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V roce 2017 přibyl do pomyslné fotbalové, potažmo sportovní kro-
niky naší obce další výrazný příběh. V rámci oslav pětaosmdesátého 
výročí působení organizovaného fotbalu v Huštěnovicích připravilo 
vedení TJ Sokol na sobotu 22. července v areálu hřiště V Olší pestrý 
program, jehož vrcholem bylo utkání místního A mužstva proti Sta-
ré gardě Sparty Praha. Po 35 letech se tak zopakoval souboj stejných 
týmů, pochopitelně s hráči o dvě generace mladšími.

Tento den byl ovšem naplněn nejen fotbalem. V průběhu předchá-
zejících měsíců si bylo možné v blízkosti fotbalového hřiště povšim-
nout čilého stavebního ruchu. Na místě původního asfaltového hřiště 
budovaného v 80. letech vyrostl multifunkční areál, jehož součástí je 
hřiště s umělým povrchem a osvětlením a určené mj. pro tenis, no-
hejbal, volejbal, malou kopanou, florbal atd. Zároveň bylo pamato-
váno také na děti, pro které je v samostatné části vyhrazeno několik 
moderních herních zařízení, a místo se našlo také pro prvky sloužící 
ke cvikům s vlastní váhou těla, tedy v poslední době velmi populární 
tzv. workout. 

Během výše uvedené fotbalové soboty bylo toto hřiště slavnostně 
uvedeno do provozu. Prvními oficiálními uživateli byli účastníci no-
hejbalového turnaje, který se hrál pod záštitou starosty obce. Systé-
mem každý s každým na dva vítězné sety postupně změřily síly čtyři 
týmy, přičemž o jejich vyrovnanosti svědčí, že všechny zápasy rozho-
doval až třetí set neboli tiebreak. Vítězství připadlo týmu ve složení 
Martin Vašička, Miroslav Malíček, Lukáš Malíček (nejmladší hráč 
turnaje) a Jiří Kročil, druzí skončili Josef Šimoník, Rostislav Ulman 
(byť nejstarší, přesto hráč s výbornou fyzickou připraveností a citem 
pro hru), Petr Štefka ml. a Kristýna Mlčáková, třetí pak Petr Kanyza, 
František Silný ml. a Jan Petrželka, čtvrté místo připadlo Lukáši a Vra-
tislavu Ošívkovi s Janem Hrubošem.

Herní prvky byly po celý zbytek dne v obležení dětí a věřme, že je 
budou rády využívat i v budoucnu. No a co umožňují zájemcům o sil-
né tělo provádět nové posilovací prvky, to předvedla trojice borců ze 
slovenské skupiny Street Workout Nitra.

Nezahálelo ovšem ani to největší hřiště v areálu, tedy velké fotbalové. 
Jako první na trávník vyběhly budoucí huštěnovické hvězdy, mužstvo 
přípravky. Po velkém boji s vrstevníky z Jiskry Staré Město odcházeli 
ze hřiště sice s prohrou 6:8 (2:5), ale zároveň s velkým uznáním pří-
tomných diváků. Naši nastoupili v sestavě: Petr Abschneider, Veronika 
Bakalíková, Tomáš Maňásek, Jan Hruboš, Adam Kalina, Jakub Malík, 
Kryštof Materna, Oliver Ižvolt, Zdeněk Klapil, Dominik Šmíd. Branky 
za Huštěnovice stříleli: 4x Kalina, 1x Klapil, 1x Abschneider.

Neméně potlesku si vysloužili také fotbalisté ze staré gardy TJ So-
kol, kteří s veterány z Traplic nastoupili do druhého zápasu dne, a to 
ve složení: Vlastimil Smýkal, Josef Zlámalík, Josef Vavruška, Jaromír 

Býček, Luděk Vrána, Petr Litoš, Jan Gajdošík, Roman Haša, Zdeněk 
Cebula, Petr Štefka st., Zdeněk Čevela, Dušan Malíček, Tomáš Vaver-
ka, Josef Hastík, Bronislav Havlíček, Miroslav Malíček. Branky za TJ 
vstřelili: 2x Haša, 1x Vrána, 1x Vaverka. V tomto souboji zkušeností 
se našim reprezentantům povedlo dotáhnout poločasový výsledek 0:2 
ke spravedlivé remíze 4:4.

Na hlavní bod programu, zápas A mužstva se Spartou, si museli ná-
vštěvníci několik desítek minut počkat, neboť hosty zdržely na trase 
dopravní komplikace. Očekávání, kdo se po příjezdu nezaměnitelné-
ho sparťanského autobusu objeví v jeho dveřích, tím ještě narůstalo. 
Nakonec se stovky přítomných diváků dočkaly a v rudých dresech 
mohly na hřišti identifikovat známé tváře – Jiřího Novotného, Jaro-
míra Blažka, Petra Vrabce, Václava Kolouška, Marka Trvala, Aleše 
Bažanta, Richarda Margoliuse, Miloslava Denka, Jiřího Jeslínka, Josefa 
Jarolíma nebo takřka domácí Vladimíra Malára a Lubomíra Blahu.

Ani velké odhodlání jedničky nestačilo na stále znatelné technické 
umění a fotbalové myšlení emeritních sparťanů. Skóre postupně na-
rostlo do stavu 0:4 po brankách Trvala, Blahy a dvou Kolouška. Zápas 
poté bohužel poznamenala nepřízeň počasí, kdy nejprve došlo k pře-
rušení a později předčasnému ukončení utkání vinou silné bouřky 
a lijáku. Na několik minut se největší starostí přítomných stalo, jak se 
nejlépe ukrýt před touto nepohodou – do šaten, do stánku s občerst-
vením, pod slunečníky nebo jen tak do závětří.

Paradoxně na náladě návštěvníkům tato epizoda příliš neubrala, 

85. VÝROČÍ TJ SOKOL HUŠTĚNOVICE

Symbolického přestřihnutí pásky a přípitku na úspěšné fungování are-
álu se zúčastnil za fotbalový oddíl jednatel Petr Malenovský s hráči 
přípravky, za obec starosta Aleš Richtr a jako čestný host hejtman Zlín-
ského kraje Jiří Čunek. Ten ocenil úmysl a realizaci stavby, dále orga-
nizátory za uspořádání slavnostního dne a nakonec hřišti popřál, aby 
dobře a dlouho sloužilo. 
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místní si díky ní například mohli na chvíli posedět s brankářem 
Blažkem. On i další sparťané po zápase dostali možnost ochutnat 
něco ze slovácké pohostinnosti, na oplátku se s fanoušky fotili, zá-
bava obecně po bouřce pokračovala hromadným občerstvováním 
a následně taneční zábavou se skupinou SORY až do pozdních 
hodin.

Oslava 85. narozenin fotbalového oddílu v Huštěnovicích nabídla 
zajímavý sportovní a společenský zážitek, který přilákal vedle míst-
ních také desítky přespolních návštěvníků. Nezbývá než se těšit, co 
nabídnou oslavy příštího jubilea, již devadesátého, a přát našim fot-

balistům nejen úspěchy na trávníku, ale také trvalé organizátorské 
odhodlání, kterým se ve své historii vždy mohli pyšnit.

Mgr. Jakub Veselý 

Do skládanky fotbalového programu tohoto dne patří v neposlední 
řadě ocenění bývalých funkcionářů a hráčů TJ Sokol. Za asistence Ji-
řího Novotného a Petra Vrabce získali od zástupců klubu upomínkové 
předměty buď osobně, nebo v zastoupení Josef Zlámalík, Bohumil Ka-
dara, Antonín Čechmánek, Stanislav Tománek, Jaromír Doležal, Josef 
Vojtěšek a Jaroslav Škrabal.

Staří páni - Zdeněk Čevela, Petr Štefka, Bronislav Havlíček, Tomáš 
Vaverka, Jan  Gajdošík, Vlastimil Smýkal, Jaromír Býček, Petr Litoš, 
Luděk Vrána, Miroslav Malíček, dole Josef Zlámalík, Roman Haša, 
Josef Vavruška, Dušan Malíček, Josef Hastík, Zdeněk Cebula.

Přípravka - Zdeněk Klapil, Jakub Malík, Adam Kalina, Dominik 
Šmíd, Oliver Ižvolt, Veronika Bakalíková, klečící Tomáš Maňásek, 
Kryštof Materna, Jan Hruboš, Petr Abschneider, trenéři Petr Male-
novský, Marek Kryška.

Aleš Vaverka, Petr Kanyza, Miloslav Denk, 
František Silný.

Pavel Černý, Richard Margolius, vzadu  
Ondřej Adamík.

František Silný, Jiří Novotný, vzadu Aleš 
Bažant.

TJ Sokol nastoupil v sestavě: Lubomír Puškáč, Zdeněk Čevora, Marek 
Střítecký, Rostislav Zlámalík, Pavel Černý, David Tománek, Jiří Meli-
chárek,  Jan Petrželka, Petr Kanyza, František Silný, Jiří Zambal, Petr 
Straka, Aleš Vaverka, Ondřej Střítecký, Ondřej Adamík.
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Ochozy byly plné přihlížejících diváků.

Sportovci ze Street Workout Nitra předvedli, co se dá na posilova-
cích prvcích cvičit.

Sportovní odpoledne si nenechala ujít spousta domácích i pře-
spolních návštěvníků. 

Děti napodobovaly „siláky“ z Nitry.
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SETKÁNÍ RODÁKŮ

Společná fotografie rodáků - jubilantů ročníku 1927, 1932, 1937, 1942, 1947, 1952 a 1957.

Ročník 1932 a 1927 - Ludmila Chvílová, starosta Aleš Richtr,  
Božena Fialová.

Ročník 1942 - Ladislav Janásek, Marta Keglerová, Jarmila  
Hejdová, Josef Kašpárek, Helena Rybnikářová, Oldřich Číhal, 
Libuše Hastíková.

Ročník 1952 - Josef Slezák, Petr Štefka, Zdeněk Štefka, Svatopluk 
Býček, Jarmila Vlachynská, Jana Perničková, Miroslava Poláško-
vá, Antonie Blahová, Eva Dvořáčková.

Ročník 1937 - Jaroslav Drábek, Dana Vyhlídalová, Rostislav Chy-
bík, Libuše Cigánková, Milena Zlámalíková, Stanislav Tománek, 
Františka Macháčková.

Ročník 1947 - Miroslav Pernička, Zdeněk Kryška, Jan Pecha, An-
tonín Unger, Jiří Dvořáček, František Čevela, Jarmila Čevelová, 
Gabriela Kaštovská, Marie Grebeňová, Marie Jansková, Marie 
Pavelková, Věra Novotná, Zdeňka Pekárková, Marie Korvasová,  
Marie Hrubošová, Marie Bartošová, Hana Čevelová, Libuše Ma-
linová. 

Ročník 1957 - Eva Mikulíková, Libuše Remešová, Ludmila Slezá-
ková, Jaromíra Nekvindová, Jarmila  Mahdalová, Josef Hastík, 
Ludmila Dovrtělová.
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VZPOMÍNKY ZE SETKÁNÍ RODÁKŮ 2017

Když mě přišla pozvánka na sraz jubilantů, potěšilo mne to. Se 
svou sestrou Jarmilou Čevelovou, rozenou Poláškovou, jsme se 
v daný den vydaly na setkání. Já osmdesátnice, sestra sedmde-
sátnice. A domluvily jsme se, že na setkání si každá vyhledá  svůj 
ročník. 
A již při prezentaci jsem byla mile překvapena. Děvčata, která  
nás vítala, nás okamžitě odvedla ke stolu, který byl určený pro 
náš ročník. Žádné hledání spolužáků. Stoly byly hezky upraveny, 
k občerstvení koláčky a minerálka a sklenička s přípitkem. Také 
pan starosta nás mile přivítal. Pak bylo představování účastní-
ků podle roku narození a každý z nás při představování obdržel 
Pamětní list na toto setkání. Pak následoval přípitek. A i když se 
stále vše fotilo, přišlo na řadu i focení skupin jednotlivých jubi-
lujících ročníků. Úplně naposledy byla pořízena společná  foto-
grafie před kulturním domem.
 A pak jsme se vydali na prohlídku obecního úřadu, knihovny, 
kostela, základní školy, mateřské školy a muzea. Na obecním 
úřadě se mé vzpomínky zatoulaly do let, kdy zde byla mateřská 
školka, do které jsem velmi ráda chodila. A pak ta obecná škola. 
To už byla úplná nostalgie. Prošla jsem si svou trojtřídku a du-
mala nad tím, do které  místnosti  jsem chodila v první a druhé 
třídě, pak ve třetí a čtvrté a nakonec páté. Byla jsem této pro-
hlídce velmi ráda, protože od vyjití páté třídy jsem nikdy neměla 
možnost se do ní podívat. Také jsem se tu chvíli zdržela a hlavou 
mi probíhaly různé vzpomínky. Vše jsem si řádně vyfotila.
 Nakonec jsme končili v muzeu. A tady to byla největší krása. 
Takové hezké muzeum by mohlo Huštěnovicím závidět mnohé 
město. Také jsem si každou místnost  dost podrobně vyfotila. 
I zde jsme dostali pohoštění ve formě řízku a koláčky také ne-
chyběly. Projížďka kočárem byla jedinečná. Pamatovala jsem 
Dolní konec s prašnými nebo blátivými cestami, podle poča-
sí. A nyní při projížďce jsem viděla, jak Huštěnovice vzkvetly 
po všech směrech. Nakonec nám vyhrávala Boršická čtverka. 
Kapela hrála i skladby, při nichž jsme si mohli zazpívat. To jsem 
byla ráda, protože nyní bydlím v kraji, kde se nezpívá, ani v au-
tobuse, když se jede na výlet. A to mi vždy chybělo. Přišel večer 
a slyšela jsem hlas sestry – setkání končí. Divila jsem se, už? Bylo 
mi líto, že toto hezké setkání tak rychle uteklo a končí.  
Chtěla bych touto cestou /a určitě budu mluvit i hlasem všech 
účastníků/ poděkovat panu starostovi, muzejnímu spolku 
a všem ostatním, kteří se podíleli na organizování tohoto setká-
ní. Vše bylo tak dobře připraveno a zorganizováno, že to nemělo 
chybu. Připravili nám krásné odpoledne, plné hezkých zážitků 
a milých překvapení.  Vím, že toto setkání dá mnoho práce, sta-
rostí, je to i finančně náročné a přesto se setkávání pořádá kaž-
dý rok. Proto naše poděkování musí být tak velké jako celý širý 

oceán. Je málo takových obcí, které organizují pro své obyvatele 
nějaké akce. 
 Určitě budeme mít na toto setkání jen ty nejhezčí vzpomínky. 
Já si své vzpomínky umocním ještě tím, že si sednu k počítači 
a budu se dívat na fotografie z tohoto setkání. Mé velké přání je, 
kdyby mi bylo dopřáno osudem, zúčastnit se setkání za pět let.        

