
PROSINEC 2009

Vánoční slovo starosty
Vážení spoluobčané, 
prosinec se chýlí ke svému 

konci, blíží se nejkrásnější svát-
ky v roce. Znamená to, že za 
pár dní opět usedneme ke svá-
tečně prostřenému stolu. Celý 
dům naplní vůně jehličí, purpu-
ry a sladkého cukroví. Ozdobe-
ný stromeček se rozzáří stejně 
jako oči našich dětí, které bu-
dou s napětím očekávat dárky 
od Ježíška. 

Blíží se Vánoce. Nastává čas 
bilancování a pro mnohé také 
čas přemýšlení o budoucnos-
ti. Je pravda, že právě uplynulý 
rok znamenal pro mnohé hlub-
ší zásah do peněženek a s tím i 
související uvažování o fi nanč-
ní budoucnosti. A to nejen ve 
vztahu k fi nanční krizi nebo jen 
k výsledkům různých vládních 
reforem. Věřme, že rok 2010 
bude v mnohém přelomový a 
jeho změny se budou promítat 
i do let příštích. Je tedy dobré 
se do budoucna dívat s opti-
mismem a doufat v lepší časy. 
Doufat v to, že následujících 
dvanáct měsíců budeme trávit 
se svými blízkými a v prostředí 
útulného domova, kde se cítí-
me bezpečně.

Nenechme se vykolejit stra-
chem a nervozitou z neznámé-
ho. Nenechme se ani ovlivňo-
vat názory politických před-
stavitelů či médií. Ale využijme 
síly a hloubky vánoční doby k 
oprášení našeho lidství. Zdravý 
rozum, ohleduplnost a lidskou 
slušnost budeme potřebovat i 
po celý příští rok. Vánoce nám 
tyto vlastnosti nepřičarují, ale 
mohou nám pomoci najít tu 
správnou cestu k nim. Dělejme 

vše proto, abychom si mohli na 
konci roku 2010 říci, že jsme jej 
prožili alespoň tak dobře, jako 
rok letošní. A ať už jsme jakého-
koliv vyznání, politické přísluš-
nosti, zaměření, či třeba zdra-
votní a sociální situace. Pojďme 
si uvnitř slíbit, že nadcházející 
dny Vánoc se pokusíme trávit 
příjemně a pokusíme se, když 
ne úplně vypnout, tak alespoň 
omezit naše myšlenky na stres 
a práci a budeme více myslet 
na lidi kolem nás, ať už na ně 
máme jakýkoliv názor.

A pokud si dáváme předse-
vzetí, měla by obsahovat přede-
vším úctu k našim bližním a spo-

luobčanům, velkou toleranci a 
pochopení pro názory druhých 
a oproštění se od všech mali-
cherností, které nám znepříjem-
ňují život.

Věřím, že i v roce 2010 s pl-
ným nasazením, s vervou a pev-
ným zdravím uskutečníme naše 
společné i osobní cíle.

Vážení spoluobčané, milé 
děti, dámy a pánové přeji Vám 
a Vašim blízkým jménem svým i 
jménem zastupitelstva obce Ha-
lenkovice z celého srdce krás-
né prožití Vánoc, splnění Vašich 
přání a vše dobré v roce 2010.

    
Jaromír Blažek

59

Rada a zastupitelstvo

Mikuláš v ZŠ a MŠ

Fotoreportáž z MŠ

Vánoční strom

Pečovatelská služba

Z OBSAHU:
2

4

7

11

14

15 Akce modelářů

Viktorka z Kržlí 

Z činnosti hasičů

18

20

21

22

24

16

Vánoční dvojstrana

Vánoční přání

Aktuality

Kalendář akcí



halenkovický zpravodaj 2č. 59 / prosinec 2009

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
RO schválila 

koncept zápisu do obecní •	
kroniky za rok 2008. 
Zasedání rady obce se 
zúčastnila kronikářka obce 
PaedDr. Marie Kašíková, 
která předložila koncept 
zápisu do obecní kroniky 
za rok 2008 ke schválení.  
Zápis obsahuje: 
     − všeobecné události v ČR  
 v roce 2008 
− matrika obce – narození,  
 úmrtí, přestěhování … 
− počasí – i mimořádné   
 události 
− výpisy ze zasedání   
 zastupitelstva obce v roce  
 2008 
− základní a mateřská škola 
− činnost jednotlivých   
 zájmových organizací   
 působících v obci 
− kulturní události 
− sportovní události atd.

finanční podporu pro folk-•	
lórní kroužek v částce do 
8 000 Kč na zajištění krojů 
pro veřejné vystupování – 
bude čerpáno z příspěvků 
pro zájmové organizace na 
rok 2009, dle schváleného 
rozpočtu nově vzniklého folk-
lorního kroužku. Soubor má 
cca 20 členů ve věku od 5 do 
10 let, pracuje pod vedením 
paní Zuzany Mitáčkové a Mar-
cely Palúchové.

poskytnutí půjčky pro paní •	
Marii Holáskovou, Halenko-
vice 284 ve výši 28 000 Kč 
s dobou splatnosti do 
31.12.2009. Rodina Holás-
ková se ocitla v mimořádné 
tíživé finanční situaci a požá-
dala o krátkodobou peněži-
tou výpomoc. Půjčka je spla-
cena.

smlouvu o převodu vlastnictví •	
k majetku ČR – hasiči. Po-
skytnuté ošacení od státu – 
boty, blůza, kalhoty 5x v cel-
kové hodnotě 44 250 Kč.

partnerství k projektu „Zlatý •	
kříž Východní Moravy“. Ob-
sahuje komplexní nabídky 
pro incentivní a kongresovou 
turistiku včetně výstavnictví. 
Bude zahrnovat: Městskou 
knihovnu, muzeum, prezen-
tační a výstavní sály, poly-
funkční sál (kino), městské 
informační centrum a restau-

raci. Podporován je Městem 
Napajedla. Realizátorem 
projektu je NBTH s.r.o. Na-
pajedla.

finanční podporu pro Čes-•	
ký svaz včelařů o.s. ve výši 
6 000 Kč. Bude součástí 
rozpočtu na rok 2010.

poskytnutí výpůjčky části •	
pozemku ve vlastnictví obce 
Halenkovice parcel.č. 3592, 
parcela zjednodušené evi-
dence (koryto potoka Vrbka) 
v k.ú. Halenkovice pro uložení 
kanalizační výpusti o výměře 
5 m ke stavbě rod. domu na 
pozemcích parcel.č. 1696/9 
a 1077 v k.ú. Halenkovice.

zpracování kanalizačního •	
řádu stávající obecní kana-
lizace včetně grafické části 
Ing. Zuzanou Kousalíkovou. 
Hodnota díla 5 000 Kč.

pronájem místnosti Klubu se-•	
niorů v budově obecního úřa-
du p. Pavlu Holbovi z Uher-
ského Ostrohu za účelem 
výuky autoškoly. Za podmín-
ky, že se nebude překrývat 
s pravidelně plánovanými ak-
cemi. Od 2.1.2010 za částku 
100 Kč/den.

rozpočtové opatření č. 2/•	
RO/2009, kdy se po úpravě 
schválený rozpočet upravu-
je o částku  148 000 Kč na 
straně příjmů i výdajů.  

zrušení usnesení o pronájmu •	
místnosti budovy holičství 
za účelem provozu pedi-
kérských služeb p. Blance 
Stuchlíkové na vlastní žádost.

smlouvu o dílo s fi. Satturn •	
Holešov č. 048/0/IVVS/
SS o údržbě a servisu KISO 
Halenkovice (bezdrátový roz-
hlas) 

umístění dopravní značky •	
„zákaz vjezdu“ na bývalém 
zemědělském letiště na Dra-
hách (na žádost občanů) a 
pověřila starostu realizací. 
Nebude platit pro vlastníky 
jednotlivých nebo přilehlých 
pozemků. 

finanční úhradu ve výši •	
500 Kč za pronájem letištní 
plochy za jednotlivou akci a 
stanovila podmínky pronájmu

zahájení výběrového řízení na •	
vypracování projektové do-

kumentace pro kanalizaci a 
ČOV U Svatých, budou oslo-
veny 3 firmy

žádost o pronájem letištní •	
plochy Drahy - K.I.T. Racing 
CS s.r.o.  

rekonstrukci sálu KD a •	
kuchyňky v hodnotě cca 
50 000 Kč. Jedná se o opra-
vu obložení podia a schůdků, 
vybroušení parket, pořízení 
nové sestavy kuchyňské linky 
včetně dvoudřezu a skloke-
ramické desky a prodejního 
pultu.

smlouvu o výpůjčce nebyto-•	
vých prostor v budově základ-
ní školy pro ZUŠ Napajedla.

RO se seznámila
se zápisem z valné hromady •	
– Sdružení měst a obcí Mik-
roregionu Zlínska – likvida-
ce odpadních vod – ze dne 
26.5.2009

záměrem výpůjčky pozemku •	
pro uložení kanalizace manž. 
Platošových – pozemek č. p. 
3592 v k.ú. Halenkovice 

se zahájením zjišťovacího ří-•	
zení ke koncepci „Strategie 
využití brownfields“ ve Zlín-
ském kraji

s upozorněním vlastníků či •	
uživatelů nemovitostí (pozem-
ků) na ořez popř. odstranění 
dřevin ohrožující bezpečný a 
spolehlivý provoz zařízení dis-
tribuční soustavy.

s nabídkou dodávky elektřiny •	
pro veř. osvětlení na rok 2011 
od fy E.ON.

se zprávou Policie ČR o ko-•	
nání měření rychlosti na úze-
mí obce dne 21.10.2009 od 
9 do 11,30 hod. – bez závaž-
nějších přestupků.

s nabídkou prodeje pozemků •	
na Lipových - JUDr. L. Hlaváč-
ková, správkyně konkurzní 
podstaty – nabídka k prodeji 
nemovitostí zapsaných v kon-
kurzní podstatě úpadce.

s návrhem územního plánu •	
Halenkovice – 3. fáze zakáz-
ky - Ing. Arch. Dujka.

 s podnětem p. Petra Huťky •	
a Ing. Pavla Huťky  - investic 
na rok 2010 – špatný stav 
komunikace na Záhumení 
(řadovky). Projektová doku-

mentace bude součást roz-
počtu 2010.

s žádostí pana Ing. Stanislava •	
Gabryše  - o posouzení po-
stupu obce a jeho nápravu 
Spadá do kompetence sta-
rosty obce v přenesené pů-
sobnosti. Písemně se vyjádří.

RO projednala
a sestavila návrh rozpočtu na •	
rok 2010 v oblasti příjmů i 
výdajů. Rozpočet je sestaven 
podle skutečnosti příjmů 
za rok 2009 a potřebných 
výdajů jak v oblasti investiční 
činnosti tak neinvestiční 
v rozsahu 17 374 000 Kč. 
Tento návrh byl projednán 
finančním výborem a 
předložen zastupitelstvu obce 
ke schválení.

ZO bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení z •	
minulého zasedání ZO.

zprávu o činnosti rady obce.•	

ZO schvaluje
navýšení měsíčního poplatku •	
za kabelovou televizi (TKR) – 
rozšířená nabídka programů 
na 150 Kč.

rozpočtové opatření č.3/•	
ZO/2009.

rozpočtový výhled obce Ha-•	
lenkovice na rok 2012 v před-
neseném znění.

rozpočet obce na rok 2010 v •	
předneseném znění.

plán financování obnovy •	
kanalizací dle zákona č. 
274/2001 Sb., § 8, odst. 11 
v předneseném znění.

použití finančních prostřed-•	
ků na účtu investičního fon-
du ZŠ a MŠ Halenkovice, 
příspěvkové organizace 
k 31. 12. 2009 na krytí in-
vestičních a neinvestičních 
výdajů v roce 2010.

ZO pověřuje: 

finanční výbor provedením •	
inventury majetku obce. 
Termín: k 31.12.2009
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Rozpočet obce Halenkovice 
na rok 2010

