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Dnes si přečtete:

� jak probíhaly vánoční svátky  

 na Valašsku 

� že můžete pomoci těžce 

 nemocným dětem 

� o setkání s Jindřichem Spáčilem

 - pokračování z čísla 42 

� o nových internetových 

 stránkách Halenkovic

� o začátcích mší svatých 

 v době vánočních svátků

� kdy se uskuteční Tříkrálová  

 sbírka

Zavřete oči a poslou-
chejte!

Slyšíte to napětí?
Ve vzduchu visí nedočka-

vost, nervozita, ale také 
obava z toho, zda letošní 
Vánoce dopadnou přesně 
podle našich představ. 
Ať jsou tedy nejkrásnější, 
kouzelné, pohádkové a 
nejštědřejší!

Vážení občané!
K nadcházejícím vánočním svátkům vám přejeme provoněné domácnosti nejen vanilkou, 

jehličím a purpurou, ale především ať z vašich domovů dýchá rodinná pohoda, láska a 
tiché souznění. Celým novým rokem 2006 ať vás provází pevné zdraví, štěstí a úspěchy 
v soukromí i v zaměstnání.

Obecní úřad a redakční rada

Koledování je staročeský zvyk. Koledníci hromadně obchá-

zeli domy, často přestrojeni za maškary, a v každém domě 

opakovali písně a sbírali dárky. Hlavní dobou koledování je 

období mezi Štědrým dnem a svátkem Tří králů, tedy mezi 
24. prosincem a 

6. lednem. 

Nejčastěji se 

chodilo koledovat 

na Štědrý den, 

svátek Štěpána a 

na Nový rok. Dal-

ším koledním ob-

dobím byly veliko-

noční svátky. Obě 

tyto doby souvisí 

s původním poslá-

ním koled pozdra-

vit každý dům na 

počátku nového 

roku, ať již kalen-

dářního, tak hos-

podářského, při 

zahájení zeměděl-

ských prací. 

Středověká církev vytýkala koledníkům přílišnou nevá-

zanost a byla i proti přestrojování mužů a žen navzájem 

a maskovavání za zvířata. Církev tedy nakonec zakázala 

lidové kolední obchůzky a začala zavádět kolední obchůzky 

církevní. Chtěla nahradit staré koledování, a tak byly lido-

vé koledy ve 14. století vystřídány církevními vánočními 

písněmi o Kristově narození nejdříve v latině, později v 

národním jazyce. 

„My jsme malí koledníci, 
přicházíme k vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta 
vinšujeme vám.
Veliká je zima, mráz,
ach, prosíme pěkně vás,
nechte nás tu chvilku ohřát,
potom půjdem zas.

KOLEDOVÁNÍ

Žáci, učitelé a zaměst-
nanci školy přejí všem ob-
čanům nejen příjemné pro-
žití vánočních svátků, ale 
také hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti po celý rok 
2006 a děkují všem, kteří 
jsou nápomocni při zvlá-
dání úkolů k zabezpečení 
běžného života školy.

Vedení ZŠ Halenkovice
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Vánoce na Valašsku byly stejně jako v každém jiném 

moravském kraji plné starodávných zvyků a tajemství. 

Hned od rána Štědrého dne udržovali Valaši zvyky děděné 

po svých předcích.

Hospodyně, která měla ten den ve stavení nejvíce prá-

ce, namazala dětem chleba medem, aby byly celý rok 

sladké. Pak nasypala slepicím zrní do železné obruče, aby 

se držely pohromadě a neodnesl je jeřáb, a vyčistila pec. 

Přes vymetený popel z pece potom skákali malí chlapci, 

aby se v noci nepočurávali. Hospodáři zapřahali koně a 

jeli s nimi do lesa pro dřevo, aby prý také v příštím roce 

běhali jako oheň. Hospodyně zase mazaly kopistí od těs-

ta ovocné stromy, aby dobře rodily.

Večeře se chystala již od časného rána

S přípravou ště-

drovečerní veče-

ře začaly valaš-

ské ženy hned 

ráno. Od rána 

se pekly vdolky 

a vařila štědrač-

ka – polévka, do které dávaly hospodyně ode všeho 

trochu. To proto, aby bylo v chalupě vždycky dosti jídla. 

Ve štědračce, kterou Valaši zahušťovali hovězím lojem, 

nechyběl hrách, zelenina, tuřín, brambory, pohanka, hou-

by a křížaly. Kdo měl hlad, 

mohl si ukrojit jen kousek 

předplameňáku – bochníku, 

který se pekl v peci před 

chlebem, protože ve valaš-

ských chalupách vládla přís-

ná pravidla půstu.

Stromeček, novodobý sym-

bol Vánoc, přišel na valašské 

vesnice, stejně jako na Hanou či Slovácko, z města. Byl 

symbolem života a děti jej zdobily daleko skromněji než 

dnes. Protože skleněné ozdoby měli jen málokde a lidé 

na ně neměli peníze, zdobili si ogaři a cérky stromeček 

kostkami cukru a kvaku, zabalenými do barevných papírků, 

jablíčky, ořechy a sušenými křížalami. Stromeček se připev-

ňoval na povalu nad štědrovečerní stůl. Z části proto, aby 

nepřekážel, a také proto, aby jej děti neobraly.

Jídlo bylo prosté, ale chutné

Večeřet se začalo, když vyšla prv-

ní hvězda. Hospodyně prostřela stůl 

bílým ubrusem, pod který se dával 

dožínkový věnec a peníze, aby se 

lidí držely po celý rok. Na stole ležel 

bochník chleba, hrneček medu a hrom-

nice. Stejně jako na Slovácku, také na 

Valašsku se ovinovaly nohy stolu ře-

tězem, aby zloději nekradli na polích. 

Valaši věřili, že pokud řetěz zamknou 

na zámek, vlci jim nebudou žrát ovce. 

Když hospodář zapálil svíčky na stro-

mečku a všichni se pomodlili, začalo 

se večeřet. Štědrovečerní večeře byla 

sice skromná, ale přesto dobrá. Nej-

prve namazal hospodář krajíc chleba 

medem a podával jej u stolu od nej-

staršího účastníka stolování. 

Další jídla, tedy hrachovou 

polévku, houbovou nebo za-

smaženou bramboračku, kru-

pici s medem, vařený hrách, 

sušené švestky a buchtu, pak 

jedli ze společné mísy.

Čas pro kouzla a čáry

Čas po večeři býval nejkou-

zelnější a plný tajemství. Lidé si z jídla a podle prasta-

rých obyčejů věštili budoucnost. Například podle dodnes 

dochované tradice – rozkrajování jablíček – poznali lidé, 

zda budou v příštím roce zdraví. Zbytky jídla po večeři 

nevyhazovali, ale 

nosili je kravám, 

aby dobře dojily, 

kočce, aby chyta-

la myši a psovi, 

aby hlídal. Dívky 

nosily zbytky na 

pole a dívaly se, 

odkud přiletí první pták. Z té strany měl totiž přijít jejich 

budoucí ženich. Podobný význam mělo také třesení bezem, 

které na rozdíl od Valachů dělala mladá hanácká děvčata 

na svatého Ondřeje. Odkud při třesení keřem zaštěkal 

pes, odtud měl přijít ženich. Jinde na Valašsku zase cho-

dily odvážné cérky po štědrovečerní večeři vysvlečené do 

stodoly zametat. Který ogar je uviděl první, ten si ji také 

vzal.

Starší lidé se po večeři scházeli, společně dodržovali 

zvyky a čekali na jitřní mši, která začínala ve tři hodiny 

ráno. Jedním z udržovaných zvyků bylo také zhasínání sví-

ček. Podle toho, na kterou stranu kouř stoupal, usuzovali 

Valaši, jaký bude příští rok. Komu se kouř stočil ke dveřím, 

ten odešel z domu, komu do kouta, ten zůstal doma. Po-

dobně se věštila budoucnost litím olova. Z jeho tvarů lidé 

usuzovali, co je v životě čeká.

