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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2022 
SPORTOVNÍ MIŠ MAŠ 

KLUB SENIORŮ 
OKÉNKEM DO DĚDINY

ZPRÁVY Z OBCE 
MŠ A ZŠ HALENKOVICE 

MÍSTNÍ SPOLKY 
SPORT a mnoho dalšího...

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Rok se s rokem sešel a žáci od pátých tříd po devátou se 
pod vedením svých třídních učitelek zhostili náročného, 
ale veselého úkolu - nácviku na školní akademii 
spojenou se slavnostním vyřazováním deváté třídy. 

Celá tato akce vypukla 28. 6. 2022 od 16. hodiny na 
Obecním úřadě v Halenkovicích. Třídy si připravily 
vystoupení, se kterými se rozloučily se školním rokem, 
ale také s odcházejícími deváťáky. 

Program zahájila 5.A, která si připravila hudební 
vystoupení v podobě dvou anglických písniček. Poté 
jsme zhlédli pohádku O perníkové chaloupce ve zcela 
netradičním moderním zpracování. 

SPOLHAUS - nová kniha a její cesta k nám
Školní rok jsme ukončili neobvykle slavnostně 
i v knihovně. Rádi jsme se podělili o nevšední setkání 
s výtvarníkem, sochařem, básníkem a spisovatelem 
panem Jaroslavem Kovandou. Bylo nám ctí, že v rámci 
autorského čtení jsme se zaposlouchali do ukázek z jeho 
nové knihy SPOLHAUS. Kniha je psána v nářečí a je 
k dispozici našim čtenářům v knihovně.  

Čtení jeho životních příběhů doplňovala hrou na 
housle Barbora Valečková, úspěšná mladá houslistka 
původem z Uherského Brodu. Na přání autora na úvod 
zahrála skladbu od Paganiniho. Poté pan Kovanda velmi 
dojemně četl o svém tatínkovi. Velmi procítěně vyprávěl 
o svém dětství. Postupně jsme se vydali na cestu do Zlína 
za Baťovými mladými muži. Kniha je psána v nářečí.  

Pokračování na str. 2

Pokračování na str. 38
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Po dalším vstupu Barbory Valečkové nás pan 
Kovanda vzal ještě k sobě na „kompost“. Naslouchali 
jsme pak rozepsanému dílku pro děti o slimákovi Baže, 
který bydlí na Halenkovicích.  

Osud tomu chtěl, že vynikající houslistka Barbora 
Valečková mohla přijmout pozvání pana Kovandy. Do 
Halenkovic přijela již podruhé. Nenápadnou bytost se 
Vám pokusíme představit pomocí dostupných zdrojů:  

Narodila se v roce 1988 v Uherském Brodě. Na 
housle začala hrát ve svých pěti letech. Již během svých 
studií na brněnské konzervatoři získala řadu národních a 
mezinárodních ocenění. V roce 2009 nastoupila ke 
studiím na AMU v Praze, kde se stala první držitelkou 
Ceny paní Bauše Ruys, která je od roku 2012 udělována 
nejlepšímu studentovi školy. Barbora Valečková 
vystoupila s předními českými orchestry, jakými jsou 
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Filharmonie 
Brno, Filharmonie Olomouc, pod vedením dirigentů 
Vladimíra Válka, Petra Vronského, Stanislava Vavřínka a 
dalších. V posledních dvou letech byla opakovaně 
vybrána, aby se zúčastnila prestižních kurzů Vídeňské 
filharmonie a v obou případech hrála také na slavnostním 
koncertě ve vídeňském Musikvereinu. V návaznosti na 
tyto kurzy absolvovala na podzim roku 2013 stáž ve 
Vídeňské státní opeře. V prosinci pak úspěšně vykonala 
konkurz a od ledna 2014 je členkou orchestru Vídeňské 
státní opery s povinnostmi ve Vídeňské filharmonii. 

P. Bieberlová

Pokračování ze str. 1

Nahoře: Barbora Valečková 

Vlevo a dále: Jaroslav Kovanda předčítá ze své nové 
knihy Spolhaus
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Vážení spoluobčané, 
jistě jste zaregistrovali, že v podzimních 
komunálních volbách došlo k úplné změně 
ve vedení naší obce. Od 11.  listopadu 2022 
je novým starostou obce p. Bc Roman 
Kedruš, došlo i k obměně celé rady obce. 
Nechci zde komentovat průběh volební 
kampaně, ani další věci s tím spojené. Vše 
jsem si dovolil vyjádřit při ustavujícím 
zasedání zastupitelstva obce ve svém 
prohlášení. Volba je volbou a je nutné ji 
přijmou tak, jak dopadla. Je to základ 
našeho demokratického zřízení, kdy existuje 
možnost voličů a následně zastupitelů 
svobodně si vybrat ze zvolených kandidátů. 

Dovolte mi tedy, abych vám všem tímto 
poděkoval za sebe, a také za své kolegy. Měli jsme 
tu čest a možnost naši jedinečnou obec řídit a 
rozvíjet ku prospěchu nás všech. Za šestnáct let se 
toho podařilo vybudovat mnoho. Měli jsme své 
plány a vize a postupně jsme usilovali o jejich 
naplnění. Mnohé se jistě podařilo a splnilo, bohužel 
ne vše se dá uskutečnit hned a vyhovět se nedá 
všem. Zůstaly i věci nedokončené, ale hotovo 
nebude nikdy. Tak to v takovéto práci chodí. Vše, co 
jsme zrealizovali, jsem se snažil vždy popsat a 
vysvětlit ve Slovu starosty zde v Halenkovickém 
zpravodaji.  

Dále děkuji našim aktivním občanům, jejichž 
zásluhou byl zpestřován náš společenský, kulturní a 
sportovní život, všem občanům, kteří jakýmkoliv 
způsobem podpořili rozvoj naší obce, přispěli ke 
zlepšení vzájemných sousedských vztahů a k  pro-
pagaci dobrého jména Halenkovic.  

Pracovním nasazením, odborností a ochotou 
byla po celé šestnáctileté období provázena spolu-
práce s kolegyněmi a kolegy ze zastupitelstva, 
zejména radními a zaměstnanci obecního úřadu. 
Dobrá spolupráce byla vždy i s vedením základní 
školy, s pracovníky v technických službách a 
sběrných dvorech, za což jim také patří mé 
poděkování. Vážím si jejich vstřícného a pro-
fesionálního přístupu k plnění pracovních úkolů a 
ochoty pomáhat občanům.  

Vždy jsem přistupoval k funkci starosty jako 
k poslání, k práci sloužit a starat se o druhé. Byly to 
dlouhé a krásné roky.  

Přeji obci Halenkovice, novému vedení obce 
i jejím občanům vše dobré.  

Bylo mi ctí být vaším starostou. 
Jaromír Blažek 

 SLOVO STAROSTY JAROMÍRA BLAŽKA

Dovolte, abychom vám představili novou 
oboustrannou malovanou cyklomapu 
Zlínska a Kroměřížska. Je u naší Vyhlídky 
Šárka. Na jejím vzniku se podílely i 
halenkovické děti. Nyní najdou své 
výtvory na mapce.  
Tak si udělejte výlet!

NOVÁ MALOVANÁ  
CYKLOMAPA  
U VYHLÍDKY ŠÁRKA
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Volby do zastupitelstva obce se konaly ve dnech 23. a 
24. září 2022. Ke dni voleb bylo v naší obci 1 553 voličů 
(osob starších 18 let) a dále mohli volit i cizinci, kteří 
jsou občané EU, a kteří o to dopředu požádali. Celkem se 
přihlásilo 8 cizinců. 

K volbám se dostavilo celkem 1 070 voličů, což je 
68,55 %. Nevolilo 31,45 %. Každý volič měl k dispozici 
15 hlasů, které mohl přidělit jednotlivým kandidátům 
nebo vybrané straně.  

Naše zastupitelstvo je 15tičlenné a bude je tvořit šest 
členů z Iniciativy občanů Halenkovic (6183 hlasy), pět 
členů za Halenkovice krásnější (5309 hlasů), tři členové 
z Ano a Nezávislí (2716 hlasů) a jeden člen z Vize (953 
hlasy).  

Podrobnější výsledky jsou uvedeny níže. 
Bohdana Blažková, matrikářka 

Volby do zastupitelstva obce Halenkovice 2022
VÝSLEDKY VOLEB

Voliči v 
seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast  
v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

1 561 1 070 68,55 1 068 15 161

Kandidátní 
listina

Hlasy

číslo název abs. v %

1 Za Halenkovice krásnější 5 309 35,02

2 Iniciativa občanů 
Halenkovic

6 183 40,78

3 Vize 953 6,29

4 ANO 2011 a Nezávislí 2 716 17,91

Za Halenkovice krásnější, č. 1 - zvolení do ZO

P. č. Příjmení a jméno Počet hlasů

1 Kašpárková Anna 447

2 Kedruš Roman Bc. 415

3 Kubičík Michal 339

4 Palla František 399

5 Chlud Dušan 381

P. č. Příjmení a jméno Počet hlasů

1 Blažek Jaromír 516

2 Platoš Karel Bc. 369

3 Vojáček František 502

4 Stiksová Iveta, MVDr. 519

5 Strašák Petr 471

6 Dundálková Radana, Mgr. 433

Vize, č. 3 - zvolení do ZO

P. č. Příjmení a jméno Počet hlasů

1 Šalášková Zuzana, Ing. arch. 150

P. č. Příjmení a jméno Počet hlasů

1 Trvajová Eliška, Ing. 287

2 Sudolský Jiří, Ing. 242

3 Zapletalová Žaneta, Bc. Msc. MBA 173

Iniciativa občanů Halenkovic, č. 2 - zvolení do ZO

ANO 2011 a Nezávislí, č. 4 – zvolení do ZO
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RO schválila 
• s m l o u v u o s m l o u v ě b u d o u c í s E G . D 
č. OT-001030073638/001-MPPR na uložení sítě přípojky 
NN „Halenkovice , Súkup č .p . 245 p ř ípojka 
NN“ s podmínkou uložení vedení pod obecní kanalizaci. 
• s m l o u v u o s m l o u v ě b u d o u c í s E G . D 
č. OT-001040011905/001-PERF na uložení sítě přípojky 
NN „Halenkovice, Link, úprava přípojky NN“. 
• s m l o u v u o s m l o u v ě b u d o u c í s E G . D 
č. OT-001030071223/001-PERF na uložení sítě přípojky 
NN „Halenkovice, Obec č.p. 1566, přípojky NN“. 
• výsledky výběrového řízení (VŘ) zaslaného INVESTA 
UH na akci „Stavební úpravy a přístavba objektu 
hasičské zbrojnice, Halenkovice č.p. 673“ – firma 
KODRLA s.r.o. s nabídkovou cenou 2.545.044,12 Kč bez 
DPH / 3.079.503,45 Kč s DPH. Přihlásil se jediný 
dodavatel z oslovených a VŘ bylo také vyvěšeno 
na portálu zadavatele 
• na základě výsledku kontroly kontrolního výboru – 
kontrolu finančního vyúčtování přidělené investiční 
dotace z rozpočtu obce pro Klub biatlonu Halenkovice na 
rok 2021. RO schvaluje konečné vyúčtování dotace – 
dotace byla řádně vyúčtována a předloženy náklady 
ve výši 600.054,80 Kč 
• bezúplatný pronájem sportoviště u ZŠ pro SRPŠ 
Halenkovice za účelem pořádání akce „Dětský sportovní 
MIŠMAŠ“ dne 28.5.2022 od 14 do 18 hod. 
• poskytnutí finanční dotace pro spolky na rok 2022 – 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín ve výši 
8.000 Kč 
• úpravu smluv na likvidaci odpadů pro právnické osoby 
– poplatky se budou platit podle data platnosti smlouvy – 
za poměrnou část roku 
• nabídku fy ROLLO s.r.o. na dodávku oplocení 
sběrného místa za cenu 29 060 Kč bez DPH.  
• výpůjčku části pozemku p.č. 285/4 pro p. Karla Žáka 
na parkovací stání za podmínky údržby předmětného 
pozemku 
• dodatek č. 2 ke smlouvě s Moravskou vodárenskou a.s. 
č. 4156/2016 za dne 3.8.2016 o pachtu a provozování 
vodovodu „Vodovodní řad Zlámanec – Dolina“ – změna 
názvu Moravské vodárenské a.s. na Vodárna Zlín a.s. 
• dar – 2 ks triček s logem obce pro Florbal Halenkovice 
• nákup dárků pro akci Dětská policie v hodnotě 5 484 
Kč od firmy ALTIMA LZ 
• nákup dárkových čokolád s motivy obce pro ZŠ a MŠ 
Halenkovice od firmy CARLA (750 ks – 100 g za 19,90 
Kč bez DPH a 1000 ks – 5 g za 2,60 Kč bez DPH) na 
oslavy výročí halenkovického školství. 
• nejlevnější nabídku firmy PEKOSPOL s.r.o., Žlutava 
s cenovou nabídkou 19965 Kč s DPH/ měsíc na stavební 
dozor – Stavební úpravy a přístavba objektu hasičské 
zbrojnice Halenkovice č.p. 673. (J. Krajsa – 24 200 Kč a 
Ing. Černá – 24 200 Kč) 
• záměr užívání zemědělského pozemku p.č. 2595 v k.ú. 
Žlutava 

• záměr pronájmu části pozemku cca 10 m2 v parku na 
Pláňavách (za obchodem Anička) 
• v rámci výběrového řízení na dodavatele studie 
„Nadstavba ZŠ Halenkovice“ dodavatele studie 
Ing. arch. Bednaříka s nabídkovou cenou 187 000 Kč. 
Hlavním kritériem byly reference a provedení studie.  
• pořádání Indiánského dne (9.7.2022) – Petr Manna, za 
podmínky zajištění průjezdnosti komunikace a zajištění 
WC a úklidu po akci 
• nabídku f. SWIETELSKI stavební s.r.o. na rozšíření 
kanalizace U Mlýna (ve směru cesty Zlámanec) 
• žádost ZŠ a MŠ Halenkovice o použití fondu Investic 
na opravy podlah, výměnu dveří a stropu v budově staré 
školy 
• zadání výběrového řízení na dětské hřiště Dolina 
(10 parkovacích míst + lávka) 
• program zasedání ZO 26.6.2022 a mimořádného 
zasedání ZO dne 7.7.2022 
• souhlasné stanovisko ke stavbám manž. Hudečkových 
– byl dodán požadovaný posudek na most 
• zaslání odpovědi Ing. Lukášové na žádost o vytyčení 
hranice pozemků 
• smlouvu o dílo s Ing. arch. Adamem Bednaříkem – 
provedení projektových prací – vypracování archi-
tektonické studie pro akci „Nástavba základní školy 
Halenkovice“ 
• smlouvu se Státním pozemkovým úřadem – Smlouva 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. 1009C22/25 „Vodovod Halenkovice Dolina – 1. 
část“ na pozemku p.č. 918/1 
• poskytnutí daru 7000 Kč pro Nohejbal – p. Hradílek na 
pořádání nohejbalového turnaje. 
• smlouvu s Plemenářské služby a.s. - užívání země-
dělského pozemku p.č. 2595 v k. ú. Žlutava. 
• sazebník spojený s vyhledáváním a poskytováním 
informací dle zák. č. 106/1999 Sb., s platností od 
14.7.2022 
• pořádání automobilových závodů Napajedla-Halen-
kovice + pronájem letiště dne 17.9.-18.9.2022 pro p. 
Romana Fraňka, Kozlovice 350 
• nové znění smlouvy o nájmu hrobového místa podle 
§25 zákona č. 256/2001, upravené podle Řádu veřejného 
pohřebiště obce Halenkovice s platností od 14.7.2022 
• nákup 2 ks stolů do knihovny za cenu 2999 Kč/ks 
• podání žádosti o zařazení pozemních komunikací do 
kategorie místních komunikací na Silniční a správní úřad 
Halenkovice. 
• dopravní značení pro firmu DALSIKO s.r.o. na akci 
„Napajedla-Halenkovice automobilové závody dne 
17.9.-18.9.2022 
• bezúplatný pronájem přísálí KD za účelem setkávání 
bývalých členů a přátel klubu seniorů pro paní 
A. Kašpárkovou. 
• bezúplatný pronájem sálu KD za účelem nácviku tanců 
pro Filipa Wozara. 

Z jednání zastupitelstva a rady obce KVĚTEN AŽ 
SRPEN 2022
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• smlouvu o d í lo č .S23-035-0048 s f i rmou 
SWIETELSKY Stavební s.r.o. na realizaci díla Halen-
kovice – přečerpávací stanice, odvodnění MK 
• dodatek č.1 ke smlouvě ze dne 22.4.2022 s Regiozona 
s.r.o. na fakturaci služeb za vícenáklady spojené se 
sporem s firmou AB Stavby ve výši. 30.250 Kč s DPH. 
• dar pro Diakonii Broumov ve výši 2000 Kč, za služby 
v oblasti sběru textilu 
• pronájem části pozemku p.č. 71/7 cca 10 m2 pro Café 
Mandala – p. L. Hudeček s platností od 1.8.2022 do 
30.9.2022 za cenu nájmu plochy 500 Kč/měsíc 
• záměr pronájmu části pozemku p.č. 270/7 pro pana 
M. Kašpárka – pozemek je využíván jako sad 
• bezplatný pronájem vzdělávacího centra pro pana 
K. Štenbaura na pořádání zdravotní přednášky o sběru 
místních bylin dne 14.9.2022 v 18 hod. 
• přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu 
kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa na zajištění 
výdajů na volby 2022 
• novou smlouvu s REMA Systém a.s. na sběr elektro 
odpadu (baterie,drobné spotřebiče) v rámci provedených 
legislativních změn 
• úpravu rozpočtu na rok 2022 č. 1/RO/2022 
• program na 28. zasedání zastupitelstva obce Halen-
kovice dne 15.9.2022 
• odpuštění poplatku za stočné 2022 pro: 
- Hana Kociánová, Halenkovice 572; Lucie Vojtíková, 
Halenkovice 555; Dominika Postavová, Halenkovice 
461; Václav Postava, Halenkovice 461; Jan Kulenda, 
Halenkovice 392; Marie Kalivodová, Halenkovice 617; 
Martin Lhotský, Halenkovice 277; Martina Hrdá, 
Halenkovice 277; Dominik Uherka, Halenkovice 617; 
Eva Trávníčková, Halenkovice 6; Jaroslav Kašpar, 
Halenkovice 104; Erika Bahulová, Halenkovice 621; 
Martin Kopčil, Halenkovice 621; Dagmar Štipčáková, 
Halenkovice 544; Martin Štipčák, Halenkovice 544; 
Helena Tomaštíková, Halenkovice 562; Radana 
Tělupilová, Halenkovice 617; Michaela Fábryová, 
Halenkovice 655; Nikola Janálová, Halenkovice 93; 
Zbyněk Strašák, Halenkovice 661; z důvodu 
dlouhodobého pobytu mimo obec 
- Eliška Valentíková, Halenkovice 64; Nikola Krátká, 
Halenkovice 138; Veronika Janečková, Halenkovice 730; 
Sára Holásková, Halenkovice 731; Kateřina Gregorová, 
Halenkovice 148; Anna Sůvová, Halenkovice 521; 
Terezie Březíková, Halenkovice 675; Miroslav Březík, 
Halenkovice 675; Kateřina Hanáková, Halenkovice 49; 
z důvodu studia a pobytu mimo obec 
- Hana Přecechtělová, Halenkovice 553; Radomila Hrdá, 
Halenkovice 277; Zdeněk Ježíšek, Halenkovice 595; 
z důvodu dlouhodobého pobytu v soc. zařízení 
- Jakub Kocián, Halenkovice 572, 50 %; Veronika 
Kociánová, Halenkovice 572, 50 %; z důvodu střídavé 
péče rodičů 
- Adéla Berzedyová, Halenkovice 154, z důvodu držení 
průkazu ZTP/P 

RO pověřila  
• zaměstnance obce Dalibora Stuchlíka, Milana Kašpara, 
Martina Trvaje a Františka Gabrhelíka výběrem poplatků 
za pronájem prodejního místa v rámci tradiční Pouti 
2022 dne 8.5.2022. 

RO vzala na vědomí  
• omezení otvírací doby pošty Partner po dobu čerpání 
řádné dovolené od 27.6 do 15.7. a 1.8. do 12.8.2022 
takto: Po 13-16:30, Út 8-12, St 13-16:30, Čt 13-16:30 a 
Pá 8-12 hod. 
• doš lou nabídku od společnosti DUIS s.r.o. 
„Halenkovice – Kanalizace“ v zalepené obálce 
„NEOTVÍRAT – výběrové řízení“ - žádné takové 
výběrové řízení na kanalizaci nebylo vyhlášeno 
• zprávu účetní – seznámení se stavem rozpočtu – 
paragraf 6171 k 30.6.2022 

RO projednala  
• dodatek č.1 ke smlouvě s firmou REGIOZONA – 
multimediální centrum a bude dořešeno až po uzavření 
sporu s f. AB Stavby. 
• a doporučuje ZO prodej pozemků p.č. 2802–12 m2, 
3801/1-34 m2 a 3801/2 – 11 m2 v rámci narovnání 
vlastnických práv panu Josefu Tomaštíkovi Hal. 146.  
• žádost p. Vančíka na pronájem části pozemku pod RD 
č.p. 143 Katernice vedle buňky – plochu je možné využít 
jen pro vyložení a naložení materiálu max. na jeden 
měsíc – a následně uvést do původního stavu. 
• stanovisko pořizovatele ÚP MěÚ Otrokovice 
k pozemku p.č. 1597 a souhlasí se závěrem pořizovatele 
– bude projednáno na jednání ZO.  
• oslovení firmy INVESTA UH k provedení výběrového 
řízení na akci „Dětské hřiště Dolina“ 
• a doporučuje ZO schválení záměru prodeje – směny 
pozemku p.č. 3606/1 a 3560 v k.ú. Halenkovice 
• stížnost na paní Kubisovou pro volný pohyb psů – bude 
postoupeno na přestupkové oddělení MěÚ Napajedla 
• navýšení rozpočtu na rekonstrukci a přístavbu HZ: 
stavební úpravy – vícepráce a méněpráce 186 911 Kč, 
topení – 700 tis. Kč, podlaha – 145 tis. Kč. V rámci 
schváleného rozpočtu je nutné předložit na ZO navýšení 
rozpočtu o 200 tis. Kč 
• žádost p. Weber Ingrid, Halenkovice 681 na dotaci 
studna a postupuje ji na ZO 
• stavební úpravy projektu hasičárny (topení – garáže – 
plyn a byt – elektrokotel - podlaha) + cenová nabídka p. 
Langra na podlahu bytu 
• a doporučuje ZO prodej pozemku p.č. 3592/45 manž. 
Hrbáčkovým, kteří mají na pozemek předkupní právo 
z důvodu využívání předmětného pozemku (sad, skleník) 

RO neschválila 
• finanční podporu pro „Linku bezpečí“ 

Z jednání zastupitelstva a rady obce KVĚTEN AŽ 
SRPEN 2022
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ZO schválilo 
• doplněný program 26. zasedání ZO 
• složení návrhové komise a ověřovatele zápisu. 
• předložené smírčí ukončení sporu s firmou AB stavby 
Košíky 
• nákup pozemku par. č. 2593/8 a části pozemků par. 
č. 2502/3, 2502/1 a 2502/2 v k.ú. Halenkovice dle návrhu 
• účetní závěrku obce Halenkovice za rok 2021 
• závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2021 včetně 
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 
a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad 
• změnu rozpočtu obce Halenkovice 2/ZO/2022 
v upraveném znění 
• závazky Obce Halenkovice a závazky majitelů 
sousedních pozemků k vybudování inženýrských sítí na 
pozemku par. č. 278/9 
• veřejnoprávní smlouvu na vyplacení dotace z rozpočtu 
obce Halenkovice pro RD čp. 357 z programu "Studna 
Halenkovice 2018" 
• záměr prodeje pozemků par. č. 3802, 3801/1 a 3801/2 - 
narovnání vlastnických vztahů u RD čp. 146 
• záměr přidělení dotace z rozpočtu obce z programu 
Studna a Dešťovka pro p. Ivonu Ančincovou 
Halenkovice 
• nákup části pozemku par. č. 2216/3 za předloženou 
jednotkovou cenu. 
• Podmínky záměru prodeje pozemku par. č. 1535/3 
v k.ú. Halenkovice 
• nákup nově vzniklých pozemků pod místní a účelovou 
komunikací dle předloženého GP č. 1855-140/2019 
• udělení plné moci pro Jižní vodárenskou, a.s. Praha 
k zastupování na valné hromadě konané dne 28.6.2022 
• předat oběma stranám kontakt na mediátora, který 
může pomoci k případnému společném smírnému řešení 
problému s chovem koní a dále se dotázat na právní 

názor právnické kanceláře KVB Pardubice, zjistit 
podmínky OZV, která by regulovala chov zvířat v obci 
• nákup pozemků par. č. 3592/38 a 1524/4 v k.ú. 
Halenkovice do majetku obce  
• předložený program 27. zasedání ZO 
• složení návrhové komise a ověřovatele zápisu 
• předloženou Smlouvu o partnerství mezi Obcí 
Halenkovice a Městem Otrokovice 
• navýšení rozpočtu na projekt hasičárna o 200 tis. Kč 
• záměr přidělení dotace z rozpočtu obce z programu 
Studna a Dešťovka pro p. Zuzanu Šaláškovou 
Halenkovice 

ZO neschválilo 
• předloženou žádost o změnu ÚP u pozemku par. 
č. 1597 v k.ú. Halenkovice 

ZO bere na vědomí  
• plnění minulého usnesení 
• zprávu o činnosti rady obce (RO) 

ZO se seznámilo  
• s názorem p. Josefa Hrbáčka, p. Vladimíra Němce 
a dalších zainteresovaných občanů ohledně problému 
s chovem koní v zastavěné části obce a se všemi 
učiněnými kroky z jejich strany a ze strany obce 

ZO neschválilo  
• předloženou Směrnici pro tvorbu a používání 
sociálního fondu 
• přidat další bod programu na mimořádném zasedání 
ZO – Diskuzi 
• navýšení rozpočtu na projekt dětské hřiště o 1 mil. Kč 

Z jednání zastupitelstva a rady obce KVĚTEN AŽ 
SRPEN 2022

Informace o volbě prezidenta ČR 2023 
Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil volbu prezidenta ČR na dny 13. a 14. ledna 2023 a případné II. kolo na dny 
27. a 28. ledna 2023. 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. Místem konání voleb je 
přísálí kulturního domu v budově obecního úřadu.  