Druh příjmů Částka v Kč

daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2 181 000 Kč

daň z příjmu FO ze samost. výděl. činnosti 362 000 Kč

daň z příjmu FO z kap. výnosů 200 000 Kč

daň z příjmu PO 2 512 000 Kč

daň z přidané hodnoty (DPH) 5 291 000 Kč

daň z nemovitosti 1 024 000 Kč

poplatek za odpady 760 000 Kč

poplatek ze psů 36 000 Kč

poplatky za provoz kabelovky 450 000 Kč

poplatek za veřejné prostranství 32 000 Kč

správní poplatky 44 000 Kč

dotace obci 409 000 Kč

pronájmy pozemků 11 000 Kč

pronájem budovy 50 000 Kč

pronájem bytu 13 000 Kč

pronájem nebytových prostor 145 000 Kč

pronájem hřbitovních míst 30 000 Kč

pronájem sítě TKR - AVONET 75 000 Kč

příjmy za dobývací prostor 140 000 Kč

příjmy za třídění odpadu EKO-KOM 65 000 Kč

příspěvky na výstavbu TKR 10 000 Kč

příjem z prodeje plynovodu 1 985 000 Kč

příjem z prodeje popelnic 20 000 Kč

příjem za drobný prodej knih 2 000 Kč

příjmy za služby 2 000 Kč

příjmy z úroků 25 000 Kč

rezervní prostředky na účtu 1 170 000 Kč

Příjmy celkem 17 374 000 Kč

věcné dary jubilantům 30 000 Kč

oprava veřejného osvětlení (VO) 200 000 Kč

elektrická energie VO 247 000 Kč

stavba nového VO 150 000 Kč

nebezpečný odpad - likvidace 70 000 Kč

nákup nových popelnic 20 000 Kč

vývoz odpadu (popelnice + kontejnery) 816 000 Kč

plat za obsluhu sběrných dvorů 72 000 Kč

vývoz PET a skla + nájem za kontejnery 65 000 Kč

plat kronikáře 13 000 Kč

příspěvky na obědy důchodců 50 000 Kč

investice - školka rozšíření 2 700 000 Kč

investice - odizolování staré školy 830 000 Kč

zastupitelstvo platy 800 000 Kč

platy zaměstnanců 1 070 000 Kč

dohody o provedení práce 25 000 Kč

sociální pojištění 450 000 Kč

zdravotní pojištění 180 000 Kč

pojištění zaměstnanců 10 000 Kč

knihy, noviny, časopisy 20 000 Kč

DDHM – vybavení budovy 80 000 Kč

materiál – čistící a kancelářské prostř. 90 000 Kč

voda, plyn, elektřina – budovy 437 000 Kč

pohonné hmoty 80 000 Kč

služby pošt 15 000 Kč

poplatky za telefony, mobily 50 000 Kč

služby peněž.ústavů + pojištění majetku 80 000 Kč

právní služby 22 000 Kč

poplatky za školení 25 000 Kč

zpracování mezd 36 000 Kč

ostraha, revize, ostatní služby 160 000 Kč

opravy majetku 50 000 Kč

softwarové vybavení 20 000 Kč

náhrady cestovné 10 000 Kč

pohoštění 15 000 Kč

náhrada mezd v době nemoci 10 000 Kč

zbudování příčky – ordinace lékaře 98 000 Kč

hasiči (SDH) – vybavení jednotky 100 000 Kč

opravy a vybavení budovy 200 000 Kč

plat knihovnice 25 000 Kč

nákup nových knih + spotřební materiál 22 000 Kč

technické vybavení knihovny 40 000 Kč

hřbitov -, voda, márnice, hroby 50 000 Kč

technické služby -nákup DDHM 50 000 Kč

nákup náhradní díly, materiál 60 000 Kč

opravy majetku 50 000 Kč

svaz měst a obcí, energ. sdružení, sdruž. VM 8 000 Kč

přestupkové řízení – smlouva 5 000 Kč

mikroregion Chřiby 63 000 Kč

splátky na půjčky (rozhlas) 200 000 Kč

splátky úvěr komunikace 600 000 Kč

podpora neziskových organizací 100 000 Kč

církevní stavby - finanční podpora farnosti 50 000 Kč

deratizace 25 000 Kč

rezervní prostředky na účtech 1 170 000 Kč

Výdaje celkem 17 374 000 Kč

Druh výdajů Částka v Kč

plat za obsluhu kabelové televize (TKR) 29 000 Kč

elektřina TKR 44 000 Kč

provoz TKR 350 000 Kč

opravy kabelovky 70 000 Kč

rozšíření TKR 65 000 Kč

opravy místních komunikací MK 1 000 000 Kč

úroky z úvěru na MK 170 000 Kč

nákup materiálu (posyp) MK 160 000 Kč

zimní údržba+vysékání+příkopy 450 000 Kč

dopravní obslužnost ZK 124 000 Kč

výkup pozemků, zaměření 200 000 Kč

autobusová zastávka Pláňavy a Dolina 200 000 Kč

projektová dokumentace MK 100 000 Kč

rozbory odpadní vody 20 000 Kč

projekt na ČOV 700 000 Kč

oprava kanalizace 470 000 Kč

ZŠ a MŠ – el. energie, voda, plyn, odpisy… 2 352 000 Kč

plat obsluhy veř. internetu 40 000 Kč

plat webmastera 12 000 Kč

příspěvek na zřízení internetu 3 000 Kč

tisk Halenkovického zpravodaje + poštovné 68 000 Kč

odměny pro účinkující při obřadech 3 000 Kč
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Vybráno z akcí ZŠ

Halloween

Partyzánský samopal Zlínský vorvaň 2009

Na halenkovický hřbitov padla 
podzimní tma. Všude je slyšet dě-
sivé kvílení nestvůr, duchové se 
prohánějí nad hroby, ze kterých 
se pomalu noří kostlivci. Čaroděj-
nice přiletěly na svých pometlech 
a mrtví piráti s dávno zemřelými 
rytíři znovu ožívají. Celé svolání 
strašidel má na svědomí černá 
paní, jež svým kouzlem uvězní ve 
svém hradě každého, kdo toto 
tajemné místo navštíví… Otevíra-
jí se brány noční základní školy. 
Račte vstoupit… 

V pátek 6. 11. se v halenko-
vické Základní škole uskutečni-
la noc strašidel známá též pod 
anglickým názvem „Halloween“. 
Tohoto klání se bravurně ujali 
žáci 4.třídy se svou třídní učitel-
kou Adélou Chrástkovou. Děti se 
na tento večer velmi pilně a svě-
domitě připravovaly celý týden. 
Chystaly si strašidelné masky a 
společně krásně vyzdobily třídu.  
Kolem šesté hodiny večerní byli 
na místě již všichni zúčastnění a 
strašácký rej mohl začít. Před-
stavení masek, rozpohybování 
těla tancem a nejrůznější aktivity 

byly pouhým začátkem večera. 
Bylo velmi těžké z tolika krásných 
masek vybrat ty nejkrásnější, 
přesto věcná odměna čekala na 
dvě žačky Dorotku Varmužovou a 
Markétku Švejčarovou.

Všichni se poté náležitě ujali 
hraní nejrůznějších vtipných scé-
nek a divadelních představení. 
Jelikož se ovšem blížila hodina H, 
na kterou se každý těšil, bylo nut-
né malé herce a herečky zklidnit 
čtením knihy v kruhu kolem svíč-
ky. Literatura v podání skvělého 
spisovatele M. Švandrlíka byla 
k tomuto účelu jako stvořená. Po 
dvou strašidelných příbězích se i 
z největších třídních hrdinů staly 
zase jenom děti, proto se stezka 
odvahy musela konat ve dvoji-
cích. Tento zlatý hřeb večera se 
stal opravdovým trhákem, neboť 
se našli i takoví odvážlivci, kteří se 
stezky odvahy zúčastnili podruhé 
bez baterky. 

Za prokázanou odvahu měli 
všichni nárok na vynikající „hal-
loweenský“ pudinkový dort.

Zbytek večera trávily děti hra-
ním společenských her a jiných 

zábavných činností. Nakonec se 
po dlouhém vyčerpávajícím veče-
ru děti odebraly do svých spacá-
ků. Společně plni zážitků usínali 
bok po boku. Po probuzení je če-
kala snídaně a následný odchod 
do domovů. 

Velké poděkování patří rodi-
čům, kteří dětem pomáhali s kos-
týmy a přípravou. Všechny masky 
byly úchvatné a ještě více umoc-
nily atmosféru večera.

Adéla Chrástková

„Hallowen párty byla super, 
moc se mi líbilo disko a 
stezka odvahy. Myslím 
si, že masky byly hodně 
strašidelné a všem sedly.“  
Ondřej Huťka, 4. třída

„Akce se mi líbila, například 
stezka odvahy, disco, 
přespání ve škole, dort a 
snídaně. Mohlo by to být 
častěji.“  Jakub Švec, 4. třída

Dne 23.10.2009 se naše 
škola ZŠ Halenkovice, jako kaž-
doročně zúčastnila dukelských 
závodů o Partyzánský samopal 
v Ostrožské Lhotě okr. Uherské 
Hradiště. Tohoto již 9. ročníku 
se zúčastnilo 12 škol ze Zlín-
ského kraje.

Naše družstvo dosáhlo vyni-
kajícího úspěchu, když ze 45 
čtyřčlenných hlídek (2 chlapci a 
2 dívky) obsadili krásné 3. mís-
to.O tento úspěch se zasloužili 
žáci: Zdeněk Trvaj, Lenka Ja-
roňková, Anna Gajdošíková z 9. 
ročníku a Michal Vykoukal ze 7. 
ročníku. Žáci ze 42 základních škol ze 

Zlínského kraje a slovenského 
Púchova ve čtvrtek 5.11. sou-
těžili ve čtyřech netradičních 
sportovních disciplínách. Mís-
tem jubilejního 10. ročníku sou-
těžení s názvem Zlínský vorvaň 
2009 byla zlínská Sportovní 
hala Novesta. Soutěžní druž-
stvo naší školy tvořili Mojmír 
Blažek, Markéta Švejčarová, 
Michaela Polomíčková, Šimon 

Pod vedením svého dlouho-
letého trenéra Mgr. Jiřího Ve-
selého absolvovali trať v terénu 
dlouhou 7,5 km s 9 brannými 
disciplínami (střelba ze vzdu-
chovky, hod granátem, zdravo-
věda, přírodověda, orientace v 
terénu, zdolání překážek, vlas-
tivěda, překonaní vodního toku, 
pořekadla) To vše zvládli v čase 
59 min a 36 s.

Všechny zúčastněné žáky 
je třeba pochválit a vyjádřit jim 
uznání za vynikající reprezen-
taci nejen naší školy, ale i celé 
obce.

Libor Lízal Přecechtěl, Ondřej Švec a 
Magdaléna Kociánová. 

Naše reprezentanty povzbu-
zovali žáci 5., 6. a 8. třídy. 
O jejich perfektní přípravu se 
největším dílem postaral p. uč. 
Veselý. Družstvo skončilo upro-
střed výsledkové listiny, ale více 
než o umístění šlo především o 
příjemnou zábavu.

Libor Lízal

Žáci ze 42 základních škol ze Přecechtěl, Ondřej Švec a 
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Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ

VÝZVA:
Ředitelství ZŠ se v souvislosti 
s přípravami na oslavy 50. vý-
ročí otevření „nové“ školy, které 
vyvrcholí 1. a 2. října 2010, ob-
rací k občanům s prosbou o za-
půjčení fotografi í nebo i jiných 
dokumentů týkajících se její vý-
stavby i samotného otevření.

V pátek 4. 12. 2009 se žáci 
a žákyně 9. ročníku naší ZŠ 
vydali na každoroční Mikuláš-
skou pouť s cílem nejen po-
bavit a potěšit děti sladkostmi, 
ale některé i postrašit.

Cestu jsme zahájili na obec-
ním úřadě, kde jsme pobavili 
pana starostu a paní úřednice, 
pak už nás nedočkavě vyhlíže-
ly děti z MŠ. Poslechli jsme si 
krásné básničky a říkanky z úst 
našich nejmenších a plni vese-
lých zážitků jsme se přesunu-
li na 1. stupeň ZŠ. Tady bylo 
taky hodně legrace! Zvláště 
„prvňáčci“ plni údivu a stra-
chu nevěděli, zdali neskončí 
v pytli. Básnička nebo říkanka 
je přesto neminula. Ale naše 
čertice a čertíci byli hodní a 
všechny děti zlobili mile.

Druhý stupeň byl už dale-

ko divočejší, taky bylo proč! 
Nejeden zlobivý žák málem 
skončil v pekle. A tak si děti 
nakonec odnesly z této akce 
nejen pamlsky, ale také parád-
ní zážitky a umouněné tváře. 
Ale bez toho by to s čerty vů-
bec nešlo!

Bohdana Ambrožová

Předčasná zima
Denisa Hanáková (7. tř.)

Zima letos pospíchala,
podzim klidně vynechala.
Vítr fi čí mezi stromy,
hory sněhu stromy lomí.

Radši doma zůstaneme,
za kamna si zalezeme.
Ta šílená meluzína 
nevleze nám do komína.

Máme rádi Vánoce
Šimon Přecechtěl (6. tř.)

Vánoce jsou už tady
a všichni je máme rádi.
Těšíme se na dárky
i na sněžné přeháňky.

Můžeme už sáňkovat
a sněhuláky zkrášlovat.
Všichni mají zimu rádi
já, ty i mí kamarádi.

Doma to zas zavoní
u trouby a pečení.
Ale náhle zima končí
a hned máme oči k pláči.

Konec našim radovánkám
koulování i těm sáňkám.

Vánoční cukroví
Magdalena Kociánová (8. tř.)

Když se peče cukroví
všude to skvěle zavoní.
Kdo k troubě čichnout zkusí
už se předem těšit musí.

Těší se i na dárky 
i na velké pochoutky,
které se na nás smějí,
všem mlsalům chutnat chtějí.

Perníčky a rohlíčky,
srdíčka a hvězdičky 
z kouzelné troubičky.

Na Vánoce křičí malý Filípek 
přes celý byt na maminku 
u sporáku: „Mamí, mamí, 
stromeček hoří!” 
„Říká se, svítí, a ne hoří,” 
poučí ho matka. 
Chlapeček za chvíli zase 
přiběhne a začne křičet: 
„Mamí, mamí, záclony už také 
svítí!”

Učitel se ptá žáků, čím by 
chtěli být, až budou velcí. Vět-
šina dětí pohotově odpoví, že 
hercem, zpěvákem, hasičem.
Jen Honzík se zamyslí a poví-
dá: „Já bych chtěl být Ježíš-
kem.“
„Kvůli tomu, že rozdává dár-
ky?“
„Ne, protože pracuje jen jed-
nou za rok.“
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Vánoční
Jaromír Blažek (6. tř.)

Vánoce se blíží,
Ježíšek k nám míří.
V pytli nese dárečky
pro kluky a holčičky.

Pod stromeček položí,
to, co dětem naloží.
Kdo byl hodný, dostal víc,
ten kdo zlobil, nemá nic.

Když se snížek objeví,
každé dítě dobře ví,
že Vánoce jsou prima,
když je bílá zima.

Zamykání podzimní přírody v mateřské škole
V úterý 27. 10. se na dvoře 

mateřské školy sešla spousta 
krásných skřítků a berušek. 
Měli totiž před sebou velikán-
ský úkol – zamknout a uspat 
podzimní přírodu. Nejprve nás 
všechny přivítal dědeček Me-
cháček, který se svými lesními 
pomocníky připravil trasu pl-
nou úkolů. U Babky Kořenářky 
si tak malí účastníci mohli pro-
hlédnout lesní bylinky a ochut-
nat med, s veverkou Čiperkou 
si povídali o lesních zvířát-

kách, lesní skřítek se svým 
pomocníkem chtěl znát od-
povědi na spoustu hádanek, 
pohádková babička zkoušela 
berušky a skřítky ze znalostí 
pohádek, u myslivce si všichni 
vyzkoušeli hod šiškou na cíl a 
s lesním mužem zdolali obtíž-
nou překážku v podobě chůze 
po kmeni stromu (lavička). Za 
splněný úkol dostal každý skří-
tek a každá beruška razítko na 
svoji kartičku, kterou pak v cíli 
ukázali Dědečkovi Mecháčko-

vi, jako důkaz správného znal-
ce a milovníka přírody a lesa.