Danuše Vyhlídalová, rozená Polášková

PODĚKOVÁNÍ
Chceme touto cestou poděkovat panu starostovi a jeho kolegy-
ním z muzea za krásné zorganizování červnového setkání jubi-
lantů a rodáků. Vřelé poděkování za krásně prožité odpoledne 
ročníku 1937, i ostatních jubilantů, patří všem. Veškerý pro-
gram, pohoštění a projížďka v drožce po obci a okolí bylo úpl-
ně ukázkově připraveno. Tímto způsobem za vše projevujeme 
velký dík. A přejeme všem, kteří se na organizování této akce 
podílí, aby i další setkání probíhala v radostné pohodě a všichni 
si odnášeli spoustu hezkých zážitků.

Za ročník 1937 Milena Zlámalíková a Stanislav Tománek

Jubilanti se sešli v kulturním domě, kde je přivítal starosta Aleš 
Richtr a předsedkyně kulturního výboru Edita Šimová.

Irena Hlavačková blahopřeje paní Janě Perničkové.

Pamětní list přebírá od Lenky Zlámalíkové paní Marta  
Keglerová. 

Letos poprvé nám při setkání rodáků nepřálo počasí a sedělo  
se v muzeu. Dobrou náladu navodila Boršická čtverka.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

V březnu bylo započato s výstavbou víceúčelového sportoviště V Olší a v červnu bylo otevřeno veřejnosti. Herní prvky jako první vyzkoušeli ti nej-
menší během dětského dne. Správcem hřiště je Zdeněk Klapil, rezervace je možné domlouvat na tel. čísle  603 712 049. K slavnostnímu otevření 
došlo  22. července při oslavách 85. výročí TJ SOKOL.

Usnesení z 14. veřejného 
zasedání Zastupitelstva obce 
Huštěnovice konaného dne 

7.6.2017

Pozn. Zveřejněna je upravená verze do-
kumentu z důvodu dodržení přiměřenosti 
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů v platném znění. 

Usnesení 1/14/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje program veřejného zasedání.

Usnesení 2/14/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje poskytnutí finančního daru ve výši 
2.000 Kč Základní organizaci Českého 
svazu ochránců přírody Buchlovice, IČ: 
70967318, formou darovací smlouvy. 

Usnesení 3/14/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje hospodářský výsledek příspěvkové 
organizace Základní škola a mateřská 
škola Huštěnovice za rok 2016 a sou-
hlasí s převodem celého zisku ve výši 
3.915,50 Kč do rezervního fondu. 

Usnesení 4/14/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje účetní závěrku příspěvkové orga-
nizace Základní škola a mateřská škola 
Huštěnovice za rok 2016, sestavenou 
k datu 31.12.2016.

Usnesení 5/14/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje závěrečný účet obce Huštěnovice 

za rok 2016 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2016 
vyjádřením souhlasu s celoročním hos-
podařením, a to bez výhrad.

Usnesení 6/14/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje účetní závěrku obce Huštěno-
vice za rok 2016, sestavenou k datu 
31.12.2016.

Usnesení 7/14/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu „Oprava mostu ev. č. 55-041 přes 
Jalubský potok za Huštěnovicemi“.

Usnesení 8/14/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu „Plynovodní přípojka k areálu 
firmy Sukov s.r.o., Huštěnovice 402“.

Usnesení 9/14/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu „D55 5507 Babice - Staré Město“.

Usnesení 10/14/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje uzavření Smlouvy o právu provést 
stavbu „Areál firmy Steelmart Huštěno-
vice - I. etapa“.

Usnesení 11/14/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje navrhnout Kateřinské hody s prá-
vem v obci Huštěnovice k bezúplatné-
mu zápisu do Seznamu nemateriálních 
statků tradiční lidové kultury Zlínského 
kraje.

Usnesení 12/14/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 04/2017 ze dne 15.3.2017.

Usnesení 13/14/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje majetkoprávní vypořádání po-
zemků v rámci stavby „Huštěnovice 
- rekonstrukce chodníků podél silnice 
III/42822 v k. ú. Huštěnovice“ formou 
smlouvy o bezúplatném převodu.

Usnesení 14/14/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje prodej pozemku 764/1 o výmě-
ře 14m2 a pozemku 765/2 o výměře 
15 m2. Dále schvaluje nákup pozem-
ku 763/2 o výměře 2 m2. Prodej i ná-
kup pozemků bude realizován jednou 
směnnou smlouvou, cena je 50 Kč 
za m2, návrh na vklad do katastru ne-
movitostí podá a zaplatí obec. 

Usnesení 15/14/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje prodej pozemku 767 o výměře 64 
m2 a pozemku 765/1 o výměře 24 m2. 
Dále schvaluje nákup pozemku 768/2 
o výměře 11 m2 a pozemku 769/2 
o výměře 3 m2. Prodej i nákup pozem-
ků bude realizován jednou směnnou 
smlouvou, cena je  50 Kč za m2, návrh 
na vklad do katastru nemovitostí podá 
a zaplatí obec.

Usnesení 16/14/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje dohodu o změně území a žádá 
o změnu hranic Ministerstvo vnitra ČR.
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Usnesení z 15. veřejného za-
sedání Zastupitelstva obce 
Huštěnovice konaného dne 

6.9.2017

Pozn. Zveřejněna je upravená verze 
dokumentu z důvodu dodržení přimě-
řenosti rozsahu zveřejňovaných osob-
ních údajů podle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů v plat-
ném znění. 

Usnesení 1/15/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje program veřejného zasedání.

Usnesení 2/15/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene OT014330038963/031.

Usnesení 3/15/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice  
/obec Huštěnovice/, zřizovatel Zá-
kladní školy a mateřské školy Huště-
novice, okres Uherské Hradiště, Huš-
těnovice 72, 687 03, IČ: 75020033, 
souhlasí se zapojením do projektů 
IMAP1 a MAP2, realizovanými měs-
tem Uherské Hradiště na území ORP 
Uherské Hradiště a souhlasí se svou 

finanční účastí 
na spolufinanco-
vání 5% spolu-
podílu na těchto 
projektech s tím, 
že konkrétní 
výše spolupodí-
lu připadající-
cho na obec Huš-
těnovice bude 
propočtena v po-
měrné výši dle 
počtu žáků pří-
spěvkové organi-
zace Základní ško-

la a mateřská škola 
Huštěnovice, okres Uherské Hra-
diště, Huštěnovice 72, 687 03,  
IČ: 75020033. 

Usnesení 4/15/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
souhlasí se snížením celkového poč- 
tu zaměstnanců obce v obecním 
úřadu na 4 zaměstnance, a to k datu 
30.7.2017. Zastupitelstvo současně 
vzalo na vědomí faktické snížení pů-
vodního počtu zaměstnanců obce 
v obecním úřadu z organizačních dů-
vodů.

Usnesení 5/15/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje finanční dar ve výši 4.000 Kč 
formou darovací smlouvy Základ-
ní škole a Mateřské 
škole Uherské Hra-
diště, Šafaříkova 961, 
686 01 Uherské Hra-
diště, IČ: 603370432.

Usnesení 6/15/2017
Zastupitelstvo obce 
Huštěnovice schvalu-
je bezúplatné nabytí 
stavby Huštěnovi-
ce číslo popisné 53 
do majetku obce.

Usnesení 7/15/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovi-
ce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 7/2017.

Usnesení 8/15/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice sou-
hlasí s přemístěním křečka polního 
na pozemek v majetku obce parcela 
číslo 1064/306. Přemístění zajistí in-
vestor Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Správa Zlín, v rámci stavby dálnice 
„D55 5507 Babice - Staré Město“.

Poznámka do usnesení:
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere 
na vědomí zprávu o činnosti starosty 
obce a kontrolu usnesení z minulého 
veřejného zasedání.

Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
bere na vědomí provedené úpravy 
rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4, 
5 a 6/2017 a změny rozpisu rozpočtu 
č. 2, 3 a 4/2017.

Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere 
na vědomí ukončení smlouvy o pro-
nájmu nebytových prostor s tím, že 
prostory budou vyklizeny do 9. října 
2017.

Aleš Richtr, starosta obce
Petra Valentová, místostarostka obce

Usnesení 17/14/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje provozní řád víceúčelového hřiště.

Usnesení 18/14/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje účelově určený /svoz tříděného 
odpadu/ neinvestiční příspěvek Sdru-
žení obcí pro výstavbu skupinového 
vodovodu v oblasti „Babicko“ ve výši 

130.000 Kč s povinností vyúčtovat tento 
příspěvek k datu 31.12.2017. 

Usnesení 19/14/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne č. OT-014330038963/001 „Huštěno-
vice, Sušická, kab. NN“.

Usnesení 20/14/2017

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje rozpočtové opatření č. 3/2017.
Poznámka do usnesení:
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere 
na vědomí provedené úpravy rozpoč-
tu - rozpočtové opatření č. 1 a 2/2017 
a změnu rozpisu rozpočtu č. 1/2017. 

Aleš Richtr, starosta obce
Petra Valentová, místostarostka obce

Ve školní jídelně byla kompletně vyměněna podlaha, včetně 
doplnění tepelné izolace a izolace proti vlhkosti, byly vyměněny 
židličky. Ve škole i ve školce byly namontovány na všechny radi-
átory termohlavice, některé radiátory byly vyměněny.  

O letošních prázdninách jsme ve škole zrekonstruovali šatny, každý 
žák bude mít vlastní skříňku. 
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Prváčci poprvé ve školní lavici.

Žáci 2. a 3. ročníku.

Ředitelka ZŠ Mgr. Jitka Šimíková vítá prváčky.

4. a 5. ročník s p. učitelkou Jitkou Poláškovou.

Prváčci Josef Maňásek, Karel Volf, Ondřej Maňásek, Matyáš Bolf, Tereza Zbránková, Simo-
na Kovaříková, starosta Aleš Richtr, ředitelka ZŠ Jitka Šimíková, třídní učitelka Zuzana Ba-
zalová a vedoucí učitelka MŠ Věra Veselá.

Prázdniny rychle uběhly a nastala chvíle 
nového školního roku. Letošní prvňáč-
ky Josefa Maňáska, Karla Volfa, Ondřeje 
Maňáska, Matyáše Bolfa, Terezu Zbrán-
kovou a Simonu Kovaříkovou přivítal 
v obřadní síni obecního úřadu starosta 
Aleš Richtr. Rodičům předal od obce tři 
tisíce korun na školní pomůcky. Nové 
žáčky představila Věra Veselá,  jim veli-
ce dobře známá paní učitelka z mateřské 
školky. 
Starosta Aleš Richtr popřál paním učitel-
kám hodné a zvídavé žáky, pevné nervy 
k úspěšnému zvládnutí nelehkých úko-
lů, které nese krásné učitelské povolání,  
a každé věnoval květinu. Všem popřál, 
aby se v huštěnovské škole cítili spokojeně.
Poté svou pozornost věnovala ředitelka 
základní školy Jitka Šimíková nejdříve 
těm, kteří prožívali svou velkou školní 
premiéru, to je prvňáčkům. Popřála jim 
šťastné a úspěšné vykročení do školního 
života, aby byl pohodový každý školní 
den, nejen ten první. Aby se jim ve škole 
líbilo, byli plní touhy po vzdělání a na vy-
učování se vždy těšili. 

POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH

Rodičům poděkovala za vzornou přípra-
vu dětí na tento nelehký a důležitý den, 
že je podpořili a povzbudili.  Bude třeba 
hodně trpělivosti, tolerance a shovívavos-
ti při domácí přípravě na vyučování. Co je 
dospělým naprosto jasné a srozumitelné, 
může dětem připadat naprosto nemožné.

Na závěr představila prvňáčkům jejich 
třídní učitelku Zuzanu Bazalovou, přiví-
tala novou paní učitelku Hanu Březinovou 
a všichni se odebrali do budovy základ-
ní školy. Tam už je čekali starší spolužáci 
a hlavně čisté, vyzdobené učebny a jejich 
první školní lavice.