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. Pro případné II. kolo voleb budou lístky pouze 
ve volební místnosti. Kdo nemůže volit v místě svého trvalého bydliště, může si požádat o vydání voličského průkazu. 

K volbám si doneste 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 
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V sobotu 28. května se v prostředí sportovního areálu 
u školy a fotbalového hřiště v Halenkovicích uskutečnil 
pod společnou taktovkou SRPŠ, maminek, učitelů 
a sportovců z Halenkovic dětský sportovní den.  

Akce měla příhodný název Dětský sportovní 
mišmaš a byla namířena na rodiny s nejmenšími dětmi. 
Pro mladší účastníky bylo nachystáno plno sportovních 
soutěží, ve kterých si spolu s průvodcem, psím 
záchranářem Gumpem, mohli vyzkoušet a prověřit své 
sportovní dovednosti a zkušenosti. Starší si naopak mohli 
odpočinout v bufetu u dobrého občerstvení.  

Dětský den plný soutěží odstartovala krátká letní 
přeháňka, takže i ostříleným pořadatelům zpočátku 
zatrnulo. Počasí se ale vybralo do krásného slunečného 
odpoledne, které si nakonec užili všichni. Děti i s rodiči 
létali od stanoviště ke stanovišti, ti první s úsměvem a 
rozzářenýma očima, ti druzí spíše s čely zbrocenými 
potem, zato s pochopením pro své ratolesti ve tváři. Děti 
jezdily na koloběžkách, skákaly přes švihadla, obíhaly 
překážky, kopaly balónem do branky, házely míčky, 
lovily obrázky a hlavně se vesele bavily. V cíli na ně 
hezká čekala odměna, kterou se podařilo zajistit díky 
sponzorům akce. Soutěže byly zpestřeny ukázkou 
výcviku psů v agility. 

Pohodové odpoledne bylo završeno “lahůdkovým” 
hudebním vystoupením kapel OON & STIMULANT. 
Bigbítová omladina, jejíž jádro pochází z Halenkovic, 
předvedla úžasný koncert, který rozvlnil k tanci 
i poslechu snad každého. Nápoje, jak už to Halenkovjáci 

tak nějak vrozeně umí, tekly proudem, lidé se bavili a 
pořadatelé byli nadmíru spokojeni, že se tento den tak 
krásně vydařil. 

Děkujeme všem účastníkům, hlavně dětem, spolu-
pořadatelům, sponzorům a jmenovitě paní Pavlíně 
Bieberlové (mozek a motor akce). Příští rok, doufáme, se 
všichni znovu setkáme spolu na Pohádce. Tato akce byla 
pro nás jen slabou útěchou, že se Pohádka letos nemohla 
uskutečnit. Šikovní rodiče (co rádi pomohou) jsou u nás 
vřele vítáni. 

Za SRPŠ Robert Hruban

Dětský sportovní mišmaš a taneční zábava
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nternet je be-
zesporu dob-
rým sluhou, 

ale může být také 
velice zlým pá-
nem. Kromě toho, 
že se na brouz-
dání po internetu 
můžete stát velice 
rychle závislými, 
je to také živná 

půda pro šíření dezinformací a pomluv. Každé sdělení se 
na internetu šíří rychlostí blesku, a tak i třeba v první 
chvíli nevinný vtípek může napáchat mnoho škod. A co 
teprve, když jde o promyšlený plán.  

Kyberšikana může mít mnoho podob. Ať už je to 
dlouhodobé a opakované zasílání obtěžujících zpráv, 
pronásledování v kyberprostoru, vyloučení z určité 
skupiny na sociálních sítích, manipulace s citlivým 
materiálem, urážení a ponižování ve veřejných diskuzích, 
vydírání… Poměrně novým typem kyberšikany je pak 
tzv.  happy slapping, který se těší „oblibě“ zejména mezi 
mládeží. Jde o velmi nebezpečný „koníček“, který často 
končí vážnou fyzickou újmou. Agresor si totiž vyhlédne 
svou oběť, setká se s ní a fyzicky ji napadne. Často je 
útok opravdu brutální. Podstatou je, celý útok natočit a 
později (nebo v živém vysílání) jej veřejně sdílet pro 
„pobavení“ okolí.  
Jaká jsou rizika?  
Stejně jako u jiných tipů šikany i zde je rizikovost 
opravdu veliká. Zásadním problémem je to, že agresor se 
často skrývá pod rouškou anonymity, čímž oproti oběti 
získá opravdu velkou výhodu a jeho chování tak není 
omezeno jakoukoliv hranicí. Dokonce, i když je agresor 

odhalen, nemusí být šikaně konec. 
A to z jednoho prostého důvodu – 
materiály jsou na internetu stále 
uloženy, velmi rychle se šíří, 
kdokoli si je může uložit… 

Doslova si tak žijí vlastním životem a je otázkou 
času, zda se znovu někde nevynoří.  

Oběť kyberšikany je tak pod dlouhodobým a 
neustávajícím psychickým tlakem, který může vyústit až 
v paranoiu, úzkosti a deprese. V nejvážnějších případech 
vše může vést k sebevražedným pokusům.  
Co z toho plyne?  
Nebuďte příliš důvěřiví a nesdílejte o sobě citlivé 
informace. Citlivá videa a intimní fotky patří do 
soukromého archivu a ne veřejně na internet. Tak, jako 
chcete, aby ostatní vnímali a respektovali vás a vaše 
soukromí, i vy respektujte je. Pokud jste se stali obětí 
kyberšikany, je důležité začít se včas bránit. Nene-
chávejte si problém jen pro sebe, svěřte se někomu 
blízkému, někomu, komu bezmezně věříte, případně 
vyhledejte odbornou pomoc. Aby byl váš boj úspěšný, 
musíte ukončit veškerou komunikaci s agresorem, 
zablokujte a odstraňte všechny své účty na sociálních 
sítích, změňte si virtuální identitu. Rozhodně si ale 
uschovejte všechny důkazy, jako jsou kopie emailů, 
stránek s obtěžujícími příspěvky apod. V žádném případě 
se nesnažte agresorovi oplácet stejnou mincí, takováto 
forma pomsty není řešením, naopak může vaši situaci 
ještě zhoršit. Pomoc můžete hledat také v různých 
organizacích, které se touto problematikou zabývají, 
kontaktujte linku důvěry, psychologa, obraťte se na 
policii. 

Online psychologická poradna MOJRA.cz 
www.mojra.cz 

Psychický teror bez hranic? KYBERŠIKANA 
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Na čtvrtek 9. června 2022 si spolek Českého červeného 
kříže v Halenkovicích připravil přednášku pro širokou 
veřejnost na téma „Co nevíte o cukrovce“.  

Pozvání přijala zdravotní sestra paní Monika 
Fürstová, která velice poutavým způsobem vyprávěla 
o počátcích této nemoci, jakým způsobem lidé s touto 
nemocí bojovali. Dozvěděli jsme, jaké možnosti nám 
nabízí dnešní medicína a co můžeme sami udělat pro své 
zdraví.  

Účastníci této akce měli možnost nechat si změřit 
hladinu cukru a cholesterolu v krvi. Této možnosti také 
všichni využili. Strávili jsme tak příjemné odpoledne. 

Eliška Trvajová

V srpnu letošního roku oslovila životní 
jubileum 80 let paní Anna Horková, 
dlouholetá členka ČČK. 

Členky ČK v Halenkovicích přišly 
paní Aničku navštívit a zavzpomínaly na 
krásná léta, která společně jako "halen-
kovické sestřičky" strávily. 

Ješ tě jednou přejeme všechno 
nejlepší.  

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽPřednáška "Co nevíte o cukrovce"

Jubilantka Anna Horková
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Vážení čtenáří Halenkovického zpravodaje, obyvatelé a 
příznivci Halenkovic. Máme před sebou poslední, deváté 
pokračování materiálů o starých Halenkovicích. Možná 
se divíte tomu číslu. Obvyklejší bývá „něco“ plus 
„něco“, například pohádky "tisíc a jedna noc", "nebo  
"100+1 zahraničních zajímavostí". Ale zde na Halen-
kovicích se nikdy příliš nelpělo na tradici, a tak to 
můžeme nazvat třeba "10-1(minus) zpráv o starých 
Halenkovicích". Ne, že by nebylo o čem psát, ale je 
potřeba nechat místo i dalším zajímavostem z obce. 

Přitom jsme se nedotkli ještě mnoha dalších oblastí 
z historie obce. Například duchovnímu životu a jeho 
vnějším projevům – kapličce (zvonici v dědině), sochám 
"svatých", kostelu a mnoha křížům a kapličkám 
roztroušených v obci a kolem ní. Tato část by si 
zasloužila několik samostatných pokračování, samo-
zřejmě od zasvěcených lidí. 

Snad jenom něco málo o sochách svatých, protože 
s nimi souvisí i slovo "poklad", který byl slibován od 
počátku těchto článků a zatím nepadlo o nějakém 
pokladu ani slovo. Tak tedy: 

O pokladu v studni a poctivém Tomaštíkovi. 
Ve vzpomínkové promluvě u příležitosti 200 let založení 
dědinské kapličky v Halenkovicích konané dne 
15. května 1955, se o původu těchto soch píše: 

"Na začátku panování císařovny Marie Terezie 
r. 1740 byl v nedalekých Kudlovicích majetníkem 
podsedku jistý Jan Tomaštík. K jeho podsedku patřila 
také studna vyzděná z kamene, ale v ten čas už chatrná 
a sesypávala se. Jednou ráno nabírala děvečka vodu a 
když ji vylila do putýnky – co se to stalo, co se na dně 
zablyštilo? Několik žlutavých penízků. Dala je 
hospodářovi. Ten hned viděl, že jest to zlato. Napadlo 
mu, není-li jich ve studni více, vycoudil ji a spustil se 
dolů. V jednom boku, kde se provalilo několik 
kaménků, brzy našel veliký poklad. Těžko říci, kdo jej 
ukryl, z lidu poddaného sotva kdo, snad v bouřlivých 
časech válečných některý pán napajedelský, jemuž 
patřilo také zboží kudlovské. 

Ten Jan Tomaštík byl člověk spravedlivý, odevzdal 
poklad na zámku napajedelském hraběti Adamu 
Rottálovi, který poctivému nálezci ponechal pěkný díl. 
Jan Tomaštík prodal kudlovský podsedek, odstěhoval se 
do Holešova, kde si zakoupil měšťanský dvůr a 100 mír 
pole. Nákladem téhož Jana Tomaštíka byly postaveny 
v Halenkovicích sochy sv. Petra a Pavla u Svatých 
r. 1747." 

Kde se vzal tak veliký poklad? Kdo to byl Jan 
Tomaštík? Pro další informace musíme opustit soubor 
"Halenkovických pokladů" a rozhlédnout se i jinde. V 
kronice obce Kudlovice se dočteme,  že... "...peníze na 
stavbu sousoší odkázal holešovský měšťan Jan Tomaštík, 
pocházející z Kudlovic, který zbohatl nalezením 
pokladu."    

Jak se v tak chudém kraji objevil tak veliký poklad? 
A jestli byla studna vyzděná z kamene ale v ten čas už 
chatrná... to musela být aspoň sto roků stará! Kudlovice 
jsou sice známy od 14. století, ale spíš z půtek občanů a 
vrchnosti, o nějakém bohatství a pokladech se nepíše. 
Aspoň já jsem nic takového  nenašel. 

Zajímavou poznámku  jsem ale objevil v  informaci 
o švédském tažení, které se událo téměř o 100 let dříve.  
Čtěme, co o něm píše J. Bednařík v knize Pět století rodu 
na pozadí dobových událostí: 

"Na jaře, 9. června 1642 se uskutečnil vstup Švédů 
na Moravu. Posílil odboj valachů proti císaři a 
vrchnosti. Toho dne před postupujícím švédským 
vojskem prchal přez Meziříčí a Vsetín majitel panství 
Odry císařský plukovník Jan Winz. V konvoji 20 vozů 
s ozbrojeným doprovodem vezl peníze, klenoty a 
majetek, ve snaze dopravit je do bezpečí do Skalice 
v Uhrách. Při překonávání brodu na Bečvě mezi 
Pržnem a Jablůnkou několik málo metrů pod Vsetínem 
byly vozy přepadeny davem poddaných. Ti odzbrojili 
rejtary a rozebrali Winzův majetek. Winz cenil majetek 
včetně 10 000 zlatých dukátů na 149 593 zlaté. Později 
byla jen malá část nalezena." 

Hleďme! On ten Rottál tedy nebyl jediný, kdo si 
přicházel v době války k  obrovským majetkům. Objevují 
se nám a zase mizí desetitisíce zlatých dukátů a jiných 
cenností. Rok 1642, to bylo období osidlování, 
kolonizace Halenkovic. Jan Rottál sice řešil problémy 
svých poddaných jednoduše šibenicí, ale  podle stížnosti 
opata velehradského kláštera, který jsme uvedli v minulé 
části,  měli usídlení Valaši, aspoň někteří, volnost pohybu 
po okolí. A nemohlo být ono zvolání "teď jste zemanové" 
které doprovázelo vznik části Halenkovic – Zemanové - 
odměnou za prokázané zcela důvěrné služby a stoleté 
mlčení? 

Nemůže být "poklad v kudlovické studni" částí 
onoho rozebraného Winzova majetku? Nenaznačuje 
hladký průběh osudu pokladu a hlavně jeho velikost – jen 
z podílu "nálezného"  si Jan Tomaštík pořídil měšťanský 
dům v Holešově, 100 mír pole, sochy "svatých", kapličku 
v Kudlovicích – není to, seřazené pěkně spolu, až příliš 
zavánějící levnou detektivkou? A proč se Jan Tomaštík 
přesídlil hned do Holešova, kde bylo hlavní sídlo 
Rottálů? Možná je to nesmysl, ale... Nechtěl by se nad 
tím někdo zamyslet? 

Usazení svobodných osídlenců – zemanů – 
podporuje názor, že Halenkovice byly kolonizovány 
postupně, různými skupinami kolonistů, nejen oněmi 
vzbouřenými Valachy. 

Proč již nejsou na Větřáku čarodejnice. 
Také jsem vynechal jednu část "Halenkovických 

pokladů", a to  báseň, uvedenou pod složitým nadpisem: 
"Pastýři z Pobečví od Adama Chlumeckého Vypsáno 
z časopisu Náš Domov ročník VI.  

Halenkovické poklady se otevřely IX.   
Než zazní  zvonec, co ohlásí  konec.
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Z roku 1897 přepsal Frant. Dobrovolný jako sbírku 
pověr a tradic lidových". 

Báseň tedy není původní, i když pochází z oblastí 
kolem Bečvy - Pobečví - tedy z Valašska. Nevím, kolik 
čtenářů by zaujalo 20 stran básně, mnohdy se složitým 
slovosledem. Posuďte sami z těchto úryvků. 

Báseň  začíná poklidně a idylicky: 

Vzdychl pastýř lidu běda 
co se člověk naohlídá 
napracuje, napotí se 
nežli sedne k plné míse. 
Z horké vody česnek razí 
bílé páry mrak se plazí. 
Děti drobné s bledou lící 
drží každý svoji lžíci 
pestré misky z koutů snáší. 

Táta volá k Otčenáši 
mají všichni tolik chutí 
ale táta jen se smutí 
Čistý ubrus, mísa velká 
rozumí se není mělká 
aby byli zdrávi, hbiti 
neraněni nezabili 
neb kdo mísu do dna vyjí 
na vojně ho nezabijí 

Poslední dva řádky mi připomněly mé dětství,  dobu, kdy 
mě maminka při jídle říkala "všechno sněz, aby tě na 
vojně nezabili!" To bylo ovšem v době, kdy jídlo bylo 
vzácné,  nevyhazovalo se. 

Pohněte se hoši přece 
poženeme stádo k řece 
den je krásný bude vedro 
vypláchněte dívky vědro 
nachystejte čeho třeba 
trochu sýra, trochu chleba 
ale rychle máme ráno 
ať je všecko uděláno. 

Idyla prvních veršů však netrvá 
dlouho. Báseň vypráví o potížích, 
které měl pastýř s čarodějnicemi, 
polednicemi a jinou čertovskou 
čeládkou, která mu bránila v po-
klidném pastýřském zaměstnání, 
očarovávaly každého slabšího, sály 
krev, lomozily a házely se vším, 
způsobovaly uřknutí (víte vy mladší 
co to je?) a  tak dále, a tak dále.   

Ve psí dny se špatně pase 
stáda bučí, vše se třase 
vzduch se chvěje v divném ruchu 
plný zlých čarodějných duchů 
ti se rádi zmocní mléka 
stádo řičí jak se leká 

nechá pastvy v hrůze strachu 
člověk nezří ani prachu 
ani stařec, ani děcko 
jenom zvíře vidí všecko. 

Pastýř však nakonec na všechny vyzrál, neb to byl 
šikovný Valach. 

Praskal oheň pastýř zmizel 
v žáru vzplála jeho svízel 
dobrý nápad něco vydál 
bab už nikdy neuhlídal. 
Smál se věru jménem Páně 
trpěl, ale vyzrál na ně. 

Zaujala mě ale poznámka Františka Dobrovolného na 
konci: "Ostatní bajky, které jsem slyšel o Rokosovi, 
mlynáři na větřáku, který uměl čarodejnice krotit, kryje 
se s básní Adama Chlumeckého - Pastýři z Pobečví“.   

Znamená to, že autor tohoto spisku František 
Dobrovolný z Járků, má ještě bajky o mlynáři Rokosovi 
z Větřáku? Mohly by se někde ještě  najít? 

No, aspoň víme, proč už nejsou na Vetřáku  
čarodejnice. 

Tak a to stačilo. Snad se ještě někdy sejdeme. 
Nemusí to být ve Zpravodaji, třeba někde v Halen-
kovicích. Napsal bych – v hospodě – ta přece bývala 
vždy místem, kde se řešily volnou diskuzí záležitosti 
obce. Ale při současném stavu halenkovických hospod 
by to bylo lepší asi někde jinde. A těším se na to, že se 
dozvíme něco nového o starých Halenkovicích, tentokrát 
od rodilých halenkovičáků. 

Takže zvonec a Halenkovickým pokladům je  konec. 

Halenkovické poklady se otevírají ( I. - IX.) 
Z původních materiálů uchovávaných v rodině Josefa 

Janečky, Halenkovice č.114. sestavil  
a svými neumělými poznámkami doplnil  

Ing. Antonín Slaník, Halenkovice, podzim 2021
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Halenkovice, Chřiby. Podlouhlé kopce s lesy, poli, žleby, 
humny, remízkami, záhumenkami a zahradami. 
Překrásný kraj s dobrými lidmi i s těmi, kteří občas 
zazlobí. V každém z nás je však ukryt alespoň kousíček 
lásky, soucitu, něhy a víry. Vracím se do minulosti, abych 
vám vyprávěl o dědině mého dětství. Zde jsem vyrůstal a 
ledacos „pochytil“. Změnil jsem jména některých postav, 
protože ti lidé už nežijí a pokud by vám někoho 
připomněli, pak vězte, že jde o podobnost čistě 
náhodnou. 

Blížily se vánoční svátky. Halenkovičtí hospodáři 
odhadovali hmotnost svých pašíků. Manželkám začalo 
docházet sádlo v hrncích na komorách. Zazněly věty: „Ty 
tato, neměl bys objednat Hamrlu, mám tam v posledním 
hrnci sádla už na dně…“ 

Mistr František Hamrla ze Zádřinoví byl v pade-
sátých a šedesátých letech minulého století vyhlášeným 
řezníkem. Sudičky mu přisoudily šikovné ruce, rychlost, 
odhad a znalost řemesla. I když pracoval pro státní 
podnik, o sobotách, nedělích a svátcích se stával svým 
pánem. A tak se naše jméno objevilo v jeho zápisníku a 
mohly začít přípravy zabijačky. 

V předvečer významného dnes bylo vše nachystáno: 
oloupaná cibule, česnek, sůl, veškeré koření, kalafuna, 
střeva, nabroušené nože, troky, nádoby všech objemů, 
řetězy, kýble a vychlazená slivovice.  

V půl páté ráno už ženské zatápěly ve sporáku i pod 
kotlem, neboť před příchodem mistra Hamrly musela už 
voda vřít a muselo jí být po celý den stále dost. Přicházel 
vždy o půl sedmé a liboval si: "To je dobře, že přimrzlo, 
nebudem se čabrat v blatě." 

A šlo se na věc. Průběh zabíjačky a jednotlivých 
činnosti nebudu pospisovat, byly sepsány už mnohokrát. 
Připomenu jen řeznickou zručnost pana řezníka, který 

býval se svou přesnou prací hotový úderem třinácté 
hodiny, to když měl k ruce fundované pomocníky. A 
potom už upaloval k dalšímu zákazníkovi, protože dvě 
zabijačky za den, to byla jeho norma. 

Pan František Hamrla měl syna Františka. A vězte, že 
ten se potatil. Hamrlu mladšího jsem potkal po 
desetiletích v JZD AK Slušovice, kde působil coby mistr 
řeznický v místní úpravně masa. Zavzpomínali jsme na 
dětství a klukovské lumpárny, procházeje mezi haldami 
masa a výrobků. Kupoval jsem u něho vždy skvělý a 
často ještě teplý uzený bůček, kousek krkovičky a tak.  

Musím však vzpomenout ještě jednoho mistra 
řeznického. Byl jím pan Bednařík, též ze Zádřinoví, 
bohužel na křestní jméno si už nevzpomenu. Jako 
hospodář měl i vlastní hospodu, ryze formanského 
charakteru, ale i s dřevěným tanečním kolem. Jako děcko 
jsem tam chodíval rodičům pro točené pivo. A tak tento 
pan Bednařík zaskakoval vždy, když nemohl Hamrla. 

