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Vánoční koncert
V adventním čase uspořádala halenkovická kulturní komise poslední akci roku 2008
– vánoční koncert, který se
uskutečnil v pátek 12. prosince. Voňavá vanilka, zelené jmelí, světýlka svíček a především
Staroměstská kapela to byly
hlavní atributy pravé vánoční atmosféry, jež se vytvořila
v celém sále. Muzikanti s kapelníkem Petrem Luběnou,
dirigentem Mgr. Jiřím Bajzou
i sólisty Martinou Šilhavíkovou a Pavlem Miklem dokázali to, že všichni přítomní alespoň na chvíli mohli zapomenout na starosti všedních dnů
a nechali se unášet něžně romantickými a vánočními melodiemi…
Staroměstská kapela představila v sólových skladbách
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i své malé interprety. Nelze
také zapomenout na dojemná
slova moderátora kapely, při
nichž jsme si uvědomili, že ať
si to chceme či nechceme přiznat, všichni bez rozdílu věku,
potřebujeme pohlazení – fyzické i slovní. Vždyť lidské teplo a pochopení blízkých dokáže rozpustit mnohé mrzutosti

i strasti, které každodenní život přináší.
Koncert byl účastníky hodnocen velmi pozitivně. Škoda
jen, že návštěvníci se dali počítat pouze v řádu několika desítek.
Po skončení koncertu bilancovali členové kulturní komise akce, které v průběhu roku

17 Podzimní házedla
19 Vítání občánků

2008 připravovali. Byl to Perníkový bál, košt slivovice, Prima jízda s módní přehlídkou,
rozsvícení vánočního stromečku a vánoční koncert. Z důvodu malého zájmu veřejnosti
se postupem času upustilo od
pořádání silvestrovských oslav.
Už nyní v předvánočním čase
však připravujeme nejbližší akce pro rok 2009. První
z nich bude jubilejní Perníkový bál, který plánujeme na 31.
ledna a na který jste všichni
srdečně zváni.
(dokončení článku na str. 2)
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Slovo starosty
Vážení občané Halenkovic, milí čtenáři!
Za několik dnů budeme slavit vánoční svátky.
Už rozsvícením první svíce na adventním věnci do
nás pozvolna vstoupila vánoční nálada. Právě ta nám
usnadňuje oprostit se od
starostí a shonu všedního
dne. Uvádí nás do stavu,
kdy chceme trochu rozjímat především v kruhu rodinném a v kruhu našich
blízkých.
Je jasné, že nejvíce se na
Vánoce těší ti nejmenší. Ale
žádný z nás není dost starý na to, aby se mu před
Vánocemi nevrátil alespoň
kousek dětství. Během dnů
a pak i hodin před Štědrým dnem narůstá napětí,
čím nás „Ježíšek“ obdaří
a jakou radost budou mít
naši nejbližší z našich dár-

ků. Většinou nečekáme velké
dary, potěší nás maličkosti,
pokud víme, že byly vybírány
s láskou. A právě takové dárky patří mezi nejmilejší, protože jsou dokladem toho, že
na nás někdo myslí.
Vánoce jsou také příležitostí k upevnění rodinných
a přátelských svazků a možnost vzpomenout na ty, kteří
již nejsou mezi námi. Ale tak
to již v životě chodí – radost
i smutek, štěstí i neštěstí jsou
velmi blízko u sebe. Život pokračuje dál. Je na nás abychom to zlé dokázali zmírnit.
Blíží se nový rok. Začínáme bilancovat. Udělali jsme
v tom končícím roce to, co
jsme měli, to co jsme mohli. Věřím, že každý z nás pracoval podle svých nejlepších
schopností a možností. Dlouze vyjmenovávat, to co bylo
v obci vykonáno, a to co nás
čeká, je zbytečné. Vše bývá
řečeno v halenkovickém
zpravodaji, na jednáních za-
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stupitelstva obce, v kabelové
televizi a na webových stránkách obce.
Mohu jen dodat, že intenzivně pracujeme na dokumentaci k odkanalizování obce a zbudování čističky odpadních vod. Doufám,
že tuto práci dotáhneme do
zdárného konce a následně
získáme potřebné dotace na
její zbudování. Také nás těší,
že jsme svými intervencemi
přiměli Zlínský kraj k celkové rekonstrukci silnice z Halenkovic do Napajedel. Radost máme i z práce Klubu
seniorů, který slaví rok od
svého otevření. (fotoreportáž
na str. 10 a 11).
Dovolte mi poděkovat
všem, kteří pracují pro obec
Halenkovice. Všem spolupracovníkům, dále zaměstnancům obce a našim obětavým
občanům. Výsledek veškeré
naší práce byl vždy dílem kolektivním. I v příštím roce bychom rádi pokračovali v dob-

ré spolupráci občanů, spolků
i různých místních ﬁrem.
Vánoce a Silvestr přede
dveřmi neznamená stres
a shon. Dopřejte si oddechový čas, důkladně si odpočiňte a uvolněte. Využijte tento čas na obnovení
svých sil, věnujte se rodinám a dětem, uvědomte si,
že práce je důležitá součást
života, ale není to jeho součást jediná.
Do roku 2009 vám všem
přeji pevné zdraví, hodně
štěstí, dobré sousedy a kolegy. V partnerském životě
lásku, porozumění a toleranci. Ať je každý náš den
plný radosti. Ať v sobě najdeme sílu a schopnost bránit dobro, čest a pravdu. Ať
do nastávajícího roku 2009
vstoupíme dobře a úspěšně
jím projdeme až do konce.
To vše Vám přeji i jménem zastupitelstva obce
Halenkovice.
Jaromír Blažek

provaz, což je pro pořádání
mnohdy organizačně náročných akcí velmi důležité.
Věřím, že kulturní akce, které připravujeme, se budou návštěvníkům líbit, budou se jich
rádi a v hojném počtu účastnit
a také budou ve vašich srdcích
zanechávat jen ty nejlepší dojmy.
K nastávajícím svátkům vánočním přeji všem halenkovickým občanům jménem svým

i jménem všech členů kulturní komise pohodu v rodinách, stálé zdraví a optimismus, ochotu pomoci těm, kteří to potřebují a pro všechny
ať máme vždy v zásobě dobré slovo včetně nezbytného
úsměvu, i když nám zrovna
není ani do řeči ani do smíchu. Vždyť nastal vánoční
čas a lidé by měli mít k sobě
o něco blíž …
PaedDr. Marie Kašíková

Vánoční koncert
(dokončení ze strany 1)
Další v pořadí je košt slivovice, dále setkání starších občanů naší obce a další. Chtěla bych na těchto řádcích
připomenout skutečnost, že
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postupem času se z lidí, kteří
dělají kulturu v obci již několik let a také z lidí, kteří se do
kulturní komise přidali docela nedávno, vytvořil kolektiv,
který dokáže táhnout za jeden
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Z jednání rady a zastupitelstva obce listopad až prosinec
RO vzala na vědomí
• zprávu Zhodnocení rizik plynoucích z existence neopálených náložek TNT ve vrtech
pro geofyzikální průzkum
v katastru obce Halenkovice
a návrhy opatření z Ministerstva životního prostředí, odbor
ochrany horninového a půdního prostředí a zápis z kontrolního dne 17. 10. 2008
• žádost o poskytnutí příspěvku na rok 2009 - Myslivecké sdružení Podlesí Halenkovice
• žádost o poskytnutí příspěvku na rok 2009 - Svaz tělesně
postižených ČR - místní organizace Halenkovice
• žádost o poskytnutí dotace
2009 – Klubíčko, speciální
mateřská škola, Tlumačov
• geometrické plány na rozdělení pozemků parcel. č. 2214,
2219/1, 2219/2 a 3606/2,
3606/3, 3606/37
• vyúčtování 1 320 Kč z prodeje vyřazeného nábytku (lavice, židle) z majetku ZŠ a MŠ
Halenkovice.
• žádost o poskytnutí dotace na
rok 2009 - TJ Halenkovice
• žádost o dotaci na rok 2009
– Klub seniorů
• výroční zprávu a pozvánku
na valnou hromadu Spolku
pro obnovu venkova ČR

• pozvánku na valnou hromadu Mikroregion Otrokovicko
– rozpočet 2009
• žádost o příspěvek na pořízení pomůcek - Základní a mateřská škola speciální Uherské Hradiště

RO schválila
• žádost o poskytnutí příspěvku na vstupné na koncert
Moravanky pro členy Klubu
seniorů Halenkovice ve výši
3000 Kč. Vyúčtování bude
předloženo
• rozpočet na rok 2009 pro
Sbor dobrovolných hasičů
Halenkovice
• žádost o pořádání zábavy –
Alkaline + Darkil 16. 5. 2009
od 19:00 do 02:00 hodin, pořadatel p. L. Švejčara zajistí
pořádek a úklid
• žádost o zapůjčení letištní plochy v obci Halenkovice z důvodu pořádání automobilového slalomu dne
14. 12. 2008 od 7–16 hodin.
Pořadatel p. S. Roháček zajistí bezpečnost všech zúčastněných a úklid po akci
• uzavření smlouvy mezi Obcí
Halenkovice a ZDV Halenkovice – podnájemní smlouva na travnaté hřiště Vrchovice pro modeláře do roku
2012.