Alena Bazalová
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Výbor ČČK zorganizoval v květnu zájezd do Jeseníků.

Druhý záříjový víkend patřil tradičně Slováckým slavnostem vína. V letošním roce šlo za naši obec 26 krojovaných účastníků. V čele naší 
skupiny nesly znak obce děti. Také letos jsme měli  stánek s občerstvením a  prezentací obce na nádvoří Staré radnice, kde každoročně má 
Mikroregion Staroměstsko program. 
Všem zúčastněným krojovaným, všem vám, kteří jste se podíleli na přípravách, a také ženám, které napekly do stánku něco na zub, upřímně 
děkuji a věřím, že se do kroje nastrojíme v blížící se hody.

Aleš Richtr, starosta obce

Muzejní spolek zorganizoval koncem srpna zájezd na Macochu 
a do poutního místa Křtiny.

Při příležitosti Dne vzniku Československa byla položena k pamětní 
desce legionáře Antonína Smětáka kytice květů.

Děti s lampiony obešly náves a v muzeu na ně čekalo loutkové diva-
dlo. Nechyběl ani ohňostroj.
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PLÁN AKCÍ NA ROK 2018

NE 14. LEDEN  VALNÁ HROMADA ČČK
SO  27. LEDEN  MAŠKARNÍ PLES
NE 28. LEDEN  DĚTSKÝ KARNEVAL
SO   3. ÚNOR  LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD - SKI AREÁL BÍLÁ
SO  10. ÚNOR   FAŠANK - POCHOVÁVÁNÍ BASY
PO 19. ÚNOR  PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
ÚT 20. ÚNOR  PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
PO   5. BŘEZEN  BURZA KNIH
SO 10. BŘEZEN  ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI PRO DĚTI
NE 18. BŘEZEN  BESEDA S DŮCHODCI
SO  24. BŘEZEN  VYNÁŠENÍ MORENY, VELIKONOCE V MUZEU
SO 14. DUBEN  KOŠT VÍNA
SO 21. DUBEN  ZÁJEZD - RAKOUSKO
SO 28. DUBEN  PÁLENÍ ČARODĚJNIC
SO 28. DUBEN  NA KOLE VINOHRADY UH
PO 30. DUBEN  PIETNÍ VZPOMÍNKA OSVOBOZENÍ OBCE
NE   6. KVĚTEN  ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ OTEVÍRACÍ DOBY MUZEA
NE 13. KVĚTEN  DEN MATEK V MUZEU 
SO 19. KVĚTEN  ZÁJEZD ČČK
SO    2. ČERVEN  VÍKEND PAMÁTKOVÝCH DOMKŮ
NE   3. ČERVEN  VÍKEND PAMÁTKOVÝCH DOMKŮ
NE    3. ČERVEN  BESEDOVÁNÍ V MUZEU 
PO   4. ČERVEN  PASOVÁNÍ NOVÝCH ČTENÁŘŮ
SO  16. ČERVEN  SETKÁNÍ RODÁKŮ
SO 16. ČERVEN  PŘED MUZEEM PŘI MUZICE
SO 23. ČERVEN  130. VÝROČÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
NE 24. ČERVEN  130. VÝROČÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
PÁ 29. ČERVEN   PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ V OBŘADNÍ SÍNI OÚ
NE    8. ČERVENEC  BESEDOVÁNÍ V MUZEU 
NE            5. SRPEN  BESEDOVÁNÍ V MUZEU 
SO 25. SRPEN  ZÁJEZD MUZEJNÍHO SPOLKU 
PÁ 31. SRPEN  TÁBORÁK NA UKONČENÍ ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN
NE   2. ZÁŘÍ  BESEDOVÁNÍ V MUZEU 
PO   3. ZÁŘÍ  PŘIJETÍ PRVŇÁČKŮ STAROSTOU V OBŘADNÍ SÍNI
SO   8. ZÁŘÍ  SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA  
SO 15. ZÁŘÍ  KOŠT BURČÁKU A MOŠTOVÁNÍ OVOCE
NE 28. ŘÍJEN   LAMPIONOVÝ PRŮVOD
SO  17. LISTOPAD   KATEŘINSKÉ HODY S PRÁVEM
SO  18. LISTOPAD  KATEŘINSKÉ HODY S PRÁVEM
SO  24.  LISTOPAD   DOZVUKY HODŮ
SO   1. PROSINEC  MIKULÁŠSKÉ BRUSLENÍ
SO   1. PROSINEC  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S NADÍLKOU
NE   2. PROSINEC  VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
PO   3. PROSINEC  VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ V KNIHOVNĚ
SO 15. PROSINEC  VÁNOČNÍ KONCERT
NE 16. PROSINEC  VÁNOČNÍ JARMARK S BETLÉMEM
PO 31. PROSINEC  NOVOROČNÍ SETKÁNÍ U OÚ



11

Podzim /  2017

KALENDÁŘ 2018

Obecní kalendář je v prodeji již pátým rokem. 
Aby byl dostupný všem, jeho cena je  stanove-
na pouze na 50 korun. Můžete si jej zakoupit 
v kanceláři obecního úřadu, rovněž při pořá-
daných akcích Vám jej organizátoři nabídnou. 
Jak už je zvykem, najdete tam důležité infor-

mace pro Vás. Pro starší občany a jejich lep-
ší orientaci v kalendáři jsme ulehčili hledání 
svozu domovního odpadu. V den svozu odpa-
du, což je každé sudé úterý,  najdete panáčka 
s popelnicí. 

8. ročník lyžařského zájezdu, tentokrát do Ski 
areálu Bílá v Beskydech, se uskuteční 3. února 
2018. Přihlásit se můžete v kanceláři obecního 
úřadu a současně zaplatit účastnický popla-
tek, který činí 150 Kč na osobu, děti do 10 let 
zdarma.

Lyžařský zájezd
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POZNÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJEMCE O HISTORII

Termín    sobota 21. dubna 2018   
Cena     600 Kč za klienta /kapacita 48 účastníků/ 
   Cena zahrnuje dopravu, odborného lektora, nezahrnuje pojištění
Program   6.00 hod.  odjezd z Huštěnovic
   22.00  hod. příjezd do Huštěnovic

Krems - Kamenná brána, Obchodní ulice, kostel sv. Víta, 
hrad Gozzoburg, Piaristický chrám, klášter Gottweig.  
Durnstein - hrad Kueringerburg, „meruňkové“ středo-
věké město. Melk - Benediktinský klášter, Klášterní chrám, 
nádvoří Prelátů, Bastion, středověké náměstí.
Co s sebou? -  platný cestovní pas nebo občanský průkaz, 
Evropský průkaz zdravotního pojištění /karta pojištěnce/, 
euro pro vlastní potřebu /doporučujeme 20 – 25 euro/.
Zájezd zajišťuje PhDr. Pavel Kočí, vzdělávací agentura.
Přihlásit se můžete v kanceláři obecního úřadu do 21.3.2018 
a současně uhradit účastnický poplatek. V případě, že se 
po přihlášení nebudete moci zájezdu zúčastnit, poplatek se 
nevrací, musíte za sebe zajistit náhradníka sami.

PARLAMENTNÍ VOLBY

DOLNÍ RAKOUSKO - KREMS A MELK

VÝSLEDKY VOLEB VE VOLEBNÍM OKRSKU OBCE HUŠTĚNOVICE  
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

konané ve dnech 20. a 21.10.2017   
 

počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů  793  
počet vydaných a odevzdaných úředních obálek   535  

počet platných hlasů   531  
volební účast   67,47%  

Zapisovatelka Milada Obalová, Jarmila Ulmanová, Danuše Havalová, předse-
da volební komise Petr Adamčík, Ing. Rudolf Mikerásek, Marcela Slezáková, Bc. 
Jana Richtrová, Markéta Mišáková.
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

30. dubna 1947 postavila místní mládež 
máj, jehož kácení bylo 25. května 1947 
spojeno se zábavou. Výtěžek byl věnován 
na místní rozhlas, který začal fungovat 
26. října 1947.

V roce 1947 byla postavena nová már-
nice, ohrada a studna. K tomu účelu byl 
sestaven hřbitovní výbor ve složení Vla-
chynský Petr, Čevela Jan, Janča Fabián, 
P. Němčák Richard, Čechmánek Antonín, 
Kuchař František, Hruška František, To-
máštík Josef st., Kryška Leopold a Hastík 
František. Hřbitov byl v tom samém  roce 
rozšířen.

Letos již potřetí Region Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovní-
ho ruchu ve spolupráci s třiceti čtyřmi objekty na Slovácku, po-
řádal během prvního červnového víkendu akci na zpřístupnění 
památkových domků - objektů lidového stavitelství a malých 
muzeí, aniž by bylo nutné prohlídku předem rezervovat. Objek-
ty byly otevřeny po oba dva dny od 9 do 17 hod. V téměř všech  
probíhaly komentované prohlídky, v části objektů pak dopro-
vodné programy s tématem řemesel či tradiční gastronomie. Ne 
jinak tomu bylo v našem muzeu. 
Památkovým domkům byl věnován propagační materiál, kde 
se návštěvník dozvěděl, které obce či soukromí vlastníci zpří-
stupnili své objekty. Součástí jsou i navržené cyklotrasy tak, aby 
návštěvník mohl během dne navštívit několik památkových 
domků a současně se bezpečně mohl pohybovat po regionu. 
Propagační materiál je stále k dispozici v huštěnovském muzeu 
a může vám pomoci v rozhodování v příštím roce.  

Edita Šimová
Starosta Aleš Richtr předává ženám květiny u příležitosti Dne 
matek.

Při  jarní akci Na kole vinohrady Uherskohradišťska navštíví naše muzeum až stovka cyklistů.

MUZEUM

VÍKEND PAMÁTKOVÝCH DOMKŮ

VZPOMÍNÁTE NA PRACOVNÍ SOBOTY?

V Československu došlo k zavedení pětidenního pracovního týdne 
v roce 1968. Do té doby se pracovalo šest dní v týdnu, od 60. let se stří-
dala jedna sobota pracovní a jedna nepracovní. I po roce 1968 však byly 
některé soboty vyhlášeny jako pracovní /poslední se uskutečnila v březnu 
1989/. Tyto dny měly pomoci dohnat nesplněný hospodářský plán, popří-
padě sloužily jako náhrada státního svátku, který připadl na všední den. 
Pracovní soboty nebyly jen „výsadou“ Československa, často se uplatňovaly 
zejména v Sovětském svazu. Známy jsou i pracovní neděle /květen 1985/. 
Pracoviště využívala tyto dny zejména k úklidu. Také ve školách se vyučo-
valo – žáci se mimo obvyklých předmětů věnovali branným /pochodovým/ 
cvičením, nácviku evakuace do krytů či zdravotní výchově.
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První zářijový týden nás kontaktovala pražská agentura, zda by 
naše muzeum mohla navštívit skupinka Američanů, kteří mají 
své předky v Huštěnovicích. Byla to zbytečná otázka. Ovšem na-
stal problém s jazykovou bariérou. Velice ochotně nám pomohl 
Tomáš Maňásek coby překladatel a také průvodce, za což mu 
moc děkujeme. 
Přivítat milou návštěvu přišel sta-
rosta Aleš Richtr a společně s To-
mášem Maňáskem je seznámili 
nejdříve s historií obce, potom 
následovala prohlídka muzea. 
Netušili jsme, že se budou tolik 
o Huštěnovice zajímat. Protože 
jsme věděli, že se jedná o příbuz-
né rodiny Psotkových, pozvali 
jsme některé Huštěnovjáky, kteří 
mají v rodokmenu také toto pří-
jmení. Setkání bylo pro všechny 
velice milým překvapením. Ov-
šem jestli jsou opravdu příbuzní, 
to si musí vybádat sami. Po té-
měř dvouhodinové návštěvě mu-
zea, kdy jsme jim nabídli  slovácké koláčky 
a slivovici,  dokonce „naše“ Psotky pozvali 
do USA. 
Prohlédli si kostel sv. Anny, kde byli jejich 
předkové pokřtěni. Chtěli vidět domky, 
kde asi žili, i když dnes už jsou opravené, 
některé úplně nové. Jak by také ne, když 
prarodiče odešli do Ameriky v roce 1909.  
Přesto byli dojatí a u některého se  vyfoto-
grafovali.
Na hřbitově je dnes už  jen jeden hrob, kte-
rý nese jméno Psotka. Ale i tady byli mile 
překvapeni a i záviděli, že celé rody, rodiny, 
manželé jsou v jednom hrobu. U nich od-
počívá každý sám a třeba každý na jiném 
konci pohřebiště.
Návštěva se protáhla až do večerních ho-
din. Díky jejich průvodci, který uměl 
částečně česky, jsme si mohli s návštěvou 

popovídat i bez Tomáše a dozvěděli se, že Huštěnovice jsou jim 
velice srdečně blízké. 
Muzeum navštívilo během šestileté doby více návštěv ze zahra-
ničí, například z Holandska, Japonska, Polska, Maďarska nebo 
Austrálie. Vlastně úplně první návštěvníci, asi dva dny před 
slavnostním otevřením, byli  Američané, kteří hledali své pří-

buzné v naší obci. Na muze-
um se obracejí lidé s prosbou 
o vyhledání svých příbuzných 
v Huštěnovicích. Teď si dopi-
sujeme s paní z Austrálie.
Zahraniční návštěvy jsou ví-
tané, nejvíce si ovšem vážíme 
přízně vás, spoluobčanů. Vás, 
kteří nám fandíte, navštěvu-
jete naše akce, pomáháte kdy 
a kde je třeba.