Horký čaj a sladká odměna 
přišli v sychravém podzimním 
počasí vhod nejen dětem, ale 
i rodičům. Na závěr dědeček 
Mecháček svou kouzelnou holí 
uspal přírodu a všichni skřítci 
a berušky zhasli své lampion-
ky a přírodě popřáli dobrou 
noc. Všichni už se těšíme, až 
na jaře půjdeme přivítat roze-
spalou přírodu zpět mezi nás.

Marcela Palúchová

Pepíček se modlí před 
Vánocemi a na konci modlitby 
zakřičí. - Ježíšku, dones mi 
kolo! - Ježíšek není hluchý, 
domlouvá mu sestra. - Ale 
babička ano!

Zaměstnanci školy přejí všem občanům 
krásné a pohodové prožití vánočních 
svátků a hodně štěstí a zdraví 
a vzájemné tolerance po celý rok 2010
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Fotoreportáž z MŠ

Letošní Vánoce nebudou jiné než loni,
vánočka na plechu v teploučku kyne, cukroví vanilkou voní.
U dárků pod stromkem sejdou se známí a přátelé,
letošní Vánoce budou zas šťastné a veselé.
Pěkné bílé Vánoce hodně štěstí v novém roce přejí děti a učitelky z MŠ 
Halenkovice
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Cvičení a Centrum pro děti
Cvičení pro naše nejmenší 

ratolesti bylo historicky poprvé 
zahájeno v březnu r. 2006 
pod vedením paní Veroniky 
Horkové, za významné podpory 

členů její rodiny. V rámci 90 
minutového setkání na půdě 
tělocvičny ZŠ Halenkovice se 
děti seznamují s chováním v 
kolektivu - především s pravidly 
společenských her, poznávají 
nové kamarády, protahují svoje 
energií nabitá tělíčka, učí se 
báječné pohybové říkanky, 
vytváří svá první umělecká díla a 
nabírají spousty dalších zážitků 
a nápadů, které teta Veronika 
neustále dotváří. Pochopitelně 
za doprovodu rodičů či ostatních 
příbuzných, jelikož k těmto 
aktivitám neodmyslitelně patří 
spolupráce při jednotlivých 

cvičeních a hrách. Děti jsou 
odměňovány motivujícími razítky 
a drobnými sladkostmi.

V současné době probíhá 
cvičení každý týden v pátek 

od 15:00 do 16:30 hod. 
mimo běžné školní prázdniny. 
Za každé děťátko je vybírán 
symbolický poplatek 15,- 
Kč za jednu návštěvu, který 
je investován do nákladů 
spojených se cvičením, na 
materiál pro výtvarné činnosti, 
odměny, sezónní balíčky, 
nákup cvičebních pomůcek a 
další. V současné době náklady 
převyšují tento poplatek. Pro 
pohodlný pohyb je vhodné 
sportovní oblečení, přezůvky 
jsou pro všechny nutností. 
Taky je potřeba pamatovat 
na pitný režim dětí. Vedení 

školy umožnilo v rámci rozvoje 
tělovýchovy a volnočasových 
aktivit dětí pronájem tělocvičny 
zdarma. Děkujeme. V novém 
roce začínáme cvičit v pátek 
15. ledna 2010.

V říjnu 2008 se tetě Veronice 
podařilo uskutečnit její další 
plán. Bylo otevřeno Centrum 
pro děti, které působí při MŠ 
Halenkovice a přidalo se tak 
k výborně rozjetému cvičení s 
dětmi.

Centrum je určeno opět těm 
nejmladším, ale především 
budoucím školkáčkům, kteří 
se teprve těší na nástup do 
MŠ. Pobyt a hry v prostředí 
mateřské školky jim zpravidla 
pomůže k jejich rychlejšímu 
zařazení do života ve školce, 
což bylo hlavním motivem 
zřízení centra. Děti do centra 

doprovází rodiče či příbuzní, 
kteří se aktivně zapojují do 
hraní. Vstup do centra je 
zdarma. Poděkování patří všem 
zaměstnancům MŠ za velmi 
vstřícný přístup k celému dění.

Centrum je otevřeno ve 
čtvrtek od 15:30 do 16:30 
hod. dle daného měsíčního 
rozpisu. S sebou je třeba si 
vzít pouze přezůvky a pití pro 
děti. O konání prvního Centra 
pro děti roku 2010 se dozvíte 
prostřednictvím webových 
stránek www.halenkovice.cz a 
vysílání kabelové televize.

V případě zájmu o účast ve 
cvičení nebo Centru pro děti 
kontaktujte, prosím, Veroniku 
Horkovou na tel. 776 765 428.

Za spokojené maminky 
děkuje 

Pavlína Bieberlová

Výstava obrazů
Petra Plšková je rodačka z 

Halenkovic. V době docházky 
na místní ZŠ navštěvovala vý-
tvarný obor při ZUŠ Napajedla, 
aby pod vedením p. uč. Slámy 
hledala svoji cestu. Vystudovala 
obor výtvarné zpracování kera-
miky a porcelánu na Umělec-
koprůmyslové škole v Uh. Hra-
dišti. V současné době studuje 
obor výtvarná výchova a český 
jazyk na Pedagogické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně. 
Zároveň studuje i speciální pe-
dagogiku.

Ve svých obrazech ztvárňuje 
pocity a vjemy, které ji zaujmou. 
Převážně pracuje technikou 

kresba uhlem. Na výstavě, která 
je teprve druhou v pořadí, jsou 
zastoupena i díla - malby krajiny 
z místa jí nejbližšího - Halenko-
vic. U barevných obrazů vyniká 
kontrast teplých a studených 
barev. Petra nejen maluje, ale 
také píše básně. Jsou stejné 
jako ona - éterické a lyrické.

Vernisáž proběhla v pátek 
6. 11. 2009 v přísálí budovy 
OÚ Halenkovice za účasti au-
torky, její rodiny, známých a 
hostů. Občerstvení a příjemná 
hudba podtrhly milou atmosfé-
ru vernisáže. Výstava trvala od 
7. do 12. 11. 2009. Byla volně 
přístupná všem zájemcům o 

umění a rozhodně zpestřila šeď 
podzimních dnů. O tom, že se 

líbila, svědčí i odkazy v knize ná-
vštěv.             Jarmila Tělupilová
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Drakiáda 2009

Dětská policie

Kdo si počká, ten se dočká. 
Toto úsloví přesně pasuje na 
třetí ročník halenkovické Dra-
kiády.

Podzimní počasí zapříčinilo, 
že se pouštění draků, oproti 
původnímu předpokladu, usku-
tečnilo po dvou odkladech až 
24. 10. 2009, tedy o dva týdny 
později.

Ani v den konání nebyly pod-
mínky jak malované, ale roz-
hodnutí Drakiádu uskutečnit 
padlo. Účastníci byli o konání 
akce informováni obecním 
rozhlasem a na modelářském 
letišti na Vrchovici se nakonec 
sešlo něco kolem dvaceti dra-
ků s odhodlanými posádkami. 
Bylo zamračeno a chladno, ale 

foukal vítr - takže se opravdu 
jednalo o dračí letecký den.

Členové LMK Halenkovice 
mohli také poprvé na veřejné 
akci vyzkoušet svoji novou le-
tištní budovu, která poskytla 
zázemí porotě a přípravě sva-
řáku, který přišel k chuti. Od-
padla tak stavba velkého sta-
nu, která, zejména při prvním 
ročníku Drakiády, organizátory 
hodně potrápila.

Úspěšní i méně úspěšní letci 
byli po uskutečnění svých sou-
těžních letů odměněni diplomy 
a drobnými cenami. Drakiáda 
2009, přes nepřízeň počasí, 
nakonec skončila dobře. Děti 
odcházely spokojené.

Roman Janeček

Dne 21.10.2009 od 8.30 
hodin do 11.30 hodin proběh-
la na území obce Halenkovice 
preventivní dopravně-bezpeč-
nostní akce s názvem „Dětská 
policie“, kterou organizoval 
Městský úřad Otrokovice, 
odbor silničního hospodářství 
a Obec Halenkovice. Akce 
se uskutečnila na stanovišti 
u obecního úřadu. Smyslem 
akce byla především bezpeč-
nost na silnicích. Při kontrole 
se hlídky zaměřily zejména na 
technický stav vozidel (i kola), 
povinnou výbavu, dodržování 
nejvyšší povolené rychlosti, 
dodržování zákazu požití alko-

holu před či během jízdy, po-
užívání bezpečnostních pásů 
a sedaček a povinnost celo-
ročního svícení motorových 
vozidel. 

Akce se zúčastnilo 6 dětí ze 
4. třídy základní školy. Žáky 
nominovala škola sama. Hlíd-
ky se skládaly z příslušníků 
Policie ČR, obvodního oddě-
lení Napajedla a dopravního 
inspektorátu a 3 žáků. Aby se 
vystřídalo co nejvíce žáků, do-
šlo po hodině a půl ke střídání 
složení hlídky. 

Ráno v den konání akce se 
žáci dostavili s pedagogickým 
dozorem na předem určené 

místo, kde na ně již čekali po-
licisté. Žáci měli možnost po-
dívat se do služebního vozidla 
PČR DI Zlín, které je vybaveno 
kamerovým systémem pro vy-
hodnocování rychlosti vozidel. 

Bezpečnost dětí byla zabez-
pečena výstražnými vestami 
s nápisem Dětská policie. 

Pan starosta a vedoucí OSH 
MěÚ Otrokovice děti přivítali a 
předali jim upomínkové před-
měty. Toho, kdo měl vše v po-
řádku, odměnili žáci drobnými 
předměty od partnerů akce. 
K hříšníkům byli dětští policisté 
shovívaví a většinu prohřešků 
řešili pouze domluvou. Našel 

se ovšem i takový řidič, který 
se dopustil většího přestupku 
a byl potrestán pokutou od 
skutečných policistů. 

Celkem bylo v rámci akce 
Dětská policie zastaveno a 
zkontrolováno přibližně 30 
vozidel. 15 řidičů obdrželo 
od dětské hlídky upomínkové 
předměty. U zhruba 15 řidičů 
byly zjištěny drobné přestup-
ky, které byly na místě vyřeše-
ny domluvou.

Děkujeme všem sponzo-
rům, kteří podpořili tuto akci. 

Mgr. Renáta Krystyníková 
vedoucí odboru 

silničního hospodářství
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Magická show

Sbírka hraček

V pátek 20. 11. 2009 se v 
sále KD Halenkovice uskuteč-
nila Magická show – vystoupení 
kouzelníků. V žádném případě 
nebylo poznat, že před halen-

kovické publikum předstoupil 
jeden z nejstarší kouzelnických 
párů u nás - manželé Šamano-
vi. V devadesátiminutovém pro-
gramu členové početné skupi-

ny Šamany Brno předvedli kla-
sická kouzla - zmizení osoby, 
přepůlení lidského těla, iluzi s 
gilotýnou a mnohá další. Dětem 
se kouzla líbila. Zejména se 
jim líbilo vystoupení veselého 
komika Pepiho. Pro jednotlivá 
kouzla, i ta „nejriskantnější“, si 
iluzionisté vybírali asistenty pří-
mo z obecenstva z řad rodičů i 

dětí. Během vystoupení se ale 
„naštěstí“ nikomu nic nestalo. 
Akci pro děti zajistil Radek Ko-
cian. Slušně zaplněný sál ha-
lenkovického kulturního domu 
se dobře bavil a odměnil hosty 
z Brna bouřlivým potleskem. 
Snad někdy nashledanou.

Pavlína Bieberlová

V pátek 4. prosince proběh-
la v tělocvičně základní školy 
sbírka hraček. Cílem sbírky 
bylo pomoci maminkám a dě-
tem v těžké životní situaci a 
posílit sociální cítění našich 
dětí. Myslím, že sbírka splnila 
obojí.

Děti s rodiči věnovali dva 
kočárky, 14 knih, omalován-
ky, 10 aut, puzzle, 7 panenek, 
postýlku pro panenky, hračky 
pro nejmenší, batůžky, spole-
čenské hry, asi sto plyšáčků, 
motorku a spoustu dalších 
krásných věcí. 

Děti si mohly v průběhu sbír-
ky v tělocvičně zacvičit a zahrát 
hry. Děkuji za pomoc s organi-
zací sbírky Aleně Velecké a za 
připravení programu pro děti 
Veronice Horkové.

Hračky jsme předali v sobo-
tu 5. prosince vedoucím  Do-
movů pro matky v tísni v Uher-
ském Brodě a v Otrokovicích, 
kde budou o Štědrém večeru 
rozděleny mezi 25 dětí.

Jménem všech dětí Vám dě-

kuji, přeji krásné prožití vánoč-
ních svátků a věřím, že Vás o 

Štědrém večeru zahřeje u srd-
ce, že jste umožnili těmto dě-

tem prožít šťastnější Vánoce.
Iva Jelínková
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Rozsvícení vánočního stromu
Rozsvícení vánočního strom-

ku se stalo nejen v naší obci 
pěknou tradicí, kterou se při-
pomínají blížící se nejkrásnější 
svátky v roce. Letos se akce 
konala 29. 11. v podvečer před 
budovou obecního úřadu na 
Pláňavách. Pro občany byl při-
praven bohatý kulturní program 
s nabídkou svařeného vína, me-
doviny a slivovice.

Slavnostní shromáždění nej-
dříve pozdravil starosta obce 
p. Jaromír Blažek, který ve 
svém projevu zhodnotil dnešní 
složitou dobu a popřál všem po-
hodu o Vánocích a zdraví v no-
vém roce. Následovalo pásmo 
básniček, koled, říkanek a pís-
niček v podání dětí z MŠ a dětí 
z nově vzniklého halenkovické-
ho Folklórního kroužku. Krou-
žek zahájil svoji činnost teprve 

nedávno a to pod vedením paní 
Zuzany Mitáčkové, které pomá-
há p. uč. Marcela Palúchová. 