Poplatky v roce 2009
Poplatky pro rok 2009 zůstávají v původní výši. Výběr bude
probíhat od února do konce března, vždy v pondělí a středu
od 8 do 17 hodin v kanceláři OÚ.
ODPAD
400 Kč/osoba s TP v obci
400 Kč/nemovitost - chalupáři
KABELOVKA
PES

1560 Kč/rok rozšířená
840 Kč/rok základní
100 Kč/pes (i každý další)

Nezaměstnanost v Halenkovicích
Ke dni 30. 11. 2008 bylo v Halenkovicích registrováno 58 uchazečů o práci, míra nezaměstnanosti tedy činila
7,03%. Celkový počet práceschopných obyvatel k tomuto
datu byl 825.

• dohodu o využití pozemku
k rekonstrukci retenční nádrže mezi Obcí Halenkovice
a Lesy ČR Hradec Králové
• smlouvu o přistoupení Obce
Halenkovice do vnitropodnikové sítě uzavřené mezi ﬁrmou T-mobile a Městem Napajedla. Dodatek č. 1 rámcové smlouvy č. 7595816. Jedná se o služební mobilní telefony
• nákup vánoční světelné výzdoby na sloupy veřejného
osvětlení v počtu 6 kusů do
výše 40 000 korun.
• nákup nového PC - hardwaru
a softwaru pro vybavení kabelové televize z důvodu poruchy na zastaralém PC.
• nájemní smlouvu č. 225 a č.
433 mezi ZDV Halenkovice
a Obcí Halenkovice o pronájmu pozemků
• dodatek ke smlouvě o nájmu
a provozování plynárenského
zařízení č. 3598 (pro neplátce DPH) mezi Obcí Halenkovice a JMP Net s.r.o. Brno
• dle usnesení č. 3/10/2008
zakoupení ozvučovacího zařízení do obřadní síně za celkovou částku 4 000 Kč
• vyvěšení obecního praporu
na budově obecního úřadu
• nákup softwaru systému
KEO-X na evidenci obyvatel,
matriku, vidimaci a legalizaci a elektronickou podatelnu,
která je zároveň propojena
s Czech Pointem.

RO neschválila
• žádost o zřízení veřejného
osvětlení k domu č. p. 494.
• umístění placené reklamy na
portál Regionweb

RO se zabývala
• programem Veřejná informační služba knihoven VISK –
ICT a možností získání dotace
• přípravou výběrového řízení na výměnu oken v budově OÚ (osloveno 20 ﬁrem, 6
ﬁrem v užším výběru), výběrového řízení na techniku –
malotraktor (osloveny 3 ﬁrmy), výběrového řízení na

příslušenství k malotraktoru
(osloveny 3 ﬁrmy), výběrového řízení – veřejná zakázka –
kanalizace stoka „K“ – Katernice – Dolní Konec (osloveny
3 ﬁrmy).
• vytvořením rozpočtu na
rok 2009. Součástí projednávaného návrhu rozpočtu
je rozpočet Základní školy
a Mateřské školy Halenkovice, příspěvkové organizace.
Rada obce doporučuje tento
návrh ke schválení zastupitelstvu obce, které se koná
11. 12. 2008

RO byla seznámena
• s vyúčtováním elektrické
energie za veřejné osvětlení
v obci – p. Janeček. Úspora
za půl roku činí 44 tisíc korun. Úsporná opatření (vypínání VO) budou pokračovat
i nadále
• s výsledky výběrových řízení. Vybráni byli: okna OÚ –
Termolux, Valašské Meziříčí,
malotraktor – Wisconsin Engeneering, Prostějov, příslušenství k MT – Rehos, Uherské Hradiště.

ZO vzalo na vědomí
• plnění usnesení z minulého
zasedání
• zprávu o činnosti rady za
uplynulé období

ZO schválilo
• záměr prodeje komunální
techniky (malotraktor Slávia
s předním nakladačem, vlečkou a pluhem) za maximální
cenu.
• přistoupení ke smlouvě sdružení MAS Severní Chřiby
a Pomoraví – projekt „Vybavení pro aktivní kulturní a společenský život“. Podíl obce ve
výši 46 000 Kč Dotační program LEADER z ministerstva zemědělství ČR ve výši
cca 1,2 mil. korun. (Celkově
sdružení MAS získalo dotace
ve výši cca 3,6 mil. Kč.)
• rozpočet na rok 2009 v předneseném znění
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Rozpočet obce Halenkovice na rok 2009
Druh příjmů
daň z příjmu FO ze závislé činnosti
daň z nemovitosti
daň z přidané hodnoty
daň z příjmu FO z kap. výnosů
daň z příjmu FO ze samost. výděl. činnosti
daň z příjmu PO
daň z příjmu PO za obec
dotace obci
odvod výtěžku z provozu VHP
poplatek za odpady
poplatek za provoz VHP
poplatek za veřejné prostranství
poplatek za znečišťování ovzduší
poplatek ze psů
poplatky za provoz kabelovky
pronájem bytu
pronájem hřbitovních míst
pronájem nebytových prostor
pronájem plynovodu
pronájem sálu
pronájmy pozemků
příjem za prodej popelnic
příjmy z úhrad dobývacího prostoru
příjmy z úroků
příjmy z pronájmu AVONET
příjmy za služby
příjmy za správní poplatky
příjmy za třídění odpadu
příspěvky na výstavbu TKR
zůstatek z roku 2008 - převod
příjmy celkem

Částka v Kč
2 660 000 Kč
712 000 Kč
4 530 000 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč
3 800 000 Kč
100 000 Kč
409 000 Kč
15 000 Kč
745 000 Kč
20 000 Kč
32 000 Kč
2 000 Kč
34 000 Kč
377 000 Kč
13 000 Kč
30 000 Kč
145 000 Kč
215 000 Kč
45 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
120 000 Kč
43 000 Kč
75 000 Kč
2 000 Kč
35 000 Kč
65 000 Kč
20 000 Kč
2 500 000 Kč
17 174 000

Druh výdajů
rekonstrukce kanalizace a ČOV – část Katernice
el. zabezpečení budovy a monitor. kamera
příspěvek na provoz základní a mateřské školy
splátka úvěru
úroky z úvěru
deratizace v obci
dopravní obslužnost
rozbory vody
opravy místních komunikací (MK)
posyp+materiál+značení
zimní údržba a sečení kolem MK
projekt - oprava MK
údržba budovy OÚ
výstavba bezdrátového rozhlasu (IVVS)
plat za obsluhu kabelové televize (TKR)
el. energie TKR
platby za provoz TKR
opravy TKR
poplatek OSA za distribuci
odměna - kronikářka
el. energie - veřejné osvětlení (VO)

Částka v Kč
3 500 000 Kč
100 000 Kč
3 060 000 Kč
600 000 Kč
210 000 Kč
25 000 Kč
87 000 Kč
20 000 Kč
500 000 Kč
60 000 Kč
130 000 Kč
300 000 Kč
800 000 Kč
400 000 Kč
29 000 Kč
44 000 Kč
450 000 Kč
100 000 Kč
3 000 Kč
13 000 Kč
360 000 Kč
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Druh výdajů
opravy - VO
údržba plynovodu
nový územní plán
tisk Halenkovického zpravodaje
odměny - sbor pro občanské záležitosti
nákup materiálu - matriční činnost
věcné dary jubilantům, vítání dětí
příspěvek na činnost – SOKOL, biatlon, pohádka, modeláři, včelaři, myslivci aj.
dotace Hal. farnosti –opravy staveb
vývoz nebezpečného odpadu
vývoz odpadu
vývoz odpadu PET a sklo
nákup nových popelnic
platy pro obsluhy sběrných dvorů
voda - hřbitov
rozšíření urnového háje
digitální mapy
platby za právní služby
výkupy pozemků
opravy křovinořezy, sekačky aj.
příspěvek na obědy důchodcům
pečovatelská služba Napajedla
DDHM pro SDH
el. energie dílny hasičárna
poplatky za telefon - velitel SDH
odměny pro členy zastupitelstva
platy zaměstnanců
sociální pojištění
zdravotní pojištění
pojištění zaměstnavatele
náhrada mzdy při prac. neschopnosti
plat knihovnice
knihy, noviny, literatura
hardware
software
materiál - kancel. potřeby, čistící prostředky aj.
voda
el. energie budova OÚ
plyn
pohonné hmoty
služby pošty - roznáška novin
služby pošty - poštovné
poplatky za telefon, mobil
služby peněžních ústavů+pojištění majetku
právní služby
poplatky za školení
zpracování mezd
ostatní služby - služby geometra, revize
komínů, čištění septiků, atd.
pohoštění
dotace pro mikroregiony
dotace svaz měst a obcí (SMO)
výdaje celkem

Částka v Kč
50 000 Kč
116 000 Kč
100 000 Kč
80 000 Kč
3 000 Kč
5 000 Kč
30 000 Kč
150 000 Kč
100
50
750
30
20
72
2
200
5
50
209
65
10
20
100
145
5
800
1 160
500
220
8
40
25
20
100
30
50
20
280
160
80
3
15
50
80
60
10
30

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

160 000 Kč
15 000 Kč
97 000 Kč
3 000 Kč
17 174 000
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Mikuláš v MŠ
Čertovská besídka

Čertovská besídka

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

Vánoční nadílka
Světélkování

Čertovská besídka
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Vandalismus na hřišti

Výtvarná soutěž
Žáci naší školy se zúčastnili divadelního festivalu
„Pohádková skládanka“, který pořádal Klub kultury Napajedla a Divadelní soubor
Zdeňka Štěpánka. V rámci
festivalu probíhala i výtvarná soutěž, do které se zapojili všichni žáci naší školy.
V kategorii kolektivů se na
prvním místě umístili žáci
školní družiny se svojí „pečenou pohádkou“ O kůzlátkách, viz foto. Na třetím
místě se umístili žáci 1. ročníku s kašírovanými kůzlátky a vlkem.
Kategorie:
• 1. a 2. tř. - 2. místo Marek Vašek 2. tř.