Když odbila třetí hodina ranní, rozsvěcovali lidé lucerny 

a svítili si na cestu do kostela. Vepředu šel vždycky silný 

chlap, který ostatním odhrnoval sníh z cesty, za ním se 

táhly dlouhé světelné potůčky luceren.

Na první den vánoční se nemělo pracovat, ale ani chodit 

po návštěvách. Každý seděl doma u pece. Když se začalo 

stmívat, pozorovali lidé oblohu. Pokud 

bylo jasno a svítily hvězdy, věřili Va-

laši, že příští rok přinese velkou úro-

du brambor. Pokud však byla obloha 

temná, říkalo se, že bude málo krmiva 

pro dobytek.

Na Štěpána bylo veselo

Tak jako byl první svátek vánoční plný 

klidu a odpočinku, na Štěpána bylo 

veselo. Pořádaly se zábavy, hospody 

byly plné lidí a po chalupách běhali 

koledníci. Z jejich koled se postupně 

stávala celá vystoupení a lidové hry. 

Vánoce na Valašsku nekončily silves-

trovskými oslavami, ale na Tři krále. 

I tento lednový svátek patřil malým 

koledníkům.       PaedDr. Marie Kašíková
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� Rada obce projednala doporučení obce „Zatrubnění 
stávajícího potoka v Zádřinoví“ za účasti zástupce do-
davatelské firmy ELINS – sdružení podnikatelů se síd-
lem v Halenkovicích č. 588 (IČO: 61402701). Tato firma 
převzala i funkci investora na základě smlouvy uzavřené 
s Obcí Halenkovice dne 14. 12. 2000. Byly vyhodnoceny 
vzájemné závazky vyplývající ze smlouvy o dílo a upřes-
něn rozsah nedodělků v návaznosti na stížnosti a dalších 
požadavků občanů a vlastníků přilehlých pozemků a nemo-
vitostí. Samostatnou písemnou dohodou je řešeno ukonče-
ní terénních úprav včetně odvodnění pozemků s vlastníky 
nemovitostí čp. 43 a čp. 44. S dodavatelem stavby byl 
dohodnut termín dokončení do 30. 11. 2005. Obec Ha-
lenkovice následně zajistí geometrické zaměření daného 
území a vytyčení původních hranic.
� Rada obce jednala a hodnotila naplňování dohodnu-

tých podmínek spoluúčasti obcí okrsku Pečovatelské služby 
(PS) Napajedla a podílu jejich spolufinancování. Projedna-
la a doporučila ke schválení Dodatek č 2 ke “Smlouvě o 
sdružení finančních prostředků (FP) na částečné financová-
ní programu PS“. Účastníci dohody jsou: Město Napajed-
la, Obec Halenkovice, Obec Oldřichovice, Obec Komárov, 
Obec Karlovice.
Předmětem Dodatku ke smlouvě je sdružení finančních 

prostředků na zajištění  služeb občanům v důchodovém 
věku tak, že obec okrsku každoročně sdruží finanční pro-
středky v objemu, který je tvořen rozdílem mezi celkovými 
ročními výdaji na provoz PS na jedné straně a mezi celko-
vými příjmy na straně druhé. To znamená, že obce okrsku 
tím společně dofinancují roční výdaje na  provoz PS v okrs-
ku. Přitom jednotlivé obce okrsku se budou podílet na 
tomto objemu sdružených FP v poměru: počet obsloužených 
klientů obce k celkovému počtu obsloužených klientů okrsku. 
Obce okrsku se podílejí na financování provozu PS v průbě-
hu aktuálního kalendářního roku formou dvou záloh, které 
jsou splatné k 30. 4. a 31. 10. na účet MěÚ Napajedla.
� Dále se Rada obce zabývala a doporučila Zastupi-

telstvu obce ke schválení Dodatek č. 1 k Dohodě o part-
nerství projektu Komunitního plánu sociálních služeb na 
Otrokovicku. Realizátorem projektu je Město Otrokovice. 
Partneři: Obec Tlumačov, Bělov, Halenkovice, Oldřichovi-

ce, Nová Dědina. 
Další subjekty: Senior Otrokovice, Naděje, Charita sv. 

Anežky, ČČK Zlín, Svaz tělesně postižených Zlín.
Předmět dodatku č. 1
Partneři poskytnou finanční podíl na realizaci projektu na 

každého občana na každý rok realizace projektu.
Příspěvek na rok  2005 – 1,50 Kč/občan
   2006 – 6,-   Kč/občan
   2007 – 3,50 Kč/občan
Realizátor bude měsíčně hradit partnerům - členům řídící 

skupiny náklady na hrubou mzdu, odvody ze mzdy, cestov-
né ve výši stanovené rozpočtem projektu.
� Bylo uzavřeno výběrové řízení na zajišťování zimní 

údržby místních komunikací (MK) v rozsahu 27 km.
V zimním období r. 2005 – 2006 bude provádět údržbu 

MK podnikatel v zemědělské činnosti p. Jiří Pavelka, Ha-
lenkovice čp. 640 (tel. 608 763 607).
� Radě obce byly předloženy k posouzení rozpracované 

projekty na rekonstrukci místních komunikací a chodníků.
a) Pláňavy střed 

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE HALENKOVICEZ JEDNÁNÍ RADY OBCE HALENKOVICE
Projekt řeší: 
- chodník pro pěší v trase OÚ – ZŠ
- příjezdy k RD
- chodník k MŠ
- zámková dlažba u ZŠ a Pomníku padlých
- parkoviště u ZŠ a u kostela
Předpokládané náklady: 3,2 mil. Kč. Zahájení realizace 

v roce 2006.
b) Kateřinice – Dolní konec
Projekt řeší:
- rozšíření místní komunikace na 5 m
- u prodejny „Věra“ zřízení parkoviště
- zpevnění příjezdů k RD
- odvodnění MK
Předpokládané náklady: 4 mil. Kč. Realizace v roce 2007 - 2009.
� Ředitelství ZŠ Mgr. Vojtěch Tělupil předložil k projed-

nání výroční zprávu o činnosti ZŠ.
Zpráva obsahuje:
- základní údaje o škole a součástech (ŠJ, MŠ) za školní
rok 2004/2005
- údaje o činnosti Rady školy
- vzdělávací program školy
- údaje o pedagogických pracovnících
- zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způ-
sobilosti učitelů
- výsledky výchovy a vzdělávání
- výchovně vzdělávací aktivity ZŠ 
- hospodaření ZŠ
Samostatně byl předložen návrh rozpočtu ZŠ na příští 

školní rok s předpokládanými příjmy z obecního rozpočtu 
ve výši 140 000,- Kč/měsíc.
� Rada obce projednávala žádost občanů o řešení situa-

ce s náložemi TNT ve vrtech na nepovolené trase v oblasti 
Lipové a na Kašparech. Na základě požadavků občanů 
byla přijata opatření:
- dopracování odborného hydrogeologického posudku 

s termínem do 31. 1. 2006
- současný stav a možnosti ohrožení ŽP projednat na 

referátu ŽP MěÚ Otrokovice v termínu do 15. 12. 2005
- zajistit odběr vzorků vody v šesti vybraných studních a 

provedení rozborů vody s termínem do 15. 12. 2005
- prověřit možnost provedení zkoušky vyluhovatelnosti 

TNT z náloží v laboratorních podmínkách v a.s. Explosia 
Pardubice v termínu do 15. 12. 2005
� Rada obce se seznámila s druhou vlnou liberalizace 

trhu se zemním plynem z podkladů předložených Jihomo-
ravskou plynárenskou (JMP). Projednala navržené změny, 
které od 1. ledna čekají všechny odběratele zemního ply-
nu z řad firem, organizací i podnikatelů a koncových zákaz-
níků s výjimkou domácností. Rada obce doporučila ZO ke 
schválení Dodatek ke smlouvě o dodávce zemního plynu 
s účinností od 1. 1. 2006.
� Radě obce byl předložen návrh obecního rozpočtu na 

rok 2006. V návrhu je rozpočet nevyrovnaný se schodkem 
1,040.000,- Kč. Rada obce doporučila finančnímu výboru: 
- připravit rozpočet vyrovnaný 
- přehodnotit neinvestiční náklady ve výdajích s maxi-
mální pozorností
- částečně redukovat investiční akce v roce 2006
Očekávané příjmy rozpočtu jsou ve výši 13,189.000,- Kč.

