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Vážení občané!
Dovolte mi, abych vám jménem Zastupitelstva
obce Halenkovice i jménem svým, popřál k nadcházejícím vánočním svátkům.
Prožijte Vánoce v klidu a pohodě. Nepodléhejte shonu a stresu. Odpočívejte – relaxujte. Čerpejte energii do nového roku. Dětem přeji, aby
pod vánočním stromkem našly hodně dárečků.
Ať je alespoň jeden z nich splněním toužebného
přání. Do nového roku, vám a vašim blízkým,

přeji hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Hodně rodinných, pracovních i osobních
úspěchů.
Rád bych vyslovil malé přání. Buďme k sobě, a to nejen o Vánocích, ale i po celý rok
2007 milí, tolerantní, upřímní a ohleduplní.
Nastávající rok 2007 je zakončen sedmičkou
o které se říká, že je šťastným číslem. Věřím
tomu, že i rok 2007 bude rokem šťastným,
a že ho prožijeme co nejpříjemněji.
Jaromír Blažek, starosta
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!"pozvánky na kultu
informací
!"a mnoho dalších

VÁNOČNÍ HALENKOVICE

Hodiny tiše našlapují ve sněhu, stačí pár kroků - rok se uzavírá ....
Skončí čas starých lásek , starých příběhů, rodí se předsevzetí průzračná a čirá.
Spokojené vánoční svátky a mnoho štěstí v novém roce
přejí pracovníci obecního úřadu a redakce Halenkovického zpravodaje.

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 47 # PROSINEC 2006

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE HALENKOVICE
Volby do zastupitelstva obce
(ZO) se konaly spolu s prvním
kolem senátních voleb 20. a 21.
října 2006. Zúčastnilo se celkem
795 voličů, což odpovídá 57,4%
účasti. Odevzdaných platných
hlasů bylo 10 866. Protože probíhaly zároveň dvoje volby, dochá-

zelo tak častěji k záměnám úředních obálek a hlasovacích lístků.
Budoucích 15 zastupitelů
obce Halenkovice vzešlo z celkem ze 75 kandidátů, 5 volebních stran. Zvítězila Iniciativa
občanů Halenkovic – sdružení
nezávislých kandidátů (SNK) s

jméno

strana

Mgr. Jarmila Tělupilová
Petr Strašák
Jaromír Blažek
Ing. Eliška Smetanová
František Vojáček
PeadDr. Marie Kašíková
Vlastimila Gabrhelíková
Anna Kašpárková
Ing. Zbyněk Horka
Jaroslav Ulica
Josef Janeček
Ludmila Karbowiaková
Antonín Stratil
Vladimír Němec
Eliška Černochová

Iniciativa občanů Halenkovic
Iniciativa občanů Halenkovic
Iniciativa občanů Halenkovic
Iniciativa občanů Halenkovic
Iniciativa občanů Halenkovic
Za Halenkovice krásnější
Za Halenkovice krásnější
Za Halenkovice krásnější
Za Halenkovice krásnější
KDU- ČSL
KDU- ČSL
KDU- ČSL
KSČM
KSČM
ČSSD a nezávislí

počtem 3 210 hlasů jako druhá
se umístilo SNK – Za Halenkovice krásnější 2582 hlasy, třetí
byla KDU – ČSL s 2 290 hlasy,
čtvrtá KSČM s 1 903 hlasy a
pátá ČSSD s 881 hlasem.
Z celkového počtu 15 mandátů (tj. počet volených členů

zastupitelstva) tak Iniciativa občanů Halenkovic získala 5 mandátů, Za Halenkovice krásnější
4 mandáty, KDU – ČSL 3 mandáty, KSČM 2 mandáty a ČSSD
1 mandát. Zvolení členové ZO
s jednotlivými počty hlasů - viz
tabulka.

počet hlasů
324
319
318
264
259
309
308
264
261
277
255
249
256
206
101

PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ
JEDNOTLIVÝCH STRAN

Zastupitelstvo obce Halenkovice – zleva: PaedDr. Kašíková, p. Ulica, p. Karbowiaková, p. Černochová, p. Němec, p. Mgr. Tělupilová, p. Janeček,
p. Strašák, p. Blažek, sl. Ing. Smetanová, p. Gabrhelíková, p. Vojáček, p. Kašpárková, p. Stratil, p. Horka
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY OBCE HALENKOVICE
Zastupitelstvo zvolilo na svém ustavujícím zasedání 2. 11. 2006
starostu pana Jaromíra Blažka, místostarostku paní Mgr. Jarmilu
Tělupilovou, další členy rady: p. Antonína Stratila, p. Františka Vojáčka a p. Elišku Černochovou.
% Rada projednala nabídku p. Pavelky na zimní údržbu MK. Souhlasí s danými podmínkami na zimní údržbu v roce 2006-2007.
% Pověřila starostu zajištěním kolaudace hasičské zbrojnice na
Pláňavách v termínu do konce dubna 2007.
% Uložila starostovi zajistit úpravu vstupního schodu do budovy
– zabránit možnosti úrazu zejména za mokrého počasí.
% Schválila finanční příspěvek svazu včelařů Napajedla ve výši
6 000,- Kč, Svazu tělesně postižených Halenkovice ve výši 3 500,Kč a Klubu biatlonu ve výši 10 000,- Kč.
%"Udělila výjimku prodejci p. Píšťkovi ze Stříbrnic pro prodej na
sále OÚ za cenu stanovenou radou obce na 1 500,- Kč + otop.
%"Doporučila ZO přijmout do hlavního pracovního poměru pracovníka na místo údržbáře.
%"Připravila ke schválení v zastupitelstvu návrh rozpočtu v oblasti
příjmů a výdajů pro rok 2007.
%" Pověřila starostu a zaměstnance OÚ organizačně výpomoci při
Setkání starostů – prezentaci fy. Satturn Holešov s. r. o. 12. 12. 2006
%"Schválila zřízení komisí rady: kulturní; tělovýchovy, mládeže a
sportu; sociální a zdravotní. Od 1. 1. 2007 v souvislosti s platností
nového stavebního zákona ukončí činnost stavební komise. Veške%

V

ážení poslanci, dámy a pánové!
Chtěl bych především poděkovat všem, kteří se zúčastnili
komunálních voleb. Je to celkem 57% občanů Halenkovic,
kteří jeví zájem o dění v naší
obci a budoucnost naší obce jim
není lhostejná. Pevně věřím, že
v příštích letech se tento zájem
ještě zvýší. Chci poděkovat těm,
kteří dali hlas právě našemu
sdružení nezávislých kandidátů
– Iniciativě občanů Halenkovic.
Volby v naší obci nedopadly
jednoznačně. Po volbách probíhala složitá jednání, která
vyústila v dohodu s KSČM a
ČSSD. I když jsme takto získali převahu, nabídli jsme koalici
KDU – ČSL a za Halenkovice
krásnější 2 místa v radě. Tuto
nabídku však nepřijali.
Být starostou obce je velké
vyznamenání i velký závazek.
Uvědomuji si, že nyní nejsem
jen starostou těch, kteří mě volili, ale i těch, kteří mě nevolili.
Proto budu ke všem stejně vlíd-

rá stavební agenda přechází na MěÚ Napajedla - Stavební úřad.
%" Pověřila místostarostku p. Mgr Jarmilu Tělupilovou a členku
obecního zastupitelstva p. Annu Kašpárkovu k provádění občanských obřadů, při kterých budou používat závěsný státní znak.

Rada obce Halenkovice – zleva: p. Černochová, p. Mgr. Tělupilová,
p. Blažek, p. Vojáček, p. Stratil

POVOLEBNÍ PROSLOV
STAROSTY
ný a spravedlivý. Ve všech budu
vidět jen občany.
Budu podporovat školství a
i to, co zlepšuje zdraví. Budu
podporovat vše, co zkrášluje

Starosta obce Halenkovice

obec a napomáhá jejímu rozvoji.
Vynasnažím se co nejdříve
si osvojit nejdůležitější právní
předpisy a zákony, které by mohly sloužit ku prospěchu obce.