K tomuto zájmovému usku-
pení pár slov: navštěvují jej žáci 
1. – 4. ročníku, nacvičují v pro-
storách společenské místnosti 
hasičské zbrojnice nebo OÚ 1x 

týdně. Vedoucí kroužku děkuje 
panu starostovi a jeho manžel-
ce za vstřícný přístup, obci Ha-
lenkovice za fi nanční podporu, 
dále pak slečně Adéle Juřeno-
vé za ušití krásných krojů a také 
rodičům a dobrovolníkům za 
poskytnutí textilií na slavnostní 
kroje. V programu dále vystou-
pili žáci ze ZUŠ Napajedla pod 
vedením p. uč. Strašákové: 
Monika Zapletalová, Kateřina 
Kociánová, Roman Šubík a Do-
minik Trnavský. Základní školu 
zastupovali: Dominik Polášek, 
Magdalena Kociánová a Simo-
na Přílučíková. Nádhernou vá-
noční píseň zazpívala Zuzana 
Kříčková. O celkovou vánoční 
atmosféru a veselou zábavu se 
postarali muzikanti z Topolné a 
z Napajedel mužská část sou-
boru „Pozdní sběr“ s primášem 
p. Cyrilem Burešem.

Všechny přítomné děti se do-

čkaly i čertů a Mikuláše s andě-
lem. Poté co Mikuláš svou kou-
zelnou berlou rozzářil vánoční 
strom, rozdával, spolu se svými 
pomocníky, dětem perník.

Je třeba poděkovat nejen 
všem účinkujícím, ale především 
organizátorům – členům kulturní 
komise v čele s paní Marií Mihá-

lovou. Myslím si, že hojná účast 
občanů je jim nejlepší odměnou 
za dobrou práci. Děkujeme 
také za zapůjčení aparatury a 
ozvučení celého večera panu 
Zdeňku Kříčkovi a manželům 
Elišce a Robertu Černochovým 
za vánoční strom.

Hana Huťková
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Činnost klubu seniorů v roce 2009

12.1. Setkání v novém roce, •	
tvoření plánu akcí.
26.1. Povídání o květinách •	
a přípravách zahrádkáře na 
jarní sezónu. Přednášela 
p. Milena Košábková.
9.2. Beseda na téma „Policie •	

radí seniorům“. Přednáška 
byla doplněna videoukázka-

mi, jak se mají senioři chránit 
před podvodníky.
23.2. Přednáška na téma •	
„Předcházení nebezpečí 
požárů“ přednášel velitel jed-
notky SDH Josef Gabrhelík 
ml.

9.3. Oslava MDŽ – k dobré •	
pohodě zahrála p. Josefa 

Brázdilová. Ženám se-
niorkám byly předány 
malé dárečky od dětí 
z MŠ
23.3. Ukázka pletení •	
tatarů a pletení z pedi-
gu. Předvedli p. Rosti-
slav Trvaj a p. Jarmila 
Baránková.
6.4. „Pojištění od A po •	
Z“ to bylo téma před-
nášky pracovníka po-
jišťovny Generali, a.s.
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20.4. Povídání o včelách - •	
přednášel Ing. Jan Švancer 
a p. František Ančinec
23.4. Výlet vláčkem na Kud-•	
lovskou Dolinu. Výlet se vy-
dařil, počasí přálo a všichni 
účastníci byly spokojeni.
4.5. Přednáška o medu •	
a jeho účincích na zdraví. 
Přednášela p. Jana Očadlí-
ková.
18.5. Povídání o tom co vás •	
zajímá, sociální problemati-
ka, stáří a různé nemoci.
1.6. „Den otevřených dveří •	
v Mateřské školce v Halen-
kovicích“. Paní Marie Mihá-
lová provedla seniory tímto 
zařízením a seznámila je 

s provozem školky.
15.6. Vystoupení hudební •	
skupiny „ Návraty“ z Tluma-
čova. Zpěvačky zazpívaly 
písničky 60. let. Bylo to nád-
herné odpoledne. Všichni 
byli velmi nadšeni a taky si 
zavzpomínali na své mládí.
29.6. Rozloučení před •	
prázdninami – posezení na 

myslivecké chatě Větřák, 
spojené s opékáním špe-
káčků. K dobré náladě nám 
zahrál p. Václav Šubík.
31.8. Příprava výletu na Leš-•	
nou a na další setkání seni-
orů.
16.9. Výlet do ZOO – zúčast-•	
nilo se 40 seniorů. Počasí 
bylo krásné, výlet se vydařil a 
všem se v Lešné líbilo.
21.9. Exkurze a posezení •	
v pálenici U Svatých. Ně-
kteří senioři zde byli poprvé. 
Prohlédli jsme si pálenici a 
místnost, kde se vaří povi-
dla a taky jsme je ochutnali. 
Zahrádkáři pro nás připravili 
i malé pohoštění. 

5.10. Pro velký úspěch •	
jsme znovu pozvali skupinu 
„Návraty“ z Tlumačova. Vy-
stoupení se zúčastnilo 50 
seniorů a proto se tentokrát 
konalo v přísálí KD. 
19.10. „Senioři jdou do ško-•	
ly“ – paní učitelka Jarmila 
Tělupilová nás provedla bu-
dovami staré a nové základ-

ní školy Halenkovice.
2.11. „Péče o nohy“ přednáš-•	
ka s ukázkou pedikúry. Před-
nášela p. Alena Velecká.
16.11. „Policie radí senio-•	
rům, řidičům a účastníkům 

silničního provozu“. Zástupci 
policie Napajedla nám osvě-
žili pravidla silničního provo-
zu a zodpověděli všechny 
naše dotazy. 
30.11. „Péče o pleť seniorů •	
v zimě“ – přednášela kosme-

tička p. Věnka Jadrníčková.
14.12. Vánoční posezení •	
s hudbou a besídkou dětí 
z MŠ Halenkovice.
Několikrát za rok jsme si •	
s cvičitelkou z Nového Jičína 

zacvičili jógu. Každý čtvrtek 
chodíme do tělocvičny cvičit 
na balonech. Přijďte, kdo 
máte zájem, mezi nás vždy 
každé druhé pondělí v mě-
síci.

Božena Chytilová
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Epidemie chřipky

Pečovatelská služba Napajedla

V současné době probíhá na 
území Zlínského kraje, tak jako 
téměř v celé Evropě, první vlna 
pandemie nové chřipky. Počet 
nemocných na konci 48. kal. 
týdne dosáhl 2459 nemoc-
ných na 100 000 obyvatel.

Skutečná chřipka se často 
zaměňuje za ostatní virózy, pří-
padně bakteriální onemocnění. 
V době epidemie je minimálně 
polovina všech nemocí dýcha-
cích cest způsobena chřipko-
vým virem, zbytek jsou jiné in-
fekce. Odlišit se to ale dá jen a 
pouze speciálním laboratorním 
vyšetřením.

Typická chřipka začíná vět-
šinou z plného zdraví a náhle 
třesavkou, zimnicí, horečkou, 
schváceností, únavou, bolest-
mi hlavy nebo celého těla. V 
tento okamžik je třeba ihned 
ulehnout do postele, popíjet 
teplé tekutiny, případně užívat 
léky proti horečce a bolestem. 
V případě, že se jedná o riziko-
vého pacienta (s chronickým 
onemocněním srdce, plic, s 

obezitou, nebo jinak oslabe-
ného pacienta) nebo se stav 
rychle zhoršuje, je třeba vyhle-
dat lékaře.

V dnešní době máme k dis-
pozici více prostředků na 
ochranu či léčbu, známe pů-
vodce i jeho chování, takže 
můžeme částečně ovlivnit prů-
běh epidemie. Jde ale o respi-
rační onemocnění, které nejde 
vymýtit, a musíme se s ním ně-
jakým způsobem, když přijde, 
vypořádat.

Důležité je v první řadě pe-
čovat o své zdraví (pestrá stra-
va, dostatek spánku, minimum 
stresu). Pokud budeme v dob-
ré kondici, zvyšujeme tím šanci 
na lehčí průběh onemocnění. 
V době probíhající epidemie 
je vhodné vyhýbat se místům 
s nakumulováním lidí (hromad-
né akce, koncerty, nákupní 
centra, čekárny u lékaře, hro-
madné dopravní prostředky), 
vyhýbat se kontaktu s nemoc-
nými, nebo si od nemocného 
jedince držet alespoň jakýsi 

odstup – 1,5 -2,0 metry. Je 
dobré v tuto dobu se navzájem 
nevítat objímáním, podáváním 
rukou či líbáním. Důležitá je 
hygiena rukou, což je třeba 
zdůraznit hlavně dětem, aby si 
častěji myly ruce teplou vodou 
a mýdlem. Lze používat i dez-
infekční ubrousky v případě, 
že není možnost okamžitého 
umytí rukou. Používat bychom 
měli papírové kapesníky, které 
bychom měli ihned po použití 
vyhodit. Dále je vhodné upo-
zornit děti, aby si s ostatními 
nepůjčovali mobilní telefony, 
láhve s pitím a třeba svačiny. 
Požití roušky nebo polomasky 
je možné doporučit při péči 
o nemocného. V uzavřených 
prostorách – ve školách, za-
městnání i doma - je třeba čas-
to větrat, čímž se naředí infiko-
vaný vzduch.

K léčbě komplikovaných pří-
padů je k dispozici dostatečný 
počet speciálních léků – antivi-
rotik, k dispozici jsou ve všech 
zdravotnických zařízeních.

Své důležité místo v ovliv-
nění nemocnosti, komplikací i 
úmrtnosti má očkování. A to jak 
očkování proti sezónní chřip-
ce, tak očkování proti pande-
mické chřipce pro vybrané 
skupiny. Očkování je možné i 
v současné době v probíhající 
epidemii, protože stále větší 
část lidí nebyla nakažena a 
užitek z očkování se může zú-
ročit i v očekávané druhé vlně 
pandemické chřipky za několik 
měsíců. Očkování proti sezón-
ní – běžné chřipce lze doporu-
čit všem – ochrání nejen sebe, 
ale i své okolí a sníží tak riziko, 
že by mohli onemocnět dvěma 
chřipkami po sobě, což může 
být neúměrná zátěž pro orga-
nizmus.

Dodržováním všech těchto 
opatření se dá zpomalit postup 
epidemie a zmírnit její případ-
né následky.

Hana Tkadlecová,  
Protiepidemický odbor KHS ZK

Pečovatelská služba Napajed-
la, organizační složka města 
Adresa: Pod Kalvárií 90, 763 
61 Napajedla
Zřizovatel:  Město Napajedla
Vedoucí: Bc. David Libiger
Zástupce: Jaroslava Dvorní-
ková
Telefon: 577 944 714, 
723 036 956
E- mail: ps.napajedla@c-box.cz
Typ služby:  terénní a ambu-
lantní pečovatelská služba

Komu je služba určena (cílo-
vá skupina):
Služba je určena seniorům a 
osobám se zdravotním posti-
žením.
Věková struktura uživatelů: 
dospělí 27 – 64 let, mladší se-
nioři 65 – 80 let, starší senioři 
nad 80 let.

Cíle a charakteristika po-
skytovaných služeb: cílem je 
umožnit seniorům a osobám se 
zdravotním postižením setrvání 
v jejich přirozeném prostředí, 
zachování jejich vlastního ži-

votního stylu, podpora a péče 
při zajištění základní životních 
a osobních potřeb, navození 
pocitu bezpečí, vedení k sobě-
stačnosti s ohledem na jejich 
fyzický a psychický stav. Cha-
rakteristika základních služeb:

a) pomoc při zvládání běž-
ných úkonů péče o vlastní 
osobu (pomoc při oblékání, 
pomoc při přesunu na vozík 
či lůžko, pomoc a podpora při 
podávání jídla a pití),

b) pomoc při osobní hy-
gieně nebo poskytnutí pod-
mínek pro osobní hygienu 
(pomoc při osobní hygieně, 
pomoc při použití WC, pomoc 
při základní péči o vlasy a neh-
ty),

c) poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy 
(dovoz, donáška jídla, pomoc 
při přípravě jídla a pití, příprava 
a podání jídla a pití),

d) pomoc při zajištění 
chodu domácnosti (běžný 
úklid domácnosti, velký úklid, 

nákupy, pochůzky, praní a žeh-
lení prádla),

e) zprostředkování kon-
taktu se společenským pro-
středím (doprovod k lékaři, na 
úřady, do institucí poskytujících 
veřejné služby),

f) základní sociální pora-
denství.

Místo poskytování služby: 
Domovy s pečovatelskou služ-
bou Pod Kalvárií a na Sadové 
ulici. Domácnosti uživatelů 
v Napajedlích a přilehlých ob-
cích: Halenkovice, Oldřicho-
vice, Komárov, Karlovice, Po-
hořelice a Žlutava.
Doba dostupnosti: v pra-
covní dny: od 7,00 ho-
din do 20,00 hodin, 
v sobotu, neděli a ve svátky: 
ráno: 7,00 -  9,00 hodin, v po-
ledne: 10,00 - 13,00 hodin, 
večer: 18,00 - 20,00 hodin. 
V sobotu, neděli a svátky je 
služba poskytována pouze osa-
mělým osobám (osoby, které 
nemají v místě bydliště rodin-

né příslušníky) a dále ve zvlášť 
odůvodněných případech.

Kontakty, příjem žádostí o 
poskytování pečovatelské 
služby:

Jaroslava Dvorníková, zá-
stupce vedoucího pečovatel-
ské služby, Pod Kalvárií 90, 
763 61 Napajedla, tel. 577 
944 714, 723 036 95 nebo 
Alena Kašná, MěÚ Napajed-
la Masarykovo nám 89, ve-
doucí sociálního odboru, tel. 
577 100 940. 

V kanceláři OÚ Halenkovice 
můžete získat podrobnější vy-
světlení k pečovatelské službě 
dále také různé tiskopisy tý-
kající se této problematiky: 
Žádost o zavedení (změnu 
rozsahu poskytování) pečova-
telské služby, návrh Smlouvy o 
poskytnutí sociální služby Pe-
čovatelskou službou Napajed-
la (pro terénní pečovatelskou 
službu), ceník poskytovaných 
služeb atd.
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Modeláři
Přátelské setkání

Obří modely

Bohuňovice 2009

Podzimní házedla

Drakiáda Mikulášská soutěž házedel

Hranice 2009

O víkendu 5. a 6. září uspo-
řádali otrokovičtí modeláři pro 
své členy a kamarády, přátel-
ské setkání, které se již tradič-
ně koná na Štěrkovišti – areál 
DDM Sluníčko Otrokovice.