Jaroslav Ulica, starosta
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19. října jsme podnik-

li celodenní výlet na hrad 

Buchlov spojený s návště-

vou Barborky a s podzimní 

procházkou po Buchlovicích.

1. listopadu jsme pořádali 

Akce mateřské školy 
září – prosinec

nám pak dlouhou dobu zdo-

bili okna na školním dvoře. 

Podvečerním průvodem naší 

obcí broučci a berušky uza-

vřeli podzimní přírodu. Na 

cestu si posvítili lampiónky.

společnou akci rodičů a dětí, „Podzimníčkovo odpoledne“ 

a „Uspávání broučků a berušek“. Děti za pomoci rodičů 

vyráběly Podzimníčky – panáčky a různé dekorace z pod-

zimních materiálů – plodin, listí, dřevin apod. Podzimníčci 

6. prosince vypukly v naší MŠ „čertoviny“ – řádění ma-

lých čertíků spojené s diskotékou a nadílkou. Nadílku roz-

dával čert „dospělák“ přímo z pekelného koše.

Marie Mihálová, zástupkyně ředitele pro MŠ

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdra-Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdra-
ví, štěstí a spokojenosti do nového roku vám přejí ví, štěstí a spokojenosti do nového roku vám přejí 
zaměstnanci a děti MŠ Halenkovice.zaměstnanci a děti MŠ Halenkovice.

Výroba podzimních dekorací na školním dvoře Děti s lampionky

Malí čertíci

Výstavka PodzimníčkůVánoce
Dobré ráno, dobrý den,
Vánoce už přišly sem.
Stromeček si ozdobíme, 
cukroví si připravíme,
potom spolu u stromku,
pustíme se do dárků.
Koledy si zazpíváme,
dobře se tu všichni máme.
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Místní rozhlas
Dne 6. 6. 1948 při schůzi pléna MNV se činí zmínka o zří-

zení místního rozhlasu v celé obci. O tom referuje p. Janečka, 
mlynář. Podle jeho propočtů bylo by v tomto roce potřebí asi 
400 000 Kč na zřízení obecního rozhlasu. Někteří členové MNV 
se staví proti tomu.

Sbírka na řecké děti
V současné době zuří v Řecku boje – občanská válka. Ně-

které řecké děti, které nemají rodičů nebo jejich rodiče bojují 
v občanské válce, byly přivezeny do Československa. Pro tyto 
děti byly konány celostátní sbírky. V Halenkovicích byla též 
konána tato sbírka. Byla úspěšná.

Další události
Dne 28. října 1948 bylo slavnostní zakončení dvouletého plá-

nu – Dvouletky a vyhlášení prvního pětiletého plánu. Prezident 
republiky Klement Gottwald v přítomnosti celé vlády slavnost-
ně podepsal dne 28. 10. 1948 zákon o pětiletém plánu.

Dne 10. března 1948 v časných hodinách ranních skončil 
svůj život ministr zahraničních věcí Jan Masaryk. Byl nalezen na 
dlažbě před okny svého bytu v Praze. Jako příčina jeho smrti 
se udává prudké nervové vypětí v důsledku výtky jeho západ. 
přátel po únorových událostech 1948 v Praze a ČSR. Jan Masa-
ryk byl synem prvního prezidenta ČSR T. G. Masaryka.

Události politické
Již na počátku roku 1948 bylo jasně pozorovati, že spolu-

práce politických stran značně ochabla. Tím se stalo, že minis-
tři tří politických stran a to ministři stran – lidové, sociálně de-
mokratické a nár. socialistické – nedostavovali se ke schůzím 
vlády. Konečně to došlo tak daleko, že ministři těchto tří stran 
podali demisi dne 21. 2. 1948. Tím nastala krize Gottwal-
dovy vlády /Gottwald byl ministerským  předsedou/. To ale 
Gottwalda jako ministerského předsedu neuvedlo do rozpaků. 
Sestavil ihned novou vládu, což oznámil národu 25. 2. 1948 
na Václavském náměstí. A tímto pevným rozhodnutím ochránil 
národ před bratrovražednými boji. Po této historické únorové 
události tvořily se ihned v celé zemi akční výbory Národní 
fronty. Reakce domácí i zahraniční počítala s tím, že v zemi 
nastane chaos, přičemž uchvátí vládu do svých rukou, ježto 
měla pro tento čin 28 generálů v čele s generálem I. Prchalou 
– Píkou a jinými, kteří se měli zmocniti vedení českosloven-
ské armády. Chtěli provésti puč – převrat, ale tato akce se 
nevydařila.

Utvoření nové vlády, vlády obrozené Národní fronty, schválil 
dne 25. 2. 1948 i prezident republiky M. E. Beneš. V podzim-
ních měsících 1948 byla vyhlášena nová ústava lid. dem. čsl. 
republiky. Ústavu vypracoval univ. profesor M. Vl. Procházka. 
Dne 7. 6. 1948 se vzdal úřadu prezidenta republiky ze zdra-
votních důvodů dosavadní prezident M. E. Beneš. Při svém 
odchodu píše národu list, v němž mimo jiné píše: „Všichni pra-
cujte vespolek v snášenlivosti, lásce, přejte každému svobody. 
Svobody svědomitě užívejte.“

Dne 14. června 1948 byl zvolen za prezidenta Českosloven-
ské republiky ministerský předseda a předseda Komunistické 
strany Československa soudruh Klement Gottwald.

V měsíci září, dne 8. 9. 1948, zemřel po zhoubné nemoci 
prezident M. E. Beneš. Jeho tělesné pozůstatky jsou pohřbeny 
v Sezimově Ústí v Čechách.

Dne 30. května 1948 byly provedeny volby do Národního 
shromáždění. V Halenkovicích se volilo ve dvou místnostech 
školy. Všech voličů, zapsaných ve stálých seznamech bylo 
1431, z toho 663 mužů a 768 žen. K volbě se dostavilo 
1321 voličů. Z toho bylo platných hlasů pro kandidátní listinu 
Národní fronty 1309 hlasů, neplatných 12. Z platných hlasů 
bylo 23 prázdných tzv. „bílých“, takže Národní fronta obdržela 
1286 hlasů. Tím Národní fronta zvítězila.

Události kulturní
 22. 2.  - koncert „Králové harmoniky“ – čsl. rozhlas
   7. 3. - oslava narozenin T. G. Masaryka
   3. 4. - Sokol – divadlo – „Svatba sedláka Otavy“
   1. 5.  - společné oslavy 1. května s průvodem do Napajedel
   9. 5.  - oslava Dne vítězství
   8. 5.  - divadelní spolek z Traplic – „Krev a půda“
   5. 6.  - „Vzpomínka na Mnichov“ – přednáška
 28. 10. - oslava 28. října
2 1. 11.  - oslavy narozenin prezidenta Kl. Gottwalda
 28. 10.  - divadelní spolek Havlíček, div. hra „Plavci na Volze“
 28. 11. - Slovácké divadlo, hra „Nelidská země“

Podle vládního nařízení smí divadelní představení provo-
zovat jen divadelní spolky. V Halenkovicích je to divadelní 
spolek Havlíček.

Na jaře 1948 byl zasazen v Halenkovicích Strom republiky. 
Jest to smrček, zasazený v místě mezi farou a domem Vinc. 
Gajdošíka, čp. 374.

Ze zápisu kronikáře Jaroslava Dohnálka vypsala PaedDr. Marie Kašíková

VÁNOČNÍ HVĚZDAVÁNOČNÍ HVĚZDA
Humanitární akce na pomoc onkologicky a hematologicky nemocným dětem - šance pro těžce nemocné děti. 
 