Je zde jedna důležitá věc,
kterou ještě musím říci v podstatných věcech nerozhoduje
starosta sám, ale rozhoduje rada
a hlavně zastupitelstvo. Zastupitelstvo je totiž tím nejvyšším orgánem obce.
Předpokládám, že do příštího
zasedání zastupitelstva také sestavíme výbory a komise, které
zastupitelstvu, radě i mně budou
pomáhat. Chci, aby byly pro nás
jednak podnětné a zároveň, aby
pomáhaly realizovat naše plány.
Oslovíme především ty, kteří
byli na kandidátkách těch pěti
stran, které se účastnily voleb.
Protože věříme, že právě to jsou
lidé, kteří chtějí pro obec pracovat.
V neposlední řadě chci poděkovat odstupujícímu starostovi
p. Ulicovi za dlouholetou práci
pro obec. Za vše, co ve funkci
starosty pro obec vykonal a co
zde zbudoval. Poděkování také
patří i bývalému místostarostovi
p. Janečkovi a odstupující radě a
zastupitelům.
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Jarkova nová role
Přichází podzim roku 1990. Co se událo? Různě. Někdo se
narodil, někdo zamiloval, někdo se oženil… A co ještě? Pan Jaroslav Ulica vstupuje na obecní scénu v roli starosty. S důvěrou
je mu svěřeno nejen jeviště, ale i hlediště. Od tohoto okamžiku je
každý jeho kus hodnocen kritickým okem diváka, okem halenkovického občana.
Zůstat principálem celých šestnáct let není jednoduché. Je
zapotřebí mít kolem sebe dobrý soubor, který táhne za jeden
provaz, který má společný cíl – spokojeného diváka – občana.
A divák, pane, to je tvrdý oříšek. Někdo má rád komedii, někdo
muzikál, jiný drama. Jsou i takoví, kteří kritizují každý kus.
Čas rychle běží, uplynulo šestnáct sezón…...
…… na scénu přichází nový principál, nový soubor ….. .
Na pana Ulicu čeká role nová. Konečně nastala doba, kdy
děda má čas na vnuky, na manželku, na dcery, na sebe, na své
koníčky. Vždyť není malých rolí, jen malých herců…….
Vážený pane Ulico, Jarku. Za šestnáct let věnovaných práci
pro obec, DÍK! Zůstává za Tebou velká nesmazatelná stopa. Do
nastávajících let a do další práce hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
Anička a celá řada spokojených diváků.

Vánoční pohlednice
Za jejich vznik vděčíme jednomu pohodlnému anglickému
obchodníkovi. Jmenoval se
Henry Cole a už ho velice unavovalo každoroční vypisování
blahopřejných vánočních dopisů
Jeho nechuť k psaní mu vnukla
geniální nápad. V roce 1843

Současná pohlednice
4
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navštívil malíře Johna Caiicota
Horsleye, jehož ručně kolorovaný obrázek natištěný na papíře
se stal hitem anglických Vánoc
roku 1843. Pro začátek si jich
sir Cole nechal vytisknout rovnou tisíc kusů. Rozeslal jich 400
a zbytek ještě úspěšně prodal.

VOLBY
do Parlamentu Senátu ČR - Halenkovice
První kolo senátních voleb se konalo 20. a 21. října 2006. Zúčastnilo 708 voličů obce Halenkovice, což odpovídá 51% účasti.
Přičemž celkový počet voličů je 1385. V naší obci nejvíce hlasů
získal kandidát za KSČM - JUDr. Josef Čejka 191 hlas, jako
druhý se umístil kandidát za KDU – ČSL - Ing. Jiří Stodůlka
136 hlasů.
Po celkovém sečtení všech hlasů celého senátního obvodu
zvítězil Ing. Jiří Stodůlka. Jelikož nezískal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů, která je podmínkou zvolení do funkce senátora, postoupil spolu v pořadí s druhým kandidátem Ing. Janou
Juřenčákovou (Nezávislí starostové pro kraj) do druhého kola
voleb.
Druhé kolo se konalo 27. a 28. října, účastnilo se pouze 164
voliči, to odpovídá 12% účasti. Vítězem v Halenkovicích s 94
hlasy se stala Ing. Jana Juřenčáková, která také zvítězila celkově v senátním obvodu č. 80 - Zlín a stala se tak senátorkou.

SETKÁNÍ STAROSTŮ
Vždy ke konci roku pořádá
firma SATTURN HOLEŠOV
spol. s r.o. pravidelnou společenskou akci pro obchodní přátele
„Setkání starostů“. 12. prosince
2006 to byl již šestý ročník. Poprvé v historii se setkání konalo
v Halenkovicích a to v sále KD
obecního úřadu. Zúčastnilo se
ho cca 50 zástupců z okolních
obcí. Bylo připraveno několik
přednášek týkajících se současných možností kabelových
rozvodů (TKR). Hlavní pozornost byla věnována poskytování internetu přes kabelovou
přípojku, budoucnosti kabelové
televize ve světle nástupu digitálního vysílání a projektu regi-

onálního televizního vysílání.
Byly nastíněny možnosti financování investičních akcí v oblasti TKR dotačními tituly z fondů
EU a jinými dostupnými zdroji.
Jako přednášející byli přizváni
odborníci na tyto technologie
z různých dalších firem. Ředitel společnosti Satturn Holešov
s. r. o. Ing. Tomšů (viz. foto) přednášel také o systémech varování
obyvatelstva (IVVS) a možnosti
poskytnutí dotací Zlínským krajem na tyto systémy. V místnosti
č. 24, kde je na obecním úřadě
veřejně přístupný internet, bylo
zájemcům názorně předvedeno
firmou AVONET s.r.o. telefonování přes internet, tzv. VoIP.
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Včelí jed
Včelí jed – podobně jako mateří kašička a včelí vosk – je opět
výhradně včelí produkt a slouží včele k obraně před vetřelcem,
který ji chce připravit o pracně sesbírané zásoby medu.
Včelí jed se projevuje v lidském organismu zvláště silnými
účinky, a to zejména na krevní tělíska a na nervový systém. Ve
větší dávce dokáže výrazně ovlivnit látkovou výměnu. Zdravý
dospělý člověk, který netrpí alergií na včelí jed nebo na bílkoviny včelího žihadla, se však nepříznivých účinků nemusí přehnaně obávat. Bylo totiž dokázáno, že najednou bez podstatné újmy
na zdraví snese až dvě stovky žihadel.
Včelí jed nám však nezpůsobuje jen trápení a bolest. Zkušenostmi mnoha lidí bylo ověřeno, že po mnohačetném bodnutí
může dojít k přeladění organismu a tělo si samo poradí s chorobami, které jej sužovaly i mnoho let. Jsou známy případy revmatiků, kteří se po náhodném pobodání včelami zbavili svých
potíží.

Zásady první pomoci při bodnutí včelou:
a) u zdravého člověka – stačí šetrně seškrábnout žihadlo tak,
abychom nezmáčkli jedový váček na konci žihadla a nevyprázdnili jeho obsah do rány. Místo vpichu neutralizujeme potřením
cibulí, čpavkem, medem, propolisem, Alpou nebo česnekem. Na
ránu můžeme přiložit studený obklad.
b) u hystericky reagujícího nealergika – totéž, můžeme podat
1 tabletu Dithiadenu na uklidnění.
c) u alergika – okamžitě seškrábnout žihadlo, odvést z místa
dosahu včel, škrtidlem mírně zatáhnout na končetině nad místem vpichu, místo vpichu potřít gelem Fenistil, studený obklad,
poloha s podloženou hlavou. U dospělého podat 1 tabletu Zyrtecu a jednu tabletu Medrolu (pozor nezaměnit s Medrinem),
kterou pacient může déle cumlat – u dětí do 10-ti let dávky poloviční. Pokud jde skutečně o alergika nebo reakce má celkové
příznaky – volat rychlou zdravotnickou pomoc. Pozor u krátkodobých bezvědomí na možnost zapadnutí jazyka a udušení
– postiženého je nutno stále sledovat. Naše jednání by mělo být
klidné, rozhodné, bez náznaků paniky.

