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V neděli 2. 12. 2007 večer se 
na prostranství před kultur-
ním domem šlo několik sto-
vek obyvatel Halenkovic, aby 
se zúčastnili tradiční před-
vánoční slavnosti „Rozsvíce-
ní halenkovického vánočního 
stromu“.

Již 14 dní před slavností byl 
v parčíku na Pláňavách usa-
zen vánoční strom, který pro 
tuto příležitost věnoval pan 
Jiří Janiš. Na jeho převozu 
a instalaci se podíleli členo-
vé Sboru dobrovolných hasičů 
z Halenkovic, pan Jiří Pavel-
ka a s jeřábem vypomohl pan 
Petr Markovec z fi rmy Fagus.

Program slavnosti byl za-
hájen projevem starosty obce 
pana Jaromíra Blažka, ve kte-
rém stručně zhodnotil rok 
2007 a nastínil plány a zámě-
ry rozvoje Halenkovic pro rok 
2008. Poděkoval spolupracov-

níkům a všem, kteří se podílí 
na chodu obce. Občanům po-
přál klidné a spokojené Váno-
ce a úspěšný rok 2008. 

Po projevu předvedli žáci ze 
základní a mateřské školy Ha-
lenkovice a děti, které navště-
vují Základní uměleckou ško-
lu v Napajedlích program slo-

žený z vánočních koled, písní 
a básniček. Se dvěma písnič-
kami vystoupila Kateřina Gre-
gorová a Zuzana Kříčková. 
Vánoční atmosféru podtrhla 
hrou na dechové nástroje pě-
tice hudebníků z Topolanky.

Letošní rok byl k účastní-
kům slavnosti shovívavější 
než roky předcházející a tak 
účinkující ani diváci netrpěli 
tolik chladem. Jako prevenci 
proti zimě připravili organizá-
toři z kulturní komise stánek 
se svařeným vínem a čajem, 
který mnohým zúčastněným 
jistě přišel vhod.

Pomalu se setmělo a na-
stal okamžik, na který čekaly 

s andělem připravenou slad-
kost.

Prostranství kolem stromu 
postupně osiřelo, děti i dospě-
lí se pomalu rozešli ke svým 

domovům, na cestu jim svítil 
vánoční strom – do Halenko-
vic přišel vánoční čas.

• • •
(další fotografi e z rozsvícení 

vánočního stromu přinášíme na 

straně 2)
Roman Janeček

hlavně děti – objevil se Mi-
kuláš doprovázený andělem 
a dvěma čerty. Rozvážným 
krokem přistoupil ke stromu 
a dotykem své berle jej rozsví-
til. Poté začala nadílka. Pro 
každé z dítek, které projevi-
lo dost kuráže, měl Mikuláš 
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Vážení spoluobčané, dámy 

a pánové, 

nedávno jsme rozsvítili prv-
ní adventní svíci, abychom 
tak odstartovali nejdivočejší, 
ale zároveň nejkrásnější ob-
dobí v roce. Nejdivočejší pro-
to, že v takřka neuvěřitelně 
krátkém čase stihneme to-
lik věcí najednou, jako jindy 
nejsme schopni ani za něko-
lik měsíců. No a nejkrásnější 
proto, že doba vánoční v nás 
téměř vždy vyvolává tu neza-
pomenutelnou atmosféru. Tu 
samou atmosféru, kterou za-
žívají všechna pokolení. Roz-
svícených vánočních stromeč-
ků, vůní vánočního cukroví 
i smaženého kapra. Ale pře-
devším v nás dlouho zůstává 
vzpomínka na rozzářené oči 
těch, které jsme obdarovali. 
Rozzářené oči našich nejmen-
ších při vybalování svých 
dárků. Nezaměňujme ale ve-
likost dárků za hloubku na-
šeho citu. Právě cit a radost 
z vlastního života se z našich 
duší pomalu vytrácí. Stáváme 
se lhostejnějšími k lidským 
osudům, ne všichni mají ta-
kové štěstí jako my. Nezapo-
mínejme proto hlavně na ne-

Slovo starosty
mocné, sociálně slabé a na 
přestárlé občany.

Nepropadejme však bez-
naději, doba vánoční je prá-
vě příležitostí k vykročení na 
lepší cestu. Doba mezi svátky 
je pak i dobou malého zasta-
vení a zhodnocení naší celo-
roční práce. Zůstává nám tedy 
čas na hodnocení, zda právě 
ten uplynulý rok splnil beze-
zbytku to, co jsme od něj oče-
kávali. Než jej však začneme 
hodnotit, je nezbytné položit 
každý sám sobě otázku, zda 
jsme i my sami udělali vše, co 
jsme udělat měli a mohli, aby 
byl svět kolem nás lepší a pří-
větivější.

Rok 2007 se pomalu stává 
rokem loňským. Pro někoho 
to byl rok šťastný, někomu 
tolik štěstí nepřinesl. Všichni 
jsme bohatší o prožitky, které 
nás jistě posílily. Moudří lidé 
se těší z každé radosti, kterou 
život přináší a z těch méně 
šťastných okamžiků si berou 
ponaučení pro své dny příští. 

Nechci v této chvíli vyjme-
novávat dlouhý seznam akcí, 
které byly v Halenkovicích 
realizovány. Občané jistě ne-
přehlédnou, pokud se v jejich 

okolí cokoliv změní, či děje. 
Snažíme se jen naplňovat naši 
vizi, aby se Halenkovice staly 
místem, kde se dobře žije. 

Tento čas je také dobou, kdy 
se díváme na rok, který přijde. 
Hodnotíme vše, co nás v něm 
čeká, co dobrého nám přinese, 
a dáváme si pozitivní předse-
vzetí.

Ke zlepšení kvality života 
v Halenkovicích, mimo jiné, 
přispěje i zbudování kanali-
zace na Dolině a dvou čisti-
ček odpadních vod. Od po-
čátku roku 2008 se budeme 
snažit získat potřebné fi nan-
ce na tuto zatím největší in-
vestiční akci obce. Velké úsi-
lí chceme věnovat přípravě 
smysluplných projektů, které 
bychom uplatnili u dotačních 
titulů z Evropské unie a růz-
ných jiných fondů. Současná 
hospodářská situace nedává 
příliš naděje, že bude možné 

uskutečnit všechny akce, kte-
ré bychom chtěli v roce 2008 
realizovat. Bude nutné se vzá-
jemně pochopit a domluvit se 
na prioritách, jež jsou nezbyt-
né pro chod obce a na ně sou-
středit síly nás všech.

Na závěr mi dovolte, abych 
poděkoval všem těm, kdo pro 
Halenkovice učinili v uplynu-
lém roce cokoliv pozitivního 
a dobrého, byť by to byla jen 
maličkost. Všem, kteří mnohdy 
bez nároku na jakékoliv oceně-
ní věnují svou práci obci. Jim 
patří můj velký dík. Vnímáme 
také, že i dobrá vůle a morální 
podpora dává sílu k překonání 
obtížných situací.

Dětem přeji bohatou nadíl-
ku, Vám všem krásné Vánoce 
a do nového roku 2008 Vám 
přeji zdraví, štěstí, porozumě-
ní a lásku blízkých i radost 
z úspěchů v práci.

 Jaromír Blažek

Rozsvícení vánočního stromu
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Rada obce

č. 23
• pověřila starostu obce pod-

pisem smlouvy o dílo č. 
048/07 TKR/SP mezi fi . 
Satturn Holešov spol. s r.o. 
a Obcí Halenkovice

• pověřila starostu obce pod-
pisem smlouvy mezi Zlín-
ským krajem a Obcí Halen-
kovice na využívání jednot-
né digitální technické mapy

• se seznámila s konceptem 
zápisu obecní kroniky za rok 
2006 a tento doporučuje 

• schválila fi n. příspěvek ve 
výši 1.000,- pro sportovní 
komisi při OÚ Halenkovice 
na zajištění akce „Drakiáda“ 
dne 13. 10. 2007

č. 24
• schválila umístění dodáva-

cí schrány manž. Bieberlo-
vým na obecním pozemku 
č. 2313/4

• schválila pronájem sálu fi . 
Satturn Holešov – prezentač-
ní akce. Termín 13.12.2007, 
od 9 do 14 hodin

• souhlasí s umístěním inzer-
ce obce v časopisu ASPIDA, 
s.r.o., přes ¼ A4, v rám-
ci mikroregionu Chřiby za 
částku cca 5000 Kč

• souhlasí se stavbou lakovny 
fi . Fagus za podmínky dodr-
žení všech norem a předpisů 
ŽP. Starosta obce se osobně 
zúčastní kolaudace stavby 
a dohlédne na to, aby byly 
dodrženy všechny podmín-
ky chránící zdraví a životní  
prostředí uvedené ve staveb-
ním povolení

• souhlasí s možným rozšíře-
ním WIFI sítě AVONET, po-
drobné podmínky projedná 
starosta s vedením fi rmy

• bere na vědomí zprávu 
o průzkumu na nový územní 
plán (ÚP) a jeho veřejné vy-
věšení v prodejně KONZUM 
p. Kašpárkové. Občané mo-
hou k návrhu ÚP vznášet na 
obci své připomínky a žádat 
o doplňky

• pověřila starostu zajištěním 
fi rmy, která bude provádět 
rozvoz obědů pro nepohybli-

Z jednání rady a zastupitelstva obce říjen - prosinec
vé starší občany v Halenko-
vicích z důvodu zrušení roz-
vážky obědů Pečovatelskou 
službou Města Napajedla 

č. 25
• bere na vědomí oznáme-

ní stížnosti občanů, poda-
né ke stavebnímu řízení na 
Krajském úřadě + petice č.j. 
1164 a 1163 v souvislosti se 
stavbou lakovny v areálu fi r-
my Fagus Invest a.s.