Mistr Bednařík byl řezníkem pomalejším, neboť už 
byl v letech. Nicméně byl při práci velmi čistotný, 
přesný, důkladný a do nejmenšího detailu spolehlivý. A 
uměl navíc vyprávět. Tak tam stála skupinka děcek 
opodál a sledovala porcování prasátka, přičemž nám pan 
Bednařík ukazoval jednotlivé druhy vepřového, ale též 
vnitřní orgány. Věděli jsme, kde je maso přední a zadní, 
plecko, krkovice, karé a bůček, měchýř, srdce, 
ledvinky… 

Když se pak bratránek Jožka zeptal: „A mistře, mohl 
byste nám, prosím vysvětlit, kde je brzlík?", nevydržela 
to už kmotřenka a hlasitě zvolala: „Já ti ukážu, kde je 
brzlík! Děcka nezdržujte mistra, nebo ještě zatmíme!“.  

Z kuchyně už to vonělo. Šlo se večeřet. Děcka se 
odešla hrát vedle od pokoje a zatímco ženské 
„štrachaly“ kolem, usedli otec, kmocháček Janečka a 

s t rýč e k M o č i čk a z 
Katernic ke stolu a 
„ m a s t i l i “ t r a d i č n í 
zabijačkový mariáš. Hrá-
li o sirky. Tento proces 
vrcholil hlasitými proje-
vy vítěze, ironickými 
šlehy vůči prohrávající-
mu, naléváním dalších 
štamprlí voňavého mo-
ku, až…  
Až musely zasáhnout 
manželky, které klevetily 
u kamen. 
To už byla noc a hosté 
odcházeli domů. Tento 
proces se pak opakoval 
třikrát do roka. 

Vratislav Příkazský, Zlín 

Mistře, kde je, prosím, brzlík? OKÉNKEM DO DĚDINY

Ilustrační foto
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Klub seniorů, po kterém starší občané Halenkovic roky 
toužili, je zpět. Anička Kašpárková se za podpory bývalé 
vedoucí Boženky Chytilové, s nadšením ujala organizace 
klubu, který se naposledy sešel v roce 2018. A zájem ze 
strany seniorů byl znát hned na prvním setkání 
11. července 2022.

Dne 8. srpna 2022 se konalo již druhé setkání obnoveného Klubu 
seniorů. Tentokrát jsme se sešli v hospůdce Na Hřišti. Pochutnali jsme 
si na dobrůtkách z grilu a k příjemné atmosféře nám hrála živá hudba. 
To, že o setkávání je mezi seniory velký zájem, svědčí fakt, že jsme se 
sešli v počtu 55 účastníků. 

Anna Kašpárková

Letní setkání seniorů

Posezení na hřišti

KLUB SENIORŮ
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Málokdo při pohledu na uvedenou 
fotografii by si tipnul, že je na ní 
moje „maličkost“. Nicméně ten 
usměvavý hošík s čupřinkou jsem 
opravdu já. Jen ten časový rozdíl 
činí více než 60 let. Tehdy jsem byl 
pro většinu lidí malý Jožínek. 
Původně rodiče chtěli děvčátko, 
protože dva kluci už v rodině byli. 
Jeden o devět a druhý o 11 let starší. 

Při pohledu do zrcadla, co z toho klučíka vyrostlo, mě 
jen napadá, že Pán Bůh má přece jen smysl pro humor, 
byť černý. 

Pamatuju Halenkovice v polovině šedesátých let. 
Před domem nám vedla hliněná silnice, minimálně 60 cm 
pod úrovní té dnešní asfaltové. Narodil jsem se do 
zemědělské rodiny. Ve chlívě kráva, jednu chvíli dokonce 
i dvě. Ty nám sloužily jako potah pro naše žebřiňáky. 
Když jsme jeli na pole a na krávu přišly její potřeby, tak 
to připomínalo vypouštění cisterny a kravské lejno, to byl 
dáreček. A v řídkém stavu – škoda mluvit! Hlavně pro ty, 
kdo seděli na kozlíku půldruhého metru od kravského 
zadku. V dolním chlívku dvě prasata a kozy. Po dvoře 
pobíhalo šedesát slepic, v králíkárně zase dupali králíci. 
Ve dvou pokojích nás bylo pět. Já spal ve světnici 
s rodiči a v kuchyni spali bratři - Ladik s Tondou. Ráno 
se moc teda nevyspali. V kuchyni se ohřívala voda na 
poklid a do lavoru na umytí. Kdo vstoupil do domu, byl 
hned v kuchyni a kdo šel do práce, šel přes kuchyň. Dnes 
nepředstavitelné! Ve dvoře ve výminku bydlel stařík, 
který mě do mých pěti let hlídal, což nebylo zas tak 
těžké. Kam mě kdo postavil, tam mě zas našel. Když 
jsem byl ještě menší,  bál jsem se sám doma. Když jsem 
se ráno probudil a nikdo doma, vylezl  jsem oknem ven a 
sedl si v pyžámku pod lípu. Nevadilo mně, že pršelo, 
blýskalo se a hřmělo, já seděl, dokud mě sousedi – 
Čevorovi – neuviděli a neschovali k nim domů. Pak jen 
museli odchytit maminku vracející se z prasečáku od 
Mišurců, aby si mě odvedla. 

Za kuchyňskou zdí byl chlév s dobytkem. Každé 
jemné ťuknutí kravského rohu do zdi otřásalo stěnami. 

Měl jsem radost, 
když se některá 
kráva otel i la . 
Dodnes pro mě 
n e n í n i c 
krásnějšího než 
čerstvě narozené 
telátko. Vidět ty 
jeho vykulené 
oč i po deseti 
m i n u t á c h n a 
tomto světě bylo 
k nezaplacení. 
Malé telátko je 
nádherné. Velká 

kráva už sice tak milá nebyla, ale zase dávalo mléko. Na 
něm jsme všichni vyrostli. Než jsme ráno vstali, 
maminka už podojila krávu a my mohli snídat. I máslo 
jsme si stloukali sami. Mám krávy rád. Horší už to bylo s 
okolím. Když kráva (nedejbože dvě) začne trénovat svůj 
hlasový potenciál, je slyšet na několik set metrů. Hnojiště 
před oknama by nám dnes hygienici asi už taky 
nepovolili. „Vůně venkova“ byla silná, což pomalu 
v centru dědiny by prostě neprošlo. Tehdy se nad tím 
nikdo moc nepozastavoval. Rád jsem seděl na malé 
stoličce a sledoval maminku, jak jí to při dojení jde. Jen 
jsem musel dávat pozor, abych si nesedl pod jedno ze 
dvou vlaštovčích hnízd ve chlévu. Dvířka vedoucí 
k hnoji se nezavírala a vlaštovky mohly vesele krmit 
mladé potomstvo. Když jsem pak chodil za maminkou do 
kravína a později do teletníku, byl jsem šťastný. Tady je 
důvod toho, proč zásadně nejím telecí a hovězí prostě 
nemusím. Když mně o mnoho let později paní 
Stuchlíková v masně v Napajedlích řekla, že má krásné 
maso z mladého býčka, měl jsem po náladě a s prázdnou 
odcházel pryč. 

Suchý záchod byl u žleba. Problém byl v zimě. Cesta 
na záchod měřila dvacet metrů včetně schodů. Jít na 
záchod znamenalo vzít si metlu, odmést si sníh. V létě 
jsme si tam mohli číst noviny. V zimě to na nějaké 
vysedávání zrovna nebylo. Táhlo shora i zespodu.  

Tata pracoval ve Fatře, ale na letní měsíce a podzim 
si ho vždy vyreklamovalo zdejší JZD, aby s německým 
traktorem RS sel obilí, sekl louky a při žních obsluhoval 
mlátičku na dnešním letišti. Maminka pracovala v JZD. 
Napřed v prasečáku na Katernicích, který už nikdo snad 
nepamatuje (u Mišurců), pak v kravíně na Drahách, 
později v teletníku. A po odpolednech (tenkrát se chodilo  
v sobotu do práce i do školy) nastávala zemědělská práce 
doma. Zatímco ostatní kluci po návratu ze školy mohli na 
hřiště, já musel na pole. Aspoň odhánět mouchy od 
zapřažených krav. Když totiž krávu píchlo hovado, tak 
sebou škubla a tata se někdy poroučel z vozu dolů. Když 
byl tata u družstevní mlátičky (ještě tam stávaly dva, 
někdy i tři stohy slámy), tak malý Jožínek tam cupital 
s obědem a pitím pro tatínka. Dnešní jedlovky tehdy ještě 
u nás doma nebyly. Musely stačit kastrůlky se 
skřidélkou. Chodil jsem tam rád. Vždy po chodníku 
kolem Kubičíkového plotu, kolem něhož – naštěstí 
z vnitřní strany běhala jejich kólie.  

Obdivoval jsem tatu, jak je šikovný a dokáže opravit 
jakoukoli poruchu mlátičky. Byl výborným strojním 
zámečníkem, zatímco mé technické chápání končí u 
skoby ve zdi. Byl jsem na něj pyšný! Moc lidí už ani 
neví, jak to tam chodilo. V průběhu dne tam přijížděly 
traktory s naloženými vlečkami s obilím. Pracovaly tam 
dvě skupiny žen, které se střídaly na směny. Naházet 
obilí na posuvné koryto s řetězy do mlátičky, odtahovat 
pytle s obilím a prázdná sláma se foukala na stoh. Čím 
víc rostl stoh, tím víc se musely přidávat plechové zhruba 
dvoumetrové roury. Rád jsem jimi prolézal. Až jednoho 

HALENKOVICE MÉHO MLÁDÍ 
aneb  Poněkud delší zamyšlení o mém životě, který je spjat s Halenkovicemi
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dne jsem vlezl do proražené pokřivené roury a nemohl 
jsem ani dopředu, ani zpět. Chvilku několika chlapům 
trvalo, než mě dostali ven. Tehdy jsem poprvé nebyl 
Jožinek, ale „vůl blbý“. V noci skončila druhá směna, 
přišel hlídač, který hlídal pytle s obilím a stohy slámy, 
aby je nikdo nezapálil. Jeden požár pamatuju. Sláma ze 
stohů se pak vozila do 100 metrů vzdáleného kravína a 
teletníku. Z pozice mých šesti sedmi let jsem 
kontroloval, jak všechno klape a obdivoval řidiče a 
řidičky traktorů, jak šikovně naváží obilí. Čemu se ty 
ženské pořád smály, jsem nechápal. Košilaté vtipy chlapů 
jsem tehdy ještě neznal. Byl tam prach a horko, ale bylo 
mi tam dobře. Kombajny u nás ještě nebyly.  
     Moc zábavy jsem si v létě neužil, byť kamarády jsem 
měl, především Jirku Kníchalového. Občas jsme pod 
Pajchlovým na cestě házeli koulí, ale jednou koule 
nebyla, tak jsme házeli kamenem. Zbytek si domyslíte. 
Říkal jsem mu, až jde dál. Nešel a skončil s rozbitou 
hlavou. Když jsme byli starší, pořádali jsme si s pár 
dalšíma klukama olympiádu na dnešním letišti. Hod 
diskem byl pro mě nejzábavnější. Taky už jsem měl 
nějaký ten fyzický fond. Házeli jsme i oštěpem, vrhali 
koulí, skákali do dálky a ve stodole u Gabrhelíků 
v humně do výšky, než se jim začalo nedostávat latěk. 
V zimě jsme pod lipama hráli hokej. V lyžařských 
botech, s míčkem , ale s hokejkami. Já měl brankářskou a 
šlo mi to. Koneckonců jsem v bráně vždy zabral nejvíc 
místa. Za půl dne nám tam projely tři páry koní, aut 

takřka nebylo. Jednou večer jsem se zdržel, ale přestože 
maminka na nás viděla z okna, tak o mě pak doma 
zlomila vařečku. Do její smrti jsem jí to připomínal. 
Chabě se bránila tvrzením, že už byla zprhlá, ale neměla 
šanci. Kdyby byla zprhlá, tak by přece nebyla na stole, 
no ne? Bylo to nespravedlivé, bolelo to, ale tým, jehož 
jsem byl členem, slavně vyhrál! Po cestě kolem domu se 
konalo pravidelné rodinné ježdění na saních. Sněhu bylo 
dost, když se to ujezdilo. Dalo se od nynějšího 
Gregorového dojet až pod Hložkovo, případně dokonce 
k Horákovému. To byly časy! To dnešní děcka ani snad 
neznají! 

Měl jsem štěstí na učitele na naší ZŠ, kde tehdy 
„řediteloval“ pan Karel Zezula. S ním jsem si moc 
rozuměl i dávno po skončení školní docházky. Na našich 
loukách u jeho včelína na Kolebiskách, jsme si povídali 
mnoho hodin. Měl jsem ho rád.  

V roce 1966 jsem začal v kostele ministrovat. To byl 
u nás tehdy P. Stojaspal, který si mě vytáhl z lavice, kde 
mě ani nebylo vidět (bylo mi osm) do sakristie. 
Několikrát jsem mu do kalichu nalil spolu s vínem i šest 
much. “Ty si myslíš, že su mrchožrout?“ A už jsem ji 
měl! Pak přišel P. Horák, bohužel jen na jeden rok. Po 
něm P. Slouka a s ním nádherných 8 let, než byl odejit 
kvůli nevyvěšení vlajky 25. února v roce 1977. Plná fara 
mládeže a v neděli na dvou mších 150 lidí, to muselo 
komunisty strašně štvát. 

   Pokračování příště 
Josef Tomaštík

ONDRÁŠ A JURÁŠ Pověsti z chřibských lesů
A dnes pár řádků o zbojnících... 

Nejznámějšími zbojníky v našem okolí byli Ondráš a 
Juráš, kteří podle historických pramenů pobývali i ve 
skalním útvaru Budačina. 

Ondřej – pán Lysé Hory 
Narodil se 13. října 1680 janovickému fojtovi Ondřeji 
Fucimanovi a jeho ženě Dorotě. Fojt byl v té době 
představitel obce. Funkce fojta se dědila a nástupce 
svého otce vyplácel. Ondráš byl nejstarším synem fojta 
Ondřeje Fucimana, takže nástupnictví mělo připadnout 
jemu. Ale nepřipadlo. Fojtem se stal r. 1709 Ondrášův 
bratr Jan. 

Ondráš měl několik mladších sourozenců – 
Jana, Jakuba, Dorotu, Annu, Magdalenu, Jiříka a 
Kateřinu. Po smrti Ondrášovy matky se jeho 
otec fojt Fuciman znovu oženil a s druhou 
manželkou Zuzanou měl dvě děti – Tomka a 
Marianu. 

Je pravděpodobné, že Ondráš studoval na 
latinských školách, údajně na piaristickém 
gymnasiu v Příboře. Odtamtud měl být vyloučen 
pro rvačky s židovskými spolužáky a zde měla 
mít počátek jeho nenávist vůči Židům, které si 
později Ondráš velmi rád vybíral jako oběti 
svých loupeží. Je pravděpodobné, že předtím, 
než se z Ondráše stal zbojník, byl v armádě, 

odkud patrně zběhl. Předpokládá se, že to mohlo být 
v letech 1695-1709. Některá zobrazení Ondrášovy smrti 
zobrazují, jak Ondráše, tak jeho vraha ve vojenských 
„mundúrech". Podle jedné z legend se Ondřej stal 
zbojníkem kvůli zabití panského drába nebo male-
novického fojta. Je možné, že ho na zbojnickou dráhu 
přivedla rodinná křivda, když se nestal otcovým 
nástupcem ve fojtském úřadě. 

Je pravděpodobné, že se „vyučil na zbojníka" 
u Tomáše Uhorčíka, jednoho z Jánošíkových „horních 
chlapců". Vazby mezi Ondrášovou a Jánošíkovou bandou 
patrně přetrvávaly dále. Koneckonců i Jánošík při 
výslechu uvedl, že někteří jeho zbojníci byli již dříve 
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popraveni při hromadném zúčtování se zbytky Ondrá-
šovy tlupy v Těšíně. 

Je pravděpodobné, že prvním zbojnickým skutkem, 
který Ondráš a jeho banda spáchali bylo přepadení 
panského dvora v Bludovicích (dnes součást Havířova).  
Ono se ani pořádně neví, kdy přesně se ono přepadení 
událo. Ví se, že akce skončila neúspěchem. Předpokládá 
se, že lupičského útoku se zúčastnil Ondrášův bratranec  
Jura Fuciman - řečený Juráš. 

Za prokázanou akci se považuje přepadení zámečku 
v Třebovicích u Ostravy, spojené se zabitím správce 
Pavla Schornera. Ondrášova tlupa řádila ve Frýdku, 
v Bludovicích, na Visalajích, ale nebylo jí zatěžko 
přepadnout zámek v Ustroni nebo dokonce v Lanckroně 
cca 30 km od Krakowa. Banda přepadávala větší  i menší 
osady nejen v Beskydech, ale zabrousila i do Hlučína 
nebo Ráje u Fryštáku (dnes Karviná – Ráj). Někteří 
členové tlupy, včetně Ondráše a Juráše, se měli zúčastnit 
přepadení města Příbora v r.1710. Útok zbojníků byl 
odražen, pět jich bylo zajato. Jeden z nich udal své čtyři 
kumpány, proto dostal milost. Ostatní čtyři byli pověšeni 
na dubech u Příbora. 

Kromě takových větších lupičských výprav se ovšem 
Ondráš a jeho banda nevyhýbali „drobnější kriminalitě". 
Obírali kupce, řemeslníky, hospodské, mlynáře, pocestné 
nebo faráře. Jak bylo výš uvedeno, zvláště měli spadeno 
na Židy. 

Je jasné, že vrchnost nemínila nad Ondrášovou 
činností přivírat oči. Ondráše se snažili dopadnout 

moravští portáši (dnes bychom řekli četníci). Jeho řádění 
měl ukončit z Opole povolaný pluk althanských 
dragounů. Měli ale smůlu. Ondráš byl zabit při 
hospodské rvačce.  

V noci z 31. března na 1. dubna 1715 popíjel Ondráš 
se sedmi svými druhy ve sviadnovské hospodě „U matky 
Hedviky“. V hostinci byl ubytován postřelený člen 
Ondrášovy bandy Schobischowsky a kumpáni ho přišli 
navštívit. Vypitá kořalka a žárlivost na šenkýřku byla 
příčinou roztržky mezi „rabirzi“. Podle protokolu 
z výslechu víme, že když dcera hospodského Hedvika 
Pastrňáková vyzvala Ondráše k tanci, vytrhl mu Juráš 
Fuciman, jeho vlastní bratranec, z ruky valašku a jednou 
ranou ho zabil. Protože za vydání živého či mrtvého 
Ondráše úřadům, byla vypsána odměna, zbojníci  naložili 
Ondráše a zraněného Schobischowského na vůz a odvezli 
do Frýdku, aby si vyzvedli odměnu a vyprosili amnestii. 

Ondrášovo tělo bylo ve Frýdku rozčtvrceno. Jedná 
část byla pro výstrahu pověšena v jeho rodných 
Janovicích.  Ondrášův vrah a jeho partička byli uvězněni, 
ale po několika týdnech propuštěni na kauci. Odměna jim 
vyplacena nebyla. Ovšem snad hned v den propuštění 
přepadli syna těšínského starosty a tím nad sebou 
podepsali ortel. Sám císař Karel VI. nařídil všechny 
Ondrášovy kumpány pochytat. Pět zrádců odeslat na 
galeje do Rijeky, ostatní bez milosti pověsit na nejbližším 
stromě. 

Jurášova parta byla vylákána do Těšína na příslib 
vyplacení odměny za zabití Ondráše, která činila 
100 zlatých. Po svém příchodu do Těšína předstoupili 
před purkrabího, který jim přečetl rozsudek o jejich 
deportaci na galeje a nařídil sebrat jim obušky (valašky).  
Propukla rvačka, při které Juráš pobodal biřice, konšela i 
kata. Jeho kumpán Polenda se zmocnil železných pout, 
rozbil jimi katovi hlavu a zdemoloval místnost. Nakonec 
byli zbojníci přemoženi a uvrženi do žaláře. Skončili na 
galejích a jejich další osud není znám. Tedy až na 
Polendu a Juráše. Ti byli odsouzeni k trestu smrti. 
Polenda byl v Těšíně oběšen a Juráš skončil svůj život 
lámáním okovaným kolem. 

Nu Ondráš očividně nebyl až takový hrdina 
protivrchnosteckého odboje, jak nám podsouvají lidové 
legendy. Koneckonců, s Jánošíkem to jistě nebude jiné. I 
tento slavný slovenský hrdina byl jen obyčejný zloděj a 
lupič.  

To ovšem není vše, co tyto dva zbojníky spojuje. 
Každému z nich přisoudila legenda kouzelný předmět. 
U Ondráše to byl obušek (valaška), u Jánošíka opasek. 
Oba dva „zaškoloval“ Tomáš Uhorčík a mnohé jejich 
legendární činy si jsou až neuvěřitelně podobné.           
Inu…Lidová slovesnost. 

Legendy o Ondrášovi, stejně jako ty Jánošíkové, 
mohly nepochybně přinášet chudým a těžce zkoušeným 
naději a víru, že mají zastání, že může být lépe a že 
křivdy budou potrestány. 

Použité materiály: Jaroslav Bulava; wikipedie 
                                                                                                     

Antonín Stratil                                                                      
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Co si představíte, když se řekne – Indián? 
Já si představím dlouhé černé vlasy, orlí pera, 

strakatého koně, luk a šípy, tomahawk,… 
Takto si lze ale představit pouze část původních 

obyvatel Ameriky. Byla to kultura prérijních jezdců 
a lovců bizonů z Velkých plání, které se rozprostírají 
od Kanady až po Mexiko, mezi řekou Mississippi a 
Skalistými horami. A jsou to právě tyto kmeny, které jsou 
častými hrdiny romantických a dobrodružných knih a 
filmů.  

Jsou to kmeny, o které se zajímáme a jichž se týká i 
náš, již tradiční, Indiánský den. Proběhl v Halenkovicích 
v sobotu 9. července 2022. 

Mezi tyto kmeny Velkých plání patří i velký kmen 
Lakotů (Siouxů), který je naší srdeční záležitostí. 
Z tohoto kmene pochází mnoho 
velkých slavných válečníků – např. 
Sedící Býk a Šílený Kůň, jež spolu 
s dalšími kmeny Šajenů a Arapahů 
porazili v bitvě u Little Big Hornu 
roku 1876 elitní 7. kavalérii. 

K n e jča s tě j š í m d o t a zům 
návštěvníků patří (kromě otázky: 
„Co máte pod tou bederní rouš-kou?
“) otázka:„Kde vzali indiáni pušky?
“ Je to jednoduché. Jako spoustu 
jiných věcí (korálky, nože, pánve, 
sekery, jehly, látky) směn-ným 
obchodem. Zbraně a střelivo byly 
drahé a každý, kdo je chtěl, musel 
být úspěšný lovec a platit nejlépe 
bobřími kožešinami. Ono ani luk a 
šípy nebyly levnou záležitostí. Ten, 

kdo se v táboře zabýval výrobou šípů, obvykle obdržel za 
deset šípů výměnou jednoho koně.  

A my jsme si díky této naší indiánské zálibě 
vyzkoušeli, jaké to je vyrobit si slušný luk a šípy, jak 
vyčinit jelení kůži, jak si ušít mokasíny, jak na 
zdlouhavou ozdobnou výšivku z korálků, jak se šije 
šlachou nebo jak se dá použít močový měchýř zvířete 
jako nepromokavý pytlík. A to zdaleka není všechno. 
Kdybych měl všechno vyjmenovat, to bychom to četli 
dlouho. Tak nečtěte, ale raději si o tom přijďte s námi 
příště na indiánském dnu popovídat do týpí a 
k táborovému ohni.  

Na závěr bych se s Vámi rád pozdravil v jazyce 
Lakotů: „Hau Kóla!“ „Ahoj, příteli!“   

             Súnpi

INDIÁNSKÝ DEN

,,Horňácké kosení" v Malé Vrbce 
Právě zde v sobotu 18. června 
2022 proběhla společenská i 
soutěžní akce pro milovníky 
folkloru a krásné přírody. Byla to 
ukázka krásné ale náročné 
tradice kosení květnatých luk. 
Rád se těchto akcí účastním, 
protože mám rád folklór a 
tradice. 
Tento rok jsem se spolu s panem 
senátorem Josefem Bazalou 
účastnil sečení. Podařilo se mně 
vybojovat za náš region krásné 
druhé místo, kterého si moc 
cením.  
Celý program doprovázela lido-
vá horňácká muzika, s kterou si 
vždycky rád zazpívám. 