• 3.–5. tř. - 3. místo Tomáš
Němec 5. tř.
• 6.–9. tř. - 1. místo Adéla
Stuchlíková 7. tř., 2. místo Žaneta Přivřelová 9. tř.
a Adriana Dundálková 7.
tř., 3. místo Pavla Svárovská 7. tř.
Ceny byly předány ředitelem Klubu kultury přímo žákům ve škole v Halenkovicích.
Jsme velmi rádi, že nás naši
žáci tak dobře reprezentovali. Přejeme jim ještě mnoho
cen ve výtvarných soutěžích.
Poděkování patří také vyučujícím paní učitelce Bohdaně
Ambrožové, Martě Musilové
a Ludmile Essenderové.
J. Tělupilová

Školní sběry
V 1. pololetí školního roku
2008/2009 se na naší škole
uskutečnily dva sběry. Hned
v září to byl sběr šípků, který
neměli žáci zrovna lehký. Určitě si pamatujeme, že počasí
bylo opravdu „psí“. I přesto se
nasbíralo celkem 442,5 kg šípků. Nejlepší „sběrači“ a nejlepší „třídy sběračů“ jsou uvedeny
v tabulce 1.
Nejlepší třída I. stupně (dle
Ø na žáka): 2. třída – tř. uč.
Petra Cívelová – Ø 3,53 kg/
žáka.
Nejlepší třída II. stupně (dle
Ø na žáka): 7. třída – tř. uč.
Marta Musilová – Ø 4,33 kg/
žáka.
V říjnu se konal již tradiční
sběr papíru, který byl letos ve
znamení změn, špatného počasí a ostudného konce ze strany

místních „hrdinů“, kteří zaneřádili fotbalové hřiště novinami, které si „vypůjčili“ ze sběrného kontejneru (viz foto).
Za dva dny se vybralo
8800 kg časopisů, 2200 kg
novin a 2510 kg lepenky,
což dohromady činí 13 510 kg
sběrového papíru. Nejlepší žáci
jsou uvedeni v tabulce 2.
Nejlepší třída I. stupně:
1. třída – tř. uč. Jarmila Tělupilová – 1534 kg.
Nejlepší třída II. stupně:
7. třída – tř. uč. Marta Musilová – 1720 kg.
Na závěr bych chtěl touto
cestou poděkovat všem zapojeným do letošního sběru,
protože navzdory špatnému
počasí odvedli velký kus práce. Děkuji.
Michal Palúch

Tabulka 1.

Vánoční vtipy

☺☺☺

Říká kapřík chlápkovi, který ho nese v síťovce domů: „Hele,
nemohl bych už mít pokoj? Před chvílí jsem byl v rybníku,
potom v kádi a ty mne táhneš do vany. To bych rád věděl,
kde skončím večer.“

Víš, co chtějí naše děti k Vánocům? Jana chce panenku, Pepíček
vojáka .... No to je dneska, za pár let to budou chtít obráceně.

Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě.
Zeptal se předvedeného muže:
„Za co jste tady?“
„Za předčasné vánoční nákupy.“
„To přece není žádný přestupek. Jak brzy jste nakupoval?“
„Dvě hodiny před začátkem otvírací doby.“

Halenkovice_055-korektura.indd 6

Třída
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

Jméno
Vlachynský D.
Fischerová L., Polomíčková M.
Švejčarová M.
Kociánová K.
Vávrová Š.
Juračka T.
Vojáčková M.
Jaroňková L.
Zapletalová N.

Celkem (kg)
13
8
8,2
8,3
12
7,5
12,6
3,3
9,9

Jméno
Hrbáčková K.
Hujíček M.
Huťka O.
Kocián M.
Vávrová Š.
Cirok R.
Košábek F.
Němec R.
Ciroková M.

Celkem (kg)
294
131
202
187
210
237
223
196
238

Tabulka 2.
Třída
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

19.12.2008 7:20:56

7

č. 55 / PROSINEC 2008

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Školní družina
O školní družině se toho
moc neví, ani se o ní moc nemluví. Školní družina se bere
asi tak, že se děti po vyučování hlídají. Někdo se o ně postará v době, kdy jsou rodiče
v práci. Omyl! Se školní družinou je vše úplně jinak.
Od loňského školního roku
pracuje podle ŠVP (školský
vzdělávací program) pro školní družiny. Z něho se vychází
při vypracování ročního plánu.
Ten pak slouží jako podklad
pro plány týdenních činností
(jsou k vidění na dveřích do
ŠD). Týdenní rozvrh činností
je daný a je pravidelně obměňován. Náplň je pestrá. Navazuje na vědomosti a dovedností dětí doposud získané doma,
v mateřské a základní škole.
Zužitkujeme tedy vše, co už
jsme se naučili. Ale hlavně,
vždy zažíváme něco tvořivě nového.
Ať už je to v činnosti rekreační, zájmové a odpočinkové,
či tělovýchovné a sportovní
nebo ve výtvarných, pracovních a přírodovědných činnostech. Což takhle dokonce
činnosti literární, hudební,
společensko-prospěšné nebo
dokonce sebevzdělávací? Anebo PC práce i hry? Prostě od
každého trochu. A co teprve
soutěže v těchto oblastech? Že
jsme po vyučování unavení?
To přece vůbec nevadí, s tím
se počítá. Po obědě relax při
trošce počteníčka na pokračování. A hurá do toho. Moc

nás všechny činnosti baví,
a to hlavně proto, že my přece
vůbec nic nemusíme. Pro nás
žádné zvonění neplatí. A co
je nejdůležitější, nehrozí nám
žádné známky.
Abyste se moc neunavili,
přejdeme k už „tradičním“
akcím: V září jsme soutěžili
v Drakiádě - fučák byl dobrý
(viz foto). V říjnu jsme ověřili svoji zdatnost v Podzimní lehko-atletické olympiádě,
ale také jsme si zajeli na výlet
do Zlínského muzea. Listopad
byl pošmourný, utkali jsme se
tedy v Šipkiádě a upekli podzimní ježečky ze slaného těsta. Za každou účast v soutěžích byly všechny děti odměněny „praktickým“ diplomem

Zima je tu
Anna Graclová, 7. tř.
V oblacích se ztratil poslední drak,
místo něj se objevil sněžný mrak.
Na střechy sněhové vločky dopadají,
dětičky si sáňky vytahují.
V onen den se dětem oči rozzáří,
světélka na stromečku rázem zazáří.
Ježíšek dárky rozděluje,
všem dětem radost naděluje.

a ti nejlepší i věcnou cenou.
Tímto móóóc a ještě víc děkujeme SRPŠ, které všechny
tyto naše akce ﬁnančně sponzoruje.
Každou středu si pravidelně
nejen prohlížíme, ale už i půjčujeme krásné knížky v místní knihovně u ochotné, velmi
znalé a vstřícné paní Dubové.
Chtěli bychom jí poděkovat
a popřát hodně zdraví i trpělivosti s námi, nejmladšími
čtenáři.
A je tady prosinec. Mikulášská a vánoční výzdoba, přáníčka láskyplně vyrobená drobná pozornost pod stromeček, dopisy Ježíškovi, no a samozřejmě koledy, vánoční písně i básničky. Třeba o sněhu,

který zatím „furt“ ještě není.
Co nás ještě čeká? Samozřejmě plno další práce v radosti,
smíchu a veselí. Pochopitelně trošku i toho nevinného
pošťuchování, někdy i zlobení. Ale jsme přece jenom děti
a hlavně přijde Ježíšek!
Ještě dodatek - ŠD navštěvuje denně 25 žáků a dalších 11
využívá tuto malinkou, přesto
však pohodovou místnost sice
jen občas, ale pravidelně.
PS Ježíškovi: Těšíme se na
naši novou a velkou místnost.
Předem děkujeme.
Co na závěr?
Veselé a pohodové Vánoce,
a to nejvzácnější v novém roce
vám všem přejí děti ze školní
družiny a Ludmila Essenderová.

Zaměstnanci Základní a Mateřské školy
v Halenkovicích přejí všem občanům
naší obce příjemné prožití vánočních
svátků naplněných štěstím a rodinnou
pohodou a v novém roce hodně zdraví,
spokojenosti a dobré vůle v mezilidských
vztazích.
w w w.ha le nkovi c e. c z
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Vánoční strom 2008
Vážení občané, milí hosté,
srdečně Vás vítám na dnešním slavnostním shromáždění
u příležitosti rozsvícení vánočního stromu v naší obci.
Dnes mnozí z nás zapálí první vánoční svíčku na adventním
věnci a zahájí tak období nejkrásnějších svátků v roce, svátků, které slaví lidé na celém světě a vyjadřují jimi odvěkou touhu po míru, klidu a vzájemné
toleranci...

