu 
pomohly ve dnech 26. - 27. 4. 2022 opět p. Anna 
Horková a p. Anna Musilová.  

Jim i vám, kdo jste věci darovali, patří poděkování. 
 

Potravinová sbírka pro uprchlíky  
Obec Halenkovice uspořádala ve dnech 6. - 7. dubna 2022 pro 
Potravinovou banku Zlín a Magistrát města Zlín sbírku 
trvanlivých potravin a drogerie. V přízemí kulturního domu se 
shromáždilo množství potravin, dětské výživy, hygienických 
pomůcek apod. Všechny darované věci byly použity pro potřeby 
uprchlíků přicházejících k nám z Ukrajiny. Za vaši pomoc upřímně 
děkujeme. 

Obec Halenkovice

PODĚKOVÁNÍ
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Senioři jsou v dnešní době 
vystaveni většímu tlaku, 
než tomu bylo před něko-
lika desítkami let. Musí se 
vyrovnat s moderními tech-
nologiemi, negativním po-
stojem okolí i s těmi, kteří 
se snaží využívat jejich 
stáří a důvěřivosti. Přestože 
se může zdát, že lidé 
v důchodu jsou sešlí vě-
kem, tráví volný čas jen u 
lékaře nebo nicneděláním 
doma, neumí používat mo-
bil natož platební kartu, 

není tomu tak. Stále více seniorů se všemožně snaží 
zůstat aktivními i v důchodovém věku, nebrání se novým 
poznatkům, ovládají počítač, orientují se na internetu i na 
sociálních sítích. 

Jestliže patříte k těm, kteří v důchodu zanevřeli na 
aktivní životní styl, nedbáte na zdravou výživu, 
pravidelnou tělesnou aktivitu apod., odrazí se to na vaší 
fyzické i psychické pohodě. Podle dostupných statistik 
čelí pasivní důchodci většímu riziku vzniku různých 
onemocnění, finanční nejistotě, depresím, úzkostem. 
Mnohdy se neumí vyrovnat s novou životní situací, 
izolují se od okolního světa, stávají se zatrpklými vůči 
ostatním. 
Jak si zpříjemnit stáří? Zde je několik praktických 
tipů: 
Vzdělávejte se. Dnešní doba nabízí mnoho možností, jak 
si rozšířit vzdělání i ve stáří, ať už mluvíme o různých 

univerzitách třetího věku, vzdě-
lávacích kurzech pro seniory aj. 
Plánujte si čas. Pořiďte si diář a 
naplánujte si možné aktivity tak, 
abyste co nejvíce vyplnili svůj volný čas. Samozřejmě 
s ohledem na vaše zdraví, nic se nemá přehánět. 
Pomáhejte. Vaše dlouholeté zkušenosti jsou pro mnohé 
k nezaplacení. Můžete doučovat, pomáhat jiným senio-
rům, kteří jsou odkázáni na druhé, věnujte se dobro-
volnictví, pohlídejte vnoučata… 
Pohybem ke zdraví. S ohledem na vaše fyzické mož-
nosti sportujte, jezděte na kole, choďte na procházky… 
Buďte společenští. Existují různé spolky a sdružení pro 
seniory, nevyhýbejte se jim. Mimo jiné je to způsob, jak 
se seznámit s novými lidmi a najít člověka, který bude 
vaše nadšení pro aktivně trávené stáří sdílet. 
Cestujte. Cestovní kanceláře nabízejí velké množství 
zájezdů šitých na míru potřebám seniorů, které nezruinují 
váš domácí rozpočet. Pokud netíhnete k zahraničnímu 
cestování, můžete prozkoumávat zajímavá místa v ČR 
apod. 
Připravte se včas. Na stáří je potřeba se připravit 
s předstihem, a to nejen po finanční stránce. Např. při 
rekonstrukci bytu nechte namontovat madla k vaně, 
zvolte kvalitní podlahu bez koberců, o které byste 
později zakopávali… 
Trénujte mysl. Mozek potřebuje neustále podněty 
k tomu, aby co nejdéle fungoval tak, jak má. Paměť a 
bystrou mysl můžete posílit luštěním křížovek, čtením, 
hraním logických her… 

Psychologická poradna MOJRA.cz,  www.mojra.cz

Odchodem do důchodu život nekončí. Jak na aktivní stáří? 

http://www.mojra.cz
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Dne 2. dubna 2022 jsme se poprvé v naší farnosti setkaly, 
abychom se společně modlily za naše nejmenší, větší 
i dospělé děti.  

Všichni jsme něčí děti a každý k někomu patříme, 
i když jen dočasně, na naší pozemské pouti. Ve 
skutečnosti a na věčnost patříme pouze jedinému, 
našemu Pánu. 

Vzájemně jsme se sjednotily v modlitbě a odevzdaly 
naše děti nebeskému Otci společně se všemi našimi 
starostmi a problémy. Je to úžasně osvobozující pocit, že 
jakkoliv velký problém nás může v životě potkat, nikdy 
na něj nejsme samy. Pán Ježíš miluje naše děti víc, než 
dokážeme milovat my, touží je ochraňovat a přeje si, 
abychom se za ně přimlouvaly. 

Modlitby matek vznikly v roce 1995 v Anglii. V té 
době již babičky Veronica a její švagrová Sandra pocítily, 
že se musí zvláštním způsobem modlit za své děti. Skrze 
modlitbu poznaly, že si Ježíš přeje, aby všechny matky 
odevzdávaly své děti do Jeho péče a On tak mohl 
z matek sejmout jejich trápení a vylévat na jejich děti své 
požehnání. 

Přestože Modlitby matek nikdy neměly žádnou 
reklamu a nevnucovaly se, rozšířily se do víc než 120 
zemí světa a zaznamenaly mnohá nádherná vyslyšení 
modliteb. 
Modlitby matek dodržují tři základní pravidla:  
• Zásada mlčenlivosti, to znamená, že nic z toho, s čím 
se matky při setkání svěří, nesmí být vyneseno. Při 
vzájemné důvěře a sdílení se naše břemeno stává lehčím. 
• Neradíme si. I při zdánlivě stejném problému neradíme 
mamince, jak bychom problém řešily my. Odevzdáváme 
svá trápení Bohu, on nejlíp ví, co je pro nás dobré. 

• Nekritizujeme se. 
  

V naší farnosti iniciovala vznik skupinky paní 
Veronika Frolíková. Na začátku je nás šest. Nejsme 
skupina mladých maminek ani skupina babiček. Jsme 
jednoduše ženy, které se chtějí společně modlit za své 
děti, vnoučata, za své blízké. Děkovat Bohu za vše dobré, 
odevzdávat mu všechna trápení. Jsme otevřená skupina a 
rády mezi sebou přivítáme další maminky, babičky, 
tety..., ženy, které nemají vlastní děti a chtěly by se 
společně s námi modlit.  

Snad jediná výjimka jsou muži. Ale i zde existuje 
řešení, a to samostatná skupinka modliteb otců. Bylo by 
určitě krásné, kdyby se naše farnost rozrostla o takové 
silné společenství, jakým modlitby otců bezpochyby 
mohou být...  

(zdroj: brožura Modlitby matek), (zr) 
https://www.farnosthalenkovice.eu/ 

FARNOSTModlitby matek

Katecheze dobrého pastýře
Milí farníci, dne 25. května 2022 proběhlo v naší farnosti 
již tradiční povídání na faře, tentokrát trochu netradičně. 
Místo obvyklého posledního čtvrtku v měsíci jsme se 
potkali ve středu, a tentokrát si „povídali“ nejmenší 
členové naší farnosti – naše děti. 

Přijela mezi nás paní Renata Macháčková Dostál-
ková, která vede katecheze dobrého pastýře ve Starém 
Městě. Svými slovy bych řekla, že se jedná o výuku 
náboženství pro nejmenší děti, hravou a pro děti 
atraktivní formou. Připravila si pro nás povídání na téma 
Oltář. 

Jednoduchými otáz-
kami, v propojení na 
běžný každodenní 
život, děti motivo-
vala, aby samy po-
jmenovaly předmě-
ty, které se na oltáři 
nacházejí. Zmen-
šené makety obět-
ního kalichu, obětní 
misky, svícnů i kříže 

si děti do detailů prohlédly ve vlastních ručičkách. 
Následně se vžily do role pana faráře a svůj oltář si samy 
prostřely. Vystřihovalo se, lepilo se, u toho se popíjel 
výborný čajík, který nám připravila paní Miriam a na 
závěr jsme si ještě zazpívali a vlastními slovy pomodlili. 
A protože byla středa a v našem kostelíku jsme měli mši 
svatou při příležitosti Nanebevstoupení Páně, všechno, 
co jsme se naučili, jsme si prohlédli naživo. Spolu 
s otcem Tomášem jsme se postavili kolem našeho 
velkého, skutečného oltáře a zkontrolovali, že na něm 
opravdu nic nechybí a především, že je tam s námi sám 
Pán Ježíš. 

S paní Renatkou jsme se domluvili, že mezi nás 
znovu přijde na konci června a tentokrát bude katecheze 
na téma liturgický oděv a liturgické barvy. Přestože 
katecheze jsou určeny pro děti od 3 do 6 let, byl mezi 
námi i menší chlapeček i starší holčička. Pokud budete 
mít čas a chuť, vezměte maminku, tatínka, babičku... a 
přijďte taky mezi nás. Zahrajeme si spolu a něco nového 
se při tom naučíme. 

(zr) 
(zdroj: https://www.farnosthalenkovice.eu/

https://www.farnosthalenkovice.eu/
https://www.farnosthalenkovice.eu/
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Bylo mně pět let, stál jsem u okna a díval se na vojáčky 
u polní jídelny, z níž se kouřilo. Záblesk a ohlušující rána 
mě leknutím posadila na zadek tak tvrdě, že jsem začal 
pobrekovat. Na tento detail si pamatuji dodnes. Leknutí 
způsobil granát, který jeden z rudoarmějců hodil na 
hladinu řeky Moravy, která nám tekla téměř pod okny. 
Řeka byla plná ryb. Stačilo pohodit pár hrstí chleba 
kousek od břehu, hladina se zčeřila a krutý lov mohl 
začít. Ryby posbírali z loďky, očistili a šup s nimi do 
kotle. 

Kalendář ukazoval květen 1945. Bydleli jsme 
tenkrát v malém domku pod napajedelským železničním 
nádražím, takže ke staříčkům na Halenkovice jsme to 
přes Vrchy došli za dobrou půlhodinku.  
JAK JSME UTÍKALI DO KRYTU 

24. listopadu bombardovali Spojenci Zlín. Byla 
zničena řada výrobních budov firmy Baťa, v troskách 
zůstaly desítky domků. Zahynulo několik desítek 
civilistů. Občané Otrokovic a Napajedel měli strach, že 
něco podobného může postihnout i jejich města. Fatra 
totiž vyráběla pro Říši válečný materiál, především 
plynové masky. 

Siréna skutečně jednoho dne zazněla. Utíkali jsme 
z domova k Bömově pile, pak podchodem pod železniční 
tratí a dál do stráně na námi. Otec mě nesl v náručí. 
Zazněl hukot stíhacích letounů… Ležel jsem v příkopě, 
otec mě kryl tělem. Stíhačky přelétly nad Fatrou a 
kolonkou a zmizely ke Spytihněvi. Prý to byli 
Američané. Bombardování se nekonalo. V krytech byla 
spousta lidí. Dívali jsme se k nebi, z něhož se snášely 
spirály stříbrného staniolu, který vyhazovaly posádky 
letadel, aby rušily rádiové vlny.  
SKLEP U MÍKŮ BYL VELKÝ PRO VŠECHNY 

Fronta se blížila. Rodiče zamkli byt a už jsme kráčeli 
přes kopec Maková do Zádřinové ke staříčkům. Když už 
byla fronta za humny, odešli jsme do úkrytu k našim 
sousedům. Míkovi měli hned po humnem ve stráni veliký 
sklep. Byl vyklizený a vystlaný vrstvou slámy. Vlevo se 
usadily maminky s dětmi, vpravo mohli ulehnout chlapi. 
Jenže spěte, když se kousek od vás střílí a nevíte, co se 
může stát. Asi kolem třetí ráno někdo zabouchal na dveře 
sklepa. Strýček Míků a můj otec otevřeli a vyšli ven. 
Vrátili se za hodnou chvíli a vyprávěli, že to tloukli 
němečtí vojáci, že chtěli pitnou vodu. Až v dospělosti 
otec prozradil, že se dal do řeči s jedním z vojáků a 
dozvěděl se, že je z Hamburku, a že má strach o svou 
rodinu. Byl to bývalý parašutista, který prý byl vysazen 
na ostrov Kréta. Po nějakém průšvihu ho degradovali a 
převeleli k trestnému oddílu na Ukrajinu. Tam 
pronásledoval partyzány a ty, kteří jim pomáhali. Když je 
zajali, postříleli je a vypálili jim chalupy. Kdyby odmítl 
střílet, byl by sám zastřelen. Na komando dohlížel 
esesman. 
DOMA NÁS ČEKALO PŘEKVAPENÍ 

Fronta byla pryč, šlo se domů do Napajedel. Tam 
čekalo rodiče nemilé překvapení. Dveře od bytu byly 

vypáčené, byt vykradený, dvůr byl plný vojáků a silnice 
od Spytihněvi až k vyhozenému mostu přes Moravu plný 
vojenské techniky a koňských povozů. Z kuchyně 
zmizely hrnky, sklenice, nože atd. Nejvíc ale rodiče 
štvalo, že od velkého stolu v pokoji bylo pryč šest 
pěkných polstrovaných a vyšívaných židlí. Pamatuji si, 
jak mě tatínek vedl za ruku. Hledal nějakého důstojníka. 
Podařilo se. Otec mně později vyprávěl, že to byl ruský 
Žid, který mluvil velmi dobře německy. Kráčel potom 
s námi podél kolony a hledali jsme židle. Našly se na 
jednom z vozů. Vojáci je pak museli odnést k nám do 
domu. Na závěr pak důstojník s nadávkami zbil jednoho 
vojáka koženým bičíkem, kterým měl v holínce. Řekl 
prý, že na tu „mužickou svoloč“ platí jenom křik a bití. 

BANDEROVCI ŠLI I PŘES HALENKOVICE 
Válka nás dostihla i v roce 1947. Mně bylo sedm, 

když v létě po senech přišel k nám do Napajedel staříček 
s tím, že mají na samotě nezvané hosty. Prý slyšel v noci 
z půdy hlasy a kroky, a že mají strach. Po tiché poradě 
jsme odešli na Halenkovice a večer při petrolejce čekali, 
zda něco uslyšíme. A opravdu, chvílemi to byly kroky, 
potom tichá řeč, šustění sena, tlumený hluk. V letech 
1945, 1946-7 se probíjely přes Čechy a Moravu malé 
skupiny tzv. banderovců. Jejich velitel byl Stepan 
Bandera, který je dnes na Ukrajině oslavován jako 
vlastenec a staví mu tam pomníky. Jeho jednotky 
bojovaly za II. sv. války po boku Němců za samostatnou 
Ukrajinu proti Rudé armádě. Po válce se skrývali a 
prchali přes naše území na Západ. Byli prohlášeni 
za zrádce a doma v SSSR je čekala smrt.  

Že nějaké ozbrojené skupiny utíkají na Západ se 
vědělo snad v každém domě. Banderovce nahánělo 
četnictvo a armáda.  Jenže když máte neznámé 
návštěvníky v domě, co můžete dělat? Červeného 
kohouta na střeše nechtěl nikdo riskovat. A tak stařenka 
s matkou zabalily do starého ubrusu chleba, máslo, 
smažená vajíčka a mléko ve sklenici a chlapi balíček 
odnesli za barák pod dvířka na půdu. Zabouchali na ně a 
odešli do domu.  

Ráno byli návštěvníci pryč. Zbylo po nich zválené 
seno za komínem a pootevřené okénko holubníku, 
z něhož byl vidět celý dvůr i s cestou k silnici. Dobré 
místo na pozorování.  
HISTORII PÍŠÍ VÍTĚZOVÉ 

Bylo mně sedmnáct, když nám ve škole řekli, 
abychom napsali slohovou práci na téma: Osvobození 
vaší obce Rudou armádou. Doporučili nám, abychom se 
ptali na tyto události rodičů, příbuzných a pamětníků.  

Ptal jsem se tedy. Z odpovědí jsem měl v hlavě 
zmatek. Psala se padesátá léta, združstevňovalo se, lidé 
mluvili tiše a vystrašeně. Nicméně jsem se dozvěděl, že 
Halenkovic osvobodili Rumuni, že lidé za Němců 
pašovali jídlo do Zlína, Brna a dokonce až do Vídně. 
Pomáhali rodinným příslušníkům i za cenu vězení. A že 
i ve vesnici bylo pár jedinců, kteří pomohli některým 

HISTORII PÍŠÍ VŽDY VÍTĚZOVÉ
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Druhým rokem na vojně jsme bydleli ve velkém stanu, 
zděná ubytovna se teprve stavěla. Já jsem se coby mazák 
dostal do kuchyně jako pomocný kuchař. Můj vrstevník 
hrál v hudebním uskupení - sextet praporu. Hráli na 
různých tancovačkách po okolí. Kuchař „bažant“ byl 
zručný, vařit opravdu uměl, sám na všechno ale nestačil, 
tak jsem zakotvil do konce vojny v kuchyni. Jak na mě 
přišli, to si nepamatuji. Měl jsem ale úlevu ve službě, 
sloužil jsem denně 2-3 hodiny, většinou s psovodem na 
prohlídce terénu nebo večer s psovody na jejich 
trenýrovky. Obvykle se strachem, nebylo to nic 
příjemného. Jako figurant jsem například vyšel 
z hustého porostu, psovod se psem (jako hlídka) 
byli 200 - 300 metrů ode mě, pes začal štěkat. Po 
výstřelu světlice se rozzářil terén, psovod pustil psa 
a ten se rozběhl přímo na mě. Měl jsem vaťák 
(zimní vatovaný kabát – pozn. redakce), na pravé 
ruce speciální rukáv, musel jsem se bránit. 
Záleželo, jak byl psovod rychlý a pes poslušný.  

Někdy jsem měl službu jako poplachová hlídka 
při narušení ochrany hranic, byla to jen pohotovost. 
Jen jednou se stalo, že EZOH (elektrická za-
bezpečovací ochrana hranic) zaznamenala zkrat. 
Bylo to večer a my jsme kousek od zmiňované 
Mordové rokle našli příčinu výpadku elektriky. 
Nejprve to zdálky za svitu svítilny vypadalo, že 

tam leží člověk zády k nám. Nakonec se ukázalo, že to 
byl statný jezevec.  

Za působení na rotě jsme my vojáci byli týden na 
rekreaci v Jánských Lázních. Já jsem po roce dostal 
povýšení na svobodníka, pak ještě ocenění vzorný voják. 
Vzorný pohraničník se uděloval při výjimečných akcích 
– např. zadržení narušitelů hranic. Za měsíční kapesné - 
žold - 180 Kč jsem si ušetřil na civil, polobotky maďarky 
stály 390 Kč. Podle toho se dá usoudit, kolik bylo 

S dřevěným kufrem až na drsnou Šumavu 

rodinám z průšvihů, protože okupanti se nikým moc 
nemazlili, leč i tenkrát uměli někteří úředníci nad 
ledasčím zavřít oči. Kdo maže, ten jede, platilo a platí 
vždy a všude. 