Organizátoři měli stejně jako 
v květnu, na hladině připrave-
nou a bójemi vytyčenou  drá-
hu. Několik desítek modelářů 
přivezlo krásné modely lodí a 
ponorek, poháněné elektro-
motory, spalovacími motory a 

také jeden plně funkční par-
ník poháněný parním stro-
jem. Nad hladinou poletovaly 
hydroplány, vítr se opíral do 
plachet modelů plachetnic. 
Příchozí diváci  měli možnost 
obdivovat modely, ale také si 
třeba vyzkoušet, jak se taková 
lodička ovládá, což udělalo 
radost hlavně dětem. Všem 
organizátorům a modelářům 
patří velké DíK za uspořádání 
této báječné akce.

V sobotu 27.6.2009 jsme se 
zajeli podívat na slet obřích mo-
delů do Bohuňovic u Olomou-
ce. Konal se již dvanáctý ročník 
a bylo se na co dívat. Krásné 
velké modely, které podle ko-
mentáře nepřesáhly povolenou 
hmotnost 20 kg, startovaly z 
upraveného travnatého letiště 
blízko divákům, ohraničené-
ho pouze výstražnou páskou. 
Po dvanácté hodině vystřídaly 
modely velké letouny a vrtulní-

ky místního aeroklubu. Velký 
smutek má jistě pilot a majitel 
proudového modelu „Komet“ 
p. Horák, který svůj model zce-
la zničil. Proudový model Komet 
se po dopadu vzňal, pořadatelé 
akce měli velké štěstí, že v mís-
tě dopadu rostla jen stále zelená 
kukuřice. Nechci ani pomyslet, 
kdyby tam bylo žito nebo suchá 
tráva. I na těchto akcích by měl 
být dostatečný požární a zdra-
votnický dozor.

Pobeskydský aviatický 
klub Frýdek–Místek pořádal 
8. 8. 2009 na letišti Bahna 
devátý ročník setkání obřích 
modelů, na který jsme se 
s Jendou Bergem zajeli po-
dívat a také si trochu zalétat. 
Setkání měli organizátoři dob-
ře připravené, sjelo se cel-

V sobotu 25.8.2009 jsme 
navštívili modelářský slet v Hra-
nících na Moravě. Nadšenci 

V sobotu 14.11.2009 se na 
letišti Vrchovice v Halenkovi-
cích odlétala další soutěž v 
kategorii Házedla. Do soutě-
že bylo přihlášeno celkem 15 
modelářů ze dvou kroužků z 
Pohořelic a domácích Halen-
kovic. Počasí bylo slunečné vítr 
foukal do 3ms. Domácí mode-
láři si vedli velmi dobře. Tomáš 
a Radek Němcovi přišli díky 

skvělým letovým vlastnostem 
o své modely Krejson, celou 
soutěž tak dolétali s modelem 
Školák. Časy, které jim byly 
naměřeny, stačily na obsaze-
ní prvního a druhého místa. 
Dominik Trnavský obsadil třetí 
příčku. Za výborné umístění jim 
gratulujeme. Dále soutěžili: Ra-
dim Cirok, David Hastík, Tomáš 
Hučík a Barbora Maliariková.

V Otrokovicích se 
5.12.2009 konala Mikuláš-
ská soutěž házedel. Mode-
lářský kroužek Halenkovice 
reprezentoval za mladší žáky 

Letošní Drakiáda proběhla 
z důvodu nepříznivého poča-
sí o dva týdny později, než 
byla původně naplánována. 
I v den samotného konání 
24.10. 2009 se počasí moc 
nezlepšilo a bylo opravdu 
těžké rozhodování, zda akci 
neodvolat. Odpoledne pře-
stalo pršet a přišlo rozhod-
nutí, které umožnilo, že jsme 
nakonec na modelářském 

letišti Vrchovice viděli dvě 
desítky krásných dráčků a 
jejich spokojené majitele. 
Vítr foukal, dráčci poletova-
li, odborná porota hodnotila, 
z nově postavené klubovny 
voněl svařák a chutné klobá-
sy. Na závěr celého dračího 
rejdění přišlo očekávané vy-
hodnocení, děti si odnesly za 
svoje výkony sladkou odmě-
nu a diplomy.

kem 76 pilotů, kteří přivezli 
nádherné modely. V dynamic-
kých ukázkách se předvedli 
jednotlivci a také dvě skupi-
ny. Předváděli boje z období 
první světové války. Obě vy-
stoupení získala právem ceny 
diváků za nejatraktivnější leto-
vou ukázku.

Jaroslav Vičánek, ml.

Dominik Trnavský a za starší 
žáky Radim Cirok. Výborného 
výsledku dosáhl modelář Ra-
dim Cirok který se umístil na 
první příčce.

modelářského letectví mohli 
vidět množství modelů poháně-
ných elektromotorem.
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Z činnosti hasičů
5. 10. 2009 jsme přebrali 

od Zlínského kraje další část 
ze státní dodávky zásahových 
kompletů a bot v počtu 5 ks. 
Nyní je naše jednotka SDH 
vybavena 3 ks zásahových 
kabátů ZAHAS, 9 ks zásaho-
vých kabátů FIREGUARD, 4 ks 
převlečníkových kalhot FIRE-
GUARD, 10 ks lehkých zása-
hových obleků BUSHFIRE, 12 
ks přileb GALLETE, 9 páry zá-
sahové obuvi ZEMAN, 1 párem 
PRABOS DEMON a 10 páry 
obuvi speciál.

19. 10. 2009 došlo při vý-
kopových pracích k poškození 
přívodního kabelu čerpadla, 
čerpajícího vodu do vodojemu, 
který se nachází v části obce 
Vrchovice. Družstvo Lukrom - 
chov prasata zůstalo bez vody. 
Požádali nás o výpomoc. Jed-
notka vyjela ve sníženém počtu 
1+1 navážet vodu do vodoje-
mu, aby nedošlo k zavzdušnění 
řadu. Celkem byly navezeny 4 
cisterny vody. Vedení družstva 
zajistilo náhradní zdroj elektric-
ké energie. 

28. 10. 2009 byla jednotka 
vyslána k technické pomoci. 
Událost byla nahlášena staros-
tou obce. Při stoupání do levo-
točivé zatáčky došlo u náklad-
ního automobilu k otevření zad-
ního čela korby (U Svatých, při 
výjezdu z obce na Spytihněv). 

Zemina respektive bláto, které 
řidič vezl, se vylilo na cestu v 
délce asi 200 m. Na odstraně-
ní hrubých nečistot byl použit 
kolový bagr p. Jiřího Pavelky. 
Poté byla silnice omyta vodou. 

Na umytí cesty bylo použito 
jednoduché vedení C. Spo-
třebovalo se celkem 12000 l 
vody. Během zásahu byla říze-
na doprava.

14. 11. 2009 se sešlo 6 
členů JSDH společně se sta-
rostou obce, aby přemístili a 
usadili vánoční strom na své 
místo v parčíku na Pláňavách. 
Stříbrný smrk letos věnovali 
manželé Černochovi z Obec-
nic. Pro přepravu byl domluven 
pan Pavelka s traktorem. Opro-
ti loňsku se nakládal, stavěl a 
usazoval vlastními silami tzv. 
ručně, jelikož nebyl k dispozici 
jeřáb. Kácení a úprava kmene 
na potřebný průměr byla tradič-
ně v režii p. Trvaje. Po usazení 
nás čekalo nemilé překvapení. 
Strom připomínal šikmou věž 
v Pise. Přes všechny snahy se 
nedal vyrovnat. Ochotně pomo-
hl pan Čevela a pomocí bagru 
se strom znovu usadil. V neděli 
29. 11. 2009 byl při bohatém 
programu halenkovický vánoč-
ní strom slavnostně rozsvícen 
Mikulášem.

25. 11. 2009 byla jednotka 
vyslána starostou k odstranění 
překážky ze silniční komuni-
kace. Opět se jednalo o od-
stranění bláta, které se vylilo 
z korby nákladního automobilu 
na stejném místě v zatáčce na 
Spytihněv. Na odstranění této 

překážky vyjeli zaměstnanci 
OÚ, kteří jsou zároveň členy 
JSDH v počtu 1+2 s technikou 
CAS 32 T138. 

28. 11. a 5. 12. 2009 
provedla jednotka pročištění 

několika propustí v naší obci. 
Akce navazovala na čištění pří-
kop kolem státní i místních ko-
munikací, které byly po letech 
zanesené a nefunkční. Celkem 
hasiči pročistili 11 propustí ve-
doucích podél nebo pod ces-
tami. Propustky byly vyčištěny 
v částech obce Svaté, Dolina, 
z Doliny směrem na Pláňavy 
a z Doliny na Hradskou. Na 
pročištění propustí byl použit 

kanálový krtek z CAS 32, na 
plnění CAS bylo použito kalo-
vé čerpadlo. Voda se čerpala 
z potoka.

Nové vybavení a kurz NDT. 
Jelikož vlastníme 4 dýchací 
přístroje Saturn S7, zúčastnili 
jsme se kurzu NDT (nositelů 
dýchací techniky). Dýchací pří-
stroje jsme získali od soused-
ního sboru města Napajedel 
bezplatným převodem v počtu 
4 kusy. Masky CM6 máme 
jako dlouhodobou zápůjčku od 
JSDH Otrokovice. Za to jim pa-
tří velké poděkování. 

Kurzu se zúčastnilo 9 členů 
naší jednotky (viz foto). Konal 
se v měsíci listopadu a skládal 
se ze tří samostatných školení. 
Na první schůzce jsme probrali 
teorii a seznámili se s dýchací 
technikou. Při druhé jsme si 
teorii zopakovali a řekli si něco 
víc o použití DT při požárech 
uvnitř budov. Poté následovala 
praxe s fyzickou zátěží. Při po-
slední schůzce nás také čekaly 
závěrečné zkoušky: písemný 
test, ústní zkouška, která obsa-
hovala otázky i z oblasti odbor-
né přípravy členů JSDH a po-
slední byla praktická zkouška. 
Po ukončení provedla vedoucí 

CHTS na HZS (vedoucí kurzu) 
vyhodnocení. S našimi výsled-
ky byla velmi spokojená - všich-
ni jsme prospěli. Nyní má naše 
jednotka 9 členů, kteří mohou 
nosit a používat dýchací tech-
niku.

11. 12. 2009 se konala v ha-
sičské zbrojnici Výroční valná 
hromada sboru dobrovolných 
hasičů (SDH). Starosta sboru 
přivítal přítomné hasiče, jejich 

manželky, zvlášť přivítal sta-
rostu obce p. Jaromíra Blažka 
a omluvil další pozvané hosty, 
kteří se nemohli valné hroma-
dy zúčastnit. Na úvod starosta 
SDH seznámil všechny přítom-
né s nově zvoleným vedením 
SDH. Dále byly na schůzi před-
neseny zprávy za uplynulý rok. 
Jednatel SDH přednesl zprávu 
o činnosti, pokladní sl. Šárka 
Juřenová přednesla zprávu o 
hospodaření a fi nanční situaci. 
Na závěr přednesl velitel JSDH 
zprávu o činnosti jednotky za 
rok 2009. Po přednesení zpráv 
starosta SDH požádal o pár 
slov starostu obce, který zhod-
notil a ocenil spolupráci mezi 
SDH a obcí, seznámil hasiče 
s plány na příští rok. Na závěr 
programu následovala diskuze, 
podání večeře a volná zábava.

Blíží se Vánoce a Nový rok, 
období, kdy narůstá počet po-
žárů. Proto buďte opatrní pře-
devším při používání různých 
topidel a zábavné pyrotechni-
ky. Za celý Sbor dobrovolných 
hasičů přeji Vám všem veselé 
Vánoce a hodně zdraví v no-
vém roce.

Josef Gabrhelík
ml., velitel JSDH
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Výroční členská schůze TJ Halenkovice

Hodnocení podzimní části fotbalové sezóny 2009/2010

Dne 13. 11. 2009 se v pro-
storách KD Halenkovice konala 
Výroční členská schůze Tělový-
chovné jednoty Halenkovice.

Předseda TJ pan Vladimír 
Wozar přivítal všechny přítom-
né včetně starosty obce Halen-
kovice, pana Jaromíra Blažka. 
Poté hospodář TJ pan Radek 
Kedruš informoval všechny o 
současném stavu TJ Halenkovi-
ce, o členské základně, jednot-
livých oddílech sdružených v TJ 
a o složení výkonného výboru, 
který byl zvolen na členské 
schůzi 19. 9. 2008. Násled-
ně zdůraznil hlavní směry prá-
ce výkonného výboru na další 
období, kde majoritním bude 
opět práce s mládeží. Dále byla 

všem přítomným přednesena fi -
nanční zpráva o hospodaření TJ 
Halenkovice. Bylo zdůrazněno, 
že fungování TJ je založeno na 
fi nančních příspěvcích a spon-
zorských darech. Mezi hlavní 
přispívatele patří Regionální 
sdružení ČSTV a především 
Obec Halenkovice, bez jejichž 
příspěvků by bylo téměř nemož-
né svěřený majetek spravovat a 
udržovat. Z pohledu ostatních 
příjmů drtivou většinu sponzor-
ských darů přijato vedení TJ od 
místních podnikatelů a soukro-
mých osob. Především fi nanční 
dary provozovatele „Hospody 
na hřišti“ pana Kašpara tvo-
ří významnou část ostatních 
zdrojů TJ. Příjmy a výdaje byly 

v loňském roce vyrovnané. Ve-
dení TJ loni hospodařilo s pří-
jmy i výdaji přesahujícími 150 
tis. Kč a předpoklad pro příští 
rok v případě realizace pláno-
vaných akcí při správě majetku 
počítá s částkou obdobnou, 
ne-li vyšší. Proto bude vedení 
i nadále spoléhat na štědrost 
vedení obce Halenkovice a 
všech ostatních, kteří chtějí v 
naší obci zachovat a rozvíjet 
tělovýchovu a sport, abychom 
mohli především mládeži nabíd-
nout zdravější alternativu k láka-
dlům dnešní přetechnizované a 
uspěchané společnosti a tou je 
samozřejmě sport a zdravý po-
hyb vůbec.

Při závěrečné diskuzi byly 

zodpovězeny některé dotazy 
přítomných účastníků a přede-
vším byla zdůvodněna některá 
opatření zavedená výkonným 
výborem. Jednalo se přede-
vším o nezbytnosti členských 
příspěvků a dobrovolných bri-
gádnických hodinách členů při 
správě majetku TJ.