Těmito slovy přivítala paní
uč. Hana Huťková všechny, kteří se přišli v neděli
30. 11. 2008 podívat na rozsvícení halenkovického vánočního stromu. Osvětlené
prostranství před obecním
úřadem bylo připraveno na
vystoupení, která si pro tuto
příležitost připravily děti
z mateřské školy Beruška Halenkovice, základní školy Halenkovice a základní umělec-

ké školy Napajedla, ale nejen
ony.
Na začátku programu starosta obce pan Jaromír Blažek, přednesl projev, ve kterém
poděkoval všem, kteří pracují
pro blaho obce, zaměstnancům obce, spolupracovníkům
a obětavým občanům. Krátce
shrnul dění v obci v letošním
roce a plány pro rok následující. Na závěr své řeči popřál

všem přítomným spokojené
prožití Vánoc a úspěchy v novém roce.
Děti z MŠ a ZŠ Halenkovice a ZUŠ Napajedla předvedly
program složený z písniček,
koled, říkanek a vánočních
básniček. Součástí pásma
bylo také vystoupení zpěvaček rockové skupiny Darkil
Zuzany Kříčkové a Kateřiny
Gregorové, sourozenců Pet-

ra a Miloslava Navrátilových
z Kržlí, sólistů dechové hudby Topolanka a folklorního
souboru „Pozdní sběr“ pod
vedením primáše Cyrila Bureše.
Během více než hodinového
programu se na Halenkovice
pomalu spouštěla tma, která
ještě více podtrhla adventní
náladu. Očekávání se týkalo,
samozřejmě, příchodu Mikuláše. Některé děti se bály, jiné
těšily. Po skončení programu
z útrob budovy obecního úřadu vystoupil Mikuláš se svou
družinou. Pomalu přistoupil
k vánočnímu stromu a svým

Halenkovice_055-korektura.indd 8
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Ten předvánoční čas…

kouzlem jej rozsvítil. Kouzelnou atmosféru dokreslovali
muzikanti z Topolanky.
Od první adventní neděle
tedy zdobí prostranství před
obecním úřadem Halenkovice
vánoční strom. Ještě než jej
Mikuláš rozsvítil, bylo třeba
udělat hodně práce.

běhlo 23. 11. 2008 a podíleli
se na něm členové sboru dobrovolných hasičů Halenkovice
(kácení a úprava kmene), pan
Petr Markovec (jeřáb), Jiří Pavelka (převoz) a členové rady
obce. V týdnu před slavnostním rozsvícením byl strom
opatřen výzdobou a osvětlením, které instalovali pan Zdeněk Pecha a Josef Janeček.
O osvětlení hvězdy se postaral
Martin Gregor.

Halenkovický vánoční strom
je šlechtěný stříbrný smrk,
který věnovali manželé Jiřina
a Josef Gajdošíkovi z Dědiny.
Převoz a usazení stromu pro-

Halenkovický vánoční strom
není ani nejvyšší, ani na něm
nezáří nejvíce žárovek, přesto
je krásný a jedinečný - vždyť
vyrostl v Halenkovicích. R.J.

Asi nejsem sám, kdo každoročně vnímá, že se proměnilo předvánoční období v naší
zemi v nesmyslnou honbu za
dárky. Mladí i staří jsou přímo posedlí touhou nakupovat.
Původní cíl vzájemného obdarování se ztratil někde v nedohlednu. Jen se běhá a shání. Sdělovací prostředky chrlí
stále nové reklamy a moderní
človíček se v nich zmítá jako
loďka na rozbouřeném moři.
Snadno se zapomíná, že k velmi důležitým prvkům našich
snah o ideální sváteční pohodu patří především krásné
vztahy k našim blízkým. Sebevětším dárkem nezastřeme
trhliny nedorozumění vytvořené mezi námi navzájem. Šířit
kolem sebe upřímnou radost
bylo každodenní snahou našich předků. Jak málo stačilo
k tomu, aby se dětské oči rozzářily světlem ničím nezkalené
radosti.
Vánoční období nabízí možnosti prožít něco krásného, povznášejícího. Ovšem jen „tomu
komu se nelení, tomu se zelení.“ Ušlechtilé vztahy k lidem
nám nepadnou do klína samy

sebou, musíme je pracně vytvářet vlastním úsilím. To vyžaduje častokrát sebezapření,
vlídnost a též štědrost. Štěstí
se nehledá, ani není výsledkem
námi nezapříčiněné náhody,
ale je to trvalý stav duše, na
jehož vzniku se podílíme svým
vlastním úsilím a které nám
nemůže odcizit nějaký neúspěch ani jiná vnější nepředvídanost. V lidském nitru je ta
pokladnice, kde mol a rez nic
nesžírá a kde zloději nemohou
krást.
Atmosféra Vánoc má v sobě
něco posvátného, co se dotýká i duchovního rozměru člověka. Rád bych vás pozval na
vánoční bohoslužby, které se
budou konat v halenkovickém
kostele sv. Josefa. Na Štědrý
den bude bohoslužba pro děti
v 16 hodin, 25., 26., 28. a na
Nový rok v 10:15 hodin.
Otevřeme oči, uši a hlavně
srdce podmanivému kouzlu
Vánoc, abychom obohatili nitro našich blízkých i své daleko
víc než ti, kteří se spoléhají na
hmotnou cenu nejrůznějších
dárků.
Bohumil Kundl

w w w.ha le nkovi c e. c z
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moniku zahrál Marek Blaha
a zazpíval a zahrál i pan Josef
Švejčara. Přání ve tvaru srdíčka všem ženám připravily děti
z mateřské školy.

Kronika činnosti Klubu seniorů
2. 12. 2007 – Otevření
Klubu seniorů – při rozsvícení halenkovického vánočního
stromu 2007. Klub je v přízemí budovy KD. Akce byla spojena s prohlídkou a malým pohoštěním.

Přednáška o zdraví a předvedení zdravotních pomůcek na
léčbu kloubů a páteře ﬁrmy
R.V.L. z Trenčína.
17. 12. 2007 – Sváteční
předvánoční náladu zpříjemnila písničkami a hrou na kláve7. 1. 2008 – Pro nepřízeň
počasí malá účast. Provedení
inventarizace zařízení klubu
a doplnění programu činnosti.
14. 1. 2008 – Povídání
o zdravé výživě a dietách
28. 1. 2008 – Ukázka cvičení s balony pro seniory. Pro
zájem seniorů se uskutečnily
další cvičení v tělocvičně zá-

3. 12. 2007 – Proběhlo
seznámení s činností klubu. Na
základě návrhů od seniorů se
tvořil program na další rok.

10

31. 3. 2008 – Beseda
s knihovnicí paní Marií Dubovou o místní knihovně a knihách. Po skončení proběhla
prohlídka knihovny.

sy paní Josefa Brázdilová. Přidal se i pan Josef Švejčara se
svou harmonikou.

14. 4. 2008 – Povídání
o včelaření a medu s paní Janou Očadlíkovou.
28. 4. 2008 – Přednáška o první pomoci s paní
Mgr. Jarmilou Tělupilovou.
12. 5. 2008 – Promítání
záznamu z „Výletu do pohádky 2007“ spojené s pozvánkou
na letošní jubilejní 20. ročník.

10. 12. 2007 – Výroba
vánočních svícnů pod vedením paní Mileny Košábkové.
kladní školy. Paní Ludmila Karbowiaková seznámila přítomné
se změnami ve zdravotnictví.
11. 2. 2008 – Povídání s kronikářkou obce paní
PaedDr. Marií Kašíkovou na
téma jak se tvoří kronika.
25. 2. 2008 – Přednáška
policie ČR Napajedla – Ochrana seniorů před nebezpečími
dnešní doby (podvodníci, zloději atd.)
10. 3. 2008 – Oslava mezinárodního dne žen – na har-
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Moravanky a Vánoční koncert
Staroměstské kapely.

26. 5. 2008 – Oslava
80. narozenin paní Anny Kuřinové.

10. 9. 2008 – Výlet lodí
ze Spytihněvi k bělovskému
jezu a zpět. Pro všechny nádherný zážitek. Počasí přálo.
22. 9. 2008 – Promítání
letošního 20. ročníku „Výletu
do pohádky“
6. 10. 2008 – Prohlídka
halenkovických kronik z let
1950 a 1980.
20. 10. 2008 – Přednáška o alternativním léčitelství
a přírodní léčbě.
15. 12. 2008 – Vánoční
posezení s písničkou – ohlédnutí za rokem 2008
Poznámka: O sváteční výzdobu Klubu seniorů se celoročně starají děti a paní učitelky z MŠ Halenkovice.
Z Halenkovic se odstěhovaly členky klubu paní Anna
Zapletalová, Božena Bilíková
a Česlava Rujbrová. Posíláme
jim pozdrav do nového bydliště.
připravila Božena Chytilová

9. 6. 2008 – Prohlídka
hasičské zbrojnice. Velitel hasičů Josef Gabrhelík ml. seznámil seniory s činností hasičského sboru a provedl protipožární osvětu.
23. 6. 2008 – Posezení –
Rozloučení před prázdninami.
8. 9. 2008 – Setkání po
prázdninách a dovolených. Plánování výletu lodí po Moravě.

3. 11. 2008 – Kosmetika pro seniory – péče o pleť.
Přednášela a ukázky předvedla
paní Věnka Jadrníčková.
18. 11. 2008 – Sociální
problematika seniorů - přednášela Mgr. Radana Dundálková.
1. 12. 2008 – Povídání
o domově pro seniory v Otrokovicích připravila paní Chytilová. Poté následovala příprava programu na vánoční posezení. Pozvánka na koncert

w w w.ha le nkovi c e. c z
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Koncert dechové hudby Moravanka
V předvánočním shonu zastavit se a vyrazit za kulturou?
Jasně že ano, proč ne?! Pan
Radek Kocián se odvážil v tomto uspěchaném čase pozvat
nejznámější dechové těleso brněnskou Moravanku do Halenkovic. I když měl jako hlavní organizátor pořádné starosti
s přípravou a účastí hostů - nakonec se jich sešlo téměř 300.
Na Halenkovice a omezenou
kapacitu sálu obrovský počet.

A kdo přišel, nejen že samozřejmě nelitoval, ale všichni
oslovení posluchači neskrývali
nadšení, radost a někteří i slzičky dojetí z báječného koncertu. Členové Moravanky pod
vedením pana Jana Slabáka
vystoupili v plné parádě a nakazili celý sál svým optimismem, vitalitou a očividnou radostí z hudby a zpěvu. Vždyť
jak říkala paní Ivanka Slabáková, jejich dílo vychází přímo
ze srdíčka.