Tomášek Nedoma 
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Kolikpak asi ve školce máme budoucích hudebních 
virtuosů? Těžko říct, ale po návštěvě ze Základní 
umělecké školy Rudolfa Firkušného v Napajedlech 
rozhodně ve školce máme spoustu hudebních nadšenců. 
Kytaru, kterou s sebou přinesla paní učitelka, děti 
poznaly hned. Ale netušily, jaké kouzelné tóny kytara 
umí vydávat. Že umí být chvíli smutná, chvíli veselá, 
chvíli si zpívá společně s kamarády a zničeho nic to 
dokáže „rozjet“ na plné kolo. Děti si hned vyzkoušely, 
jestli by jim to na kytaru šlo a podařilo se jim doprovodit 
kamarády při zpěvu. To bylo překvapení, že něco 
takového dokáží.  

Ale co teprve, když pan učitel zaburácel na trombón. 
Děti nadšeně pištěly, poskakovaly a jediný tón stačil 
k ohromujícímu potlesku. Pan učitel sice dětem tvrdil, že 
hrát na dechové nástroje je docela těžké, ale všichni, kteří 
si to vyzkoušeli, prošli na výbornou. Takže kdoví, ale 
možná se opravdu za pár let dočkáme nějakých slavných 
hudebních virtuosů z Halenkovic.

MATEŘSKÁ ŠKOLA Návštěva ze Základní  
umělecké školy

ODPOLEDNE S MAMINKAMI 
Žabičky 
Ve čtvrtek 19. května se konalo ve školce Odpoledne pro maminky. S radostí a nadšením jsme se těšily, co na nás ve 
školce od dětí a paní učitelek čeká. Více jak hodinka společného času byla vyplněná malováním, básničkami, zpěvem, 
tvořením, hrami, dárečky, ale hlavně radostí, smíchem a rozzářenýma očima našich dětí, ale i nás dospělých. Bylo milé 
nakouknout pod pokličku, jak paní učitelky s dětmi ve školce pracují a myslím si, že se maminky a jeden tatínek, díky 
hrám jako Posuň lano, Přesaď se či Slep se, vrátili zpět do dětských let a byly si se svými dětmi ještě blíž.  

Paní učitelky dělají svoji práci opravdu s láskou a nadšením, což bylo vidět na zapálenosti dětí ukázat, co se 
naučily. Velké díky za toto krásné odpoledne.                                                                                                            Maminka Jana 

Ježečci a Krtečci 
Ve středu 18. května jsme byly pozvané na Odpoledne s maminkami. 
Čekalo nás nejedno překvapení. Nejdříve jsme si s dětmi vzájemně barvou 
namalovaly ruce a pak je obtiskly na papír s básničkou, který jsme pak 
dostaly zalaminátovaný. Bude tak tvořit milou vzpomínku na tento den. 

Pak jsme společně pískovali srdíčko. Pískování barevným pískem je 
relaxační metoda malování obrázků, kdy postupně odlepujete části 
obrazce, na který pak nasypete barevný písek, 
který se tam hned nalepí. Vytvoří se tak 
originální obrázek, vždy krásně vymalovaný. 
Osobně jsem si tuto metodu chtěla vždy 
vyzkoušet, takže určitě si koupím písky 
domů, protože dcerka mě nenechala a chtěla 
vše sypat sama. Pak děti vytvořily kruh a 
společně zarecitovaly pár básniček, které se 
naučily s paními učitelkami.  

A následovalo asi největší překvapení, 
děti nám přinesly zmrzlinový pohár, který 
sami ozdobily ovocem. 
Děkujeme za krásné odpoledne ve školce.  

Maminka Naďa  
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V pátek 27. května si základní škola ve spolupráci 
s místními složkami připravila pro děti zábavný den plný 
her a soutěží. I my z mateřské školy jsme se vydali 
podívat se, co se to na hřišti, v hasičárně a na Větřáku 
děje.  

V hasičárně páni hasiči dětem povyprávěli o své 
náročné a mnohdy nebezpečné práci, ale hlavně se děti 
mohly podívat na ukázku hasičské techniky, na skvělá 
hasičská auta i na kvalitní hasičskou výstroj. U místních 
zahrádkářů jsme si osvěžili své znalosti o místních 
stromech, keřích a bylinkách. Laskavé sestřičky od 
Červeného kříže nám zalepily kdejakou bolístku a my 
jsme si vyzkoušeli obvazování zranění na plyšovém 
kamarádovi medvědovi. Místní modeláři nám představili 
své dokonalé modely letadel. Bylo toho tolik, že na 
výšlap za myslivci na Větřák jsme se ani nedostali. 

 Nevadí, tak třeba zase příští rok.

SPORTOVNÍ DEN

HURÁ ZA DINOSAURY
Celí natěšení a s batůžky plnými dobrot od maminek 
jsme se začátkem června neohroženě vrhli vstříc 
dinosauřímu dobrodružství. Popravdě, trošičku jsme se 
báli, jestli si z nás některá krvelačná příšera neudělá 
svačinku, ale paní učitelky slibovaly, že nás ochrání, tak 
jsme jim zkrátka museli věřit. Ale měly pravdu.  

Vrátili jsme se všichni, nikoho nikdo nespolkl. 
Naopak. My jsme skoro ani polykat nemohli, jak jsme 
s pusinkami dokořán koukali kolem sebe. Nejdřív jsme 
se projeli speciálním dinovláčkem, který je sice vláček, 
ale vůbec nejezdí po kolejích. Protože k dinosaurům totiž 
koleje nevedou. K těm vede velikánská brána, která se 
před námi otevřela, a tam už byli oni. Obrovští dinosauři, 
kterým, narozdíl od nás, vůbec nevadilo, že trošku prší. 
Stáli statečně v dešti, někteří na nás kývali hlavami, 
někteří dokonce i křičeli a byli obrovští a tajemní.  

Z neuvěřitelného světa dinosaurů nás vláček odvezl 
zpět do zoo plné roztomilých zvířátek, která jsme mohli 
krmit, někdy si je i pohladit, všechno si dobře 
prohlédnout. Tam už jsme se vůbec nebáli.  

No a hlavně jsme si mohli sníst tu svačinu z batůžku. 
Bez té by to nebyl ten správný výlet.

Když mají děti svátek, je potřeba to pořádně oslavit. My 
jsme slavili velkým výšlapem na Dolinu ke Kolibě.  

Nebyl to ale jenom výšlap. Kdepak. Na konci cesty 
na nás čekali krásní čtyřnozí kamarádi připravení udělat 
nám radost. Protože víte, odkud je nejkrásnější pohled na 
svět? No přeci z koňského hřbetu! 

A bylo to opravdu nádherné. Jízdou na konících ale 
den ještě nekončil. Aby měla radost i naše bříška, 
pochutnali jsme si na výborných opečených špekáčcích. 
Mňam, to byla dobrota. Svátek dětí by měl být každý 
den.

Den dětí u koníků
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Z DENÍKU DÍTĚTE NA ŠKOLCE V PŘÍRODĚ
Dobře, můžu si vzít pět věcí, ale ani o jednu víc. Už 

je mám všechny v kufru a mamka ho pro jistotu zavřela a 
odnesla pryč.  
PONDĚLÍ – DEN ODJEZDU, DEN PRVNÍ 

Přišli jsme normálně do školky. Ostatní už tam taky 
jsou. Všechno vypadá na běžný den ve školce. Teda až na 
ty kufry, kterých je plná šatna. Bavili jsme se, že se na tu 
„přírodní školku“ opravdu moc těšíme. Jen pořád nevím, 
co to vlastně jako bude. To budeme s kufrem někde na 
louce a v lese? Vlastně je to jedno. Ono to nějak bude. 
Rodiče i učitelky pořád tvrdí, že to bude super, tak 
doufám, že bude.  

Posnídali jsme a šli jsme na zahradu. A pak přijel 
autobus! Bomba! Nastoupili jsme do autobusu, kde už 
seděly nějaké jiné děti. Říkaly, že taky jedou na tu školku 
do přírody. Že jsou ze školky z Pohořelic a že tam budou 
s námi. No tak fajn, vypadají sympaticky. Snad je ta 
louka s lesem dost velká. Paní učitelky s řidičem 
naskládali naše kufry někam dolů pod autobus a pak jsme 
začali odjíždět. Bez učitelek! Ty zůstaly stát venku a 
mávaly nám! Co to má jako znamenat??? Uf, že prý se 
jenom otočíme a pak nastoupí i učitelky. Paní učitelky 
říkaly panu řidiči, ať se jede otočit na točnu. On řekl, že 
tady je to dobré. Tak se točíme. Hned na parkovišti u 
kostela. Řidič pořád popojíždí dopředu a dozadu a ptal 
se, jestli je tam nějaké auto. On prý žádné nevidí. 
Kámoška říkala, že tam měla zaparkované auto její 
mamka. Učitelky venku si zakrývají oči. Asi moc svítí 
slunko nebo co. Nadskočilo to a řidič říkal, že jsme na 
chodníku, ale už je to prý v pohodě. To auto tam fakt 
stojí. Učitelky se smějí a nastoupily za náma. Tak už 
jedeme.  

Jízda trvá asi tisíc let, ale učitelky pořád tvrdí, že už 
tam budeme. Jedeme do šíleného kopce. Učitelky říkaly 

řidičovi, že to bylo kdesi za náma. Tak 
jsme se otočili. Učitelky říkaly, že to 
bylo proto, abysme lepší najeli. Prý se 
shora líp najíždí.  
Je to tu super. Je tu krásný růžový 
hotel. Takže nespíme na louce. Ale ta 
je tu taky. I ten les.  
Máme každý vlastní pokoj. Mohli jsme 
si vybrat, kdo s kým bude bydlet na 
pokoji. Perfektní! Je to jako mít svůj 
vlastní pokojíček, ale navíc s kama-
rádama. Tak to je bomba! 
Na pokoji je to skvělé. Můžeme se 
chodit i navštěvovat za jinými ka-
marády. Tohle je ta nejlepší věc v mém 
životě. Chvilku jsme řádili a pak jsme 
se šli projít kolem hotelu. Je tu úžasné 
dětské hřiště se skluzavkou, houpač-
kami a dlouhou opičí dráhou. A taky je 
tu bazén. Když prý bude moc horko, 
tak půjdeme i do vody. Jasně, že umím 
plavat. To je úplně v pohodě. 

KDYSI V NEURČITÉM ZIMNÍM OBDOBÍ 
Paní učitelka dnes mamince ve školce něco říkala a 

mamka pak byla v tak dobré náladě, že jsem si pak 
v obchodě mohlo vybrat i bonbón s hračkou, o čemž 
mamka za běžných okolností říká, že je to naprostý 
nesmysl. 

Doma pak taťkovi něco s úsměvem říkala a taťka pak 
vypadal taky náramně šťastně. 

Večer za mnou přišli do pokojíčku a říkali mi, jestli 
chci s dětmi ze školky jet na školku v přírodě. Úplně 
nevím, co to znamená, ale vypadali tak nadšeně, že asi 
pojedu. Říkali, že tam bude spousta zábavy, budeme hrát 
hry, koupat se, chodit do lesa, dělat diskotéky, celý den 
budu s kámošema, … No zní to fakt super, takže do toho 
asi půjdu. 

Děti ve školce taky mluví o školce v přírodě. Shodli 
jsme se na tom, že vlastně nevíme, o co půjde, ale 
protože všichni rodiče jsou z toho tak nadšení, bude to 
asi vážně skvělé a dohodli jsme se, že do toho jdeme.  
NEDĚLE – DEN DO ODJEZDU  

Balíme s mamkou kufr. Už jsem v něm bylo třikrát 
schované a bafalo jsem na každého, kdo šel kolem. 
Všichni se báječně lekli. Potom mi maminka moc hezky 
ukazovala, kde co mám v kufru uložené, abych to dobře 
našlo. Krabičku s věcmi na umývání (takové ty 
zbytečnosti jako je kartáček, pasta, mýdlo, apod.) už 
jsem třikrát odneslo zpátky do koupelny a mamka už ji 
třikrát vrátila. No dobře, tak to tam nechám.  

Maminka říkala, ať si donesu pár věcí, které si chci 
vzít s sebou. Tak jsem si to nanosilo na hromadu. 
Nevědělo jsem, že můžu mít ještě další kufr na své věci. 
To je fakt skvělé.  

Zlobím se! Prý, že si můžu vzít, co chci! Můžu 
maximálně dvě věci! To není fér!  
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Poobědvali jsme v normální dospělácké jídelně a pak 
byl odpolední klid. No konečně! Bylo jsem úplně 
vyřízené. Kámoši na pokoji ale vůbec nechtěli spát. Tak 
teda nespím taky. (Jejda, já bych si tak strašně chtělo 
zdřímnout)! Chtěli jsme jít z pokoje někam na návštěvu. 
Učitelky ale seděly na chodbě a nepustily nás. Musíme 
být teda na pokoji. (Proč si nemůžu chvilku lehnout? Jim 
se vážně nechce spát???) Najednou jsme uslyšeli 
z chodby nějakou hudbu. Takovou, co si mamka s taťkou 
pouští z rádia. Vykukli jsme ven a na chodbě byla 
normálně párty. Tančily i učitelky s ostatními dětmi. Tak 
to je něco! 

Šli jsme na procházku do lesa. Najednou si někdo 
všiml zvláštního stromu. Normálně z něho visely kyselé 
pásečky! Fakt nekecám! Kyselé žvýkací pásečky! Co to 
tu roste? A taky jakýsi papír. Posadili jsme se pod ten 
strom a učitelky začaly číst z toho papíru. Bylo to něco 
jako pohádka o třech loupežnících – Kudlafousovi, 
Mordodejovi a Hadimírovi, kteří tady v těch lesích kdysi 
loupili. Jednoho dne chtěli oloupit i kněžnu Alinku, která 
tudy projížděla až k nám do Napajedel na velký bál. Ta je 
ale proklela a od těch dob jsou v 
těchto lesích zakletí a musí tajně 
konat dobré skutky, aby jejich duše 
nalezly pokoje. A taky jim někdo 
musí pomoct, aby byli zachráněni. 
Prý, jestli se ale najde někdo tak 
statečný, aby jim pomohl. To se asi 
nenajde. Mělo jsem dost nahnáno. 
Jedna kámoška dokonce dost 
fňukala. Popravdě – taky se mi 
chtělo fňukat, ale všichni ostatní se 
tvářili, že jsou úplně v pohodě. A 
pak dokonce začali hulákat, že těm 
loupežníkům pomůžeme. Jak jako 
pomůžeme? Jsou úplně padlí na 
hlavu nebo co? Všichni pořád 
hulákali, že pomůžeme, tak jsem 
hulákalo taky, co jsem mělo dělat 
jiného? Co že to budeme dělat? 
Vrátili jsme se k hotelu a tam byl 
před vchodem kus obrazu. Fakt! 
Kus obrazu kněžny Alinky. Když ji 
totiž ti loupežníci přepadli a ona 

vyslovila kouzlo, kterým je proklela, obraz, který vezla 
s sebou v kočáře, se rozpadl na šest kusů. Ty kusy se 
musí spojit a loupežníci pak budou zachráněni. A jeden 
z těch kusů byl u našeho hotelu. Takže ono se to vážně 
děje??? 

Povečeřeli jsme a šli jsme na pokoje. Okoupali jsme 
se, což bylo hrozně srandovní, protože všichni pořád 
něco hledali a nevěděli, kde mají pyžama a kartáčky a 
mýdla. Pak už to ale srandovní nebylo. Začalo jsem mít 
takové ty divné pocity v krku. A taky v očích. A v bříšku. 
A pak mi došlo, že se mi strašně stýská. A nebylo jsem 
v tom samo. Začalo se najednou stýskat tak jako všem. 
Vlezli jsme si do postelí a paní učitelka mi slíbila, že u 
mě bude celou noc. Přečetla nám pohádku a pak nám 
dlouho zpívala až jsem skoro spalo. Když odcházela, 
slíbila, že se zase vrátí. Na chodbě jsem ji slyšelo říkat 
druhé paní učitelce, která zrovna probíhala kolem našeho 
pokoje (učitelky večer vždycky pobíhaly mezi pokoji, 
slyšelo jsem je pořád), že tady už je to dobré, na dvojce, 
že už byla, na trojce, že je Verunka a zadní pokoje jsou 
prý v pohodě. Asi to byl nějaký kód nebo co. Tak už jsem 
potom spalo.  

Nespalo jsem ale dlouho. Vzbudil mě zase ten divný 
pocit. Tak jsem šlo hledat učitelku, protože tam nebyla. 
Na chodbě bylo normálně světlo, což bylo fajn. Slyšelo 
jsem učitelky, jak někde mluví. Byly hned na začátku 
chodby, to jsem si oddechlo. Tak si se mnou paní učitelka 
šla zase lehnout. Říkala, ať si klidně lehnu, že se jenom 
osprchuje. Radši jsem ji čekalo na chodbičce před 
koupelkou, pro jistotu, aby věděla, že tu fakt jsem. A 
spali jsme. V noci jsem se párkrát probudilo nebo mě 
probudilo, že se někde probudil někdo jiný, ale už to bylo 
dobré, paní učitelka tam vždycky byla.  

Pokračování příště 

Texty a foto školky: Ilona Plisková
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Ve čtvrtek 16. června 2022 se děti a jejich nejmilejší 
maminky, tatínkové a ostatní příbuzní a známí sešli 
slavnostně naladění v sále Obecního úřadu Halenkovice. 
Konala se totiž významná událost v životech školkových 
dětí PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ NA ŠKOLÁKY.   

Jelikož letošní třída předškoláků je plná energie, 
secvičili s paní učitelkami živelné aktivní pásmo 
inspirované přírodními živly. Na pódium vtrhly jako 
divoká bouře za zvuků hudby Antonia Vivaldiho – Letní 
bouře, ovšem v moderním podání s elektrickou kytarou. 
Děti rozvířily horký letní vzduch tancem s pet lahvemi 
naplněnými vodou až se obecní úřad otřásal. Následně 
přišlo zklidnění za zvuků deště a rockové hudby, při 
kterém děti měly možnost se více pohybově vyjádřit. 
Kdo by po těchto skladbách měl ještě pochybnosti 
o kvalitách našich dětí, povyprávěly holčičky básničku 
Jiřího Žáčka – K čemu jsou holky na světě. A aby to 

klukům nebylo líto, přispěli i oni básničkou Jiřího Žáčka 
– Páni kluci jsou tu k tomu, aby svět byl veselý…  

Celé pásmo pak děti završily písní o zlaté rybce, ve 
které vyjádřily přání, aby zde byly rychle prázdniny (což 
se jim velmi rychle splnilo).  

A pak už se stala ta dlouho očekávaná věc – pasování 
na školáky! Kdo odvážně prošel dešťovou balonkovou 
branou, ten mohl být povýšen do stavu školáckého! 

Nezbývá tedy než našim milým dětem popřát, ať 
jim celý život prší jen štěstí, ať se jim i bez zlaté 
rybky splní tisíce přání a ať těch bouří, z nichž jedna 
opravdová se jim jejich tancem podařila přivolat, ať 
je těch životních bouří co nejméně! 

Ilona Plisková 

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
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Vanesska Pavelková 
Emánek Oliva 
Lilianka Nováková 
Amálka Ančincová 
Evička Hanáčková 
Daneček Rada 
Beník Frolík 
Helenka Sklenaříková 
Patrik Žiga 
Štěpánek Juřena 

VELKÉ DÍKY, PANÍ UČITELKY

PŘEDŠKOLÁCI   2022

Anežka Kašpárková 
Simonka Fojtíková  
Izabelka Kylarová 

 Miuška Čanyi 
Darinka Žigová  

Mariánek Gajdošík 
 Lukášek Režný 

 Eliška Planá 
Rozárka Hladilová 
Mareček Bařinka
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ŽABIČKY

JEŽEČCI
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Ke dni 31. 8. 2022 odešla do starobního důchodu paní učitelka Marie Mihálová, 
která pracovala v halenkovické mateřské škole neuvěřitelných 42 let, z toho většinu 
své pedagogické dráhy jako ředitelka nebo zástupkyně ředitele pro mateřskou školu. 
Během jejího působení v mateřské škole začali předškoláci jezdit na školku v přírodě 
a byl zajištěn předplavecký výcvik pro děti. „Školkáčci“ mohli navštěvovat zájmové 
kroužky při mateřské škole a také se účastnili mnohých soutěžních klání. Paní 
Mihálová zorganizovala několik společných výletů dětí, rodičů a učitelů. Za jejího 
vedení se objevily i zcela nové aktivity – např. uzavírání přírody s dědečkem 
Mecháčkem, podzimní tvoření s rodiči, vánoční a velikonoční dílničky, slavnostní 
rozloučení s předškoláky a další. 
Nelze opomenout i veřejnou činnost, což představuje mnohaletou pomoc p. 
Mihálové při organizaci karnevalů, drakiád, zajišťování programu na vítání občánků, 
nácvik kulturních programů pro setkávání seniorů, na rozsvěcování vánočního 
stromečku a mnoho jiných. Více než dvě desetiletí pracovala ve funkci předsedkyně 
kulturní komise, která zajišťovala množství kulturních a společenských akcí v obci. 
Během jejího „ředitelování“ byla v mateřské škole zřízena nová šatna, jídelna a malá 
tělocvična pro děti, proběhla rekonstrukce sociálního zařízení a uskutečnilo se 
rozšíření mateřské školy kontejnerovou přístavbou. 

Zasloužila se také o navázání spolupráce s mateřskou školou v Kreischi v Německu. Paní Mihálová je 
zakladatelkou Výletu do pohádky, při níž v průběhu téměř třiceti let tuto akci organizovala, propagovala a získávala 
každoroční obrovskou návštěvnost. 

Za dlouholetou práci pro halenkovické předškolní vzdělávání i za práci v oblasti společenské a 
kulturní v rámci naší obce patří p. Marii Mihálové velké poděkování  
s přáním zaslouženého odpočinku a pevného zdraví do dalších let. 

                                                                            Marie Kašíková 

Maruško, děkujeme!