Řekli mně též o partyzánech skupiny Bohuš 
(sedmičlenné), která prý monitorovala zdejší oblast a 
hlásila vysílačkou pohyb vojsk na železniční trati atp. 
Zašel jsem i na obecní úřad, abych nahlédl do kroniky 
z té doby.  

Listoval jsem až do míst, kde byly fotografie 
z popravy mladíka /18 let/, který údajně zradil partyzány 
a přivedl Němce k jejich úkrytu za 16 tis. korun. Jedna 
říšská marka se rovnala naší desetikoruně. Nepěkný 
pohled na smrt člověka. 

Později jsem slýchával různé názory: Hodili to na 
něho… Hledali viníka, našli ho... Moc toho věděl, chtěli 
se ho zbavit, aby nemluvil… Kdoví, jak to všechno 
bylo... 

V knížce K. Zezuly (z r. 1970) jsem četl zpověď 
radistky Ani při návštěvě Halenkovic. Pětadvacet let po 
válce a dva roky po vstupu vojsk do ČSSR řekla: „Bylo 
to 23. dubna. Chystali jsme se dobýt německý štáb. 
Někdo vykřikl: Zprava jdou Němci! Les zasténal pod 
střelami. Ukryli jsme se do bunkru, odkud jsme se 
bránili. Nábojů bylo málo. Měli jsme štěstí. Jeden z 
Němců zakopl o anténu vysílačky a vykřikl: Minové 

pole!“ Fašisté se stáhli. Partyzáni utekli, byli dva dny 
pronásledováni vojáky se psy. Němci ztratili stopu.“ /Jde 
o zkrácený text./ Nikdo nebyl zraněn ani zabit. 

Všimli jste si těch nesrovnalostí? Dvě stovky 
ozbrojených Němců překvapilo partyzány nečekaně. /
Partyzáni nestavěli hlídky? Jak se takové množství 
vojska dostalo do žlutavských kopců, auty, pěšky, 
plazením – plížením?/ Partyzáni neměli náboje, ale 
přesto v tentýž den chtěli přepadnout německý štáb /ale 
který a jak?/. Mohl bych pokračovat.  

Nechci zlehčovat činy odboje a partyzánského hnutí. 
V žádném případě. Poukazuji jen na to, že mladý kluk na 
počátku života byla zavražděn bez řádného soudu a 
obhajoby. Možná se provinil, možná ne… Faktem však 
zůstává, že skupina Bohuš musela jíst, spát, skrývat se. 
Byli to mladí třicetiletí lidé. Vědělo se o nich po celých 
Halenkovicích, Žlutavách, Kudlovicích atp. Byli zdraví, 
někteří šikovní. Líbila se jim děvčata. Kolik nových 
lásek a přátelství /či naopak/ vzniklo a zaniklo, to už 
nikdo neprozradí. 

Po válkách, revolucích a převratech píší historii vždy 
vítězové. Chyby, jichž se dopustili, jsou vymazány, 
zásluhy zveličovány. Po letech přijdou noví vítězové a 
vládci. Svrhnou sochy, spálí knihy, napíší nové učebnice 
dějepisu. Jak prosté zjištění. 

Vratislav Příkazský

2. díl

Vzpomínky z dětství

Nyní je z celnice penzion (www.penzionnacelnici.cz) 
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vycházek. Před odchodem do civilu velitel roty podě-
koval všem, že si rota udržela dobré hodnocení. 
Připomínky vojáků se týkaly hlavně druhého roku, kdy 
se stavěla nová ubytovna. Také jsem měl jednu osobní 
připomínku – Kapitáne, já už to mám za pár, ale co jsem 
zde dělal já, to vám asi nikdo dělat nebude. Pomocný 
kuchař + služby.  

S kuchařem jsme byli dobří kamarádi i po vojně. Byl 
podnikavý, v civilu pracoval jako kuchař – číšník na 
nádraží v Moravském Písku. Nevím, kdo mu povolil 
upravit a uvolnit sklad terčů a figurín pro střelby a část 
tohoto skladu předělat na malou kantýnu. Prodával pivo, 
tatranky a cigarety. Vydali jsme spolu obědy a on se pak 
šel věnovat zákazníkům. Na mě zbyl úklid kuchyně a 
nějaké to nádobí, pak 2 - 3 hod. služby. Kuchařovi jsem 
vyčítal jen to, prodal půlku piva (50 litrů), cigarety, 
tatranky a měl 100 Kč, říkal jsem mu, že okrádá vojáky. 
Uměl to i s papalášema. Když přijeli na kontrolu, 
zastavili se jen v kuchyni. Vzpomínám si, byl jeden 
kapitán na druhé zastávce v kuchyni a kuchař ho 
poklepával po ramenou po výložkách. Ruční práce 
v kuchyni bylo hodně, jediná mechanizace byla škrabka 
na brambory a zeleninu (mrkev, celer, petržel). Na 
knedlíky se zadělávalo ručně.  

Život na pohraniční rotě, kde nás bylo asi padesát pět 
vojáků, by se dal přirovnat k veliké rodině. Všichni 
se dobře znali a věděli, na koho se mohou spolehnout 

v jakékoliv situaci. Tuto zaběhlou poklidnou dobu na rotě 
narušila tragická událost. Hlídka složená ze dvou mazáků 
ušla asi 1 km. Jeden voják z hlídky musel vykonat 
potřebu, pověsil si samopal ostře nabitý na malý stromek 
a pak při sundávání větvička zachytila o spoušť, vyšla 
rána, která zasáhla vojáka nad uchem do spánku. Zranění 
voják nepřežil. Na rotě pak nastaly kruté chvíle, 
vyšetřování nebralo konce. Zdálo se, že druhý člen 
hlídky to psychicky už nezvládne. Aby vyšetřování 
skončilo, chtěl vše vzít na sebe. Na pohřeb do Mělníka 
odjelo asi 8 vojáků z roty. Vojenský pohřeb zajišťovala 
posádka ze severu Čech. Na nějaký závěr z vyšetřování 
si již nepamatuji. Do civilu chybělo asi necelých pět 
měsíců, stříhali jsme už krejčovský metr 150 cm = 150 
dní.  

Na závěr použiju úryvek lidové písně – dva roky na 
vojně, to nebyl žádný špás – bylo to poznání nových 
kamarádů v dobrém kolektivu. Bylo to také poznání 
pěkné šumavské krajiny, v té době narušené hraničním 
pásmem. Když jsem po 42 letech na Nové Hrady 
náhodou zavítal, bylo město jako vyměněné. Bylo to v 
neděli dopoledne, na náměstí se ozývala němčina. 
Rakušané po pobožnosti v kostele vyrazili do restaurací 
na levný oběd. V tu dobu to byla pro ně velká finanční 
výhoda. Rota Sokolí hnízdo byla po celý rok k dispozici 
dětským radovánkám dětí vojáků ministerstva vnitra.  

František Gabryš
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Nejlepším předsedou našeho sdružení byl pan doktor 
Přikryl. Byl to člověk velmi kultivovaný, povoláním 
obvodní lékař. Díky svému osudu byl uzavřený, všem ve 
sdružení vykal a držel si takový zvláštní odstup od 
ostatních. Měl dlouhá léta těžce nemocnou ženu, neměl 
děti a ani nějaké blízké příbuzné. Myslivost byla pro něj 
jedinou radostí v životě a tu mu kazilo (kulantně řečeno) 
jeho politické přesvědčení. Počátkem padesátých let mu 
vzali zbraně, které měl jako památku po svém otci 
mlynáři.  

Znovu získal členství v Mysliveckém svazu až 
počátkem šedesátých let, v tehdejším politickém 
uvolnění. Halenkovice patřily do jeho lékařského obvodu 
a tam byl přijat do Mysliveckého sdružení. Účastnil se 
poctivě všech mysliveckých prací, a tak přišlo k tako-
vému humornému střetu s nejstarším členem strýčkem 
Snopkem po skončeném odchytu zajíců. Z okresu jsme 
měli předepsanou dodávku dvaceti živých zajíců, což 
jsme v té době snadno splnili, přestože odchyt byl 
prováděn až v lednu. Do konce roku jsme ulovili 
odstřelem 305 kusů zajíců, z toho 123 na hlavním 
Kateřinském honu. V současnosti zajíce nelovíme a tyto 
údaje se mladým myslivcům zdají jako „myslivecká 
latina“. Místem odchytu byly Járky od Kucharice po 
Zádřinové. Tam jsme končili odchyt posezením 
u svařeného jabčáku na chalupě bývalého předsedy 
Zapletala zvaného „Sepla“. Celou akci vedl nový 
předseda MUDr. Přikryl, který ze svého pověstného 
autíčka P-70 (to byl předchůdce Trabantů) přinesl flašku 
slivovice, zřejmě věnovanou vděčným pacientem. Pan 
doktor byl abstinent a takové dárky od navštívených 
pacientů dával na povzbuzení na častých mysliveckých 
brigádách. Ve velké vytopené kuchyni, kde 
jsme se všichni natěsnali, vznikla 
příjemná atmosféra „starých přátelských 
mysliveckých besed“, a to díky svařenému 
jabčáku a slivovici. Hlavní slovo měl 
Pepek Vičánek; a když vystřílel všechny 
svoje ostré příběhy s patřičnou nadsázkou, 
tak jsme tradičně vyzvali nejstaršího člena 
(80 let), strýčka Snopka, ať nám něco 
poví. Dopředu jsme věděli, o čem bude 
řeč, slyšeli jsme to víc než desetkrát, „jak 
slůžil u tech horských jágrů za císařa pána 
Franc Josefa v Alpách, kde bylo kamzíků 
víc než u nás zajíců“. Jeho vyprávění bylo 
pokaždé trochu jiné a vážně se rozčílil, 
když někdo něčemu nevěřil nebo něco 
rozporoval. To jsme věděli a čekali s před-
stíranou vážností, právě na to dohadování. 
Strýček si labužnicky zapálil viržinku a 
začal vyprávět za absolutní pozornosti 
přítomných: „To jednů sem šél enom tak 
z dlůhéj chvíle sa podívat na kamzíky. 
Pásli sa na skalách, mezi kerýma byla 
velice hluboká propasť, ani na dno nebylo 
možné dohlédnůt. Kamzíků tam bylo celé 
stádo jak ovcí a trkali sa mezi sebů jak 

kozlata. Já sa neudržál a zakřičál sem na ně „necháte 
toho“. Měl sem strach, aby nekerý nespadl do téj 
propasti. Když ňa učuli, tak sa vylekali a začali skákat na 
druhů stranu přes tů propasť..... to ste neviděli to boží 
dopuštění a jeden sa sklůzl a málem by sa zabil, ale na 
kraji téj propasti býl takový křivý strom, jak šibenica, a 
na něm sa zachytil týma rožkama a tak sa tam hojgál nad 
tů propasťů...“  Pan doktor jezdil autem brzy po akcích 
domů, neznal strýčkovo vyprávění a nevěděl, že kdo měl 
pod sedmdesát let, byl u strýčka mladý „smrad“, a tak se 
hlasitě zasmál. Strýček se zle zatvářil a spustil na něho 
„od plic“: „Ty smrade, moc sa mě nesměj, v řiti s býl a 
hovno s tam viděl“. Všichni jsme ztuhli v očekávání, jak 
tato situace dopadne, takto jsme strýčka Snopka 
rozezleného neviděli a používat neslušná slova nebylo 
u něho zvykem. Zkušený psycholog pan doktor se 
dovtípil, o co jde, vážně se zatvářil a po mrazivé slovní 
pauze řekl: „…možné to je,... oni ti kamzíci si tak těma 
růžkama pomáhají na skále se zachytit.“ Zazněl takový 
hurónský potlesk a vyprávění pokračovalo dál, jako by 
se nic nestalo. „…ten kamzík sa pohojgál na téj haluzi a 
nakonec sa mu podařilo vyškrábat po téj skale 
za ostatníma...“; strýček si labužnicky pukl z darované 
viržinky, doma kouřil jen fajku s ruským tabákem 
Tarasem Bulbou, celý paklík stál dvě koruny šedesát 
haléřů a byl ho plný „kočičák“. Na příští schůzi pan 
doktor poručil v hospodě strýčkovi krabičku viržinek. 
Když jsem odcházel z hospody, strýček mě důvěrně řekl: 
„Ten dochtor bude dobrý přeceda…“ a labužnicky si 
zapálil další viržinku. A měl pravdu. 

Další humornou historku jsme s panem doktorem 
zažili při honu na bažanty. Měli jsme už koupenou starou 

Předseda sdružení
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Adam a Liduška                    Pověsti z chřibských lesů

chalupu za dědinou, která byla v minulosti větrným 
mlýnem a nazývala se Větřák. Iniciátorem nákupu a 
největším dárcem peněz na chalupu byl pan doktor, ten 
dal několik tisíc, ostatní členové jsme na poslední schůzi 
v hospodě do klobouku vybrali scházející zbytek do 
celkové ceny, za kterou se chalupa koupila. Dobrovolně 
se dávalo od 200 do 700 Kčs. Jak by se dnes zdálo, 
nebylo to málo, průměrný plat byl v místním země-
dělském družstvu 650 Kčs.  Pan doktor neměl v oblibě 
hospody, a hlavně jako místo k srazům na hony. 

Začal zmiňovaný hon „ od Větřáku přes Cigánovu 
skalu směrem na Kržle“, kde pod horama bydlel na 
samotě lidový léčitel jménem Půl. V neděli byly hony, 
protože soboty byly ještě pracovní, a tak jsme se 
potkávali s mnoha cizími lidmi, kteří rovněž využívali 
neděli na cestu k léčiteli. Tito lidé se dostávali do leče a 
ve svažitém terénu přímo do rány. 

Pan doktor při své opatrnosti byl velmi nervozní a 
měl obavy, aby nemusel svým loveckým nožíkem značky 
„Dukla “ a desinfekcí z pleskačky někomu ze zadku 

vyndávat broky, jak se jedenkrát již stalo. Mimo jiné, ten 
léčitel byl pro něho v myslivecké mluvě něco jako 
škodná v revíru. Postupovali jsme spolu směrem 
k Čmelákovému. Tu se objevila před hlavněmi pana 
doktora starší a širší než delší „tetička v selském oblečení 
odněkud z Dolňácka“. S úsměvem říká:  „Pane hajný, 
kde tady bývajů pán dochtor Půl, já sem tady nejak 
zablůdila“. To bylo silné kafé pro pana doktora a doslova 
zařval: „Jaký dochtor Půl, tady je doktor celý a vy 
utíkejte odkud jste přišla, než chytnete nějaký brok“. 
Tetička se polekala, že je to nějaký zlý hajný a možná 
chce po ní i střelit a utíkala jak jen mohla pryč..... 

Pan doktor vnesl do sdružení slušnost, pořádek, 
autoritu a hodně vlastní práce. Počátkem roku 1969 byl 
nedemokraticky z funkce odvolán a na jeho místo bez 
voleb byl dosazen příslušník SNB přezdívaný členy 
sdružení „Pendrek“, se kterým nastaly velké potíže. Pan 
doktor odešel ze sdružení, onemocněl a v zapomenutí 
zemřel. 

František Libosvár

Stalo se před dávnými časy:                                                                                                                                  
Na cestě z Hradiště ke Zdounkám bylo přepadeno 

několik vozů naložených bečkami vína. Než se vozkové 
nadáli, byli spoutáni a víno přeloženo na jiné vozy. Na 
zdouneckém zámku byli zděšeni, když místo oče-
kávaného nákladu vjely do dvora prázdné vozy a na nich 
spoutaní vozkové. Co se stalo ? Kde je víno?  Zbojníci, 
byli to zbojníci. Bylo jich aspoň třicet, možná čtyřicet, 
odpovídali vyděšení vozkové.                                                                                                                                                            

Zpráva o přepadení se ze zámku rozletěla do okol-
ních dědin.                                                             

Zámecký pan direktor věděl, že je třeba takových 
pobertů kraj co nejdříve zbavit, protože za chvíli by 
poddaní nevěděli, co roupama dělat. Jenomže, kde je 
hledat? To byla otázka, která ho trápila, užírala, protože 
dokud nenajde jejich doupě, nic s tím nezmůže.  Nejvíc 
mu pomohl malý kluk s vybíjeným pásem. Od něho se 
dozvěděl, že ten pás byla odměna za to, že odnesl vzkaz 
od vůdce zbojníků Adama (pozn: vlastním jménem 
Adamčík) Lidušce, dceři hospodského Pazdery v Tě-
šánkách.                                                        

„Inu, mám tě, ptáčku“ – řekl si direktor a hned poslal 
pro hospodského Pazderu. „Víte, Pazdero," začal direk-
tor, „dobře si vzpomínám, že jste chtěl před časem dostat 

do nájmu naši 
hospodu. Teh-
dy jsem ne-
věděl, že jste 
č l o v ě k n a 
svém místě, 
p o ř á d n ý a 
dobrý obchod-
ník. Pronaj-
meme Vám ji. 
A lacino, Paz-

dero, lacino. Tak co říkáte, Pazdero?“ Hostinský nebyl 
hloupý a zeptal se přímo: „ A co za to budou, vašnosti, 
pane direktor, chtít?“ A direktor přímo odpověděl: 
„Zbojníky, Pazdero, zbojníky! My víme, že k vám chodí 
a ten jejich hlavní pokukuje po Lidce. Přece byste nedal 
jedinou dceru člověku, který skončí na šibenici. Tak co 
říkáte?“  Pazdera neměl proč váhat, tak si s direktorem 
plácli.  Neuplynuly ani dva týdny a Pazdera se na zámku 
objevil znovu. Zbojníci mají doupě ve skále po pravé 
straně lesní cesty z Těšánek k Bunči. (Pozn: Adamova 
skála - rokle). To direktorovi stačilo. Bylo po žních, když 
ze svahu od myslivny, v místech, kde se dnes říká na 
Bunči, sestupoval oddíl vojáků. Potichu obstoupili rokli, 
kde se nacházel vstup do skalního doupěte zbojníků, 
i chodníček, který vedl k potůčku. (Pozn: studánka 
U růrky). A pak čekali, když se ozval praskot větviček a 
vzápětí spatřili vysokého urostlého muže, scházejícího 
k vodě. Než se sehnul, aby se umyl, sundával košili. A 
právě ve chvíli, kdy ji přetahoval přes hlavu, vrhlo se na 
něho pět nejsilnějších vojáků. Adam byl sice silák, ale 
košile mu znesnadnila pohyb. Než se vzpamatoval, dostal 
ránu  pažbou do hlavy a padl bez hlesu k zemi.  S  ostatní 
zbojníky, kteří ještě spali kolem ohniště na malé mýtině, 
již nebyla velká práce.                                                                                                                     

V době, kdy se rozšířila zpráva o tom, že zbojníci 
byli pochytáni a ve vězení, které bylo ve sklepení pod 
budovou zdouneckého soudu, čekají na proces, ztratila se 
i Liduška z těšánské hospody. Uvědomila si, že to byl 
právě její otec, který vyzradil direktorovi úkryt zbojníků, 
a utekla z domu. 