Celý koncert moudrým
a úsměvným slovem uváděla právě paní Slabáková, která je také zároveň moderátorkou pořadu Českého rozhlasu
Brno, Morava krásná zem. Už

přes vlny rozhlasu se domlouvala se svými věrnými posluchačkami na setkání, které se
na sále uskutečnilo. Osobně se
pozdravila s paní Cibulkovou
a paní Riedlovou (viz foto), popřála k osmdesátým narozeninám panu Jaromíru Prokopovi.
Zdravila a poznávala všechny
příznivce nejen svého pořadu,
ale samotné Moravanky.
Všichni muzikanti se mezi
hosty pohybovali jako staří dobří známí. Škoda jen, že

nebyl prostor na tanec. Už
po prvních známých písních
by tančil celý sál. Moravanka
se s publikem rozloučila písní Morava krásná zem. Zpívali
všichni.
Díky za fantastický zážitek a také za všechny úsměvy
a vlídná slova. Organizátorům
patří dík za pevné nervy a starostlivost. Příznivci Moravanky
mohou navštívit internetové
stránky www.moravanka.net.
Pája

Vánoční rady a pověry
Ke Štědrému dni se
pojí několik pověr, na které
věřily převážně naše prababičky a díky kterým se tyto
rituály dochovaly 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
uskuteční, obejde-li dívka devatero stavení a z každého přinese skrojek vánočky.
Po večeři je dobré hodit střevícem za hlavu. Budeli ukazovat špičkou k výcho-
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du, 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,
přepočítá je a jejich počet je
sudý, vdavky jsou na cestě.
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Chřibští pytláci
„Hrad Buchlov, vypínající se
nad městečkem Buchlovice,
leží na mohutných skaliskách
jednoho z nejvyšších kopců
Chřib“.
To je úvod „Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlově“. O tom, že se zde pytlačilo
od pradávna, svědčí tyto hrůzostrašné zápisy:
„Léta páně 1562 vo Svatém
Vítě vzat jest v horách buchlovských Vašek Jurků z Břesovic. A ten líčel sídla na zvěř
před Svatým Klimentem a na
Buchlov dodán a v outerý
před Svatým Janem Křtitelem
popravčím jest tázán. Vyznal,
že před deseti léty byl nějaký
Štědroň v Březovicích a jej učil
sídel na zvěř a sopíků na zajíce stavěti a od té chvíle von
lapával v horách a lesích zvěř
a nyní od Svatého Ducha, že
jednu lani a dvé mladých zvěří
a srnu popadl a to doma s čeledí strávil a tím živ byl. Prvních, že počtu neví. Týž pověděl, že sopíky na zajíce líčel
v březovských a jiných lesích
a zajíce lapal i jinú zvěř, kdež
mohl. Než kdo pomáhal a nosil, aby se neptali. Než počtu
zvěří, že neví, co v těch letech
zlapal. Týž vyznal, že v buchlovských horách dvé sídel na
Kozím hřbetě políčené měl
pod horků a při třetím jest od
holomkův vzat.
A tak víc trápen není a je voběšenej v kožích srních a zvířecích a nad ním jelení rohy
přibity.
Téhož dne utracen jest i tázán Jan lazebník z Dědic u Vyškova, který jest s ručnicí vzat
v nosislavských vinohradech.
On na zajíce střílel a jest na
Buchlov podán a vyznal, že na
Kratinech mostech s tovaryši
svými kupce z Brna Greifenštanera obrali a tovaryši jeho
již konce své vzali ...“
Výkonnost
středověkých
soudů je neuvěřitelná. Dovedly
ženám prokázat pomocí „Svaté tortury“, (což je způsob mučení) obcování s ďáblem i lítání na koštěti.

Vraťme se ale z krutého středověku do roku 2000.
Humanita, demokracie, ekologie, lidská práva ba i práva
zvířat se skloňují ve všech pádech a v Chřibech se „vesele“
pytlačí víc, než v temném středověku. Změnily se jen způsoby a motivace pytlačení.
Tresty a zákony jsou tak
mírné a právně bezzubé, takže pytlačení s minimálním rizikem se stává výnosné „podnikání“. Že tomu tak je, nasvědčuje narůstající počet
pytláckých případů v celé republice. Sdělovací prostředky
uvádějí tyto případy jako zábavné bulvární trháky a efekt
to má takový, že další pytláci
touto tak málo postihovanou
činností se inspirují „jak na
to“.

Jak již bylo uvedeno, motivace dnešních pytláků je jiná
než nebohého Vaška Jurků
a Jana lazebníka z Dědic.
Na jménu skutečných pytláků, o kterých „bude řeč“ vůbec
nezáleží, tak je můžeme nazývat
Jiřík Vaškůj a Honzík z Dědic.
Mimo pytlačení se naši aktéři příběhu v ničem nepodobali
svým středověkým předchůdcům. Pocházeli ze slušných
rodin, nepoznali hlad, bídu či
jiné utrpení. Jiřík byl syn lesníka a dokonce vydržel tři roky
na střední lesnické škole. Před
maturitou došel k názoru, že
se nebude unavovat učením,
poněvadž vzdělání mu nezaručí pohodlný život a stal se spokojeným nezaměstnaným.
Honzík byl povoláním číšník a díky své lovecké vášni

Otevřené srdce,
klid v duši,
a to nejen o Vánocích,
ale i v celém příštím roce
Vám přejí
zaměstnanci obecního
úřadu a členové redakční
rady Halenkovického
zpravodaje.

si udělal myslivecké zkoušky stejně jako kamarád Jiřík. Díky protekci Jiříkova
otce se oba stali členy místního mysliveckého sdružení.
Velmi brzy poznali, že tato
organizace není pro ně „to
pravé ořechové“. Členství ve
sdružení vyžadovalo mnoho práce a povolenky k lovu
byly jen pro ty, co plnily své
povinnosti. Našim „švarným
chlapcům“ mnoho času zabrala účast na diskotékách
v celém okolí a navíc jejich
výdaje byly větší než příjmy.
Tyto okolnosti je přivedly
k rozhodnutí být svobodní
lovci jako američtí trapeři.
Vystoupili ze sdružení, protože dnešní zákony dovolují držet lovecké zbraně i bez
členství v myslivecké organizaci. Honzík se znal s myslivcem - kuchařem ze školní
jídelny, který vylepšoval své
příjmy prodejem vynikajících
zvěřinových klobás. Zvěřina
je v současnosti komodita nedostatková a ne levná, takže
přišlo k rychlé dohodě tohoto
„podnikatelského trojlístku“.
(pokračování příště)
Poznámka: Povídka je z připravované třetí knížky „Pytláci
bez romantiky“. Čtenářům Halenkovického zpravodaje ji věnoval Ing. František Libosvár.

Kde je nebe
Tváře blíží se k oknům
a pohled stoupá výš.
„Tam, kde chvějí se hvězdy,
tam je to nebe, víš?“
Andělé se k oknům slétli,
plášť hvězd je mrazem zebe.
Ta světla v lidských očích,
to je to pravé nebe.
Když Tichá noc zazní sladce
svíčky se rozžehnou,
Jezulátko přivítáme,
srdce se nám otevřou.
Ať i Vám se rozezní,
Vaše srdce blažené,
rozlije se klid v duši,
co starosti zažene.

w w w.ha le nkovi c e. c z
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Mikuláš měl perný den
V pátek večer 5. prosince
musel být Mikuláš pořádně
unavený. V Halenkovicích toho
v tento den stihnul opravdu
mnoho.
1

5

I do základní školy se přišel
podívat. Tento Mikuláš měl
opravdu silný čertovský doprovod. Pekelná „rota“ spolu
s božskými bytostmi postupně
prošla všemi třídami. Děti zpytovaly svědomí a přemýšlely,
zda byly hodné. Nejedno zlobivé dítko ovšem skončilo v pytli s pilinami. Andělé pak chlácholili některá ubrečená dítka

Přes den byl vidět v mateřské školce. Nejdříve s andělem
navštívil „malošky“ (raději bez
čerta, viz foto č. 1). Pak se šel
podívat i do „velošků“, tam se
už objevil i čert (byl to hodný
čert). Všichni „školkáči“ nesli
návštěvu statečně. A protože
ve školce nejsou zlobivé děti,
nadělil jim Mikuláš a anděl

Mikuláš
Martin Berzedy, 6. tř.
Mikuláš se rychle blíží,
zlobivé děti v koutě křičí.
My se ale nebojíme,
vždyť my přece nezlobíme.
Anděl nám nadělí,
moc dobré cukroví.
A moji čokoládku rozlomím,
se všemi se rád rozdělím.

2

4

adventní kalendáře a taštičku
plnou dobrot.
3
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sladkým perníčkem (foto č. 2.
Další Mikuláš byl k vidění
v obchodě na Pláňavách. Tady,
pro změnu s andělem, obsluhoval zákazníky (foto č. 3).
Už to vypadalo, že nákupy budou jeho nadílkou, ale čertice
u pokladny to nakonec všem
pěkně spočítala.