Alena Bazalová,
Antonie Škrabalová

Tomáš Maňásek si poradil i s překladem u kotle na vaření 
povidel. Panovala příjemná atmosféra i se starostou Alešem Richtrem.

Společné foto s rodinou Psotkových.

Audrey Hejlik McEnany - vnučka Alberta Psotky a Anny Blaho-
vé - Psotkové. „Tohle muzeum je báječné a přináší spoustu vzpo-
mínek na babičku a dědečka Psotkovi. Užili jsme si setkání, moc 
díků,  s láskou Audrey“. /Jeden z jejich zápisů v knize návštěv./

NAŠE MUZEUM ZNAJÍ V CELÉM SVĚTĚ
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něk Hasmanda. S úrovní a celkovým výsledkem zkoušek 
byla zkušební komise spokojena. Vůdci byli ukáznění a psi 
předvedli nadstandardní výkon. 
Zazvěření honitby bylo dobré, skladba plodin odpovídala 
potřebám disciplín. Přestože počasí bylo pochmurné, pa-
novala dobrá nálada. Po celou dobu zkoušek se prodával 
guláš a občerstvení.
Poděkování za pečlivou přípravu zkoušek ze strany OMS 
patří všem členům místního mysliveckého spolku, obec-
nímu úřadu za zázemí a všem rozhodčím za korektní po-
suzování, které umocnilo dobrou úroveň, všem vůdcům 
za připravené psy. 

Bohuslav Bazala

MYSLIVECKÝ SPOLEK HUŠTĚNOVICE - SUŠICE

V sobotu 2. září se v honitbě Huštěno-
vice sešlo 18 vůdců se svými loveckými 
psy, aby absolvovali podzimní zkoušky, 
které kvalifikují psa jako lovecky upo-
třebitelného pro dohledání a přinášení 
drobné zvěře. 
Myslivecký spolek  Huštěnovice - Su-
šice byl poprvé organizátorem pod-
zimních zkoušek psů. Pořadatelem byl 
Okresní myslivecký spolek Uh. Hradi-
ště. 
Okresní myslivecký spolek  delego-
val do funkce vrchního rozhodčího 
Františka Zbraňka, který má aproba-
ci pro posuzování ohařů a ostatních 
plemen.  Představil sbor rozhodčích, 
vedoucí skupin a seznámil přítomné 
s organizací zkoušek. Poté předal slo-
vo řediteli zkoušek Ing. Jaroslavu Krá-
líkovi, Ph.D. a správci zkoušek Aleši 
Richtrovi. O slavnostní atmosféru se 
postaral trubač na lesní roh Jan Jirásek  
z Ostrožské Nové Vsi.
Na pomyslnou startovní čáru nastoupilo na fotbalovém 
hřišti V Olší osmnáct vůdců. Psí společnost tvořili němečtí 
krátkosrstí ohaři, němečtí dlouhosrstí ohaři, český fousek, 
maďarský a výmarský ohař, velššpringršpaněl a německý 
křepelák. Každý pes musel projít nutnou veterinární pro-
hlídkou.
Proběhlo rozlosování psů do skupin a účastníci se rozjeli 
do honitby k vykonání zkoušky.  Vedoucími skupin byli 
Václav Kolomazník, Bohuslav Bazala, Aleš Richtr, Štěpán 
Ondrůšek a Zdeněk Nesázal.
Vítězem letošního ročníku podzimních zkoušek se stal 
pes český fousek Endy od Větrné borovice - vůdce Zby-

Vůdci za dobře připraveného psa blahopřál správce zkoušek Aleš Richtr a ředitel zkoušek 
Jaroslav Králík.

PODZIMNÍ ZKOUŠKY OHAŘŮ A OSTATNÍCH PLEMEN
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Máme dnes generaci dětí, která si 
nejde ven zahrát jen tak fotbal, jako 
jsme to dělali my. Zůstávají doma 
a žijí ve světě sociálních médií, kde 
není přímý kontakt s kamarády. Proto 
jsem se rozhodl, že si půjdeme občas 
zahrát s dětmi florbal. Poprvé jsme se 
sešli v březnu letošního roku s malou 
partou dětských nadšenců. A jak to 
tak bývá, ve škole se to během týdne 
rozkřiklo a ostatní děti se k nám za-
čaly přidávat. Pan starosta nám vyšel 
vstříc, našel volný termín v kulturním 
domě a zajistil nové florbalové bran-
ky. Při pěkném počasí jsme trénovali 
na novém víceúčelovém hřišti. Postu-
pem času se z nás stala bezva parta, 
děti se naučily pravidla florbalu a tak-
tiku hry. V rámci ZŠ se děti zúčast-
nily dvou florbalových turnajů, a to 
v Kudlovicích a Spytihněvi. 

Zdeněk Klapil st., trenér florbalu

Zprava Zdeněk Klapil ml., Nela Hrančíková, Jan Zemek, Oliver Ižvolt, Petr Abschnei/ 
der, Tomáš Krajča, dole zprava Jan Hruboš, Matyáš Bolf, Dominik Šmíd /brankář/, 
Ondřej Maňásek, Tomáš Maňásek, Tobiáš Bolf, trenér Zdeněk Klapil st.

VÍTEJTE VE FLORBALOVÉM KROUŽKU

Letní sezóna Fitmami v Huštěnovicích je za námi. Ma-
minky si dosyta užily měkkého trávníku na fotbalovém 
hřišti a vyzkoušely povrch na čerstvě otevřeném dětském 
hřišti. Děti si okamžitě oblíbily nové herní prvky. Ukázalo 
se, že cvičit se dá s drobnými úpravami celé těhotenství až 
do porodu, jestliže je nastávající maminka zvyklá na po-
hyb. Stejně tak je možné začít s návratem zpět do kondice 
ihned po ukončení šestinedělí, pokud je vše v pořádku. 
Aktuálně probíhají lekce Fitmami každé úterý a čtvr-

tek v 9.15 hod. v kulturním 
domě v Huštěnovicích. Po-
třeba je pohodlné oblečení 
a obuv, podložka nebo deka, 
pití a pro dítě svačinka a pře-
zůvky. Aktuální informace 
najdete na Facebooku Fitma-
mi Huštěnovice.

Monika Kopčilová

Při cvičení nás nic neomezuje. Do cvičení se zapojují také děti.

CVIČENÍ MAMINEK FITMAMI
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V roce 1992 byl v Plzni založen Český národní registr 
dárců dřeně /ČNRDD/, jako jedna z aktivit Nadace pro 
transplantace kostní dřeně. 
Cílem registru dobrovolných dárců krvetvorných buněk je 
zajistit dárce krvetvorných buněk potřebnému paciento-
vi. Dárcovství dřeně je považováno za největší dar člověka 
člověku, a proto je v České republice bezplatné, stejně jako 
na celém světě. Bohužel pro většinu nemocných vhodný 
dárce mezi příbuznými neexistuje. Přes veškerou meziná-
rodní spolupráci je nejlepší najít dárce ve vlastním náro-
du. Genetika má své zákonitosti. Poslední nadějí pro těžce 
nemocného je cizí člověk, který se jako dobrovolník ne-
chá zapsat do registru dárců kostní dřeně. Nejznámějším 
a nejčastějším důvodem je leukémie. 
Dnes je ve světě registrováno přes třicet milionů dobro-
volných dárců dřeně. V ČNRDD je registrováno téměř 74 
tisíc dobrovolných dárců a stále je to málo. Proto je nutné 
počet dobrovolníků v registru neustále zvyšovat! 
Organizátorkami akcí k získávání dobrovolných dár-
ců na Zlínsku, zejména v uherskohradišťském okrese, je 
Myriam Farská a Bronislava Otrusinová, sympatizantky 
ČNRDD, se záštitou Zdeny Wasserbauerové, zlínské spo-
lupracovnice registru. Tyto dobrovolnice si začaly říkat 
Rytíři naděje a jejich aktivitou je ve volném čase a bez 
nároku na odměnu organizovat akce pro získání nových 
potenciálních dárců kostní dřeně. 
Myriam Farskou potkáváme v naší 
obci vždy usměvavou a spokoje-
nou. Přestože by se mohla ve vol-
ném čase věnovat svým vnoučát-
kům, myslí také na druhé. Ale stíhá 
obojí. Jak se mi svěřila, nezapomí-
ná ani na svoji relaxaci.  
Dík za záslužnou práci patří rovněž 
zdravotním sestrám, které odběry 
provedou. Jsou to naše huštěnov-
ské mladé maminky Marcela Slezá-
ková a Bianca Běhávková. Přestože 
obě mají malé děti, ochotně a rov-
něž bez nároku na honorář, odebí-
rají krev dobrovolníkům na orga-
nizovaných akcích. Uždibují svůj 
volný čas pro záchranu života dru-
hých. Ví moc dobře, že nestačí jen 
soucit a slzy, je třeba jednat! Každý 
máme možnost ovlivnit něčí osud. 
Náš kraj má v celé republice nej-

lepší výsledky, a to je jejich odměna 
za energii a čas, o který musely ošidit 
vlastní rodiny.
Díky dvěma mililitrům krve a pěti mi-
nutám času může člověk člověku za-
chránit život. Každý, kdo se k tomuto 
odběru přihlásí, se stává Rytířem na-
děje. Vaše správné rozhodnutí může 
někomu zachránit život.

• Kdy a koho napadla myšlenka pomáhat s registrem, 
jsem se zeptala Myriam Farské.
V roce 2015 mě kontaktovala kamarádka Barunka, ma-
minka dvou malých holčiček. Onemocněla zhoubným 
onemocněním – akutní leukemií. Jedinou šancí na její 
uzdravení byla transplantace kostní dřeně. Pustila jsem se 
s vervou do hledání dárce. Velkou službu mi prokázal fa-
cebook, o nemocné mamince se dozvěděli např. i lidé v zá-
padních nebo severních Čechách či Češi pracující v zahra-
ničí. Lidé vstupovali do registru dárců dřeně, aby pomohli 
malým dětem zachránit maminku. 
V Boršicích mezitím Bronislava Otrusinová uspořáda-
la odběrové akce v Domě pokojného stáří a rozeslala 
prosby o vstup do registru do jiných krajů, zmíním pře-
devším Olomoucký. Velkou službu nám prokázali i pra-
covníci Českého rozhlasu Brno, regionální noviny, rádia 
apod. Registr se díky těmto aktivitám rozrostl, Barunka 
však zhoubné nemoci přes všechnu naši snahu i úspěš-
nou transplantaci podlehla, protože pomoc přišla pozdě. 
Po její smrti jsme se rozhodly v této činnosti pokračovat. 
Nemocí, kdy je třeba transplantace kostní dřeně, totiž při-
bývá. Častými pacienty jsou mladí lidé a malé děti, kteří 
bez dárce kostní dřeně umírají.
Momentálně pracujeme ve skupině dobrovolnic pod ná-
zvem Rytíři naděje a při větších akcích, jako je např. pouť 
na Velehradě, různé společenské akce, akce v nákupních 

Zdeňka Mrázková, Marcela Slezáková, Myriam Farská, Bianca Běhávková.

STAŇTE SE RYTÍŘEM NADĚJE
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střediscích atd. nabíráme mladé lidi do plzeňského Čes-
kého národního registru dárců dřeně. Každou akci je 
vždycky třeba naplánovat, zorganizovat, postarat se 
o zdravotnický materiál a odvoz odebrané krve do olo-
moucké fakultní nemocnice a udělat dobrou propaga-
ci. Bez pomoci zdravotních sester Biancy Běhávkové 
a Marcely Slezákové bychom se těžko obešly. Občas nám 
vypomohou také sestřičky z jiných obcí, např. Zdeňka 
Mrázková a Helena Štulírová. Duo Marie Klempířová 
a sestřička Věra Ratajská  z Domanína jsou neodmysli-
telnými členkami naší skupinky. 

• Kde vznikl název Rytíři naděje?
Jeden z mých kamarádů, který má grafické studio, nám 
tento název vymyslel a vytvořil nám logo. Sám se potýkal 
se zhoubnou nemocí, nad kterou zvítězil. Rytíři naděje 
označil nejen nás, které nabíráme lidi do registru, ale i ka-
ždého, kdo je ochoten jakýmkoli způsobem přiložit ruku 
k dílu, především však všechny ty, kteří vstupují do regist-
ru dárců kostní dřeně.

• Kdo se může stát dárcem a kolik stojí vstup do registru? 
Dárcem kostní dřeně se mohou stát všichni zdraví lidé 
ve věku od 18 do 35 let, kteří jsou ochotni zachránit lidský 
život. Vstup do registru je pro tyto lidi zdarma. Vstupní 
rozbor krve však stojí 1500 Kč. Částka je hrazena z Nadace 
pro transplantace kostní dřeně. Nadace je odkázána na fi-
nanční dary organizací i jednotlivců. Lidé starší 35 let si 
musí uhradit tuto částku sami, a věřte, že se najdou i tací. 

• Může dárce z registru vystoupit? 
Člověk, který do registru vstoupí, v něm setrvává do 60 
let. Rozhodne-li se kdykoliv z registru vystoupit, může tak 
bez udání důvodu učinit. Být v registru dárců kostní dřeně 
je čistě dobrovolná záležitost. 