KRTEČCI
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Celkem přihlášeno: 50 dětí 
Ranní družina: celkem 32 dětí 
Odpolední družina: 
1. oddělení: vychovatelka: Blanka Stuchlíková 
celkem 25 dětí (1. třída – 15 dětí, 2. třída – 10 dětí) 
2. oddělení: vychovatelka: Mgr. Pavla Kašpárková 
celkem 24 dětí (2. třída – 12 dětí, 3. třída – 10 dětí, 4. 
třída – 2 děti) 

1. TŘÍDA 
Třídní učitel: Mgr. Hana Čechová 
Počet žáků: 17 (6 chlapců,11 dívek) 
Prospěch: prospěli s vyznamenáním: 17 žáků 
Samé jedničky: Jiří Čevela, Sofie Daňková, Eliška 
Drábková, Eliška Mészáros, Sofie Hamerníková, Lucie 
Hubáčková, Diana Chochulová, Zuzana Janušková, Jan 
Kučera, Matěj Mišurec, Amálie Navrátilová, Marianna 
Pavelka, Jiří Sudolský, Radek Šurmánek, Lenka 
Zapletalová 
Pochvala třídního učitele a knižní odměny: Sofie 
Daňková, Diana Chochulová, Eliška Mészáros, 
Marianna Pavelka, Matěj Mišurec, Amálie Navrátilová, 
Lenka Zapletalová 
Panel cti: Diana Chochulová – za aktivitu, výborný 
prospěch a pěkné chování 

2. TŘÍDA 
Třídní učitel: Mgr. Tereza Abrahamová 
Asistent pedagoga: Marta Moučková 
Počet žáků: 23 (12 chlapců, 11 dívek) 
Prospěch: prospělo s vyznamenáním: 21 žáků 
Samé jedničky: Daniel Flora, Daniel Hanáček, Sára 
Horková, Petr Huleja, Edita Jánošíková, Sofie 
Kašparová, Lucie Kedrová, David Kocourek, Marek 
Machala, Eva Pechtorová, Eliška Trvajová, Zlata 
Trvajová, Tomáš Urban, Alex Vachuta, Ela Vičánková 
Prospěli: 2 žáci 
Pochvala třídního učitele a knižní odměny: David 
Kocourek, Tomáš Urban, Alex Vachuta, Daniel Flora, 
Lucie Kedrová 
Panel cti: Lucie Kedrová – za výborný prospěch 

3. TŘÍDA 
Třídní učitel: Marta Skýpalová 
Počet žáků: 16 (6 chlapců, 10 dívek) 
Prospěch: prospělo s vyznamenáním: 14 žáků 
Samé jedničky: Jakub Čányi, Liliana Chludová, Eliška 
Kašpárková, Nela Nekorancová, Anna Pavelka, Šimon 
Pliska, Emily Súkupová, Sára Zapletalová 
Prospěli: 2 žáci 
Pochvala třídního učitele a knižní odměny: Jakub Čányi, 
Liliana Chludová, Eliška Kašpárková, Nela Neko-
rancová, Anna Pavelka, Šimon Pliska, Emily 
Súkupová, Sára Zapletalová 

Panel cti: Jakub Čányi – za výborný prospěch a plnění 
si svých školních povinností 

4. TŘÍDA 
Třídní učitel: Mgr. Petra Barcuchová 
Počet žáků: 20 (14 chlapců, 6 dívek) 
Prospěch: prospělo s vyznamenáním: 16 žáků 
Samé jedničky: Filip Dundálek, Noemi Frolíková, 
Samuel Hanáček, Vladimír Hladil, Aneta Jánošíková, 
Samanta Petrášová, Jiří Janeček 
Prospěli: 4 žáci 
Pochvala třídního učitele a knižní odměny: Noemi 
Frolíková, Aneta Jánošíková, Samanta Petrášová, 
Tobias Kocáb, Vladimír Hladil, Jiří Janeček 
Panel cti: Vladimír Hladil – výborný prospěch, aktivní 
ve vyučování 

5.A TŘÍDA 
Třídní učitel: Mgr. Pavla Svitáková 
Asistent pedagoga: Veronika Miklášová 
Počet žáků: 16 (10 chlapců, 6 dívek) 
Prospěch: prospělo s vyznamenáním: 10 žáků 
Samé jedničky: Roman Slezák 
Prospělo: 6 žáků 
Pochvala třídního učitele a knižní odměny: Hana 
Machalová, Roman Slezák, Ema Kedrová, Petr 
Gabrhelík 
Panel cti: Hana Machalová – velmi dobrý prospěch, 
pozitivní přístup 

5.B TŘÍDA 
Třídní učitel: Mgr. Marcela Palúchová 
Počet žáků: 15 (6 chlapců, 9 dívek) 
Prospěch: prospělo s vyznamenáním: 9 žáků 
Samé jedničky: Pavlína Fürstová, Zuzana Surá 
Prospělo: 5 žáků 
Neprospěl: 1 žák 
Pochvala třídního učitele a knižní odměny: Veronika 
Vičánková, Amálie Sudková, Zuzana Surá, Kristian 
Kocáb, Tereza Kašíková 
Panel cti: Tereza Kašíková – za celkový kladný přístup 
ke školním povinnostem, práci pro třídu 

6. TŘÍDA 
Třídní učitel: Mgr. Libor Lízal 
Asistent pedagoga: Blanka Stuchlíková 
Počet žáků: 24 žáků (10 chlapců, 14 dívek) 
Prospěch: prospělo s vyznamenáním: 14 žáků 
Samé jedničky: Šárka Bařinková, Johana Hladilová, 
Hannah Kovalovská, Helena Hrubanová, Šárka Juřenová, 
Rostislav Trvaj 
Prospělo: 10 žáků 
Pochvala třídního učitele a knižní odměny: Šárka 
Bařinková, Johana Hladilová,Helena Hrubanová, 
Šárka Juřenová, Hannah Kovalovská, Rostislav Trvaj 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prospěch a chování za 2. pololetí  
školního roku 2021/2022
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Panel cti: Hannah Kovalovská – za výborný prospěch a 
vzorné chování 

7. TŘÍDA 
Třídní učitel: Mgr. Monika Urbancová 
Počet žáků: 26 (19 chlapců, 7 dívek) 
Prospěch: prospělo s vyznamenáním: 14 žáků 
Samé jedničky: Petr Kvapil, Petra Mrázková, Norbert 
Pešl, Tobiáš Pliska 
Prospělo: 11 žáků 
Neprospěl: 1 žák 
Pochvala třídního učitele a knižní odměny: Petr Kvapil, 
Tobiáš Pliska, Daniel Očadlík, Jakub Šimík, Ludmila 
Juřenová, Jiří Musil, Norbert Pešl, Petra Mrázková 
Panel cti: Ludmila Juřenová – za výborný prospěch a 
pěkné chování 

8. TŘÍDA 
Třídní učitel: Mgr. Pavla Manová 
Počet žáků: 26 (14 chlapců, 12 dívek) 
Prospěch: prospělo s vyznamenáním: 9 žáků 
Samé jedničky: Leona Prokopová, Roman Vašíček 
prospělo: 16 žáků 
Neprospěl: 1 žák 
Pochvala třídního učitele a knižní odměny: Roman 
Vašíček, Leona Prokopová, Kateřina Železníková 
Panel cti: Kateřina Železníková – za snahu, píli, ochotu, 
práci pro třídu a zlepšení studijních výsledků 

9. TŘÍDA 
Třídní učitel: Mgr. Bohdana Ambrožová 
Počet žáků: 19 (8 chlapců, 11 dívek) 
Prospěch: prospělo s vyznamenáním: 7 žáků 
prospělo: 12 žáků 
Pochvala třídního učitele a knižní odměny: Markéta 
Kubičíková, Aneta Kučerová, Barbora Bařinková, Jana 
Berzedyová, Nikola Daňková 
Panel cti: Markéta Kubičíková – za příkladnou práci pro 
třídu, vynikající prospěch 

CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 
Za druhé pololetí bylo na prvním a druhém stupni 
celkem uděleno: 
- 15 napomenutí třídního učitele  
- 3 důtky třídního učitele. 

Byly uděleny za: nekázeň o přestávkách, za nekázeň a 
vyrušování při výuce, za neplnění školních povinností, za 
porušování školního řádu. 

Mgr. Olga Idesová 
zástupkyně ředitelky školy

NEJLEPŠÍ ŽÁK ŠKOLY

Klára Valentíková  
Ocenění získala za výborný 

prospěch, vzorné chování, 
reprezentaci školy  

v soutěžích a olympiádách  
během celé školní docházky.
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Aby škola nebyla jen učení, strávili jsme jeden den 
trochu jinak. Konečně jsme si letos mohli užít Den dětí, 
který jsme oslavili v pátek 27. května 2022. 

Děti se rozdělily do dvanácti týmů napříč všemi 
ročníky, takže v každém týmu se sešli žáci od 
nejmladších prvňáků po nejstarší deváťáky. Síly byly 
vyrovnány a k tomu se děti vzájemně více poznaly. 

Ve spolupráci s modeláři, fotbalisty, florbalisty, 
zdravotníky, zahrádkáři, hasiči a myslivci bylo 
připraveno deset stanovišť. Někde se žáci dozvěděli nové 
informace a vyzkoušeli si své znalosti, jinde museli 
prokázat své sportovní dovednosti. Součástí programu 
byla procházka na mysliveckou chatu na Větřáku a 
návštěva hasičské zbrojnice. Tímto děkujeme všem 
spolupracujícím za čas, který s námi strávili a za 
program, který připravili. 

Na závěr čekala všechny děti sladká odměna a pět 
nejlepších týmů bylo oceněno diplomy a drobnými 

dárky. Nicméně nebylo nutné zvítězit, ale užít si 
příjemné, slunečné dopoledne. 

Dagmar Dudíková 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚTSKÝ DEN

Dětský den – poděkování 
Ředitelství ZŠ Halenkovice vyslovuje poděkování všem organizacím, které se aktivně zúčastnily Dětského dne 
v pátek 27. 5. 2022.  

Zástupci jednotlivých složek vytvořili stanoviště a pro žáky naší školy si připravili úkoly dle svého zaměření. 
Děti poznávaly a soutěžily ve znalostech o zvířatech žijících ve volné přírodě, učily se poznávat dřeviny a jejich 
plody či listy, seznámily se s hasičskou technikou, poznávaly modelářské výrobky, předvedly své dovednosti ve 
zdravotnictví nebo plnily praktické úkoly s kopacím míčem či florbalovou hokejkou.  

Velmi si vážíme této nově navázané spolupráce naší školy s místními organizacemi. Jmenovitě děkuji těmto 
zástupcům jednotlivých složek: 

ČČK: Ing. Eliška Trvajová, Mgr. Jarmila Tělupilová, Marie Pavelková, Božena Chytilová 
Hasiči: Mgr. Michal Palúch, Josef Gabrhelík ml., Bronislav Režný, Filip Juřena, Filip Liška 
Myslivci: Martin Jančík, František Tomaštík, Drahomír Plšek, Josef Marcaník, Josef Čevora 
Modeláři: Jaroslav Vičánek, František Vojtek a členové modelářského klubu Pohořelice 
TJ Sokol: Mgr. Ondřej Gabrhelík, Richard Vašíček 
Florbal: Jaroslav Jurásek, Veronika Idesová 
Zahrádkáři: Lukáš Kuchař, František Gabrhelík, Dalibor Stuchlík 

PaedDr. Marie Kašíková 
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice
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Škola v pohybu 
Naše škola se zapojila do projektu Škola v pohybu. 
V rámci hodin tělesné výchovy si děti z první třídy 
vyzkoušely různé hry s běžně dostupnými pomůckami. 
Ukázkovou hodinu vedl zkušený pan trenér Mgr. Petr 
Zapletal. Děti si užily zábavu a legraci. Aktivity byly 
velmi inspirující i pro učitele tělocviku. Hlavním cílem 
projektu je vzbudit u dětí zájem o pohyb a sport. 
Moc děkujeme za milou a inspirující návštěvu! 

T. Abrahámová 

Hurááá…jedeme na výlet! 
Žáci 1. a 2 .třídy se 
už několik týdnů 
těšili na společný 
výlet za dinosaury. 
Dobrodružnou ces-
tu proti proudu 
času podnikli ve 
městě Vyškov. Plni 
nadšení nasedli do 
speciálního Dino-
Expres vláčku, kte-
rý projíždí centrem 
města a přivezl je 
do areálu Dino-
Parku. Cestou ve-
sele mávali na po-
zdrav všech kolemjdoucím. 

DinoPark je vybudován v prostředí rozlehlého 
lesoparku. V dětech vzbudil pocit, že vjíždí do opravdové 
„džungle“, ve které jsou rozmístěny desítky modelů 
druhohorních dinosaurů v životních velikostech. Některé 
z nich i pohyblivé a ozvučené, o to víc děsivé. 

Děti shlédly i 3D film Zachraňte mládě, ve kterém 
mohly rozhodovat o osudu mláděte dinosaura, proz-
koumaly dětské paleontologické hřiště i speciální boudu 
s „dinosauřím řevem-hurikán“, který měl velký úspěch. 

Všichni se moc těšili, až zavelíme rozchod, a oni si 
konečně koupí výbornou kuličkovou zmrzlinu, párky 
v rohlíku a jiné suvenýry. 

Po dinosauřím dobrodružství nás vláček převezl zpět 
do areálu ZOOParku. Ten je zaměřen na domácí zvířata. 
Děti byly nadšené. Některá zvířátka si mohly i pohladit a 
nakrmit. 

Výlet se moc vydařil a těšíme se na další společné 
zážitky. 

Hana Čechová

Výlet 3. a 4. třídy 
Ráno v 7:30 jsme vyjeli do Teplic nad Bečvou. Tam jsme 
se šli podívat do Zbrašovských aragonitových jeskyní. 
V jeskyních jsme se dozvěděli něco o jejich vzniku. 
Viděli jsme krápníky. Také jsme si nakoupili suvenýry. 
U řeky Bečvy jsme se nasvačili a koupili si něco 
dobrého. 

Pak nás autobus zavezl do Týna nad Bečvou na hrad 
Helfštýn. Tam jsme měli prohlídku. Od průvodce jsme se 
dozvěděli o pestré historii hradu a taky pověsti, třeba tu 
o Zelené paní. Viděli jsme i díla kovářů, kteří se každý 
rok na Helfštýně schází. Prošli jsme celý hrad, vystoupali 
na vyhlídkovou věž. 

Protože jsme měli velký hlad, koupili jsme si 
v restauraci pořádný oběd. Nevynechali jsme ani obchod 
se suvenýry. 

Na výletě se nám moc líbilo. 
žáci 4. třídy 

Za vědou do VIDA 
Ano, je to tak! Žáci pátých tříd se vydali za vědou do 
VIDA parku v Brně, kde prozkoumali expozice 
rozdělené do šesti sekcí: Planeta, Civilizace, Člověk, 
Mikrosvět, Dětské science centrum a Venkovní 
expozice. Aby toho nebylo málo, žáci zhlédli science 
show s názvem Detonátor, při které se mohli trochu bát 
a také se něco dozvědět o výbuších. 

Na závěr žáci absolvovali program „Chytřejší než 
Holmes“, při kterém plnili úkoly a v expozicích hledali 
odpovědi na otázky, které je přivedly k malému 
pokladu. 

A jakže jsme se všichni do Brna dopravili? Také 
trochu dobrodružně. Nejprve náhradní autobusovou 
dopravou směr Moravský Písek, poté vlakem a 
nakonec tramvají. Snad si každý přišel na své a byl 
spokojený. 

P. Svitáková 
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Dne 20. 5. 2022 se naše třída 9. ročníku, v pro nás až 
moc brzkých ranních hodinách, snažila vyjet na školní 
výlet do vzdáleného českého města – Prahy. 

Po tříhodinové cestě vlakem, které se zhostil každý 
jinak (někteří ji prospali, projedli nebo jen poslouchali 
písničky, bavili se s ostatními), jsme konečně dojeli na 
místo. Celí šťastní, že už nesedíme ve vlaku. No jo, to 
jsme ještě nevěděli, že nám počasí nastraží pořádný 
pařák a do nohou si našlapeme 12 kilometrů. 

Naše první zastávky? Václavské náměstí, Národní 
muzeum, Národní divadlo a přechod, na kterém velmi 
"milý" pán zajel skoro půlku třídy se slovy, že tam 
nemáme co dělat a máme jít do určitých končin světa. 

Dále naše výprava vedla na nedaleký Petřín. Nebudu 
Vám lhát, trošku jsme cestou umírali. Sice ano, kopce 
máme na Halenkovicích také a jsme na ně zvyklí, ale 
Petřín s pražícím sluncem do zad se opravdu nedal 
zvládnout jen tak. Na kopci se všichni rozeběhli, kam jim 
bylo libo – na rozhlednu, do zrcadlového bludiště, pro 
pití, jídlo nebo jen do chladného stínu. 

Hradčany – zavítali jsme k Pražskému hradu i 
k chrámu sv. Víta. Bohužel nás zklamal náš pan 
prezident, který nám nemával oknem. Ale museli jsme 
dál. Následovala Loreta, Malá Strana, přiznám Vám, 
naše výklady o různých místech zahnal hlad a my už 
jsme nemysleli na nic jiného, než, že bez jídla už 
neujdeme ani pár metrů. 

Poté následoval Karlův most, po kterém jsme se už 
všichni chtěli projít, abychom mohli na konci nakrmit 
všechny holuby Prahy našimi rohlíky ze svačinek a 
obědů. Cesta na Staroměstské náměstí byla opravdu 
zábavná, protože naši kluci se rozhodli, že se v nich zjeví 
trochu, vesničanství“ a kvůli velkému teplu šli nahoře 
bez trička. Myslím, že jsme na obyvatele Prahy udělali 
velký dojem. 

Ve 4 hodiny odpoledne jsme už nedočkavě 
přešlapovali u orloje a čekali, až ten slavný akt 
Pražského orloje započne. Bylo to tady. Stáli jsme mezi 
všemi turisty a dívali se na staroměstské postavičky, 
které se každou chvíli zjevovaly. Bylo to za námi, celá 
túra byla za námi a nás čekala jen poslední odpočinková 
zastávka – Palladium. 

V Paladdiu jsme měli volnou zábavu, každý šel, kam 
se mu zlíbilo. Měli jsme jen čas, kdy se máme dostat na 
určité místo kvůli odjezdu. 

Odjezd – nejvíce stresující činnost z celého výletu. 
Hlídat si, jestli máme všechny kamarády a všechny svoje 
věci. Najít nástupiště, vlak, vagon a sedadla. Další tří 
hodinová cesta zpět. Většina z nás to zalomila, spánek 
jsme všichni potřebovali, i když jsme měli poněkud 
ztížené podmínky. 

A tak skončila naše cesta. Nikoho jsme neztratili a do 
deníčku si můžeme zapsat další místo, které jsme 
navštívili. 

Jana Berzedyová 

Náš školní výlet do Prahy začal 20. května v 5:20 před 
vlakovým nádražím v Otrokovicích. Doprovázela nás 
paní třídní učitelka Ambrožová a paní asistentka 
Stuchlíková. Cesta vlakem rychle ubíhala. 

Hned po příjezdu jsme se pěšky vydali na 
nejznámější místa v Praze. K nejstarším a nejkrásnějším 
náměstím historické Prahy patří Staroměstské náměstí 
s barokními budovami, kostelem sv. Mikuláše, palácem 
Kinských a radnicí s orlojem. Staroměstský orloj tvoří 
středověké astronomické hodiny umístěné na jižní straně 
věže Staroměstské radnice. Orloj ukazuje plochu 
některých nebeských těles a znamení na obloze. Nad 
ciferníkem se nachází dvě okna, ve kterých se pohybují 
apoštolové. Orloj patří mezi významné turistické objekty 
v Praze, je to nejstarší fungující orloj na světe. 

Navštívili jsme také Karlův most se sochami svatých. 
Most stojí přes řeku Vltavu a spojuje Staré Město a 
Malou Stranu. Zdobí ho třicet převážně barokních soch a 
sousoší. 

Nádherný výhled na město se nám naskytl z Petřín-
ské rozhledny postavené roku 1891 jako kopie pařížské 
Eiffelovy věže. 

Mezi místa významných společenských událostí patří 
Václavské náměstí na Novém Městě se sochou svatého 
Václava. Sídlí zde kina, divadla, hotely, restaurace a 
obchody. 

Také Národní divadlo vybudované ze sbírek lidu 
náleží k historickým památkám. Na jeho výzdobě se 
podíleli významní čeští umělci – Mikoláš Aleš, František 
Ženíšek, Josef Václav Myslbek a další. 

Nezapomněli jsme ani na Malou Stranu – nejstarší 
část Prahy, městskou čtvrť Hradčany s Pražským 
hradem, sídlem prezidenta. Na Hradčanech stojí kaple 
Pražská Loreta – kopie svaté chýše a Lorety v Itálii. 

Při našem poznávání hlavního města Prahy nám 
svítilo sluníčko a bylo hodně teplo. Rozchod většina z nás 
využila k odpočinku, občerstvení a nákupu v nákupním 
centru – Palladiu. 

Unaveni, ale plní dojmů a zážitků jsme nasedli do 
vlaku a náš poslední společný výlet se chýlil k úplnému 
konci… 

Michaela Mikešová 

Osmička opět skóruje aneb Třídní souboj s třídní :) 
autor: Pavla Manová | 07.06.2022 | Základní škola 
I letos vyrazili osmáci za sportovními výkony do 
laserové arény ve Zlíně. Dusot jejich tenisek a škrpálů, 
pardon řádné obuvi, zazníval zlínskými ulicemi v pátek 
3. června. Po těžkých bojích, zákeřných střelách do zad i 
krutých ranách přímo na první dobrou našli všichni své 
hodnotné umístění v tabulce, ať jako nejlepší střelci, či 
zaměřovači, případně také jako obětní beránci, nebo 
šalamounští kempovači. Své hrdinské výkony všichni 
řádně zajedli místní vietnamskou kuchyní a vydali se 
spokojeně domů. (Někteří i bez telefonu!) 
Mgr. Pavla Manová 

Výlet žáků 9. ročníku do Prahy
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I letos vyrazili osmáci za sportovními výkony do laserové arény ve Zlíně. 
Dusot jejich tenisek a škrpálů, pardon řádné obuvi, zazníval zlínskými 
ulicemi v pátek 3. června. Po těžkých bojích, zákeřných střelách do zad i 
krutých ranách přímo na první dobrou našli všichni své hodnotné umístění 
v tabulce, ať jako nejlepší střelci, či zaměřovači, případně také jako obětní 
beránci, nebo šalamounští kempovači. Své hrdinské výkony všichni řádně 
zajedli místní vietnamskou kuchyní a vydali se spokojeně domů. (Někteří i 
bez telefonu!) 

Pavla Manová 

Exkurze v elektrárně Dlouhé stráně 
a v papírnách Velké Losiny 
Ve čtvrtek 9. června 2022 se žáci 6. a 7. ročníku vydali 
na dlouho objednanou exkurzi na sever Moravy. Cílem 
bylo navštívit přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně a 
papírnu ve Velkých Losinách. Přečerpávací vodní 
elektrárna Dlouhé stráně je vybudovaná v Hrubém 
Jeseníku v okrese Šumperk, uvnitř CHKO Jeseníky. Je 
to nejrozsáhlejší energetické vodní dílo v České 
republice a v roce 2005 se elektrárna zařadila mezi 
sedm největších divů ČR. Prohlídka tohoto místa začala 
v Koutech nad Desnou, kde se nás ujal průvodce Ivan 
Vávra. Kromě principu fungování přečerpávací elek-
trárny nám sdělil i spoustu přírodních a historických 
informací o této oblasti. Prohlédli jsme si dolní nádrž 
elektrárny na říčce Divoká Desná a horní nádrž na 
vrcholu hory Dlouhé stráně v nadmořské výšce 1350 m. 
Navštívili jsme také podzemní provoz, kde jsou 
umístěny turbíny. Exkurze celého komplexu elektrárny 
trvala 3 hodiny a byla velmi zajímavá.  

Poté jsme se přesunuli o pár kilometrů dále do obce 
Velké Losiny, kde se nachází ruční výroba papíru. Jedná 
se o nejstarší papírenskou manufakturu ve střední 
Evropě, která papír stále produkuje pro evropské či 
americké zákazníky. Zde nám zbyl čas na zakoupení 
nutných suve-
nýrů, případně 
něčeho dobrého 
na zub. Do Ha-
lenkovic jsme se 
vrátili obohaceni 
novými zážitky 
a ž v p o d -
večerních hodi-
nách. 

P. Gabrielová

Dětská policie červen 2022 
Ve čtvrtek 2. června proběhla v naší obci opět akce 
s názvem ,,Dětská policie“, kterou ve spolupráci s naší 
školou a Policií ČR pořádá Městský úřad Otrokovice. 

Akce se účastní děti páté třídy, tentokrát to byla 5.B. 
Paní třídní učitelka vybrala osm dětí, se kterými jsme 
přesně o půl deváté ráno vyrazili k místnímu kostelu, kde 
na nás již čekaly dvě paní z MÚ Otrokovice. Ty děti 
poučily o tom, jaké doklady u sebe musí řidiči vozidel 
mít a co všechno policisté kontrolují, když řidiče 
zastavují na běžnou kontrolu. O něco později se k nám 
připojila i hlídka dopravní policie.  

Policisté byli velmi ochotní a ukázali dětem 
vybavení vozidla i co všechno s sebou musí nosit, když 
jdou do služby. Děti si tak mohly zkusit zásahovou 
helmu a neprůstřelnou vestu nebo si změřit hladinu 
alkoholu v dechu při dechové zkoušce. (Samozřejmě u 
sebe nenaměřili nic.)  