Svatý Mikuláš nemohl samozřejmě chybět ani v kostele. Nejdříve pan farář vyprávěl
dětem příběh o adventních
svících.
Děti naslouchaly a přitom
netrpělivě čekaly na příchod
sv. Mikuláše, ten ale nepřicházel. Proto jej otec Bohumil zavolal hrou na trubku. Konečně
se Mikuláš i s anděly objevil
(foto č. 4).
Anděl přečetl dopisy od dětí
a přišla nadílka.
A jako by toho neměl za celý
den dost, zjevil se i na koncertu dechovky Moravanka, který se konal v sále kulturního
domu (foto č. 5). Samozřejmě
byl k vidění v mnohých ulicích
a uličkách Halenkovic.
R.J

Padá sníh
Kateřina Králová, 6. tř.
Padá sníh, padá sníh,
pojedeme na lyžích.
Pojedeme z kopce dolů,
narazíme na stodolu.
Ve stodole seno, sláma,
„Kluci! Oběd!“, volá máma.
Osušit se, umýt ruce,
a ke stolu běžet prudce.
Na oběd je slepička,
má na sobě peříčka.
Ale tahle je už neměla,
maminka je vytrhla.
Po obědě půjdem spát,
a potom si budem hrát.
Nakrmíme zvířátka,
a okoupeme prasátka.

19.12.2008 7:21:03
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Den Tří králů
„Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií,
padli na zem a klaněli se mu.
Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo
a myrhu.“
(Mt 2,10-11)
Slavnost Zjevení Páně jest
nejstarší v církvi svaté a připomíná trojí zjevení se Božského Spasitele: před pohany, jež
zastupovali svatí tři králové;
při křtu v Jordáně a na svatbě v Káni.
Kašpar (= klenotník), Melichar (= král světla) a Baltazar (= pán lesku) byli tři mudrcové a znatelé hvězd. Jim
ukázala se neobyčejná hvězda
(v ní kříž a nahoře děťátko),
jížto následujíce přišli k jeslím
Páně u Betléma. Padše před
Pánem na tváře své, obětovali
Mu každý významný dar:
• Zlato na znamení Jeho královské důstojnosti a na důkaz nejvroucnější lásky.
• Kadidlo na znamení úcty
před Jeho božstvím a jako
výraz nejněžnější zbožnosti.
• Myrhu na důkaz Jeho člověčenství a jako znak umrtvování.
Poklonivše se Božskému
dítku, s radostí se navrátili do své otčiny a žili zbožně. Svatý Apoštol Tomáš pokřtil je v Persii; později byli
vysvěceni na kněze a biskupy a horlivě rozšiřovali svaté
evandělium.
Svatý Kašpar zemřel dne
1. ledna ve věku 99 let, svatý
Melichar dne 6. ledna jsa stár
116 let, svatý Baltazar dne 11.
ledna ve stáří 112 let. Svatá jejich těla dostala se působením
svaté císařovny Heleny z Persie do Konstantinopole, ve 12.
století do Milána a roku 1164
do Kolína, kde v nádherném
chrámě se uctívají.
Tolik o Třech králích praví
přes sto let stará kniha - Obrázkový život svatých - kterou
napsal roku 1892 pan Vilém
Auer a byla vydána v Mnicho-

vě nákladem vlastním u tiskaře
Karla Aug. Seyfrieda a spol.
V novodobém pojetí katolická církev vidí význam Tří
králů ve zjevení novorozeného Ježíše mudrcům od východu, kteří jsou prvními pohany (v tomto kontextu prvními
lidmi jiného než židovského
vyznání), kteří se Kristu klaněli. Tito mudrcové reprezentují všechny křesťany z neži-
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chaldejského či perského původu. Jména Kašpar, Melichar
a Baltazar jsou sice jména orientálního původu, ale známe
je pouze z legend. Pravá jména ani skutečný počet mudrců není vlastně přesně znám.
Všeobecně vžitý počet, tři, se
odvozuje od počtu darů – tedy
zlata, kadidla a myrhy.
Tyto dary mají samozřejmě
svou symboliku. Zlato – krá-

zákoně symbolem modliteb
stoupajících k Bohu. Myrha –
vonná mast s konzervačními
účinky, používaná mj. při balzamování mrtvých těl, předjímala Kristovo utrpení a smrt
na kříži.
Možná budou zklamáni
všichni, kdo se léta domnívali, že tradiční označení K + M
+ B psávané křídou nade dveře neznamenají jména tří králů. Křídou požehnanou podle
tradice při mši 5. nebo 6. ledna sice označují věřící dveře
svých domů a bytů písmeny
K + M + B + letopočet. Tato
písmena však jsou zkratkou
latinské modlitby Christus
Mansionem Benedicat – Kristus ať požehná (tomuto) příbytku.
Zdroj: www.druidova.mysteria.cz (Rok na planetě Zemi)

Bohoslužby
Církve českobratrské
husitské v roce 2009

dovského prostředí, kteří kdy
Krista přijmou – tedy i nás.
Proč se používá označení „králové“ když se de facto
o žádné krále v dnešním významu tohoto slova nejednalo? Myšlenka „králů“ pochází
z raně středověké tradice. Ve
skutečnosti tato trojice představuje „mudrce“, tedy snad
mágy či astrology, nejspíše

lovský kov, tehdy nejcennější
zboží, vyjadřovalo úctu k novorozenému Králi všech králů.
Zlato jako trvanlivý kov také
symbolizuje stálost a neporušitelnost. Kadidlo – vonná
pryskyřice, odedávna až dosud používaná při bohoslužbách a obřadech, byla vyznáním víry v Ježíšovo božství.
Kadidlo je ve Starém i Novém

Bohoslužby se konají vždy
v neděli (mimo prosinec)
ve 13:30 v budově KD Halenkovice v místnosti č. 23.
Leden – nejsou
Únor – nejsou
Březen – 8. 3.
Duben – 12. 4. Velikonoce
Květen – 10. 5.
Červen – 14. 6.
Červenec – nejsou
Srpen – nejsou
Září – 13. 9.
Říjen – 11. 10.
Listopad – 8. 11.
Prosinec – 25. 12. Vánoce

Tříkrálová sbírka 2009
V sobotu 10. ledna 2009
bude Charita sv. Anežky Otrokovice pořádat na území
obce Halenkovice Tříkrálovou sbírku 2009. Celkem 9
tříčlenných skupinek dětí
z Halenkovic bude vždy doprovázet dospělá osoba. Pokladnička bude zapečetěna
a ponese znak Charity ČR.
V roce 2008 bylo v Halen-

kovicích tímto způsobem vykoledováno 36 086,50 Kč
Cílem této sbírky je povzbudit veřejnost k sociálnímu cítění, k pomoci bližnímu v nouzi u nás i v zahraničí. Umožnit občanům ČR podílet se na
charitativní práci a získávat ﬁnanční prostředky pro činnost
Charity České republiky.
Anna Horková

w w w.ha le nkovi c e. c z
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Z historie ZO ČZS Halenkovice
V březnovém čísle Halenkovického zpravodaje (číslo 52)
si mohli naši čtenáři přečíst
o oslavách 50. výročí trvání
ZO ČZS Halenkovice, které se
konaly 17. 2. 2008 v sále OÚ.
V závěru článku jsme slíbili, že
další informace o této významné události přineseme v příštím čísle zpravodaje. Z důvodu
velkého množství příspěvků
v minulých číslech novin, plníme tento slib až nyní.
Paní Drahomíra Hrbáčková
na slavnostním zasedání při
příležitosti 50 let trvání organizace zahrádkářů v Halenkovicích dne 17. 2. 2008 přednesla ve svém vystoupení zajímavé informace z historie této organizace. Z jejího projevu jsme
vybrali:
Dnes vzpomínáme 50. výročí
založení zahrádkářského svazu
v Halenkovicích, ale málokdo
ví, že už roku 1933 zde byla
založena Ovocnická odbočka.
O činnosti této odbočky se zachovala kniha zápisů schůzí.
Vybrala jsem pro vás střípky
záznamů, jak je jednatelé zaznamenali.
„Ovocnická odbočka v Halenkovicích započala svůj život spolkový 12. března 1933
s přičiněním důvěrníka ovocnického odboru v Uherském
Hradišti pana Antonína Vičánka a několika členů.” Tak
začal zápis protokolu o ustavující schůzi ovocnické odbočky v Halenkovicích, která se
konala u Bezlojů na Kopci za
přítomnosti 20 osob. Na schůzi byl zvolen výbor ve složení:
Antonín Vičánek, Hal. - Dědina čp. 20 - předseda, Ochotský František, Hal. - Dolina
čp. 193 - jednatel a Josef Režný, Hal. - Katernice čp. 121
- pokladník. Členové výboru
podávají souhlas důvěry a slibují, že odbočku k dobru povedou. Po schůzi přistoupilo
dalších 10 přítomných za členy. První postřičkovač zakoupili ještě téhož roku na účet
pánů Vičánka a Ochotského
do té doby, dokud spolek ne-
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bude mít hotovost. Postřikovali karbolínem a arzenovými
prostředky. Roku 1934 bylo
v knize zápisů zaznamenáno:
“Na mšici listovou a jiný hmyz
v době letní zaslali nám Bohumínské chemické závody
k vyzkoušení FLORAN. Tento levný prostředek se nám
dobře osvědčil a můžeme ho
doporučit.” Ovocnická odbočka pořádala kurzy různého
druhu. Pracovní kurz výsadby
ovocných stromků se pořádal
v sadě pana Ochotského na
Dolině. V zápisech jsme četli:
“Po skončení jsme se odebrali
přes Jamy do sadu pana Františka Dolníka, pak do sadu
zdejší školy a hlavně do školního muzea, kdež je mnoho věcí
a nálezy z doby kamenné.”
V září 1936 konala se v Halenkovicích druhá výstava ovoce. Jednatel František Ochotský zaznamenal: “Ve vyzdobeném sále u Lhotských čekalo
na občany překvapení, sorty
pěkného ovoce, které ladilo
oku každého milovníka boží
přírody. Vzorků se sešlo takové
množství, na jaké se nepočítalo. Od 169 pěstitelů bylo vzorků vystaveno 724. Na výstavě převládal tento sortiment:
Baumanova reneta, Boskopské, Boikovo, Šálové, Štětínské, Panenské, novější Delicias, Jonatán.” Bylo uděleno 10
diplomů pochvalného uznání,
5 čestných uznání.
Pan zemský zahradník Gliž
posuzuje naši činnost v odbočce: “Činnost Halenkovjáků jest známá dobře na našem
okrese, na kterém jest nejlepší
a nejstarší z ovocnických odboček. Odbočka má 53 členů.”
Nové odbočky byly založeny ve
Žlutavě a v Oldřichovicích.
V roce 1937 byla dobra úroda třešní, špendlíků, hrušek,
jablek a ořechů, švestek nejlepší. Slivovice bylo více než
jiná léta. Cena jednoho litru
se pohybuje kolem 20–30 korun. Ve třech halenkovických
pálenicích se napálilo 9 950 litrů dobré slivovice. V září se
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pořádalo vinobraní se starými zvyky. “Byla to paráda se
vším všudy. Plakáty dány tisknouti 30 kusů. Hudbu vyjedná
jednatel za cenu 320 korun,
bečku piva bez večeře u Malenovského. Navrženo činiti poptávku na hrozny ve vinohradských krajích, aby byly sladké.
Vstupné stanoveno – páni 4
koruny, dámy 3 koruny, manželé 5 korun.” Zakoupeny byly
další 3 stříkačky tlakové na
záda značky Ora z Kyjova.
Rok 1938 byl pro ovocnictví
velmi nepříznivý. V zápisech
opět čteme: “Na jaře pozdní
mrazy poškodily velmi mnoho
na ovoci v květu, a co po mrazech zbylo, to skrze mobilizaci
neměl kdo očesat.” Členů čítá
odbočka 65.
V roce 1939 pokladní Josef
Režný hlásí smutnou zprávu:
“Pokladna je prázdná a ještě
schodek z roku 1937 a 1938