• Ne každý člověk je do 60 let úplně fit. Co se stane, one-
mocní-li člověk nemocí, jež by mohla být překážkou pro 
transplantaci dřeně?
Takový člověk je z registru vyřazen.

• Co se stane, bude-li dárce - dobrovolník vybrán?

V první řadě má takový člověk právo se po důkladnějším 
zvážení rozhodnout, zda se chce opravdu dárcem stát. 
Rozhodnutí musí být pevné. Odmítnutí dárcovství na po-
slední chvíli, kdy je pacient připraven, může způsobit 
jeho smrt. V případě souhlasu je dárce důkladně vyšetřen 
a podstoupí přípravu. Dárce si může vybrat ze dvou způ-
sobů odběru krvetvorných buněk potřebných k uzdravení 
nemocného. Jedním ze způsobů odběru je odběr pomocí 
speciálních jehel z pánve, provádí se v narkóze. Druhým, 
moderním a šetrnějším způsobem je odběr ze žíly dárce 
za pomoci separátoru. Separátor si vezme pro nemocné-
ho z krve dárce pouze krvetvorné buňky. Krev pak putuje 
zpět k dárci do žíly druhé ruky. Tento odběr trvá cca 3 – 
4 hodiny.  

• Jaká je šance, že se pro nemocného najde dárce?
Tady platí přímá úměra. Čím je více zájemců o vstup 
do registru dárců, tím je větší šance na životy nemoc-
ných. Bohužel ne každý svého dárce najde, ze 120 zaregis-
trovaných se skutečným dárcem stane pouze jeden. Proto 
je třeba, aby mladí a zdraví lidé vstupovali do registru. 
Dlouhé čekání na dárce může i úspěšnou transplantaci 
ukončit smrtí pacienta, jako to bylo i v případě naší ka-
marádky Barunky.

• Chtěla byste něco vzkázat lidem?
Určitě. Především těm mladým. Pokud jsou zdraví, měli 
by zvážit svůj vstup do registru dárců dřeně. Při vstupu 
stačí vyplnit krátký dotazník a nechat si odebrat cca 2 ml 
krve. Naše sestřičky jsou šikovné, není se čeho obávat. Po-
čet nemocných bohužel narůstá a my netušíme, kdo z nás 
bude dárce potřebovat. 

Zdaleka ne všichni, kteří se zaregistrují, budou v budoucnu 
k darování dřeně vyzváni. Třeba nikdy nikdo nebude po-
třebovat transplantaci s krvinkami vašeho typu. Ale pokud 
by ji potřeboval, můžete právě vy být jediným člověkem 
na světě, kdo mu může pomoci v jeho návratu ke zdraví, 
k životu. Existuje snad větší dar člověka člověku?
Pomozte, prosím, Českému národnímu registru dárců 
dřeně, aby nezůstal ani jeden vzorek krve nevyšetřen!

Číslo konta: ČSOB 
43 43 043/0300. K pod-
poře programu ČNRDD 
a Nadace pro transplan-
tace kostní dřeně můžete 
odeslat dárcovskou SMS 
na telefonní číslo 87777 
ve tvaru: 
DMS KOSTNIDREN 
30 nebo DMS KOST-
NIDREN 60 nebo DMS 
KOSTNIDREN 90 
Zaslání jedné DMS stojí 
30, 60 nebo 90 Kč, spo-
lečný program ČNRDD 
a Nadace pro transplanta-
ce kostní dřeně z nich zís-
ká 29, 59 nebo 89 Kč. 

Alena BazalováV předvečer osvobození obce je tradičně kladena kytice květů ke kříži na dolním konci.
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FARNOST 
www.farhustenovice.webnode.com 

Koncert místní scholy.

Letos poprvé se naše farnost zapojila 
do celostátní akce nazvané Noc koste-
lů.  9. června už od odpoledních hodin 
byl pro návštěvníky této akce připraven 
hodnotný program. Při tvorbě progra-
mu jsme vycházeli také z požadavků 
občanů, kteří projevili zájem prohléd-
nout si stavbu kostela a farní budovu 
také zevnitř. Škoda jen, že Ti, jejichž 
přání nám bylo podnětem a inspirací, 
se nakonec akce neúčastnili. Noc kos-
telů začala putováním po Božích mu-
kách v katastru obce. Prohlédli jsme si 
pět křížů, o každém se něco málo do-
zvěděli a u každého zapálili symbolic-
kou svíčku s emblémem Noci kostelů.  
Pro děti připravila na cestu katechetka 
Radka Batůšková pracovní list. Mohli 
si jej vyplnit v průběhu cesty nebo doma společně s rodiči.  

Doputovali jsme k budově fary, kde byla nainstalována 
výstava výtvarných prací dětí z místní základní a mateřské 
školy. Díky nápadu pedagogů na celoroční projekt na téma 
duchovní život jsme si prohlédli velmi zdařilé obrázky. 
Poté následovala prohlídka fary a vhod přišlo po nená-
ročné procházce i opékání špekáčků a hlavně v teplém 
počasí pitný režim. Překvapením i pro organizátory bylo, 
když paní Irena Hradcová přinesla skvěle chutnající buch-
ty. Den se pomalu chýlil ke konci, a tak jsme se odebrali 
do kostela sv. Anny. Zde proběhla komentovaná prohlídka 
kostela, kterou o povídání o zvonech doplnil jáhen Miro-

slav Pernička. Zde byl také prostor zapálit svíčku za blízké 
zemřelé nebo jako symbol prosby či poděkování. Myslím, 
že by se mnou všichni zúčastnění souhlasili, když řeknu, že 
nejkrásnější částí programu bylo vystoupení místní schó-
ly, která si pro tuto příležitost připravila menší koncert. 
Přiblížila se desátá hodina večerní a všichni jsme se s udě-
leným požehnáním od našeho současného duchovního 
správce otce Miroslava Suchomela rozešli do svých domo-
vů. Byl to hezký den v příjemné společnosti spoluobčanů 
i hojně zúčastněných přespolních.  Ráda bych touto cestou 
poděkovala všem, kteří se na této akci podíleli, a pobídla 
je, aby v této činnosti ve prospěch společnosti neustali.

Petra Valentová

S historií kostela sv. Anny seznamuje Petra Valentová.

Dne 11. června 2017 přistoupili poprvé ke svatému přijímá-
ní Dominik Šmíd, Marieta Běhávková, Agáta Martinková 
a Matyáš Martinek.

NOC KOSTELŮ
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Už od dávných dob hospodáři věděli, že bez Božího 
požehnání, marné lidské namáhání. Proto přišli huštěno-
vští farníci v neděli 8. října do kostela sv. Anny poděkovat 
za vše, co se jim urodilo na polích, zahradách a vinicích. 
Jako první byla obětována voda,  jako zdroj života  a zá-
roveň prosba za příznivé počasí a úrodu v příštích letech. 
Zvláště v letošním suchém létě jsme se mohli utvrdit, jak 
je důležité prosit o tak zdánlivě samozřejmou věc, jakou 

je voda. Do obětního průvodu se zapojily také děti a spo-
lu s dospělými před oltář přinesli věnec z obilí, chleba, 
hrozny, víno, ovoce, zeleninu, med a květiny. Za naše 
děti a mládež byl obětován i poslední dar – koláče, aby si 
vždycky vážily všeho, co máme od Boha, a využívaly toho 
k dobrému a chránily přírodu.

Petra Valentová

Dožínkový věnec nese starosta Aleš Richtr a Jaroslav Králík.  Dary přírody posvětil P. Miroslav Suchomel.

DĚKOVNÁ MŠE ZA ÚRODU
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na zahradě, kde přespí /to byl komfort/. Další noci přespávali, 
kde to zrovna šlo. Na loukách, polních cestách, u lesů a jednou 
dokonce na pláži u Středozemního moře. Nouze o komáry ni-
kde nebyla. Ráno vyráželi za každého počasí. Ať je horko nebo 
prší. Denně 11 hodin v sedle je docela zápřah. Měli každý den 
určenou trasu, kterou musí urazit, aby jim 10 dnů dovolené 
stačilo. Občas někde  zabloudili a ulici projížděli několikrát do-
kola. Poznali tam i dobrého kamaráda – navigátora. Ital, který 
obsluhoval na benzínce, jim poradil do Perugie „lepší“ cestu, 
než jakou původně zamýšleli. Byla to asi nejtěžší zkouška. Ani 
jednička na plný plyn jim nestačila. Plně naložené stroje museli 
do města vytlačit. Celou cestu navigátora proklínali, ale zpětně 
zjistili, že to byl nejkrásnější úsek jejich daleké cesty. Obdivova-
li panorama, připadali si jako v pohádce. Do Říma přijeli pátý 
den. Plánovali ještě návštěvu Vatikánu, kterou nakonec vzdali  
 /možná příště/, protože na silnicích v Římě je docela chaos. 
Hurá, konečně podle plánů města našli kolosální Koloseum. Vy-
právěli nám, že to byla velmi krásná a zajímavá stavba.

Nafotili spoustu fotek, aby měli na co vzpomínat, jak pionýry 
dobyly Řím. Huštěnovský znak v Římě u Kolosea, to se jen tak 
hned nevidí.  Nasedli na své staré stroje a frčeli domů /veterány 
si fotili místní obyvatelé, asi něco takového ještě nikdy nevidě-
li/. Čekali je ještě čtyři dny náročné cesty zpět. Těšili se na své 
rodiny a  krásnou malebnou krajinou se vrací na naše Slovácko, 
do rodných Huštěnovic, kde se na přivítaní pionýrů sešla celá 
rodina. 

Sestra Dagmar Gajdošíková

KDYŽ SE Z KONÍČKA STANE VELKÝ KŮŇ

Moji tři bratři - Petr, Jiří a Martin Gajdošíkovi z Huštěnovic 
- a bratranec Martin Kolaja z Jalubí si po dvouleté pauze opět 
osedlali své stroje. Na motocyklech Jawa pionýr 21 vyrazili le-
tos do Říma. Původně plánovali Černobyl, ale když zjistili, že je 
to méně kilometrů než do Paříže, tak to nepřicházelo v úvahu 
/ještěže tak/. Je to jejich již třetí dobrodružná jízda. První rok 
zkouška, co takový stroj vydrží. Byla to návštěva rodiny v Ra-
kousku. Druhý rok vyrazili do Francie podívat se k Eiffelovce. 
Letos Itálie – Řím.

Na pionýrech kluci vyrůstali, nedají na ně dopustit. Pionýry 
v garáži rozdělávali snad do posledního šroubku, skládali, leštili, 
aby je na tak dlouhou cestu zase dobře připravili. Kamarád jim 
vyrobil na každého pionýra dvě nerezové brašny, kde si vezli ná-
řadí, zásoby náhradních dílů, aby si dokázali všechno sami opra-
vit. S sebou vezli spojky, klikové hřídele, válec s pístem, kroužky, 
převodovky, náhradní kola. 

Letos jim to docela šlapalo. Podařila se rozbít jen rozeta a ně-
jaký ten řetěz. Museli pečlivě zvažovat, co s sebou na cestu vzít. 
Dobré pláštěnky, boty, co nejmenší stan či spacák, aby nic ne-
chybělo a taky aby to pionýry uvezly.  

Tak jako před dvěma lety, tak i letos reprezentovali naši obec 
Huštěnovice. Pan starosta jim nechal udělat znaky Huštěnovic, 
které si nalepili na pionýry. Za sedla si připevnili vlajky České 
republiky a opět vyrazili do světa. Cílem jejich cesty bylo podí-
vat se do Říma a vyfotit u Kolosea. Kluci říkají: „Procestovat Itá-
lii ze sedla pionýrů je krása. Vidět tu přírodu kolem sebe, hory, 
kopce a taky to, co naši veteráni dokážou vyjet.“ 

První den přijíždí do Rakouska, zaparkují své stroje u rodiny 

Dobrodružství na pionýrech - Huštěnovice - Řím 21. 7. – 29. 7. 2017
9 dní - 96 hodin za řídítky, 2600 kilometrů, 350 litrů benzínu

Teplochladné paprsky lednového slunce ostřelovaly přes 
okenní žaluzie monitory počítačů servisního střediska jedné 
uherskohradišťské firmy, když její zkopření zaměstnanci sou-
středěně sledovali zamrzlé webkamery pracoviště výstavby obří-
ho betonového sarkofágu, který má chránit zbytky rozstřeleného 
reaktoru černobylské jaderné elektrárny před okolním světem. 
Byl začátek roku 2016 a média pomalu začínala připomínat 
30. výročí od největší přiznané havárie jaderné elektrárny. Toto 
radioaktivní místo lze těžko označit za ideální pro strávení do-
volené, přesto lidská zvídavost po spatření městečka Pripjať, jež 
se zastavilo v 80. letech 20. století, a legendárních chladících vě-
žích způsobila, že se do toho místa hrnou skrz pravidelné zájez-
dy hordy turistů. O funkčnosti webkamer nás nakonec přesvěd-
čuje až slunce, které se jako jediný objekt na tomto pracovišti 
v dopoledních hodinách běžného pracovního dne prokazatelně 
pohybuje, přesto přicházíme k závěru, že bychom se tam asi 
taktéž rádi podívali, takže googlím trasu a po zjištění, že je to 
„jen“ 1100 km, vykřikuju: „Šak to je blíž jak Paříž, tam dojedu 
na fechtlovi.“

A právě proto jedeme do Říma ke Koloseu, který je zhruba tak 
daleko jak Paříž, protože co je blíž, to nestojí za to, abych pionýra 
vůbec tlačil z garáže.