Dobrý perník
(podle receptu paní Jany Očadlíkové)
80 dkg hladké mouky
30 dkg mletého cukru
20 dkg hery
10 dkg ořechů
1,5 dkg jedlé sody
8 velkých lžic medu
4 vejce
1 x koření do medového perníku (Kotányi)
těsto nechat uležet v chladu pod fólií přes noc

BETLÉM
Tradici vánočních betlémů založil v roce 1223 Svatý František
z Assisi v italské Umbrii. Se svými přáteli přivedli do jeskyně, kterou
přeměnili na kapli, živého osla i vola a zinscenovali betlém, v němž
pak kněz sloužil první vánoční půlnoční mši.
V Praze byl první betlém po- i ve městech mezi prostým listaven pravděpodobně v roce dem. Zvyk stavět betlémy patřil
1560 v dominikánském kos- tehdy k nejrozšířenějšímu vátele sv. Klimenta. Byl nejen nočnímu zvyku. Betlém byl symprvními jesličkami postavený- bolem Vánoc, ale v 19. století byl
mi v Čechách, ale i prvními postupně vytlačován vánočním
jesličkami ve střední Evropě stromkem, který se nakonec stal
a v zemích ležících na sever od novým symbolem Vánoc.
Dunaje. Jak betlém vypadal,
Materiály, z něhož se betlémy
nikdo přesně neví. Předpoklá- stavěly, byly rozmanité. Betlémy
dá se, že byl napodobeninou byly papírové, ručně malované,
betlémské jeskyně s jeslička- vyřezávané ze dřeva nebo momi, kde se Ježíšek narodil. delované z různých tvárných
Podle tohoto vzoru se jesličky hmot.
začaly šířit do dalších kostelů
V dnešní době se můžeme
a klášterů.
setkat s betlémy nejen ze všech
Ke konci 18. století, v době možných materiálů, jaké nás naosvícenství, jesličky opustily padnou, ale i betlémy různých
kostely a ujaly se na vesnicích tvarů, velikostí a barev.

Jestli jsme se drželi tohoto doporučení, udělali jsme pro postiženého vše, co je v možnostech předlékařské první pomoci.
Není chybou, jestliže léky podáme tam, kde si nejsme jisti, zda
jde o alergika či ne, případně když postižený dostal žihadlo poprvé a jeho jednání má hysterické rysy.
Doporučuji vložit do lékárničky telefonní číslo lékařské první
pomoci nebo nejbližšího zdravotnického zařízení.
Rada naší babičky
Sklenici o menším obsahu volně naplníme květem řebříčku,
zalijeme slivovicí a necháme louhovat. Po třech týdnech můžeme
používat. Po odstranění žihadla, natíráme místo vpichu tímto roztokem.
Jana Očadlíková
Literatura:
MUDr. Jana Hajdušková: Včelí produkty očima lékaře, soubor
přednášek, Český svaz včelařů Praha, Včelařská akademie třetího
věku, Fryšták 2003.
MUDr. Josef Staněk, Karel Kožíšek: Vyzařování včel upevní zdraví, Rady a poučení, Jubilejní včelařský sborník ZO ČSV Zlín.
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PRIMA JÍZDA ANEB ZADÁNO NEJEN PRO ŽENY
Dne 1. 12. 2006 proběhla akce Prima jízda aneb zadáno nejen
pro ženy. Od začátku byla samé překvapení. Tím prvním, neočekávaným, ale velmi příjemným překvapením, byla pro pořadatele velká účast a to nejen žen. Moderátorkou večera byla p. Dagmar Juřenová, která všechny přítomné přivítala a seznámila s programem.
Jako první proběhla módní přehlídka, mladé, ambiciózní návrhář-

foto č. 1

ky a švadleny sl. Adély Juřenové z Halenkovic. Kolekce obsahovala
sukně, nátělníky, letní šaty, klasickou konfekci, ale i šaty večerní.
Jednotlivé modely nám prezentovaly téměř profesionální modelky
z naší obce a to viz foto č. 1: Marie Kašíková ml, Zuzana Kříčková,
Eva Janečková, Iveta Juřenová, Dagmar Juřenová, Iveta Baštincová
(není na fotografiii), Pavlína Rozsypalová (není na fotografii), a také samotná Adéla Juřenová. Za tento odvážný čin
jim náleží velké poděkování a náš obdiv.
Další částí nás provázela kosmetička paní Věnka Jadrníčková, která nepřišla sama. Přivedla si děvčata, studentky ze
SOU Vizovice - budoucí kadeřnice a kosmetičky, mezi nimiž byla i Erika Zapletalová z Halenkovic. Děvčata nalíčila
a učesala všechny modelky večera a nejen to. Před zaháje-

ním večera byla z přítomných žen vybrána paní Františka Nekorancová, u které proběhla tak zvaná proměna, to znamená provedení
nalíčení a nového účesu.
Na úvod nám paní Věnka Jadrníčková dala několik rad, jak se starat o různé typy pleti a jak používat různé kosmetické přípravky. Na
každém stolu byly letáčky, prezentující kosmetiku, která je vhodná
a také finančně dostupná všem ženám.
Následovala přestávka, během níž p. Jadrníčková s děvčaty prováděla zájemcům přístrojové měření hydratace pokožky, poté bylo
možné si zakoupit kosmetické přípravky, líčidla, jabloneckou bižuterii a také drobné předměty z šicí dílny Adély Juřenové, jako např.
chňapky, kapsáře, atd.
Po přestávce přišla na řadu proměna paní Františky Nekorancové. Účes byl naprosto perfektní a samotné dolíčení prováděla p. Jadrníčková před zraky nás diváků (viz foto č. 3) a za velmi vtipné
asistence Jindřicha Juřeny.
A opět módní přehlídka. Dvě kolekce modelů byly přivezeny ze
SOU z Vizovic. Tamní žáci krejčovského oboru s nimi obsadili
1. a 2. místo v soutěži Mladý módní tvůrce v Jihlavě. Jako první
nám modelky předvedly velmi elegantní a netradiční kalhoty, sukně, baretky a kšiltovky, ale především kabáty.
Následovalo několik rad v péči o nehty a ukázka nové metody P – SHINE (čti pišajn). Ta je vhodná pro lámavé nehty, které vyživuje, regeneruje a udržuje je lesklé po dobu 2 až 3 týdnů. Praktická
ukázka proběhla za vyčerpávající asistence Jindřicha Juřeny, který
se osvědčil nejen jako vynikající moderátor, ale i jako kosmetický
kutil - výrobce „levné domácí kosmetiky“ (leštidlo nehtů – písek
z pojistek, pleťová maska – sedlina z vína, make up – mouka atd.).

foto č. 2

foto č. 3
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Modelem byla paní Dagmar Holásková, jejíž nehty ošetřené touto
metodou jsme postupně stůl od stolu obdivovali.
Závěr patřil módní přehlídce večerní společenské kolekce. Velmi
krásné a netradiční materiály, způsob zpracování, úsměvy a ladné
pohyby krásných halenkovických modelek přispěly k opravdu zdařilému konci večera - viz foto č. 2.
Nutno poděkovat kulturní komisi za organizaci akce a cukrářce
Věře Gajdošíkové za připravené občerstvení.
Radana Dundálková
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Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 3. prosince, se netradičně konalo rozsvícení halenkovického vánočního stromu
v parčíku na Pláňavách, naproti
budovy obecního úřadu.
Zásluhou dobrovolníků tu během předchozí neděle vyrostl
nový, asi 7 metrový smrk, který
darovali manželé Gajdošíkovi
z Dědiny, aby se tak pro tento rok
stal novým halenkovickým vánočním stromem a symbolem vánočních Halenkovic. Po nezbytných
přípravách, jako bylo zdobení
stromku dárky, světýlky a na vrcholku originální hvězdou, vyrobenou p. Jaroslavem Vičánkem
ml., mohla akce propuknout.
Už od 15.30 zněly obcí z místního rozhlasu vánoční koledy.
Začátek v 16 hodin patřil pětici
muzikantů z Topolné, kteří taktéž zahráli známé české koledy.
Následovalo vystoupení halenkovických dětí, které navštěvují ZŠU
v Napajedlích a dětí ze základní
a mateřské školy. Všechny vystupující uvedla Mgr. Hana Huťková.
Starosta obce, p. Jaromír
Blažek, pozdravil přítomné jménem zastupitelstva obce a popřál všem klidné a pohodové
Vánoce, pevné zdraví a hodně
štěstí v novém roce 2007. Na-

konec pozval Milukáše s čerty
a andělem, aby slavnostně rozsvítili halenkovický vánoční
strom a rozdali všem dětem mikulášské perníčky. (Představite-

lé nadpřirozených bytostí - viz
foto: čerti z leva - Zbyněk Holásek a Josef Vitásek, Mikuláš
- Lukáš Juřena, anděl - Monika
Chocholatá)