„Smrt oběšením!“, zněl výrok soudu. Hned druhý 
den  po vyhlášení rozsudku vyšel ze Zdounek pochmurný 
průvod, který směřoval úvozem ke Cvrčovicím. Tvořili 
jej odsouzenci obklopeni oddílem vojáků, pan direktor, 
pár lidí ze zámku, stařičký farář s křížem. V Katůvce se Ilustrační foto
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k nim připojil i kat s pomocníkem. Když přicházeli ke 
Stínadlům, objevila se před jejich zraky šibenice. Ale co 
to? Oprátka nebyla prázdná. Na šibenici viselo děvče. 
Bílá jupka, červená sukýnka, bosé nohy. A její dlouhé 
kaštanové vlasy čechral lehký ranní větřík. Celý průvod 
na okamžik strnul. „Liduško, tys mě do toho nebe 
předešla?!“, zašeptal Adam a z očí mu skanuly dvě velké 
slzy. Ano, byla to Liduška z těšánské hospody, která se 
v noci před popravou na připravené šibenici oběsila, 
neboť nechtěla vidět potupnou smrt svého milého a bez 
něho ani ona nechtěla žít. Chvíli trvalo, než kat 
s pacholkem ze šibenice sundali bezvládné tělo a 
konečně mohla začít exekuce. První vystoupal na ši-
benici hromotluk Adam. Když mu kat strčil hlavu 
do oprátky a na pokyn důstojníka odkopl stoličku, až 
do dnešního dne, možná dvě desetiletí nepoužívaná 
šibenice nevydržela váhu jeho těla a sesula se k zemi. 
O život Adama připravil padající trám.  

Ale co dál? Prohnilá šibenice se nedala spravit a bylo 
třeba postavit novou. Jenomže to by trvalo několik dní. 
Tak dlouho nechtělo panstvo čekat, rozsudek měl být ten 
den vykonán. Páni se usnesli, aby byla vykonána poprava 
stětím. A když tedy kat s pomocníkem dopravili 
na Stínadla špalek a katovský meč, mohla exekuce 
pokračovat. Jeden odsouzenec po druhém přistupoval a 
poklekal u špalku a kat s rozmachem stínal hlavu 
za hlavou. Poprava se protáhla do poledních hodin a již 
po poledni byla celá Adamova družina uložena 
do společného hrobu, jeden vedle druhého, s uťatou 
hlavou v nohách. 

Tak skončili zbojníci ze zdouneckého panství. 

Zůstal po nich nejen tento příběh, ale také dvě místa, 
kde se ukrývali. Adamova jama, kde měli zbojníci 
ukrývat poklady, se nachází v místě zvaném  „U rampy“, 
při silničce vedoucí z Bunče na Kamínku. Mizí však 
z paměti, protože již před mnoha lety během stavby lesní 
silnice bylo toto místo zplanýrováno buldozerem.                                                                                             

A na Kostelansku se nachází Adamova rokle s jes-
kyní, v níž měli zbojníci úkryt. Také vchod do jeskyně 
byl ve čtyřicátých letech při stavbě silnice z větší části 
zasypán zeminou. Místo je dnes používáno trampy.                                                                                                                                                                   
Zda se zbojníky souvisí i následující dovětek, není jisté. 
V roce 1935 rozšiřoval majitel zdounecké usedlosti v těs-
ném sousedství místa Na Stínadlech svůj dvůr. Hlínu 
vyvážel do malého rybníčku. Tehdy se protrhl podkopaný 
břeh, a když dělníci s hospodářem přišli k sesuvu, užasli, 
co bylo mezi hlínou kostí. Majitel uvědomil úřady, místo 
prozkoumal ředitel kroměřížské nemocnice MUDr. 
Mourek a přišel k závěru, že kosterní pozůstatky jsou asi 
tři sta let staré, tedy asi z konce 16. nebo začátku 
17. století.  

Následujícího dne bylo šetrně odkryto celé pohře-
biště. V hrobě leželi nebožtíci těsně vedle sebe s lebkami 
položenými na lýtkových kostech. Na konci pohřebiště 
našli kopáči ostatky patřící mladé ženě, která nebyla 
sťata, protože lebka ležela za rameny. Adam, jeho 
zbojníci a Liduška?  

Inu, možné to je, neboť věci se dějí a ztracené 
souvislosti se vyjevují po staletích.  

Použité materiály: Antonín Krybus (1911-1987), spisovatel a 
rodák z Těšánek 

Antonín Stratil                                                                                                        

HALENKOVICKÁ POUŤ 2022

Foto: Dušan Chlud
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SRDÍČKOVÝ DEN 
I když svátek svatého Valentýna není tradičním českým 
svátkem, každý den, kdy můžete někomu říct, že ho máte 
rádi, je dobrý a krásný den. Proto se celá školka 
14. února, na svatého Valentýna, proměnila v láskyplné 
červeno – růžovo – srdíčkové království, ve kterém se 
tvořila srdíčková 
přáníčka, hrály 
se zábavné hry, 
peklo se srdíč-
kové cukroví a 
celý den byl plný 
lásky.

Kouzelník WALDINI 
Čáry máry, kluci, holky, 
kouzelník přijel do školky… 

Sice říkal, že žádná opravdová kouzla neumí, ale ať to 
bylo, co to bylo… zkrátka to kouzla byla. Jak jinak by 
věci mohly mizet a zase se objevovat, jak by se v práz-
dné plechovce mohla najednou objevit mouka, jak to, že 
deštník tu nejdřív byl a pak nebyl a hlavně, kde se vzal 
ten živý holoubek, když před tím, byl jenom nakreslený. 
To přeci byla jasná kouzla! A nám se moc líbila! 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

KARNEVAL VE ŠKOLCE! 
Víte, který den je ve školce ten nejveselejší? Přeci ten 
karnevalový! To se všichni celý den jenom smějí, jsou 
veselí, radostní a taky trošku rozdovádění. Bodejť by 
nebyli, když ten den ve školce nejsou vůbec žádné děti 
ani paní učitelky, ale samé princezny, rytíři, loupežníci, 
piráti, zvířátka, klauni,… No zkrátka na co si kdo 
vzpomene! A my rozhodně budeme mít na co vzpomínat 
…. Vždyť jsme celý den hráli samé veselé hry, mlsali 
jsme dobrůtky, tancovali jsme, trošku jsme sportovali a 
jako sladkou tečku na závěr jsme si dali cukrovou vatu – 
mňam!

Cvičení v tělocvičně 
Kdo si dělá rozcvičku, ten je zdravý jako rybka, 
ten má dobrou fyzičku, neskolí ho žádná chřipka! 

A to my zrovna chceme a potřebujeme – dobrou fyzičku 
a žádné nemoci. Proto pravidelně chodíme cvičit do 
tělocvičny základní školy. Vždycky se pořádně pro-
běhneme, protáhneme a něco nového se naučíme. Třeba 
lozit po žebřinách, šplhat po laně, chodit po lavičce, 
apod. Z toho nám pěkně rostou svaly a všichni bacilové 
se nás budou bát! 
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ŽABIČKY V SOLNÉ JESKYNI 
Když se děti dověděly, že budeme jezdit do jakési 
jeskyně, nejdříve z toho měly trošku obavy – co když 
tam bude tma, zima, žáby a netopýři,… Jaké bylo jejich 
překvapení, když zjistily, že v solné jeskyni v Otro-
kovicích sice jsou žáby a netopýři (ale jenom papíroví a 
keramičtí), ale je tam také příjemné naoranžovělé světlo, 
teplo, z vodopádů zurčí voda, hraje tichá příjemná hudba 
a všude kolem nás je samá sůl. Opravdu! Vždyť jsme si 
taky všichni nenápadně zkusili olíznout ruce a opravdu 
byly slané jako slaneček.  

Teď už to tedy víme, že se solné jeskyně nemusíme 
bát. Teď už se každý týden, kdy tam jedeme, moc těšíme. 
V jeskyni je to totiž super! Hrajeme tam hry, v soli se 
přehrabujeme jako v písku a přitom vůbec netušíme, že 
vlastně děláme něco pro své zdraví, pro naše dýchací 
cesty a naši imunitu.

DIVADÝLKA NÁS BAVÍ!  
Cukrárna u čarodějky 
Bylo nebylo, žila byla jedna čarodějnice, která měla tuze 
ráda sladkosti (ostatně stejně jako všechny děti ve škol-
ce), a tak se rozhodla, že si v kouzelném lese otevře 
cukrárnu. Jenže protože to byla bába zlá, místo aby 
svými sladkostmi dělala všem kolem radost, prováděla 
jen samé mrzutosti. Představte si, že dokonce okradla své 
kamarády ježečky, aby si otevřela ještě hezčí cukrárnu. 
No to nemohlo zůstat jen tak. Ještě štěstí, že děti všechno 
dobře viděly a pomohly lesní policii vypátrat a spra-
vedlivě potrestat zloděje. No, ale stejně by bylo úplně 
báječné, kdybychom tady u nás na Halenkovicích měli 
taky takovou krásnou cukrárnu, jako měla ta zlá 
čarodějnice, která si ji ale vůbec nezasloužila. To my 
bychom si ji jinak užili! 
Jak Karlík zachránil babičku 
Jednoho úterního dopoledne k nám do školky přihopsal 
veselý zajíček Karlík se svojí kamarádkou Luckou. To se 
ví, že nebyl opravdový, ale byl hrozně legrační. Pořád se 
něčemu smál, poskakoval a pobíhal a měl kouzelný 
červený pytlíček se žlutou mašličkou a třemi mrk-
vičkami. Ty mrkvičky ale nebyly k jídlu! Kdepak! To 
byly kouzelné mrkvičky, které plnily písničková přání. 
Za kouzelné slovíčko se z pytlíčku ozvala písnička. Jenže 
Karlík to kouzelné slovíčko neznal. Naštěstí jsme mu my 
děti poradily, že je to slovíčko – prosím! A hned byla 
pěkná písnička. A s ní i pěkná pohádka o tom, jak Karlík 
pomohl babičce sehnat pytlík mouky na dobré koláče pro 
její vnoučátka. Tak hlavně na to kouzelné slovíčko nikdo 
nikdy nezapomínejte, ono totiž umí hotové zázraky! 

Mobilní planetárium 
Přišli jsme do tělocvičny a tam byla nafouklá podivná velká 
kupole. Pak se v ní otevřel malý otvor, kterým jsme vklouzli 
dovnitř, kde na nás čekal tajemný podmořský svět. Všude kolem 
nás plavaly malé i větší rybky, dokonce na nás vycenil zuby i 
velikánský žralok. Ale hlavně jsme měli pocit, jako bychom byli 
přímo uprostřed moře a stali se součástí toho úžasného 
podmořského dobrodružství.
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BŘEZEN MĚSÍC KNIHY - VE ŠKOLCE MĚSÍC POHÁDEK
Bylo nebylo, na jednom kopečku nad velkou řekou žila 
byla jedna vesnička plná dětí, které měly tuze rády 
pohádky. A protože je březen měsícem knihy, strávily ty 
děti celý měsíc s pohádkami.  Nebylo jediného dne, kdy 
by neslyšely nějakou hezkou pohádku. A protože měly to 
štěstí, že chodily do školky, kde měly spoustu kamarádů, 
mohly každý den pohádky nejenom poslouchat, ale také 
si je hrát. A že si hrály pořádně! Nejvíce na tři pohádky –  
O Koblížkovi,  O Budulínkovi a  O zlaté rybce. Cililink 
– pohádka začíná, pojďte s námi do pohádky! 
O KOBLÍŽKOVI 
Víte, jak vypadá koblížek? Je sladký, kulatý, 
roztomilý,… zkrátka k nakousnutí. Přesně jako jsou 
sladké a roztomilé nejmenší děti ve třídě Krtečků. Ty se 
s pohád-kovým Koblížkem prokulily celou řadou 
dobrodružství. Při pohádce děti zpívaly, hrály, malovaly, 
tvořily, utíkaly před zajíčkem i liškou, … Dokonce i 
sladké koblížky pekly (tak sladká vůně ve školce ještě 
nebyla) a všem nám daly ochutnat. 
O BUDULÍNKOVI  
Ne nadarmo nám maminky vždycky říkají, že nemáme 
nikomu cizímu otvírat dveře! Protože když otevřeme, 
může se nám stát něco tak podivného, jako jednomu 
malému klukovi, který se jmenoval Budulínek. Děti 
prožily celé Budulínkovo dobrodružství: přebíraly 
hrášek, jezdily s liškou po světnici, po lavici, po lese, 

Vyhánění zimy 
Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi? 

Vypadalo to, že už je jaro opravdu mezi námi, ale pak se 
nám zase někde ztratilo. To jsme tak nemohli nechat, a 
tak jsme se vypravili zimu nadobro vyhnat pryč!  

Každý z nás si z vrbových proutků vyrobil malou 
babici Morenu a za zvuku zvonků, tamburín a rolniček 
jsme zimu hnali z Halenkovic pryč. A aby se opravdu 
zima nevrátila, hodili jsme malé zimní Moreny do po-
toka, aby voda zimu odnesla daleko předaleko.  

Tak snad už nás teď opravdu čekají jen krásné 
slunečné jarní dny. 

krčily se v liščím doupěti (kde se jim ani trochu nelíbilo), 
s babičkou a s dědečkem hrály, bouchaly a rytmizovaly 
na bubínky, tvořily a vyráběly, sportovaly, dokonce jim 
na chvilku narostly liščí ocásky. Ale hlavně jsou děti ze 
třídy Ježků  teď po pohádce dobře poučeny o tom, co by 
se mohlo stát, kdyby někomu cizímu otevřely, a tak 
určitě vždycky budou doma v bezpečí. 
O ZLATÉ RYBCE  
Kdo z nás by si nepřál mít od zlaté rybky tři přání! I děti 
ze třídy Žabek by moc rády vylovily zlatou rybku a 
rozhodně by neměly tak zbytečná přání, jako hloupá 
rybářka. Naše děti jsou moudré a laskavé a přály by si 
zdraví pro své blízké, aby nikdo nebyl nemocný, ale taky 
aby byly brzo prázdniny, abychom byli pořád spolu, aby 
nám bylo hezky na světě. Škoda, že tu zlatou rybku 
nejspíš nevylovíme. Nevadí, alespoň jsme si na to 
zahráli, zlatou rybku jsme si vylovili, vyrobili, zaplavali 
jsme si a naše přání jsme poslali po vodě až do dalekého 
moře. Tak snad se nám splní! 

A víte, co bylo nakonec nejlepší? Že se všechny třídy 
pomíchaly a Krtečci si kromě Koblížka zahráli i na 
Budulínka a Zlatou rybku, z Ježků se stali Koblížci a 
rybáři a i Žabky se proměnili v Koblížky i lstivé lišky. 

Cililink, zazvonil zvonec a pohádky je konec.
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ŽABKY NA NÁVŠTĚVĚ V PRVNÍ TŘÍDĚ 
Už je to tady, už se nám to blíží! Děti ze třídy Žabiček  
nejsou žádná prťata, ale už jsou z nich předškoláci, kteří 
mílovými kroky míří k zápisu.  

Aby věděly, co je čeká, zašli jsme se podívat za 
dětmi do první třídy. Představte si, že se tam mají tak 
hezky jako my ve školce. Zpívají, kreslí, cvičí, počítají, 
hlásí se,… no skoro jako ve školce. Ale písmenko „H“ se 
my ve školce ještě neučíme, kdepak, na to musíme 
opravdu až do školy.  

Ale my jsme tam cobydup, jen si nemyslete. A už se 
na školu moc těšíme!

Výprava za zvířátky 
Slunce svítilo a nebe bylo modré jako stráň plná 
modřenců, kolem které jsme procházeli, když jsme se 
s dětmi vydali podívat na čerstvě narozená jehňátka na 
statek. Milá maminka Matýska a Aničky nás pozvala 
k nim domů podívat se na nejenom na jehňátka s jejich 
maminkami ovečkami, ale i na veselé kachny brodící se 
v potoku, přítulné kočičky a hlavně na ty nejšikovnější 
pejsky, jaké jsme kdy viděli. Protože tak běhat, skákat, 
prolézat, kličkovat a hlavně poslouchat, jak to uměli tihle 
dva pejskové, neumíme ani my.

Texty a fotografie: Ilona Plisková

Sotva jsme se vyřádili na místní pouti a v hlavě nám ještě 
zněly písničky od kolotočů, čekalo na nás parádní 
hudební překvapení.  

V pondělí 9. května 2022 k nám zavítala cimbálová 
muzika Réva. Hudebníci dětem velmi vtipnou formou 
předvedli, co dokáží hudební nástroje. Děti nejvíce zaujal 
cimbál a velká basa.  

Dokonce jsme i soutěžili, kdo pozná hudební nástroje 
a názvy písniček. Svými písničkami muzikanti dětičky 
tak nadchli, že nejenom nadšeně tleskaly do rytmu, ale 
dokonce i tančily v kulturním domě. 

Cimbálová muzika Réva
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA Lyžařský kurz

Školní kolo recitace 
Pondělní poledne 21. února na naší škole patřilo 
recitátorům, kteří přednesli pilně nacvičené básně a 
prozaické texty, jimž vdechli svou autentičnost.  

Žáci a žákyně 6. – 9. ročníku se do své recitace vžili, 
své publikum rozesmutnili i pobavili. 

V nižší kategorii získala první místo Petra 
Mrázková ze 7. ročníku, druhé místo patřilo Dominice 
Juřenové ze 6. třídy a na třetí příčce se shodně umístili s 
poezií Josef Hruban ze 6. třídy a s prózou Tobiáš Pliska 
ze 7. třídy. 

V druhé kategorii se na nejvyšší příčce umístila 
Klára Valentíková z 9. ročníku, druhé místo patří Anetě 
Kučerové, taktéž z 9. třídy a třetí místo zastupují 
Markéta Kubičíková (9.) a Adéla Horková (8.). 
Pochvalu za mimořádný projev získává Kateřina 
Železníková z 8. třídy.  

Všichni recitující předvedli skvělé výkony, patří jim 
dík i sladká odměna a těšíme se na příští rok! 

Pavla Manová

I v letošním školním roce se v Penzionu Lúka ve Velkých 
Karlovicích, Bzovém od 14. do 18. února 2022 
uskutečnil pro žáky 8. ročníku lyžařský výcvikový kurz 
zaměřený na sjezdové lyžování. 

V pondělí ráno sedmnáct žáků VIII. třídy vyrazilo 
směr Velké Karlovice na lyžařský kurz. Doprovázela je 
trojice učitelů a jejich společným cílem bylo naučit se 
anebo se zdokonalit v lyžařských dovednostech. Počasí 
nám letos docela přálo. Mimo deštivého čtvrtku vládly 
slunečné dny, dostatek technického sněhu a výborně 
upravené sjezdovky v areálu Kyčerka. 

Už počáteční úroveň byla u velké části třídy solidní. 
Začátečníci se ale rychle zdokonalovali, zanedlouho už 
nešlo poznat, kdo v pondělí stál na lyžích úplně poprvé. 
Vše se obešlo bez úrazů či nemocí. Škoda, že jsme 
nemohli kurz završit závodem ve slalomu. 

Ve středu odpoledne jsme absolvovali tradiční 
vycházku do sedla Soláně, prohlédli jsme si zvonici s ex-
pozicí umění místních výtvarníků. 