Poté jsme se přesunuli k budově Obecního úřadu, 
kde se děti rozdělily do dvou skupinek. Děti měly 
možnost pozorovat policisty při práci a připojit se k nim 
při kontrole dokladů a vozidla. Jestliže měl řidič vše 
v pořádku, dostal tašku s drobnými dárečky. Pokud ale 
byl nějaký problém, dostávali řidiči jen nálepku 
s kyselým citronem a od policistů domluvu. Musím ale 
říct, že takových řidičů bylo tentokrát opravdu málo. 
V jedenáct hodin dopoledne jsme akci ukončili, 
rozloučili jsme se s policisty i s pracovnicemi MÚ 
Otrokovice a vrátili jsme se zpět do školy. Děti byly 
spokojené, dopoledne si náramně užily a něco nového se 
i dozvěděly. 

Stuchlíková Blanka

Osmička opět skóruje aneb  
Třídní souboj se třídní
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Ve čtvrtek 26. 5. sehráli žáci 8. a 9. ročníku divadelní 
pohádku s názvem O princezně Madlence. Paní 
režisérce Mgr. Marcele Palúchové se podařilo ve velmi 
krátkém čase s dětmi nacvičit krásnou klasickou 
pohádku. Mnozí z nás byli překvapeni z výborných 
výkonů osmáků a deváťáků, kteří představení zahráli 
s opravdovým nadšením. Naši mladí herci pohádku 
ztvárnili i pro veřejnost, a to v pátek 27. 5. večer. Další 
repríza proběhla v neděli 29. 5. v podvečerních hodinách. 

Divadlo žáků 8. a 9. ročníku
 Žáci sklidili velký a zasloužený aplaus.  

Velké poděkování patří především režisérce p. Palú-
chové. Poděkovat je také třeba p. Ludmile Juřenové za 
pomoc při šití kulis a dále Ondřeji Gabrhelíkovi, Tomáši 
Velechovi, Pavle Pavelkové, Blance Stuchlíkové a 
p. učitelce Pavle Manové za pomoc při zajišťování 
nezbytných věcí potřebných k tomu, aby se divadlo 
mohlo odehrát. 

Marie Kašíková 

Rok 2022 s sebou přinesl samé dvojky. S tím se ale 
žákovský parlament naší školy nehodlal smířit. My přece 
nejsme žádná béčka! A tak si postupně lámal hlavu, čím 
si zpříjemnit školní dny a kterým aktivitám se po 
couravém podzimu věnovat.  

Na počátku byl jen příspěvek na Instagramu, který 
vyzýval žáky k pohodlnému dni v teplácích, inu 
nadhodilo se téma a parlament hlasoval. A odhlasoval 
speciální pátky a jeden “čtvrtek” jako pololetní soutěž 
pro celý druhý stupeň v rámci třídních kolektivů. A že se 
(skoro) všichni zapojili, to je jasné! Když jednou tepláky, 
napodruhé jako na ples! Den bez batohů ukázal mnohá 
kreativní zákoutí studentských duší. Kdo si přinesl knihy 
v přenosce na kočku a kdo si je dovezl na kolečkách? 
Den naopak vytřel zrak nejednomu či nejedné, chlapci, 
či dívce, nebo děvčeti, snad klukovi? Červeno-černý den 
měl své barvy určené. Navíc pátek třináctého, to bychom 
si nenechali ujít. A na závěr jsme svou lenost dovedli 
k dokonalosti tím, že jsme v podstatě přišli do školy ještě 
v pyžamu. Ospalý pátek neměl chybu, neboť jsme se 
oficiálně mohli dospat v lavicích. Speciální dny 
vyhlašované parlamentem měly hlavně udělat radost, 
vnést do rutiny školních dnů trochu nezvyklého a 
nového, zároveň měly sloužit jako pojítko mezi žáky, 
kteří se vzájemně povzbudí k úsměvu a občas tolik 
potřebnému projevu bláznivosti právě těch, kteří jinak 
sami sebe na odiv světu příliš často nestaví a kolektivu se 
spíše straní.  

Průběžné výsledky jsou k nahlédnutí na školním 
webu. Celkovým vítězem se stali o chlup s 97,37 % 
úspěšného plnění zadání oproti 97,22 %, které získalo 
druhé místo, naši deváťáci. Vybojovali svou zlatou 

DNY JINAK NA ZÁKLADCE
příčku proti osmákům, kteří zabojovali opravdu 
s vervou. Každá z těchto tříd polevila pouze jedinkrát. 
Všem však patří pochvala, že se zapojili, a snad si tuto 
soutěž s námi naplno užili.  

Pavla Manová  
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Třeťáci mají určitě na co vzpomínat…  
2. března 2022 se přijeli podívat do knihovny ve 

Zlíně, kde absolvovali program „Svěrákovy rado-
vánky“. Kdo by totiž neznal tak skvělého spisovatele 
jako je Zdeněk Svěrák! Krásnou akci pro nás 
zorganizovala naše knihovnice Pavlínka Bieberlová 
ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve 
Zlíně. Moc, moc, moc jim tímto ještě jednou děkujeme. 
Děti měly možnost si také některé knihy zapůjčit a 
v rámci čtenářských dílen si je potom i ve třídě číst. 

V dubnu byl „Den naruby“ i „Den šílených účesů 
či den s pokrývkou hlavy“. V pátek 22. dubna 2022 se 
v rámci „Dne Země“ žáci podívali na čističku odpadních 
vod v Halenkovicích a potom plnili různé úkoly na hřišti 
a v okolí školy. Stanoviště si pro ně připravili osmáci. 

V květnu se zúčastnili soutěží v týmech na „Den 
dětí“. 

Po celý školní rok v rámci pracovních činností a 
výtvarné výchovy vytvářeli žáci výrobky z různých 

materiálů a vyzkoušeli si i různé techniky. Tvořili dárky 
v keramické dílně. Čekala je také příprava jednoduchého 
pokrmu. Pohoštění v podobě jednohubek s různými 
druhy pomazánek. 

22. června 2022 podnikli společně se čtvrťáky výlet 
na hrad Helfštýn a také obdivovali Zbrašovské 
aragonitové jeskyně. 

28. června proběhla u třeťáků piškvorkiáda. Děti se 
pilně připravovaly! A výsledky? 
1. místo: Davča Staněk 
2. místo: Sárinka Zapletalová 
3. místo: Pavlík Chochul 

Všichni zúčastnění si zasloužili za svou snahu a 
bojovnost menší odměnu a diplom za účast v soutěži. 
Vítězové obdrželi ještě něco navíc. 

Na fotografie z akcí žáků ZŠ se můžete podívat na 
webu https://zshalenkovice2.rajce.idnes.cz/ 

Marta Skýpalová

MÁME NA CO VZPOMÍNAT...  
ANEB OHLÉDNUTÍ ZA 2. POLOLETÍM VE 3. TŘÍDĚ

Policie ČR na naší škole 
Poslední den před vysvědčením čekalo na žáky 1. – 
4. třídy zajímavé a poučné dopoledne. Do školy přijeli 
zástupci preventivního oddělení Policie ČR a Městské 
policie Napajedla.  

Všechny děti bedlivě a tiše poslouchaly zajímavosti 
o jejich práci. Policisté také předvedli všechno své 
vybavení – pouta, ochranné přilby, štíty, vybavení 
zásahové jednotky, neprůstřelné vesty a spoustu dalších  
nezbytností. Děti si mohly zblízka prohlédnout  policejní 
vozidla, jejich vybavení i se do nich posadit. Po 
zodpovězení spousty otázek se dětmi rozloučili malým 
dárkem. Součástí povídání bylo i průběžné preventivní 
poučení, jak se bezpečně chovat doma i na ulici, jak se 
zachovat v určitých ohrožujících situacích a jak si 
bezpečně užívat očekávaných prázdnin. 

Hana Čechová
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kolem Tower of London, Tower Bridge a City of London 
k Westminsteru, jízda na obřím vyhlídkovém kole 
London Eye s překrásným výhledem do okolí. Počasí 
nám přálo, sluníčko neskutečně svítilo. Při pěší prohlídce 
Londýna s průvodkyní Míšou jsme měli možnost podívat 
se na významné budovy i místa v Londýně (např. Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing 
Street, Buckingham Palace, Soho, China Town, Trafalgar 
Square atd.). Navečer proběhl přesun lodí z centra zpět 
na parkoviště u O2 areny k autobusu a ve večerních 
hodinách odjezd zpět do České republiky. Unaveni 
dlouhou cestou, plni dojmů a neskutečných zážitků 
z celého pobytu jsme se všichni v pořádku vrátili zpět 
domů. Rodiče si „své milované dětičky“ vyzvedli v pátek 
17. 6. po 21. hodině u nové školy. 

Po „covidovém období“ to byla jedna z větších akcí, 
kterou si děti mohly společně „užít“.  Prožít bezstarostné 
společné chvíle, na které budou (doufám) rády 
vzpomínat. Zejména žáci 9. třídy, kteří již naši školu 
v tomto školním roce opouští a brzy se vydají každý 
trochu jinam …. na svou novou etapu ve svém životě. 
Z celého srdce jim přejeme, aby se jim dařilo a postupně 
se jim plnily jejich sny. 

A na závěr bych chtěla touto cestou vyjádřit velké 
poděkování:  
- všem členům Zastupitelstva obce Halenkovice, kteří 
odsouhlasili finanční příspěvek pro naše žáky a umožňují 
jim tímto způsobem podívat se do zahraničí, vyzkoušet si 
výuku v jazykové škole v Anglii a nabýt zkušenosti 
s pobytem v anglických rodinách 
- paní ředitelce PaedDr. Marii Kašíkové za to, že nám 
umožnila zúčastnit se tohoto studijního vzdělávacího 
zájezdu 
- kolegyním Dagmar Dudíkové a Marcele Palúchové za 
pomoc a za příjemně strávený čas 
- žákům 8. a 9. třídy za to, že byli ukáznění; nebyly na ně 
stížnosti, ba naopak, ze strany hostitelských rodin, řidičů 
i průvodkyně jen samá chvála  
- cestovní kanceláři „Školní zájezdy s.r.o.“ za organizaci 
a přípravu celého programu 
- naší milé průvodkyni Míše za její cenné rady i za její 
skvělé průvodcovské služby 
- řidičům společnosti Cross Europe s.r.o. za jejich 
profesionalitu a bezpečnou jízdu 
DĚKUJEME. 

          Marta Skýpalová

STUDIJNÍ ZÁJEZD DO ANGLIE
Žáci 8. a 9. třídy se ve dnech 11. 6. – 17. 6. 2022 
zúčastnili výchovně-vzdělávacího pobytu v Anglii a 
program byl opravdu rozmanitý. 

Vyjížděli jsme od školy ráno v sobotu 11. 6. 2022. 
Dlouhá cesta autobusem vedla přes Německo a Francii, 
následně Eurotunelem do Anglie. 

V neděli v brzkých ranních hodinách si již někteří 
plnými doušky užívali mořských vln v Brightonu. 
Následovala procházka po přímořské promenádě a molu 
Brighton Pier, podívali jsme se na vysokou otáčivou 
rozhlednu British Airways i360 i do podmořského 
akvária Sea Life Centre. Odtud vedly naše kroky do 
královských zahrad, míjeli jsme exotický královský palác 
Royal Pavilion (sídlo krále Jiřího IV.) a podívali se i do 
historického centra „The Lanes“. Potom již následoval 
rozchod, odpočinek na pláži a ve večerních hodinách 
naše první ubytování v rodinách v okolí Chichesteru. 

V pondělí 13. 6. byla dopoledne výuka v jazykové 
škole a odpoledne návštěva největšího britského 
monumentu, prehistorické památky Stonehenge. 

4. den byl odpočinkový, protože jsme ho strávili 
celodenním výletem do Warner Bros Studia. Zde si 
milovníci série Harryho Pottera mohli užít atrakce ze 
světa natáčení, filmové kulisy, ukázky kostýmů, efekty 
z filmů. Někteří ochutnali i máslový ležák a neminuli 
také obchod se suvenýry. Při zpáteční cestě jsme se 
krátce zastavili také v královském městě Windsor a 
podívali se na windsorský hrad. 

5. den proběhla opět výuka žáků (rozdělených do tří 
skupin) v jazykové škole. Potom následovalo povinné 
testování některých žáků antigenními testy před 
odjezdem a peripetie s tím spojené ☹. Jediný ne moc 
příjemný zážitek z celého pobytu v Anglii. Naštěstí 
všechny výsledky testů byly negativní 😊 . Odpoledne na 
nás již čekal přejezd do Portsmouth (v minulosti rušný 
námořní přístav), návštěva slavné lodě Victory admirála 
Nelsona (5 palub se 100 děly) a lodě Warrior, Royal 
Naval Museum a nákupy. Mohli jsme vidět také 170 m 
vysokou vyhlídkovou věž Spinnaker Tower (má tvar 
lodní plachty). Příjemně unavení jsme se vrátili zpět do 
anglických rodin. 

6. den zájezdu patřil tradičně hlavnímu městu. 
Londýn je opravdu nádherný. Celodenní pobyt začal 
procházkou parkem Greenwich (nultý poledník, Royal 
Observatory). Potom následovala zastávka u čajového 
klipru Cutty Sark, plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži 
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Barbora Bařinková           Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií Zlín,                        
                multimédia a digitální design 

Jana Berzedyová        Střední zdravotnická škola Kroměříž, praktická sestra 

František Bieberle       Střední škola letecká Kunovice, letecký mechanik avionik 

Nikola Daňková        Obchodní akademie Uherské Hradiště, obchodní akademie 

Marek Dujíček        Gymnázium Otrokovice, gymnázium 

Vojtěch Gabrhelík       Academic School Uherské Hradiště 

Lukáš Juřena         Střední průmyslová škola polytechnická Zlín, mechanik seřizovač 

Dominik Kapitán       Střední průmyslová škola Otrokovice, elektrikář 

Karolína Kašná        Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, cukrář 

Markéta Kubičíková      Arcibiskupské gymnázium Kroměříž, gymnázium 

Aneta Kučerová        Střední škola podnikatelská a VOŠ Zlín 

Kateřina Linhartová      Střední škola oděvní a služeb Vizovice, fotograf 

Lukáš Marcaník        Střední škola letecká Kunovice, letecký mechanik – mechanik letadel 

Michaela Mikešová       Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, ekonomika a podnikání 

Tomáš Surý          Střední průmyslová škola polytechnická Zlín, mechanik seřizovač 

Klára Valentíková       Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, veterinářství 

Nela Veronika Vilímková   Obchodní akademie Kroměříž, informační technologie 

Nikola Vycudilíková      Střední škola oděvní a služeb Vizovice, kadeřnice 

Filip Žalčík          Střední průmyslová škola polytechnická Zlín, mechanik seřizovač

STŘEDNÍ ŠKOLY ABSOLVENTŮ ZŠ HALENKOVICE 2021/2022
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Pokračování ze str. 1 
Nejen prací je člověk živ, zábava je pro život stejně 

důležitá… Tak se zamysleli žáci 6. třídy a předvedli nám, 
jak se asi lidé bavili v minulých dobách. Vypukla evoluce 
zábavy v novém pojetí.  

Žáci 7. třídy si připravili komické scénky Jiřího 
Lábuse a Oldřicha Kaisera, které pobavily i po třiceti 
letech. Své vystoupení uzavřeli písní Jarka Nohavice - 
Hlídač krav za doprovodu Daniela Očadlíka a Tobiáše 
Plisky. 

Na řadu přišla první část vystoupení žáků 9. třídy, 
která se vyřádila v hudební parodické kreaci, při níž si 
zatančila, zacvičila a pobavila. A to nebyli jediní, 8. třída 
ztvárnila několik nejznámějších es a hitů českého i 
světového hudebního světa. Všichni poznali známé tváře, 
úsměv nechyběl u žádného vystoupení. 

Všechny třídy se svými vystoupeními rozloučily a 
daly opět slovo našim deváťákům, kteří všechny dojímali 
s písní Děti ráje. Touto písní začal slavnostní program 
spojený s vyřazováním a šerpováním absolventů ZŠ a 
MŠ Halenkovice. Svá slova si vzali p. starosta Jaromír 
Blažek, p. ředitelka Marie Kašíková a třídní učitelka 
Bohdana Ambrožová a absolventům popřáli hodně zdarů 
a úspěchů v novém životě.  Poté se děti rozloučily s písní 
na rtech, neboť jejich hvězdy nad Halenkovicemi budou 
zářit dál a žádná srdce nebudou zhasínat. Budiž-Srdce 
nehasnou v závěrečném pojetí žáků 9.třídy. 

 Bohdana Ambrožová

ŠKOLNÍ AKADEMIE A SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY
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Finále odpoledne - šerpování na absolventy starostou 
obce Jaromírem Blažkem a slovo na rozloučenou třídní 
paní učitelky Bohdany Ambrožové

POSEZENÍ DEVÁŤÁKŮ SE STAROSTOU OBCE
Na závěr školního roku proběhlo na obecním úřadě 
tradiční setkání starosty obce s deváťáky, kteří v ten den 
měli i poslední zvonění. V příjemné a přátelské 
atmosféře se mohli absolventi zeptat na cokoliv a také 

přinést poznatky a nápady na zlepšení fungování nebo 
modernizaci obce.  

Starosta Jaromír Blažek popřál všem deváťákům 
hodně štěstí a vytrvalost v dalším studiu. 
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V pátek 24. června 2022 jsme se sešli při mši svaté 
společně oslavit a uctít Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Srdce, 
které je raněné našimi hříchy, a přesto je pro nás stále 
otevřené, plné dobroty, něhy a nekonečné lásky. Srdce, 
které nás vybízí k uvědomění si sebe samotných, a 
zkoumání, zda naše vlastní srdce není spíše kamenné a 
chladné než vřelé, pulsující a láskyplné. Prosba a touha 
připodobnit se v lásce Ježíši se nesla celou slavností. Je 
to právě srdce, které je symbolem této Kristovy 
nezměrné lásky. Mše byla pořádána farností Spytihněv 
na břehu farního jezera a všichni halenkovičtí farníci byli 
zváni a vítáni, obzvláště pak děti, pro které byla mše 
určena. 

Po dlouhém pracovním týdnu jsme přijeli k jezeru a 
ihned na nás dýchla příjemná a přátelská atmosféra. Vše 
již bylo připraveno: na břehu jezera stál oltář – 
jednoduchý, ale krásný, zdobený lučním kvítím a malým 
červeným srdíčkem uprostřed. Před oltářem bylo 
nachystáno několik laviček a stolů, které využili 
přítomné děti a rodiče a další lidé stále přicházeli. 
Někteří si donesli deky a udělali si pohodlí v trávě, 
zatímco děti nadšeně pobíhaly po břehu jezera. Farníci ze 
spytihněvské scholy ochotně přibrali do party 
halenkovické zájemce o zpěv a hudební doprovod. Mše 
spojila lidi z různých farností – nejen z Halenkovic a ze 
Spytihněvi, ale také třeba z Valašska. A právě to byla 
jedna z věcí, v čem bylo toto setkání tolik výjimečné. 
Lidé, kteří se ještě před chvíli ani neznali, stáli bok po 
boku, zpívali a prožívali mši, jako by se znali už dlouho. 
Díky Bohu za to! 

Po skončení mše se děti i dospělí vrhli do vody. Děti 
si hrály, plavaly a zkoušely zapůjčený nafukovací člun a 
paddleboardy, které otec Tomáš připravil. Ostatní se 
v klidu usadili se svačinou a užívali si krásného dne, 
pobytu u jezera a příležitosti ke společným rozhovorům. 
Bylo to nádherné odpoledne, díky kterému si jistě každý 
z nás odpočinul od starostí všedních dnů a načerpal 
duchovní sílu a inspiraci do dalších dní. Poděkování patří 
všem, kteří se jakkoli zapojili do příprav a průběhu mše, 
a také těm, kteří přišli. Obzvláště velké díky patří otci 
Tomášovi, který tuto akci pro děti a dospělé naplánoval a 
uspořádal, a my tak mohli zase jednou prožít setkání 
s Kristem venku v přírodě a připomenout si, že Ježíš je tu 
s námi kdekoli jsme – u jezera, stejně jako v kostele. 

(it) 
Zdroj: https://www.farnosthalenkovice.eu/ 

FARNOST MŠE SVATÁ U JEZERA

Milí farníci, ráda bych se s vámi podělila o zážitky a 
dojmy z dalšího setkání s paní Renatkou Macháčkovou 
Dostálkovou, která vede katecheze dobrého pastýře ve 
Starém Městě, a která mezi nás opět zavítala v úterý 
28. června, aby našim nejmenším přiblížila další 
zajímavé téma ze života víry. 

Tentokrát si pro nás připravila povídání a aktivity na 
téma liturgické barvy a liturgický oděv. Na začátku 
povídání jsme si zopakovali to, co jsme se již naučili 
na minulém setkání – Oltář a co všechno na něm 
najdeme. Zazpívali jsme si písničku a s radostí se 
pustili do dalšího zábavního učení. Tak jako mají 
čtyři roční období své typické barvy, tak i 
oblečení pana faráře má několik barev, 
které obléká při různých příležitostech. 
Naučili jsme se názvy jednotlivých částí 
oděvů kněze – alba, ornát, štola. A také 
kdy a proč obléká jednotlivé barvy. 

Pak jsme si taky každý zkusili 
obléct figurku kněze podle zadání paní 
Renatky. Například při čekání na 
Vánoce jsme figurku oblékli do barvy 
fialové, u slavení Velikonočních svátků do 

barvy bílé. Jednotlivé oděvy jsme si také mohli obkreslit, 
vystřihnout, nalepit nebo vypíchat do polystyrénu. 

Na závěr jsme se naučili novou písničku a společně 
se vlastními slovy pomodlili, kdy každý mohl sám za 
sebe poděkovat Pánu Bohu za to, co se nám podařilo, 
líbilo, z čeho jsme měli radost. 

O chutné občerstvení se opět postarala naše paní 
Miriam, která nám kromě ovoce a sladké odměny, 

nachystala také vynikající domácí šťávu z aronie, a to 
nám v tento horký letní den padlo vhod. 
Takto příjemně strávený čas určitě ještě rádi 
zažijeme, neboť paní Renatka slíbila, že mezi nás 

ráda přijde znovu. Teď se většina z nás rozprchne 
někam na prázdniny, ale na podzim se můžeme 
těšit na další setkání. O termínu bude určitě 
informovat otec Tomáš v ohláškách nebo také 
plakát na nástěnce u kostela. Informace je s 
předstihem na webu farnosti. Všichni, malí i 
větší, jste srdečně zváni. 

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

Barvy, které jsme poznali
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SOBOTA   26. 11. 2022          Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark 

SOBOTA   10. 12. 2022        Ples sportovců                                       

ÚTERÝ    20. 12. 2022       Vánoční besídka 1. stupeň ZŚ a MŠ 

SOBOTA   07. 01. 2023        Tříkrálová sbírka  

SOBOTA   21. 01. 2023       Hasičský ples 

  13. 02. – 19. 02. 2023       Jarní prázdniny 

SOBOTA   11. 02. 2023       Vodění medvěda – po halenkovických ulicích  

SOBOTA   18. 02. 2023       Pochovávání basy  

SOBOTA   25. 02. 2023       Rodičovský ples  

SOBOTA   04. 03.2022       Dětský karneval pro děti do 10 let  

                    Diskotéka pro žáky II. stupně ZŠ Halenkovice 

NEDĚLE    12. 03. 2023       Otevření bazaru knih 

SOBOTA   25. 03. 2023       Halenkovická „trnka“  

  06. 04. – 10. 04. 2023       Velikonoční prázdniny  

NEDĚLE    30. 04. 2023       Pouť  

SOBOTA   27. 05. 2023       VÝLET DO POHÁDKY – 32. ročník výletu pohádkovým lesem 

SOBOTA   10. 06. 2023       Model air show – letiště Vrchovice

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ 2022-2023

KROUŽEK  
ŠACHY/DÁMA 

PŘIPRAVUJEME 

NA LEDEN

Ukázková lekce ve čtvrtek 12. ledna 2022  
v 16:30 hod. v knihovně. Bližší informace  

na tel. 605 209 974.
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V pondělí 13. června ráno jsme netrpělivě s paní 
knihovnicí z napajedelské knihovny B. Benešové 
Martinou Hrančíkovou očekávali příchod žáků 4. ročníku 
ZŠ Halenkovice. Devatenáctičlenná skupina v doprovodu 
paní učitelky Pavly Manové přišla přesně na čas. 