• bere na vědomí oznámení ve 
věci úprava a posouzení ná-
vrhu Změny č. 2 územního 
plánu obce Košíky

• bere na vědomí oznáme-
ní, že Geologická služba 
Brno provede dva moni-
torovací vrty na zkoumání 
vody – její proudění, slože-
ní a obsah TNT. Jeden vrt 
je v lokalitě Břehy a druhý 
v lokalitě Lipová. Starosta 
obce zašle Geologické služ-
bě souhlas vlastníků po-
zemků se vstupem na po-
zemky a s umístěním mo-
nitorovacích vrtů

• pověřuje předsedu fi nanční-
ho výboru p. Němce prove-
dením kontroly výherních 
hracích přístrojů u provozo-
vatelů v obci 

• doporučuje ke schválení za-
stupitelstvu obce příspěvek 
pro Český svaz včelařů, o. s. 
na základě žádosti čj. 1144 
ve výši 6.000 Kč

• doporučuje zastupitelstvu 
obce přijmout rozhodnutí 
k podpoře hudební skupiny 
Darkil na rok 2008

• povoluje pořádání Štěpán-
ské zábavy ing. Rostislavu 
Očadlíkovi, který zastupu-
je hudební skupinu Darkil, 
dne 25. 12. 2007 v době 
od 19 do 02 hodin za cenu 
1.000 Kč včetně topení

• schvaluje bezplatnou inzer-
ci hudební skupině Darkil 
v kabelové televizi, v halen-
kovickém zpravodaji a na 
webových stránkách obce 
na rok 2008

• schvaluje žádost p. Jindřich 
Kašpara k likvidaci komu-
nálního odpadu v obci Ha-

lenkovice – provozovna hřiš-
tě. Popelnice 110 l – 1.500 Kč 
ročně – na základě žádosti 
čj. 1146

• schvaluje navýšení kontej-
nerů na PET láhve v počtu 
1 kus na rok 2008 z důvodu 
nedostatku stávajících kon-
tejnerů v Záhumení

• schvaluje spisový a skartač-
ní řád obce, veškeré předešlé 
spisové a skartační řády se 
tímto ruší

• ukládá starostovi (2x ročně) 
pověřit vykonáním fi nanční 
kontroly u příspěvkové orga-
nizace – Základní a Mateř-
ská škola Halenkovice – fi -
nanční a kontrolní výbor

č. 26
• vzala na vědomí nabídku 

fi . AVONET o bezdrátovém 
přenosu dat technologií 
WIFI. Neschvaluje smlouvu 
mezi Obcí Halenkovice a fi . 
AVONET. Musí být přepra-
cována. Jednostranně zvý-
hodňuje fi . Avonet

• bere na vědomí žádost fi . 
SYNOT – A a.s. o povole-
ní změny stálého umístění 
VHP

• vzala na vědomí přidělení čp. 
622 ke stavbě budovy „Šatny 
a sociální zařízení společen-
ského areálu v Halenkovi-
cích“ parcel. č. 932 na zákla-
dě kolaudačního rozhodnutí 
č. 78 o užívání stavby

č. 27
• vzala na vědomí vznik Ob-

čanského sdružení Halen-
kovická dolina – ekologický 
charakter činnosti v souvis-
losti s výstavbou lakovny 
v areálu fi . Fagus Invest a.s. 
na Dolině

• vzala na vědomí žádost 
projekční kanceláře UNY-
PRO k vyjádření existence 
podzemního a nadzemní-
ho vedení kabelové televize 
ve správě obce. Vyjádřením 
pověřuje starostu

• vzala na vědomí neinvestiční 
transfer 50.000 Kč od Zlín-
ského kraje na poskytování 
služeb obyvatelům – CZECH 

POINT. Jedná se o vydává-
ní ověřených výstupů z cen-
trálních registrů – výpisy 
z katastru nemovitostí, vý-
pisy z obchodního rejstříku 
a výpisy ze živnostenského 
rejstříku. V budoucnu také 
z rejstříku trestů

• odkládá rozhodnutí o rozší-
ření programů kabelové te-
levize – Nova Cinema, které 
by bylo spojeno s navýšením 
poplatku na l. čtvrtletí roku 
2008

• pověřuje starostu obce uza-
vřením smlouvy s panem Ji-
řím Pavelkou na zimní údrž-
bu obce (2007-2008). V ter-
mínu do konce listopadu 
2007

• schvaluje přepracovanou 
smlouvu se společností AVO-
NET o umístění zařízení – 
bezdrátové WIFI – ZŠ a MŠ 
tím získá trvalé, bezplatné 
připojení k internetu přes 
přípojku kabelové televize

č. 28
• souhlasí s návrhem smlouvy 

na rok 2008 se společností 
Metalšrot Tlumačov a.s. na 
odkup kovového odpadu

• pověřuje starostu obce k za-
stupování obce na výroční 
členské schůzi ZDV Halen-
kovice 6. 12. 2007

• rozhodla z důvodu zřízení bi-
okoridoru Kopaniny o vyně-
tí pozemků parcel. č. 3775/1, 
3775/2, 3775/3, 3775/4, 
3788/4, 3788/5, 3778/6, 
896/75 z  nájemní smlouvy 
se ZDV Halenkovice

• schválila rozpočtová opatře-
ní č. 5/RO/2007

• schválila dodatek ke smlou-
vě o nájmu a provozování 
plynárenského zařízení č. 
3598 mezi obcí Halenkovice 
a JMP Net s.r.o.

• předloží a doporučuje zastu-
pitelstvu schválit návrh roz-
počtu v oblasti příjmů a vý-
dajů pro rok 2008
č. 29 

• se seznámila s průběhem 
vyšetřování dopravní ne-
hody ze dne 10. 12. 2007, 

(pokračování na straně 4)
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(dokončení ze strany 3) 
 neukázněný řidič staveb-

ní společnosti způsobil 
v obci škodu na rozvodech 
obecního rozhlasu za cca 
40 000 Kč – řeší pojišťovna

• vzala na vědomí koná-
ní Tříkrálové sbírky 2008 
v obci dne 5.1.2008 pořá-
dané charitou Otrokovice, 
sbírku zajišťuje paní Anna 
Horková, Halenkovice 113

• vzala na vědomí pokyny 
k roční účetní uzávěrce za 
rok 2007 vydané Zlínským 
krajem, odborem ekonomic-
kým, zodpovídá paní Zdeň-
ka Trvajová účetní obce

• schvaluje povolení výherní-
ho hracího přístroje (VHP) 
v hospodě na Kopci na ob-
dobí od 1. 1. 2008 do 30. 6. 
2008

• vzala na vědomí vyúčtování 
fi nančního příspěvku, kte-
rý obec poskytla Středisku 
ranné péče Olomouc.

• vzala na vědomí oznáme-
ní ředitele Základní a Ma-
teřské školy Halenkovice 
o proběhlé stávce učitelů 
dne 4. 12. 2007.

 Zastupitelstvo obce bere 
na vědomí:

• zprávu o plnění usnesení 
z minulého zasedání ZO

• zprávu o činnosti rady 
obce

• zprávu z dílčího přezkou-
mání hospodaření Obce 
Halenkovice č.265/2007 za 
období leden až září 2007.

 Zastupitelstvo obce schva-
luje:

• rozpočtová opatření č.5/
RO/2007 a č.5/ZO/2007

• rozpočet obce na rok 2008 
v předneseném znění 

• uzavřít kupní smlouvu mezi 
p. Marií Láníkovou, Halen-
kovice čp. 574 a Obcí Ha-
lenkovice na odprodej po-
loviny pozemku parcel. č. 
269/2, v k.ú.Halenkovice, 
ve vlastnictví Obce Halen-
kovice za 100 Kč/1m2 dle 
geometrického zaměření. 

• uzavřít kupní smlouvu mezi 
p. Annou Režnou, Halen-
kovice čp. 580 a Obcí Ha-
lenkovice na odprodej po-
loviny pozemku parcel. č. 

269/2, v k.ú.Halenkovice, 
ve vlastnictví Obce Halen-
kovice za 100 Kč/1m2 dle 
geometrického zaměření

• uzavřít kupní smlouvu mezi 
p. Jurajem Perželem, Halen-
kovice 369 a Obcí Halen-
kovice na odprodej ideální 
poloviny pozemku parcel č. 
1689, v k.ú. Halenkovice, 
ve vlastnictví Obce Halen-
kovice za 100 Kč/1m2

• záměr směnit části obecního 
pozemku parcel. č.3602/1 

Obecní úřad Halenkovi-

ce je kontaktním místem 

Czech Point [čekpojnt]. 
Provoz bude spuštěn od 1. 

února 2008.
 Co je Czech Point?

Český Podací Ověřovací In-
formační Národní Terminál – 
Na úřad přes internet. Vaše 
místo pro komunikaci s veřej-
nou správou a institucemi. 
 Co poskytuje Czech Point?

Poskytuje ověřené výpisy 
z těchto tří centrálních regis-
trů:
-  z katastru nemovitostí 
-  z obchodního rejstříku
-  ze živnostenského rejstříku

Na základě identifi kačního 
čísla organizace pro obchod-
ní a živnostenský rejstřík, 
a na základě uvedení katas-
trálního území a čísla listu 
vlastnictví, bude moci praco-
viště Czech Point poskytnout 

ověřený výpis. Do budoucna se 
rozsah poskytovaných služeb 
rozšíří i o výpisy z Trestního 
rejstříku.
 Postup vydání ověřeného 

výpisu

Před tím než půjdete na 
Czech Point, musíte znát zá-
kladní údaje o subjektu, ke kte-
rému chcete získat ověřený vý-
stup. Tato služba není určená 

k nahlížení do registrů, ale 

pouze k vystavení ověřeného 

výstupu z příslušného regist-

ru. Tento ověřený výstup se 

stává veřejnou listinou.

Úředník zadá požadavky na 
vyhotovení výpisu. Před jeho 
zhotovením budete seznámeni 
s počtem stran výpisu a jeho 
cenou. Po zaplacení bude vý-
pis vydán. Cena bude upřesně-

cca 500 m2 za zřízení práva 
věcného břemene pro ulo-
žení inženýrských sítí (ka-
nalizace) ve prospěch Obce 
Halenkovice na pozemcích 
p. Ludmily Válkové, Halen-
kovice čp. 44, dle geometric-
kého zaměření

• ve smyslu § 46 odst. 3 zák. 
č. 183/2007 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) poří-
zení Územního plánu Ha-
lenkovice.

 Zastupitelstvo obce pově-
řuje:

• fi nanční výbor provedením 
inventarizace stavu obecního 
majetku ke dni 31.12.2007. 
Zodpovídá předseda fi nanč-
ního výboru.

• fi nanční výbor prováděním 
kontrol výherních hracích 
přístrojů (VHP) v obci Ha-
lenkovice, dle potřeby, v ob-
dobí 2007 až 2010. Zodpoví-
dá předseda fi nančního vý-
boru.

na, pravděpodobně 50 Kč za 
jednu stranu výpisu. Součástí 
výpisu je „ověřovací doložka“, 
která z něho činí veřejnou lis-
tinu. Za ověřovací doložku se 
neplatí. Platba probíhá v ho-
tovosti na pokladně OÚ.
 Budoucnost služeb Czech 

Point.

Občané na Czech Pointech 
v budoucnu získají veškeré 
údaje, opisy a výpisy, které 
jsou vedeny v centrálních ve-
řejných evidencích a regist-
rech o jejich osobě, majetku 
a právech. Czech Pointy by 
také měly umožňovat úřed-
ně ověřit dokumenty, listiny 
a podpisy a převést doku-
menty do elektronické formy, 
učinit jakákoliv podání k úřa-
dům veřejné správy a získat 
informace o průběhu řízení. 
Služby Czech Pointů budou 
moci využívat i fi rmy. 