Vážení přátelé,
dovolte mi tímto poděkovat za úspěšný 7. rok prodeje vánočních hvězd. Úspěšný byl díky vám, kteří jste prodávali. 

Úspěšný byl díky vám, kteří jste zakoupili tuto květinu a také díky lásce ve vašem srdci a vaší otevřené dlani.
Přispíváte nejen k tomu, aby se počet vyléčených dětí neustále zvyšoval, ale i k tomu, aby nemocniční prostředí, kde 

děti s rodiči tráví dlouhé měsíce, splňovalo co nejoptimálnější požadavky.
V oblasti Zlínského kraje se v roce 2004 prodalo 2 850 ks vánočních hvězd. Výtěžek činil 140 000,- Kč.

Přijměte prosím naše poselství a přání vám:

Dovolujeme si vám předat symbol tepla, světla a života a ze srdce popřát, aby vás jeho hřejivé paprsky provázely na 
pouti za zdravím. Ke dnům, kdy tváře září rodinným štěstím, vám pod stromeček přinášíme toho nejdůležitějšího, co v ži-
votě je – ZDRAVÍ. V novém roce vám přejeme vše dobré.

Ať vás osud zahrne svou přízní a vy můžete společně s celou rodinou vychutnávat plnými doušky nádheru našeho světa, 
ruku v ruce se brouzdat rosou luk, dýchat vůni hlubokých lesů, ponořit se do průzračných vod či stoupat k vrcholkům pod 
jasně modrým nebem.

Za děti z onkohematologického oddělení při Dětské klinice Olomouc.      Zdeňka Wasserbauerová

Sdružení Šance Olomouc - č.ú. 53839-811/0100Sdružení Šance Olomouc - č.ú. 53839-811/0100
Nadace pro výzkum rakoviny Olomouc Nadace pro výzkum rakoviny Olomouc --  č.ú. 19 -1093910277/0100č.ú. 19 -1093910277/0100

Ze starých halenkovických kronik – rok 1948 (pokračování z čísla 36)
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A moje setkání s Jindřichem Spáčilem? Jednou, 

to mně bylo tak 17 nebo 18 let, jsem šla se svým 

budoucím manželem na Budačinu. Někde na Hrad-

ské jsme potkali člověka středních let. Přidal se 

k nám a doprovodil nás až na Budačinu. Tenkrát 

se tam sešlo dost lidí různého věku. Najednou se 

dal náš průvodce do vyprávění. A znal snad dějiny 

celého okolí. My všichni jsme seděli a poslouchali 

a poslouchali.

O několik let později měl spisovatel Jindřich 

Spáčil přednášku v Halenkovicích. Taky jsem se 

zúčastnila a opět jsem poslouchala, ale tentokrát 

jsem už věděla, kdo byl náš průvodce. 

A co říct nakonec? Nechám to na spisovateli 

Jindřichu Spáčilovi. Úryvek je z knihy „Náhrdelník 

z Hostýnských vrchů.“

„Chřibskými horami jsem šel už sám a sám, zcela 

tiše, po staré lesní cestě, která tu běžela už v 

časech Velkomoravské říše a říká se jí Hradská. 

Hory byly tiché, jakoby vymřelé. Nic, ani pták 

nezpíval, marně jsem poslouchal, zdali se neozve 

poslední kukačka. Jen párek kání lovil ve výškách, 

snášel se v širokých spirálách prostorem, vždy níž 

a níž a opět se dával vynášet vzdušnými proudy 

vzhůru do nebes. To byla uprostřed vzdáleného du-

nění války úžasná věc, jakési poselství všemohoucí 

přírody, že život je věčný a nelze jej vymýtit ani 

kdyby statisíce děl 

duněly.

Moje lesní chaloup-

ka na Hradské cestě 

bývala určena lovcům 

v časech, kdy lov bý-

val privilegiem pánů, 

majitelů lesů. Zdi 

chaloupky z hrázdě-

ného, cihlami vyplně-

ného zdiva, zapadají 

do moře zeleně. Je 

to od staré Hradské 

cesty jen co bys ka-

menem dohodil, ale 

neproniknutelná jed-

ličina jako by kryla 

červené zdi, a na 

opačné straně, dolů 

do Halenkovské doli-

ny, se táhne bukový 

les. Stříbrné sloupy 

kmenů drží baldachýn 

zeleně a celá nádhe-

JINDŘICH SPÁČIL 
- pokračování z čísla 42

Z redakční pošty - Pozdrav z Liberce

Zdravíme vás všechny ze severu Čech a děku-
jeme. Velmi často vzpomínáme. Máme radost, 
že o Halenkovicích dostáváme dobré zprávy.

      
Františka Hanáková, roz. Děcká s rodinou.

P.S.
Pana spisovatele Spáčila jsme velmi dobře 

znali. V letech 1950 – 57, v době prázdnin, 
bydlel s manželkou ve své chatě. On i jeho paní 
k nám do hájovny na Hradské přicházeli. Též od 
něj máme knížku „Tvrz nejpevnější“ a pohádky 
„O králi Ječmínkovi.“

Spáčilova chaloupka na Hradské

ra stoletého lesa jako by se v skluzavce snášela 

níž a níž. Jen chocholaté koruny buků se chvějí 

v odpoledním vánku, a léto když dokonale vyčis-

tilo obzory jako by vynášelo v daleku, na druhé 

straně údolu řeky Moravy, modravou siluetu Hos-

týna. Zdá se být odsud ta hora převeliká, Hostina 

mons altus et raeruptus! Hostýn, hora prastará a 

vznešená! 

Nemohu se dosytit té uklidňující krásy, jak ji 

přede mnou rozestírá rodná země. Cítím zde, jak 

pevné jsou grunty národního života.

Po uzounkém, jakoby zvěří vyšlapaném chodníč-

ku, jdu k dveřím své chaloupky.“

Marie Dubová, knihovnice

�6 
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20. 9. 2005 byly zprovozně-
ny nové oficiální internetové 
stránky Obce Halenkovice. Tato 
prezentace nahradila stránky 
stávající, které mohli zájemci 
nacházet na internetu více než 
sedm let. 

Koncem devadesátých let 
se začal výrazněji prosazovat 
nový fenomén – internet – ce-
losvětová síť, nové médium, 
které otvírá netušené obzory 
v komunikaci a informovanosti. 
Nabízí možnost prezentovat or-
ganizace, firmy, spolky a také 
se stává místem svobodného 
vyjadřování názorů jednotlivců 
i různých zájmových skupin se 
všemi klady, ale i zápory, které 
to přinášet může a někdy, bo-
hužel, i přináší.

Základem prvních www strá-
nek Halenkovic bylo prezentač-
ní CD, které si obec nechala 
vytvořit u specializované firmy 
v Kroměříži. U zrodu prvních ha-
lenkovických stránek stál i Ing. 
Petr Vojtek, který zaregistroval 
doménu www.halenkovice.cz a 
spustil na ní data z prezentač-
ního CD. Na těchto stránkách 
byly důležité informace o obci, 
přehled pamětihodností, struč-
ný popis kulturních tradic a 
také poměrně obsáhlá fotoga-
lerie. Byl to významný počin 
s ohledem na to, že webová 
prezentace obcí tehdy ještě 

INTERNETOVÉ STRÁNKY 
www.halenkovice.cz

Původní www stránky

Nová úvodní stránka webu Obce Halenkovice

zdaleka nebyla pravidlem. Tyto 
stránky však nebyly aktualizo-
vány a po nějaké době došlo 
dokonce k přerušení jejich funk-
ce. Později byly stránky nově 
zaktualizovány a rozšířeny o 
možnost „stahování“ Halenko-
vického zpravodaje. V té době 

se už začalo uvažovat o nové 
prezentaci, která by byla ob-
sáhlejší, technicky a graficky 
dokonalejší a přinášela větší 
množství informací.