Ani rodiče a další zúčastnění
nepřišli zkrátka, mohli se zahřát výborným svařeným vínem
nebo domácí slivovicí, kterou
jim nabídli členové kulturní
komise, kteří celou akci pod
vedením p. Mihálové připravili.
Závěr patřil opět koledám v podání muzikantů z Topolné.
P.S.
Halenkovický vánoční strom
má svítit do Tří králů tj. do
6. ledna 2007. Bohužel následkem vandalismu (v noci z 8. na
9. prosince) bylo osvětlení poškozeno. Pokusíme se osvětlení
vyspravit nebo obnovit. Pevně
věříme, že se podobné věci už
nebudou opakovat.
Bohdana Blažková

Adventní
koncert
V neděli 10. prosince se v kostele sv. Josefa v Halenkovicích
uskutečnil „Adventní koncert“.
Vystoupil na něm komorní pěvecký sbor „CANTICA LEATITIA“ ze Zlína pod vedením
sbormistra Josefa Surovíka (viz
foto) za klavírního doprovodu
sl. Jarmily Laštůvkové.
Tento sbor vznikl v roce 2004
jako výběrové těleso dětského
pěveckého sboru „CANTICA“.
Zpívají v něm převážně zpěváci,
kteří CANTICU navštěvovali.
CANTICA LEATICIA získala již několik ocenění na mezinárodních hudebních festivalech pěveckých sborů.
Program sboru zahrnuje převážně hudbu českých autorů

20. století. Na koncertě v Halenkovicích zazpívali církevní
skladby a vánoční koledy nejen
české, ale i anglické.
Vystoupení bylo příjemným po-

zastavením v předvánočním čase.
Dalo nám zapomenou na úklid,
pečení i nákupy. Naladilo nás
na Vánoce. Pro každého posluchače to byla chvíle k zamyšlení

s líbezným pohlazením na duši.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě koncertu a přeji
krásné a pohodové prožití svátků vánočních. Jarmila Tělupilová
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N

evím, kdy byl zaveden pojem
myslivecká latina, ale vím, že
myslivecké latináře máme už od
nepaměti. Doufám, že tito myslivečtí sedmilháři v brzké době nevymřou. Ty, které jsem potkal ve
svém mysliveckém životě, rozhodně stojí za to, abych je vzpomněl.
Ten první, kterého jsem poznal
už v raném dětství, byl hajný Jelének z Hluku.
Můj tatínek byl pekařem a k pečení spotřeboval značné množství
dříví. Hajný rád chodil domlouvat
prodej dřeva do pekárny, protože to
mělo několik výhod. V zimě se ohřál
u pece, dal si teplý slaný rohlík a s
tatínkem se domluvili na večerní
partičku mariáše nebo taroků.
Myslivecké geny se projevují
už v předškolním věku, a tak příchod hajného byl pro mne událostí. Celé hodiny jsem prohlížel
jeho lankasterku, hladil psa a
obdivoval klobouk, který jsem
si také mohl zkusit, zda by mně
slušel. Navíc jsem dostal nějaké
kuličky duběnky a z klobouku
sojčí pérka. Když hajný viděl
můj zájem o les a zvěř, rád mně
vyprávěl zaručeně skutečné příběhy. Své historky začínal vždy
nenápadně „tak při řeči“:
„Včéra mě poslál pán nádlesní
Veselý ke Kamennej búdě, abych
zapsál, koli toho drvaři udělali a
nejak sem sa tam zdržál až do tmy.
Idu dom cestú směrem ke Včelínu
a vidím jakési dvě světla. Nejak sa
mně to nezdáuo, tak sem sa skovaú
za metr drév a čekau, co bude.
Nejaká postava došua až ke
mně – a co vidím. Bezhuavý myslivec vede černého psa, velikého
jak tela, očiska mu svítijá jak žárovky. Občas sa mlsno olízne a
z huby vystrčí ohnivý jazyk. Za
myslivcem eště dúpauo stádo takových divokých sviní, že sem sa
báu strachy pohnút. Ten myslivec
pořád cosi brebentíú. „...jak mám
najít svoju hříšnú dušu, dyž huavu
nemám...“
Toš, Fanynku, dyby sas chtěu
na něho nekdy podívat, tak mně
stačí enom řéct.“
Navíc mně polichotil slovy:
„Já to vidím, že z tebe bude
myslivec.“
Tak skončil hajný své hrůzostrašné povídání a já mu věřil každé slovo. To dá rozum, že jsem na
takovou scénu zvědavý nebyl a v
noci jsem se budil v hrůze, jak mě
honí ty divoké svině.
Už tehdy jsem cítil, že si v životě s těmi prasaty něco zažiji.
„Na každém šprochu je pravdy
trochu“, v Hluckém háji Hluboček
sloužil myslivecký mládenec, který
8
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„pil jak duha“, karbanil a pro dluhy se pak oběsil. Hajný Jelének ho
znal a jako jeho podřízený mu i peníze půjčoval. Po smrti mládenec
dostal Jelének jeho místo a kdo ví,
co se mu honilo v hlavě, když šel
v noci kolem místa, kde našel ne-

Doktor dál pokračoval: „Dyž
už su při řeči, tak vám řeknu eště
jeden případ, jak sem střelíl minulý týdeň divočáka.
To mně, chlapi, nebudete věřit,
jak mně moje to moje „zetháčko“
dobře střílá. Večér vyšli tři divočá-

MYSLIVEČTÍ LATINÁŘI
šťastného mládence oběšeného.
Dalším latinářem, kterého jsem
poznal už jako myslivec, byl doktor Bršlica. Ten dovedl své zážitky
vypravěčsky zpracovat tak dokonale, že by se tomu dalo i věřit.
Při jenom mysliveckém sezení
nám vyprávěl tuto historku:
„Chlapi, to byste mně nevěřili,
jaký já mám v oku odhad dálky a
navíc krok – přesně metr dlúhý.
Tak sem sa o tom přesvěčíl minulý týdeň, dyž sem býl cosi střílat
na Vláře. No, cosi, myslel sem si
na jeleňa, dyž sem měl na něho
povolenku, Já sem ale nevěděl, že
na jeleňa je nekolik druhů povolenek a podle toho vás doprovod
vodí.
První druh povolenky je – „Jelena musí
host vidět a střelit!“
Druhý druh povolenky – „Jelena musí
host vidět a nemusí
střelit!“
Třetí druh povolenky – „Jelena může
host vidět a nesmí
střelit!“
Čtvrtý druh povolenky – „ Jelena host
nesmí ani vidět!“
Za dobrou spolupráci s veterinární službou jsem měl čtvrtý
druh povolenky.
Dyž sem to pochopíl, dohodl
sem sa s průvodcem aspoň na
srncovi. Došli sme na kraj lesa a v
jatelině, odhadem tak na sto osmdesát metrů, sa pásl srnec. Namířím z volnéj ruky a vytřelím.
Srnec sa zlomil v ohni a hledajte ho v sto hektarovém lánu.
Směr sem si zapamatovál a
vyrazil do jateliny. Počítal sem
kroky nehledě kolem sebe a sto
osmdesátým krokem sem srncovi
šlápl na paroží. No, řekněte neco!
To je odhad.“
Podle vyprávění doprovodu byl
průběh lovu trochu jiný.
Srnec se pásl v jetelině tak na
padesát metrů. Po první doktorově ráně zvedl hlavu a jistil, co
se děje. Po druhé chybené ráně
mírně znervózněl a po třetí ráně
nechal pro jistotu pastvy a znechuceně odběhl do blízkého lesa.