CZECH POINT

Zdá se to neuvěřitelné, 
ale 28. října tomu byly již 
3 roky, kdy Sdružení Chři-
by slavnostně otevřelo ka-
mennou rozhlednu na nej-
vyšším vrcholku Chřibů, na 
Brdu (viz foto). Za tu dobu 
si tato kamenná rozhled-
na, jaká nebyla v naší re-
publice postavena více jak 
60 let, získala mnoho příz-
nivců nejen z naší republi-
ky, ale i ze zahraničí – měli 
jsme návštěvníky z Maďar-
ska, Polska, Anglie, Itálie, 
Německa… Našemu regionu 
přinesla rozhledna větší zá-

Třetí výročí otevření rozhledny Brdo
jem turistů, rozšířila nabíd-
ku a možnost větší propagace 
samotných Chřibských lesů. 
Odhadujeme, že ji od jejího 
otevření navštívilo zhruba 50 
tisíc lidí.

Velké rezervy vidíme v lepší 
propagaci nejen rozhledny, ale 
celého regionu, ve zlepšení na-
bízených služeb a také ve vý-
chově návštěvníků k ohledupl-
nosti k přírodě. 

30. 12. 2007 zveme srdeč-
ně všechny milovníky Chřibů 
a příznivce rozhledny na před-
silvestrovský výšlap, kdy se 
zde schází tisíce lidí z okolí. 

O dobrou zábavu a občerst-
vení bude postaráno.

Sdružení Chřiby
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Druh příjmů Částka v Kč 

daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2 660 000
daň z příjmu FO ze sam. výděl. činnosti  520 000
daň z příjmu FO z kap. výnosů  162 000
daň z příjmu PO 2 800 000
DPH 4 530 000
poplatek za znečišťování ovzduší  2 000
poplatek za odpady  745 000
poplatek ze psů  33 000
poplatek za veřejné prostranství  27 000
poplatek za provoz VHP  40 000
odvod výtěžku z provozu VHP  35 000
správní poplatky  35 000
daň z nemovitosti  712 000
dotace obci  374 000
pronájmy pozemků  10 000
příjmy z úhrad dobýv.prostoru  100 000
příjmy z pronájmu-AVONET  40 000
poplatky za provoz kabelovky  367 000
příspěvky na výstavbu TKR  20 000
pronájem sálu  45 000
pronájem bytu  13 000
pronájem hřbitovních míst  30 000
pronájem nebytových prostor  230 000
za pronájem plynovodu  200 000
příjem za prodej popelnic  20 000
příjmy za třídění odpadu  30 000
příjmy za služby  1 000
příjmy z úroků  8 000
Celkem příjmy 13 789 000

Druh výdajů  Částka v Kč

deratizace  25 000
dopravní obslužnost  87 000
posyp+materiál, značení  60 000
zimní údržba MK a sečení kolem MK  130 000
úroky z úvěru  162 000
opravy MK  854 000
projekt - oprava MK Katernice+Záhumení  50 000
rozbory vody  35 000
výstavba kanalizace a ČOV 1 120 000
oprava kanalizací v obci 1 350 000
vyčištění záchyt. nádrže Kopaniny  200 000
příspěvek na provoz ZŠ 2 136 000
knihy  10 000
plat knihovnice  23 000
odměna kronikářka  13 000
materiál  1 000
plat za obsluhu  29 000
el. energie TKR  44 000
platby za provoz TKR  520 000
opravy TKR  50 000
poplatek OSA za distribuci  3 000
služby pošt  3 000
tisk Halenkovického zpravodaje  80 000
odměny SOZ  3 000
nákup materiálu  5 000

Druh výdajů  Částka v Kč

služby (foto)  2 000
věcné dary jubilantům, vítání dětí  20 000
příspěvek na činnost – SOKOL  15 000
příspěvek činnost biatlon, pohádka, modeláři 18 000
příspěvek včelaři, myslivci  10 000
veřejné osvětlení - el. energie  350 000
veřejné osvětlení – opravy  200 000
voda  3 000
oprava zídky u hřbitova,výsatba zeleně  135 000
údržba plynovodu  138 000
digitální mapy  4 000
nový územní plán  300 000
opravy MTV, křovinořezy, sekačky aj.  65 000
platby za právní služby  58 000
výkupy pozemků Kržle  142 000
vývoz nebezpečného odpadu  70 000
vývoz odpadu  810 000
nákup nových popelnic  20 000
platy pro obsluhy sběr. dvorů  72 000
projekt skládky kompost odpadu  50 000
vývoz odpadu PET a sklo  25 000
fond ohrožených dětí  3 000
příspěvek na obědy důchodcům  15 000
svaz těl. postižených příspěvek  4 000
podíl obce na pečovatel.službu  12 000
DHM nákup auta  100 000
el. energie  70 000
pohonné hmoty  5 000
telefon velitel  5 000
odměny pro členy ZO  912 000
platy zaměstnanců  945 000
sociální pojištění  356 000
zdravotní pojištění  124 000
pojištění zaměstnavatele  8 000
knihy, noviny, literatura  24 000
materiál  50 000
voda  20 000
el. energie  280 000
plyn  160 000
pohonné hmoty  75 000
služby pošt  20 000
poplatky za telefon, mobil  55 000
služby peněžních ústavů+pojiš. majetku  80 000
právní služby  60 000
poplatky za školení  7 000
zpracování mezd  30 000
ostatní služby  80 000
software  15 000
pohoštění  8 000
nájemné za nájem (leasing)  26 000
neinvest. dotace pro mikroregiony  97 000
neinvest. dotace SMO  3 000
projekt zateplení a výměna oken OÚ  200 000
splátky úvěru  440 000
Celkem výdaje  13 789 000

Rozpočet obce Halenkovice na rok 2008
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Opatření k zabránění 

nelegálních dovozů odpadů

Ve čtvrtek 13. prosince uspo-
řádala fi rma Satturn Holešov 
spol. s r. o. na sále kulturní-
ho domu v Halenkovicích svou 
prezentaci s názvem „Setkání 
starostů“. Takovéto setkání se 
konalo již po sedmé. Z toho 
loňský a letošní ročník probě-
hl v Halenkovicích. Zúčastnilo 
se celkem 44 zástupců z obcí, 
které s fi rmou spolupracují. 
Letošní setkání bylo výjimečné 
tím, že fi rma Satturn Holešov 
spol. s r.o. slaví patnáctileté 
trvání na telekomunikačním 
trhu v ČR (1992-2007). 

Také v Halenkovicích již ně-
kolik let není název této fi rmy 
občanům neznámý. Firma pro-
vedla v naší obci v roce 1995 
kabelizaci televizních rozvodů, 
kabelovou televizi u nás také 
provozuje. Po síti TKR dále 
provedla internetizaci obce, 
která byla fi nancována z ev-
ropských fondů. Přes sítě TKR 
je také veden informační vý-
stražný varovný systém oby-
vatelstva (IVVS), fi rma prová-
dí údržbu a revize všech výše 
jmenovaných systémů. 

Setkání zahájil Ing. Jaromír 
Tomšů – ředitel společnos-
ti, který provedl zhodnocení 
roku 2007 v oblasti spoluprá-
ce s obcemi a života fi rmy. Bu-
doucnost obecních rozhlasů 
systém DOMINO II představil 

pan Zdeněk Mikulík obchod-
ní ředitel. O digitalizaci a bu-
doucnosti TKR promluvil Ra-
dek Sedlařík. Za zmínku stojí, 
že digitální vysílání bude v na-
šem kraji spuštěno v květnu 
2010 a analogové vysílání bude 
ukončeno v říjnu 2010. Výho-
dou pro občany, kteří jsou při-
pojeni ke kabelové televizi, je 
to, že si nebudou muset poři-
zovat drahé set-top-boxy (pře-
vodník digitálního vysílání 
na analogové). Firma se nově 

Sedmé "Setkání starostů" v Halenkovicích
orientuje na oblast životního 
prostředí, zajímá se o decent-
ralizované čištění odpadních 
vod s řídícím telemetrickým 
systémem, které nabízí malým 
obcím jako řešení situace na-
kládání s odpadními vodami. 
Po vyčerpání všech bodů pro-
gramu proběhla mezi zástupci 
obcí a pracovníky fi rmy Satt-
turn Holešov živá diskuze. Se-
tkání bylo ukončeno ve 13 ho-
din slavnostním obědem.

Bohdana Blažková

Výběr poplatků na rok 2008 
Komunální odpad: osoba s trvalým pobytem v Halenkovi-
cích 400 Kč za osobu, chalupáři – vlastníci nemovitosti v Ha-
lenkovicích 400 Kč za nemovitost.
Kabelová televize: 1560 Kč (lze domluvit platbu na splátky)
Psi: 100 Kč za každého psa
Výběr poplatků bude probíhat v měsíci únoru a březnu 
v kanceláři OÚ vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin.

Nové autobusové jízdní řády
ČSAD Vsetín vydalo nové jízdní řády, které platí od 9. pro-

since 2007 do 13. prosince 2008. V případě zájmu si můžete 
požádat o kopii jízdního řádu Zlín – Otrokovice – Napajedla 
– Halenkovice a zpět v kanceláři OÚ Halenkovice 

V souvislosti se vstupem 
České republiky do Schengen-
ského prostoru 21.12.2007 se 
upravuje režim kontrol na stát-
ních hranicích. Tato skuteč-
nost znamená, že může vznik-
nout riziko nepovolených pře-
prav a dovozů odpadů. Období 
po Vánocích je nejvíce kritické, 
je proto nezbytné věnovat to-
muto problému zvýšenou po-
zornost a to alespoň do konce 
měsíce března. Žádáme obča-
ny, aby v případě nezvyklého 

pohybu vozidel či shromažďo-
vání a dovozu nelegálního od-
padu ze zahraničí kontaktova-
li starostu (tel. 724 179 299) 
nebo přímo Českou inspekci 
životního prostředí Brno (tel. 
545 545 111 nebo havarijní 
linka 731 405 10). Zároveň 
je nutné okamžitě volat Poli-
cii ČR.

Informace 
z farnosti
Začátky mší svatých 

v době vánočních svátků

• 23. prosince (neděle) – 
11.00 hodin 

• 24. prosince (pondělí) – 
16.00 hodin - Štědrovečer-
ní dětská mše

• 25. prosince (úterý) – 
11.00 hodin – Boží naro-
zení

• 26. prosince (středa) – 
11.00 hodin – sv. Štěpán

• 30. prosince (neděle) – 
11. 00 hodin

• 1. ledna (úterý) – 11.00 
hodin – Nový rok
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16. listopadu se v sále kul-
turního domu v Halenkovi-
cích konala myslivecká beseda 
u cimbálu s prezentací a auto-

Posezení u cimbálu s mysliveckým povídáním
Mysliveckého sdružení Fran-
tiškem Gajdošíkem a Zdeň-
kem Trvajem. Milé překvapení 
večera byla návštěva několika 

části vesnické kultury. Dou-
fejme, že něco podobného se 
projeví i v Halenkovicích, kde 
má podle sběratelů Bartoše 

a Lísi folklór bohatou minu-
lost. Hrané a zpívané písničky 
byly souborem vybrány z Ha-
lenkovic a okolí. Písničkou ve-
čera byla halenkovská „Hájíč-
ku zelený, už sem ťa dohájil“ 
údajně složená na počest pyt-
láky zabitého hajného Karla 
Mrazíka. Společenský večer se 
ke spokojenosti všech zúčast-
něných velmi vydařil a doká-

zal, že každá slušná slovácká 
dědina má své myslivce, hasi-
če a sportovce

Ing. František Libosvár 

paní Marie Vojtíkové (foto č. 
5 – druhá zleva). Spytinovjáci 
v krojích dali Halenkovjákům 
najevo, že u nich folklor žije 
a patří k myslivosti jako sou-

gramiádou druhé myslivecké 
knihy (doufejme, že ne posled-
ní) Františka Libosvára (foto 
č. 1 – uprostřed) „Myslivecké 
besedování“.