Příprava nových stránek se 
stala kolektivním dílem, na 
kterém se podíleli pracovníci 

obecního úřadu, členové vedení 
obce, ale i zaměstnanci privát-
ních firem.

V průběhu července a srpna 
2005 probíhal zkušební provoz, 
během kterého byly odstraňo-
vány drobné problémy technic-
kého rázu. Při přípravě stránek 
byly ve velké míře použity in-
formace z publikace „Kniha o 
Halenkovicích“, jejíž autorkou je 
PaedDr. Marie Kašíková. Para-
lelně s přípravou obecních strá-
nek byly připraveny i stránky 
halenkovických hasičů. Vedení 
obce povolilo jejich umístění na 
halenkovický server. 

Do budoucna se počítá s po-
stupným rozšiřováním prezen-
tace a jejím přizpůsobováním 
požadavkům představitelů obce 
a hlavně jejich uživatelům. Další 
otevřenou otázkou je také setr-
vání u stávajícího poskytovate-
le webhostingu. Stránky se bu-
dou samozřejmě zdokonalovat i 
z technického hlediska. 

Internetové stránky www.
halenkovice.cz a www.halenko-
vice.cz/hasici jsou zde pro vás 
– uživatele, tedy pro všechny, 
kteří mají zájem o informace 
z Halenkovic. Staňte se také 
jejich spoluautory.

Roman Janeček, 
správce stránek

janecek@mbdesign.cz
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Slavnostním dnem pro zdravotně postižené v Halenkovicích bylo pondělí 

24. října 2005. Uplynulo totiž 50 let od založení této organizace, dříve Svazu 

invalidů.

Předsedkyně Božena Chytilová přivítala přítomné hosty na slavnostní schůzi 

a seznámila je s historií organizace i s její současnou činností.

Zasloužilým členkám organizace paní Marii Gregorové a Jindřišce Zábrano-

vé bylo předáno ocenění a slova uznání za jejich dlouholetou činnost.

Po malém občerstvení se rozvinula přátelská diskuse o všech našich problé-

mech, které nás tíží. A právě tato setkávání a vzájemné porozumění pomáhá 

lidem k snadnějšímu překonávání jejich zdravotních problémů a začlenění do 

normálního života.      Božena Chytilová, předsedkyně organizace TP

50. výročí Místní organizace tělesně postižených50. výročí Místní organizace tělesně postižených

Členové organizace -  Přední řada zleva: Božena Chytilová, Květa Vičánková, Ivana Stránská, Jindřiška Zábranová, 
Marie Vávrová, Jaroslava Gabrhelíková, Bohumil Kníchal.

Zadní řada zleva: Jana Očadlíková, Josef Michalík, Helena Režná, Jaroslava Gabryšová, Vojtěch Čevora, Alois Ga-
brhelík, Josef Švec, Václav Kocián, Josef Vávra, Jarmila Vávrová.

Jindřiška Zábranová –  ocenění za čty-
řicet let členství 

Autorem kreseb je pan František Tomaštík ml.
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Není žádným tajemstvím, 

že se kulturní komise při 

obecním úřadu snaží čas od 

času přinést ženám možnost 

seznámení se s novinkami 

v kosmetice, kadeřnictví a 

odívání, které je spojeno 

s příjemným 

posezením, 

kdy se za-

pomíná na 

vlastní sta-

rosti a každá 

z nás může 

alespoň chvíli myslet jen na 

sebe. Letos jsme měly tuto 

možnost 4. listopadu. I pře-

sto, že název byl „Zadáno 

nejen pro ženy“, jevila se 

jako vada na kráse neúčast 

mužů. Jistě by během veče-

ra našli inspiraci, čím svou  

manželku nebo přítelkyni 

mile překvapit nebo jaký 

ZADÁNO NEJEN PRO ŽENYZADÁNO NEJEN PRO ŽENY
(Prima jízda)(Prima jízda)

koupit vánoční dárek.

Ukázku nových trendů 

v oblasti kosmetiky a ka-

deřnictví předvedla děvča-

ta ze Středního odborného 

učiliště a Střední školy Vi-

zovice pod vedením paní 

Věnky Jadrníčkové (viz. 

foto) a paní Pavly Kleteč-

kové. Děvčata na vybraných 

modelkách z řad přítomných 

žen provedla proměnu ženy 

v neodolatelnou krásku, ná-

zornou ukázku způsobů den-

ního i večerního líčení, úče-

sů, masáží a péče o ruce. 

Vše bylo doprovázeno od-

Komunitní plán sociálních služeb

Naše obec se stala společně s okolními obcemi (Tlu-

mačov, Bělov, Oldřichovice a Nová Dědina) partnery 

Města Otrokovice, které zahájilo projekt „Komunitní 

plánování sociálních služeb na Otrokovicku“.

Dalšími účastníky jsou zástupci poskytovatelů sociál-

ních služeb – Senior Otrokovice, Naděje Otrokovice, 

Charita sv. Anežky Otrokovice, Český červený kříž. Uži-

vatele sociálních služeb zastupuje Svaz tělesně posti-

žených.

Cílem projektu je zlepšení kvality a dostupnosti sociál- 

ních služeb. Projekt je zaměřený na tři cílové skupiny 

obyvatel: nezaměstnaní, zdravotně postižení a senioři.

Značná část projektu bude hrazena z prostředků 

Evropské unie, část ze státního rozpočtu a zbývající 

zaplatí Město Otrokovice s partnerskými obcemi.

Komunitní plánování sociálních služeb se zabývá 

věcmi veřejnými, proto informace o dění v komunitním 

plánování jsou veřejně dostupné a o průběhu celého 

procesu budou občané informováni.

Vzhledem k tomu, že je tento projekt mimo jiné za-

měřen také na rozvoj občanské společnosti, je na místě 

aktivní zapojení obyvatel naší obce. Posláním sociálních 

služeb je pomáhat lidem při řešení jejich nepříznivé 

sociální situace a reagovat adresně na jejich potřeby. 

Proto se budeme během celého projektu obracet na 

vás, abychom zjišťovali vaše připomínky a návrhy.

Ludmila Karbowiaková, 
předsedkyně sociální komise

borným výkladem. Pozornost 

vzbudila i malá módní pře-

hlídka oblečení firmy Style 

Mode v duchu nadcházející 

plesové sezóny.

Nechybělo ani občerstve-

ní v podobě kávy či čaje 

a chutné-

ho cukroví 

vyhlášené 

ha l e n k o -

vické cuk-

rářky paní 

Věry Gaj-

došíkové.

Věřím, že šlo o zajímavě 

strávený večer, který nás 

obohatil o spoustu no-

vých informací a rad, jak 

se učinit ještě krásnějšími 

a přitažlivějšími bez hodin 

strávených před zrcadlem a 

velkého utrácení peněz za 

drahou kosmetiku.

Těším se na další setkání, 

kdy se vynasnažíme vymys-

let opět něco nového.