Slovo v diskuzi si vzal i pan 
starosta Blažek a osvětlil čle-
nům postoj a názory obce a vy-
jádřil svůj kladný vztah k řešení 
problémů TJ. Diskuze i celá vý-
roční schůze i přes nízký počet 
přítomných umožnila všem zís-
kat přehled o dění, aktivitách, 
plánech i problémech naší tělo-
výchovné jednoty.

Radek Kedruš

Muži 
Podzimní část fotbalové se-

zóny 2009/2010 se prvnímu 
mužstvu poměrně vydařila. Ze 
třinácti zápasů si halenkovičtí 
fotbalisté na své konto připsali 
28 bodů, což je před zimní pře-
stávkou zařadilo na druhé místo 
tabulky, se ztrátou tří bodů na 
místo první.

Mrzet mohou jen domácí 
porážky. Ve dvou z těchto zá-
pasů měli naši hráči dokonce 
převahu, kterou ale nedokázali 
bodově zúročit. Z hlediska pří-
stupu hráčů k zápasům se dá 
konstatovat, že i nadále přetrvá-
vá vlažný přístup části mužstva - 
před zápasy je často na posled-
ní chvíli třeba shánět někoho, 
kdo by byl ochoten nastoupit. 
Přesto je třeba všem poděko-
vat za úspěšnou reprezentaci 
klubu, zejména při zápasech 
na hřištích soupeřů. V mužstvu 
jsou hráči, kteří by svým přístu-
pem mohli být ostatním vzorem 
- jmenovitě to jsou Oldřich Pro-
kop, Vlastimil Horka a Martin 
Kocián.

Pro jarní část sezóny se ne-
počítá s posilováním mužstva, 
ale neuvažuje se ani o prodeji 
nebo hostování našich hráčů. 
Druhou polovinu soutěže by 
mělo mužstvo tedy absolvovat 
ve stávajícím stavu. Zimní pří-
prava bude probíhat v tělocvič-
ně ZŠ a před zahájením jarní 

části se uvažuje o sehrání dvou 
až tří přípravných utkání.

Dorost
Mužstvu halenkovického do-

rostu se v podzimní části soutě-
že dařilo se střídavými úspěchy. 
V osmičlenné tabulce po podzi-
mu obsadili čtvrté místo se zis-
kem 11 bodů. Na první pozici 
v tabulce ztrácí bodů pět.

Z důvodu generační obměny 
se mužstvo nedaří doplňovat a 
proto se vedení tělovýchovné 
jednoty bude snažit o zajištění 
důstojného dokončení letošní 
sezóny, na jejímž konci se roz-
hodne o dalším pokračování 
nebo ukončení činnosti tohoto 
mužstva. Hráči by pak mohli do-
plnit první mužstvo. V současné 
době jsou v mužstvu tři hráči 
ze Žlutavy a dva z Napajedel. 
Někteří z halenkovických fot-
balistů již za první mužstvo na-
stupují.

Přípravka
Nejmladší halenkovičtí fotba-

listé a jejich rodiče přistupují k 
přípravě i utkáním zodpovědně. 
Hra i tréninky jsou plné elánu, 
výsledky v zápasech tomu však 
ještě neodpovídají. Důvodem 
je zejména nízký věkový prů-
měr halenkovického mužstva a 
malá zkušenost ze zápasů.

Zimní příprava již začala a je 

v plném proudu. K tréninkům se 
využívá dvakrát týdně tělocvična 
ZŠ Halenkovice. Tréninky pra-
videlně navštěvuje kolem šest-
nácti chlapců. 

Velké poděkování patří ze-
jména rodičům fotbalistů, kteří 
trpělivě a ochotně pomáhají 
především s dopravou na ven-
kovní zápasy.

Jarní sezóna bude hlavně o 
dalším získávání zápasových 
zkušeností, sehrávání mužstva 
a prohlubování taktických ná-
vyků. Před zahájením jarní části 
se počítá s několika přípravnými 
zápasy.

Jindřich Kašpar

výsledkové tabulky na str. 21
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Viktorka z Kržlí
„Vyprávěla nám, jak tančí-

vala na plesech a na té polní 
cestě se vznášela jako víla,“ 
napsala ve vzpomínkách na 
své kržlické dětství krátce 
po první světové válce Rů-
žena Zmrzlíková. I dnes tudy 
na rozdíl od mnoha zaniklých 
cest Na Vrchách úzká asfaltka 
vede, ale málokdo z těch, kdo 
tu projedou autem, na kole či 
pěšky ještě pamatuje dobu, 
kdy pohled na Slovácko a Bílé 
Karpaty s Velkou Javorinou na 
obzoru upírala od Zápasečí 
také velmi krásná žena, kterou 
vzaly po ochranu bukové lesy.

„Vypadáš jak Bartonica“, 
říkávala moje stařenka a po ní 
moje maminka dívkám z naší 
rodiny, když se nová sukně 
či šaty příliš nepovedly a vy-
kreslily tak bezpečně pozdější 
podobu víly, v dřevěném objetí 
lesa pomalu se měnící v ženu 
s nepřítomným pohledem a 
divokým vzhledem – bláznivou 
Bartonicu.

Patrně existují úřední zázna-
my, které by zpřesnily skuteč-
né životopisné údaje Františky 
Bartoníkové, ale jsou-li jednou 
ze skutečností tajemné obrazy 
z dětství, můžeme jí klidně ří-
kat Viktorka, protože obě mají 
velmi podobný osud. Jenom 
tu halenkovskou milosrdně 
nezabil v plné kráse blesk, ale 
studené větry, které šťastnější 
sousedy zahnaly ke kamnům 
kolem bukového lesa roztrou-
šených chalup. Jí srazily ko-

runku mládí a vláčely ji osamo-
cenou od místa k místu až ke 
hřbitovu. Obec Halenkovice 
se sice snažila ji udržet přes 
největší mrazy v jedné z obec-
ních pastoušek – zvané An-
dulka – ale to už bylo v době, 
kdy se lidským pravidlům příliš 
vzdálila.

Její příběh je i příběhem 
lidí, v jejichž blízkosti žila více 
než jedno desetiletí. Je i mým 
příběhem, když jsme si jako 
děti hrávaly na okraji stejného 
lesa, který jí nemohl nahradit 
ztracený domov. Jinýma oči-
ma se teď dívám na místo Zá-
pasečí, kde stávaly nádherné, 
od sebe trochu rozestoupené 
buky, takže 
se jí tam ve-
šla jednodu-
chá chatrč a 
nám později 
menší fotba-
lové branky. 
Mnohé z her 
k r ž l i c k ý c h 
dětí se změ-
nily, ale i 
v dnešní počí-
tačové době 
na okraji lesa 
n a j d e m e 
stopy jedné 
z těch pra-
starých, která 
zůstává: hra 
na domov. 
Hráli jsme ji 
všichni, od 
j e d n o d u š e 

v listí a mechu vymezených 
místností s odloženým nádo-
bím až po stavbičky, jakou 
jeden z mých bratrů se svou 
sestřenkou, vzorně po jedné 
odnášející cihly od právě opra-
vovaných domů, postavily na 
okraji Švecova boří téměř ro-
dičům nadohled. V pubertě si 
chlapci (málokdy už s děvčaty 
dohromady) stavěli i náročněj-
ší sruby a bunkry a počet za-
meškaných vyučovacích hodin 
pak povážlivě narůstal.

Rovnějších míst ke hraní, 
jenom trochu připomínajících 
hřiště, bylo na Kržlích vždycky 
málo a předávala se z genera-
ce na generaci. Vrchy bývaly 

Stolní tenis
12. prosince 2009 se v tě-

locvičně Základní školy Halen-
kovice uskutečnil další ročník 
Vánočního turnaje ve stolním 
tenise 2009. Turnaj uspořá-
dala Sportovní komise při OÚ 
Halenkovice.

Organizátoři turnaje letos 
museli řešit problém s tělo-
cvičnou. V době konání se 
totiž měly uskutečnit ještě 
mistrovské tenisové zápasy 
družstva TJ Halenkovice. Na-
konec se organizátoři obou 
akcí dohodli a všechny zápasy 
byly bez problému odehrány 
paralelně.

Jaroslav Vičánek

Kategorie ženy:
1. Žaneta Vaculíková
2. Soňa Huťková
3. Dagmar Cíbiková
4. Michalea Molová

Kategorie muži:
1. Radek Kocián
2. Zbyněk Šanda
3. Richard Vašíček
4. Petr Snopek
5. Václav Kašpárek
6. Luboš Hamerlík
7. Radek Skácel
8. Martin Sattek

na Kržlích jakýmsi korzem, 
kudy lesními a polními chod-
níčky přicházeli mladí lidé a 
děti z Halenkovic, Kudlovic i 
blízké Nové Dědiny. 

Vidím naši halenkovickou 
Viktorku nejdřív v elegantních 
šatech, které si vysloužila ve 
Vídni, s hřebenem a kusem 
zrcátka, s cigaretou, jak k ní 
přicházejí děti a mladé dívky 
a přinášejí jí jídlo. Přidávají se 
v hloučcích chlapci a mladí 
muži, aby vylepšili neobratně 
postavený přístřešek. Poslou-
chají vyprávění.

(Pokračování v příštím čísle 
zpravodaje)

Svatava Navrátilová
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Tříkrálová sbírka

Oznámení

Bohoslužby Vánoční hvězda

Humanitární akce – Vá-
noční hvězda, probíhala v 
předvánočním čase v různých 
městech a obcích na Mo-
ravě. Každoročně ji pořádá 
Sdružení Šance – sdružení 
rodičů a přátel hematologic-
ky a onkologicky nemocných 
dětí, o.s. Olomouc. U nás je 
organizovaná ve spolupráci s 
Červeným křížem – paní Vě-
rou Kašpárkovou. Nákupem 
vánoční hvězdy pomáhají ob-
čané těžce nemocným dě-
tem. Výtěžek je věnován He-
mato-onkologickému odděle-
ní Dětské kliniky FN a LF UP 
Olomouc. Posláním Sdružení 
Šance je humanizovat nároč-
nou protinádorovou léčbu dětí 
a usnadňovat jejich návrat do 
běžného života. 

Všem, kteří si květinu za-
koupili, patří upřímné poděko-
vání. V Halenkovicích se pro-
střednictvím obchodů Aničky 
Kašpárkové, COOP - Jednota 
Uh. Ostroh a Záhumeňanka 
prodalo celkem 46 ks. Přispět 
můžete také finanční částkou 
na č. ú. 53839811/0100. 
Děkujeme.

V sobotu 9. ledna 2010 bude 
Charita sv. Anežky Otrokovice 
pořádat na území obce 
Halenkovice Tříkrálovou sbírku 
2010. Celkem 11 tříčlenných 
skupinek dětí z Halenkovic bude 
vždy doprovázet dospělá osoba 
(Marta Kadlčáková, Dagmar 
Kylarová, Pavla Wozarová, Mirka 
Paseková, Anna Horková, Anna 
Musilová, Helena Valentová, 
Barbora Gabrhelíková, Kateřina 
Březíková, Kateřina Gregorová a 

Zuzana Kříčková). Pokladnička 
bude zapečetěna a ponese 
znak Charity ČR.

 V roce 2009 bylo 
v Halenkovicích tímto způsobem 
vykoledováno 36.937 Kč. 
Cílem této sbírky je povzbudit 
veřejnost k sociálnímu cítění, 
k pomoci bližnímu v nouzi u nás 
i v zahraničí. Poděkování patří 
všem koledníkům a hlavně Vám, 
kteří přispějete. Děkujeme.

Anna Horková

Jako halenkovický rodák 
(narodil jsem se v roce 1950 
v Zadřinové čp. 65 - dům ved-
le Míků a Kedrůšů) dítě míst-
ního učitele pana Jana Přívě-
tivého, jsem v Halenkovicích 
prožil kus nádherného dětství 
vesnického kluka. A právě 
tato vzpomínka mne v těch-
to dnech inspirovala k tomu, 
abych vás oslovil. Tatínek mi-
loval svoje učitelské povolání i 
místní školu (za jeho působe-
ní byl ředitelem školy pan Ka-
rel Zezula) děti, jak jsem mohl 
osobně poznat, měly zase 
rády jeho. Připravoval pro ně 
nejrůznější akce od divadélek 
v sále hostince U Lhotských, 
výchovné koncerty ve Zlíně, 
školní výlety. Chovali housen-
ky bource morušového, které 
se v úžasných množstvích 
kuklily na lískách, (ale i za 
obrazy) ve školním kabinetě 

na listech moruší sbíraných v 
tátou založeném morušovém 
sadu na školní zahradě, kukly 
se potom opravdu posílaly k 
průmyslovému zpracování do 
závodu na výrobu přírodního 
hedvábí až po velká zábavná 
soutěžní odpoledne na Den 
dětí v zahradní restauraci U 
Bezlojů. Řadu halenkovic-
kých rodáků oddával jako ma-
trikář na místním MNV, kde po 
vyučování rovněž opatroval a 
krásně kaligraficky psal kroni-
ku své obce....

Kronika tatínkova života 
byla v těchto dnech také do-
psána - zemřel 16. listopadu 
ve věku nedožitých 89 let v 
šumperské nemocnici. (Jako 
hluboce věřící, nebyl nikdy 
politicky organizován a niko-
mu ani neublížil.) Děkuji za 
tichou vzpomínku.

Ing. Petr Přívětivý

Začátky mší

Začátky mší svatých konaných v Halenkovicích 
v kostele sv. Josefa v době vánočních svátků

24. prosince 
čtvrtek

mše s rodiči a dětmi, 16:00 
hodin

25. prosince 
pátek

1. svátek vánoční: Slavnost 
Narození Páně, 10:15 hodin

26. prosince 
sobota

2. svátek vánoční - sv. Štěpán, 
10:15 hodin

27. prosince 
neděle

nedělní mše svatá, 10:15 hodin

30. prosince 
středa

mše, 17:30 hodin

31. prosince 
čtvrtek

sv. Silvestr, 17:30 hodin

1. ledna 
pátek

Nový rok, 10:15 hodin

Bohoslužby Církve českobra-
trské husitské v roce 2010 bu-
dou vždy v neděli (mimo pro-
sinec) ve 13.30 v budově KD 
Halenkovice v místnosti č. 23 
– Klub seniorů. V měsíci led-
nu, únoru, červenci a červnu 
se nekonají.