Hrála cimbálová muzika 
primáše, zpěváka a vypravě-
če Cyrila Bureše ze Žlutav-
ských Žlabů. Pořad konferoval 
Ing. František Maňásek z Ba-
bic (foto č. 2) a zpíval pěvecký 
sbor „Chlapčiska ze Spytihně-
vi“ (foto č. 3). Kulturní večer 
obohatilo lovecké trubačské 
trio lesnic z Uherského Hra-
diště, které zahrálo několik lo-
veckých signálů a část svato-
hubertské mše.

Akci zorganizovala kulturní 
komise obce Halenkovice s pa-
nem starostou Blažkem, paní 
Mihálovou (foto č. 4 – držící 
hlavní cenu tomboly dort od 
paní Věry Gajdošíkové) a členy 

členek pěvecké skupiny Bab-
čice ze Spytihněvi, které přije-
ly v doprovodu starostky obce 

1

2

3

4

5
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Taneční kroužek
Každoroční a tradiční ples 

SRPŠ má jako jeden z hlav-
ních taháků taneční vystoupe-
ní žáků 9. třídy. A právě v ta-
nečním kroužku žáci nacvičují 
několik měsíců pod drobno-
hledem paní uč. Hany Huť-
kové tance jak klasické, tak 
latinsko-americké a moderní. 

Vybíjená
Vybíjená! Kdo by neznal 

tuto legendární míčovou hru, 
kterou hrával snad každý, kdo 
měl kolem sebe pár kamará-
dů, míč a nějaký ten plácek. 
Přesnou střelu, rychlý úskok 
a týmového ducha probouzí 
v dětech 1. stupně jejich ve-
doucí paní uč. Ludmila Essen-
derová, a to každé úterní od-
poledne. 

Počítačový kroužek
Pro počítačové fandy a nad-

šence z řad dětí 1. – 4. třídy je 
vyhrazeno páteční odpoledne. 
Pan Víťa Gajdošík pečlivě a tr-
pělivě učí děti ovládat počítač 
a seznamuje je s možnostmi 
internetu. Pro žáky 5. třídy je 
ve středu nově otevřen počíta-
čový kroužek, který vede pan 
uč. Tomáš Siegl. 

Kroužky pracující při ZŠ

Výtvarný kroužek
Každou středu odpoledne 

se v učebně výtvarné výcho-
vy hromadí spousta přírod-
nin, kamínků, barev a hlavně 
dětí. Potom za pečlivého do-
hledu paní uč. Bohdany Am-
brožové vznikají pod jejich ši-
kovnýma rukama úžasné vý-
robky, které potěší nejednoho 
rodiče. 

Sportovní hry (dívky)
Každé úterý odpoledne se 

v tělocvičně potkávají holky 
z 2. stupně ZŠ se svým vedou-
cím panem uč. Liborem Líza-
lem při sportovních hrách. Ko-
šíková, přehazovaná či volejbal 
jim nečiní žádné problémy. 
Důvod je jednoduchý: sport je 
baví a užijí si při něm spoustu 
legrace.

Modelářský kroužek
Přesnost, pečlivost a velká 

trpělivost je nutná pro všech-
ny děti, které se v pátek odpo-
ledne scházejí v modelářském 
kroužku. Pod vedením zkuše-
né dvojice Jaroslav Vičánek 
a František Vojtek tady vznika-
jí špičkové modely všech mož-
ných druhů letadel. Úspěchy 
na modelářských závodech to 
jen dokazují. 

Florbalový kroužek
Pondělní odpoledne je v tě-

locvičně vyhrazeno pro holky 
a kluky, kteří mají chuť zahrát 
si fl orbal. Vedoucími jsou pan 
uč. Jiří Veselý, který vede starší 

žáky, a pan uč. Michal Palúch, 
který vede mladší žáky. Zku-
šenosti a dovednosti, získané 
tvrdou přípravou, si prověřují 
na mnoha turnajích s ostatní-
mi školami.

Gymnastika
O ladné pohyby a ohebnost 

těl všech dívenek a slečen se 
každé pondělí a čtvrtek od-
poledne a v úterý ráno stará 
v kroužku gymnastiky paní uč. 
Hana Huťková. Jejich vystou-
pení na různých akcích prá-
vem sklízí obdiv a uznání, kte-
ré je tou nejlepší odměnou za 
tvrdou dřinu.

Michal Palúch
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Pohodové Vánoce, hodně štěstí 

a zdraví v novém roce přeje 

Milena Košábková - květinářství

Čase co probouzíš lidský cit 
a ozdoby věšíš na zlatou nit - buď vítán.
Čase co umíš splnit všechna přání,

když večerem se ozve zacinkání - buď vítán.
Čase co moudře vládneš staletími, srozuměn 

buď s lidmi svými a proměň 
i naše Vánoce ve šťastné dny! 

� 
Krásné Vánoce a vše dobré v příštím roce vám přeje 

redakční rada a pracovníci obecního úřadu.

Zima
Nikola Zapletalová, 8 tř.

Větvička stromu se větrem ohýbá,

vítr a mráz paní zimu dobývá.

Ještě pár jablíček na stromu zbylo,

pro ptáčky, kosy, aby se jim lépe žilo.

Tváře mi červenají mrazem, 

bílé vločky sněhu létají na zem.

Sníh se sype na zem,

dělá dětem radost.

Chodíme sáňkovat

tam na kopec, za most. 

První sníh
Kristýna Horková, 8. tř.

Je večer a já jdu spát,

ať si ráno zase můžu hrát.

Ulehnu na lůžko a zavřu oči,

najednou celý svět se se mnou točí.

To brána snů se otevírá

a mě už nic neprobírá.

Usnu tvrdě, usnu hladce,

všechno je však pomíjivé,

jak jistě dobře víte.

I když se vám vstávat nechce,

z postele se odvážíte.

Něco mě to k oknu táhne, 

a co se to děje?

Sněží a sněží…

No to je skvělé!

První sníh je zase tady,

je to jako z pohádky,

Zasněžené jsou psí boudy,

Děti užívaj si hrátky,

Staví iglú, sněhuláky,

já se půjdu přidat taky!

Zima
Michaela Skácelová, 8.tř

Tak už přišla zima,

to zas bude prima.

Až napadne bílý sníh,

budeme jezdit na saních.

Velkého sněhuláka ukoulíme

a na rybníce si rádi zabruslíme.

Za chvíli bude vánoční čas,

musíme nakoupit dárečky včas.

Každému dle jeho přání,

ať má radost bez přestání.

Užívejme si zimního času,

než nám sluníčko na jaře ukáže 

svou krásu. 

Vánoční čas
Lucie Vlková, 8. tř.

Bílé vločky letí vzduchem,

v dětských očích září jas,

společně s vánočním vzduchem,

vytvoří radosti čas.

Lidé chodí do kostela,

poklonit se Ježíšku,

Panímámy s děvečkami,

nosí věnce ke křížku.

Vánice metelice
Petr Vlk, 8. tř.

Vánice a metelice,

kdo se stará o silnice?

Všude leží bílý sníh,

Santa jede na saních.

Vánice a metelice,

sob narazil do mýtnice.

Santa v smyku už se koulí,

ten bude mít ran a boulí.

Vánice a metelice,

Santa skučí převelice.

Kolem krku rudou šálu,

už ho vezou do špitálu.

Vánice a metelice,

kdo by lezl na silnice.

Santo, koukej do výšek,

támhle letí Ježíšek.

Čabajkové tyčinky
2 ks čabajky

200 g tvrdého sýra

1 cibule

250 g hladké mouky

250 g polohrubé mouky

1 vejce, 1/2 lžičky soli

špetka drceného pepře

špetka kmínu

250 g tuku

1 žloutek na potření

sezam, mák, lněné semínko na 

posypání

Oloupané čabajky, sýr a ci-
buli umeleme na masovém 
strojku. Přidáme mouku, 
vejce, sůl, pepř, kmín a tuk 
a vypracujeme tužší těsto, 
které necháme v chladnu 
odpočinout. Potom těsto 
rozválíme na silnější vále-
ček, z toho nakrájíme stej-
ně velké kousky a ty potom 
formujeme do různě tvaro-
vaných tyčinek. Klademe je 
na plech vyložený pečícím 
papírem, potřeme rozšleha-
ným žloutkem a posypeme 
semínky. Pečeme v přede-
hřáté troubě.

Sýrové rohlíčky
300g hladké mouky

1 Hera

2 tavené sýry (Apetito)

1 vejce, 1 žloutek

30 g droždí

trochu mléka a cukru na kvá-

sek

1 lžička soli

vejce na potření

na posypání: kmín, sezamové 

semínko, lněné semínko

Z mléka droždí a cukru 
připrávíme kvásek. Přidáme 
k mouce, do které jsme na-
krájeli změklou Heru a sýry 
a přidali vejce. Zpracujeme 
hladké těsto a necháme 20 
- 30 minut kynout. Potom 
těsto rozdělíme na šest dílů, 
z každého dílu vyválíme kru-
hovou placku, tu rozkrájíme 
na osm dílů a každý dílek 
svineme do drobného roh-
líčku. Dáme na pomaštěný 
plech nebo papír na pečení, 
každý rohlíček potřeme roz-
šlehaným vejcem a posype-
me kmínem nebo semínky. 
Pečeme dozlatova.

Recepty na silvestrovské slanosti

DÁRKY
Na Štědrý den si lidé vždy 

dávali dárky – tovaryšové svým 
mistrům, hospodáři své čeládce, 
příbuzní mezi sebou, ale hlavně 
se dárečky dávaly dětem. Těm 
dříve nosil dárky sv. Mikuláš, 
avšak v 16. století se rozmoh-
lo obdarovávání dětí na Štědrý 
den – a to přičiněním protes-
tantského reformátora M. Lu-
thera, který nechtěl dávat svým 
dětem dárky na katolický svátek 
sv. Mikuláše, a tak jim je dával 
až na Štědrý den. Dnes se u nás 
naštěstí udržují obě tradice! 