ci asi na sto padesát metrů. Stáli
naostro, tak sem jednomu namířil
mezi světla a střelíl. Prasa sa vyvalilo jak pytel zemáků, toš sem
šel hned k němu. Rána byla mezi
světlama na milimetr přesně, jak
sem namíříl. Prasa sem vyvrhl,
ale nemohl sem v něm najít kulu.
Vzal sem ho k nám na veterinu a
nechal sem ho na pitevně prohlédnút kolegú Bohušem. Po chvíli za
mnú kolega přišél a říká: „Šéfe, už
sem to vyřešil, jak ta kula šla. Po
prostřelení čelní kosti se dostala
do páteře, tou celou projela, míchu úplně vymazala a obratlem v
pírku vyletěla ven.“
Doktor Bršlica podal historku

tak věrohodně, že jsme neměli odvahu propuknout v hurónský smích
a dali mu za pravdu, že při lovu se
stanou i neuvěřitelné příhody.
Vynikajícím latinářem byl napajedelský myslivecký hospodář
Bohuš Hlaváč.
Když jsem ho poznal, byl už v
důchodovém věku a zaujal mne
svou pravidelnou ranní obchůzkou honitby, která končila u našeho domu. Potkával jsem ho ráno
před domem při odchodu do zaměstnání, kdy svou ranní obchůzku už končil.
Jeho výstroj a výzbroj byla unikátní. Na hlavě nosil nezformovanou lesnickou brigadýrku, jak
byla dodána z výrobny a jeho kulaťoučká tvář pod ní připomínala
ruského mužíka. Jednou jsem se
ho dost nevhodně zeptal, proč nenosí myslivecký klobouk.
Odpověděl mně, že má k mysliveckému klobouku averzi, protože
když ho gestapáci za protektorátu

zatýkali, oba měli myslivecké klobouky. Mimo jiné strávil několik
let v německém koncentračním
táboře, kde si jako malý kluk vytrpěl své.
Přes rameno nosil starou brašnu na náboje, ale nikdy jsem nepoznal, co v ní nosil.
Jeho oblečení tvořil civilní šedozelený kabát a šedé pumpky s
mimořádně širokými nohavicemi
přehrnutými až do poloviny lýtek.
Na nohou měl za každého počasí
staré polobotky. Kromě opěrné
hole česky krásně zvané „pirštok“
nenosil nikdy žádnou zbraň.
Když jsem ho ráno pozdravil,
místo odpovědi mně hlasitě podával čerstvé zprávy a zážitky.
„V Jestřábí chodí do řepky veliká sviňa se selatama. Takové
tam dělá škody, že sa to nedá ani
povědět. Aby z toho statkáři nedělali zle, čekál sem tam za tmy
na ňu v prošlapaném chodníku.
Chtěl sem jí dat pirštokem pořádně po rypáku, aby tam nechodila.
Prošla mně, potvora, potichu za
řiťů, a tak mě dŕcla, že sem hubú
zarýl na dva prsty do
země. No, nevím co
s tú sviňú udělám.“
Abych zamaskoval
dušený smích, zeptal
jsem se: „Strýcu, srnci už jdou do říje?“
„Pravda, že idú.
Včera sem na Makovéj potkál dva, byli
do sebe tak zaklesnutí, že sa nemohli
od sebe odstrhnút.
Hodinu sem jich
rozplétál, jak byli do
sebe zapasovaní. Moroví šestáci,
obá medailoví.
Šak víš, že jím to paroží roste
z léčivéj vody, co tam praméní na
Slanici.
Dyž sem jich konečně dostál od
sebe, každému sem dál pirštokem
po hřbetě, aby sa neopovažovali
znovu rvat jak psi.
No a bažantú sa letos ukazuje
až hrůza. Nemysli si, prvéj to tu
nebylo. Dyž já sem býl malý kluk,
chodíl sem pánom dělat honce.
Dyž sa v Napajedlách střelíl první
bažant, co doletěl z kněžpolského
lesa, byla to veliká sláva. Střelíl ho
napajedelský farář. Dál na to bečku piva a honcom každému kus
buřtu jak ruka.“
Jestli existuje tam nahoře „věčné loviště“, Bohuš tam určitě dělá
nebeskou mysliveckou stráž a svými historkami baví svého Huberta
jak nás bavíval na „Liďáku“.
pokračování příště
Dr. Ing. František Libosvár
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Fotografie z podzimních akcí
MŠ „BERUŠKA“

Na nebi létají v podvečer andělé,
pod bílou peřinou spí celá zem.
Šťastné a veselé Vánoce všem!

Krásné prožití vánočních svátků
vám přejí děti a zaměstnanci MŠ Halenkovice.
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VÁNOČNÍ HVĚZDA
Vánoční hvězda pochází
z tropické části Mexika a střední Ameriky, kde může dorůstat
výšky 2 - 4 m. U nás se jí říká
„vánoční růže“ nebo „vánoční
hvězda“.
Poinsettia je nápadná svými
nádherně zbarvenými listy, které tvoří zdánlivý květ. Samotné
květy pryšce jsou ve skutečnosti nenápadné žluté tyčinky ve
středu květiny.
Vánoční hvězda je i přes své
charakteristické období velmi
citlivá na chlad, proto musíme
dávat pozor, když si ji neseme
z obchodu domů, aby nenamrzla. V bytě jí bude dobře na světlém teplém místě s teplotou ko-

kyprou, přiměřeně vlhkou a humózní půdu a také polostín
vyšších stromů, které ji chrání
proti větru a přílišnému mrazu.
Na takovém vhodném stanovišti
potom bývá velmi odolná.

JMELÍ
Větvička jmelí nechybí o Vánocích snad v žádné domácnosti. Čím více je na větvičce bílých
bobulek, tím větší štěstí vás má
čekat v novém roce.
V dávných dobách bylo jmelí
součástí pohanských obřadů.
Bylo symbolem života a ochranným talismanem. Věřilo se, že
díky svým lepivým semenům
má moc vyvolat nebo udržet
svazek mezi dvěma osobami

ČEMEŘICE
Čemeřice je rozšířená především v Anglii, Německu a Francii a patří tu mezi nejtypičtější
květiny vánoc. V Anglii je nazývána „Christmas rose“, v Německu - „Weinachtsrose“ nebo
Schneekönigin“ a ve Francii
„Rose de Noël“.
Podle legendy je prý čemeřice
dokonce svatá. Betlémská pastýřka prý následovala ostatní
pastýře do chléva, kde se narodil
Ježíšek. Chtěla přinést dárek,
ale bohužel neměla, co mu dát,
a tak sáhla po květinách osvětlených paprskem světla. Samozřejmě, byly to květy čemeřice.
Čemeřici nevystavujte vel-

Vánoční hvězda

CESMÍNA
V Americe a v Anglii je cesmína jedním z nepostradatelných symbolů Vánoc a nechybí
v žádné domácnosti. Je symbolem štěstí, zdraví a radosti.
V našich zemích je cesmína
jako jeden ze symbolů Vánoc
doložena již kolem roku 1910.
Pokud chceme, aby měla cesmína na naší zahradě ty nejlepší podmínky. Musíme jí zajistit
dostatečnou vzdušnou vlhkost,
Cesmína

opačného pohlaví.
Zvyk líbat se o vánocích pod
větvičkou jmelí k nám přišel
z Anglie. Muž může políbit každou dívku či ženu, kterou potká
pod zavěšeným jmelím. Za každý polibek se utrhne jedna bílá
bobulka. Poslední se na jmelí
nechá až do dalších Vánoc, aby
z domu neodešla láska.
Vánoční jmelí roste na listnatých stromech, jejichž listy na
podzim opadávají a jeho užívání
jako dekorační vánoční rostliny
se do Evropy rozšířilo z Anglie.
Tento zvyk se u nás dodržuje
dodnes a lidé stříbrné, zlaté či
zelené snítky jmelí připevňují
k lustru či dávají do váziček na
stůl.
Jmelí

kým výkyvům teploty a vlhkosti, jinak květy začnou vadnout.
Ideální je přidat do vázy výživu
pro řezané keře, zajistíte tak optimální podmínky pro kvetení
po dobu až tří týdnů.
Čemeřice

(Romana Žáková, 9.tř.)
Vánoce jsou už tady,
utrácení a velké náklady.
Zdobení bytu a stromečku,
v troubě děláme rybičku.
Venku vločky padají,
ptáci do budky sedají.
Pak zazvoní zvoneček,
je nastrojený stromeček.
Hodně dárků a mašliček,
svítí plno krásných svíček.
Děti se hrnou ke stromečku,
najdou spoustu dárečků.
Šťastné a veselé Vánoce,
přejí žáci školy Halenkovice.