Žáci byli motivováni k pořádnosti a dochvilnosti. 
Každý den fungovala dvojice žáků jako služba. Celý 
týden probíhala soutěž pokojů, jejíž součástí bylo 
hodnocení pořádku. Vítězný pokoj obdržel odměnu. 

Jsem přesvědčen, že náš pobyt na horách proběhl bez 
problémů a splnil v plné míře cíl – naučit se lyžovat nebo 
se v lyžování zdokonalit. Neméně důležité bylo utužení 
vzájemných vztahů, vedení žáků k samostatnosti a 
odpovědnosti. A konečně ani ozdravný pobyt v přírodě a 
příspěvek k tělesné kondici není zanedbatelný. 

Libor Lízal
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Na jaře se naše škola se zapojila do okresního kola 
zeměpisné olympiády, které proběhlo on-line formou 
na konci února. Atlas světa, zeměpisné znalosti, pravítko, 
kalkulačka a počítač s  připojením na internet bylo 
vybavení našich zástupců Johany Hladilové (6. třída), 
Ondřeje Navrátila a Jirky Flašara (7. třída), kteří byli 
nejlepší ve školním kole. Soutěž se skládala ze 3 částí: 
práce s  atlasem, test zeměpisných znalostí a praktická 
část s mapou.  

V okresním kole si nejlépe vedla Johana Hladilová 
(na fotce), která obsadila 20. místo z 50 účastníků. Všem 
„olympionikům“ děkujeme za správné nasazení a 
přejeme jim hodně školních úspěchů do budoucna. 

Petra Gabrielová

Zeměpisná olympiáda

MATEMATICKÝ KLOKAN 2022
V pátek 18. března 2022 jsme pro naše žáky od 2. do 
9. třídy připravili školní kolo mezinárodní soutěže 
MATEMATICKÝ KLOKAN, jehož oficiálním 
pořadatelem v ČR je Jednota českých matematiků a 
fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a 
Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.  

Soutěžící řešili 24 zajímavých úloh rozdělených 
podle obtížnosti do tří skupin a mohli maximálně 
dosáhnout 120 bodů. 

V kategorii CVRČEK pro 2. a 3. třídu se zúčastnilo 
27 žáků, v kategorii KLOKÁNEK pro 4. a 5. třídu 
47 žáků, v kategorii BENJAMIN pro 6. a 7. třídu 42 
žáků, a v kategorii KADET pro 8. a 9. třídu 41 žáků. 

Nejlepšími řešiteli z celé školy se stali Roman 
Slezák z 5. A třídy, který dosáhl 110 bodů a Zuzana 
Surá z 5. B třídy, která měla 102 bodů. 

Nejlepší řešitelé v jednotlivých kategoriích: 

Kategorie KADET 8. a 9. třída 
1. KAPITÁN Dominik 55 b 
2.  BAŘINKOVÁ Barbora 54 b 
3.  VALENTÍKOVÁ Klára 51 b 
4.  JUŘENA Lukáš 50 b 
5. VAŠÍČEK Roman 49 b 

Kategorie BENJAMIN 6. a 7. tř. 
1.  HLADILOVÁ Johana 77 b 
2.  JUŘENOVÁ Šárka 77 b 
1.  ŠIMÍK Jakub 74 b 
2.  MUSIL Jiří 72 b 
3.  TRVAJ Rostislav 70 b 

Kategorie KLOKÁNEK  4. a 5 tř. 
1.  SLEZÁK Roman 110 b 
2.  SURÁ Zuzana 102 b 
3.  KOCÁB Kristian 81 b 
4.  FÜRSTOVÁ Pavlína 70 b 
5.  KAŠÍKOVÁ Tereza 65 b 

Kategorie CVRČEK 2. a 3. třída 
1.  URBAN Tomáš 84 b 
2.  KEDROVÁ Lucie 76 b 
3.  PECHTOROVÁ Eva 70 b 
4.  KAŠPAROVÁ Sofie 69 b 
5.  VIČÁNKOVÁ Ela 68 b 

Monika Urbancová

První místo obsadila Lucie Mikešová (6. třída), 
druhá skončila Amálie Hankusová (8. třída) a o třetí 
místo se rozdělili Šárka Juřenová a Maxmilián Frolík 
(6. třída). Všem zúčastněným děkujeme a úspěšným 
žákům moc blahopřejeme k dosaženým výsledkům. 

Petra  Gabrielová 

Biologická olympiáda 
Koncem března se na naší škole uskutečnilo školní kolo 
biologické olympiády, do kterého se zapojilo 20 žáků. 
Jejich úkolem bylo poznat 30 rostlin, hub a živočichů a 
vyplnit nesnadný test biologických znalostí na téma Jak 
přežít zimu.  
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V úterý 5. dubna 2022 proběhl zápis do 1. ročníku naší 
základní školy. K zápisu se dostavilo celkem dvacet pět 
dětí. Rodiče tří dětí zažádali o odklad školní docházky 
o jeden rok.  

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ

Krabice od srdce 
Žákovský parlament děkuje všem žákům naší školy, jejich rodičům a 
blízkým i zaměstnancům školy, kteří se zapojili do projektu Krabice 
od srdce a věnovali dětem z ukrajinských uprchlických rodin, které byly 
nuceny opustit svou domovinu a najít azyl v naší republice, několik 

drobností, které jim snad při-
nesou alespoň trochu radosti a 
možná úlevy, ba dokonce třeba 
úsměv na tváři v této nelehké 
situaci. Celkem bylo na sběrné 
místo do Zlína z naší školy 
odvezeno 78 krabic pro ukra-
jinské děti. Děkujeme také za 
pomoc s odvozem vedení OÚ 
Halenkovice.  
Zároveň jsme rádi, že se někteří žáci naší školy podíleli na dotvoření 
prostoru pro vyjádření soustrasti, ale i podpory a naděje v brzký konec 
války v podobě ukrajinské vlajky, a to pomocí vzkazů přímo od srdce. Tato 
vlajka byla umístěna v chodbě nové budovy. 

Pavla Manová,  
za Žákovský parlament

Děti byly velmi šikovné, a tak si za své výkony  
zasloužily dárek od kamarádů ze školní družiny, pamětní 
list a také sladkou odměnu.  

 Marie Kašíková 
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice 
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22. dubna si žáci naší školy připomenuli „DEN ZEMĚ“. 
Celodenní akce se zúčastnily všechny třídy školy i s 
učiteli. A zde je stručný popis toho, co jsme v tento den 
stihli podniknout. 
1. a 2. třída 
Prváčci a druháčci si Den Země zpříjemnili vycházkou 
na statek u Pavelků. Pro děti to byl velký zážitek. 
Nejdříve je pozdravily bečící ovečky, viděly také kuřátka 
a morky. Před kravičkami už měly větší respekt a na 
býka není radno ani mávat. Největší zážitek byl podívat 
se na svět z koňského hřbetu a vyzkoušet si krmení 
zvířátek. Moc děkujeme za možnost pohladit si zvířátka, 
o kterých se učíme. Především děkujeme za přichystané 
pohoštění a milé provedení statkem.  Tereza Abrahamová 
3. a 4. třída 
Třeťáci a čtvrťáci podnikli vycházku po obci, pozorovali 
probouzející se jarní přírodu, rozkvetlé stromy, poznávali  
jarní rostliny a také navštívili čističku odpadních vod v 
Halenkovicích, kde nám prohlídku a stručný výklad 
zprostředkoval pan Pavel Gabryš. Děkujeme mu tímto za 
čas, který dětem věnoval. Třeťáci si volnou chvíli před 
návštěvou čističky krátili malováním křídami na cestu. 
Zapojili svoji fantazii a snažili se ztvárnit neobyčejné 
květiny, které na naší planetě Zemi určitě nenajdete. 

Ve druhé části dopoledne se děti z obou tříd rozdělily 
do skupinek a plnily úkoly na stanovištích v blízkosti  
školy. Tuto aktivitu si pro ně připravili žáci 8. třídy. 
- „Dozvěděli jsme se, jak se čistí na Halenkovicích voda. 
Taky se mi líbilo, jak jsme plnili mise.“ Sára Zapletalová 
- „Nejvíce se mi líbilo, že na posledním stanovišti jsme si 
mohli zasadit rostlinu. A ještě se mi líbilo, že jsme hádali 
různé brouky.“ Šimon Pliska 
- „Líbilo se mi, jak jsme s Aničkou a Nelčou plnily úkoly 
a jak jsem potkala kámošku.“ Karolína Kašpárková 
- „Nejvíce se mi líbilo stanoviště 12, kde jsme si zasadili 
kytičku a pak jak jsme sahali do sklenic, kde jsme hádali, 
co v nich je. Byla to sranda.“ Nela M. Kylarová 
- „Bylo super broukové stanoviště. Jsem se hodně 
zasmál.“ Pavel Chochul 
- „Den Země mě zaujal, bylo to moc pěkné a nejvíc se mi 
líbilo stanoviště číslo 4.“ Anna Pavelka 
- „Líbilo se mi, že jsem se dozvěděla něco o květinách.
“ Nela Nekorancová 
- „Všechny stanoviště se mi líbily, bylo to zábavné.“ Viola 
Vysloužilová 
5. A a 5. B 
Páťáci se zúčastnili programu v okolí školy, který pro ně 
připravila 8. třída. Čekaly na ně stanoviště s úkoly na 
téma příroda, lesy a zvířata, ekologie, třídění odpadů, 
sázení rostlin, zdravověda a další. 
6. a 9. třída 
Šesťáci a deváťáci podnikli turistickou vycházku. Vyšli 
od školy Zlámancem dolů na Dolinu, dále na Zemanové 
a nahoru na Hradskou. Po Hradské pokračovali směrem 
na Kostelany, kde časem narazili na žlutou turistickou 
značku a po ní sešli až k Zuzančině studánce. Zde byla 
přestávka na svačinu. Po žluté značce se ještě podívali ke 

skále Miláčka a došli až na Kudlovskou dolinu. Po silnici 
se přemístili k další (červené) turistické značce, po které 
pokračovali zpět směr Halenkovice. Po vysilujícím 
výšlapu do kopce se dostali opět na Hradskou, ale 
tentokráte „K obrázku“, jak se tam říká. Po menším 
odpočinku sešli po cestě na Dolinu a pak opět do kopce 
„Kaménkou“ ke škole. 

Během vycházky se snažili všímat si jarní přírody, 
rozeznávat stromy v lese a také poznávat jarní rostliny. 

Blanka Stuchlíková 

7. třída 
Sedmá třída strávila Den Země celodenním pochodem na 
Budačinu a zpět. Vyčerpávajícího pochodu o délce 14 
kilometrů se zúčastnilo 22 statečných. 

Cestou jsme si zpívali, hráli na ukulele a luštili 
indicie v morseovce, které nás měli dovést právě na 
Budačinu. Poznávali jsme chráněné živočichy i rostliny, 
které rostou v okolí této přírodní památky. Pochod byl 
zpestřen opékáním buřtů v altánku blízko Kudlovské 
doliny.                               Monika Urbancová 
8. třída 
Obrovská poklona a velké „DÍKY“ patří právě žákům 
8. třídy a jejich třídní paní učitelce Pavle Manové. 
Osmáci jsou opravdu ochotní, obětaví, akční i trpěliví. 
Pro mladší žáky připravili 
dvanáct stanovišť s roz-
ličnými aktivitami. Mu-
sím vyzdvihnout to, že si 
vše sami žáci navrhli a 
obstarali si i pomůcky. 
Přichystali to, co bylo 
potřeba a na konci akce 
také vše uklidili. Ještě 
jednou vám moc a moc 
děkuji. 

Spokojenost ze spo-
lečně stráveného dopo-
ledne byla oboustranná. 
Takovéto dny připravuje-
me rádi, protože je fajn 
vést starší i mladší děti ke 
vzájemné pomoci a spo-
lupráci. 

Marta Skýpalová

DEN ZEMĚ V NAŠÍ ŠKOLE
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Cvičný poplach 
Dne 6. dubna 2022 proběhl na naší škole cvičný požární 
poplach. Bylo třeba procvičit, jakým způsobem se mají 
děti společně s jejich učiteli zachovat v případě ohrožení.  

Evakuace objektů staré i nové školy proběhla 
naprosto bezproblémově, ukázněně a velmi rychle. 
Všechny děti i učitelé opustili budovy určenými 
evakuačními východy v době kratší než dvě minuty. 

Výchovný koncert „DĚTI DIRIGUJÍ“ 
Žáci 1. a 2. ročníku navštívili společně výchovný koncert s názvem „Děti dirigují“ ve Filharmonii Bohuslava Martinů 
ve Zlíně. Pro většinu z nich to byla první návštěva koncertu, která si vyžádala velké přípravy. Děti se dopředu učily, jak 

se mají na chovat, kdy se tleská nebo jak se krásně  
slavnostně obléct. 
Samotný koncert byl velké překvapení. Dirigent a 
moderátor Michael Roháč zapojil přes 30 dětí, které 
průběžně zval na pódium a předával dirigentskou 
taktovku. Ostatní děti dirigovaly alespoň ze svých 
sedadel. Na programu zazněl Wolfgang Amadeus 
Mozart, Johann Strauss ml. a st., Antonín Dvořák, 
Georges Bizet, Edvard Grieg a Ludwig van 
Beethoven. 
Po návratu do školy si děti prohlédly obrázky 
hudebních nástrojů, které viděly naživo a nama-
lovaly svůj zážitek z krásného dne. 

Hana Čechová

1. místo: FBC Slovácko pink 
2. místo: ZŠ Huštěnovice 
3. místo: FBC Slovácko black 

4. místo: ZŠ Halenkovice 
5. místo: ZŠ Kudlovice B 
6. místo: ZŠ Kudlovice A

Florbalový turnaj ZŠ Halenkovice
Výsledky turnaje

Olga Idesová

Některé, hlavně mladší děti, zažily i chvíli opravdového 
strachu, ale paní učitelky situaci zvládly a dětem 
následně celou akci náležitě vysvětlily.  

S přáním, aby žádná mimořádná situace nenastala, je 
třeba dodat, že musíme být připraveni. 

Libor Lízal 

Ve středu 27. dubna 2022 proběhl v tělocvičně ZŠ 
Halenkovice florbalový turnaj žáků 1. až 3. třídy, který 
zorganizovali a vedli trenéři Jaroslav Jurásek a Radim 
Karbowiak. 

Turnaje se zúčastnilo šest týmů. Všechny týmy hrály 
s velkým nasazením a turnaj probíhal v přátelské 
atmosféře. První místo turnaje si vybojoval tým FBC 
Slovácko pink. Týmu Halenkovic utekla bronzová 
medaile o pouhý bod.  

Z každého týmu byl vyhlášen nejlepší hráč, kterým 
se za tým ZŠ Halenkovice stal David Kocourek. 
Nejlepším střelcem celého turnaje byl vyhlášen Adam 
Leštinský z týmu FBC Slovácko pink. Medaile a 
diplomy předala hráčům ředitelka školy PaedDr. Marie 
Kašíková. 
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Jízda zručnosti 
S přicházejícím jarem starší žáci naší školy 
„oprášili“ kola a sešli se 20. dubna před školou, aby 
ukázali své dovednosti v jeho ovládání.  

V chladném počasí všichni ukázali to nejlepší, co 
uměli. Za to zaslouží velkou pochvalu. Součástí dopravní 
soutěže však je i test z pravidel silničního provozu. Ti 
celkově nejúspěšnější budou školu reprezentovat v 
okresním kole v Otrokovicích.  

Velký dík patří i panu školníkovi, který vyrobil a 
renovoval některé opotřebované pomůcky pro jízdu 
zručnosti. 

Libor Lízal 

Soutěž obsahovala tyto disciplíny: test z pravidel 
provozu na pozemních komunikacích, jízdu na doprav-
ním hřišti za užití pravidel provozu na pozemních 
komunikacích, jízdu zručnosti na kole, zásady posky-
tování první pomoci. 

Obě naše družstva se umístila na krásném 3. místě. 
Tímto jim chci ještě jednou gratulovat a poděkovat za 
svědomitou přípravu. 

Petra Barcuchová

Osvětim 
V pátek 29. dubna jsme brzy ráno vyjeli směr Polsko. Už 
když jsme do Osvětimi přijížděli, byly vidět cihlové 
domy. Už z toho mě mrazilo. Také když jsme vcházeli do 
budovy na toalety, byla zde zvláštní atmosféra. 

Když jsme prošli detektorem u vstupu, dostali jsme 
sluchátka a „krabičku“. Tu jsme 
měli pověšenou na krku a poslou-
chali z ní pana průvodce. Jedna 
z prvních věcí, co jsme viděli, 
byla velká brána s nápisem 
„Arbeit macht frei“ (práce 
osvobozuje). 

Už jen když jsem viděla 
ostnaté dráty, bránu a to, kolik 
tam bylo budov, se mi začalo 
dělat špatně. Vidět, v jakých 
podmínkách ti lidé museli žít 
nebo spíše přežívat. Kde spali, 
umývali se, jaké měli podmínky k 
jídlu. Nedokážu si představit, co 
to s těmi lidmi muselo udělat. 
Dokázali se pro jídlo i zabíjet. 

Ale nejhorší momenty pro mě 
byly, když jsme procházeli kolem 
vitrín s botičkami, oblečením, 
hračkami malých dětí, množstvím 
kufrů a vlasů. 

Když jsme si prošli první 
část, přesunuli jsme se do druhé 

části zvané Birkenau (Březinka). Ta už byla trochu 
odlehčenější. Ale stále silná. Upřímně už jsem byla ráda, 
když jsem si sedla do autobusu a jela domů. 

Markéta Kubičíková, 9. tř.

Dopravní soutěž mladých cyklistů 
Po dvouleté odmlce se opět naši žáci zúčastnili Dopravní 
soutěže mladých cyklistů, která se konala 16. května v 
areálu Dopravního hřiště v Malenovicích.  

Naši školu reprezentovali: 
1. kategorie – mladší žáci: Hannah Kovalovská, Lucie 
Mikešová, Michal Červinka, Maxmilián Frolík 
2. kategorie – starší žáci: Petra Mrázková, Johana 
Hladilová, Vít Holejšovský, Martin Jančík. 
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Florbalový turnaj Huštěnovice 
Další školní florbalový turnaj se uskutečnil ve středu 
11. května 2022 v Huštěnovicích. Byl to turnaj 
nejmenších žáků ZŠ. Turnaje se zúčastnilo sedm týmů.  

Pohár za první místo turnaje si zaslouženě odnesl 
tým ZŠ Halenkovice, který vyhrál všechny zápasy. 
Nejlepším hráčem našeho týmu byl vyhlášen Daniel 
Hanáček. 

1. místo ZŠ Halenkovice 
2. místo FBC Slovácko 
3. místo DDM Luhačovice 
4. místo ZŠ Huštěnovice Yellow 
5. místo ZŠ Huštěnovice Green 
6. místo ZŠ Kudlovice A 
7. místo ZŠ Kudlovice B 

Florbalový turnaj o putovní pohár 
starosty obce Halenkovice 
V sobotu 21. května 2022 proběhl v tělocvičně ZŠ 
Halenkovice 3. ročník florbalového turnaje o putovní 
pohár starosty obce Halenkovice, který zorganizoval a 
vedl trenér Jaroslav Jurásek. 