Dárky měly původně symbo-
lický význam, lidé věřili v ma-
gickou moc dárků. Proto byly 
dárky často každý rok stej-
né. Děti a mladí lidé dostáva-
li červená jablíčka (zdraví, síla 
a dlouhověkost), ořechy (moud-
rost a zralost) a sladké perníky 
(radost a slast mládí). Mládenec 
nebo panna dostávali obvykle 
nějakou ozdobu (štěstí a bohat-
ství). Dítě starší dvanácti let do-
stávalo každý rok stříbrnou či 
zlatou minci, jež se o půlnoci 
uschovala. V chudých rodinách 
se pak darovala znovu a v těch 
majetnějších se peníze rok co 
rok střádaly a před svatbou se 
použily na nějakou užitečnou 
věc. Dospělí si nadělovali lahve 
s vínem, sladkosti a kandované 
ovoce (sladký život), magickým 
dárkem byla purpurová látka se 
zlatou či stříbrnou nití (vitali-
ta, dostatek lásky i rodinného 
tepla), vonná mast či voňavka 
(sláva, štěstí a mnoho krásných 
chvil).
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MŠ „BERUŠKA“ akce podzim – zima
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Mikuláš v konzumu na Pláňavách

V předvánočních dnech se 
začaly objevovat všelijaké ta-
jemné postavy. Jako první při-
cházely 4. prosince na svátek 
svaté Barbory štíhlé ženštiny 
v bílých hávech a hodným dě-
tem rozdávaly dárky z koší-
ků s ovocem a ořechy, zatím-
co děti zlobivé a neposedné 
vyšlehaly proutěnou metlou. 
Vdavek chtivé dívky olamo-
valy v sadech třešňové a viš-
ňové větvičky, které když do 
Štědrého dne rozkvetly, bylo 
to znamení, že do domu při-
jde ženich. V předvečer svát-
ku svatého Mikuláše chodil 
přívětivý světec převlečený za 
biskupa s bílými vousy, vyso-
kou čepicí a se zlacenou ber-
lou, provázel ho líbezný anděl 
a užbrblaný čert.

Symbol Mikuláše se spoju-
je s biskupem z Myry z Malé 
Asie, který se narodil kolem 
roku 250 našeho letopočtu. 
Zejména v evropských zemích 
se po staletí traduje, že svatý 
Mikuláš je laskavý, dobrotivý 
chápající, štědrý, rozdává ra-
dost, štěstí a bohatství, je pa-
tronem Šťastných manželství 
a obchodníci, kteří si ho zvo-
lí za svého patrona, by měli 
nejdůležitější obchody uzaví-
rat v den jeho svátku. Svatý 
Mikuláš je rovněž ochráncem 
žáků, za svého ochránce si ho 
vybrali na Balkáně cestující 
obchodníci a mlynáři. Z Řecka 
pochází legenda o tom, jak za-
chránil na rozbouřeném moři 
nebohé námořníky, takže byl 
vybrán i jako patron moře-
plavců – církev se tak snažila 
potlačit uctívání pohanského 
Poseidona.

V tajemných dnech také 
přicházela hlovcová neboli 
klovavá bába, které se někde 
říkalo štuchavá bába, vrtibá-
ba, či štědrá bába. Zahalena 
do bílého prostěradla měla na 
obličeji škrabošku čapí podo-
by s dlouhým nosem. Byla to 
v podstatě rozporuplná osůb-
ka. Nikým nepozorována na-
dělovala tajně za dveřmi dár-

ky, jindy je naopak rozmaři-
le přijímala, také vymýšlela 
škádlivé žertíky a svojí met-
lou trestala, hrozila i napo-
mínala.

Často také přicházela žena 
v černých šatech zvaná ome-
tačka, projevující se více než 
svérázně - než vešla do domu, 
třikrát zaklepala, neřekla ani 
slůvko, jen březovou metlou 
třikrát ometla plotnu, aby se 
nakonec projevila jako docela 
milá návštěva, protože plotně 
požehnala, hospodyni popřá-
la šťastný nový rok a požádal 
o drobnou almužnu. Ruku si 

mohla podat s ometačem, kte-
rému se také říkávalo smítá-
lek nebo kalíš. Vybaven po-
zlacenou peroutkou vstupo-
val do domu, slušně zdravil, 
prozpěvoval nábožnou píseň 
a peroutkou oprašoval obrazy 
a nábytek, všem přál šťastné 
a veselé svátky. Byla to osůbka 
vítaná, z níž nešel strach, snad 
jen vzbuzoval rozpaky nad tím, 
co vlastně svým projevem chce 
naznačit. 

Jenže tak už to bývá se stra-
šidelnými postavami a posta-
vičkami, že sebou přinášejí 
mnoho tajemného.

Co možná nevíme o předvánočních postavách a jejich zvycích
Objevovala se také matička, 

mikuláška či mikulášova ma-
tička. V jedné ruce držela bře-
zové proutky a šlehala jimi po 
oknech, v druhé ruce pak sví-
rala košík s dárky pro hodné 
děti, které pobízela k modlení 
i k tomu, aby byly hodné ve 
škole a doma pomáhaly rodi-
čům. Někde ji vídali s cepem 
v ruce, jinde zase chodila s ko-
pistem či srpem, také bez po-
dobné výbavy jen s košíkem 
s dárky.

Ukázka z knihy Pavla Toufara 

Vánoce.

Má-li člověk v duši světlo,

vyzařuje z něj krása.

Vyzařuje-li z člověka krása,

vládne v jeho domě harmonie.

Vládne-li v jeho domě 

harmonie,

panuje řád v národě.

Panuje-li řád v národě,

je mír na celém světě.

 Nemůžeme moudrost stále 
jenom sbírat, musíme ji také 
uplatňovat.

(Cicero)

 Někteří lidé nevědí, jak je 
důležité, že tu jsou.

- Někteří lidé nevědí, že ostat-
ním dělá dobře, když je tře-
ba jen vidí.

- Někteří lidé nevědí, jakou 
útěchu přináší jejich laskavý 
úsměv.

- Někteří lidé nevědí, jak 
blahodárně působí jejich 
přítomnost.

- Někteří lidé nevědí, oč by-
chom bez nich byli chud-
ší.

- Někteří lidé nevědí, že jsou 
darem z nebes.

- Věděli by to, kdybychom 
jim to řekli.

(Bruno Ferrero)

• • • 

Moudra
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Vánoční hvězda je charita-
tivní sbírka Sdružení šance, 
která už 10 let pomáhá ne-
mocným dětem v boji s leu-
kémií.

Kdo je Šance? Na hema-
to-onkologickém oddělení 
Dětské kliniky FN a LF UP 
v Olomouci pracuje neziskové 
občanské sdružení ŠANCE, 
které je samostatným cent-
rem pro pomoc hematologicky 
a onkologicky nemocným dě-
tem v oblasti střední Moravy.

Šance je sdružení rodičů 
a přátel hematologicky a on-
kologicky nemocných dětí.

Víte že, na Dětské klinice 
Fakultní nemocnice Olomouc 
se na specializovaném hema-
to-onkologickém oddělení léčí 
nemocné děti se závažnou po-
ruchou krvetvorby (leukémie, 
maligní lymfomy, anémie, 
trombocytopedie, hemofi lie) 
z Olomouckého, Zlínského 
a částečně i z Moravskoslez-
ského kraje. 

Děti s akutní leukémií 
v Olomouci jsou léčeny stej-
ným způsobem jako ve vy-
spělých státech světa meziná-
rodně používanými léčebnými 
protokoly a za posledních se-
dmnáct let se vrátilo po léčbě 
do normálního života 87 dětí 
ze 100.

Na dětské klinice je také 
Laboratoř experimentální me-
dicíny, kde se před zahájením 
léčby provádí vyšetření citli-
vosti nádorových buněk. Tato 
laboratoř je v této oblasti refe-
renčním centrem pro celé úze-
mí ČR a také se zabývá vývo-
jem protinádorových léků.

Děti tráví při náročné 
a nepříjemné léčbě dlouhou 
dobu (minimálně 8 měsíců) 
a v době hospitalizace se jim 
věnují zdravotníci, pedagogo-
vé, psychologové, rodiče a také 
členové Sdružení Šance. Všem 
patří velké poděkování.

Sdružení Šance – sdružení 
rodičů a přátel hematologic-
ky a onkologicky nemocných 
dětí již 15 let pomáhá dětem 

Vánoční hvězda má už 10 let
v době pobytu v nemocnici 
a po léčbě jim usnadňuje ná-
vrat do života. Poděkování si 
zasluhuje řada dobrovolných 
spolupracovníků v různých 
regionech střední Moravy 
a mnoho sponzorů a dárců.

12. února 2007 byly předá-
ny malým pacientům do uží-
vání zrekonstruované prostory 
hemato-onkologického odděle-
ní a Sdružení Šance přispělo 
částkou tři miliony korun.

Vánoční hvězdu začali pro-
dávat vyléčené děti, jejich ro-
diče, příbuzní a přátelé. V po-
sledních letech se k nám při-
pojila velká skupina dobrovol-
níků s velkým srdcem (děti, 
studenti, státní i soukromé 
organizace, mediální partneři, 
obchodní centra atd.).

Výsledkem této sbírky je vý-
těžek 3.561.227 Kč. Finanční 
prostředky byly použity na 
humanizaci léčebny a hema-
to-onkologického oddělení na 
Dětské klinice Fakultní ne-
mocnice v Olomouci v částce 
2.268.690 Kč a 1.292.537 Kč 
na rekondiční pobyty pro děti 
po léčbě.

Bez Vás, kteří si naši vá-
noční květinu koupíte, by-
chom těchto částek nikdy ne-
dosáhli. Upřímně a srdečně 
děkujeme.

Euphorbia pulcherrima

Pochází z tropického Mexi-
ka, kde dorůstá jako keř až 
do 4 metrů. V našich podmín-
kách pouze jako pokojová rost-
lina pěstovaná ve sklenících 
především k vánočnímu pro-
deji. Vyšlechtěné odrůdy jsou 
velmi dekorativní především 
svými barevnými listeny v růz-
ných odstínech barvy červené, 
růžové a bílé a na trhu jsou od 
miniaturních rostlin až po vel-
ké dekorační.

Poinsettia je teplomilná 
rostlina, optimální teplota 
pro kvetoucí rostlinu je kolem 
20 stupňů, minimální teplota 

16 stupňů. Rostlinu je třeba 
v bytě umístit na co nejsvět-
lejším místě, nesnáší průvan 
a příliš teplý a suchý vzduch 
jí rovněž nesvědčí. Nedostatek 
světla a nízká teplota způso-
bují žloutnutí a opadávání lis-
tů. Nadměrná zálivka a pře-
mokření substrátu způsobu-
jí poškození kořenů a úhyn 
rostliny.