činí 254,50 korun.” Je zvolen nový předseda Josef Juřena, Dědina čp. 3, zahradník
a místopředseda Josef Gajdošík, Zemanové. Bylo vysázeno
při cestách a na obecních pozemcích 220 stromů švestek.
V roce 1940 byla pokladní
zpráva radostnější. V pokladně je 131,70 korun. Byl uspořádán štěpařský kurz, na kterém bylo přítomno 61 osob.
V této době má odbočka 75
členů. Ovšem i tento rok byl
pro ovocnáře špatný. Mrazy
zničily mnoho ovocných stromů. Ve svých zápisech vyzýval
Josef Súkup všechny členy odbočky, aby posílali svoje děti
na přednášky a učili je, jak
ošetřovat ovocné stromy, neboť v dětech je budoucnost.
Ze zprávy p. Hrbáčkové pro
Halenkovický zpravodaj vybrala
PaedDr. Marie Kašíková

Činnost modelářů v roce 2008
V roce 2000 skupinka
nadšenců provozující modelářskou činnost, založila ve
spolupráci s OÚ Halenkovice a ﬁrmou ELINS, modelářský kroužek. Tento zájmový
kroužek úspěšně pracuje při
ZŠ Halenkovice dodnes. Pro
chlapce ale i dívky je možností osvojit si zručnost a pečlivost při stavbě různých modelů letadel nebo lodí. Dva
žáci, kteří v kroužku získali
prvotní zkušenosti s letectvím, jsou dnes studenty letecké školy v Kunovicích.
Po osmi letech se v Halenkovicích znovu zakládalo.
Koncem ledna 2008 byl ustanoven Letecko modelářský
klub Halenkovice (LMK).
Klub je zaregistrován u svazu modelářů České republiky
pod registračním číslem 169.
Klub je právním subjektem
a bylo mu ČSÚ přiděleno IČ.
LMK Halenkovice dnes
sdružuje 6 dospělých členů a 4 žáky, se kterými se
hodláme zúčastnit některých modelářských soutěží

zapsaných v kalendáři Svazu modelářů ČR. Doposud
se žáci účastnili soutěží, které pořádal náš kroužek nebo
kroužky z okolí. Cílem klubu
je sdružovat modeláře a prezentovat naši činnost, jak
v Halenkovicích, tak v celé
ČR.
Jedním s prvních úkolů,
který jsme si stanovili, bylo
vybudovat nové sportoviště
- modelářské letiště. To se
nám také ve spolupráci s OÚ
a ZDV Halenkovice povedlo. Ještě v tomto roce jsme
na něm stihli uspořádat dvě
akce: Drakiádu a Podzimní házedla. Další informace o nově vzniklém letecko
modelářském klubu najdete
na www.lmkhalenkovice.estranky.cz .
Na závěr děkujeme všem
lidem a sponzorům, kteří
nám pomáhají v činnosti.
Do roku 2009 Vám přejeme
mnoho pracovních úspěchů
a životní spokojenosti.
Za LMK Halenkovice
Vičánek Jaroslav.
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Vánoční turnaj ve stolním tenise
6. prosince se v tělocvičně
základní školy Halenkovice
uskutečnil Vánoční turnaj ve
stolním tenise 2008. Turnaj
uspořádala sportovní komise
při OÚ Halenkovice. Zahrát si
a rozpohybovat svá těla před

vánočním hodováním přišlo
celkem čtrnáct hráčů a hráček. Na fotograﬁi jsou ocenění - zleva: Petr Strašák, Petra Chytilová, Jana Viternová,
Soňa Huťková a Ing. Pavel
Chochul.

Podzimní házedla 2008
Halenkovické modelářské
letiště Vrchovica bylo v sobotu 8. 11. 2008 místem konání
6. ročníku soutěže s názvem
Podzimní házedla. Soutěž,
kterou přádá LMK Halenkovice je součástí dvojdílného seriálu „O putovní pohár starosty obce Halenkovice“.
Této soutěže se zúčastnila
družstva mladých modelářů
z Otrokovic, Pohořelic a Halenkovic. Kromě výsledků
družstev byli vyhlašováni také
nejlepší jednotlivci.
Pravidla jsou jednoduchá.
Hodnotí se doba letu házedla
od jeho vypuštění po dotyk se
zemí. Každá sekunda ve vzduchu je oceněna jedním bodem.
V případě, že se soutěžícímu
nepovede start a jeho model
letí méně než tři sekundy, má
v každém kole možnost jedné
opravy. Mladí modeláři absolvovali celkem devět letů. Body
ze všech kol se sčítají a držitel
nejvyššího počtu bodů vítězí.
Do součtu družstva jsou pak
započítány body čtyř nejlepších členů každého klubu. Zápolení se letos zúčastnilo 15
soutěžících.

Zpestřením letošního ročníku
byla soutěž dospělých. Zúčastnili se jí vedoucí klubů, organizátoři, dospělí, kteří na soutěž
malé modeláře doprovázeli, ale
i diváci. Nakonec se této soutěže zúčastnilo 19 startujících.
Bylo znát, kdo má jaké zkušenosti. Správně hodit házedlo
není totiž jenom tak.
Každý laik si potom uvědomí, že se jedná o vskutku komplexní sport. Modelář si musí
nejprve vyrobit házedlo. Vybírat si může z velkého množství typů, které se liší velikostí
i konstrukcí. Po úspěšné stavbě přichází na řadu trénink
házení. Každý modelář pak ví,

Výsledky - Kategorie muži:
1. Kolařík Milan, 2. Strašák
Petr st., 3. Chochul Pavel,
4. Chytil Roman, 5. Sattek Martin (viz foto), 6. Snopek Petr,
7. Strašák Petr ml., 8. Grebeníček Adam, 9. Kundera Tomáš,
10. Skácel Radek, 11. Strašák Zbyněk. Kategorie ženy:
1. Viternová Jana, 2. Huťková Soňa, 3. Chytilová Petra.

Cena byla udělena i hráči
na posledním místě a to láhev sektu a „hasák“. Nástroj
na opravu „výsledků“ v příštím roce.
Partnery turnaje byli: Obec
Halenkovice, ﬁrma TEAZ
a Soňa Huťková.

co jeho házedlo při vypouštění
na oblohu opravdu potřebuje.
A do toho všeho vstupuje velká porce štěstí. I ten nejlepší
let může zmařit, ale i prodloužit třeba nečekaný poryv větru. Často tak končí let havárií
a destrukcí „soutěžního stroje“. Na to jsou však modeláři
zvyklí a proto je neodmyslitelnou součástí jejich výbavy rychleschnoucí lepidlo. Po několika
minutách může házedlo opět
na start.
Příjemné sobotní dopoledne si na Vrchovici užili mladí
i dříve narození. Pro účastníky
i hosty navíc připravili halenkovičtí modeláři občerstvení
z grilu a v chladném větru přišel k duhu i horký čaj. Podle
slov zkušených modelářů byly,

až na chladno, pro házedla
téměř optimální podmínky.
Proto také nejdelší lety trvaly
více než čtyřicet sekund.
První díl letošního - 6. ročníku soutěže je tedy historií.
Na pokračování se můžeme
těšit příští rok v létě. Tam už
se rozhodne o držiteli cenné
trofeje. Průběžné pořadí první části
• Mladší žáci:
2. Tomáš Němec 167,2 b
5. Dominik Trnavský - 37,5 b
• Starší žáci:
4. Radim Cirok 127,8 b
7. Radek Němec 86,7 b
• Pořadí obcí:
1. Pohořelice 655,7 b
2. Halenkovice 419,2 b
3. Otrokovice 349,1 b
R.J.