Nejprve jsme si společně ukázali prostor nové 
knihovny, protože kolektiv čtvrťáků nás navštívil poprvé. 
Musíme podotknout, že jednotliví zástupci této třídy 
k nám chodí pravidelně a půjčují si knížky v hojném 
počtu, za což si zaslouží velkou pochvalu. 😉 )  

Po prohlídce se mládež usadila a uvelebila na váledle 
a slova se ujala paní knihovnice z Napajedel. Dětem 
připravila pestrou přednášku na téma policejní 
vyšetřovací metody. K tomu přibyly ukázky detektivních 
příběhů, které mohou zájemci nalézt mezi našimi 
knihami. Mladí kriminalisté v průběhu setkání zajišťovali 
stopy, pak následovalo pátrání po zločincích ve 
skupinkách. Po dopadení pachatelů a rozluštění všech 
záhad, se rozprostřeli do samostatných zákoutí a věnovali 
se četbě dle vlastního výběru. Velké poděkování paní 
Martině Hrančíkové za rozšíření vědomostí v oboru 
kriminalistiky. 

KNIHOVNA PO STOPÁCH ZLOČINU

V létě děvčata z napajedelské knihovny Svatava 
Ondrášová, Martina Hrančíková a Radmila Viceníková 
zvládla během pár dní v rekordním čase revizi všech 
našich téměř 8 000 knih. 

LÉTO  
V KNIHOVNĚ  
Revize knih

Jazykové kurzy v multicentru: 
 Angličtina pro začátečníky 

 Angličtina pro mírně pokročilé 
Němčina pro začátečníky  

jsou v plném proudu.  
V případě zájmu sledujte webové stránky 

knihovny anebo volejte 605 209 974.

Jazykové kurzy 

NOVÉ KNIHY
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O necelé dva týdny později k nám zavítali další účastníci 
příměstského tábora při Domu dětí a mládeže Sluníčko 
Otrokovice. Po svačince, pitíčku a dořešení dalších tužeb 
se členové studia Večerníček vydali za poznáním za námi 
do knihovny. Cílem našeho setkání bylo symbol 
Večerníčka zachránit. Proto nejprve ze čtených ukázek 
odhalovali pohádkové hrdiny.  

Abychom se chlapečkovi ze znělky pohádek na 
dobrou noc co nejvíce podobali, naučili jsme se skládat 
papírové čepice. Kromě tet vedoucích dětem láskyplně 
pomáhala i naše brigádnice Anička Sůvová. Kvalitu 
čepic na hlavičkách pak již posuzovala králičí maminka 
Boba a Bobka Králíci z klobouku.  

Na řadu pak přišla ukázka televizní a děti v 
kuchtících poznaly Pejska a kočičku. Nezapomněli jsme 
na zpěv a Večerníčka jsme lákali písničkou Včelích 
medvídků Na políčku v jetelíčku. Všechny získané 
vědomosti jsme ještě upevnili na tematických 
stanovištích. Nakonec jsme Večerníčka zachránili a ten 
děti pohádkově odměnil.  

Třicet malých reportérů ve věku 7–14 let přijelo za 
námi do knihovny společně s vedoucími DDM 
Sluníčko Otrokovice Haničkou Koželuhovou, 
Anetkou Horovou a třemi instruktory, abychom jim 
pro jejich reportáž v tábornické „Toulavé 
kameře“ představili Halenkovice. Stalo se tak ve 
čtvrtek 7. července 2022. Děti vystoupily z 
dopoledního autobusu v reflexních vestičkách. Byly 
ne-přehlédnutelné.  

Reportéry jsme přivítali v prostoru multicentra, 
kde se pokusili určit, kterou lokalitu mapa na 
podlaze pod nimi zobrazuje. Při pohledu na 
rozsáhlost území byli přesvědčení, že se musí 
jednat o Prahu nebo přímo celou Českou republiku. 
Našli jsme informace, které vydávají jasné 
svědectví o tom, že se jedná o historickou mapu 
Halenkovic. „Ty, jo!“ ozvalo se z některých úst. A 
tak jsme mohli začít s vypravováním o naší malebné 
vesnici. A bylo toho hodně. Ale protože jsme na společné 
putování neměli ony požadované „tři měsíce“, jak se 
uvádí ve všech publikacích zmiňujících rozlehlost naší 
obce, ale jen necelé tři hodinky – zaměřili jsme se na 
největší dominanty. Z mnoha významných osobností 
jsme vybrali pana spisovatele Jindřicha Spáčila, jehož 
chatka uprostřed lesů je součástí naučné stezky. Po 
prohlídce knihovny se děti uvelebily na „váledle“ a 
zaposlouchaly se do jeho povídky O silném Matějovi, 
který se ve světě dozvěděl, že bez práce nejsou koláče.  

Z hudební nabídky jsme si poslechli v moderní 
úpravě lidovou píseň Když jsem šel z Hradišťa. První 
zmínka o ní je ve zpěvníku sběratele lidových písní 

Valeše Lísy z počátku 20. století, kde je uvedeno, že 
pochází z Halenkovic.  

Dramatickou chvilku nám pomohli vytvořit šikovní 
mladí instruktoři spolu se dvěma odvážlivci z řad 
táborníků. Zahráli představení na motivy pověsti o 
zbojníkovi Jurkovi spojenou se vznikem naší obce. 
V rámci fotoreportáže jsme si ukázali nejvýznamnější 
kulturní i přírodní památky. Na základě všech získaných 
informací poté týmoví spoluhráči usazovali naše 
pamětihodnosti do správných částí slepé mapy Halen-
kovic.  

Skupinka z příměstského tábora DDM Sluníčko 
Otrokovice byla skvělá a báječně spolupracovala. 
DĚKUJEME.  

Toulavá kamera se objevila na Halenkovicích 

Studio Večerníček
Velké poděkování za nás z Halenkovic, že jsme děti 

mohli vybavit znalostmi o dalších pohádkových 
postavičkách. A pomohli doplnit bohatou základnu 
vědomostí, kterou si děti díky skvělým vedoucím a 
instruktorkám Evičce Doležalové, Evičce Churé, 
Leničce Březinové, Šárce Doležalové, Ondrovi a Adélce 
přivezly.  

Text a foto: Pavlína Bieberlová
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V sobotu 27. srpna 2022 proběhlo na Myslivecké chatě 
Větřák Posezení s myslivci. Akci jsme oproti minulým 
rokům trochu pozměnili, aby lidé po době kovidové přišli 
i na jiné myšlenky. Děti a mládež se loučili s 
prázdninami, ostatní jen tak poseděli a prohodili pár slov 
se sousedy. Setkávání lidí z obce je pro nás velmi 
důležité a patří to mezi zvyky venkovského života, na 
který můžeme být právem hrdí! 

Odpolední posezení lákalo velmi příjemným 
počasím, které se na nás pousmálo a nechalo déšť někde 
v zapomnění. K jídlu byl připraven tradiční kančí guláš, 
chleba se zvěřinovou sekanou a nachystala se i zvěřinová 
paštika a samozřejmě i nějaké ty drobnosti. O guláš se 
postarali naši členové, kteří mají, jak se říká: „bohaté 
zkušenosti s vařením zvěřinových dobrot“! 

K pití bylo nachystáno výborné pivečko i oblíbená 
žlutá sodovka a nesmím zapomenout na vínko od 
místního vinaře Martina Kašpárka. V odpoledních 
hodinách za námi zavítal i kůň s povozem, aby povozil 
zájemce hlavně z řad nejmenších. Odpoledne utíkalo 
jako voda, bojovalo se o každý kousek volného místa k 
sezení. 

Se západem sluníčka přichystaly své vystoupení 
místní kapely Stimulant a OON pod taktovkou Terky 
Bierbelové, která řídila Taneční zábavu jako vyvrcholení 
myslivecké akce. Bylo velmi pěkné vidět jak se lidé baví. 
Že jim takové akce nejsou lhostejné, stvrdili svou 
přítomností až do nočních hodin. Všechno se vypilo, 
pojedlo, zatančilo…  Děkujeme Vám!!! 

Nezbývá, než se těšit na další akci pořádanou 
myslivci. Závěrem mi dovolte, abych pochválil „ty 
členy“, kteří se na celé akci podíleli. Velký dík patří i 
partnerkám za jejich pomoc a pochopení, bez toho se tyto 
akce nedají organizovat. 

Přeji Vám hezký podzim. 

Za MS Podlesí Halenkovice 
Martin Jančík

MYSLIVCI POSEZENÍ S MYSLIVCI Z MS PODLESÍ HALENKOVICE
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HASIČIZÁSAHY A VÝJEZDY

1. července 2022 
jsme vyjeli poskytnout technickou pomoc při 
odstraňování překážky - spadlého stromu přes cestu v 
Napajedlích Šardicích, čímž byla komunikace 
zneprůjezdněna. Na pokyn velitele byl motorovou pilou 
strom postupně rozřezán a odstraněn.  

Josef Gabrhelík

1. července 2022  
jsme vyjeli k požáru travního porostu v části obce Na 
Větřáku. Hořela tráva na rozloze 50 x 30 m. Jednotka 
vyjela s technikou CAS 30 Tatra 815, CAS 32 Tatra 138 
a RZA a v počtu celkem 8 členů. Po příjezdu na místo 
byl na pokyn velitele jednotky natažen vysokotlaký 

25. července 2022 
nás svolal výjezd k požáru dopravního prostředku a 
velkokapacitního seníku v obci Oldřichovice. Jednalo se 
o rozsáhlý požár nakladače a seníku. Jednotka vyjela s 
oběma CAS v počtu 5 členů. Po příjezdu na místo naše 

25. srpna 2022 
vyjela naše jednotka na žádost vedoucího provozu do 
místní firmy Fagus na požární dozor při svařování vrat u 
lakovny. Jednotka vyjela v počtu 1+1 s technikou CAS 
30 Tatra 815. Po příjezdu na místo byl natažen 
vysokotlak pro případné uhašení svařované konstrukce. 
Vše se obešlo bez problémů, a tak se mohla jednotka 
vrátit po 2 hodinách zpět na základnu.     Josef Gabrhelík

proud a následně rozvinut D program. Na místo události 
se dále dostavily jednotky HZS ZLK PS Otrokovice, 
JSDH Napajedla, JSDH Babice a následně se dostavil 
VPP. Naše jednotka po uhašení po 2 hodinách jela místo 
s technikou RZA překontrolovat. 

Josef Gabrhelík

jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody a dva 
členové střídali na proudu C v dýchací technice.  

Josef Gabrhelík
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27. května 2022 
se naši hasiči účastnili sportovního dne s názvem 
Základní škola ve spolupráci z místními složkami. Žáci 
chodili po skupinkách a na stanovištích plnili různé 
úkoly. V průběhu tohoto dne nás navštívily i děti 
z mateřské školky. Dětem byla představena i technika a 
vybavení. Věříme, že vedení školy bylo s naší prezentací 
spokojeno a těšíme se na další spolupráci. 

Josef Gabrhelík 

V sobotu 18. června 2022  
si své ANO řekli Marťa a Mara. V jejich velký den jsme 
jim připravili menší překvapení v podobě hasičského 
svatebního doprovodu. Novomanželům přejeme mnoho 
štěstí a lásky na společné cestě životem. 

Tereza Kubínová  

V sobotu 11. června 2022  
byla naše jednotka vyslána jako požární dozor na místní 
modelářské letiště, kde se konala tradiční akce Model 
Air Show. Ta je oblíbenou jak mezi návštěvníky, tak i 
mezi modeláři. A je nutno říci, že modely a jejich letové 
ukázky stály opravdu za to... 

Michal Palúch 

2. července 2022 
se naše jednotka účastnila oslav založení SDH v obci 
Částkov. Zde jsme vystavili naši techniku  CAS30 Tatra 
815 a RZA Ford Ranger. Mimo tuto výstavu jsme byly 
požádáni u ukázku s vozidlem RZA. Tímto děkujeme 
kolegům z Částkova za pozvání a přejeme jim mnoho 
úspěchů a zdaru v jejich činnosti. 

15. července 2022 
naše jednotka vypomohla s kropením motokrosové trati 
ve Žlutavě při příležitosti závodu v motokrosu. Této akce 
se účastnily také jednotky SDH Napajedla, Žlutava, 
Otrokovice a Oldřichovice.

24. srpna 2022 
Dnes naše jednotka vykonávala technickou pomoc- 
požární asistenci na zkušební RZ na automobilové 
soutěži Barum Rally. Na startu bylo připraveno naše 
vozidlo RZA v časti trati tratě druhé vozidlo CAS 30. 
Obě vozidla byla s posádkou 1+2.

PREZENTACE SDH
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Víkendová akce s malými hasiči se konala již tradičně na 
"Větřáku", a to v termínu 5. - 7. 8. 2022. 

V pátek jsme děti přivítali na chatě. Po zabydlení 
jsme dětem rozdali táborová trika, na které si každý mohl 
napsat své jméno nebo přezdívku. Každý si mohl 
nabarvit kamínek a připravit si ho na plánovanou 
Puštíkovu stezku, která se nachází v Kelníkách. Puštík se 
stal i letošním maskotem tábora. 

Letos jsme pojali stravování jako táborníci. Děti 
"nafasovaly" ešusy. Nadšení z tohoto stylu stolování bylo 
veliké. Po každém stolování byla vybrána skupinka, která 
všechny ešusy umyla. Páteční den byl ukončen večerním 
promítáním s popcornem. 

Sobota ráno nás nemile překvapila deštivým 
počasím. Pro děti jsme na chatě připravili soutěže 
v týmech s hasičskou tématikou. Po 
obědě, kdy se počasí umoudřilo, jsme 
vyjeli na výlet na zmiňovanou Puštíkovu 
stezku v Kelníkách. Děti si užily krásnou 
procházku lesem, kde se nacházely 
stanoviště s různými úkoly. Na konci 
stezky je čekal úkol nejtěžší, najít si 
svého maskota. Po návratu na Větřák moc 
dobře děti puštíka nestřežily a zmocnila 
se ho můra pelešivá. Svého maskota si 
pak mohly vybojovat nazpět i s pokladem 
na noční stezce odvahy. Mezi dětma se 
našli odvážlivci, ale i ti, co se báli. 

Dne 28. května se naši malí hasiči účastnili okrskové 
soutěže, která se konala v Pohořelicích. Naše děti 
soutěžily v kategorií mladší žáci a po malých chybičkách 
obsadily 3. místo.  

Josef Gabrhelík  

19. června 2022 se naši mladí hasiči účastnili pohárové 
soutěže v Napajedlích. V kategorii mladších žáků 
soutěžily dvě naše družstva, z nichž se družstvo A 
umístnilo po menších chybách na 4. místě a družstvo B 
na krásném 2. místě. Velké poděkování patří kolegům ze 
Žlutavy, kteří nám zapůjčili mašinu. Doufáme, že se nám 
podaří opravit náš stroj, aby mohly naše děti bojovat o 
další krásné umistění. 

Josef Gabrhelík

MLADÍ HASIČISOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ

Nakonec vše dobře dopadlo a děcka si hrdě ze stezky 
odvahy odnášely maskota i poklad. Po návratu na chatu 
byl tradiční táborák společně s dětmi a dospělými, kteří 
pomáhali připravovat stezku. Proběhla i malá diskotéka. 
Po náročném dni děti postupně odcházely na "kutě" i 
s vedoucími. 

V neděli po snídani jsme šli na procházku na 
"Cigánku". Cestou se probíraly zážitky ze stezky odvahy. 
Po návratu proběhl oběd a balení. Děti si rozdaly poklad 
a dostaly na památku obrázek Puštíka, který bude 
vystavený na hasičárně a bude jim připomínat 
víkendovku s Puštíkem. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem, co se na této akci 
pro děti podíleli. 

Bronislav Režný

VÍKEND NA VĚTŘÁKU
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FOTBAL
Deset týmů mladých fotbalistů a fotbalistek se zúčastnilo 
Letního fotbalového turnaje přípravek, který se na 
halenkovickém hřišti konal v sobotu 27. srpna 2022. 

Stejně jako v minulých letech se příprava turnaje 
neomezila jen na samotný hrací den. Komunikace s 
vedoucími mužstev, které se chtěly této tradiční 
fotbalové akce zúčastnit, probíhala už týdny předem, a to 
v režii pana Richarda Vašíčka, dlouholetého šéfa turnaje. 
Termín poslední prázdninové soboty nakonec vyhovoval 
jedenácti týmům. V sobotu do Halenkovic přicestovalo 
pět mladších přípravek a stejný počet starších přípravek. 
Jedno mužstvo se na poslední chvíli odhlásilo. 

První fotbalistky a fotbalisti, včetně početného 
doprovodu, na parkoviště u hřiště přicestovali stylově – 
autobusem už v 7:45, což bylo vzhledem k avizovanému 
začátku turnaje (v 9:00) hodně překvapivé. V tu chvíli 
ještě probíhaly přípravné práce a od jihozápadu se nad 
Halenkovice nasouvala tmavá dešťová mračna. Postupně 
se do areálu na Záhumení dostavily i další skupiny 
účastníků turnaje, které byly rozdělovány do jednotlivých 
šaten u hřiště a v tělocvičně ZŠ Halenkovice. Start 
turnaje mohl začít přesně podle rozpisu, kdyby… 

...kdyby se nerozpršelo jako z konve. Start zápasů se 
nakonec odložil zhruba o hodinu. I tak se první utkání 
odehrávala v dešti. Dětem to nevadilo a dospělí se 
poschovávali pod pergoly, kterých bylo letos kolem 
hřiště připraveno jednou tolik co obvykle - naštěstí. 

Program jel bez omezení, konec konců, v takovémto 
počasí se naprosto běžně hraje i Premier League a může 
se klidně stát, že si některý z hráčů nebo hráček někdy 
fotbal na ostrovech zahraje… Čili slušná příprava na 
budoucí kariéru ;-) 

Program utkání (hrálo se systémem každý s každým) 
odsýpal na čtyřech hřištích jako na drátkách zejména 
díky rozhodčím a zapisovatelům z řad halenkovického 
fotbalového áčka, dorostu a starších žáků. Tito kluci, 
stejně jako hráči, schytali litry vody. 

Ani letos se neplatilo startovné, ale díky partnerům 
turnaje bylo možné zajistit každému hráči občerstvení 
zdarma v Hospodě na hřišti. 

Postupem času déšť ustal, hrací plocha všechnu vodu 
dokonale absorbovala, takže se dalo hrát po celou dobu 
bez problémů a hlavně bez zranění. 

Po odehrání posledních utkání si vzali organizátoři 
čas na vyhodnocení turnaje, přípravu trofejí a 
zorganizování závěrečného ceremoniálu. 

Drobounkou, ale příjemnou komplikaci v přípravě 
vyhlášení způsobil nečekaně vysoký počet děvčat v 
letošním ročníku – prostě #holkytaky funguje! Každá 
fotbalistka, již tradičně, dostává za svou účast v turnaji 
malou pozornost. Těch ale nebylo připraveno dostatek a 
proto se musely operativně přikoupit. Je super, že fotbal 
táhne tolik slečen. A mimochodem, hrály skvěle! 

Mokrosuchý turnaj fotbalových přípravek 2022
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Pro domácí příznivce bylo fajn, že se v nabité 
konkurenci neztratily ani týmy TJ Halenkovice. Jejich 
výsledky jsou uvedeny níže. 

Na předávání cen se kromě hráčů, hráček a jejich 
dospělého doprovodu, přišlo podívat také slunko, které 
vysušilo poslední zbytky dopoledního deště. Po skončení 
ceremoniálu se hřiště a přilehlé parkoviště do půl hodiny 
vyprázdnilo, necelá stovka fotbalistek, fotbalistů a možná 

Mladší přípravky pořadí: 

1. FS Napajedla 
2. SK Tlumačov 
3. TJ Halenkovice 
4. Slov. Sparta Spytihněv 
5. SK Kvítkovice 

Mladší přípravky individuální ocenění: 
Nejlepší brankař – David Vičánek  
Nejlepší střelec – Ludvík Marholt (17 gólů) 

další stovka hostů turnaje byla rázem pryč. Zůstali jen 
spokojení ale unavení organizátoři, před kterými stál 
poslední úkol. Uklidit celý areál a připravit jej na nedělní 
fotbalový program. Kolem čtvrté bylo hotovo. 

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na 
přípravě a zabezpečení turnaje. Hlavními partnery 
letošního ročníku byli: Firma M Trade, OFS Zlín, Obec 
Halenkovice, ZŠ Halenkovice, SRPŠ Halenkovice.

Výsledky a ocenění udělená v rámci Letního fotbalového  
turnaje přípravek 2022

Starší přípravky pořadí: 

1. SK Tlumačov 
2. TJ Halenkovice 
3. SK Baťov 
4. FC Žlutava 
5. SK Kvítkovice 

Starší přípravky individuální ocenění: 
Nejlepší brankař – Filip Doležel  
Nejlepší střelec – Valdemar Kovalovský (19 gólů) 

Zvláštní ocenění od vedení turnaje za výborný výkon obdrželi: Michael Bilík, Daniel Hanáček, Alex Kozubík
Fotky: Radek Kedruš, Ondřej Gabrhelík.
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Před dvěma měsíci v Tečovicích vznikla fotbalová parta 
děvčat, která si dala za cíl hrát oficiální fotbalovou 
soutěž. Bylo nám ctí, že místem prvního zápasu tohoto 
družstva bylo halenkovické hřiště.  

Sehrání zápasu s vedením tečovického týmu dohodl 
člen SG TJ Halenkovice, pan Radek Šimko. Hrálo se v 
úterý 28. června 2022 se začátkem zápasu v 18:00 hod. a 
soupeřem děvčat měl být výběr halenkovické Staré 
gardy. Nakonec na straně Halenkovic do zápasu vyběhl 
tým, ve kterém kromě členů SG byla také Soňa Huťková, 
hráči A týmu a starší žáci TJ Halenkovice. Zápas pískal 
další „gardista“, pan Josef Gabrhelík. 

Výprava z Tečovic čítala 15 hráček a fanouškovský 
doprovod. Na to, že toto utkání nebylo příliš 
medializováno, se okolo hřiště a na zahrádce u hospody 
sešla hezká návštěva - zhruba osmdesát příznivců 
kopané. 

Slunce pražilo a hřiště bylo tvrdé. Kdo mohl, našel si 
stinné místo a do ruky vzal nějaký ten chlazený nápoj. 
Utkání bylo zajímavé a přineslo mnoho gólů a hezkých 
fotbalových akcí. Je jasné, že ne všechny situace byly ze 
strany halenkovických fotbalistů dohrávány naplno, to 
také nebylo hlavním účelem tohoto klání. Děvčata si 
mohla vyzkoušet souhru na velkém hřišti a také fyzickou 
náročnost plnohodnotného utkání. Výsledek sice nebyl až 
tak důležitý, ale pro úplnost dodejme, že utkání skončilo 
stavem 8:6 pro domácí výběr (nebo tak nějak). Z reakcí 

po závěrečném hvizdu to vypadalo, že vedení hostujícího 
týmu i samotné hráčky byly s tímto zápasem spokojeny. 
O ženách TJ Sokol Tečovice: 
Tým vznikl v Tečovicích na přelomu dubna a května 
2022. Je složen nejen z fotbalistek z Tečovic, ale i 
hráček, které mají zkušenosti z jiných klubů našeho 
regionu (Napajedla, Babice…). Kádr v současné době 
tvoří 22 fotbalistek, z nichž nejmladším je 15 let. Tým je 
přihlášen do soutěže Moravskoslezské divize žen. 
Úvodní soutěžní utkání děvčata odehrály pak první 
víkend v září 2022. 
Děvčatům z Tečovic budeme držet pěsti, vždyť své 
úplně první velké utkání odehrály v Halenkovicích... 

RJ

Halenkovice hostily premiéru tečovických fotbalistek

V úterý 14. června 2022 se na halenkovickém hřišti se 
sezónou 2021/2022 rozloučili kluci z mladší a starší 
přípravky TJ Halenkovice. Rozlučka byla spojena se 
zápasem, do kterého se kromě nejmladších fotbalistů 
našeho klubu zapojili i rodiče a trenéři. Po utkání pak 
byla pro děti pod pergolou u Hospody na hřišti 
připravena malá pizzapárty. 