Turnaje se zúčastnilo sedm týmů mladších žáků. 
V každém zápase bojovali florbalisti ze všech sil 
o vítězství a potřebné body. Všichni florbalisti si zaslouží 
velkou pochvalu za nasazení a snahu při hře. 

O první místo turnaje si zahrál domácí tým ZŠ Ha-
lenkovice Modří a tým SVČ Včelín Bystřice pod 
Hostýnem, kde nakonec zvítězili hráči ze Včelína. 

Z každého týmu byl vyhlášen nejlepší hráč, kterým 
se za tým ZŠ Halenkovice Modří stal Adam Karbowiak a 
za tým ZŠ Halenkovice Žlutí Tereza Kašíková. 
Nejlepším střelcem celého turnaje byl vyhlášen Tobiáš 
Holec z týmu SVČ Včelín Bystřice pod Hostýnem. 

Putovní pohár, medaile i sladké odměny předal 
hráčům starosta obce pan Jaromír Blažek. 

Florbalový turnaj v Bystřici pod Hostýnem 
V neděli 22. května 2022 se uskutečnil turnaj ve florbale 
nejmenších žáků, kterého se zúčastnil smíšený tým dětí 
ze ZŠ Halenkovice a FBC Slovácko. V barvách 
Halenkovic vyhrál náš tým všech pět zápasů turnaje a 
stal se zaslouženým vítězem. 

1. místo: ZŠ Halenkovice 
2. místo: SVČ Včelín Bystřice pod Hostýnem A 
3. místo: SVČ Včelín Bystřice pod Hostýnem B 
4. místo: Astra Zlín A 
5. místo: Tovačov 
6. místo: Astra Zlín B 

Olga Idesová

1. místo: SVČ Včelín Bystřice pod Hostýnem 
2. místo: ZŠ Halenkovice Modří 
3. místo: FBC Slovácko Pink 
4. místo: ZŠ Huštěnovice 
5. místo: FBC Slovácko Black 
6. místo: FBC Slovácko 
7. místo: ZŠ Halenkovice Žlutí
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Koncert cimbálové muziky RÉVA 
V pondělí 9. května 2022 se uskutečnil koncert pro první 
i druhý stupeň základní školy. Muzikanti zábavnou 
formou zahráli a zazpívali písničky z různých hudebních 
žánrů, přes lidové písničky, rock až po populární hudbu.  

Žáky koncert zaujal a spolu s muzikanty si 
i zazpívali a zatančili. Také se dozvěděli různé zají-
mavosti o lidových hudebních nástrojích a zasoutěžili si 
v jednoduchém hudebním kvízu za drobné odměny.  

Po necelé hodince muzicírování jsme odcházeli 
z kulturního sálu příjemně naladěni a budeme se těšit na 
další hudební vystoupení. 

P. Kašpárková, P. Gabrielová 

Výtěžek sbírky Český den 
proti rakovině 5/2022 
Ve středu 11. května 2022 se naši žáci z 9. ročníku 
připojili ke sbírce Český den proti rakovině a pomohli 
spolu s občany Halenkovic a ostatními žáky ZŠ a MŠ 
Halenkovice vybrat částku 4 310 Kč pro Ligu proti 
rakovině, která se stará o onkologické pacienty, 
zaštiťuje prevenci rakoviny a rozšiřuje povědomí o 
této nemoci, potažmo se věnuje vývoji léčebných 
možností. 
Všem dobrovolníkům i dárcům děkujeme! 

Pavla Manová

Beseda se starostou obce 
V rámci výuky občanské výchovy proběhla v pondělí 
16. května v obřadní síni OÚ Halenkovice beseda žáků 
6. ročníku se starostou obce p. Jaromírem Blažkem a 
místostarostou Bc. Karlem Platošem.  

Pan starosta děti seznámil se základními principy 
chodu obce a odpověděl na mnohé dotazy šesťáků. Žáky 
zajímal například způsob volby zastupitelů, plánovaná 

výstavba v obci, spotřeba elektřiny a další problematika 
členů ZO i rady obce. Zajímalo je také, kde se pan 
starosta narodil, kde prožil dětství, na čem si nejvíc 
pochutná k obědu nebo proč se stal starostou. 

Děkujeme vedení obce za čas, který šesťákům 
věnovali i za odpovědi na mnohdy všetečné dotazy. 

Marie Kašíková

OCHUTNÁVKA OVOCE A ZELENINY 
V úterý 24. května 2022 
proběhla ve všech třídách 
dobrovolná ochutnávka o-
voce a zeleniny v rámci Do-
provodných vzdělávacích 
opatření pro žáky, kteří jsou 
zapojeni do projektu Ovoce 
a zelenina do škol. 

Děti měly možnost o-
chutnat tradiční i netra-
diční druhy ovoce a zele-
niny a získat nové infor-
mace o prospěšnosti jejich 
konzumace. 

Olga Idesová
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Karneval  
ve školní družině 
V pátek 25. února 2022 jsme uskutečnili ve školní družině 
karneval. Bylo to zábavné odpoledne pro děti plné her, soutěží, 
tanečků a písniček. Děti si přinesly krásné kostýmy a masky. Pro 
hry a soutěže jsme využili školní tělocvičnu. Každé dítě dostalo 
malou sladkou odměnu. Všichni jsme se výborně bavili a 
doufám, že se dětem karneval moc líbil. 

Pavla Kašpárková

ŠKOLNÍ DRUŽINA Tvoření nás baví
Ve školní družině jsme opět vytvořili několik výrobků a krásných obrázků. 
Nejdříve k nám doplula papírová loď na moři. Dále jsme si připomněli ještě 
zimní období a vyrobili si sněhuláky pro radost. Děti nakreslily i přáníčka ke 
svátku svatého Valentýna, kterými mohly obdarovat svoje rodiče, babičky a 
dědečky.  

Přípravu na karneval jsme zahájili kresbou kouzelníka. Děti si samy 
vyrobily vyškrabovací papír pomocí voskovek a tuše a na něj potom kreslily. 

Také ve školní družině jsme si připomněli mezinárodní den žen a děti 
vyrobily krásné kytičky pro svoje maminky, babičky, sestřičky. Tvoření děti 
bavilo. Už nás tak trochu naladilo na jarní počasí a probudilo v nás dobrou 
náladu. 

Pavla Kašpárková
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Dne 26. března 2022 se uskutečnil den, na který snad  
všichni z nás čekali už od první třídy - náš rodičovský 
ples. 

Dlouhé bílé šaty a načesané vlasy si přála snad každá 
holka. Kalhoty, motýlka a společenské boty - to už nebyl 
sen každého kluka. I tak jsme si všichni představovali, 
jak budeme tančit my. 

Najednou jsme stáli v deváté třídě a věděli jsme, že 
ten den už brzy nastane. Jenže jako malí jsme netušili, co 
za tím vším je. Strávili jsme několik hodin tanečními 
zkouškami, vybíráním šatů a košil, přípravou sálu, 
chystáním občerstvení a nejmenších detailů. 

V samotný den plesu jsme si konečně uvědomili, že 
naše zkoušky nebyly jen tak. Že budeme stát před našimi 

rodiči, prarodiči nebo sourozenci s tím, že náš dětský sen 
již nastal. 

Většina z nás byla nervózní, ale věděli jsme, že 
polonézu nás skvěle naučily naše lektorky - Kateřina 
Hrbáčková a Šárka Kašparová. Naši nervozitu však 
okamžitě utěšily nadšené obličeje našich tatínků 
a spokojené, ale také dojaté obličeje našich maminek. 

I pro nás to byla velice emotivní záležitost, která 
spojila nejen náš třídní kolektiv, ale také stmelila osmý 
a devátý ročník. Spousta z nás si uvědomila, že už máme 
velkou část naší školní kariéry za sebou. 

Ples jsme si všichni užili, možná si někteří z nás 
trochu poplakali, ale byli jsme všichni se svými 
nejbližšími a byli jsme šťastní. 

Jana Berzedyová

Rodičovský ples
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1.   Markéta Kubičíková a Lukáš Juřena 

2.   Aneta Kučerová a Adam Hruška 

3.   Nikola Vycudilíková a Štěpán Abrahám 

4.   Klára Valentíková a Vojtěch Gabrhelík 

5.   Barbora Bařinková a Tomáš Surý 

6.   Nela Veronika Vilímková a Martin Jančík 

7.   Michaela Mikešová a František Bieberle 

8.   Karolína Kašná a Roman Vašíček 

9.   Nikola Daňková a Filip Žalčík 

10. Kateřina Linhartová a Tadeáš Gajdošík 

11. Jana Berzedyová a Lukáš Marcaník

V rámci generálky vystoupili 
v pátek dopoledne - den před 
plesem - deváťáci před spolužáky 
nižších ročníků a dětmi ze školky a 
večer pro š irokou veřejnost. 
Od všech sklidili velký potlesk. 

Velké poděkování od tanečníků 
směřuje i k Šárce Kašparové a 
Kačce Hrbáčkové, které je na 
předtančení během školního roku 
připravovaly. 
Fotograf: Dušan Chlud

10. 11.
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Hned po oslavách nového roku jsme se plni očekávání 
vrhli na přípravu hudebního odpoledne, které se 
přesunulo z podzimu. I díky době, kterou jsme 
prožívali, bylo silně netradiční. A čekalo nás několik 
„poprvé“. A co se tedy odehrálo na Halenkovickém 
hudebním odpoledni 2021-2022 ? ;-) 

Celou hudební paletu zahájily v neděli 9. ledna 2022 
zpěvem, hrou na piano a akustickou kytaru Zuzka 
Šalášková a Katka Gregorová. Následoval duet na 
trombon Rostíka Trvaje a Pepy Hrubana, kteří nás sérií 
koled vrátili do doby vánoční. Oba hudebníci chodí 
do 6. třídy a na trombon hrají dva roky. Předtím 
od školky hráli na flétnu. Rostik chodí do folklórního 
souboru Radovánek a do biatlonu. Jeho kroužky jsou 
zároveň jeho koníčky. 

Rozárka Hladilová byla nejmladší účastnicí hudeb-
ního odpoledne. Je jí pět let a je to předškolák. Na podiu 
za mikrofonem se jako sólistka objevila poprvé. 
Zazpívala koledu Rolničky, rolničky. Na klavír ji 
doprovodila maminka Iveta Hladilová.  

Na violoncello nám poté zahrála Emily Súkupová 
koledu Dej bůh štěstí tomu domu. Emily je 9 let, má ráda 
zvířátka, miluje čtení Čtyřlístku, hraje zábavné hry, 
nebojí se zapojit do vaření a pečení. Je narozená 
ve znamení panny. Má ráda společnost, sportuje, zpívá a 
poslouchá písničky.  

Martin Kašpárek ze 6. třídy ZŠ Halenkovice na 
klarinet zahrál koledu Pásli ovce Valaši. Tím jsme 
ukončili úvodní vánoční blok.  

Zlatuška Trvajová, které je teprve sedm let, na housle 
zahrála dvě písně - Hřej, sluníčko, hřej a Když jsem husy 
pásala. Zlatka chodí do druhé třídy. Na housličky hraje 
teprve prvním rokem. Má hodnou paní učitelku a 
housličky ji moc baví. Spolu s bráchou chodí rádi 
do Radovánku.  

Rozárka Hladilová, náš předškolák, si pro 
obecenstvo s maminkou připravily 
také píseň od Jiřího Šlitra a Jiřího 
Suchého Sluníčko, sluníčko. U 
Rozárky se hudební nadání projevilo 
už v roce a půl, kdy sama obstojně 
zanotovala melodii dětské písničky a 
od té doby si pořád prozpěvuje. Je 

nejmladší ze tří dětí a v září nastoupí do místní základní 
školy a možná si vybere i nějaký hudební nástroj. 
Uvidíme. Kromě zpívání ráda navštěvuje dětské herny, 
ráda kreslí a jezdí s rodinou na výlety, nejradši k moři.  

Rozálie Vlachynská, které je jedenáct let, zahrála na 
kytaru romanci. Na kytaru hraje už třetím rokem. Její 
oblíbené sporty jsou florbal a fotbal. Má ráda Ronalda a 
své přátele.  

Jedenáctiletý Šimon Bakalar předvedl anglickou 
lidovou píseň na harfu. Doprovodila ho maminka 
Barbora Bakalarová na flétnu. Šíma hraje na harfu 
čtvrtým rokem, pro změnu na ZUŠ Morava ve třídě paní 
učitelky Lucie Fajkusové. Harfa se na hudebním 
odpoledni objevila také poprvé.  

Maminka Barbora s kytarou také doprovodila dceru 
Marianku Bakalarovou (9 let), která na housle zahrála a 
také zazpívala lidovou píseň To ta heľpa. Mariánka hraje 
na housle třetím rokem v Základní umělecké škole Zlín 
ve třídě pana učitele Libora Macháčka.  

Martinovi Kašpárkovi je dvanáct let. Zahrál nám na 
klarinet, na který hraje druhým rokem. Mezi jeho 
koníčky patří atletika a angličtina. Baví ho zeměpis. 

Píseň Čert ví, proč zazpívala Klárka Dudešková. 
Klárka má mazlíčka kočičku a jmenuje se Jessinka. 
Navštěvuje mnoho kroužků a nejvíc ji baví judo, 
gymnastika, flétna a rybář. Do gymnastiky chodí protože, 
ji baví sport. Do flétny chodí, protože ji baví hrát na 
hudební nástroj. Do juda a rybáře chodí, protože ji to 
hrozně zaujalo. Klárku doprovodil Daniel Očadlík, který 
chodí do 7. třídy. Rád hraje na kytaru a baví ho lyžování. 
Zahráli spolu se Zuzkou Šaláškovou a Katkou 
Gregorovou. 

Veronika Zdráhalová, které je jedenáct let, nám 
zahrála na piano. Chodí do Základní umělecké školy 
v Otrokovicích. Na klavír hraje už pátý rok. Ráda 
poslouchá hudbu. 

Nela Hufová přijela se souborem 
gymnázia Otrokovice. Je jí 16 let, hraje 
asi tři roky táborové písničky v domě 
dětí a mládeže. Je prvním rokem na 
základní umělecké škole. Má ráda 
divadlo a zvířata. Nela zazpívala a 
doprovodila se na kytaru.  

Halenkovické hudební odpoledne

Zlatuška TrvajováRozárka Hladilová
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Jan Šiška vystupuje také se souborem gymnázia. Je 
mu 15 let, na klavír hraje devátým rokem. Má rád zvířata 
a je veslař.  

O přestávce byl připravený bufet s občerstvením. 
Velké poděkování patří členům SRPŠ: Evě Zdráhalové, 
Elišce Trvajové, Robertu Hrubanovi a Vlastě Hrbáčkové.   
Během přestávky si hosté mohli prohlédnout novou 
halenkovickou knihovnu v horním patře. 

Po přestávce nastoupily Hanička Kovalovská a 
Adélka Gabrhelíková. Zahrály spolu na klavír čtyřruční 
skladbu Radima Linharta Rozkvetlá zahrada. Haničce je 
11 let, hraje na klavír pátým rokem. Kromě klavíru chodí 
také do gymnastiky. Adélce je také 11 let, studuje na 
gymnáziu v Uherském Hradišti. Hraje fotbal. Na klavír 
hraje pátým rokem. 

Amálka Sudková, které je deset let, na kytaru zahrála 
Malou romanci a zazpívala píseň Větře, větříčku. Amálka 
má ráda malování a školu. Je ve čtvrtém ročníku základní 
umělecké školy. Hraje od sedmi let. Když byla malá, 
dívala se na televizi, kde hráli kytaristé. Maminka to 

viděla, tak jí objednala kytaru. Amálka z ní byla nadšená. 
Jakmile ji přihlásili do kytarové školy, hned v ní paní 
učitelka viděla kytaristku. 

Šesťačka Johanka Hladilová je nejstarší ze tří 
sourozenců. V šesti letech se začala učit na klavír a ve 
2. třídě nastoupila do základní umělecké školy. První dva 
roky chodila do ZUŠ Otrokovice, nyní třetím rokem 
navštěvuje základní uměleckou školu v Napajedlích. 
Loni si navíc ke klavíru přibrala i housle. Kromě hudby 
má ráda cestování, čtení knih a poslední rok má za 
parťáka pejska Baileyho. Johanka zahrála na klavír 
skladbu Sarabanda. Pak ještě spolu s maminkou Ivetou 
zahrály čtyřruční skladbu Sunny Day. 

Následující blok patřil Souboru gymnázia Otro-
kovice pod vedením paní učitelky Pavlínky Králíkové.  

Studentka Eliška Plisková zahrála na ukulele. Eliška 
miluje jazyky jako španělštinu, angličtinu a její další 
vášní je latina. Mimo jiné je výborná v bojovém umění 
taekwondo. Zazpívala latinsky a anglicky. 

Šimon Bakalar s maminkou Marianka Bakalarová s maminkou

Veronika Zdráhalová

Emily SúkupováRozálie Vlachynská

Zuzka Šalášková v rámci 
hudebního odpoledne 

předala paní ředitelce ZŠ 
Marii Kašíkové výtěžek      
z posledního ročníku 

hudebního odpoledne, 
který je určen                   

na nákup pomůcek           
do hudební výchovy.  
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Jako další nám zazpívala Terezka Bieberlová, 
na kytaru a baskytaru ji doprovodili Maty Slačák a Pavel 
Bartošík. 

Houslový duet Hruška od skupiny Čechomor jsme si 
vyslechli v podání Bětky Frajové a paní učitelky 
Pavlínky Králíkové.          

Tereza Bieberlová, Veronika Uhříčková, Maty Slačák 
a Daniela Hochmanová s paní učitelkou Pavlínou 
Králíkovou nám zahráli a zazpívali skladby Say 
something a od Hany Hegerové píseň Čerešně, která 
sklidila u obecenstva veliké ovace.  

Šárka Očadlíková na saxofon a Zuzka Šalášková 
na piano zahrály píseň Piráti z Karibiku. 

Originálně zakončili slavnostní odpoledne Pepa 
Hruban a Rosťa Trvaj, kteří na trombon zahráli koledu 
Narodil se Kristus pán.  

Jako moderátorky se poprvé velmi úspěšně 
představily Klára Dudešková (10 let) a Silvie 
Abrahámová (10 let). 

Milí mladí přátelé, co dodat? Dojali jste nás.  

Poděkování patří Adélce Machalové a Daliborovi 
Stuchlíkovi za výzdobu sálu. Marcelce Mrhálkové za 
pomoc s věcnými dary pro všechny účinkující. 
Především však poděkování letí všem hudebníkům za 
odvahu vystoupit a hostům, že neváhali přijít. Panu 
Zdeňku Kříčkovi, že to s námi opět celé dva dny 
vydržel, všem vystupujícím umělcům, zázemí v 
bufetu. Mohli jsme tak společně prožít netradiční 
koncert.  

redakce

Všem 
účastníkům 
DĚKUJEME, 

byli jste 
skvělí!