Dagmar Juřenová, 
členka kulturní komise Věnka Jadrníčková

Proměna paní Snopkové (uprostřed) a paní Gajdošíko-
vé (vpravo)

Módní přehlídka – večerní šaty
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FOTBALOVÁ SEZÓNA 2005/2006 V POLOČASE
Tabulka po podzimní části soutěžního ročníku 2005/2006 - muži

1. Spytihněv B 11 10 1 0 35 : 9 31

2. Komárov 11 8 0 3 31 : 16 24

3. Pohořelice 11 7 2 2 41 : 18 23

4. Tečovice B 11 7 0 4 27 : 15 21

5. Lhota u Mal. 11 6 1 4 27 : 18 19

6. Napajedla B 11 6 1 4 28 : 23 19

7. Žlutava 11 3 5 3 20 : 25 14

8. Mladcová B 11 3 0 8 20 : 33 9

9. Fryšták B 11 2 3 6 19 : 34 9

10. Kudlov 11 3 0 8 19 : 45 9

11. Příluky B 11 2 1 8 16 : 25 7

12. Halenkovice 11 1 2 8 10 : 32 5

Tabulka po podzimní části soutěžního ročníku  2005/2006 - žáci:
1. Tlumačov 10 9 1 0 57 : 5 28

2. Mysločovice 10 8 1 1 54 : 12 25

3. Louky 10 7 1 2 50 : 16 22

4. Žeranovice 10 6 1 3 46 : 15 19

5. Lhota u Mal. 10 5 1 4 24 : 25 16

6. Jaroslavice 10 5 0 5 42 : 32 15

7. Halenkovice 10 3 3 4 28 : 35 12
8. Tečovice 10 3 2 5 31 : 22 11

9. Pohořelice 10 1 2 7 10 : 37 5

10. Spytihněv 10 1 2 7 13 : 62 5 

11. Kostelec 10 0 0 10  5 : 99 0

Martin Kníchal, Ing. Zbyněk Horka

V pátek 2. prosince 2005 

proběhlo večer u kostela 

sv. Josefa slavnostní roz-

svícení halenkovického vá-

nočního stromu. Součástí 

akce bylo kulturní vystou-

pení dětí z mateřské školy 

pod vedením jejich učite-

lek. Svůj příspěvek před-

nesli žáci základní školy 

pod taktovkou Mgr. Hany 

Huťkové a také halenko-

vické děti navštěvující ZUŠ 

Rudolfa Firkušného spolu 

se svou učitelkou p. Stra-

šákovou.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Celý program zahájil sta-

rosta obce p. Jaroslav Uli-

ca, který pozdravil všech-

ny přítomné a popřál jim 

k nadcházejícím vánočním 

svátkům.

Slavnostní atmosféru pod-

malovaly tóny dechových 

nástrojů muzikantů z Topol-

né.

Protože tato malá slavnost 

probíhala v „mikulášské“ 

době, nemohly samozřejmě 

chybět ani pekelné bytosti 

spolu s Mikulášem a andě-

lem. Ty letos představovali 

(viz foto zleva) Jaroslav Mu-

sil, Lukáš a Ludmila Juřenovi 

a Zbyněk Holásek. Mikuláš 

měl důležitou roli: mávnutím 

své berle „rozsvítil“ vánoční 

Letošní představitelé Mikuláše, anděla a čertů

Vánoční a novoroční přání za základní školu přednesla 
Kateřina Prechtlová Pětice muzikantů z Topolné

strom a potom se spolu se 

svou družinou věnoval ob-

darovávání malých dětí.

PaedDr. Marie Kašíková
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Vstup škodlivin do život-

ního prostředí cestou 

neřízeného spalování od-

padu, ať už volně nebo v 

topeništích, k tomu účelu 

neurčených, je významným 

prvkem zatěžování zdraví.

Škodliviny, nacházející se 

v kouřových plynech, nebu-

dou přítomny v takových 

koncentracích, které by moh-

ly vyvolat okamžité ohrože-

ní zdraví. Prvotním účinkem 

bude dráždění sliznic úst, 

nosu, očí a dýchacích cest, 

což spolu s pachovými pro-

jevy donutí každého, aby 

se vzdálil od zdroje škod-

livin. Závažnější však jsou 

účinky vyvolané dlouhodo-

bým působením a účinky při 

působení více škodlivin.

Různé škodliviny mají růz-

né účinky. Především jsou to 

dráždivé účinky na sliznice, 

oči a dusivé účinky. Je nut-

no si taktéž uvědomit, že 

CHRAŇME SVÉ ZDRAVÍ!

při spalování nebezpečných 

odpadů je nejvíce ohrože-

no nejbližší okolí, to místo, 

kde se nachází komín od 

topeniště. Neopomenutelná 

je skutečnost, že při dešti 

jsou nebezpečné látky srá-

ženy přímo na dům a jeho 

přilehlé okolí.

Toxikologické účinky ně-
kterých škodlivin.
��Oxid siřičitý - na lidský 

organismus má hlavní úči-

nek dráždivý u horních cest 

dýchacích, způsobuje bron-

chitidu a zánět spojivek.

��Oxid dusíku - hlavním je 

účinek dráždivý (silný kašel, 

bolest hlavy). Projevují se 

dechové obtíže.

��Oxid uhelnatý - uvádí 

se, že kouřové plyny nedo-

konalého hoření obsahují 

až 36% CO. Hlavním účin-

kem je blokáda krevního 

barviva. Tím vzniká dušení. 

Menší expozice způsobují 

bolesti hlavy, bušení krve 

v hlavě, tlak na prsou, sní-

žení zrakových schopností a 

pozornosti.

��Chlorovodík - v důsled-

ku kyselého charakteru se 

projevují dráždivé účinky, 

vznik edému plic, krvácení z 

nosu, porušení sliznic nosu 

a úst, vznik chronické bron-

chitidy.

��Olovo - nejnebezpeč-

nější je při vstupu do or-

ganismu inhalační cestou. V 

prvním stadiu se ukládá v 

kostech. Projevuje se zhor-

šení tělesné kondice, únav-

nost, poruchy spánku, bo-

lesti kloubů a svalů, zácpa, 

bolesti žaludku.

�� Benzen - poškozuje 

tvorbu červených a bílých 

krvinek a krevních destiček. 

Karcinogenní účinky.

��Formaldehyd - způsobu-

je místní dráždění: oči, hor-

ní cesty dýchací, poškozuje 

kůži, játra, ledviny.

V naší obci je obecně zá-

vaznou vyhláškou nařízeno 

třídění komunálního a ne-

bezpečného odpadu.

Jsou kontejnery na PET 

láhve a sklo. Papír je mož-

Pro možnost porovnání nabízíme krátkou informaci o ně-

kterých škodlivinách, které se dostávají do ovzduší při spa-

lování v domácnostech.

charakter odpadu  druh odpadu – výrobku druh škodliviny

Polyethylen fóliové materiály uhlovodíky C
1
 – C

7
 

 sáčky, odnosné tašky saze, oxid uhelnatý

 zakrývací folie aj.

Polypropylen obalové materiály pro uhlovodíky C
1
 – C

2

 potravinářský průmysl,  2-metyl-1propen

 tkaniny, trubky isopren, CO, saze

Polyester textil (tesil), láhve uhlovodíky C
1
 – C

2
 

 lepidla, barvy, lami- benzen, toluen, CO 

 náty saze

Polyamid polyamid. tkaniny, uhlovodíky C
1
 – C

3

(silon) vlákna, konstrukční  kyanovodík, CO,  

 materiály – náhrada saze

 dřeva, kovu

Polyuretany čalounické výrobky uhlovodíky C
1
 – C

4
 

 (molitan), obuvnické kyanovodík, benzen 

 materiály cyklohexan, CO,  

  acetaldehyd

Polyvinylchlorid foliové materiály uhlovodíky C
1
 – C

4
 

 hračky, obuvnické benzen, chlorovodík 

 materiály, hadice polychlor. dibenzo-  

 ubrusy, trubky aj. -dioxiny-furany, CO 

 obalové výrobky těžké kovy, saze

Fenolformaldehyd bakelit (misky, tácky, uhlovodíky C
1
 – C

2

 pohárky), dřevotříska propen, buten, ace-

 umakart (tvrzený pa- ten, formaldehyd,  

 pír) benzen, toluen, CO, 

  kysličníky dusíku,  

  saze

Vulkanizovaný  pryžové (gumové) uhlovodíky C
1
 – C

3 

kaučuk výrobky různého butadien, benzen,  

 charakteru CO, toluen, saze,  

  SO
2,
 oxid dusíku

no odevzdat při sběrných 

akcích základní školy. Ne-

bezpečný odpad jako jsou 

nádoby od barev, zbytky 

barev, autobaterie, baterio-

vé články, zářivkové trubice, 

atp. je možno odevzdat ve 

sběrném dvoře na Pláňa-

vách. Železný odpad ochot-

ně přijmou naši hasiči.