A jak jarní část sezóny 2021/2022 viděl jeden z 
trenérů našich nejmladších fotbalistů, pan Oldřich 
Prokop? "Jarní část fotbalové sezóny přípravek 2022 
máme zdárně za sebou. Situace nebyla vždy jednoduchá, 
ale v rámci možností se ji pokaždé podařilo zvládnout se 
ctí. Na některé zápasy se sice odjíždělo s rozpaky - dětí 
bylo tak akorát, protože nás, stejně jako další týmy, 

postihlo období chřipek a různých nemocí. Naštěstí se 
kolektiv vždy semknul a zabojoval, i když častokrát 
nebylo koho vystřídat. Rád bych poděkoval všem za 
přístup a obětavost, především pak rodičům za pomoc při 
dopravě dětí na zápasy a hlasitou podporu během 
zápasů. Vážení přátelé, pracovní povinnosti nám bohužel 
nadále nedovolují vykonávat práci trenérů, ale věřím, že 
nás nahradí noví a mladší, kteří vnesou do dění kolem 
žákovského fotbalu nový vítr a moderní metody. 
Ještě jednou díky všem a snad se budeme vídat dále. 
Třeba na hřišti u pivka. Díky, Olda Prokop a Josef Štulíř. 

Ano, je to tak. Kromě rozlučky se sezónou byla tato 
akce také loučením s dlouholetými trenéry našich 
nejmenších fotbalistů. Řady našeho klubu po více než 

desetiletém období opouští dvojice trenérů Olda 
Prokop a Pepa Štulíř. Jejich velkou zásluhou je, že 
fotbal stále baví a láká tolik halenkovických dětí. 
Proto dovolte, abychom jim jménem Výboru TJ 
Halenkovice poděkovali za jejich trpělivou práci, 
díky níž máme v Halenkovicích nejen dva týmy 
přípravek, ale z jejich odchovanců složený také 
tým starších žáků a pro příští sezónu i nové 
mužstvo dorostu. Pánové, díky moc, a kdybyste 
se mohli a chtěli vrátit, byli bychom rádi. Dveře 
do šaten máte stále otevřené. 

RJ 
Foto - Markéta Sudolská

Dvojnásobné loučení s trenéry
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Do sezóny 2022/2023 vstoupilo nově sestavené mužstvo 
dorostu složené z hráčů TJ Halenkovice a Slovácké 
Sparty Spytihněv, kteří odrostli žákovské kategorii. 
Halenkovické žákovské mužstvo pokračuje ve své 
činnosti i nadále. Trenéry a vedoucími mužstva jsou za 
TJ Halenkovice pan Ondřej Gabrhelík a za Slováckou 
Spartu Spytihněv pan Ondřej Šubík. 

Hráči trénují každé úterý a pátek. Úterní tréninky 
probíhají odděleně na hřišti v Halenkovicích a 
Spytihněvi. Páteční tréninky jsou společné, trénuje se 
střídavě ve Spytihněvi a v Halenkovicích.  

Soupiska týmu není uzavřena a v případě zájmu 
velmi rádi přivítáme další hráče. Tým dorostu 
Halenkovice/Spytihněv je nasazen do soutěže Okresní 
přebor dorostu. 

Josef Strašák 
V pondělí 12. září 2022 zemřel nejstarší pamětník halenkovického fotbalového 

dění, bývalý fotbalista, sportovec tělem i duší  
a věrný příznivec halenkovického fotbalu,  
pan JOSEF STRAŠÁK. Bylo mu 93 let. 

Členové TJ Halenkovice mu děkují za vše, co pro halenkovický sport  
a zejména fotbal udělal. 
Čest jeho památce.

Společný dorost Halenkovic a Spytihněvi
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Blíží se pro včelaře nejzajímavější 
období, máme plnou hlavu toho, 
jak se nejlépe postarat o naše 
včelstva, jestli jsou zdravá, připra-
vujeme je na vrchol sezony tak, 
aby v období, kdy přichází snůška, 
byla včelstva připravena v plné 
síle a přinesla med. Ne vždy se to 
všem včelařům podaří a splní se 

jejich očekávání.  
Již dlouhá léta vždy počátkem měsíce února 

hodnotíme na Výroční členské schůzi činnost za uplynulé 
období a připravujeme se na období nadcházejícího 
včelařského roku. 

20. února 2022 jsme se sešli v sále sokolovny na 
Žlutavě, abychom uzavřeli a zhodnotili včelařskou 
činnost za rok 2021, ale také za rok 2020, kdy nebylo 

možné kvůli opatřením vlády VČS uskutečnit. Za 
poslední léta se naše členská základna rozšířila na počet 
113 chovatelů včel. V průběhu roku se do našeho spolku 
hlásí noví začínající včelaři, chovatelé, kteří mají zájem 
chovat svá včelstva. Bohužel nám v tomto čase zemřelo 
pět našich přátel chovatelů včel. V působnosti spolku 
chováme na 136 včelích stanovištích 915 včelstev, jsme  
nejpočetnějším včelařským spolkem v okrese Zlín.  

Naše včelky vyprodukovaly 11 532 kg včelího medu 
a také 550 kg včelího vosku. Čísla napovídají, že tyto 
výsledky jsou ve snůšce pod dlouhodobým průměrem. 
Snahou nás chovatelů je mít včelstva, o která pečujeme, 
zdravá a připravená na období opylování zemědělsky 
významných kultur. Odměnou je pak pohled do úlu, 
plného zdravých vitálních včel, medu a opojné vůně.  

Chovatelům pro udržení dobrého zdravotního stavu 
včelstev a usnadnění jejich práce nabízíme včelařská 
zařízení a pomůcky. Jedná se hlavně o chovatele, kteří 
začínají anebo chovají malý počet včelstev. Toto můžeme 
chovatelům nabídnout díky finanční podpoře okolních 
obcí a Města Napajedla, v jejichž katastrech včelaříme. 
Za tuto podporu a pochopení vřele děkujeme. 

Při své činnosti nezapomínáme na naši mládež. 
Ve spolku již dlouhá léta děti a mládež seznamujeme 
s životem včel a snažíme se o spolupráci s mateřskými a 
základními školami. Děti, které projeví o včely zájem, 
mají pak možnost docházet do Včelařského kroužku 
mládeže, kde se dozví o životě včely medonosné více a 
naučí se základy jejího chovu. Ve školním roce dochází 
do VKM 13 dětí. Potěší mě, když po letech potkám 
bývalého člena VKM, který uvažuje, že by začal včelařit. 
 Za přítomnosti starostů obcí, v jejichž regionech 

působíme, paní Ing. Ireny 
Brabcové, pana Ing. 
Stanislava Koláře a paní 
Márie Zapletalové jsme 
vyhodnotili vzornou práci 
chovatelů. V roce 2021 
získali právo nosit odznak 
„Vzorný včelař“ čtyři naši 
chovatelé. Včelařství je 
obor celoživotního vzdě-
lávání. Stále platí zásady, 
které ctili naši předkové, 
ale tyto je nutné moder-
nizovat a používat nové, 
moderní metody chovu 
včely tak, aby včelstva 
přežila i do dalších let a 
dokázala se vyrovnat 
s nástrahami a problémy, 
které jim přináší lidstvo 
na naší zemi. 

Ladislav Žaludek 
předseda spolku 

VČELAŘI Včelaři hodnotili  
svoji činnost za uplynulé období

Ilustrační foto

Foto: M. Přikryl
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Halenkovičtí modeláři mají za sebou další úspěšně zvlád-
nutý ročník tradiční Model air show, kterou letiště na 
Vrchovici pravidelně hostí každý rok začátkem léta. 

V letošním roce se akce konala v sobotu 11. června. 
Čilý organizační a letový ruch na modelářském letišti 
vládl už několik dní předem. Organizátory opět potěšil 
velký zájem ze strany modelářů a jejich rodin, kteří se na 
tuto akci vypravili, aby si užili pohodový víkend a létání 
v nádherném prostředí halenkovického letiště. Přices-
tovali z nejrůznějších částí naší země, ale také ze 
Slovenska. Ostatně slovenská výprava bývá každoroční 
ozdobou této akce, a to nejen co se týká samotné 
modelařiny a létání, ale i společenské stránky události. 
V tomto roce k nám od východních sousedů přicestovalo 
opět o něco více hostů než minule. 

Příprava na hlavní program víkendu, sobotní 
komentovanou leteckou přehlídku, probíhala po celý 
pátek a spočívala zejména v úpravě areálu a vybudování 
bezpečnostní sítě kolem vzletové a přistávací plochy. Za 
ty roky už jde pro členy LMK Halenkovice o rutinní 
záležitost, každý ví, co má dělat a kde je jeho místo. 
Letošní rok bylo stání vystavených modelů uspořádáno 
jinak než dříve. Velkou novinkou byl volný přístup ke 
vzletové a přistávací dráze po celé její délce. Návštěvníci 
tak měli možnost podívat se i do zázemí modelářských 
výprav a prohlédnout si přípravu modelů k vystoupení. 

Sobotní dopoledne přivítalo účinkující i diváky 
slunečným počasím, které bylo ideální pro rodinný výlet 
nebo posezení při chlazeném nápoji. Co se týká létání, 
tak růžové už to nebylo. Problémy dělal zejména vítr 
s poryvy, který ofukoval letiště od západu, čili kolmo na 
dráhu. Další komplikaci pak způsobovala vzrostlá řepka, 
nad níž se po celé hranici dráhy tvořily nepříjemné 
turbulence. 

Jak se později ukázalo, se vším si modeláři poradili. 
Důležité bylo, aby se do vzduchu odvážil první pilot. 
Tím se stal Martin Berg a rozjel tak několikahodinový 
komentovaný program, ve kterém byly k vidění 
opravdové létající lahůdky. Po počátečním ostychu se 
startbox zaplnil kartičkami modelářů, které pak určovaly 
pořadí vystoupení. Vítr si dělal co chtěl a modelářům 
připravil spoustu horkých chvilek. Tyto situace 
byly naopak velmi zajímavé divácky, a také jako 
příležitost pro fotografy. 

Za dlouhou dobu konání je návštěvníkům 
formát této akce dostatečně znám. Proto se na 
letiště chodí třeba na oběd s gulášem nebo 
poobědový relax s pivkem, případně odpolední 
svačinku z udírny. Děti si sem zase přicházejí pro 
cenný suvenýr, a tím je házedlo. I letos se na půl 
hodiny letiště zaplnilo desítkami nejmenších 
pilotek a pilotů, kteří si sami mohli vyzkoušet 
poletování a letadýlko si potom vzít domů. 
Dobrou tradicí této akce je také vystoupení 
skutečného létajícího aparátu. V roce 2022 jím byl 
vírník, jehož dvoučlenná posádka divákům i 
modelářům předvedla bezpečnou ukázku, ve které 

byly publiku prezen-
továny zajímavé a neobvyklé letové 
schopnosti tohoto stroje. 

Program, ve kterém se představilo 
31 modelářů, v sobě zahrnoval ukázky 
modelů, jejímiž předlohami byly stroje 
z období začátků letectví až po proudové 
modely, které se nad Vrchovicí proháněly více než třista-
kilometrovou rychlostí. Nejvíce zastoupeny pak byly 
modely, jejichž vzorem se stala letadla značky Zlin, která 
se v nedalekých Otrokovicích vyrábí už devadesát let. 
Diváky ohromovaly dynamické akrobatické sestavy 
s kouřovými efekty, ladná skupinová slétanost, klidný let 
dvouplošníků nebo dramatické rekonstrukce událostí 
první světové války. Prostě, bylo se na co dívat. 
V divácké zóně se za celou dobu konání vystřídalo na 
300 návštěvníků, kteří rozhodně nemuseli litovat, že si 
naplánovali cestu právě sem… 

Komentovaný program skončil po 16. hodině závě-
rečným vyhodnocením u stanu řízení letového provozu. 
Mnozí z účinkujících pak byli organizátory oceněni 
například za provedení svých letových ukázek. Ani 
potom se s létáním neskončilo. Slunce se přiblížilo 
k horizontu, vítr se uklidnil a letové podmínky byly 
rázem ideální. Úplnou tečkou pak bylo posezení, kterého 
se účastnili spokojení organizátoři i ti vystupující, kteří 
se rozhodli vydržet v Halenkovicích až do neděle, a 
nebylo jich věru málo… 

RJ 

MODELÁŘIModel Air Show - ZLIN CUP 2022 

Foto: Stanislav Valnoha
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Florbalisté z Halenkovic byli rozděleni na žlutý a modrý tým. Modrý tým v turnaji zvítězil a získal putovní pohár. 
Žlutý tým obsadil krásné druhé místo.  
Nejlepším hráčem za žlutý tým byl vyhlášen Nicolas Ceroni a za modrý tým Silvie Abrahámová.

FLORBAL Přátelský florbalový turnaj pro I. stupeň  
O putovní pohár starosty obce Huštěnovice 17. 6. 2022

Florbalový turnaj Open Air Cup Dobruška 2. 7. 2022

V souboji deseti týmů získali halenkovští 
florbalisté z modrého týmu první místo a tedy i 
putovní pohár. Žlutý tým se probojoval na třetí 
místo.  
Nejlepším hráčem z Halenkovic byl vyhlášen 
Samuel Hanáček. 

Na turnaj do Dobrušky vyrazily 
čtyři týmy dětí z Halenkovic a 
z Uherského Hradiště, které hrály 
jak v dresech Florbalu Halen-
kovice, tak i v dresech FBC 
Slovácka.  

V silné konkurenci získal tým 
mladších dětí zasloužené bronzové 
medaile.  

Všichni hráči si velmi užili 
atmosféru jednoho z největších 
florbalových turnajů v ČR pořá-
daných pod širým nebem.

Přátelský florbalový turnaj  
O putovní pohár ředitele školy 
Spytihněv 24. 6. 2022

text a foto: Jaroslav Jurásek
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Že v Halenkovicích máme šikovné talentované děti spor-
tovce, to víme! Tak si pojďme postupně představit mladé 
naděje, které pochází z naší obce a jsou úspěšní v tom, co 
dělají. 

Dnes se zaměříme na dvě florbalistky, sestry 
Mrázkovy. Starší ze sester, Kateřina Mrázková, se 
narodila r. 2006, začala s florbalem ve 4. třídě u pana 
trenéra Jaroslava Juráska při ZŠ Halenkovice. Postupem 
času se propracovala přes tým FBC Slovácko, kde hrála 
mezi chlapci, do dívčího týmu Zlín Lions. Mladší ze 
sester, Petra Mrázková, nar. 2008, hraje za FBC 
Slovácko (také mezi chlapci) a hostuje v týmu Aligators, 
takže obě sestry nyní hrají 1. ligu dorostenek. Také Petra 
začínala svou florbalovou kariéru v týmu při ZŠ 
Halenkovice, kde rozvíjela svůj talent. 

Za největší úspěch své kariéry považuje Kateřina 
účast na Olympiádě dětí a mládeže a 3. místo na 
mezinárodním florbalovém turnaji v Brně letos v červnu. 

Petra si také váží účasti na Olympiádě dětí a mládeže 
v červnu tohoto roku. Mohla tak porovnat své florbalové 
zkušenosti s dívkami ze všech koutů České republiky.  

Obě byly letos v červnu součástí týmu za Zlínský 
kraj na Olympiádě dětí a mládeže, kde statečně bojovaly 
se soupeři z ostatních krajů. Nakonec se tým našeho 
kraje umístil na 12. místě, ale přesto si účast na 
olympiádě dětí a mládeže užily a těší se na další možnost 
reprezentovat svůj kraj. 

Iveta Hladilová 

Olympiáda dětí a mládeže je republiková soutěž 
krajských výprav, která se koná každoročně od roku 2003 
a je určena mladým sportovcům ve věku od dvanácti do 
šestnácti let, v kategoriích mladších a starších žáků a 
žákyň. Sportovcům navozuje atmosféru opravdových 
olympijských her. Mladí účastníci nejsou ochuzeni 
o zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, 
soužití v olympijské vesnici nebo složení olympijské 
přísahy. 

V minulosti unikátní atmosféru zažila řada dnes 
úspěšných sportovců, jako jsou například Ester Ledecká 
či Josef Dostál. Hlavní poselství projektu je přinést 
životní zážitek mladým sportovcům, jejich vrstevníkům, 
rodičům i veřejnosti, aby se pohyb stal a zůstal součástí 
jejich života. 

Motivace ke sportu je jedním z hlavních cílů 
projektu, což potvrzuje i předseda ČOV Jiří Kejval. 
„Olympiáda dětí a mládeže je pro Český olympijský 
výbor nejvýznamnější akcí pro mládež. Díky své 
jedinečné atmosféře, která přibližuje dětem skutečné Hry, 
dokáže účastníky ve sportu dále motivovat. Mám radost, 
kam se od roku 2003 tato akce posunula.“ 

ODM je projektem Českého olympijského výboru, 
který si ke spolupráci vybírá jako pořadatele jednotlivé 
kraje. Olympiády se odehrávají v dvouletých cyklech a 
střídá se jejich letní a zimní podoba. 

Jednotlivé výpravy sestavují příslušné krajské úřady 
na základě nominačních kritérií jednotlivých sportovních 
svazů. 

https://www.olympijskytym.cz/odm/

FLORBALKATEŘINA A PETRA MRÁZKOVY
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18. června 2022  
v lese na Hradské uzavřeli manželství  

MARTINA LOBPREISOVÁ  
A MAREK BLAHA. 

4. června 2022  
na modelářském letišti na Vrchovici  

uzavřeli manželství  
LUCIE ŠVECOVÁ A JAN KOCIÁN.

24. června 2022 na 
vyhlídce Šárka uzavřeli 

manželství  
LEONA 

GAJDOŠÍKOVÁ 
A LIBOR JUŘENA.

Manželé Kociánovi Manželé Blahovi

Manželé Juřenovi
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9. července 2022  
v obřadní síni OÚ Halenkovice  

uzavřeli manželství  
LIBUŠE MATEJKOVIČOVÁ  

A MIROSLAV BAHULA. 

16. července 2022  
na vyhlídce Šárka  

uzavřeli manželství  
LUCIA MINAŘÍKOVÁ  

A MARTIN TALAŠ.

SRAZ ROČNÍKU 1952 V HALENKOVICÍCH 20. 8. 2022

Manželé Bahulovi

Zleva nahoře: Mirek Silný, Josef Riedl, Zdeněk Železník, Josef Švec, Dana Vičánková (roz. Tesařová), Jiřina 
Chudárková (roz. Kadlečíková), Staňka Žáková (Štěpnicová), Jana Musilová (roz. Jiříčková), Lidka Dohnalová (roz. 
Kubičíková), Jana Vojtíková (roz. Kubičíková), Zdeněk Strmiska 

Zleva dole: Franta Kocián, Marie Andrýsková (roz. Janečková), Marcela Hučíková (roz. Foltýnová), Marta Skopalová 
(roz. Baštincová), Zdena Bryšková, Jiřina Černá (roz. Bučíková), Hela Řičičáňová (roz. Holásková), Dana Němcová 
(roz. Adamcová).

Manželé Talašovi
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Zlatou svatbu – 50 let společného 
života oslavili manželé 

Františka a Miroslav Juřenovi  
z Doliny.  

Sňatek uzavřeli 1. července 1972  
v Napajedlích.

MATRIKA ZLATÉ SVATBY

Zlatou svatbu -  
50 let společného života 

oslavili manželé  

Marcela a Stanislav 
Hučíkovi  

ze Záhumení.  
Sňatek uzavřeli 2. září 1972 

v Halenkovicích.

Zlatou svatbu - 50 let společného 
života oslavili manželé 

Danuše a Zdeněk Markovcovi  
ze Spodních Kržlí.  

Sňatek uzavřeli 16. září 1972  
v Halenkovicích.

V srpnu oslavila 93 let paní Radomila Hrdá od 
Svatých, která v současné době žije v domově 
pro seniory v Uherském Hradišti. 

JUBILANTKY
V září oslavila 91 let paní Marie Mihálová z 
Doliny. Popřát jim oběma osobně přišel 
místostarosta Karel Platoš. 

Obě dámy rozšířily řady našich nejstarších občanů.  
Srdečně blahopřejeme.
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V sobotu 11. června 2022 jsme na obecním úřadě 
v Halenkovicích do života přivítali naše nejmenší děti. 
Pozvání na tuto malou slavnost přijali Veronika 
Pospíšilová s dcerou Valerií (foto č. 1, na fotce 
s babičkou) - tatínek Vít se z pracovních důvodů omluvil, 
Tereza a Jiří Škodovi se synem Filipem (foto č. 2), 
Nikola Dokoupilová a Marek Navrátil s dcerou 
Karolínou (foto č. 3), Lucie a Dušan Snopkovi se synem 
Dominikem (foto č. 4), Michaela Glozygová s dcerou 
Emou (foto č. 5) a Veronika Juřenová a Pavel Drábek 
se synem Tadeášem (foto č. 6). 

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.

4.

5. 6.



Listopad  

55 let 
Renata Brázdilová, Pláňavy 644 

60 let 
Jiří Čevela, Pláňavy 471 

65 let 
Bronislav Langer, Pláňavy 352 
Jitka Krkošková, Záhumení 560 

Jaroslav Kopecký, Dědina 21 

70 let 
Libuše Pešinova, Dolina 208 

Kazimierz Gadek, Dolina 23 ev. 
Karel Dohnal, Zádřinové 200 

Prosinec 

50 let 
Jan Pastorčák, Katernice 690 
Monika Šustalová, Dědina 2 

55 let 
Jindřich Kašpar, Pláňavy 104 

60 let 
Jaroslav Režný, Katernice 650 

Únor 

50 let 
Romana Žáková, Záhumení 455 

Dagmar Štipčáková, Obecnice 544 
Milan Kašpar, Pláňavy 248 

Romana Lišková, Obecnice 535 

55 let 
Antonín Gajdošík, Dolina 660 

65 let 
Josef Tomaštík, Katernice 146 

Karel Kašík,  U Svatých 253 

75 let 
Marie Tomaštíková, Zádřinové 68 
Jarmila Tomaštíková, Kopec 18 

Antonie Přivřelová,  
Horní Kržle 433 

80 let 
Josef Kocián, Dolina 224 

Marie Hučíková, Katernice 153 

90 let 
Jindřich Juřena, Dědina 20

Halenkovický zpravodaj / Periodický tisk územního samosprávného celku. / Vydává: Obec Halenkovice / Halenkovice 76, 763 63 / IČO: 00283932 / 
tel. č. 577 945 736 / e-mail: zpravodaj@halenkovice.cz / www.halenkovice.cz / Číslo vydání: 102 / 2022 / 2 / Redakce: OÚ Halenkovice / Registrační 
číslo: MK ČR E 13080 / Povoleno referátem kultury okresního úřadu ve Zlíně dne 1. 3. 1995 / Náklad 1 000 ks / Nevyžádané příspěvky a fotografie se 
nevracejí. Vydavatel má právo příspěvky krátit, případně neuveřejnit. Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele.

Uzávěrka 103. čísla je k 30. 11. 2022. Zprávy za období 1. 9. 2022 až 30. 11. 2022, zajímavosti a pozvánky na další 
kulturní a společenské dění zasílejte nejpozději k tomuto datu na adresu: zpravodaj@halenkovice.cz. Děkujeme.

70 let 
Milouš Janiš, Horní Kržle 355 

75 let 
Marie Gabryšová, Dolina 591 

80 let  
Marie Kurtinová, Zádřinové 299 

Leden 
50 let 

Vladislav Stuchlík, Spod. Kržle 385 
Radim Půl, Spodní Kržle 340 

60 let 
Josef Valenta, U Svatých 75 

65 let 
Dana Ančincová, Dolina 569 

70 let 
Ludmila Očadlíková, Dolina 223 

80 let 
Karla Graclová, Obecnice 79 

Anna Vičánková, U Svatých 206 

85 let 
Zdeňka Hnilicová, Záhumení 479 

BLAHOPŘEJEME

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

Bohdana Blažková, matrikářka

mailto:zpravodaj@halenkovice.cz
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