Amálka Sudková
Hanička Kovalovská a 
Adélka Gabrhelíková Johanka Hladilová

Terezka Bieberlová, Maty Slačák 
 a Pavel Bartošík

Soubor gymnázia Otrokovice s paní učitelkou 
Pavlínkou Králikovou
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DISKOTÉKA PRO 5. - 9. ROČNÍK ZŠ
V sobotu 26. února 2022 se v podvečerních hodinách začal plnit sál kulturního domu. 
V bufetu již hodnou chvíli před tím byly maminky a tatínci, členové SRPŠ, kteří 
připravovali míchané nealko koktejly pod vedením Katky Březíkové a chystali 
občerstvení pro naše teenagery. Nápoje vypadaly úchvatně a také později sklidily 
obrovský úspěch u účastníků diskotéky. 

Hudba hrála, světla blikala, o produkci se postarali Svaťa a Dominik Medkovi. 
Z počátku chvíli trvalo, než na parket přišel někdo tančit, ale s postupujícím časem se 
parket zaplnil. Každá třída měla za úkol připravit nějakou společnou soutěž, tak se 
střídala volná zábava s organizovanými hrami. Byla legrace a děti by pokračovaly 
klidně o několik hodin déle. A také zaznělo přání na častější konání diskotéky. Tak se 
zase budeme brzy těšit! 
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KNIHOVNA
S paní učitelkou Martou Skýpalovou a čtrnácti třeťáky 
jsme ve středu 2. března 2022 vyrazili na Svěrákovy 
radovánky. Ráno bylo chladivé a cesta autobusem 
příjemně ubíhala. Cílem byla Krajská knihovna Františka 
Bartoše ve Zlíně. Po svačince a doplnění tekutin se nás 
ujala vynikající průvodkyně touto besedou Bc. Anděla 
Krumpolcová. A pak se spustil veletok informací 
o našem učiteli, zpěvákovi, spisovateli, básníkovi, 

Po setmění poprvé – POLLOCK  
A je to tady, středa 2. března. Konečně po dvou letech, 
kdy jsme byli nuceni setkání odkládat, jsme mohli 
uskutečnit besedu na téma Moderní umění, kterou pro 
nás připravil Ing. Antonín Slaník. Součástí besedy bylo 
promítnutí filmu Pollock. Film je drsnou výpovědí 
o životě Jacksona Pollocka.  

Americký malíř, který do moderní tvorby přinesl 
techniku odkapávání na obrovské plátno ležící na 
podlaze. Po shlédnutí jsme ani nedýchali, ale nakonec se 
rozjela bohatá diskuze. Strávili jsme společně velice 
příjemný večer a už „kujeme pikle“, kam bude směřovat 
naše další filmové setkání „Po setmění.“ 

Po setmění podruhé - MASTIČKÁŘ 
Ve středu 6. dubna Po setmění patřilo polskému filmu 
Mastičkář. Paní Mgr. Svatava Navrátilová pro nás 
připravila besedu o drsně romantickém polském histo-
rickém filmu Mastičkář. Příběh vypráví o vynikajícím 
lékaři – chirurgovi, který poté, co mu odešla žena a přišel 

20. března 2022 proběhlo otevření již tradičního bazaru 
knih včetně slavnostního zahájení historicky první 
výstavy v prostoru knihovny, a to propisek pana 
Zdeňka Langera.  

Pro milovníky rukodělného tvoření byl připraven pan 
Jaroslav Kopecký s vrbovým proutím. Zájemce obohatil 

NEJEN BAZAR KNIH
o dovednost pletení košíků. Nově byla také podávána 
káva z moderního automatu. V nabitém dni se 
na Pláňavách odehrával benefiční koncert pro Ukrajinu, 
o kterém vás informovala paní Věnka Jadrníčková 
na straně 10 a 11.  

Obrovské díky za podporu.

scénáristovi, režisérovi, a především neobyčejném herci 
panu Zdeňku Svěrákovi. Hravou a poutavou formou se 
do žáků dostávaly poznatky o této významné osobnosti 
naší kultury. Po přednášce jsme ještě částečně prošli 
krajskou knihovnu, kde se malí čtenáři dozvěděli více 
o práci knihovnic, a především o přístupnosti knih pro 
ně. Děti v dětském koutku také velice zaujala dvě 
odrážedla. Děkujeme. 

Po setmění potřetí - PŮLNOC V PAŘÍŽI
Ve středu 25. května jsme se s panem Antonínem 
Slaníkem prošli Paříží. Vycházku obohatil o ukázku 
z knihy Pohyblivý svátek Ernesta Hemingwaye. I on je 
součástí filmového příběhu prožité Půlnoci v Paříži. Vrhli 
jsme se společně do víru velkoměsta mezi nejznámější 
osobnosti světové kultury. Procházka byla vydatná, 
protože probíhala mezi staletími a napříč kontinentem.  

Dalším vynikajícím námětem je osoba Tomáše Bati. 
O možnost zhlédnutí dokumentu o něm nás hosté 
požádali. Proto se v září můžete těšit na besedu s paní 

tak i o dceru, začal pít, byl těžce zraněn a ztrácí paměť. 
Jeho stopy nenávratně končí na chudém venkově.  

Silně autentický film byl natočen r. 1981. Vyznačuje 
se skvělými hereckými výkony. Probíhá zde souboj mezi 
maloměšťáctvím a zdravým selským rozumem.

Svatavou Navrátilovou na téma Tomáš Baťa ve škole. 
Zároveň Po setmění budeme věnovat dokumentu 
o Tomáši Baťovi.  

SLEDUJTE WEBOVÉ  A 
FACEBOOKOVÉ STRÁNKY  
NAŠÍ KNIHOVNY PRO PŘESNÝ 
TERMÍN DALŠÍHO SETKÁNÍ. 
TĚŠÍME SE NA VÁS! 

KNIHOVNA HALENKOVICE

Svěrákovy radovánky
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Nocování v knihovně s Harrym Potterem

Ve čtvrtek 24. března jsme se nejprve sešli s paními 
učitelkami Jaruškou a Eliškou, které přivedly ze školky 
třídu Ježků. Následovali předškoláci ze třídy Žabky 
s paními učitelkami Ilonkou a Simonkou. Besedu pro ně 
připravila paní Radmila Viceníková z napajedelské 
knihovny. 

Pod stromem v knihovně vyrostly tři prostorné 
chalupy. Po prohlídce knihovny se malí návštěvníci 
usadili a pustili jsme se do společného díla. Děti 
pohotově hledaly názvy pohádek přečtených ukázek. 
Vyslechly pohádku o Třech prasátkách. Rozděleni 
do týmů stavěli obrovské domky a nakonec čtyři 
nejodvážnější pohádku zahráli nadšenému publiku. 

Tři čuníci pro děti ze školky
Děkujeme moc děvčatům z napajedelské knihovny za vy-
nikající spolupráci.  

V úterý 29. března jsme pohádku O třech prasátkách 
prožili i s nejmenšími dětmi ze školky, a to Krtečky.  
Krtečci za námi přišli v doprovodu paní učitelky Verunky 
a Marušky. Teta knihovnice v podobě maminky prasátek 
o nich malým posluchačům přečetla pohádku. Každý si 
pak vyrobil prasátko na krk, takže nás bylo víc a už jsme 
se vlka nebáli nic. Vlka jsme úspěšně zahnali, bohužel 
dvě chaloupky stihnul rozfoukat. Ale to nevadí, protože 
díky vzájemné pomoci se mezi námi v jediné a poslední 
chaloupce vypěstovalo kamarádské pouto.  

Další odloženou akcí, kterou se nám KONEČNĚ  
vydařilo uskutečnit, bylo slibované nocování v knihovně. 
Termín jsme posunovali z pandemických důvodů. 
Mezitím nám děti „dorostly“ až do páté třídy. A pak 
v úterý 15. března 2022 všech 31 dětí nastoupilo k vel-
kému nocování, poprvé v nové knihovně. Spolu s paní 
učitelkou Marcelkou Palúchovou, Pavlou Svitákovou, 
asistentkou Verčou Miklášovou. Celou tajemnou noc 
v knihovně nakonec zvládlo 28 nocležníků bez újmy 
na zdraví. Zvláštní poděkování letí Nikči Daňkové a 
Kačce Linhartové, žákyním 9. třídy za bezchybnou 
přípravu a pomoc s organizací programu při vytváření 
tajemné kouzelnické atmosféry. A Terezce a Františkovi 
za vysoce kvalitní strašení. Děkujeme rodičům za bohatý 
raut a výbornou spolupráci. Dětem moc chutnalo.  
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Zpíváme s Jirkou 
Od 7. března 2022 se scházíme každé pondělí v kurzu 
country písniček s Jirkou Veselým. Ladíme a do-

plňujeme vytracené texty písní k táborákům a učíme 
se nové. Po letní přestávce bychom rádi začali se 

zpěvem na začátku měsíce října.  
Panu Jiřímu Veselému patří velikánské po-

děkování za jeho trpělivost s námi, a 
především čas a energii, kterou našemu 
společnému country zpívání věnuje.

Na jaře druháčci probírali rodinu a vše co k ní patří. S pa-
ní učitelkou Terezkou Abrahamovou jsme se shodli 
na tom, že povídání o domově tady na Halenkovicích 
bude lákavé. Ve středu 30. března jsme společně sešli na 
půdě knihovny.  

Nejprve jsme přečetli příběh o pejskovi, který své 
útočiště ztratil a byl nucen toulat se ulicemi. Potvrdili 
jsme si, že je důležité někam patřit, tedy mít svůj domov. 
A pak už se rozeběhlo povídání o našem společném 
bydlišti, a to o Halenkovicích. Četli jsme si pověst 

HALENKOVICE - NÁŠ DOMOV

Setkání s maminkami ve spolupráci s DDM Matýsek Napajedla

o zbojníku Jurkovi, v doprovodu kytary paní učitelky 
jsme zazpívali písničku Když jsem šel z Hradišťa, jejíž 
prapůvodní verze pochází z Halenkovic, připomenuli si 
spisovatele pana Jindřicha Spáčila. Symbolickou 
památkou je nenápadná chatka uprostřed lesů, ve které 
tvořil. Vede kolem ní naučná stezka až na skálu Budačina 
opředenou pověstmi. 

V prezentaci děti poznávaly halenkovické kulturní 
památky. Nakonec je správně umístily do slepé mapy.  

Od čtvrtku 5. května jsme s paní Monikou Fürstovou 
rozjeli pravidelné setkávání s maminkami na mateřské 
dovolené a všemi jejich malými ratolestmi. Pozvání 
kromě maminek přijala také vedoucí DDM Matýsek 
Napajedla, paní Miroslava Vavrušová a její kolegyňka 
Monika Machová. Obě láskyplně pomáhaly nejmenším 
tvůrcům s prací při výrobě osobitého dárku ke svátku 
maminek.  

Monice Fürstové moc děkujeme za pomoc s roz-
jezdem, a především za doplňování hraček pro nejmenší 
děti, které je všechny s radostí přijaly. Setkávání bude 
probíhat 1 x za měsíc ve čtvrtek od 9 do 11 hodin. A je na 
vás, kdy se k nám v tomto čase určeném jen pro vás a 
vaši drobotinu připojíte. Už je připraven i slibovaný 
přebalovací pult.  

Další setkání proběhne  
ve čtvrtek 25. srpna od 9 do 11 hodin. 
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NOVÉ KNIHY

přišla na řadu tvořivá dílna, ve které vznikly originální 
vstupenky na zmiňovanou pohádku.  

Následovala krasopisně psaná tři přání zlaté rybce. 
Pohotovější žáčci ještě nahlédli do dětských knih a pak 
už nás čas neúprosně tlačil k návratu. Rozloučili jsme se 
a přesunuli na autobus. Za velice příjemnou atmosféru 
milým knihovnicím všichni děkujeme. 

Výlet do Napajedel  
V pondělí 30. května jsme s dětmi z první třídy spolu 
s paní učitelkou Hanou Čechovou podnikli dobrodružnou 
výpravu do blízkých Napajedel. Po cestě jsme přepočítali 
zastávky, rybníky, sledovali pejsky… cesta autobusem 
nám příjemně ubíhala. Po příjezdu do cíle se nám 
podařilo ještě povzbudit nedaleko postávající napa-
jedelské děti odjíždějící na školu v přírodě.  

Podle mapky, kterou výletníci obdrželi, našli 
historickou budovu, ve které se nachází Knihovna 
Boženy Benešové.  Zde nás přivítaly vedoucí knihovny 
paní Svatava Ondrášová spolu s jejími kolegyňkami 
Martinou Hrančíkovou a Radmilou Viceníkovou. Každý 
si pak našel své místo a z oblíbených posedových 
schodků posluchači sledovali vyprávění o chodu 
knihovny.  

Pak přišlo na řadu čtení pohádky O třech prasátkách, 
při které se všichni dokonale vžili především do role 
vlka. Po pohádce se mezi námi objevily prostorné 
vyřezávané chaloupky, které děti s radostí dle pokynů 
stavěly. Když byly domečky dobudovány, vysloveně 
vybízely k sehrání divadla. Tři čuníci s vlkem byli velmi 
přesvědčiví a zasloužili si velký potlesk. Herci i diváci 
dokonale vyhládlí se pak pustili do svačinek. Po svačince 
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Ve středu 18. května jsme se slavnostním posezením 
rozloučili s historicky první výstavou konanou v prostoru 
nové knihovny.  

Od 20. března jste měli možnost nahlédnout na část 
sbírky propisek pana Zdeňka Langera. Počet propisek, 
které vlastní, už překročil jedenáctitisícovou hranici. Při 
první výstavě na Halenkovicích v roce 2019 jeho kolekce 
čítala něco kolem třech a půl tisíce.  

Letošní expozici její autor zaměřil na propisky ze 
třiceti šesti států světa a reklamní propisky především 
měst, obcí a pivovarů. Největší radost výstava přinášela 
dětem atraktivními ukázkami per různých tvarů s 
nevšedním vzhledem a velikostmi. Dívenky oceňovaly 
propisky ve tvaru kytiček a hochy nejvíce lákala propiska 
ve tvaru kosti.  

Děkujeme všem za podporu. 

Derniéra historicky první výstavy v prostoru knihovny

PŘIPRAVUJEME v knihovně

Ke knize patří dobrá káva 
Přijměte srdečné pozvání na kávu ke knize a posezení 

v příjemném prostředí knihovny.  
Nabízíme espresso, ristretto, presso, latté,       

capuccino, kávu s mlékem.

Hra "Lovci perel" 
Děti do 15 let se mohou zapojit do hry Lovci perel. 
Zahájíme ji 1. září 2022. Lovit budeme v knihovně 
především čtením speciálně označených knih. Po 
přečtení takto označené knihy bude třeba správně 
odpovědět na otázky vztahující se k obsahu, které 
získáte v knihovně anebo na stránkách lovců perel 
(www.lovciperel.cz).  

Po splnění uvedených úkolů získáte symbol 
perličky. A nejúspěšnější lovce perel 30. června 2023 
odměníme.;-)) Na webových stránkách knihovny – 
www.knihovna.halenkovice.cz je pro vás vytvořen 
nový odkaz, ve kterém se budou objevovat pravidla a 
informace o těchto aktivitách. 

Projekt "S knížkou do života" 
Vážení rodiče, rádi bychom se v rámci naší knihovny 
zapojili do projektu S knížkou do života. Projekt 
Bookstart, v českém prostředí pojmenovaný S knížkou 
do života, je mezinárodní iniciativa.  

Snaží se zapojit aktivní rodiče a seznamovat 
společně s rodiči ty nejmenší čtenáře s knihou a 
nepřeberným množstvím příběhů (a informací) v ní.  

Abychom se mohli aktivně účastnit a knihy 
objednat, potřebujeme co nejdříve znát váš zájem 
o tuto akci.  

Můžete se na nás obrátit přímo v knihovně 
anebo na tel. č. 605 209 974. 

Jazykové kurzy  
Výuka angličtiny a němčiny pro začátečníky ve věku od 18 let bude 

probíhat od poloviny září v multimediálním centru.  
Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 605 209 974.

Texty a foto: Pavlína Bieberlová

http://www.lovciperel.cz
http://www.knihovna.halenkovice.cz
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19. ledna 2022  
vyjela naše jednotka k pročištění ucpané kanalizace u ro-
dinného domu v místní části Obecnice.  

J. Gabrhelík
24. ledna 2022 
opět zasahovala naše jednotka při protlačení ucpané 
kanalizace, tentokrát ve firmě Fagus na Dolině.  

R. Vlachynský

Zásahy a výjezdy

9. března 2022
byla naše jednotka vyslána k technické pomoci - 
odstranění stromu na Pláňavách. Vzrostlé stromy svým 
stavem ohrožovaly při větších poryvech větru 
rodinný dům, komunikaci a dráty elek-
trického vedení.  

Po příjezdu na místo události velitel 
spolu se členy jednotky určil postup kácení a 
z bezpečnostních důvodů uzavřel během 
zásahu na nezbytně nutnou dobu přilehlou 
komunikaci. Díky pravidelnému školení 
členů jednotky v práci s motorovou pilou 
byly stromy pokáceny bez škod na cizím 
majetku.  

M. Palúch

23. dubna 2022
provedli členové jednotky na žádost starosty 
obce p. Jaromíra Blažka zalití zasazené 
zeleně na vyhlídce Šárka.  

Tento výjezd a práce pro obec se 
uskutečnila v rámci kondiční jízdy našeho 
nového strojníka.  

J. Gabrhelík

HASIČI
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Z rozpočtu obce jsme objednali další potřebné vybavení 
pro naši jednotku. Jedná se o 20 párů technických 
rukavic Eska Force1, 4 páry zásahových rukavic Eska 
Jupiter, 4 páry zásahové obuvi Völkel, 4 ks přileb na 
technické zásahy a plovoucí sací koš. Toto vybavení nám 
dodala firma Výstroj-výzbroj Dufek. 

Z dalšího vybavení se můžeme pochlubit pěti komplety 
zásahových oděvů FireRex od firmy GoodPRO. Tyto 
obleky nám dodala firma Výstroj-výzbroj Dufek a jsou 
také hrazeny z rozpočtu obce. 

Rádi bychom poděkovali firmě Fagus a.s., která nám na 
zakázku vyrobila sací sloupek do nádrže dobrovolných 
hasičů Halenkovice.

NOVÉ VYBAVENÍ

Dalším novým vybavením pro JSDH jsou prvky 
k elektrickému lanovému navijáku a zásahová přilba 
Dräger pro nového člena naší jdenotky.  
Také pro naši hasičskou zbrojnici jsme pořídili nové 
vybavení. Jedná se o projektor s plátnem, párty 
reproduktor a výčep. Vše hrazeno z rozpočtu obce. 

Dalším novým vybavením do naší hasičské zbrojnice je 
dílenský vozík s nářadím, který byl zakoupen 
z finančních prostředků z rozpočtu obce. Ve vozíku se 
nachází 400 ks nářadí, které bude využíváno při údržbě a 
opravách techniky.
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VÝCVIK JEDNOTEK 
Dne 26. března se uskutečnil v Halenkovicích výcvik 
jednotek požární ochrany. Tohoto výcviku se zúčastnily 
jednotky Halenkovic, Otrokovic a Napajedel.  

Objekt, kde se výcvik konal, nám dala k dispozici 
obec. Jednalo se o budovu bývalého vepřína. Výcvik byl 
směřován na simulaci výbuchu a následnému požáru, 
který se rozšířil i na sousedící hromadu pneumatik.  