Děkujeme za spolupráci.
Jaroslav Vičánek
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Halenkovice_055-korektura.indd 17

19.12.2008 7:21:05

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ
Radostné Vánoce a šťastný
nový rok 2009 Vám přeje
květinářství –
Milena Košábková

Vážení zákazníci,
chtěla bych Vás seznámit s tím, že k 31. 1. 2009 ukončím
svou obchodní činnost na nákupním středisku.
Všem touto cestou děkuji za více než 15letou podporu
a přízeň.
Ráda Vás přivítám (i se svým původním kolektivem) ve své
stávající provozovně na Dolním Konci a od 15. prosince tohoto roku v nově otevřené provozovně na Dolině.
V nastávajícím vánočním čase Vám přeji hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a do nového roku mysl plnou optimismu
a elánu k překonání všech nástrah a problémů, které na nás
v příštím roce čekají …
Anička

Začátky mší svatých v době
vánočních svátků:
24. prosince (středa) – Štědrý den
Mše svatá (dětská) v 16:00 hodin
25. prosince (čtvrtek) – Narození Páně
Mše svatá v 10:15 hodin
26. prosince (pátek) – Svátek sv. Štěpána
Mše svatá v 10:15 hodin
28. prosince (neděle)
Mše svatá v 10:15 hodin
31. prosince (středa) – sv. Silvestr
Mše svatá v 17:30 hod.
1. ledna (úterý) – Nový rok
Mše svatá v 10:15 hodin

Přepadení pošty v Halenkovicích
Dne 10. 12. 2008 došlo
v odpoledních hodinách
k neúspěšnému přepadení
pošty v Halenkovicích. V souvislosti s tímto činem se zjišťuje pohyb modrého vozu zn.
Renault bez SPZ. Zlínští kriminalisté vyhlásili pátrání po
dvou pachatelích.
Jeden z mužů vstoupil
do místnosti pro veřejnost,
přes obličej měl nataženou
černou punčochu a byl ozbrojen. Pistoli namířil na vedoucí pošty a vyzval ji, aby
mu dala peníze. Do místnos-
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ti pak vstoupila další pracovnice, tu pachatel okřikl,
aby odešla. Obě ženy utekly
do skladu, kde se před ozbrojeným mužem schovaly.
Neznámý lupič se snažil rozbít skleněnou přepážku, ale
to se mu nepodařilo. Z pošty proto utekl a spolu s komplicem, který na něj čekal
v autě, následně odjeli ve
směru na Žlutavu. Za pokus
loupežného přepadení jim
hrozí až desetileté vězení.
Zdroj: zlin.cz
a www.halenkovice.cz
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Připravované kulturní
a společenské akce
17. ledna 2009
HASIČSKÝ PLES
Proběhne v sobotu 17. 1. 2009 od 20 hod. v sále KD Halenkovice. Hraje skupina Madusong. Občerstvení a tombola zajištěna. Pořádá SDH Halenkovice.
31. ledna 2009
PERNÍKOVÝ BÁL
Proběhne v sále KD v Halenkovicích v sobotu 31. 1. 2009
od 20 hodin. Hrají Kabrňáci. Sál provoní perníkové cukroví
a výborná medovina. Náladu vám spraví valašská kyselice.
V průběhu večera se vylosuje perníková tombola. Pořádá kulturní komise.
8. února 2009
VÝROČNÍ SCHŮZE ČSZ
Výroční členská schůze Českého svazu zahrádkářů Halenkovice se uskuteční v neděli 8. 2. 2008 v sále KD od 14:00 hod.
14. února 2009
RODIČOVSKÝ PLES
Proběhne v sobotu 14. 2. 2009 v sále KD Halenkovice. Hraje
skupina Aventis. Začátek od 19:00 hod. Ples zahájí předtančením žáci 9. třídy ZŠ Halenkovice. Připravena bude bohatá
tombola. Pořádá SRPŠ Halenkovice.
21. a 22. února 2009
VODĚNÍ MEDVĚDA
Proběhne 21. a 22. 2. 2009. Téměř přes všechny části Halenkovic přejde průvod masopustních masek, se kterými si
můžete zazpívat a zatančit. Obdržíte pozvánku na tradiční
pochovávání basy. V sobotu se projíždí: Svaté, Dolina, Hradská, Kržle, Obecnice a část Pláňav. V neděli: Katernice, Dolní
Konec, Zádřinoví, Dědina, Kopec, Záhumení a Pláňavy.
28. února 2009.
POCHOVÁVÁNÍ BASY
Se uskuteční 28. 2. 2009 v sále KD Halenkovice. Začátek
ve 20:00 hod. Hraje Vašton. Humorným způsobem se zhodnotí uplynulý rok. Budou sečteny a přečteny všechny nahromaděné „hříchy“ našich občanů. Občerstvení zajištěno. Pořádá SDH Halenkovice.
6. března 2009
KARNEVALOVÉ DISCO PRO ŽÁKY ZŠ
Disco pro žáky II. stupně základní školy se uskuteční v pátek
6. 3. 2008. Začátek je od 15 hodin v sále KD. Pořádá SRPŠ
Halenkovice.
7. března 2009
DĚTSKÝ KARNEVAL
Dětský karneval pro menší děti z MŠ a I. stupně ZŠ proběhne
v neděli 7. 3. 2009 v sále KD Halenkovice. SRPŠ Halenkovice
zve děti a jejich rodiče na den plný tance a soutěží. Všechny
děti čeká sladká odměna a nejlepší masky malý dárek.
28. března 2009
KOŠT SLIVOVICE S POSEZENÍM U CIMBÁLU
Výběr vzorků pálenky (0,5 l v čiré láhvi se jmenovkou) proběhne od 16. do 20. března v kanceláři OÚ. Neveřejná degustace
se uskuteční v pátek 20. 3. 2009. Slavnostní vyhlášení vítězů
proběhne 28. 3. 2009 v sále KD od 18 hodin. Hraje cimbálová muzika Převozník. Zatančí folklórní soubor Pozdní sběr.
Pro vítěze budou připraveny pěkné ceny, vylosována bude i zahrádkářská tombola.
(změna termínů vyhrazena)
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Vítání občánků

4

V sobotu 11. listopadu jsme v obřadní síni OÚ do života přivítali naše nejmenší děti. Pozvání přijali: Jana a Zdeněk Železníkovi s dcerou Kateřinou (foto č. 1), Irena a Robert Holejšovští se
synem Vítem (foto č. 2), Andrea a Zdeněk Skopalovi se synem
Patrikem (foto č. 3), Zuzana a Robert Fischerovi se synem Davidem (foto č. 4), Alena a Radek Machalovi se synem Filipem,
(foto č. 5) Miroslava a Ondrej Tišočtí se synem Jakubem (foto č.
6) a Eva a Josef Zdráhalovi se synem Adamem (foto č. 7).
S programem vystoupily žákyně ZŠ, které si připravily hudební a recitační pásmo. Děti z MŠ přítomným předvedly taneční
vystoupení plné hezkých písniček a básniček. Přejeme dětem
i rodičům pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Bohdana Blažková, matrikářka
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Blahopřejeme
Prosinec
50 let
Antonín Rapant
Ilona Horková
Ilonka Kajšová

Záhumení 455
Dolina 531
Dolina 499
55 let

Věra Kociánová

Záhumení 599
60 let

Stanislav Hučík
Františka Dubovská
Jan Vlk

Záhumení 447
Zádřinové 41
Katernice 168
70 let

Marie Zapletalová

Pláňavy 351
75 let

Diamantová svatba
6. listopadu 2008 oslavili diamantovou svatbu – šedesát let společného života manželé Marie a Alfréd Rozmahelovi od Svatých. Sňatek uzavřeli v roce 1948 v Brodě nad
Dyjí (viz foto).
Paní Rozmahelová roz. Achilesová je rodačka z Halenkovic, pan Rozmahel se narodil v Brně. Seznámili se v Drnholci. V roce 1951 nastoupil pan Rozmahel k vojsku. Dlouhá
léta pracoval jako voják z povolání. Paní Rozmahelová byla
v domácnosti, později pracovala také u vojska jako civilní
zaměstnanec. Rodina se kvůli zaměstnání často stěhovala.
Manželé Rozmahelovi spolu vychovali tři dcery a jednoho
syna. Také se těší ze 7 vnoučat a 10 pravnoučat. Do Halenkovic se vrátili v roce 1984 na společný odpočinek.
Při slavnostním obřadu, který se konal 22. listopadu
v obřadní síni OÚ v Halenkovicích si společně s rodinou
tuto významnou událost připomněli (viz foto).

Antonín Sudolský

U Svatých 556
80 let

Marie Rozmahelová
Anna Štěpáníková

U Svatých 486
Kržle 230
85 let

Vojtěch Sklenařík
Josef Švec

Zemanové 220
U Svatých 55

Leden
55 let
Karel Pernička

Katernice 269
60 let

Josef Baštinec
Svatava Navrátilová, PhD.
Anna Režná

Dolina 485
Kržle 490
Záhumení 580
65 let

Ludmila Benková
Rostislav Očadlík

Zádřinové 348
Dolina 582
80 let

Josef Gabrhelík
Alois Gabrhelík

Zlámanec 166
U Svatých 252

Únor
60 let
Jiřina Kociánová
Božena Chytilová

Pláňavy 405
Kopec 12
65 let

Marie Kašková

Katernice 123
70 let

Václav Marholt

Záhumení 565
75 let

Josef Vojtík
Františka Režná

U Svatých 555
Katernice 125



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