JALUBÍ - SUŠICE - HUŠTĚNOVICE - ŘÍM A ZPĚT
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1. den: Huštěnovice - Groß-Enzersdorf (151 km)
Pátek 21.7.2017 výjezd v 16:30, příjezd v 21:20, jasno, vedro
Vyjíždíme celkem čtyři stroje. Martin Gajdošík /Huštěnovice, 

26 let/ na zeleném stroji, Jiří Gajdošík /Sušice, 29 let/ na červe-
ném stroji nenatřítém základem, Petr Gajdošík /Sušice, 33 let/ 
na červeném stroji a Martin Kolaja /Jalubí, 30 let/ na modrém 
stroji se zatuhlými předními tlumiči, které repasoval Petr a které 
se prý rozhýbou. Před odjezdem zjišťujeme oproti minule vyšší 
celkovou váhu, stroje asi přibraly. Po slavnostním startu okamži-
tě klekl první stroj Martinovi K. /klasika/. Ten se snaží přeplavit 
prázdný karburátor, ale marně. Když však stroj žďuchne,  chytí, 
a tak se může vydat na cestu do Říma. Postupně se rodící závada 
se naplno projeví v Břeclavi. Do stroje nejde benzín. Před tra-
gickým rozebráním zadní kapotáže se složitě přidělanými ne-
rezovými brašnami nás zachraňuje zjištění, že na vině je pouze 
zadušený palivový filtr, který je snadno přístupný. Po jeho pro-
fouknutí se dostaneme až k Vídni, do vesnice Groß-Enzersdorf, 
kde přespíme pod širákem na zahradě našich příbuzných, kteří 
jeli tou dobou paradoxně naopak na návštěvu do Huštěnovic. 
Jejich sousedka na nás chtěla volat policii, situaci uklidňují naši 
další příbuzní, kteří také deaktivují potenciální ranní šok v po-
době automatického zavlažování.

2. den: Groß-Enzersdorf - Judenburg (222 km)
výjezd v 8:00, příjezd v 20:45, zpočátku jasno, moc horko, od-

poledne střídavý déšť
Ráno na benzince při placení Petr přemýšlí, jak se řekne ně-

mecky šest /číslo stojanu/. Ukazuje rukama šest a prodavačka 
na něj česky vyvalí: „Však šest, né?“ Jedeme na snídani k tetě Re-
natě ve stejné dědině, jako jsme spali. Výjezd po desáté hodině. 
Strýc Petr nás vyvádí z Vídně /peklo, stroje dostanou pořádně 
zabrat/, jede autem a my za ním. Musí chudák v tom vedru ně-
kolikrát čekat, protože Martin K. 2x kolabuje kvůli filtru a Jiřímu 
spadl řetěz /klasika/. Vše za rušného dopravního provozu upro-
střed Vídně. Za Vídní se loučíme se strýcem, Petr G. už nikdy, 
nikdy v životě nejede přes Vídeň. Nakonec mu také selhal filtr, 
a tak filtry zahazujeme a pokračujeme bez nich. Zdraví nás Ra-
kušáci, Slováci, černoši né. V Semmeringu potkáme ohromný 
déšť v ohromných kopcích. Všichni si mysleli, že se jim zadí-
rají válce, ale ukázalo se, že kopce jsou optický klam, že kopce 
nejsou z kopce, ale do kopce. Martin K. z dlouhé chvíle zdraví 
nejen všechny motorkáře, ale i cyklisty a rakouské krávy.

3. den: Judenburg - Venezia (370 km)
výjezd v 9:00, příjezd v 19:30, v noci hrklo, ráno jasno, odpo-

ledne pár kapek, žádná hrůza, k večeru krásně
Po výjezdu ideální počasí, frčíme až na konec Rakous, na ben-

zince rozhovor se starším motorkářem, první spálené ruce 
od slunce. Přejezd do Itálie, strk dolů dlouhý jak fronta, když 
se něco dává zadarmo, nazpátek ho pojedeme, počítáme, dva 
dny. Martinovi K. po cestě upadne ledvinka, než celou situaci 
pořeší, ostatní se mu ztratí. Nakonec zapne telefon, který se mu 
těsně před výjezdem pokazil a z posledních zbytků štěstí se spojí 
s ostatními.

K večeru se ptáme Italů na nějaký otevřený obchod, protože 
je neděle. Odkáží nás na nákupní centrum, které máme po ces-
tě. Tam nakupujeme piva a cosi dalšího a potkáme Bulhara, co 
poznává JAWU. 

Blbě se nám hledá pole na přespání, nakonec nalézáme 
polňačku kousek od hlavní silnice. Kolem nás létají letadla z ne-
dalekého letiště a TŘI P****E KOMÁRŮ Z NEDALEKÉHO 
POTOKA, NA KTERÉ NEÚČINKUJÍ ČESKÉ REPELENTY. 
Pijeme teplé pivo a ještě teplejší slivovicu a mažeme se stookta-
novým benzínem, který se jako jediný komárům nelíbí.

4. den: Venezia - Perugia (377 km)
výjezd v 8:00, příjezd v 21:30, ráno horko, během dne jasno, 

oblačno, mírný déšť, duha
Ráno se rozloučíme s komáry, kteří si přes noc zvykli na ben-

zín. Zjišťujeme, že ne všechny cesty vedou do Říma, některé ve-
dou i do jiných italských měst. 

Na rovinkách marně hledáme čtvrtý kvalt. Martin G. neubrz-
dil jednu naši zastávku a havaroval, fichtl spadl na zem. Martin 
K. mu chtěl pomoct a fichtl mu taky spadl, ale přední tlumiče 
jsou pořád natvrdo. Petr tvrdí, že se rozhýbou. Později, po ná-
vštěvě velikého obchoďáku navíc zjišťuje, že mu chybí šroub 
na stojanu. Řešíme to, klasika, stahovacím páskem. 

Na jedné benzince nám jeden talián radí, kudy máme jet. Po-
slechneme ho a měníme trasu. Potkáme veliké kopce a typické 
vesničky na jejich vrcholcích. Kolem osmé, před hledáním místa 
na nocleh, mírně mokneme a stojíme na další, bezobslužné ben-
zince. Je zima, duha, a tak radši si na zahřátí dáváme jednu pů-
lečku slivovice a vzpomínáme s láskou na komáry. Poté chceme 
projet poslední město, ale ouha, zjeví se před námi znenadání 
obrovský kopec, ani na jedničku plným ho pionýry nevyjedou, 
pálíme spojky, někteří musí držet plný a ještě fíka tlačit. Stmí-
vá se a my se ztěžka vyškrábeme na horu, do města Perugia. 
Městem komplikovaně projedeme, fotí si nás nějaké Japonky 
a všichni hledí, tohle tam ještě neviděli a zřejmě už ani neuvidí 
/alespoň v našem případě/. Za tmy najdeme nocleh pod stromy 
u dráhy a proklínáme taliána, který nás určitě do těch kopců 
poslal schválně a teď se směje a myslí si, jak jsme tam ztrosko-
tali. Petr si chce na zpáteční cestě toho taliána vyfotit a tu jeho 
benzinku mu zapálit. Vidíme luxusní blesky, blikající světlušky 
a plánujeme spát bez stanů.  Spíme bez stanů.

5. den: Perugia – Řím - Rieti (230 km)
výjezd v 9:00, příjezd v 19:30, celý den horko, před spaním 

déšť, který ustane
Ráno jedeme na benzinku, na které vyvolá Martin K. pozdvi-

žení nechtěnou návštěvou WC pro invalidy. Po italské E55 do-
jedeme konečně do Říma, veliká šílenost v dopravě, Martinovi 
K. kolabuje GPS, klasika, která nás nejprve zavede na staveniště 
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a poté do uzavírky. Pak se nadobro zasekne. Jiří nás nakonec 
podle plánu města zavede ke kolosálnímu Koloseu. Místní do-
morodec vůbec nechápe, kroutí hlavou se slovy: „Takové stroje 
jsem v životě neviděl.“ Nafotíme fotky a spěcháme zpět, protože 
je moc hodin a nevíme, jak se z nevyzpytatelného římského blu-
diště dostat. Při odjezdu od Kolosea ještě zaslechneme někoho, 
jak křičí „TY ****, FECHTLE!!!“

Během bloudění z Říma se chtě nechtě musíme dát i na dál-
nici, tj. na pionýrech veliká známka punku. Najdeme místo 
na spaní a podle okolního odpadu kolem stanů vidíme, že jsme 
na středobodě italské obdoby E55.

6.den: Rieti - Pesaro (318 km)
výjezd v 8:30, příjezd v 19:30, jasno, ujíždíme dešti, pár kapek 

spadne
Šupito presto přes Apeninské hory, v nich tunel, Martin K. 

jede první, z ničeho nic přestanou svítit světla tunelu,  je tam 
úplná tma a nikdo nic nevidí, jak když se zavřou oči. Žárovky 
pionýrů světlo spíš pohlcují, než aby ho vytvářely, nebezpečnou 
situaci zachraňují jen protijedoucí auta, které na okamžik osvítí 
temný tunel. Po výjezdu z tunelu se Jiří ptá Martina K., na co má 
navíc přidělanou na řídítkách tu halogenku z kola. Pionýrům 
ukážeme v Pesaru moře. Pokračujeme dál, při pobřeží Martin 
K. drží plný plyn, přesto ho pronásledují dva pobavení závodní 
cyklisté. Po chvíli je přestane bavit čuchat smrad z jeho výfuku, 
a tak ho předjedou. Míříme zdárně najít taliána z benzinky. Ten 
nám po nevšedním rozhovoru poradí přespat zdarma na pláži. 
Děláme osudovou chybu a opět ho poslechneme. Fíky na pláži 
zaboříme do písku, řetězy to asi odnesou… Dáváme si u stánku 
při rozjiždějící se párty pivo za 4,50 € a pijeme slivovicu, když se 
objeví autem ten taliján z benzinky a doveze nám pizzu. Štampr-
lu nechce, ale borec ve stánku, který Martinovi G. na chvíli dobil 
telefon, si dá. Nazve to mnoha názvy, jako například „petrolej“  
nebo „turbodiesel“. Zřejmě už někdy pil lepší vzorek, než byl ten 
náš.

7. den: Pesaro – Santa Giustina (cca 320km)
výjezd v 8:30, příjezd ve 20:15, jasno
Po ranní rozcvičce v podobě vyprošťování fíků z pláže se sta-

víme na benzince a taliánovi darujeme na památku pleskačku 
slivovice. Večer nás označí na FB. Martin K. má pořád ztvrd-
lé tlumiče. Petr tvrdí, že se rozhýbou. Fíky fičí až do Benátek, 
gondoly nevidíme. Nakupujeme ve velkém nákupním kom-
plexu, do jehož podzemních garáží jedeme hlava nehlava přes 
chodníky a do protisměru, protože odmítáme přijmout složité 
italské pojetí jednoduchých věcí. Pohledy tam hledáme marně.

Pokračujeme dále, až se v Codroipo stane veliký problém. 
Martinovi K. se rozstřelí rozeta, zřejmě důsledkem spadení ře-
tězu a jeho zablokování mezi rozetu a zadní tlumič. Je nepřipra-
ven, a tak mu Petr dává svou náhradní rozetu. Je konec s počítá-
ním kilometrů, přerval se totiž i náhon tachometru a byl to náš 
poslední funkční tachometr. Parkujeme pod Alpami, pod nimiž 
se Martin K. stylově maže alpou.

8. den: Santa Giustina - Mürzzuschlag (??? km)
výjezd v 8:30, příjezd v 20:45, ráno jasno, po cestě déšť, večer 

polojasno
Ráno Jiří nestihl ani zařadit jedničku a hned mu praskla kval-

tpáka. 
Po cestě chce Petr vyhodit do kontejneru náš odpad, když 

na něj vyletí taliánská babka a hrozí na nás velikou vařechou. 

Odpad tak končí o kus dál v příkopě. V dalším městečku chce-
me nakoupit pohledy v obchodě se suvenýry. Místní prodavač-
ka nám po otázce „Do you speak English?“ začne něco italsky 
nadávat a rozhazovat při tom rukama. Není nám jasné, co jsme 
provedli, přijde postarší Ital, asi majitel, a po stejné otázce nás 
pakuje pryč, do posledního italského města, turistického Tar-
visia. Nechápeme, k čemu tam ten obchod slouží a pokračuje-
me dál. Mezi tunely v alpských průsmycích spadl Martinovi K. 
na zem řetěz a zkroutil se jak had. Asi následek předešlé nehody, 
poněvadž sponku od řetězu jsme nenašli.

V rušném a malebném Tarvisiu konečně po chvíli hledání 
nalézáme obchůdek, kde mají alespoň nějaké pohledy. Posíláme 
pohled rodinám, známým a panu Valentovi a samozřejmě také 
panu Matůšovi /klasika/. Mezitím v místě, kde jsme parkovali 
u chodníku naše stroje, spadl nějaký borec na velké Guzzině. 
Když motorku zvedl, nemohl ji nastartovat. Jiří došel k fíko-
vi a na brnk ho natočil. Borec byl velice nasraný, ale celá ulice 
propukla ve smích. Pohledy píšou Jiří a Martin K. i přes to, že 
nemůžou od rychlopalu hýbat pořádně pravou rukou. Petr po-
znamená, že to mají z toho, že nejsou zvyklí dělat rukama. Jiří 
už ze zvyku zdraví kolemjedoucí motorkáře, i když zrovna ne-
sedí na stroji. Po překonání hranic foto se Slovákama na první 
rakouské benzince.