Pro zasahující hasiče bylo nachystáno několik úkonů 
a překvapení, se kterými si museli poradit. Na figu-
rantech byla namaskována různá zranění, která museli 
hasiči ošetřit. Hasiči si museli poradit se zraněními jako 
poranění páteře, amputace ruky, otevřená zlomenina, 
pomocí trauma figuríny bylo nasimulováno napíchnutí 
osoby na železo a mnoho jiných situací. U těchto zásahů 
může být i nepříčetná osoba v šoku, která se chce dostat 
dovnitř objektu nebo kolaps zasahujicího hasiče. I takové 
nástrahy byly připraveny.  

Po ukončení výcviku bylo provedeno na hasičské 
zbrojnici vyhodnocení a malé občerstvení pro zú-
častněné.  

Velké poděkování patří figurantům za perfektní 
výstup, holkám z SDH za pomoc při realizaci a focení, 

Jirkovi Fürstovi za namaskování a zakouření objektu, 
Matyášovi Chytilovi za video, HZS ZLK PS Otrokovice 
a JSDH Topolná za zapůjčení figurín, obci Halenkovice 
za zapůjčení objektu a samotným hasičům za perfektně 
odvedenou práci. 

Josef Gabrhelík

Koncem dubna 2022 provedli členové SDH sběr 
železného šrotu v naší obci. Na sběru se podíleli tito 
členové: Michal Palúch, Bronislav Režný, Filip Juřena, 
Jaromír Kocián, Mojmír Blažek, Josef Gabrhelík, Ondra 
Masař, Tomáš Veselský, Martin Trvaj st.  

Všem těmto členům patří velké poděkování, 
obzvláště pak Martinovi a Filipovi za poskytnutí traktoru 
a obci za zapůjčení vozíku. 

Velké díky patří všem, kdo přispěl jakýmkoliv 
množstvím železného odpadu. 

Josef Gabrhelík

Sběr železného šrotu jaro 2022 
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Naši mladí hasiči se zapojili do výtvarné soutěže 
"Požární ochrana očima dětí". Letošním tématem byla 
pomoc při přírodních katastrofách. Tyto obrázky 
postoupily z domácího kola a byly zaslány na OSH Zlín 
do dalšího kola. 

Josef Gabrhelík

Výtvarná soutěž

V sobotu 5. března 2022 se konalo na hasičské zbrojnici 
základní kolo uzlovací soutěže pro mladé hasiče z Ha-
lenkovic. Pro většinu dětí to byla jejich první soutěž a 
všechny ji zvládly na výbornou. 

Děti soutěžily ve dvou kategoriích: mladší a starší 
žáci. Musely zvládnout pět uzlů ve dvou kolech. 

Do okresního kola postoupily první tři z každé kategorie: 

Mladší: 
1.  Lucka Mészáros 
2. Silva Abrahámová 
3. Tereza Režná 

Velké poděkování za účast dětem a členům SDH 
Halenkovice. 

Bronislav Režný 

MLADÍ HASIČI

Uzlovací soutěž Halenkovice

Starší: 
1. Veronika Dobrozemská 
2. Vít Gabrhelík 
3. Matěj Juráň

19. března se naši mladí hasiči účastnili své první velké 
soutěže. Jednalo se o uzlovací soutěž, kterou pořádal 
Sbor dobrovolných hasičů Žlutava.  

Perfektně zorganizované soutěže se zúčastnilo 
bezmála 200 dětí, které byly rozděleny do kategorií 
mladší žáci, starší žáci a dorost. 

Naši mladí hasiči soutěžili ve všech kategoriích a 
mladší žáci soutěžili i jako družstvo.  

Ve velmi silné konkurenci se naše děti moc snažily. 
Jelikož se jednalo o jejich první velkou soutěž, nervozita 
a strach se podepsal na výsledcích.  

I přesto se dětem soutěž moc líbila, našly si tam nové 
kamarády, kteří jim poradili nové techniky ve vázání uzlů 
a popřáli jim více úspěchů do budoucna.  

Tak děti, nevěšte hlavu, příště to bude lepší! 
Josef Gabrhelík

Uzlovací soutěž ve Žlutavě

Jak jsme malovali kamínky
Koncem března, díky příjemnému počasí, jsme středeční 
kroužek malých hasičů pojali trochu jinak. Malovali 
jsme kamínky na vyhlídce Šárka. Kdo  pak šel kolem, 
určitě zahlédnul nějaký ten náš kamínek v zídce.  

Margita Abrahámová
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Fašankový průvod  
V sobotu 26. února prošel Halenkovicemi fašankový průvod. 
Počasí nám přálo, masek bylo dost a štamprlí ještě víc. Všem 
děkujeme za hezký den, moc jsme si to užili a příští rok se 
na Vás těšíme znovu.      

KULTURNÍ AKCE

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2022
30. dubna 2022 proběhla Filipojakubská noc! Byla 
úžasná, báječná, veselá, hravá a opravdu čarodějnická. 
Chtěl bych poděkovat všem členům i nečlenům SDH 
Halenkovice za perfektní organizaci, za postavení 4,5 
metru vysoké vatry a přípravu celé akce, obci Halen-
kovice za finanční podporu, majitelům skákacího hradu 
za super atrakci a vám všem, kteří jste přišli a vytvořili 
po dvou letech neuvěřitelnou náladu a zábavu, patří dík 
největší. 

Tak za rok se těšíme znovu na všechny ty krásné 
čarodějnice a čaroděje! 

Michal Palúch 
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Po období zimního klidu, o posledním březnovém 
víkendu, ožilo modelářské letiště na Vrchovici čilým 
pracovním ruchem. Členové LMK Halenkovice si na dvě 
po sobě následující soboty 26. března a 2. dubna 2022 
naplánovali hodně práce. 

První pracovní sobota obnášela zejména klasické 
předsezonní práce na letištní ploše. Kromě úklidu po zi-
mě se provádělo bránování letištní plochy a přeorání a 
prohloubení ochranného příkopu kolem areálu letiště. 

Na další sobotu toho bylo naplánováno také dost. 
Tato brigáda se týkala zejména letištní budovy, která 
roky srdnatě odolává vlivům vrchovického počasí. 

MODELÁŘI
V tento den byla provedena 
oprava fasády – výměna pane-
lů pod okny budovy, dále 
výměna dveří, oprava sloupu 
v interiéru klubovny a úprava 
okenice a výdejního bufetového 
okénka.  

Kromě toho brigádníci vyhrabali 
pomocí traktorku suchou trávu z letištní  
plochy.  

Letiště tak bylo připraveno na další sezónu. 
RJ 

Jarní brigáda

Po dvou jarních pracovních sobotách přišel konečně den, 
kdy se nad modelářským letištěm otevřelo nebe.  

Oficiální letovou sezónu modeláři LMK Halenkovice 
zahájili v sobotu 9. dubna 2022. Přestože nevládlo úplně 
ideální počasí na létání – bylo chladno a docela větrno, 
několik modelů se po obloze prolétlo.  

Za celou sobotu se v areálu letiště prostřídaly přes 
dvě desítky modelářů. Ti, kteří si troufli do vzduchu, své 
modely bezpečně a bez úhony dostali na zpět zem. 
Ostatní si aspoň mohli popovídat o tom, jak přečkali 
zimu a co nového se připravuje v jejich dílnách.  

Otevření nebe
V provozu byla pochopitelně také klubovna a její 

krbová kamna, takže o náležitou pohodu bylo postaráno. 
Letová sezóna 2022 a tím i oficiální provoz na ha-

lenkovickém modelářském letišti byl zahájen…  
RJ

foto: RJ foto zdroj: https://avcvek.rajce.idnes.cz/

https://avcvek.rajce.idnes.cz/
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TJ Prusinovice uspořádala v Holešově turnaj mladších 
žáků, na kterém se úspěšně představilo také halenkovické 
mužstvo. Mladší žáky momentálně TJ Halenkovice 
nemá, ale z hráčů, kteří do této kategorie spadají, bylo 
možné turnajové mužstvo sestavit. Kluky, kteří již ve 
svém věku zkusili kategorii starších žáků, doplnili tři 
hráči, kteří doposud hráli ve starší přípravce.  

V sobotu 15. ledna 2022 takto složený tým 
přicestoval do haly 1. ZŠ Holešov. Z preventivních 
důvodů se hrálo bez diváků a v uzavřené hale. Naše 
mužstvo vedli pánové Richard Vašíček a Valdemar 
Kovalovský st. 

Tým TJ Halenkovice začal turnaj utkáním s Bez-
měrovem. Po opatrném vstupu do zápasu se Halenkovice 
rozjely a po gólech Honzy Kašného, Valdy Ko-
valovského a Ondry Musila pak zasloužené zvítězily 3:1. 

V utkání se Záhlinicemi měli halenkovičtí snad deset 
šancí, vítězství 1:0 našemu týmu vystřelil Šimon 
Veselský. 

Nad Prusinovicemi vyhrály Halenkovice 3:0. Dva 
góly vsítil Honza Musil, jeden přidal Valda Kovalovský. 
Toto utkání naši kluci zvládli s přehledem.  

Ve čtvrtém utkání proti našemu mužstvu nastoupil 
zajímavý tým: FC Fastav Zlín dívky. V tomto celku 
mohla nastoupit o rok starší děvčata. Fastav této 
možnosti využil a proti našim chlapcům nastoupily 
urostlé fotbalistky. Zápas byl těžký a velmi vyrovnaný.  
Naše vítězství 1:0 gólem 8 sekund před koncem utkání 
zařídil Valda Kovalovský. 

Poslední zápas byl kláním dvou dosud neporažených 
týmů - hrálo se tedy o první místo v turnaji. V utkání 
proti Chvalčovu bohužel našim hráčům došly síly. Když 
se navíc zranil Honza Kašný, nebylo v moci našeho týmu 
zlato vybojovat. Soupeř zvítězil 2:0. 

Halenkovice zaslouženě obsadily konečné druhé 
místo. Podtržením skvělého výkonu našich kluků bylo i 
individuální ocenění, které získal Petr Kvapil, jako 
nejlepší brankař turnaje. Všichni členové mužstva TJ 
Halenkovice zaslouží pochvalu a poděkování za 
výbornou reprezentaci klubu. 

Richard Vašíček, Valdemar Kovalovský

FOTBALNa žákovském turnaji v Holešově to cinklo

Utkání bylo velmi zajímavé. Děvčata předváděla 
výbornou fotbalovou techniku - byly vidět jejich 
prvoligové zkušenosti. Naproti tomu naši mladí pánové 
hráli přímočaře a aktivně, a to se jim i vyplatilo.  

O výsledek sice až tak moc nešlo, ale pro splnění 
informační povinnosti uveďme, že halenkovičtí kluci 
nakonec zvítězili 3:2. 

RJ

Na hřišti s umělým povrchem u školy se v sobotu 
29. ledna dopoledne hrálo velmi zajímavé přípravné 
utkání. Trenér žáků, pan Ondřej Gabrhelík, dohodl zápas, 
ve kterém se na halenkovickém umělém hřišti představila 
děvčata hájící barvy dívčího fotbalového týmu FC 
Slovácko.  

V tomto celku pravidelně nastupuje také Adéla 
Gabrhelíková, která se však na halenkovické půdě 
nemohla představit ze zdravotních důvodů. Podobně na 
tom byly i některé další její spoluhráčky. Proti 
uherskohradišťským slečnám nastoupil výběr sestavený 
z hráčů starší přípravky a mladších žáků TJ Halenkovice. 

Zápas si nenechala ujít asi třicítka diváků, většinou 
rodinných příslušníků fotbalistů a fotbalistek. Hrálo se na 
tři třetiny, rozhodčím utkání byl Richard Vašíček ml. 

Ještě den před zápasem by se dal povrch hřiště 
označit za takřka ideální, v sobotu ráno už to bylo 
o hodně horší. Na hrací ploše se přes noc vytvořily 
zmrazky a umělka byla hodně kluzká. To dělalo hráčům a 
hráčkám problémy s pohybem, zejména pak těm, kteří 
pro hru nezvolili úplně vhodnou obuv. 

Přípravné zimní utkání 
PŘÍPRAVKA A ŽÁCI



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 101   |   2022 / 1

 52

Mezi deseti kvalitními žákovskými týmy, které se 
představily na letošním zimním turnaji, pořádaném OFS 
Zlín, se neztratilo ani mužstvo žáků z Halenkovic. Turnaj 
se konal v sobotu 19. února 2022 ve Sportovní hale 
Datart ve Zlíně. Žákovský tým TJ Halenkovice na něm 
vedla trenérská dvojice Richard Vašíček a Ondřej 
Gabrhelík.  

Slušovice - Halenkovice 1:1 
Slušovičtí se po naší chybě při rohovém kopu ujali 
vedení. Konečný nerozhodný výsledek 1:1 zařídil Vojta 
Gabrhelík. Šanci na otočení výsledku měl opět Vojta, 
když v posledních sekundách vybojoval míč, dvěma 
kličkami si připravil střeleckou pozici, ale nepodařilo se 
mu trefit odkrytou branku soupeře.  

Halenkovice - Štípa 0:2 
První gól jsme po špatném pokrytí útočícího hráče 
dostali z rohu. Na 2:0 se podařilo soupeři navýšit skóre 
střelou po zemi. Tým Štípy byl silným soupeřem. Na 
rozdíl od zápasu se Slušovicemi jsme si vytvořili pouze 
dvě až tři slibné šance. Toto byl náš nejhorší zápas 
turnaje. 

Halenkovice - Lukov 1:3 
Opět nastoupil velmi silný soupeř. První gól jsme dostali 
z penalty, která byla nařízena trochu nesmyslně. Druhý 
gól v naší síti přišel po náběhu z rohu, zase stejná chyba. 
Kontaktní gól na 1:2 vsítil Štěpán Abrahám po dorážce 
střely Vojty Gabrhelíka. Na konečný stav 1:3 Lukov 
upravil po naší chybě v rozehrávce. Ani závěrečný tlak 
nám už gól nepřinesl. 

Halenkovice - Vizovice 2:1 
Tento zápas byl obrovské drama. První gól dává Roman 
Vašíček z přímého kopu, moc pěkná střela. Přišlo 
vyrovnání, které v té době znamenalo poslední místo ve 

skupině. Tři minuty před koncem Tadeáš Pšenčík hlavou 
zvyšuje na 2:1. Poslední 2 minuty utkání se na hřišti strhl 
litý fotbalový boj s dobrým koncem pro Halenkovice. 

Výsledek ve skupině určil, že hrajeme s třetím 
týmem z druhé skupiny - je to souboj o 5. - 6. místo 
v turnaji. 

Halenkovice - Březová 1:2 
Od začátku utkání vedeme 1:0 po pěkné akci Tadeáše 
Gajdošíka. Víceméně celý zápas kontrolujeme hru, 4 
šance, 2 tyčky. V posledních minutách do naší sítě spadly 
dva góly, což pro halenkovické kluky znamenalo totální 
KO :-(, bohužel.  

Turnaj jsme zakončili šestým místem. Kromě 
jednoho jsme sehráli vyrovnaná utkání, o jejichž 
výsledku vždy rozhodovaly detaily a drobné chyby. 
Každopádně se jednalo o skvělou zkušenost.  

RJ, Ondřej Gabrhelík

Žákovský halový turnaj OFS Zlín

KONEČNÁ TABULKA SEZÓNY 2021/2022 OPŽA
KLUB Z V R P S B P+ P-

1. BAŤOV B 18 15 0 3 86:27 45 0 0

2. TEČOVICE/MALENOVICE 18 15 0 3 109:21 45 0 0

3. BŘEZNICE/JAROSLAVICE 18 12 0 6 79:41 36 0 0

4. MLADCOVÁ 18 8 0 10 45:58 24 0 0

5. HALENKOVICE 18 5 1 12 38:61 16 0 0

6. SPYTIHNĚV 18 3 2 13 29:108 11 0 0

7. HŘIV. ÚJEZD/BISKUPICE 18 3 1 14 15:85 10 0 0

FOTBALOVÁ SEZÓNA ŽÁKŮ 2021/2022 
Svou první soutěžní sezónu odehrálo také nově složené 
mužstvo žáků. Pod vedením trenérů Richarda Vašíčka a 
Ondřeje Gabrhelíka hrál tým Okresní přebor žáků. Svou 
premiérovou účast mužstvo přetavilo v páté místo, když 
získalo 16 bodů při skóre 38:61. Kluci zaznamenali 
dvanáct porážek, jednu remízu a pět vítězství. Zejména 

jarní utkání začínala mít řád a kvalitu. Našim klukům k 
získání dalších bodů chyběly jen drobné detaily. Na to, že 
do soutěže vstupovali s nulovými zkušenostmi ze zápasů 
na velkém hřišti, se jedná o velmi slušný výsledek a 
dobrý příslib do budoucna. 

RJ
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Baťov.  
Velkou nepříjemností bylo zranění Jary Masaře, které 

jej trápilo po několik následujících týdnů.  
Předsezónní příprava starších žáků pro zápasy na 

velkém hřišti byla plánem druhého víkendového utkání, 
které se odehrálo v neděli 27. 3. po obědě. Do zápasu se 
staršími žáky TJ Halenkovice nastoupila část týmu staré 
gardy. Zápas proběhl bez vážnějších problémů a mladí 
fotbalisti si z něj odnesli cenné vítězství 5:3. 

RJ

Perný víkend staré gardy 

Tříkrálový turnaj v Uherském Hradišti
V sobotu 22. ledna 2022 se tým složený ze sedmi 
halenkovických fotbalistů a tří ex-napajedelských 
fotbalistek zúčastnil netradičního turnaje v Uherském 
Hradišti. V turnaji se představilo osm celků. Zápasy se 
hrály ve dvou skupinách a následně vyřazovacím 
systémem. Během každého zápasu proti sobě nastu-
povaly týmy ve složení 4+1. Specialitou turnaje byla 
podmínka trvalé přítomnosti minimálně jedné fotbalistky 

během celého hracího času. Hrálo se v tělocvičně 
Gymnázia Uherské Hradiště. 

Halenkovice v premiérové účasti svému jménu 
ostudu neudělaly. Z utkání v základní skupině vytěžily 
druhé místo. Zajímavostí byl remizový skupinový zápas 
s pozdějším vítězem turnaje, v jehož řadách nastupovali i 
hráči se zkušenostmi z rakouských soutěží. Velkým 
problémem se pak ukázalo zranění Pavla Juřeny ze 
začátku prvního utkání, které mu už nedovolilo v dalších 
zápasech nastoupit. Pavel hodně chyběl. To se projevilo 
v prvním vyřazovacím utkání, ve kterém byl náš tým 
doslova "ustřídán" soupeřem. Od halenkovických se také 
odvrátilo fotbalové štěstí a tak byli po statečném boji 
vyřazeni. 

Za Halenkovice v Tříkrálovém turnaji 2022 
nastoupili následující fotbalisti a fotbalistky: Simona 
Lysoňková, Tereza Křivánková, Alena Koukalová, Milan 
Stuchlík, Dominik Polášek, Pavel Juřena, Lukáš 
Jablonický, Tomáš Janošek, Olda Svozil, Filip Liška. 
Kustodem halenkovických byla Hanka Ausficírová. 