Podle nařízení, vydaného 

v tomto roce, je povinností 

obchodníků a dodavatelů v 

případě koupě nového zbo-

ží např. televizorů, ledniček, 

zářivkových trubic, autobate-

rií aj. přijmout váš původní 

starý spotřebič či výrobek 

a dále s ním naložit podle 

zákona. Tato manipulace se 

samozřejmě odráží v navý-

šení ceny nového zboží.

V přírodě někdy nachází-

me pozůstatky po našich ob-

čanech, kteří, možná i provo-

kativně, likvidují odpady po 

svém v návaznosti na svou 

inteligenci. Další, jim podob-

ní občané, spalují hořlavé 

odpady v kotlích, sporácích 

a někteří i na ohništích.

Tímto článkem chci těmto 

lidem připomenout, že ničí 

vzácné zdraví své, sousedů 

a širokého okolí. Převáž-

ná většina našich občanů 

odpady třídí a nakládají 

s nimi tak, jak to zákon a 

patřičné vyhlášky ukládají. 

Ta většina s citem k příro-

dě, zdraví a pořádku si ta-

kovéto jednání nezaslouží.

Josef Janeček, 
místostarosta

přeje Konzum
Anna Kašpárková
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Jelikož jsou na dobrovolné jednotky kladeny stále 

vyšší nároky, jak po stránce výcvikové, tak po stránce 

vybavení, zakoupil náš sbor motorovou pilu. O tomto 

jsme vás informovali už v minulém čísle Halenkovické-

ho zpravodaje. Na každé takové vybavení musí mít 

hasiči osvědčení, a tak se 6 členů jednotky začalo 

účastnit kurzu pro oprávnění na práci s motorovou 

pilou v PO.

Dále byl sestaven rozpočet pro rok 2006, který 

čeká na schválení obecním zastupitelstvem. 

Připravujeme výcvikový plán pro rok 2006, ve kterém 

nebude chybět jedno prověřovací cvičení pro jednot-

ku. Termín zůstává utajen do posledního okamžiku.

Byl uspořádán zájezd do vinného sklepa do Vra-

Dne 15.11. byl vyhlášen poplach místní jednotce. 
Oznámení bylo provedeno operačním důstojníkem 
krajského HZS Zlín v 17.20 hod. dálkově ovládanou 
sirénou a v 17.23 hod. formou telefonátu na služební 
telefon.

Hasiči opět vyjížděli k zásahu

Jednalo se o požár 

osobního automobilu Ško-

da 105 na letišti v části 

obce Drahy.

Na místo byla vyslána 

i jednotka krajského HZS 

Zlín PS Otrokovice, která 

dorazila na místo se dvě-

ma vozy zároveň s jednot-

kou SDH Halenkovice.

Jednotka SDH Halen-

kovice na místo přijela 

vozidlem CAS 32 T 138 

v počtu 1+ 5. K zásahu 

byla přizvána i Policie ČR, 

která v dané věci zahájila 

šetření. Při požáru nebyl 

nikdo zraněn. 

Z DALŠÍ ČINNOSTI Z DALŠÍ ČINNOSTI 

SDH HALENKOVICESDH HALENKOVICE

cova pro činné členy SDH 

jako odměna za jejich 

podíl na bohaté činnosti 

sboru. 

Připravujeme tradiční 

Hasičský ples a Maso-

pust spojený s voděním 

medvěda po dědině a 

pochováváním basy. Bližší 

informace najdete v po-

zvánce na kulturní akce.

Pro děti z místní základ-

ní školy chystáme besedu 

o požární ochraně aj.

Další podrobnosti o 

všech našich aktivitách 

najdete na nových we-

bových stránkách na ad-

rese www.halenkovice.

cz/hasici.

Josef Gabrhelík ml., 
velitel jednotky SDH

���Tučňák a zebra přijdou do fotoateliéru a foto-

graf se ptá: „A fotečky budete chtít barevné?“ 
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31. prosince 2005 – sál KD Halenkovice
Silvestrovská zábava – Tonda Gajdošík pořádá spo-

lečnou oslavu ukončení starého a přivítání nového roku. 

K tanci a poslechu hraje kapela pana Václava Šubíka. 

Předprodej vstupenek probíhá v Konzumu paní Anny Kaš-

párkové na Pláňavách. Cena slosovatelné vstupenky (mís-

tenky) je 150,- Kč. Bufet v provozu – tombola zajištěna. 

21. ledna 2006 – sál KD Halenkovice
Hasičský ples –  Hraje skupina TRIO RYTMUS. V průbě-

hu večera se vylosuje připravená tombola. Občerstvení 

zajištěno. Srdečně vás zve Sbor dobrovolných hasičů Ha-

lenkovice 

28. ledna  2006 – sál KD Helenkovice 
Perníkový bál – Kulturní komise při OÚ Halenkovice vás 

zve na Perníkový bál. Hrají Kabrňáci. Sál provoní perníkové 

cukroví a výborná medovina. Náladu vám spraví i valašská 

kyselice. V průběhu večera se vylosuje perníková tombola. 

Nebude chybět netradiční předtančení.

29. ledna 2006 – sál KD Helenkovice 
Výroční schůze Českého svazu zahrádkářů Halenkovice

4. února 2006 – sál KD Helenkovice 
Maškarní ples pro dospělé – Pořádá Tonda Gajdošík. 

Originální masky budou oceněny. K dobré náladě hraje 

kapela Václava Šubíka.

11. února 2006 – sál KD Helenkovice 
Dětský karneval – SRPŠ při ZŠ a MŠ Halenkovice zve 

děti a jejich rodiče na den plný diskotance a soutěží. 

Všechny děti čeká sladká odměna a nejlepší masky malý 

dárek.

18. února 2006 – sál KD Halenkovice
Ples SRPŠ – Ples zahájí předtančením žáci 9. třídy ZŠ 

Halenkovice. K tanci a poslechu hraje skupina AVENTIS. 

Připravena bude bohatá tombola. Zve SRPŠ při ZŠ Halen-

kovice.

18. a 19. února 2006 – Halenkovice
Vodění medvěda – Téměř přes všechny části Halenkovic 

přejde průvod masopustních masek, se kterými si můžete 

zazpívat a zatančit. Obdržíte pozvánku na tradiční pocho-

vávání basy. V sobotu průvod prochází částmi obce: Svaté, 

Dolina, Hradská, Kržle, část Pláňav. V neděli: Obecnice, 

Katernice, Dolní Konec, Zádřinoví, Dědina, Kopec, Záhu-

mení, Pláňavy.

15. února 2006 – sál KD Halenkovice
Pochovávání basy – Humorným způsobem se zhodnotí 

uplynulý rok. Budou přečteny a sečteny všechny nahroma-

děné „hříchy“. Hraje kapela KABRŇÁCI. Zvou hasiči.

Tříkrálová sbírka pro- 

běhne v sobotu 7. ledna 

2006. Tři malé koled-

níky bude vždy dopro-

vázet dospělá osoba, 

která se na požádání 

prokáže průkazem Cha-

rity sv. Anežky. Taktéž 

zapečetěná poklad-

nička bude označena 

znakem této charity. 

Všem, kteří přispějí na 

potřebné, děkujeme.

Jana Maňásková

Začátky mší svatých v do-
bě vánočních svátků:

24. prosince (sobota) 
– mše svatá půlnoční

– začátek ve 22.00 hodin

25. prosince (neděle) 
– 1. svátek vánoční:

Slavnost Narození Páně 

– začátek mše v 11.00 hodin

26. prosince (pondělí) 
– 2. svátek vánoční 

– sv. Štěpán 

– mše v 11.00 hodin

27. prosince (úterý) 
– mše 

– začátek v 17.30 hodin

29. prosince (čtvrtek) 
– mše

– začátek v 17.30 hodin

31. prosince (sobota) 
– sv. Silvestr 

– děkovná mše svatá v 

15.30 hodin

1. ledna (neděle)
– Nový rok

– Slavnost Matky Boží 

Panny Marie

– mše svatá v 11.00 hodin

P O Z V Á N K Y 
na kulturní akce

Tříkrálová 
sbírka 
2006

INFORMACE 
z farnosti:

���Pepa píše z tábo-
ra: „Hodně jím a odpo-
čívám. Je tu hezky. P.S: 
Co je to epidemie?“ 

�� � Sebevrah stojí na 

Nuselském mostě a roz-

mýšlí se, jestli skočit 

dolů.