Březen – 14.3.
Duben – 4.4. - Velikonoce
Květen – 9.5.
Červen – 13.6.
Záři – 12.9.
Říjen – 10.10.
Listopad – 14.11.
Prosinec – 25.12. – Vánoce

Návštěvy v domovech
Začal prosinec, začaly před-

vánoční přípravy, a to je přes-
ně ten čas, kdy zástupci naší 
obce pravidelně navštěvují se-
niory v domovech důchodců a 
v penzionech.

Letos navštívili naše bývalé 
spoluobčany v Napajedlích, 
Lukově, Buchlovicí a Spytihně-
vi. Návštěva se uskutečnila 5. 
a 6. prosince. V Napajelích 
na Husově ulici pozdravili p. 
Ludmilu Jablonickou, Boženu 
Bilíkovou, Marii Laholovou, 
Oldřišku Trvajovou, Adolfinu 
Stratilovou, Boženu Režnou, 
Danuši Zapletalovou, Milo-

slavu Kadlečíkovou, Filome-
nu Míkovou a pana Jindřicha 
Čeleďu. V penzionu pak pana 
Stanislava Čevoru. V Lukově 
už několik let žije paní Josefa 
Mihálová a její syn Josef Mi-
hál. V penzionu ve Spytihněvi 
paní Františka Stuchlíková a 
domově v Buchlovicích pan 
Rudolf Holásek. Mnozí se těší 
dobrému zdraví, někteří jsou 
na tom hůře. Věříme, že je ná-
vštěva potěšila a alespoň tro-
chu zapomněli na své strasti a 
zavzpomínali si na své mládí a 
Halenkovice.

V roce 2008 se z návštěvy 

těšil i pan Josef Chmelík, který 
žil v domově v Napajedlích a 
pan František Gabryš, který žil 
v domově v Kavasicích, v roce 
2009 k nám dorazila smutná 
správa o jejich úmrtí. Rok 2010 
bude ve znamení významných 
jubileí, paní Filomena Míková 
oslaví neuvěřitelných 100 let a 
paní Josefa Mihálová 90 let.

Pan starosta a paní místosta-
rostaka popřáli všem seniorům 
k nastávajícím Vánocům a no-
vému roku hlavně zdraví, štěstí 
a pohodu. Na závěr jim předali 
drobný dárkový balíček.

B.B.
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Aktuality
Hřbitov na webových stránkách

Informace k vysílání kabelové televize

Rybářský kroužek

Česká obchodní inspekce

Na webových stránkách 
www.hrbitovy.com naleznete 
databáze různých hřbitovů ČR 
se jmény a daty zemřelých a 
možností vyhledávat v nich. 
Halenkovický hřbitov je také 
v této databázi. Máte možnost 
prohlížet si i fotografi e jednot-
livých hrobů. Pokud nebudete 
spokojeni s kvalitou fotogra-
fi e, pořiďte si vlastní. Dodejte 
správci hřbitova (kancelář OÚ 
Halenkovice), kde ji na požádá-
ní vymění.
Jak vybrat hřbitov Halenkovice: 

1. připojte se na internet a
 zadejte adresu 

www.hrbitovy.com.
2. kliknete na mapě ČR na  

 příslušný kraj (Zlínský), kraj
 se automaticky vybere.

3. v poli [okres] zvolte
 příslušný okres (Zlín) a 
 potvrďte jej kliknutím na 
 [Vyhledej]. 

4. ze seznamu vyberte 
 hřbitov, se kterým chcete 
 pracovat (Halenkovice) a 
 to kliknutím na tlačítko
 [Vyber obec] u příslušné 

 obce/hřbitova. 
5. vyhledávání konkrétní 

 osoby je možné pomocí 
 [(osobní data)] – kliknete a 
 zadáte jméno nebo příjmení 
 nebo datum úmrtí 
 zemřelého. 

6. další vyhledávání je 
 možné znáte- li sekci a 
 číslo hrobu [Hledej 
 (umístění)] kliknete a 
 zadáte. 

7. můžete si také postupně 
 prohlížet jednotlivé hroby 
 a údaje v mapě hřbitova. 
 Klikněte na [Mapa hřbitova] 
 pak kliknete na [Zobra-
 zit mapu hřbitova] dál na 
 její určitou část odkud
 chcete začít prohlížet. Vpravo 
 je vhodné kliknou i na tlačítko 
 [Zoom], což je zvětšení 
 mapy a dál na [Číslování], 
 objeví se vám číselné 
 označení hrobů. Klikejte 
 na jednotlivé hroby nebo 
 jen projíždějte myší. Dál 
 se pohybujete šipkami na 
 stranách mapy. Mapu můžete 
 také vytisknout.

V úterý 27. října 2009 zahá-
jil v Halenkovicích svou činnost 
rybářský kroužek. Kroužek je 
otevřen pro kluky i děvčata. 
Jeho vedoucími jsou pánové 
Jiří Doležalík a Milan Vávra

Členové kroužku se nyní 
schází každé úterý a pátek od 
17:00 do 18:00 hod. v míst-
nosti Klubu seniorů v budově 

OÚ Halenkovice. A už letos v 
prosinci budou moci někteří 
z nich složit rybářské zkouš-
ky. Přes zimu se mladí rybáři 
připravují prozatím teoreticky, 
od jara si již budou moci vy-
zkoušet i praxi. Halenkovický 
rybářský kroužek spadá pod 
Rybářský spolek Napajedla, 
Spytihněv.

Ujišťujeme uživatele kabelové 
televize Halenkovice, že nedojde 
ke změně ve vysílání programu 
ČT 1 a ČT 2 v důsledku digita-
lizace televizního vysílání. Bližší 
informace tel. č.: 724 179 299.

Dnem 20. 11. 2009 byl v síti 
TKR Halenkovice spuštěn zpra-
vodajský program ČT 24. Pro-
gram si můžete naladit ve třetím 
pásmu, kanál S 5, zvuková nor-
ma B/G.

Od 26. 11. 2009 je program 
ČT 2 přijímán digitálně. U ně-
kterých televizních přijímačů se 
může objevit zhoršená kvalita 

zvuku programu. V takovém pří-
padě je třeba si na vlastním te-
levizoru naladit zvukovou normu 
B/G. Od tohoto data si nově 
můžete naladit program STV 2. 
Nachází se ve 3. pásmu, kanál S 
20, zvuková norma B/G. 

V současné době obsahuje 
rozšířená programová nabídka 
TKR 16 programů (ČT 1, ČT 2, 
ČT 24, ČT sport, Nova, Prima, 
STV 1, STV 2, Markíza, Hall-
mark, Discovery, Spektrum, 
Minimax, Eurosport, „Ó-čko“ a 
halenkovický infokanál s rádiem 
FM.)

Historické fotografie

Štěně

Nezaměstnanost v Halenkovicích

Starosta obce prosí obča-
ny, kteří mají ve svých soukro-
mých sbírkách různé historic-
ké fotografi e Halenkovic i živo-
ta v obci, o zapůjčení těchto 
snímků. Fotografi e budou 
skenovány pro archivaci a do-
kumentaci halenkovické histo-

Ke dni 30. 11. 2009 byli 
v Halenkovicích registrováni 
103 dosažitelní uchazeči o 
práci, míra nezaměstnanosti 
tedy činila 12,48%. Celkový 
počet práceschopných oby-
vatel k tomuto datu byl 825. 
Oproti konci měsíce září 
2009, kdy byla míra neza-
městnanosti v obci 11,76%, 

se jedná o nárůst o 0,72%. 
Pro srovnání uvádíme neza-
městnanost v sousedních ob-
cích, ve Spytihněvi dosahuje 
7,66 % a ve Žlutavě 6,55 %. 
Ve stejném období loňského 
roku (30.11.2008) byla u nás 
nezaměstnanost 7,03% což 
znamenalo, že 58 uchazečů 
hledalo práci. 

Obecní úřad Halenkovice daru-
je vitální, velmi hravé a přátelské 
štěně, křížence černo-šedivé 
barvy. Štěně bylo nalezeno 
v polovině listopadu v Halenko-
vicích v části U Svatých. Bližší 
informace na telefonním čísle: 
577 945 736, 724 179 299.

rie (i té nedávné). Zapůjčené 
materiály budou po zpracování 
okamžitě vráceny. Děkujeme.

POPLATKY V ROCE 2010 

Česká obchodní inspekce
Poradenské místo ČOI v Ot-
rokovicích, budova č. 2 MěÚ, 
zasedací místnost č. 225 v 1. 
poschodí, od 8:00 do 15:00 
hodin v termínech: 19.1., 2.2., 
16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 
20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 

29.6., 20.7., 31.8., 14.9., 
12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 
7.12., 21.12.2010. Také na tel. 
čísle 577 680 440. Bezplatná 
pomoc a orientace v oblasti 
spotřebitelského práva, při ře-
šení spotřebitelských stížností a 
reklamačních řízení.

Poplatky za odpad a psy pro rok 2010 zůstávají v původní výši. 
Měsíční poplatky za rozšířenou nabídku programů v kabelové 
televizi se navyšují o 20 Kč. Výběr bude probíhat v kanceláři 
OÚ Halenkovice od února do konce března, vždy v pondělí a 
středu od 8 do 17 hodin.
Odpad    400 Kč/os. s TP v obci       
    400 Kč/nemovitost chalupáři

Kabelovka 1800 Kč/rok rozšířená
    840 Kč/rok základní

Pes    100 Kč/pes (i každý další)
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Kalendář akcí

Fotbal - tabulka podzim

1. Spytihněv B 13 10 1 2 58:21 31

2. Halenkovice 13 9 1 3 56:22 28

3. FC Vizovice 13 7 3 3 41:37 24

4. Velký Ořechov 13 7 2 4 32:23 23

5. Dobrkovice 13 7 2 4 33:27 23

6. Žlutava 13 7 2 4 19:15 23

7. Trnava B 13 5 0 7 24:37 15

8. Provodov B 13 4 3 6 23:37 15

9. Racková 13 4 2 7 39:44 14

10. Kudlov 13 3 3 7 25:36 12

11. Lhota 13 2 6 5 24:37 12

12. Jaroslavice B 13 3 2 8 23:34 11

13 Doubravy 13 2 1 10 21:48 7

1. Jaroslavice 7 5 1 1 23:4 16

2. Zádveřice 7 5 1 1 16:8 16

3. Slušovice B 7 5 0 2 29:16 15

4. Halenkovice 7 3 2 2 20:10 11

5. Spytihněv 7 2 2 3 7:10 8

6. Lhota 7 2 0 5 9:39 6

7. Březnice 7 1 1 5 16:16 4

8. Všemina 7 1 1 5 7:24 4

IV. třída – skupina A – muži

Okresní soutěž – skupina A – dorost

Přípravka sehrála celkem 10 
zápasů. Soupeři: Mysločovice, 
Napajedla, Tlumačov, Březni-
ce, Paseky A, Doubravy, Male-
novice, Tečovice, Mladcová a 
Paseky. Hoši prohráli 9 x a 1x 
(v posledním kole) vyhráli. Do-
stali 128 gólů a vstřelili 5 gólů. 

Nejlepší střelci Ondřej Huťka 
a Daniel Kocián. Vydrží-li bo-
jovnost a tréninkové nasazení 
poměr výher a proher se jistě 
obrátí.
(tabulka není k dispozici)

Ing. Zbyněk Horka

(změna termínů vyhrazena)

16. ledna 2010

HASIČSKý PLES
Hasičský ples proběhne v sobotu 16.1.2010 v sále KD Halen-
kovice. Hraje skupina MADUSONG. Začátek od 20:00 hod. 
Občerstvení a tombola zajištěna. Pořádá Sbor dobrovolných 
hasičů Halenkovice.

30. ledna 2010
PERNíKOVý BáL
Perníkový bál proběhne v sále KD v Halenkovicích v sobotu 
30.1.2010. Hrají Kabrňáci, začátek od 20:00 hod. Sál provo-
ní perníkové cukroví a výborná medovina. Náladu vám spraví i 
tradiční valašská kyselice. V průběhu večera se vylosuje perní-
ková tombola. Pořádá Kulturní komise při OÚ Halenkovice. 

7. února 2010
VýROČNí SCHůZE ČSZ
Výroční členská schůze Českého svazu zahrádkářů Halenko-
vice se uskuteční v neděli 7.2.2010 v sále KD od 14:00 hod. 

13. února 2010
RODIČOVSKý PLES
Rodičovský ples proběhne v sobotu 13.2.2010 v sále KD Ha-
lenkovice. Hraje skupina Aventis. Začátek od 19:00 hod. Ples 
zahájí předtančením žáci 9. třídy ZŠ Halenkovice. Připravena 
bude bohatá tombola. Pořádá Rodičovské sdružení při ZŠ Ha-
lenkovice.

13. a 14. února 2010
VODěNí MEDVěDA 
Vodění medvěda proběhne 13. a 14.2.2010. Téměř přes 
všechny části Halenkovic přejde průvod masopustních ma-
sek, se kterými si můžete zazpívat a zatančit. Obdržíte pozván-
ku na tradiční pochovávání basy. V sobotu se prochází: Svaté, 
Dolina, Hradská, Kržle a část Pláňav. V neděli: Obecnice, Ka-
ternice, Dolní Konec, Zádřinoví, Dědina, Kopec, Záhumení, 
Pláňavy.

20. února 2010
POCHOVáVáNí BASy
Pochovávání basy se uskuteční 20.2.2010 v sále KD Halen-
kovice. Začátek ve 20:00 hod. Hraje kapela Václava Šubíka. 
Humorným způsobem se zhodnotí uplynulý rok. Budou sečte-
ny a přečteny všechny nahromaděné „hříchy“našich občanů. 
Občerstvení zajištěno. Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Ha-
lenkovice.

26. února 2010
KARNEVALOVé DISCO PRO ŽáKy ZŠ
Disco pro žáky II. stupně základní školy se uskuteční v pátek 
26.2.2010. Začátek je od 16 hodin v sále KD. Pořádá SRPŠ 
Halenkovice.