Radost dětem

Sněhulák
(Zuzana Karchňáková, 9.tř.)
Ten náš malý sněhuláček,
nosí vám to ale fráček.
Má na něm tři knoflíčky,
jsou to malé uhlíčky.
Ze samého sametu,
šálu si sám upletl.
Na hlavě má křivý hrnec,
přeběhl mu po něm srnec.
Koště v rukou pevně drží,
oči se mu černě mlží.
Nad ústy má mrkvičku,
je tam místo nosíčku.

Vážení občané,
zaměstnanci Základní a Mateřské školy v Halenkovicích Vám přejí radostné prožití vánočních svátků a po celý
rok 2007 hlavně pevné zdraví, rodinnou pohodu a úspěšné
zvládnutí všech životních úkolů a osobních cílů.
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(Kristýna Hučíková, 9.tř.)
Sníh je jako bílá peřina,
vše je krásné, když se díváš z Kamíka.
Jdou vidět lesy, doly, hory,
nenajdeš žádné malé tvory.
Spí, mají zimní spánek,
a pořád vane studený vánek.
Sníh je jako husí peří,
je větrem zavanut u Tvých dveří.
Poletuje sem a tam,
ani neví kam.
Než se všichni nadějí,
budou se brodit závějí.
Posypače nikdy nestačí,
a díky tomu nesvačí.
Sníh má velkou moc,
Mrzne, hlavně přes tu noc.
Přes den se to vždycky dá,
sníh je dobrý kamarád.

Vánoce jsou už tady

Vánoční květiny
lem 20°C. Nemá ale ráda přímé
sluneční světlo a také na průvan
je citlivá.

Sníh

(Zuzana Karchňáková, 9.tř.)
Šest dní po prvním prosinci
má svátek Mikuláš.
To znamená, že chodí vesnicí
Mikuláš, anděl a čertíci.
Straší malé děti, které zlobí
doma i ve školce.
Ti si z toho vezmou ponaučení
a příští rok jsou už hodní.
Za několik dní začínají přípravy.
A jestlipak víte na co?
Na ty dny, na které se děti tolik těší
a přitom se dívají z okna jak sněží.
Nastává večer 24. prosince
a maminky zapalují svíce.
Tatínek zabíjí kluzkého kapra,
který mu dává pořádně zabrat.
Přitom už přibývají dárečky,
pod ozdobené stromečky.
Děti z nich mají plno radosti
a pejskům k Vánocům rozdávají kosti.
Dalších sedm dní jsou prázdniny,
a přesně o půlnoci
ukončíme prosinec Silvestrem
a velkým krásným ohňostrojem.
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Zvyky a pověry
ROZKRAJOVÁNÍ JABLEK
U štědrovečerní večeře se při této věštbě určovalo, jak to bude se
zdravím jednotlivých členů rodiny v nadcházejícím roce. Každý si
rozkrojil svoje jablko. Pokud se po rozkrojení objevila hvězdička,
znamenalo to, že dotyčný bude celý příští rok zdravý. Objevil-li se
křížek, nevěstilo to nic dobrého.
POVĚRY U ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE
Podle tradice mělo být na štědrovečerním stole devatero pokrmů.
Magickou moc měla plachta, pokrývající stůl. Na jaře z ní hospodář
rozséval obilí, aby bylo pěkné a nebylo potlučené od krup. Pro hojnou úrodu bylo třeba sníst nejprve lžíci hrachu. Někde vařili polévku s dlouhými nudlemi, aby mělo žito dlouhé klasy. Večeře se začínala a končila modlitbou, ve které se vzpomínalo na zemřelé členy
rodiny. Hospodyně nesměla vstát od stolu, jinak by jí neseděly slepice na vejcích. obsluhovala tedy děvčata. Zbytky jídla byly zakopány
do země, aby byla úrodná. Když hospodyně připálí vánočky, bude
o Vánocích stonat. Kdo si pod štědrovečerním stolem bos šlápne
na sekeru, toho nebudou bolet nohy a celý rok zůstane zdráv. Při
štědrovečerní večeři přivolávají pokrmy z čočky a jáhel bohatství,
drobná mince pod talířem peníze. Vdavekchtivé děvče má na Štědrý den jedinečnou příležitost. Stačí, když tajně sebere devět patek
od vánoček a do roka je pod čepcem. Večer před Štědrým dnem si
položte k posteli ořech. Po probuzení ho rozlouskněte a snězte. Po
celý rok by vám měly dát pokoj blechy a štěnice. Sníš-li při štědrovečerní večeři kousek okoralého chleba, bude tě držet štěstí. Rozliješ-li víno, čekej do roka křtiny. Česnek a med pojišťují zdraví, hrách
dodává sílu. Kdo nosí u sebe tři šupiny ze štědrovečerního kapra,
toho se drží peníze.Řetězem ovázaný trnož stolu ochraňuje rodinu
před zlými duchy.

LODIČKY
Není mnoho lidí, kteří by alespoň jednou v životě o Vánocích
nezkoušeli pouštět lodičky ze skořápek ořechů. Ale i tak si připomeňme, jak se to dělá:
Je velmi důležité, aby si svou lodičku každý zhotovil sám. Při
věštbě můžeme položit jakoukoliv otázku týkající se lásky, rodiny,
práce, úspěchů, majetku atd. ...
Smí se položit jen jedna jasně formulovaná otázka a to v okamžiku, kdy budete v lodičce zapalovat svíčku a spouštět ji na vodu.
A co všechno mohou lodičky prozradit?
LODIČKA:
- zůstala u břehu - v příštím roce žádné změny, vše zůstane
při starém.
- se hned potopí - jakákoliv snaha zlepšit svou situaci bude marná
- se při plavbě dotýká jiné lodičky - láska a přátelství
- utvoří kruh s ostatními - bezproblémové soužití, vzájemná úcta,
přátelství a tolerance.
- se ocitne uprostřed ostatních - majitel lodičky potřebuje ochranu
a pomoc, je zranitelný a citlivý.
- se ocitne mimo kruh - majitel v nadcházejícím roce rodinu opustí
- se točí v kruhu - nerozhodnost, nevíte, co od života chcete
- se zhasnutou svíčkou - neupřímnost, komplikovaný citový vztah
- sama dopluje k druhému břehu - získáte, po čem toužíte.
CO PŘINÁŠÍ SMŮLU?
!"před půlnoční mší se nesmí šít, plést - protože pak by myši dílo
zničily
!"na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, pak by dobytek kulhal
!"na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu a neštěstí do domu
!"na Štědrý den nepište své milé - milému zamilované psaní,
jinak by to mohlo znamenat rozchod
CO PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ?
!"když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky směrem k Měsíci
!"čerstvý chléb upečený 25. 12. a čerstvá vejce snesená 25. 12.
- mají kouzelnou moc
!"Štědrý den v pondělí - dobrá úroda, hodně medu
!"Štědrý den v úterý - bude hodně vína a obilí
!"Boží hod ve čtvrtek - podařilo se výhodně prodat dobytek
!"Boží hod v pátek - bude horké léto a krásný podzim
HÁZENÍ STŘEVÍCEM
Tato věštba měla odhalit mladým neprovdaným děvčatům, jestli
se v příštím roce vdají. Ta, která to chtěla zjistit na Štědrý den, se
postavila zády ke dveřím a přes rameno hodila svůj střevíc. Pokud
po dopadu špička střevíce ukazovala ven ze dveří, znamenalo to, že
se dotyčná dívka do roka provdá. Pokud ne, zůstane v příštím roce
svobodná.