Zdravou odkvetlou rost-
linu lze pěstovat i dále. Po 
odkvětu rostliny v březnu 
až v dubnu je třeba ji seříz-
nout a přesadit do substrátu 
pro pokojové rostliny do kvě-
tináče alespoň o 3 cm větší-
ho. Vzhledem ke specifi ckým 
nárokům rostliny na světlo 
a podmínkám v bytech není 
však prakticky možno dosáh-
nout v dalším roce dostateč-
ně velkých a vybarvených lis-
tenů, kvůli kterým se vánoč-
ní hvězdy především pěstu-
jí. Poinsettia je totiž typicky 
krátkodenní rostlina, která 
zakládá květy při délce dne 
kratší než 12 hodin. Založe-
ní květu a vybarvení listenů 
ruší i běžné osvětlení v bytě, 
proto se vytvoří většinou lis-
teny jen velmi malé a nedo-
statečně vybarvené. 

Vánoční hvězdy pro akci 
Sdružení Šance pěstuje a dodá-
vá již sedmý rok fi rma FLOR-
CENTR, s.r.o., Olomouc.

Sdružení Šance
Jak můžete pomoci nemocným dětem

Každoročně si v předvánočním období zakoupit vánoční • 
hvězdu u našich prodejců
Stát se dobrovolníkem a pomáhat s prodejem vánočních • 
květin
Zaslat fi nanční příspěvek na účet č. 53839811/0100• 
Darovat krev na Transfuzním oddělení ve Fakultní nemoc-• 
nici, které dodává krev, krevní plazmu a krevní destičky 
dětským leukemickým pacientům.

 z ročenky Sdružení Šance 2007 vybrala Bohdana Blažková

Vánoční hvězda (poinsettia)

Poznámka redakce: Organizací prodeje vánoční hvězdy se 
v Halenkovicích již několik let zabývá paní Věra Kašpárková, 
předsedkyně místní organizace ČČK, které patří upřímné po-
děkování. Letos se prostřednictvím obchodů potravin na Pláňa-
vách, na Dolním Konci a na Dolině prodalo celkem 58 kusů 
vánočních hvězd.
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Vážení občané,

ředitelství Základní a Mateřské školy v Halenkovicích vám 
přeje krásné a klidné prožití vánočních svátků a v novém 

roce 2008 vše nejlepší a hlavně hodně zdraví. Děkuje všem, 
kteří škole projevují přízeň a snaží se o dobrou spolupráci, 
to je především členům výboru SRPŠ, vedoucím kroužků, 

OÚ a rodičům našich žáků.
  

Když zazní vánoční zvonečky, Ježíšek přichází s dárečky.

Ať k nim každý také štěstí, zdraví, lásku dostane

a ať s námi v novém roce stále zůstane!

Vám přejí děti a učitelky z MŠ Halenkovice

přeje 
Michaela Pavinská 
- obchod na Dolině

Okénko ČČK 
Desatero bezpečné jízdy
Za volantem buďte vlídní 1. 
a nestyďte se to dát na-
jevo.
Chraňte slabší (děti, ne-2. 
mocné a starší osoby) buď 
zpomalením, nebo dáním 
přednosti.
Předvídejte – za míčem 3. 
může vyběhnout dítě, cyk-
lista může náhle vybočit.
Nedejte se vyprovokovat, 4. 
nevymáhejte své právo 
agresivní jízdou.
Spěchejte pomalu, časové 5. 
zisky z neúměrného spěchu 
přinášejí značné riziko.

Jezděte jen přiměřenou rych-6. 
lostí. Déšť, mlha, sníh, led, 
tma, zatáčky – vše se dá pak 
zvládnout.
Dodržujte bezpečný odstup, 7. 
získáte čas k reakci na různá 
nebezpečí.
Při sebemenších pochybách 8. 
nepředjíždějte. Čekejte na ten 
pravý okamžik. Nikdy nepo-
rušujte zákaz předjíždění.
Respektujte přednost v jíz-9. 
dě podle hesla „Dvakrát měř 
a jednou řež“.
Před jízdou nikdy nepijte al-10. 
kohol.

Správná výživa – vláknina
jako vláknina se původně • 
označovala ta část potravy, 

která se nerozloží ani po vaře-
ní ve zředěné kyselině ani ve 
zředěném louhu
současná defi nice vlákniny • 
zahrnuje všechny substance 
rostlinného původu, které ne-
jsou rozkládány enzymy lid-
ského trávícího ústrojí
rozeznáváme dva druhy • 
vlákniny – rozpustnou a ne-
rozpustnou
rozpustná vláknina•  je pře-
devším v ovoci ve formě pek-
tinu, ale i v různých druzích 
zeleniny. Váže na sebe žlučo-
vé kyseliny, ty odcházejí z těla 
a s nimi i cholesterol
nerozpustná vláknina • je ze-
jména v obilovinách, dále ji 
obsahují např. rýže, jahody, 

ořechy aj. Tyto nestrávené 
zbytky jídla působí v tlus-
tém střevě jako kartáč a čis-
tí je
vláknina také dovede zadr-• 
žovat vodu, působí v žalud-
ku jako houba. Strava na-
bobtná, žaludek se více za-
plní a nemáme pocit hladu. 
Vláknina přispívá i k tomu, 
aby nevznikla zácpa
doporučená denní dávka • 
vlákniny u dospělého člo-
věka se pohybuje od 10 do 
20 g, u dětí asi polovina. 
Toto množství získáme po-
žitím zhruba 0,5 kg ovoce 
a zeleniny a dvou krajíčků 
celozrnného chleba denně.

převzato z novinČČK
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Mnohokrát jsem přemýšlel 
o tom, v čem spočívá kouz-
lo Vánoc. Proč se lidé (mno-
zí alespoň jeden den v roce), 
mění v jiné lepší lidi, proč jsou 
ochotni zapomenout na spory 
a nedorozumění, proč ti, kdo 
jindy své city nedávají naje-
vo, se snaží najednou udělat 
radost těm ostatním kolem 
sebe?

Je to snad rekapitulace ce-
loročního počínání a jistý pro-
jev pokání? Nebo je to výsle-
dek uměle vytvořené atmosfé-
ry radosti a pohody? Nebo je 
snad kouzlo Vánoc skryto jen 
ve vonícím stromku, hořících 
svíčkách a dárcích pod stro-
mečkem?

Myslím si, že žádná z těch-
to věcí není sama o sobě příči-
nou vzniku té neopakovatelné 
atmosféry.

Myslím si, že prává příčina je 
v nás – v lidech samých. Celý 
rok nemáme na sebe vzájem-
ně čas. Celý rok kolem sebe 
chodíme, někdy s úsměvem, 
jindy podmračeně, ale téměř 
vždy ve spěchu. Celý rok se 
vzájemně obcházíme, mnohdy 
se zraňujeme, nerozumíme si, 
a mnohdy se ani nesnažíme je-
den druhého pochopit. Nemá-
me čas žít plným citovým živo-
tem. Mnohdy jsme sami mezi 
lidmi.

Proto se koncem roku jako-
by zastavíme, odkládáme běž-
né denní starosti, snažíme se 
vytvořit si iluzi klidu a citové-
ho porozumění. Iluzi dobrých 
vztahů v rodině, iluzi porozu-
mění a mnohdy i odpuštění. 
Proto jsme ochotni obětovat 
spoustu času a prostředků 
na přípravy, na nákup dárků, 
úklid a podobně.

Nechci, abychom tuto iluzi 
ztratili. Je příliš krásná, než 
abychom se bez ní dovedli 
obejít.

Nejsou ale Vánoce skuteč-
ně příležitostí k zamyšlení? 
Jistě, ano, a proto se tedy za-
mysleme. Neklameme vlast-
ně sami sebe? Nezůstáváme 
skutečně jen u jediného dne 
v roce?

Co kdybychom se naži-
li všichni si najít každý den 
v roce alespoň chvilku na to, 
abychom těm ostatním kolem 
sebe ukázali, že je máme rádi, 
a že nám na nich záleží? Co 
kdybychom se všichni snažili 
si celý rok rozumět?

O co jednodušší by byl život, 
o co lepší vztahy mezi lidmi, 
oč krásnější a radostnější naše 
práce!

Nemuseli bychom pak mno-
zí koncem roku uklidňovat 
své svědomí tím, že inves-
tujeme do náročných dárků 
svým milým. Neviděli bychom 
jen jeden den v roce hvězdič-
ky v očích svých dětí a lásku 
v očích našich blízkých.

Měli bychom celý rok Váno-
ce. Aby nám všem bylo celý 
rok tak dobře, jako rybám 
v potoce ...

• • •
Takovéto krásné vánoční 

zamyšlení se mi podařilo na-
jít náhodou mezi recepty na 
cukroví, které si vystřihova-
la z různých novin a časopisů 
moje babička. Mně však víc 
než recept na kokosové roh-
líčky zaujalo právě toto poví-
dání, které jsem objevila na 
zadní straně. V roce 1967 ho 
napsal pan Jindřich Rozsypal, 
podnikový psycholog, do no-
vin TEP, které tehdy vydával 
Svit Otrokovice. Že se Vám to 
zdá být neuvěřitelné, že i po 
čtyřiceti letech jsou jeho slo-
va stále platná. Dokonce by 
se dalo říct, že jsou aktuál-
nější než tehdy. Co asi by pan 
Rozsypal řekl o dnešní daleko 
více uspěchané době a více za-
městnaných lidech?

Bohdana Blažková

Dobře rybám v potoce ...

ab
ob
ab
ob

Vánoce

Základem křesťanských Vá-
noc je biblický příběh o na-
rození Ježíše Krista a oslava 
této události. Církev časově 
spojila narození Spasitele se 
starým mýtem zimního slu-
novratu, vyja-
dřujícím vědo-
mí o věčném 
vítězství života nad smrtí 
a světla nad tmou. Svátek 
narození Páně se od 4. stole-
tí šířil z Říma po celém křes-
ťanském světě. Tato vánoční 
atmosféra a vánoční zvyky 
(domácí jesle, obdarovává-

ní dětí, ozdobené stromečky 
atd.) stále trvají. 

Slovo Vánoce podle někte-
rých zdrojů pochází z němec-
kého Weihnachten. Staré ně-
mecké slovo Weihnachten si 

naši předkové 
počeštili zají-
mavým způ-

sobem: první část (vá-) pře-
vzali beze změny a druhou 
počeštili (weihen = zasvětit, 
nachten = stmívat se, Nacht 
= noc), ale pravděpodobnější 
je původ ze slavení dvanác-
ti nocí. 

Podle jednoho z legendárních 
vyprávění vděčí tradice vánoč-
ního stromečku za svůj vznik 
opatu Kolumbánovi z Luxeuilu 
a Bobba. Kolumbán žil v 6. sto-
letí a misionářská činnost ho 
zavedla do Bretaně a Burgund-
ska. Obyvatelé Burgundska byly 
v té době pohané a proto Ko-
lumbán, aby jim trochu přiblížil 
svátek narození Krista, ozdobil 
v ten slavný den zapálenými po-
chodněmi do tvaru kříže staro-
bylý jehličnan, který byl domo-
rodci uctíván o každém zimním 
slunovratu. Zář ohně přilákala 
zástupy lidí a Kolumbán k nim 
pronesl kázání o narození ma-
lého Ježíška v dalekém městě 
Betlémě, chlévu s oslíkem a vo-
lem, chudém Josefovi a vyvole-
né Marii. A tak je možné, že 
v tento den vznikl ten krásný 
zvyk strojit vánoční stromek.