9. den: Mürzzuschlag – Huštěnovice - Jalubí (??? km)
výjezd v 8:30, příjezd v 17:00, pálí slunko
Jiří mění, těsně před prasknutím, lanko od spojky, to jde po-

stupně čím dál víc ztuha, až je natvrdo a Jiří kvalty řadí „napří-
mo“. Na rovinkách pořád hledáme marně čtverku, Martin K. 
občas nemůže najít ani trojku. Přes plánované Slovensko nako-
nec nejedeme. Kousek před hranicí s ČR se to Petrovi začne při-
dírat, ale statečně pokračuje dál s větší než malou dávkou oleje 
do benzínu navíc. Hraniční čáru z Rakouska do ČR pocítíme 
velmi výrazným zhoršením kvality vozovky. Děláme rozruch 
v Břeclavi na benzince, Jiří varuje Martina K., aby si nekupoval 
pivo, že tady se to už nesmí. Máme do ohlášeného příjezdu čas, 
a tak se stavujeme v Uherském Hradišti na zmrzlinu. Začíná fil-
movka, a tak potkáváme v ulicích UH ještě podivnější stroj, než 
je pionýr /nějaký Cyklomatofon/.

Dojezd do cíle, veliký uvítací výbor aj se zpíváním, hostina. 
Transparent o dobytí Říma pionýrama.

Martin K. má pořád ztvrdlé tlumiče. Petr tvrdí, že se rozhý-
bou.

Děkujeme za podporu našim rodinám, partnerkám, malým 
dcerkám, rodičům, kamarádům, sousedům a také panu sta-
rostovi.  Díky všem, kteří jste nám drželi palce na naší dobro-
družné cestě. 

Cestovatelé Petr Gajdošík, Jiří Gajdošík,
Martin Gajdošík, Martin Kolaja
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Letošní školní rok 2017-2018 jsme zahájili 4. září na Obecním 

úřadě v Huštěnovicích, kde  pan starosta popřál šesti prvňáč-
kům, ostatním žákům a zaměstnancům školy mnoho úspěchů 
v nastávajícím školním roce.

V červnu jsme se rozloučili s paní učitelkou Andreou Flí-
borovou, která odešla na mateřskou dovolenou a nahradila ji 
Mgr. Hana Březinová. Rovněž ve školní kuchyni nastala změna. 
Po odchodu paní Antonie Blahové  přišla místní paní Petra Van-
derková. 

V základní škole máme opět tři třídy – 1. ročník, který učí 
Zuzana Bazalová, 2. a 3. ročník paní učitelka Hana Březinová 
a 4. a 5. ročník paní ředitelka Jitka Šimíková. Ve školní druži-
ně tráví aktivně svůj volný čas žáci s  paní vychovatelkou Jitkou 
Poláškovou. Anglický jazyk a hudební výchovu má na starosti 

paní učitelka Kateřina Hradilová, která u nás vyučuje také hru 
na hudební nástroje – flétna, klávesy, kytara. Mezi další zájmo-
vé kroužky, které naše škola nabízí, patří pohybové hry pod ve-
dením Hany  Březinové a florbal s panem Zdeňkem Klapilem. 
Kroužek keramiky má na starosti DDM Šikula. Během celého 
školního roku nás čeká i řada kulturních a výukových progra-
mů. Mezi  již tradiční projekty patří „Mléko do škol“ a „Zele-
nina a ovoce do škol“, kdy žáci dostávají zdarma několikrát mě-
síčně porci neochucených mléčných výrobků, ovoce a zeleniny.

V příštím roce oslaví základní škola 130. výročí, a proto i náš 
celoroční projekt „Když jsem chodil do školy“ je zaměřen k této 
události. Na závěr školního roku proběhne akademie, na kterou 
budete srdečně zváni.

Mgr. Zuzana Bazalová, učitelka ZŠ

Žáci se účastnili turnaje ve florbalu ve Spytihněvi. Odpočinout si od školních povinností byli žáci v ZOO  
Olomouc.

prostřednictvím si lze s dětmi trénovat nejrůznější znalosti 
a dovednosti. Do celého školního roku budou zařazeny pro děti 
výtvarné, rukodělné i pohybové aktivity. A přidáme i česká ří-
kadla, hádanky, přísloví a pranostiky, včetně českých lidových 
písniček. Vždy se budou vázat na něco charakteristického pro 
daný měsíc školního roku. 

Doufám, že s dětmi ve školní družině prožijeme rok plný po-
hody a spokojenosti.

Jitka Polášková, vychovatelka školní družiny

Rok s rokem se sešel a opět je tu nový školní rok. K tomu patří 
i plány pro práci s dětmi. V letošním školním roce se zaměří-
me na lidové tradice, zvyky a obyčeje. V roce 2018 oslavíme dvě 
významná výročí naší země. Prvního ledna  uplyne čtvrt století 
od obnovení samostatného českého státu. V roce 1993 vznikla 
Česká republika. 28. října uplyne 100 let od vzniku samostatné-
ho československého státu /1918/. A taky oslavíme 130. výročí 
založení naší školy v Huštěnovicích.

Ve školní družině to bude malé retro. Připomeneme si české 
svátky, lidové tradice, zvyky a obyčeje.  Půjde nejen o dobře zná-
mé svátky, které trvají dodnes, ale i takové, které už odnesl čas, 
i když některé se pomalu vracejí. K českým svátkům zcela určitě 
patří i rodinné svátky. Kdysi lidé dost věřili různým znamením 
a pověrám. Na některá dají lidé i dnes, na počátku 21. století. 
Proto si některá z nich představíme a vysvětlíme. Také mudro-
sloví se stále používají. Méně se už řídíme pranostikami - lidový-
mi předpověďmi počasí. Každý měsíc se můžeme přesvědčit, zda 
se i v současnosti alespoň občas netrefí. To  horoskopy nejsou 
něčím minulým. Rádi si občas přečteme, co nás čeká a nemine 
v daném měsíci, týdnu, dnu. A tak si čistě pro pobavení probe-
reme znamení zvěrokruhu. 

Nebudou chybět tradiční a oblíbené pracovní listy, jejichž 

CO NÁS ČEKÁ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018?

Interiér školní družiny.
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VZPOMÍNKY LOŇSKÝCH PÁŤÁKŮ NA HUŠTĚNOVSKOU ŠKOLU

ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN

NÁVRHY ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

Když se řekne huštěnovská škola, tak 
si vzpomenu na paní učitelky, které byly 
hodné, na výlety a na to, že se mi tu líbilo. 
Za chvíli jdu na jinou školu a bude se mi 
stýskat. Hlavně po tom, že školu jsem měla 
blízko a mohla jsem vstávat pozdě. Na-
štěstí kamarádi jdou většinou na stejnou 
školu. Nejvíc se mi tu líbil výlet do Anglie, 
kam jsem poprvé letěla letadlem. Nejra-
ději z předmětů jsem měla výtvarku, kde 
mě bavilo, když jsme stříkali spreji plátno 

O prázdninách jsem byl v Turecku. Byl 
jsem tam s mámou, tátou a ségrou. Nej-
víc se mi tam líbily tobogány. A dokonce 
jsem si tam našel kamaráda, který byl taky 
z Česka a bydlí tam, kde moje babička. 

Oliver Ižvolt, 3. ročník

Byli jsme na dovolené na Zakyntho-
se. Bylo tam vedro. Byli jsme na Banana 
beach, byly tam výborné špagety a veliké 
vlny.

Kristýna Blahová, 3. ročník

Přáli bychom si nové hřiště, protože to, 
co máme, je zastaralé. Představovala bych 
si víceúčelové hřiště, na kterém by se dalo 
hrát více sportů. Dal by se tam hrát fotbal, 
florbal, tenis, nohejbal, basketbal, volej-
bal, vybíjená a badminton. Mohli bychom 
tam chodit o velké přestávce, v tělocviku, 
v družině. Všichni bychom byli rádi.

Marieta Běhávková, 5. ročník

Chtěla bych na školním hřišti velikou 
běžeckou dráhu, abychom tam mohli 
chodit v tělocviku i o přestávkách. Taky 
bych si přála velké místo na fotbal, florbal, 
tenis atd. Chtěla bych taky zlepšit dosko-
čiště. Taky bych si přála, aby se opravila 
skluzavka, abychom se už mohli na ní 
klouzat. Moc si taky přeju opravit dome-
ček, abychom v něm mohli odpočívat. 
Přála bych si tam mít i houpačku.

Anežka Musilová, 5. ročník

Můj nejoblíbenější sport je florbal. 
Mnoho sportů bychom chtěli na našem 

na vystoupení. Na škole v Huštěnovicích 
se mi líbilo a budu na ni dobře vzpomínat.

Marie Hlavačková

Ze vzpomínek na školu se mi vyba-
ví hlavně výlety, např. do Anglie nebo 
muzea v Ostravě. Paní učitelky na nás 
ve škole byly většinou hodné, jen ob-
čas se zlobily, když jsme neposloucha-
li. Bude mi smutno po škole v Huště-
novicích a po celé 5. třídě a po paní 

Jela jsem do Prahy k tetě. Byla jsem 
u babičky a dědy. Taky jsem chodila 
ven s kamarádkou. Tři hodiny jsme jeli 
na Dolní Moravu. Bydleli jsme na men-
ším hotelu – horské chatě jménem Sobík. 
Na Dolní Moravě jsme byli na bobové 
dráze, Stezce v oblacích a v termálních 
lázních. Jela jsem na tábor do Provodova, 
bylo to super.

Marieta Běhávková, 5. ročník

Byl jsem na Horní Bečvě, bylo tam 
krásně. Pak jsem byl na soustředění 

novém hřišti hrát, jenomže nemůžeme, 
protože naše hřiště je samý plevel. Chtěli 
bychom víceúčelové hřiště, abychom tam 
mohli hrát fotbal, florbal, basketbal, no-
hejbal, tenis a ping-pong.

Petr Abschneider, 5. ročník

Chtěli bychom, 
aby se na naší za-
hradě postavilo 
víceúčelové hřiště 
pro různé věkové 
kategorie. Chtěli by-
chom, aby se na naší 
škole rozvíjel sport. 
Fotbal, florbal, tenis, 
ping-pong. Nemá-
me sportovní hřiště, 
proto chceme, aby 
nám ho obec vybu-
dovala. Máme hřiš-
tě, ale moc zastaralé. 
Aby se kluci i holky 
zabavili, chceme, 

učitelce Jitce Šimíkové.
Aneta Machová

Vzpomínky na školu jsou veselé i smut-
né. Vzpomínám si na výlety, na učení, 
soutěže a kamarádství. Pamatuji si na lego, 
na Anglii, na výlet do Stražiska, do hradu 
Bouzov, do Ostravy atd. Smutno mi bude 
po spolužácích, po učitelkách, po rodné 
škole v Huštěnovicích.

Robin Tomáštík

s fotbalovým klubem. Stanovali jsme 
a chytali ryby. A i v kempu jsme stano-
vali. Byl velký.

Dominik Šmíd, 5. ročník

Byli jsme u babičky v Hrobicích. Cho-
dili jsme na šišky a vozili se na potůčku. 
Jednou jsme viděli čápy, jak odlétají. S ba-
bičkou jsme byli v Dřevěné ZOO a v Lu-
hačovicích na pramenech. Chodili jsme 
do bazénu a lízali babiččinu domácí zmr-
zlinu.

Helena Musilová, 4. ročník

aby se na hřišti dalo hrát hodně her, proto 
jsme vybrali víceúčelové hřiště. Chtěli by-
chom, abychom na něj mohli chodit na tě-
locvik, ale i o velké přestávce. Jestli by se to 
postavilo, bylo by to určitě moc pěkné.

Agáta Martinková, 5. ročník

Vojtěch a Jan Zemkovi se svými výrobky z dýní.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAVÍ 45. VÝROČÍ 

Zavírám, zavírám zahradu, zepředu i zezadu.
Tak začalo zavírání naší školní zahrady, která nám slouží k zábavě i pěstování a ochutnávání. Spolu s rodiči jsme si opekli špekáčky 
a naposled se proběhli v podzimním listí.

Na podzim se uklízí na zahradě i v sadu. My jsme si povídali o jablíčkách a ovoci, které u nás na zahradě roste na stromě. Děti  
v Mravenečcích zase o zelenině. Berušky pekly štrůdl a Mravenečci mrkvový dort.

Historická společnost Starý Velehrad (HSSV) by Vás ráda in-
formovala, že plánuje navázat na někdejší vydávání Sborníku 
velehradského, který ve své první řadě vycházel v posledních 
dvou desetiletích 19. století, poté ve 30. a 40. letech minulého 
století a ve své třetí řadě pak na samém konci 20. století. 

HSSV začíná připravovat roční vlastivědný almanach s pra-
covním názvem Krajem Veligradu. Na rozdíl od posledního 
zaměření sborníku, jež se zabýval převážně 
cyrilometodějskými, velkomoravskými a ar-
cheologickými tématy, mají členové realizační-
ho týmu v úmyslu rozšířit obsah o vlastivědná 
a místopisná témata, recenze vydávaných regi-
onálních publikací, pozvánky do zajímavých 
míst, místních muzeí a expozic na Uhersko-
hradišťsku, v chřibském regionu a v blízkém 
okolí a tím v určitém ohledu navázat na oblí-
bené a dodnes vyhledávané regionální sbor-
níky vydávané za první republiky a v několika 
málo letech po II. světové válce.