Vážení čtenáři!
Dovolte, mi, abych Vám popřála klidné a spokojené prožití vánočních svátků a do nového roku 2007 především pevné
zdraví.
Od března roku 1995 až do letošního podzimu uplynulo téměř 12 let, kdy jsem pracovala jako šéfredaktorka Halenkovického zpravodaje. Chtěla bych při této příležitosti poděkovat všem, kteří společně se mnou celkem 46 čísel
čtvrtletníku připravovali a pravidelně či méně pravidelně posílali do novin své příspěvky. Zároveň chci poděkovat všem
čtenářům za podporu naší práce.
Nové redakční radě přeji hodně úspěchů při tvorbě dalších čísel halenkovických novin.
PaedDr. Marie Kašíková
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
HALENKOVICE ZA ROK 2006
Letošní rok byl pro hasiče bohatým po všech stránkách. Rok od

vysazených stromů na obecních

hasičských soutěží, na kterých

roku se naše jednotka účastní stále více akcí a u více zásahů.
V letošním roce jsme zasaho- v záloze. Pátým zásahem bylo
vali celkem 6 krát. Pro připome- odstranění spadnutého stromu

pozemcích. Ve třech případech

se nám nedařilo a zůstali jsme

jsme u občanů provedli čištění

bez umístění.

studní. Hasiči také provedli pro-

Další činností hasičů je také

nutí. Požár komínu v rodinném

přes cestu v části obce Hanácké.

pláchnutí kanálu na Pláňavách.

údržba a oprava techniky tak,

domě čp. 20. Členové místní

Po odstranění byla cesta znovu

Mezi další aktivity patří i od-

aby byla schopna okamžitého

jednotky vypomáhali s likvida-

zprůjezdněna. Posledním šes-

borná příprava členů jednotky.

výjezdu. V letošním roce jsme

cí požáru a čištěním komínu.

tým zásahem bylo opět čerpání

Protože náš sbor vlastní mo-

provedli některé úpravy na naší

Druhým zásahem bylo čerpá-

vody ze sklepa rodinného domu

torovou pilu, hned 6 členů, po

CAS. Pro lepší viditelnost a bez-

ní vody ze zatopeného sklepa

čp. 643. Tentokrát dosahovala

řádném proškolení a složení pa-

pečnější jízdu k zásahům jsme

v rodinném domě čp. 643. K za-

voda do výšky 1,5 m a bylo od-

třičných zkoušek, získalo opráv-

namontovali

topení došlo díky vytrvalým

čerpáno cca 45000 litrů vody.

nění na práci s motorovou pilou

světla a lodní sirénu. Dalším do-

dešťům a náhlému tání sněhu.

Všechny tyto události byly hlá-

v požární ochraně.

plňkem je kropící lišta namonto-

Bylo použito elektrické kalové

šeny na operační středisko HZS

11. srpna bylo vyhlášeno

vaná na přední části vozu. K ní

čerpadlo. Hladina vody dosaho-

ZLK a tamtéž byly zaslány i díl-

prověřovací cvičení zaměřené

je přiveden suchovod od zruše-

vala cca 50 cm. Třetím největ-

na likvidaci požáru autovraků.

ného hadicového navijáku.

ším zásahem bylo čerpání vody

Cvičení, které proběhlo v autoo-

Rád bych poděkoval všem čle-

z kabelových kanálů v podniku

pravně pana Kašíka v části obce

nům jednotky, kteří se podílí na

Fatra Napajedla. V jednotlivých

Lipová se zúčastnilo 9 členů

dobrém chodu zbrojnice, starají

směnách se vystřídalo celkem

jednotky.

se o technické vybavení a hlav-

nová

výstražná

14 členů naší jednotky. Bylo od-

Dále se naše jednotka účast-

ně, když je zapotřebí, neváhají

pracováno 314 hodin. Na této

nila na těchto akcích: Provedení

okamžitě přijít a pomoci. Dál

akci byla od 30. 3. do 4. 4. na-

požárního dozoru při rekon-

bych chtěl poděkovat bývalému

sazena veškerá naše technika.

strukci bitvy II. větové války

starostovi panu Ulicovi za velmi

o osvobození města Napajedel.

dobrou spolupráci a zároveň se

Čtvrtým zásahem byl požár se-

čí zprávy o zásahu.

níku p. Režné na Záhumení. Na

Technicky jsme celkem v pěti

Námětového cvičení v obci Žlu-

těším na spolu-

místo dorazili i požární sbory

případech vypomáhali s navá-

tava, kde byla provedena ukázka

práci s novým

z Napajedel a Otrokovic. Proto-

žením vody do družstva na Bá-

CAS 32 T 138 a proudnice Ram-

starostou obce.

že naše jednotka, v počtu 1 + 4,

bolné, kde hrozilo, že odchov-

bojet a turboproudnice. Při au-

zasahovala technikou CAS 32 T

na prasat zůstane bez dodávky

tomobilových závodech Barum

138 do 5 minut od nahlášení

vody. Několikrát hasiči vypo-

Rally jako pořadatelé.

požáru, byly sbory ponechány

máhali obci se zaléváním nově

Zúčastnili jsme se tří různých

Josef Gabrhelík ml.,
velitel JSDH

Zvyky a pověry
LITÍ OLOVA
Ještě na počátku 20. století se olovo lilo o Vánocích v každé rodině. Protože však během světových válek byl nedostatek tohoto
materiálu, tento zvyk málem upadl v zapomnění.
Ani dnes není tak jednoduché získat olovo. Nejsnadněji si je opatříme v prodejnách rybářských potřeb. Tam můžeme nakoupit olůvka, která se používají jako zátěž na vlasec.
Olůvka roztavíme v kovové nádobce s dřevěnou rukojetí nad plamenem svíčky. Roztavený kov opatrně lijeme do nádoby se studenou
vodou. Olovo ztuhne asi po 5 minutách a teprve potom je můžeme
vyjmout z vody a zkoumat, co nám věští. Stejně jako u lodiček je důležité položit jasně a srozumitelně formulovanou otázku. Výklady
mohou být různé, ale tady je několik základních.
Základní tvary:
- čáry rovné - spokojený, klidný život
- čáry vlnité - nejasnosti, zmatky, cestování
- čáry jako půlkruh - falešný přítel, zrada, rozchod
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- kruh uzavřený - finanční zisk, dědictví
- kruh porušený - zklamání, špatné zdraví, špatná finanční situace
- dva kruhy - svatba
- dva porušené kruhy - rozchod, zrušení zásnub nebo svatby
- ovál - sňatek z lásky
- čtverec - harmonický život
- trojúhelníky - štěstí v podnikání
- jeden kříž - smrt přítele nebo příbuzného
- dva kříže - zajištěné stáří
- mřížky - vězení
- zvířata - buď milosrdný
- hadi - nepřátelství, zrada
- hvězdy - úspěch ve všem
- květiny - láska, rodinné štěstí
- stromy - dlouhá životní cesta
Nenašli jste tady tvar, který jste hledali? Nevadí, vše závisí na vaší
fantazii a schopnosti číst ve vlastním podvědomí.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 14. listopadu 2006 jsme na obecním úřadě v Halenkovicích do života přivítali naše nejmenší děti. Pozvání na tento
slavnostní akt přijali (viz foto zprava): Andrea a Zdeněk Skopalovi
z Katernic se synem Jakubem, Iveta a Petr Maňákovi z Doliny se
synem Jakubem, Ludmila a Lukáš Juřenovi ze Záhumení se synem
Lukášem. Krátký program předvedly žákyně základní školy a dě-

ti z mateřské školy. Pod vedením paní učitelky Tělupilové a paní
učitelky Holáskové si připravily vystoupení plné hezkých písniček
a básniček.
Přejeme dětem i rodičům pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Bohdana Blažková, matrikářka