V Čechách se poprvé vánoč-
ní stromeček rozsvítil v praž-
ské vile ředitele Stavovského 
divadla Jana K. Liebicha roku 
1812 jako překvapení pro hos-
ty. Lidé si  zvyk zdobit strome-
ček brzy oblíbili. Roku 1843 
již bylo nakupování vánoční-
ho stromku bráno za běžnou 
věc, lidé jej nazývali Kristovým 
strůmkem. Zdobený stromeček 
se v 60. letech 19. století ujal 
i na českém venkově, koncem 
19. století i na zbytku Moravy, 
a vytlačil ze světnic betlémy.

Brzy se také rozšířil zvyk sta-
vět rozsvícené vánoční stromy 

na veřejných prostranstvích. 
V Brně se staví veřejný vánoční 
strom od roku 1924. Tato tradi-
ce vznikla na popud spisovatele 
Těsnohlídka, který o vánočním 
čase našel v lese opuštěné dě-
ťátko – holčičku. Ze spisovate-
lovy iniciativy se od uvedeného 
roku pod vánočním stromem též 
umisťuje kasička, do které lidé 
přispívají na stavbu dětských 
domovů pro opuštěné děti.

Vánoční stromeček 

Jmelí
Větvička jmelí

nechybí o Vánocích 
snad v žádné domácnosti. 
Čím více je na větvičce bí-
lých bobulek, tím větší štěstí 
vás má čekat v novém roce.

V dávných dobách bylo 
jmelí součástí pohanských 
obřadů. Bylo symbolem ži-
vota a ochranným talisma-
nem. Věřilo se, že díky svým 
lepivým semenům má moc 
vyvolat nebo udržet svazek 
mezi dvěma osobami opač-
ného pohlaví.

Zvyk líbat se o vánocích 
pod větvičkou jmelí k nám 
přišel z Anglie. Muž může 
políbit každou dívku či ženu, 
kterou potká pod zavěšeným 
jmelím. Za každý polibek se 
utrhne jedna bílá bobulka. 
Poslední se na jmelí nechá 
až do dalších Vánoc, aby 
z domu neodešla láska.
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V neděli 2. prosince byl slav-
nostně otevřen klub seniorů 
v místnosti č. 23, v přízemí 
budovy obecního úřadu. Pro-
hlédnout si jej mohli všichni, 
kteří zavítali na rozsvícení ha-
lenkovického vánočního stro-
mu. Místnost je zařízena no-
vou kuchyňskou linkou, po-
třebným nádobím, rychlovar-
nou konvicí, televizorem s při-
pojením na kabelovku a odpo-
vídajícím počtem stolů a židlí.  
Na stěnách visí obrázky, které 
namalovala Iva Stránská. Pří-
chozí mohli posedět a popoví-
dat si. Zájemcům byla nabíd-
nuta káva a vánoční cukroví. 

Klub seniorů

Následně v pondělí 17. pro-
since zorganizovala v klubu 
seniorů sociální a zdravotní 
komise ve spolupráci s ČČK 
a Svazem tělesně postižených 
předvánoční posezení s pís-
ničkou. Hrála a zpívala paní 
Pepinka Brázdilová a na har-
moniku zahrál pan Josef Švej-
čara.  Zúčastněným se akce 
líbila. Všichni si společně za-
zpívali a strávili příjemné od-
poledne.
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Jan Zapletal je žákem 9. tří-
dy ZŠ Halenkovice a mezi jeho 
velké záliby patří jízda na hor-
ském kole. Přes kamarády se 
dostal do týmu MTB servis 
DH Napajedla a společně se 
s nimi od jara 2007 připravuje 
na závody. 

Bikerally je specifi ckým od-
větvím sjezdu horských kol 
Trať závodů vede lesem, po 
louce, někdy po asfaltu. Bi-
kerally je unikátní v tom, 
že se nezávodí jen na jedné 
trati, jak je tomu u klasické-
ho sjezdu, ale na více měře-
ných úsecích – rychlostních 
zkouškách (RZ). Časy z jed-
notlivých RZ se sčítají. Dél-
ky jednotlivých rychlostních 
zkoušek se pohybují od 300 
do 1000 m. Celková délka zá-
vodu bývá většinou 2–3 km 
a závodníci mohou dosahovat 
rychlost až 85km/h. 

Sportovní objev roku z Halenkovic
Každý jezdec musí mít kolo, 

které má průměr ráfku min. 
20 palců a max. 26 palců, 
kolo musí být v dobrém tech-
nickém stavu s plně funkční 
přední i zadní na sobě nezá-
vislou brzdou, chrániče: přil-
ba, rukavice a chrániče konče-
tin – celkové náklady na poří-
zení okolo 50 000 Kč. Největší-
mi sponzory jsou jeho rodiče, 
kterým, stejně jako vedoucímu 
týmu Josefu Karasovi, patří 
největší poděkování.

Jenda se zúčastnil těchto zá-
vodů: 1. 5. 2007 Otrokovice 7. 
místo, 2. 6. 2007 Podhradí 10. 
místo, 5. 7. 2007 Velké Karlo-
vice 2. místo, 29. 7. 2007 Zlín 
1. místo, 9. 9. 2007. Fryšták 1. 
místo, 7. 10. 2007 Smraďavka 
2. místo, 3. 11. 2007 Žlutava 
1. místo.

Celkově získal 177 bodů a to 
mu stačilo, aby ve své katego-

rii WBC – S15 získal 1. místo.
MMČR v bikerally se za jeho 

kategorii zúčastnilo okolo 50 
závodníků. Slavnostní předání 
cen proběhlo v sobotu 15. 12. 
2007 v Otrokovicích.

Jendovi k vítězství blahopře-
jeme a věříme, že i v ročníku 
2008, kdy už jako junior se 
zúčastní českého i slovenské-
ho poháru, bude stejně úspěš-
ný a že se mu vyhnou veškerá 
zranění. 

Více informací najdete na we-
bových stránkách www.wbcral-
ly.com a www.mtbservis.com

(vot.)

Letečtí modeláři, kteří pro-
vozují svého koníčka v naší 
obci, uspořádali několik akcí 
a také se některých zúčastnili. 
Jsou to žákovské soutěže vol-
ně létajících modelů různých 
kategorií. První soutěží byl 
třetí ročník O putovní pohár 
starosty obce Halenkovice, 
odlétané opět na klubové zá-
kladně model klubu Pohořeli-
ce. Tam naši nejmladší mode-
láři uspěli a domů přivezli pu-
tovní pohár, který jim předal 

Halenkovičtí modeláři v roce 2007
starosta obce. Druhou soutěží 
byl pátý ročník „Halenkovic-
ká podzimní házedla“ odlé-
taná na hřišti na Záhumení. 
Této soutěže se zúčastnili naši 
modeláři a modeláři z Otroko-
vic.

Akce pořádané jinými klu-
by: Pohár starostky města Ot-
rokovic a Polétání v Pohořeli-
cích.

Poprvé v historii jsme ve 
spolupráci s LMK Otrokovice 
zorganizovali akci nazvanou 

„Model air show“ s podná-
zvem Slet vícemotorových mo-
delů letadel. Byl to nultý roč-
ník, nevěděli jsme, zda se nám 
tak velká akce povede. S od-
stupem času mohu říci, že se 
„dílo“ povedlo. Naše pozvání 
přijali modeláři a modelářské 
fi rmy, kterým se u nás líbilo 
a chtějí se do Halenkovic vrá-
tit i v příštím roce. Všem, kte-
ří Model air show navštívili 
a byli spokojeni, můžu říci, že 
pracujeme na organizaci prv-

ního ročníku, který proběhne 
7.- 8. 6. 2008 na letiště na Dra-
hách v Halenkovicích, termín 
je také zveřejněn na stránkách 
Svazu modelářů České repub-
liky na www.svazmodelaru.cz. 

Dále jsme přijali pozvání na 
různé veřejné akce: Čmelák 
model show Holešov, Setkání 
modelů poháněny elektromo-
tory – letiště v Hranicích na 
Moravě a Slet obřích modelů 
ve Frýdku – Místku. 

Naše poděkování za spolu-
práci v roce 2007 patří všem 
sponzorům, hasičům, ČČK, 
OÚ Halenkovice a majitelům 
pozemků za jejich zapůjčení, 
a všem co nám pomohli nebo 
pomáhají. Děkuji!

Vičánek Jaroslav

Tříkrálová 
sbírka 2008
Tříkrálová sbírka pro-

běhne v Halenkovicích 
v sobotu 5. ledna 2008 
v odpoledních hodinách. 
Tři malé koledníky Kašpa-
ra, Melichara a Baltazara 
bude vždy doprovázet do-
spělá osoba, která se na 
požádání prokáže průka-
zem České katolické cha-
rity. Taktéž zapečetěná po-
kladnička bude označena 
znakem této dobročinné 
organizace.

Cílem sbírky je povzbu-
zovat veřejnost k sociální-
mu cítění, k pomoci bliž-
nímu v nouzi u nás i v za-
hraničí, umožnit občanům 
podílet se na charitativ-
ní práci a získávat fi nanč-
ní prostředky pro činnost 
Charity Česká republika. 
Všem, kteří přispějí na po-
třebné, děkujeme. 

Anna Horková
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III. třída – skupina A – muži

1.  Březnice 12 8 2 2 34 : 15 26
2.  Komárov 12 8 1 3 42 : 20 25
3.  Březůvky 12 7 4 1 35 : 18 25
4.  Pohořelice 12 8 0 4 36 : 26 24
5.  Fryšták B 12 7 2 3 40 : 26 23
6.  Tečovice B 12 5 3 4 33 : 22 18
7.  Mladcová B 12 5 2 5 19 : 18 17
8.  Mysločovice 12 4 3 5 20 : 25 15
9.  Žlutava 12 4 0 8 19 : 20 12
10.  Vel.Ořechov 12 4 0 8 15 : 26 12
11.  Jaroslavice B 12 3 1 8 16 : 33 10
12.  Halenkovice 12 3 1 8 16 : 44 10

13.  Racková 12 2 1 9 16 : 48  7

Okresní soutěž – skupina A - žáci

1.  Halenkovice 10 7 1 2 48 : 14 22

2.  Louky 10 7 1 2 52 : 18 22
3.  Tlumačov 10 7 1 2 30 : 17 22
4.  Pohořelice 10 6 2 2 44 : 15 20
5.  Žeranovice 10 6 0 4 49 : 26 18
6.  Jaroslavice 10 5 2 3 71 : 28 17
7.  Tečovice 10 4 2 4 38 : 30 14
8.  Březnice 10 3 1 6 36 : 28 10
9.  Spytihněv 10 3 0 7 17 : 65  9
10.  Kostelec 10 2 0 8 22 : 62  6 
11.  Lhota u Mal. 10 0 0 10 3 : 107  0 

Příští kolo: jaro 2008

Fotbalová sezóna 2007–8 v poločase 

Členové této komise v roce 
2007 zorganizovali několik 
úspěšných akcí. V červnu to byl 
Dětský den, na kterém se také 
podíleli: Klub vojáků v záloze, 
členky Červeného kříže, hasiči, 
halenkovičtí modeláři a modelá-
ři z Otrokovic.