Členové realizačního týmu si současně uvědomují, že obnova 
vydávání takového sborníku, byť v omezeném množství kusů, je 
závislá na počtu předplatitelů. V této souvislosti chceme oslovit 
všechny zájemce o budoucí regionální revui, aby kontaktovali 
níže uvedené členy HSSV, od nichž obdrží další bližší informace 
k objednání a vydávání chystaného sborníku, či přímo na inter-
netových stránkách HSSV vyplnili a odeslali objednávkový for-

mulář. Zároveň budeme rádi za případné ná-
měty, které by mohly být ve sborníku využity, 
a za kontakty na místní vlastivědné pracovní-
ky ochotné a schopné ve sborníku publikovat. 
http://velehrad.webnode.cz

Bořek Žižlavský, předseda HSSV, bubozi@
seznam.cz 

Milan Železník, tajemník HSSV, milanze-
leznik@seznam.cz

PaedDr. Jiří Jilík, člen HSSV, jiri.jilik@
gmail.com 

HISTORICKÁ SPOLEČNOST STARÝ VELEHRAD
OBNOVUJE VYDÁVÁNÍ SBORNÍKU
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JAK ŠEL ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE HUŠTĚNOVICE
Čas neúprosně běží vpřed a stejně jako 

lidé i budovy mají svá jubilea. Ano přáte-
lé, je tomu skutečně tak. Příští rok oslaví 
naše Základní škola v Huštěnovicích 130. 
výročí od svého založení. Ale současně 
nesmíme opomenout, že uběhlo 45 let 
od chvíle, co se den ode dne otevírají dve-
ře naší současné mateřské školičky. 

Jak praví kronika obce 
Huštěnovice, dne 1. října 
1972 byla dokončena a slav-
nostně otevřena předsedou 
tehdejšího místního národ-
ního výboru Vlastimilem 
Šebestů jednopodlažní a jed-
notřídní mateřská škola. 
Od počátku její součástí byla 
školní kuchyně, kde se vařily 
obědy pro žáky základní ško-
ly a později i pro důchodce 
a spoluobčany. Koncem 70. 
let však kapacita zdaleka ne-
stačila potřebám rodin, proto 
následovalo nelehké období 
přístavby budovy mateřské 
školy. Ta byla dokonce dočas-
ně přestěhována do obecní 
víceúčelové budovy. Mateř-
ská škola byla rozšířena o druhé podlaží 
se třídou a hernou, výdejnou jídla s výta-
hem, hygienické zázemí pro děti a perso-
nál, ložnici pro odpočinek dětí a vstupní 
halu se schodištěm. Školní kuchyně byla 
rozšířena o přípravnu potravin, kance-
lář vedoucí školní jídelny a šatnu pro 
zaměstnance. Celý objekt byl napojen 
na nový septik a kanalizaci. Veškeré za-
hradní výsadby se ujaly učitelky mateřské 
školy, které založily a následně udržovaly 
několik překrásných rozlehlých skalek 
a záhonů. 

Od ledna 1982 převzalo do správy pří-

zemí školy místní JZD Dolina. Od nové-
ho školního roku, po kolaudaci přístavby, 
převzalo družstvo celé předškolní zaříze-
ní, včetně provozních zaměstnanců. Po-
čínaje školním rokem 1982-1983 byl za-
hájen provoz ve dvou odděleních, přijato 
bylo padesát  dětí pracujících maminek. 
Ještě v 80. letech, díky státním podporám 

pro mladé rodiny, se rodilo hodně dětí 
a nebyl problém s naplněností tříd. 

Přišel přelomový rok 1989 v naší spo-
lečnosti, který s sebou přinesl dosud 
netušené možnosti, jako svobodu roz-
hodování, vznik soukromého sektoru, 
podnikání, možnost cestovat, pracovat 
a studovat v zahraničí, ale i nezaměstna-
nost a pokles porodnosti. Bez úhon jsme 
přečkali i ničivou povodeň v létě 1997. 
Stoletá voda připravila o všechno mno-
ho rodin, ale i státní sektor. Většina škol, 
pokud nebyly zaplaveny, se proměnila 
na centra pomoci postiženým záplavami. 

Několik škol v okrese začínalo školní rok 
v náhradních, improvizovaných prosto-
rách a některé se dokonce zrušily. Přes-
tože naše obec leží v povodí řeky Moravy, 
jako zázrakem nás tato pohroma minula. 
Spodní voda zatopila jen sklepní pro-
story, zničila uložené pomůcky a archív 
školky. V přízemí budovy se následně 

objevily plísně. 
Dětí postupně ubývalo, až 

jsme se v roce 1998-1999 stali 
jednotřídní mateřskou školou. 
Celé přízemí budovy bylo pro-
najato soukromým subjektům. 
Paní učitelky pečovaly několik 
let v jedné heterogenní třídě 
v průměru o dvacet osm až třicet 
dva dětí. Také prostory nedosta-
čovaly potřebám docházejících 
dětí, ale požadavky na tzv. eko-
nomickou optimalizaci mateř-
ských škol byly v té době prvo-
řadé. 

V roce 2003 došlo z rozhod-
nutí Obce Huštěnovice jako 
zřizovatele ke spojení základní 
školy a mateřské školy v jeden 
právní subjekt, jehož statutár-

ním zástupcem se stala Mgr. Zuzana Ba-
zalová. Ale to už píšeme novou historii 
Základní školy a mateřské školy Huště-
novice. Za celou dlouhou dobu čtyřiceti 
pěti let až do dnešního dne se v Mateř-
ské škole v Huštěnovicích vystřídalo de-
set ředitelek, čtrnáct učitelek, přes třicet 
provozních zaměstnanců a nespočet 
dětí. 

Tak závěrem ti, naše školičko, do dal-
ších let přeji všechno nejlepší a ještě 
mnoho šťastných dětí a spokojených ro-
dičů.

Věra Veselá, vedoucí učitelka MŠ

Budova mateřské školy dnes.

Budova mateřské školy do roku 1972. 
Dnes tu stojí budova obecního úřadu.

Nová budova mateřské školy byla slav-
nostně otevřena 1. října 1972.

Přístavba prvního patra byla zkolaudo-
vaná v roce 1982.
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Seznam ředitelek
MŠ Huštěnovice 1972 - 2017
1972-1973 Marie Hořínková
1973-1974  zast. Ludmila Hutáková  
1974-1976 Karla Habáňová    
1976-1990  Emílie Mihelová - Slováčková
1990-1993 Eva Gogolová
1993  zast. Jarmila Lačňáková
1993-2003 Věra Veselá
ZŠ a MŠ Huštěnovice
2003-2011 Mgr. Zuzana Bazalová   
2011-2012 zast. Mgr. Marie Pížová  
2012- 2017 Mgr. Jitka Šimíková   

Seznam učitelek MŠ Huštěnovice 1972 - 2017
1972-1973 Milada Hanáčková  
1972  Pavla Vodicová
1973-1974 Miluše Valsová - Dovrtělová  
1974-1976 Ludmila Hutáková  
1976-1997 Karla Habáňová   
1982-2017 Jarmila Lačňáková  
1983-1989 Věra Veselá    
1982-1983 Bronislava Burdová - Lukášová
1990-1992 Eva Salčáková
1997-1998 Irma Vranková
1997-1998 Eva Kupečková
2013 - 2017 Věra Veselá
2014-2016 Mgr. Anna Surá   
2016-2017 Marie Úrichová  
2016-2017 Ivana Káňová    
2017  Anna Loučková
  
Hlavní kuchařky 1972 - 2017
1972-1976 Štěpánka Černá  
1975-1995 Emílie Kylhofová   
1995-2011 Ludmila Maňásková   
2011-2017 Zdeňka Kylhofová  

Pomocné kuchařky
1975-1982 Jindřiška Škrabalová  
1981-1982 Eva Dvořáčková   
1982-1983  Marta Čaníková - Fusková  
1983-1985 Marie Koudelníčková   
1985-1999 Antonie Blahová   
1999-2001 Lenka Hánová
2014-2017 Antonie Blahová   
2017-2018 Petra Vanderková

Vedoucí školní jídelny 1972 - 2017
1972-1981 Bronislava Karafiátová 
1980-1981 Jarmila Pechová  
1981-1985 Zdeňka Maňásková   
1985-1990 Marie Hampalová  
1990-1992 Pavlína Višenková - Tylová
1992-2017 Jarmila Lačňáková   
2017-2018 Mgr. Zuzana Bazalová   

 
Školnice - uklízečka 1972 - 2017
1972-1981 Bronislava Karafiátová  
1980-1981  Jarmila Pechová  
1981-1982 Zdeňka Maňásková   
1982-2009 Irena Kroutilová  
1983-1984 Marta Čaníková - Fusková
1984-1988 Eva Dvořáčková   
1988-1998 Alena Petrželková   
2009-2015 Lenka Střítecká   
2015-2017 Jana Ošívková    

Údržba - topič 1972-2017
1972-1975 Jan Andrýsek  
1975-1982 Karel Číhal   
1982-1990 Ludvík Palánek   
1990-1993 Josef Ondráš   
1993-1997 Václav Hampala  
1997-2012 Antonín Janča  

Herna v přízemí školky.V herně.
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Jedna z posledních fotografií před starou mateřskou školkou

Školní rok 1973/1974 - ředitelka Marie Hořínková, učitelka 
Miluše Valsová. 

Školní rok 1993/1994 - ředitelka Věra Veselá, učitelka Jarmila 
Lačňáková.

Ředitelka Eva Gogolová, Marie Hampalová, Antonie Blahová, 
učitelka Karla Habáňová, Štěpánka Černá, Irena Kroutilová, 
učitelka Eva Salčáková, učitelka Jarmila Lačňáková.

První fotografie před budovou nové školky.

Školní rok 1977/1978 - ředitelka Milena Mihelová, učitelka 
Karla Habáňová. 

Alena Petrželková, Jarmila Lačňáková, Antonie Blahová, 
ředitelka Eva Gogolová, Emílie Kylhofová, učitelka Karla  
Habáňová.

V roce 2016 byla zrekonstruovaná zahrada MŠ v přírodním 
stylu.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 14. října se v obřadní síni obecního úřadu uskutečnilo 
slavnostní přivítání dětí mezi občany Huštěnovic. Tentokrát jsme 
přivítali jednu holčičku a tři kluky - Anežku Dudeškovou, Toma 
Kopčila, Alexandra Králíka a Adama Lipnera.

Předsedkyně kulturního výboru Edita Šimová představila sta-
rostovi Aleši Richtrovi malé občánky. Slavnostní den si nenecha-
li ujít ani prarodiče a další příbuzní. Po vystoupení žáků základní 
školy a přednesu básně v podání Markéty Hlavačkové, starosta 
pronesl slavnostní projev k přítomným. Po podpisu do kroniky 
nových občánků předal starosta rodičům dárek v podobě tří tisíc 
korun a sáňky  pro dítě. Jako symbol nového života každá maminka 
dostala květinu. 

Vítání občánků není povinné, vždy se domluví s rodiči den, 
na který jsou pozvaní. Slavností vítání jsou rodiče nadšení, své děti 
si vyfotografují v kolébce a spokojeně odchází do svých domovů.

Alena Bazalová

Rodiče Toma Kopčila přebírají finanční dar od obce

Adam Lipner s rodiči.

Alexandr Králík s rodiči a bráškou.

Během obřadu se stará o malé občánky zdravotní sestřička Bianca 
Běhávková.

Rodiče Anežky Dudeškové při podpisu do pamětní knihy.
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V sobotu 16. září se uskutečnil před muzeem 6. ročník mošto-
vání ovoce s koštem burčáku. S napětím jsme sledovali předpo-
věď počasí a ráno s obavami chystali stánky a posezení. Naštěstí 
se počasí umoudřilo, do pěti hodin odpoledne vydrželo bez deš-
tě a to stačilo na koštování 135 litrů burčáku. Zahrádkáři před-
váděli moštování ovoce. O sladký mošt byl velký zájem, ale také 
o guláš přímo z kotle. 

K příjemné náladě jistě přispělo vystoupení dětí z mateřské 
školky a školy a zpěv ženského sboru z Kudlovic, který nás pro-
vázel celé odpoledne. V muzeu byly pro děti připraveny dílnič-
ky, a to malba pískem. Zajímavá novodobá výtvarná technika, 
u které každé dítě vydrželo více jak hodinu a rodiče také.

K dalšímu povyražení zde byla vozítka Segway, tradičně jízda 
na koních paní Bohdany Borovičkové a canisterapie se sedmi tr-
pasličími jezevčíky a krátkosrstou kolií paní  Markéty Mišákové, 
což se líbilo hlavně dětem. Velký zájem byl o rodeo býka. Tady 
proběhla i soutěž o nejúspěšnějšího jezdce. Vítězi byli v katego-
rii dospělých Bohdana Borovičková, Petr Směták a Lada Kaštov-
ská. V kategorii dětí Radka Sentlová, Aneta Machová a Sofie 
Bruštíková.

Ve stáncích nabízela k zakoupení drobné dárky paní Jarmila 
Vajďáková a paní Hana Špalková, která rovněž předváděla své 
košíkářské řemeslo. Kdo se v sobotu přišel podívat, určitě neli-
toval.

Edita Šimová

MOŠTOVÁNÍ A KOŠT BURČÁKU