SR A Z RO Č NÍKU

Dne 7. října 2006 se v přísálí kulturního domu v Halenkovicích konalo setkání spolužáků ročníku 1936, dnešních sedmdesátníků.
Zúčastnili se:
Přední řada zleva: Františka Blahová /Gajdošíková/, Josefa Bednaříková /Janišová/, Libuše Pospíšilová /Pavelková/, Vlasta Bernatíková /Marholtová/, Vlasta Burdová /Bilíková/, Josef Čevela, Jiří Pernička, Jiří Ochotský.
Druhá řada zleva: Karel Lochman, Radoslav Horka, Josef Škrabal, Josef Chocholatý, Oldřich Zapletal, Josef Kubičík, Vladimír Juřena.
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Tříkrálová sbírka 2007
Tříkrálová sbírka proběhne v Halenkovicích v sobotu 6. ledna 2007 v dopoledních hodinách. Tři malé koledníky Kašpara,
Melichara a Baltazara bude vždy doprovázet dospělá osoba, která se na požádání prokáže průkazem České katolické charity.
Taktéž zapečetěná pokladnička bude označena znakem této dobročinné organizace. Všem, kteří přispějí na potřebné děkujeme.
Jana Jelšíková

17. a 18. února 2007 – Halenkovice

20. ledna 2007 – sál KD Halenkovice

HASIČSKÝ PLES - Hraje kapela Václava Šubíka – VAŠTON. V
průběhu večera se vylosuje připravená tombola. Občerstvení zajištěno.
Srdečně Vás zve Sbor dobrovolných
hasičů Halenkovice

POZVÁNKY
NA KULTURNÍ AKCE

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

24. února 2007 – sál KD Halenkovice
27. ledna 2007 – sál KD Halenkovice

DĚTSKÝ KARNEVAL - Při tanci a soutěžích se vyřádí děti
všech věkových kategorií. Pro nejlepší masky a zdatné soutěžící
je připravena sladká odměna. Pořádá SRPŠ při ZŠ a MŠ Halenkovice.

POCHOVÁVÁNÍ BASY – Hraje kapela Václava Šubíka –
VAŠTON. Ukončení plesové sezóny a začátek masopustu. Humorným způsobem při pohřbu basy farář a kostelník „zveřejní hříchy“
našich spoluobčanů.
25. února 2007 – sál KD Halenkovice

3. února 2007 – sál KD Halenkovice

VÝROČNÍ SCHŮZE SVAZU ZAHRÁDKÁŘŮ

PERNÍKOVÝ BÁL – Hrají KABRŇÁCI. – Podávat se bude
valašská kyselice, voňavé perníkové cukroví a lahodná medovina.
Nebude chybět perníková tombola. Vystoupí taneční skupina ROKASO z Uherského Hradiště, která ve dvou vstupech předvede
standardní a latinskoamerické tance. Všechny Vás zve kulturní
komise při OÚ Halenkovice.
17. února 2007 – sál KD Halenkovice

RODIČOVSKÝ PLES – K tanci a poslechu hraje skupina
AVENTIS – Ples zahájí předtančením žáci 9. třídy ZŠ Halenkovice. Připravena bude bohatá tombola. Zve SRPŠ při ZŠ a MŠ
Halenkovice.
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Informace z farnosti
Začátky mší svatých v době vánočních svátků:
23. prosince (sobota) – 17.30 hodin – S platností nedělní mše
24. prosince (neděle) – 16.00 hodin - Štědrovečerní vigilní mše
- za účasti dětí
25. prosince (pondělí) – 11.00 hodin – Slavnost narození páně
26. prosince (úterý) – 11.00 hodin – sv. Štěpán
31. prosince (neděle) – 11.00 hodin – sv. Silvestr
1. ledna (pondělí)
– 11.00 hodin – Slavnost Matky Boží Panny Marie
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Fotbalová sezóna 2006/2007 v poločase
Tabulka po podzimní části III. třída – skupina A – muži

Tabulka po podzimní části Okresní soutěž – skupina A – žáci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mysločovice
Pohořelice
Provodov
Tlumačov
Halenkovice
Tečovice
Kostelec
Žeranovice
Jaroslavice
Louky
Lhota u Mal.
Spytihněv

11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
10
11

11
8
7
7
5
4
4
4
4
3
2
0

0
1
2
0
2
2
1
0
0
2
2
0

0
2
2
4
4
5
5
7
7
6
6
11

65 : 6
36 : 16
26 : 25
38 : 15
34 : 23
31 : 26
25 : 18
42 : 25
34 : 29
24 : 37
20 : 30
2 : 127

33
25
23
21
17
14
13
12
12
11
8
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.
10.
11.
12.

Napajedla B
Komárov
Příluky B
Tečovice B
Fryšták B
Březůvky
Halenkovice
Mysločovice
Mladcová B
Spytihněv B
Lhota u Mal.
Žlutava

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
7
6
6
5
4
4
4
4
3
2
1

0
2
2
2
2
3
3
2
1
2
1
2

2
2
3
3
4
4
4
5
6
6
8
8

40 : 14
20 : 16
28 : 15
35 : 33
32 : 23
21 : 21
17 : 25
22 : 26
18 : 27
20 : 18
13 : 24
12 : 37

27
23
20
20
17
15
15
14
13
11
7
5

Podrobný rozpis jednotlivých kol – muži
Kolo

Soupeř

Výsledek

Branky

Body

Skóre

Pořadí

1. kolo

Halenkovice - Tečovice B

3:6

Sudolský, Kníchal, Jurčík

0

3:6

10.

2. kolo

Lhota u Mal. - Halenkovice

4:1

Sudolský

0

4:10

11.

3. kolo

Halenkovice - Komárov

1:1

Strašák st.

1

5:11

11.

4. kolo

Žlutava - Halenkovice

1:1

Gabrhelík

2

6:12

11.

5. kolo

Halenkovice - Příluky B

2:2

Sudolský 2x

3

8:14

10.

6. kolo

Mysločovice - Halenkovice

0:1

Kníchal

6

9:14

10.

7. kolo

Halenkovice - Mladcová B

3:0

Gabrhelík, Abrahám, Sudolský 9

12:14

9.

8. kolo

Halenkovice - Fryšták B

3:2

Sudolský 3x

12

15:16

7.

9. kolo

Napajedla B - Halenkovice

6:1

Kocián

12

16:22

8.

10. kolo

Halenkovice - Spytihněv B

1:0

Vojtek

15

17:22

5.

11. kolo

Březůvky - Halenkovice

3:0

15

17:25

7.

Nejlepším střelcem v polovině sezóny je Jiří Sudolský s 8 brankami.
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BLAHOPŘEJEME
PROSINEC

75 let
Božena Čapková

50 let
Pavol Donoval
55 let
Jiřina Chudárková

Nová silnice 449

Zlámanec 232

85 let
Oldřich Rožnovský

Zádřinoví 86

Karel Žák

Chobotov 133

Dolina 492
95 let

60 let
František Brázdil
Drahomíra Hrbáčková
70 let
Lubomír Vojtášek

Hradská 332
Dolina 192

Marie Železníková

Járky 212

ÚNOR
Dědina 137
50 let

80 let
Ludmila Vičánková
Marie Cibulková

Hana Huťková
Katernice 117
Pláňavy 259

55 let
Ladislav Nováček

LEDEN

Záhumení 624

Kržle 391

60 let
František Gabryš

50 let
Jana Machalová
Zdeněk Kolečkář

Zádřinoví 69
Dolina 462

55 let
Ludmila Dohnalová
Jarmila Rapantová

Zádřinoví 200
Pláňavy 455

60 let
Vladimír Jambor
Jan Běhůnek
Josef Očadlík
Marie Šavarová

Na Díle 46
Dolina 193
Dolina 223
Dolina 524

Josefa Chmelíková

70 let
Vlastimil Horka
Adolf Vávra

Katernice 113
Hradská 448

90 let

U Svatých 368

65 let
Věra Vojtášková

Nová silnice 414

70 let
Jarmila Sudolská

U Svatých 556

75 let
Pláňavy 109

85 let
Marie Kadlečíková

Josef Ducháček

Obecnice 538

Zádřinoví 348

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