Další akce věnovaná přede-
vším dětem byla Drakiáda. Za 
poměrně silného a mrazivého 
severního větru, došlo na letiš-
tě pouštět své dráčky 42 soutě-
žících. Drakiáda byla rozdělena 
na dvě věkové kategorie a to 
děti MŠ a ZŠ. Členové odborné 
poroty měli složitý úkol, mezi 
těmi nádhernými dráčky museli 
najít dráčka fešáka, dráčka nej-
výše letícího, dračka akrobata 
a také dráčka smolaře. Na této 
akci se aktivně podílely učitelky 
z MŠ a ZŠ a spolupracovali také 
rodiče. Nakonec byli odměněni 
všichni, kteří se zúčastnili.

Třetí akcí byl Vánoční turnaj 
ve stolním tenise 15. 12. 2007. 
Zájemci se mohli přihlásit na 
dvou místech, na OÚ Halenko-
vice a v hospodě na hřišti. Do 
turnaje se přihlásilo devatenáct 
soutěžících, z toho dvě ženy. 
Hrálo se na pěti stolech v tělo-
cvičně ZŠ. Celkem se odehrálo 
164 zápasů. Ženy hrály společ-
ně s muži, výsledek, viz níže, je 
dle vzájemných zápasů. Členům 
sportovní komise, lidem, kteří 
pomáhají a také se zúčastňují 
akcí, děkuji za spolupráci. Do 
nového roku přeji hodně pra-
covních úspěchů, spokojenosti 
a pohody.

Jaroslav Vičánek, předseda

Výsledky kategorie muži: 

1. místo: Lidinec Marek
2. místo: Vašíček Richard
3. místo: Kocián Radek
4. místo: Hradílek Jan
5. místo: Huťka Michal
6. místo: Pavelka Petr
7. místo: Doležalík Jiří
8. místo: Slezáček Eduard
9. místo: Kocián Martin
10. místo: Juřena Lukáš
11. místo: Kašpárek Václav
12. místo: Železník Libor
13. místo: Kašpárek Stanislav
14. místo: Jančík Martin
15. místo: Sattek Martin
16. místo: Čagánek Lukáš
17. místo: Gabhrelík Josef
Umístnění kategorie ženy:

1. místo: Huťková Soňa
2. místo: Kašpárková Anna

Z činnosti sportovní komise

pan Eduard Slezáček
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V minulém čísle zpra-

vodaje jsme omylem pět-

ašedesátníkům a sedm-

desátníkům, při zveřej-

nění srazu jejich ročníku, 

přidali pět let. Tímto se 

všem uvedeným omlou-

váme.

 19. ledna 2008 – sál KD 

Halenkovice 

HASIČSKÝ PLES – Hraje 
skupina MADUSONG. V prů-
běhu večera se vylosuje připra-
vená tombola. Občerstvení za-
jištěno. Srdečně vás zve Sbor 
dobrovolných hasičů Halenko-
vice

 02. a 03. února 2008 – 

Halenkovice

VODĚNÍ MEDVĚDA – 

Průvod masopustních masek 
projde téměř všechny části 
Halenkovic. Spolu s nimi si 
můžete zatancovat a zazpívat. 
Obdržíte také pozvánku na 
tradiční pochovávání basy. 

 09. února 2008 – sál KD 

Halenkovice

POCHOVÁVÁNÍ BASY – 

Hraje kapela Václava Šubíka 
– VAŠTON. Součástí večera 
je čtení hříchů a doprovodný 

program masek spojený s po-
chováváním basy. Občerstvení 
zajištěno. Pořádá Sbor dobro-
volných hasičů Halenkovice.

 16. února 2008 – sál KD 

Halenkovice

RODIČOVSKÝ PLES – 
K tanci a poslechu hraje sku-
pina AVENTIS – Ples zahájí 
předtančením žáci 9. třídy ZŠ 
Halenkovice. Připravena bude 
bohatá tombola. Zve SRPŠ při 
ZŠ a MŠ Halenkovice.

 17. února 2008 – sál KD 

Halenkovice

 VÝROČNÍ SCHŮZE 

SVAZU ZAHRÁDKÁŘŮ

k 50. výročí ČSZ Halenkovi-
ce. Začátek je ve 14 hodin.

 23. února 2008 – sál KD 

Halenkovice

DĚTSKÝ KARNEVAL – 

Při tanci a soutěžích se vyřá-

dí děti z I. stupně ZŠ a men-
ší. Pro nejlepší masky a zdatné 
soutěžící je připravena sladká 
odměna. Pořádá SRPŠ při ZŠ 
a MŠ Halenkovice. Začátek je 
ve 14 hodin.

 1. března 2008 – sál KD 

Halenkovice

PERNÍKOVÝ BÁL – Hra-
jí KABRŇÁCI. – Podávat se 
bude valašská kyselice voňa-
vé perníkové cukroví a lahod-
ná medovina. Nebude chybět 
perníková tombola. Vystou-
pí taneční skupina ROKASO 
z Uherského Hradiště, která ve 
dvou vstupech předvede stan-
dardní a latinskoamerické tan-
ce. Všechny Vás zve kulturní 
komise při OÚ Halenkovice.

 14. března 2008 – sál KD 

Halenkovice

DISKOTÉKA PRO DĚTI 

– Přijít a zatančit si mohou 
děti a mládež z II. stupně ZŠ. 
Pořádá SRPŠ při ZŠ a MŠ Ha-
lenkovice.

 KOŠT SLIVOVICE – Ha-

lenkovická trnka 2008 – 

sál KD Halenkovice

Výběr vorků slivovice a 
ovocné pálenky 0,5 l v čiré láh-
vi 19., 20. a 21. března 2008 na 
OÚ Halenkovice do 17 hodin.

Degustace vzorků 21. břez-
na 2008 za účasti nominova-
ných degustátorů z řad zájmo-
vých spolků a dobrovolníků.

Vyhodnocení II. ročníku 

soutěže a předání cen 29. 
března 2008 spojené s poseze-
ním u cimbálu a ochutnávkou 
slivovice. Občerstvení zajiště-
no. Pořádá kulturní komise 
při OÚ Halenkovice.

Dne 28. října 2007 se na přísálí KD konalo setkání pětapadesátníků, zúčastnili se: První řada zleva: Ing. František Kocián, 
Jaroslav Krkoška, František Jurčík, Marie Andrýsková (Janečková), Danuše Vičánková (Tesařová), Zdeňka Šubíková (Huťková), 
Marcela Hučíková (Foltýnová), Stanislava Žáková (Štěpnicová). Druhá řada: Ing. Josef Švec, Vlastimil Juřena, Vlastimil Čevora, 
Zdeněk Strmiska, Ludmila Dohnalová (Kubičíková), Ing. Jiřina Černá (Bučíková), Leontina Plesníková (Marcaníková), Danuše 
Němcová (Adamcová). Třetí řada: Zdeněk Železník, Bedřich Vičánek, Miroslav Kníchal, Josef Riedl, Jiřina Chudárková (Kadle-
číková) Jana Musilová (Jiříčková), Miroslav Silný.

Sraz ročníku

Pozvánky na kulturní akce
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Vítání občánků 
V sobotu 3. listopadu 2007 

jsme na obecním úřadě v Ha-
lenkovicích do života přivíta-
li naše nejmenší děti. Pozvaní 
na tento slavnostní akt přijali: 
Renata a Richard Vašíčkovi se 
synem Romanem (foto č. 1), 
Romana a Jan Kašní s dcerou 
Karolínou (foto č. 2), Naděž-
da Vlková a Jiří Čižmář s dce-
rou Jolanou (foto č. 3), Zdeň-
ka a Daniel Suří se synem To-
mášem (foto č. 4), Eva a Jaro-
slav Petrášovi s dcerou Beátou 

(foto č. 5) a Gabriela Solicho-
vá a Miroslav Bahula s dcerou 
Vanessou (foto č. 6). Krátký 
program předvedly žákyně zá-
kladní školy: (foto č. 7 horní 
řada zleva: Ivona Dundálková, 
Zuzana Kociánová, Anna Stra-
šáková, dolní řada: Veronika 
Maňáková a Iveta Blahová) 
a děti z mateřské školy (foto 
č. 8 zleva: Nikola Krátká, Do-
minik Vlachynský, Viktorie Tr-
vajová, Ondřej Baránek a Ali-

ce Stuchlíková) Pod vedením 
paní učitelky Tělupilové a paní 
učitelky Mihálové si připravily 
vystoupení plné hezkých pís-
niček a básniček. 

Přejeme dětem i rodičům 
pevné zdraví, hodně štěstí 
a spokojenosti.

Bohdana Blažková, matrikářka,



sobotu 3. listopadu 2007 
na obecním úřadě v Ha-
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 27. října 2007 uzavřeli v obřadní síni OÚ v Halenkovicích 
své manželství Eva Zapletalová a Josef Zdráhal.

Blahopřejeme
Prosinec

50 let

 Stanislava Badalová Dolina 597

 Eva Kopčilová Záhumení 621
60 let

 Marie Gabryšová Dolina 591

65 let

 Marie Kurtinová Zádřinová 299

 František Kadlec Záhumení 564

75 let

 František Zapletal Pláňavy 158

80 let

 Božena Bučíková Dolní Konec 593

Leden
50 let

 Dana Ančincová  Dolina 569

 Jindřich Sudolský Záhumení 613

55 let

 Ludmila Očadlíková Dolina 223

 Karel Žák Chobotov 133

65 let

 Anna Vičánková U Svatých 206

 Karla Graclová Obecnice 79

70 let

 Jindřich Trvaj U Svatých 238

 Anna Bilíková Pláňavy 94

 Marie Skácelová Pláňavy 90

75 let

 Jindřich Juřena  Dědina 20

85 let

 Josefa Janečková Katernice 114

 Josef Kubíček  Obecnice 427

 Marie Laholová Dolina 189

Únor
50 let

 Jan Duba Pláňavy 409

 Josef Tomaštík Katernice 146

60 let

 Jarmila Tomaštíková Kopec 18

65 let

 Marie Hučíková Katernice 153

 Josef Vičánek  U Svatých 206

 Josef Kocián Dolina 224

 Dana Gabrhelíková Dolina 517

85 let

 Rostislav Zapletal Kržle 400

�
Všem našim milým jubilantům do další řádky let přejeme 

pevné zdraví, stálou pohodu a optimismus.

Bohdana Blažková, matrikářka

Sňatky
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Krásné prožití 
vánočních svátků, 
do nového roku 
hodně štěstí 
a zdraví 

přeje Anička 
a prodavačky.