28. února 2010
DěTSKý KARNEVAL 
Dětský karneval pro menší děti z MŠ a I. stupně ZŠ proběhne 
v neděli 28.2.2010 v sále KD Halenkovice od 14:00 hodin. 
SRPŠ zve děti a rodiče na den plný tance a soutěží. Všechny 
děti čeká sladká odměna a nejlepší masky malý dárek. 

19. března 2010
TANEČNí ZáBAVA
Taneční zábava se  uskuteční 19.3 2009 v sále KD v Halenko-
vicích. Začátek ve 20:00 hod. Hraje rocková kapela STREET 
69. Občerstvení zajištěno. Pořádá Šárka Kedrová

26. - 28. března 2010
DIVADLO ŽáKů 8. TŘíDy
Divadelní pohádku O princezně, která snášela zlatá vejce Vám 
představí žáci 8. třídy ZŠ Halenkovice v sále KD Halenkovice. 
V pátek se hraje pro žáky ZŠ, v sobotu pro dospělé začátek 
je v 19 hodin, v neděli pro děti začátek ve 14 hodin. Režie p. 
uč. Petra Cívelová.
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Vánoční rady a pověry Leden

Únor

Silvestrovské hlášení 
místního rozhlasu

Ke Štědrému dni se pojí několik pověr, na které věřily 
převážně naše prababičky a díky kterým se tyto rituály do-
chovaly až dodnes. Zvláště jste-li svobodné, měly byste 
tyto řádky číst opravdu pozorně. 

Vyjde-li svobodná dívka při přípravě večeře ven z domu, •	
určitě potká muže, který je jí souzen. Vdavky se uskuteč-
ní, obejde-li dívka devatero stavení a z každého přinese 
skrojek vánočky. 
Po večeři je dobré hodit střevícem za hlavu. Bude-li uka-•	
zovat špičkou k východu, půjde svobodná dívka do roka 
z domu.
Mnohé dívce napoví, okrájí-li slupku z jablka a hodí ji za •	
hlavu. Kterému písmenu se pak bude nejvíc podobat, to 
je začáteční písmeno jména jejího nastávajícího.
Zaklepá-li dívka na kurník a ozve se kohout, veselka je •	
jistá. 
Zatřese-li dívka bezem, ozve se pes z té strany, odkud •	
přijde její milý. 
Pokud dívka v dřevníku popadne náruč polínek, přepočí-•	
tá je a jejich počet je sudý, vdavky jsou na cestě. 
Pokud se muž chce ženit, stačí zatřepat plotem v tiché •	
krajině. Odkud se ozve jakýkoliv zvuk, odtud přijde jeho 
milá. 
Pokud žena čeká miminko, je dobré vyčkat prvního ná-•	
vštěvníka do domu o Štědrém večeru. Jde-li o muže, na-
rodí se chlapeček.
U štědrovečerního stolu rozhodně nemá být lichý počet •	
stolovníků, lichého by si odvedla Smrt. 
Je zvykem, že se prostírá jeden talíř a příbor navíc do •	
sudého počtu. 
Od štědrovečerní večeře až do půlnoční mše se nesmí •	
chodit přes pole. Kdo prý tento zvyk poruší, do roka ze-
mře. 
Od večeře se nikdy nemá vstávat, mohla by přijít kmot-•	
řička Smrt. 
Když se nohy štědrovečerního stolu obtočí provazem, •	
domu se celý rok vyhnou zloději. 
Mince nebo rybí šupina položená pod talíř přináší do •	
domu peníze. 
Zbytky od večeře zakopeme ke stromům, aby měly do-•	
statek ovoce. 
Psovi, kocourovi, houserovi a kačerovi je dobré dát čes-•	
nek, aby byli ostražití. 
Mák daný na Štědrý den slepicím zaručí, že dobře po-•	
nesou. 
Na studnu se má na Štědrý den zaklepat, aby byla dobrá •	
voda. 
Aby včely měly med, stačí prý dát pár drobků z vánočky •	
před úl. 
Vhodit do vzduchu hrst mouky se také údajně vyplatí. •	
Meluzína bude mít z čeho vařit kaši dětem. 
Kdo nikomu nic na Štědrý den nedaruje, přijde na mizinu •	
a dočká se bídy. 
Kdo se celý den až do východu první večerní hvězdy •	
postí, zaručeně spatří na stěně zlaté prasátko. 

Měsíc leden kdysi například Římané vůbec neznali, proto-
že jejich rok byl desetiměsíční. Až  později byl  počet měsíců 
upraven na dvanáct, ale ještě stále s různým počtem dní. Pro 
Římany začínal rok březnem; s příchodem jara. Teprve roku 
154 před naším letopočtem byl  začátek konzulátu přesunut z 
15. března na 1. leden. A tak vznikl dodnes dodržovaný začá-
tek roku.

Římané svůj první měsíc nazvali januaris - na počest boha 
Januse, boha počátku dne a všeho dění. Janus měl dvě tváře. 
První z nich  hleděla dopředu, do budoucnosti a druhá dozadu, 
do minulosti. Z latinského pojmenování vznikl německý Janu-
ar, ruský janvar, anglický january nebo francouzský janvier. My 
jsme si první měsíc v roce pojmenovali po svém a dali jsme 
mu krásné a poetické přírodní jméno - leden. Jeho označení 
pochází asi odtud, že celou přírodu poutá, resp. měl by poutat, 
led. 

„Kdo nemá ještě orazítkovaná vejce, nechť tak učiní nebo 
mu propadnou.“

„Vážení zemědělci, dostavte se všichni ke škole, kde se 
bude vykupovat semeno, pytlíky si označte, aby nedošlo k 
záměně.“

„Dne 17. tohoto měsíce bude proveden soupis prasat, do-
stavte se všichni včas.“  

„V kulturním domě se staví kamna, žádáme občany o brigá-
du, trouby jsou na MNV.“ (Místní národní výbor)  

„Upozorňujeme na setí jařin. Kdo je osel, ať se přihlásí u 
předsedy družstva.“  

„Výzva k občanům: „Vybírá se poplatek za plemenného 
býka a za kominíka.“  

„Upozorňujeme družstevníky, že již třetí den je na návsi fůra 
hnoje. Nebude-li odstraněna, vloží se do toho místní národ-
ní výbor.“  

„Kdo má ještě zájem o nové brambory, ať se dostaví na 
pole, kde mu bude nakopáno přímo do pytle.“

Mimochodem; to se málo ví - měsíc následující, únor, prý 
dostal své jméno podle téměř zaniklého slova „unořovat“. To 
když začínaly vodní toky shazovat své ledové břemeno, led se 
trhal a kry se vršily na sebe i ponořovaly (unořovaly) vahou okol-
ního ledu pod hladinu.

Nikdy si nedělej starosti s velikostí vánočního stromku. V očích 
dětí je vždy vysoký přes 100 metrů.

Vánoce jsou časem, kdy teskníme po domově - dokonce i když 
jsme doma.

Stačí mávnout vánoční kouzelnou hůlkou nad tímto světem, a 
spatříte, že všechno je jemnější a mnohem krásnější.
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Vtipy

Vánoční cukroví

Pranostiky
Setkají se Američan, Rus a Čech. Američan povídá: „Vidíte to 
rudé Ferrari? To jsem dostal k Vánocům!“ Rus kontruje: Vidíte 
to zelené Porsche? To jsem dostal pod stromeček já!“ A Čech 
kysele: „A vidíte to modré Lamborghini? Tak takové barvy jsem 
dostal manšestráky! 

Nejrychlejší dárek. Tři kamarádky si povídají, co dají manže-
lům k Vánocům. „Pořídila jsem mu věc, která udělá stovku za 
deset vteřin – je to Honda.“ „To já mu koupila věc, která udělá 
stovku za pět vteřin – je to Porsche!“ A třetí povídá: „Pche, 
já mu koupila věc, která udělá 200 za sekundu - je to osobní 
váha!“ 

O Vánocích přijde klučina za tatínkem a zajímá se: „Tati, proč 
se u nás Ježíšek svléká?“ 
„Prosím tě, jak tě to napadlo?“ 
„No, když jsem včera přišel domů, maminka v ložnici říkala: 
Ježíši, rychle se obleč a vyleť oknem. Manžel přišel!“

Změna myšlení Jaký je rozdíl mezi Vánocemi před 20 lety a 
dnes?  
Před 20 lety člověk přemýšlel: „Budou dárky, nebudou dárky?“  
Dneska přemýšlí: „Bude na dárky, nebude na dárky?“

Tři si povídají o tom, co udělají s vánočními odměnami. 

První říká: „Pracuji v německé bance. Z vánočních odměn si 
koupím auto a za zbytek pojedu na dovolenou.” 
Druhý povídá: „Pracuji v americké firmě. Za vánoční odměny 
si nechám vybudovat bazén a za zbytek pojedu na cestu ko-
lem světa.” 
Třetí praví: „Já pracuji na finančním úřadu a za vánoční odmě-
ny si koupím svetr.” 
Ostatní se ho ptají: „A co zbytek?” 
Úředník odpoví: „Zbytek mi na něj přidají rodiče!”

Vánoční cukroví a jeho pečení je jedna z obecně rozšířených vánoč-
ních tradic. Většina z vánočního cukroví se připravuje ze směsi mou-
ky, cukru, vajec, másla, kakaa, čokolády a různých druhů ořechů a 
kandovaného ovoce. Mezi typické patří cukroví z lineckého těsta, 
které je možné navíc ochutit strouhaným kokosem nebo kakaem. 
Typickými vůněmi jsou vanilka a rum, typickým kořením skořice.

Češi a cukroví ve statistice

87 % Čechů si peče alespoň část cukroví sama doma •	
26 % Čechů přiznává, že jim alespoň část cukroví peče někdo •	
jiný zdarma 
8 % českých domácností dostává zdarma všechno cukroví •	
(většinou mladí a svobodní)
19 % Čechů si alespoň část cukroví objednává (z toho 5 % •	
všechno cukroví)

Prosinec
1.12. Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna 
studnice.
3.12. O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu.
4.12. O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
6.12. Na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
13.12. Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
16.12. O svaté Albíně schovej se do síně.
17.12. O svatém Lazaru ucpi v sednici každou spáru.
21.12. O svatém Tomáši meluzína straší.
23.12. Svatá Viktorie obrázky na okna ryje. 
24.12. Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blá-
tem oplývá.
24.12. Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka sle-
pičky.
25.12. Mráz na Boží narození - zima se udrží bez promě-
ny.
25.12. Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.
25.12. Světlé hody - tmavé stodoly, tmavé hody - světlé 
stodoly.
25.12. Na Boží narození o bleší převalení.
26.12. Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude dra-
hé ovoce.
26.12. Na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné 
se urodí.
26.12. Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči 
mhouří.
28.12. O Mláďátkách den se omlazuje.
31.12. O Silvestru papeži snížek si již poleží.
31.12. Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra 
nenapadne zlato.
31.12. Jsou-li na Silvestra větry a ráno slunce svítí, nelze 
nám dobrého vína se nadíti.

Leden
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 
Mlhavý leden - mokré jaro. 
Leden, roste den, roste i zima. 
Leden studený, duben zelený. 
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. 
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena. 
V lednu za pec si sednu.
Jak na Nový rok, tak po celý rok. 
Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních.

Tři králové (6. ledna)
Na Tři krále o krok dále. 
Na Tři krále mrzne stále. 
Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude 
úrodno. 
Na Tři krále hodně hvězd, je hodně brambor. 
Je-li na Tři krále jasno, zdaří se pšenice. 
Tři králové mosty staví, nebo je boří.

Masopust (od 6. ledna do popeleční 
středy)
Masopust na slunci - pomlázka u kamen. 
Jsou-li v Masopustě dlouhé rampouchy, je úrodný rok na 
mouchy.

•••

•••

•••

•••

•••
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Vánoční přání

Ať s každou spadlou vločkou se rozhostí v srdci mír, 
ať s každým rampouchem se rozezvoní štěstí, 
ať vůně Vánoc a jehličí Vám přinese do duše klid…

Příjemné prožití Vánoc Vám všem i Vašim blízkým spolu 
s pevným zdravím a kupou štěstí v novém roce přejí za-
městnanci obecního úřadu a členové redakční rady.

Český červený kříž Halenkovice přeje všem milým Ha-
lenkovjákům a čtenářům zpravodaje krásné Vánoce, 
rok 2010 prožitý v pohodě a hlavně ve zdraví, bez zby-
tečných stresů a úrazů.

Krásný stromek, zlaté jmelí, za okny ať sníh se bělí. Stálé 
zdraví, pevný krok ať provází Vás celý rok. Krásné Vánoce 
a šťastný Nový rok přeje Anička a prodavačky

Prodejna květinářství a zahradnických potřeb - Milena 
Košábková přeje Vám všem a Vašim blízkým příjemné 
Vánoce, hodně zdraví a hezkých chvil v nastávajícím 
roce 2010.

Veselé Vánoce, dětem bohatého Ježíška, do nového 
roku všem pevné zdraví a štěstí přeje Kamenictví – Radek 
Kocián. 

Třpytivý dárek sněžných vloček, 
kopce dárků pod stromeček, 
Radost, klid a zdraví nejen na Vánoce, 
mnoho štěstí v příštím roce  
přeje kolektiv prodejny Jednoty.

Prosinec

Leden

Únor

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

Bohdana	Blažková,	matrikářka

  50 let
 Jaroslava Grebeníčková  Pláňavy 162
 Josef Možnar  Dolní Konec 134

  65 let
 Marie Maňásková  Záhumení 575
 Marie Holásková  Dolina 284
 Stanislav Ondra  Dolina 483
 Rostislav Soural  Dolina 72
 Josef Hanák  Dolina 497

  70 let
 František Stratil  Kopec 290

  80 let
 Božena Kolářová  Pláňavy 83
 Antonín Holásek  Záhumení 443
 Eugenie Chlapková  Dolina 557

  50 let
 Jaroslav Čapka  U Svatých 366

  55 let
 Vratislav Zábrana  Katernice 149

  60 let
 Karla Daňková  Zádřinové 52

  65 let
 Marta Souralová  Dolina 72

  70 let
 Ludmila Plšková  Katernice 122

  80 let
 Jiřina Hikšová  Zádřinové 354

  60 let
 Irena Fischerová  Pláňavy 184

  65 let
 Miroslava Hanáková  Dolina 497

  70 let
 Zdeněk Langer  Pláňavy 352

  80 let
 Irena Polášková  U Svatých 81