I přes zranění Pavla Juřeny se atmosféra turnaje 
našim hráčkám a hráčům líbila, takže bude-li možnost 
zahrát si v příštím roce, nabídka bude určitě přijata. 
Možná, že začala nová tradice, uvidíme... 

Dominik Polášek, Milan Stuchlík, RJ

Poslední březnový víkend nebyl jen ve znamení startu 
jarní části soutěže našeho áčka. Se svou troškou do 
mlýna přispěli i členové staré gardy TJ Halenkovice, 
kteří si na poslední březnovou sobotu a neděli domluvili 
hned dva zápasy.  

Tím prvním bylo sobotní přátelské klání s veterány 
Baťova. Hrálo se na hřišti s umělou trávou na Baťově. 
Úvodní hvizd rozjel utkání, které bylo bohaté na góly 
i zajímavé akce.  

Přestože se naše mužstvo na Baťov vypravilo v 
dostatečném počtu, 
nebylo nám to moc 
platné. Znalost do-
mácího prostředí, 
ale hlavně dlouho-
leté zkušenosti ba-
ťovských hráčů za-
příčinily, že gólové 
skóre na jej ich 
kontě utěšeně na-
růstalo. 

Zastavilo se až 
na počtu 11. Ha-
lenkovickým se 
podařil vsítit ale-
spoň jeden čestný 
gól, takže závěreč-
né skóre utkání 
b y l o 1 1 : 1 p r o 
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Po nedokončené sezóně 2020/2021 začala letošní sezóna 
už začátkem srpna 2021. V podzimní části byla stále 
nařízena proticovidová opatření (hodně alibistická). 
Halenkovický tým se v úvodních zápasech potýkal 
s omluvenkami, a to se také podepsalo na výsledcích 
prvních tří utkání. V těch si naši hráči připsali pouze 
jeden bod. Dvanácté místo po třech odehraných kolech 
byl skutečně děsivý start. Vše se v dobré otočilo 
v nejdůležitějším zápase sezóny – domácím derby se 
Žlutavou. Zápas, který si nenechalo ujít více než 300 
diváků (co by za to daly týmy v mnohem vyšších 
soutěžích), halenkovičtí zvládli (4:1) a rozjeli stíhací 
jízdu fotbalovým podzimem. Do konce podzimní části už 
náš tým neprohrál a vytáhl se až na druhou pozici, na 
které také přezimoval. Kaňkou podzimu byl poslední 
zápas, který byl zrušen z důvodu nedostavení se týmu 
Fryšták B. 

Zimní přestávku mužstvo ukončilo dvěma pří-
pravnými zápasy, ve kterých zaznamenalo jednu porážku 
a jedno vítězství. 

Soutěžní jaro pokračovalo na vítězné vlně, ale 
postupem času se začala projevovat absence některých 
hráčů, kterým pracovní povinnosti neumožňovaly 
nastupovat do zápasů. Asi nejcitelnější ztrátou byl Dan 
Kocián, který byl nejlepším střelcem týmu. Jarní utkání 
už nepřinášela kanonády, na které byli fanoušci zvyklí 
z podzimu. Přesto se ale dařilo držet krok s lídrem 
tabulky, týmem SK Zlín 1931, který jasně deklaroval 
svou touhu postoupit do vyšší soutěže.  

Halenkovice okupovaly prakticky po celé jaro 
druhou příčku, ze které si na jeden týden poskočily do 
vedení tabulky. O prvním místě se tak rozhodlo až ve 
vzájemném utkání s Pasekami (SK Zlín) na jejich hřišti, 
které Halenkovice prohrály (2:0). Halenkovičtí se 
následně soustředili na udržení druhého místa, které si 
pojistili jedno kolo před koncem soutěže. 

Velkým pozitivem jarní části byl návrat několika 
hráčů, kteří týmu pomohli v době, kdy byl personálně 
opět velmi rozkolísán. Byli jimi Jara Kašpar, Tomáš 
Bořuta, Martin Vykoukal a Matěj Hastík. Ve dvou 
zápasech se v našem dresu představili i mladí fotbalisti 
Vojta Gabrhelík a Ivan Žiga. V úplně posledním utkání 
sezóny proti Fryštáku B do hry naskočili i superzkušení 
hráči Ondřej Gabrhelík, Petr Karbowiak a Jara Musil.  

Také jaro mělo svou kaňku v podobě neusku-
tečněného utkání. Na vině byl tým Pohořelic, který 
nepřicestoval na pouťový zápas. Bylo to o to horší, že 
omluvenka přišla pouhou hodinu a půl před plánovaným 
začátkem utkání. 

Děkujeme všem hráčům, kteří se zapojili do bojů 
fotbalové sezóny 2021/2022, celkem jich bylo 26. 

Zvláštní poděkování musí směřovat k příznivcům 
našeho týmu, kteří v opravdu velkém počtu navštěvovali 

nejen domácí ut-
kání, ale jezdili 
s námi i na hřiště 
soupeřů . Jej ich 
podpora byla více 
n ež z ře t e l n á - 
mnohdy vytvořili 
domácí prostředí i 
n a v e n k o v n í c h 
hřištích (Vizovice, 
Zlín) jak vizuálně 
– v klubových bar-
vách, tak povzbu-
zováním, a to i ve 
chvílích, kdy se 
nedařilo. 

RJ 

Foto: Dušan Chlud

FOTBALOVÁ SEZÓNA 2021/2022  "A" TÝMU TJ HALENKOVICE 
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KONEČNÁ TABULKA SEZÓNY 2021/2022 A2A - III.A 
KLUB Z V R P S B P+ P-

1. SK ZLÍN 26 20 4 2 81:19 64 0 0

2. HALENKOVICE 26 16 5 5 74:35 53 0 0

3. KAŠAVA 26 15 3 8 81:57 48 0 0

4. NAPAJEDLA B 26 14 6 6 84:38 48 0 0

5. ŽLUTAVA 26 12 8 6 70:41 44 0 0

6. FRYŠTÁK B 26 11 7 8 54:44 40 0 0

7. TEČOVICE B 26 11 6 9 59:46 39 0 0

8. LOUKY B 26 12 2 12 69:66 38 0 0

9. VIZOVICE 26 11 4 11 52:59 37 0 0

10. SPYTIHNĚV 26 10 4 12 54:65 40 0 0

11. POHOŘELICE 26 7 8 11 46:55 29 0 0

12. DOUBRAVY 26 7 1 18 50:99 22 0 0

13. BŘEZOVÁ 26 3 5 18 40:82 14 0 0

14. LUKOV 26 1 1 24 26:134 4 0 0

Trenérem mužstva byl Michal Huťka. 

Nejvíce odehraných minut: 
1.    Tomáš Janošek        2 040 
2.    Radek Vlachynský   1 980 
3.    Lukáš Jablonický    1 950 
4.    David Marholt      1 940 
5. - 6.  Jiří Sudolský          1 935 
5. - 6.  Dominik Polášek    1 935 

Nejlepší střelci týmu: 
1.    Daniel Kocián    12 gólů 
2.    Jiří Sudolský     11 gólů 
3.    Ondřej Kadlčák      10 gólů 
4. - 5. Dominik Polášek     6 gólů 
4. - 5. David Marholt        6 gólů 

Během sezóny skórovalo 14 hráčů. 
Brankař Tomáš Janošek vychytal devět zápasů s čistým 
kontem. 
Halenkovice obsadily druhé místo se skóre 74:35.  
Byly tak čtvrtým nejlépe střílejícím týmem a druhým nejlépe 
bránícím týmem soutěže.

STRUČNÉ STATISTIKY SEZÓNY 2021/2022
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SŇATKY V OBCIMATRIKA

23. dubna 2022  
v obřadní síni  

OÚ Halenkovice 
uzavřeli manželství  

VERONIKA KADLČÁKOVÁ  
  a PETR KARBOWIAK.

Manželé  Karbowiakovi

30. dubna 2022  
na vyhlídce Šárka  

uzavřeli manželství  
JANA ONDŘEJOVÁ  
a ZDENĚK NYTRA.

Manželé    Nytrovi
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Padesát let  
společného 
života  

oslavili 
manželé  

Jiřina a Josef  
Gajdošíkovi  

z Dědiny.  

Sňatek uzavřeli  
29. dubna 1971  

v Halenkovicích.

ZLATÁ SVATBA

12. března 2022  
v obřadní síni  

OÚ Halenkovice  
uzavřeli manželství  

KATEŘINA KAŠPAROVÁ  
a  

ROMAN TATČYN.

SŇATEK

ŽIVOTNÍ JUBILEUM

V únoru 2022  
oslavil krásných 

90 let  

pan Břetislav Kašík,  

který tak rozšířil řady 
našich nejstarších občanů.  

Srdečně blahopřejeme. 

90.
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K 31.12.2021 měly Halenkovice přesně 2 000 obyvatel, 
což je o 22 více než v roce 2020. Z toho je 1 010 mužů a 
990 žen. Narodilo se 27 dětí a zemřelo 18 našich občanů 
(3 v domácím prostředí), viz seznam níže. Přistěhovalo 
se 39 osob a odstěhovalo 26. V rámci obce se 
přestěhovalo 21 osob na jinou adresu. Na úřední adrese 
(OÚ Halenkovice, čp. 76) je hlášeno 72 osob.  

Celkem se v Halenkovicích konaly 3 svatby, dvě 
v obřadní síni, 1 u zvoničky na Kopci. Ovdovělo 7 osob, 
sňatek uzavřelo 12 osob, počet rozvodů není k dispozici.  

K tomuto datu je v Halenkovicích 11 osob starších 
90 let: Jarmila Kociánová, Marie Mihálová, Marie 
Riedlová – 90 let, Božena Gabrhelíková, Anna Snop-
ková, Jiřina Polášková, Josef Bocheza – 91 let, Radomila 
Hrdá, Josef Strašák – 92 let, Anna Kuřinová – 93 let a 
Marie Cibulková – 95 let - je nejstarší občankou Halen-
kovic.  
Dvoutisící občan 
Magické hranice 2 000 obyvatel jsme dosáhli v prosinci 
2021. Nebylo to přistěhováním do obce, ale narozením 
nového občánka. Dvoutisícím občanem Halenkovic se 
stal Sebastian Skácel, který se narodil 8.12.2021. Více 
než 2 000 obyvatel měly Halenkovice naposledy 
k 31.12.1971, přesně to bylo 2 006 obyvatel.  

Až za dlouhých 50 let se počet obyvatel srovnal 
s touto hranicí. V roce 1970 jsme měli dokonce 2030 
obyvatel. Od roku 1972 se počet stále snižoval. V roce 
1991 spadl k nejnižšímu k počtu 1629 obyvatel. Od roku 
1992 dochází opět ke každoročnímu navyšování, 
průměrně cca o 12 osob. Počty osob v obci hlášených 
k trvalému pobytu se v průběhu roku stále mění. Lidé se 

rodí, umírají, stěhují k nám i do jiných míst. Je těžké 
v daný den určit přesný počet obyvatel, prakticky to ani 
není možné. Spoustu obyvatel má trvalý pobyt evidovaný 
v naší obci, ale žijí jinde, někteří i v zahraničí. Pokud se 
jim např. narodí potomek, dozvíme se to se zpožděním 
někdy i 3 měsíce. Úplná a přesná evidence je až na konci 
kalendářního roku. 

Většinu starších dat zde uvedených jsem převzala 
z Českého statistického úřadu (ČSÚ). Na tomto webu je 
statistický pohyb obyvatel vedený od roku 1971 a může 
do něj volně nahlédnout každý zájemce. Já osobně 
nejsem úplně přesvědčená, že jsou data zcela přesná. 
Letos je v evidenci ČSÚ o dva občany více než u nás.  

Dříve se do počtu obyvatel započítali i cizinci, kteří 
na území obce žili, zejména po r. 1990. Po změně zákona 
se z evidence vyškrtli (odpočítali) a mohlo tak dojít 
k chybě. Dnes je evidence cizinců převedena na 
cizineckou policii, která jim pobyt zapisuje, povoluje, ale 
na příslušnou obec se nehlásí. Cizinci mají téměř stejná 
práva a povinnosti jako občané ČR. (Řečeno hodně 
neodborně, velký vliv má členství v EU apod.). Ale 
zjistit, kdo je v Halenkovicích evidovaný jako cizinec je 
problematické. Z povinností se jich týká zejména placení 
poplatků. Hlavně těch, kteří mají v obci krátkodobý nebo 
dlouhodobý trvalý pobyt cizince. Jmenný seznam 
neexistuje. Spoléháme prostě na jejich poctivost, že se 
sami k poplatkové povinnosti přihlásí. Momentálně je 
evidováno 16 poplatníků cizinců. Z informativní evi-
dence ministerstva vnitra je k 1.1.2022 v Halenkovicích 
evidováno 33 cizinců (15 mužů a 18 žen), z nichž má 19 
přechodný pobyt a 14 trvalý pobyt.  

Bohdana Blažková, matrikářka

MATRIKA STATISTIKA OBYVATELSTVA

Danuše Kociánová   Pláňavy 170      02.01.2021 
Anna Marholtová   Zádřinové 397   06.01.2021 
Josef Kašpárek      Obecnice 500   20.01.2021 
Marie Čevorová    Zádřinové 64    31.01.2021 
Josef Vičánek     U Svatých 206   23.03.2021 
Ivan Blaha       Dolina 394     07.04.2021 
František Buchta    Záhumení 731   13.04.2021 
Evženie Gajdošíková Dolina 496     02.05.2021 
Marek Adamec     Zlámanec 452   07.05.2021 

Lenka Svačinová    Pláňavy 180    21.05.2021 
Jiří Velech       Kopec 633     27.05.2021 
Růžena Březinová   Pláňavy 261    04.07.2021 
Marta Krčmová    Záhumení 611   13.08.2021 
Libuše Vajďáková   Dolina 417     26.08.2021 
Ludmila Ptáčková   Katernice 112   28.10.2021 
Zdenek Kurtin     Na Díle 656    09.12.2021 
Radoslav Tatárka    Pláňavy 76     15.12.2021 
Dana Gabrhelíková  Dolina 517     20.12.2021

Narození 
Tobiáš Pavelka     Pláňavy 459    09.01.2021 
Petr Vintrlík      Pláňavy 347     19.01.2021 
Zora Urbanová     Dolina 785     05.02.2021 
Sára Kolářová     Dolní Konec    06.02.2021 
Sophie Kunčarová   Dolina 512     22.02.2021 
Alex Trvaj       Dolina 199     24.03.2021 
Šimon Janečka     Záhumení 570   21.04.2021 
Štěpán Hasmanda   Dolina 304     13.05.2021 
Eva Vlachynská    Záhumení 601   16.05.2021 
Leona Kovářová    Na Díle 310    22.06.2021 
Lada Slezáková    Záhumení 617   23.06.2021 
Aiden Jack Powell   Břehy 494     15.07.2021 
Viktorie Barešová   Dědina 377     22.07.2021

Tomáš Kadlečík     Dolina 497     22.07.2021 
Albert Gazdoš     Dolina 542     13.09.2021 
Jakub Tomeček    Horní Kržle 433  21.09.2021 
Adam Fábry      Dolina 655     27.09.2021 
Ondřej Zapletal    Lipová 638     02.10.2021 
Filip Švec       Pláňavy 163    04.10.2021 
Ester Donovalová   U Svatých 676   09.10.2021 
Dominik Pilečka    Zádřinové 540   14.10.2021 
Eliáš Marholt     Dědina 9      15.10.2021 
Marek Nekoranec   Dolina 764     29.11.2021 
Ester Kubisová     Pláňavy 325    30.11.2021 
Sebastian Skácel    Dolina 596     08.12.2021 
Valerie Pospíšilová   Dolina 387     09.12.2021 
Filip Škoda      Pláňavy 352    25.12.2021

Úmrtí
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V sobotu 2. dubna 2022 jsme na obecním úřadě 
v Halenkovicích do života přivítali naše nejmenší děti. 
Pozvaní na tuto malou slavnost přijali: Petra a Martin 
Vavrušovi se dcerou Tamarou (foto č. 1), Tereza 
Müllerová a Patrik Kratina se synem Patrikem (foto 
č. 2), Lucie Fritscherová a Jakub Skácel se synem 
Sebastianem (foto č. 3), Lucie Košábková a Philip 
Pilečka se synem Dominikem (foto č. 4), Daniela 
Drdlíková a Miroslav Nekoranec se synem Markem (foto 
č. 5). 

Program plný básniček, písniček a tanečků předvedly 
děti z mateřské školy a žákyně základní školy. Program 
nacvičily pod vedením p. uč. Elišky Černochové a p. uč. 
Hany Čechové. O hudební doprovod se postarala 
p. Zuzana Šalášková. Pozdravit novorozené děti přišli 
také jejich příbuzní a přátelé. Malou pozornost a pamětní 
list rodičům a dětem předala radní obce p. Iveta Stiksová.  

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

Bohdana Blažková, matrikářka

Vítání občánků

1. 2. 3.

5.4.
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BLAHOPŘEJEME

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.  
Do dalších let přejeme dobré zdraví, spoustu štěstí a spokojenosti.  

Bohdana Blažková, matrikářka

75 let 
Václav Kocián, Záhumení 578 

80 let 
Miroslav Kedra, Zádřinové 42 

Říjen  

50 let 
Martina Hájková, Dolina 694 

Drahomír Hrbáček,  
U Svatých 356 

55 let 
Radek Plšek, Katernice 122 

65 let 
Josef Kocián, Záhumení 463 

70 let 
Ludmila Zapletalová Karbowiaková, 

Záhumení 604 

75 let 
Marie Zapletalová, Zádřinové 467 

Jaroslav Skopal, Pláňavy 350 

90 let 
Marie Marholtová, Obecnice 96 
Marie Kopčilová, U Svatých 358 

Červenec 

50 let 
Ivana Kociánová, Dolina 482 

55 let 
Leoš Polášek, Zádřinové 381 

Iveta Jaroňková, Spodní Kržle 321 
Věra Čevelová, Pláňavy 477 

65 let 
Jindřich Štěpánek, Pláňavy 165 

Mgr. Eva Sattková, Záhumení 617 
Jana Baštincová, Dolina 485 

70 let 
Jiřina Spáčilová, Járky 210 

Stanislava Žáková, Pláňavy 183 
Štefan Berzedy, Záhumení 605 
Zdeněk Železník, Katernice 110 

Srpen 

50 let 
Zdeněk Skopal, Katernice 145 

55 let 
Ivana Drábková, Katernice 282 

60 let 
Pavla Režná, Dědina 588 

Richard Stočes, Obecnice 642 
Jaromír Srnka, Zemanové 117 ev. 

70 let 
Ing. Eva Kalivodová,  

Záhumení 617 
Věra Hromadová,  

Spodní Kržle 37 ev. 

80 let 
Horková Anna, Katernice 113 

Hana Přecechtělová, 
Kopec 553 

Miloslava Polášková,  
Zádřinové 381 

Josef Ulica, Katernice 144 

Září 

50 let 
Petra Kašparová, Pláňavy 405 
Bohdana Blažková, Járky 523 

60 let 
Ilona Huťková,  Záhumení 636 

65 let 
Pavla Čevorová, Kopec 552 

Marie Lipnerová, Katernice 121 

70 let 
Vlastimil Čevora, Kopec 552 

mailto:zpravodaj@halenkovice.cz
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