 Se skřípěním brzd u 

něj zastaví taxikář a ptá 

se: „Nechcete hodit do 

Nuslí?”

���Franto, co dostaneš 
k Vánocům? Člověče, asi 
chlapa. Viděl jsem ho u 
manželky ve skříni.

���Medvěd, liška a zajíc 

hrají karty. Medvěd říká: 

„Jestli bude někdo podvá-

dět, tak mu rozbiju tu jeho 

zrzavou hubu!“ 

���Tak jsem musel nechat 

utratit psa.

Byl vzteklej?

No, nadšenej z toho ne-

byl.

���Sedí dvě mouchy na 

žiletce a jedna povídá 

té druhé: Posuň se! 

��Leží moucha na zá-
dech a klepe nožička-
ma.

Letí kolem dru-
há moucha a ptá se: 
„Aerobic?“ První: „Ne 
Biolit“.

S M Í CH  

je koření života …

S M Í CH  

je koření života …
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V Halenkovicích žije 5 občanů starších 90 let.

Nejstarší občankou naší obce je paní Marie Gabryšová 

od Svatých - 94 let. 

Nejstarším z mužů je pan Cyril Zapletal z Díla – 91 let.

Následuje:  Marie Železníková z Járků – 93 let 

 (bydlí mimo obec)

 Miloslava Kadlečíková z Doliny – 92 let

 Marie Trvajová z Doliny – 91 let

  

Bývalý nejstarší občan Halenkovic pan Jaroslav Matlocha 

z Pláňav - 94 let, se letos na jaře spolu s paní Marií Ku-

bičíkovou odstěhovali do domova seniorů do Napajedel. 

Přejeme jim pevné zdraví a stálý životní elán. Ať v novém 

domově najdou klid a pohodu a rádi vzpomínají na své 

Halenkovice.

Bohdana Blažková, 
matrikářka

Bohoslužby Církve českobratrské husitské v roce 2006
Leden  – nejsou

Únor  – nejsou

Březen  – 12. 3.

Duben  – 16. 6. - Boží hod velikonoční

Květen  – 14. 5.

Červen  – 11. 6.

Červenec  – nejsou

Srpen  – nejsou

Září  – 10. 9.

Říjen  – 8. 10.

Listopad  – 12. 11.

Prosinec  – 25. 12. – Boží hod vánoční – pondělí

Vždy v neděli (mimo prosinec) v 13.30 v budově KD 

Halenkovice v místnosti č. 23.

Pohyb obyvatel v roce 2005

K 1. 1. 2005 měly Halenkovice 1725 obyvatel, dnes 

je to o 8 více. Do obce se přistěhovalo 45 osob a 

odstěhovalo se 33 osob. Narodilo se 18 dětí a zemře-

lo 22 občanů. V rámci obce se přestěhovalo na jiné 

číslo popisné 20 osob a 10 žen změnilo sňatkem své 

příjmení.

Vítáme naše nové ob-
čánky:

Vendula Pavelková

Lucie Hučíková

Kristýna Prachařová

Kristýna Machalová

Aneta Bohunová

Aneta Trvajová

Vanessa Lee Luppi

Eliška Donovalová

Adam Lipner

Ondřej Dudešek

Vojtěch Mihál

Adéla Krkošková

Tomáš Černoch

Karolína Večeřová

Vojtěch Stuchlík

Julie Šavarová

Radka Kašpárková

Šárka Očadlíková

Vzpomínáme na naše ze-
mřelé:

Nikol Šavarová

Zdeněk Skopal

Antonín Grebeníček

Anna Zezulová

Jaroslav Horka

Anděla Obdržálková

Františka Trvajová

Petr Zapletal

Blažena Wicerzyková

Vanessa Lee Luppi

Marie Janišová

Hana Hanáčková

Františka Rerková

Miroslav Režný

Marie Trvajová

Marie Ulicová

Jiřina Tomaštíková

Marie Juřenová

Josef Zapletal

Josef Vičánek

Dagmar Masariková

Jaroslav Kuchař

SŇATKY
29. října 2005 uzavřeli na Obecním úřadě v Halenkovi-

cích své manželství Jana Suchánková a Petr Zlámal. Na 
společné cestě životem jim přejeme hodně zdraví, štěstí, 

spoustu vzájemné tolerance a porozumění.

V Halenkovicích bylo v roce 2005 uzavřeno 5 manželství, 

z toho 2 v kostele sv. Josefa a 3 v obřadní síni obecního 

úřadu. 12 našich občanů uzavřelo sňatek mimo obec.

Manželé Zlámalovi
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���Medvídek Pů přijde do 

řeznictví a ptá se: „Máte 

šunku?“ „Máme.“

Pů vytáhne kulovnici a 

vystřelí na prodavače. „To 

je za prasátko!“

��Malý chlapec píše Santa 

Clausovi:  „Pošli mi bratříčka!“

 Santa odpoví: „Pošli mi 

mámu!“

���„Koupil jsi chleba?“ 

Manžel odpoví: „Chleba, 

nákupy, to není chlapská 

práce, prdelko.“

„Tak se svlíkni a pojď 

dělat chlapskou práci.“ 

Manžel: „Ježíši, ty vůbec 

nerozumíš srandě, dej mi tu 

tašku!“

V sobotu 26. listopadu 

2005 jsme na Obecním úřa-

dě v Halenkovicích do života 

Vítání občánků

Foto č. 1

Foto č. 2

přivítali naše nejmenší děti. 

Pozvání na tento slavnostní 

akt přijali (foto č. 1 zleva):  

Josef a Libuše Gabrhelíkovi 

se synem Vítem, Zuzana a 

Vladislav Stuchlíkovi se sy-

nem Vojtěchem, (foto č. 2 

zleva) Jana a Martin Kaš-

párkovi s dcerou Radkou, 

Roman a Petra Šavarovi se 

synem Romanem a dcerou 

Julií. Krátký program před-

vedly žákyně základní ško-

ly a děti z mateřské školy. 

Pod vedením paní učitelky 

Tělupilové a paní učitelky 

Holáskové si připravily vy-

stoupení plné hezkých pís-

niček a básniček. 

Přejeme dětem i rodičům 

pevné zdraví, hodně štěstí 

a spokojenosti.
Bohdana Blažková, 

matrikářka
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Všem našim milým jubilantům do další řádky let přejeme pevné zdraví, 
stálou pohodu a optimismus. Bohdana Blažková, matrikářka

BLAHOPŘEJEME
PROSINEC
50 let
Alena Kníchalová  Záhumení 620

Mgr. Vojtěch Tělupil  Záhumení 617

55 let
Jiří Sklenařík   U Svatých 357

Antonie Štulířová  Dolina 412

60 let 
Josef Kašpárek  Katernice 106

65 let
Miloslav Pajchl  Katernice 115

70 let
Zdeněk Gabriel  Obecnice 407

LEDEN
50 let
Antonín Stratil  Obecnice 440

60 let
Miroslav Juřena  Dolina 341

Věroslava Kašpárková  Zádřinoví 82

Josef Janeček  Katernice 114

Marie Trvajová  Pláňavy 76

65 let
Karla Kašpárková  Obecnice 500

75 let
Jiřina Juřenová  Pláňavy 343

ÚNOR
50 let
Helena Sklenaříková  Dolina 364

55 let
Alena Trvajová  Dolina 584

60 let
Vlastimil Navrátil  Katernice 138

Danuše Chrenčíková  Katernice 127

85 let
František Kašpárek  Pláňavy 459


