
1

Podzim /  2019Huštěnovský
zpravodaj

Podzim/ 2019

Jubilující rodáci, ale také dámy, které se k nám přivdaly, 
nebo pánové přiženili, nebo se prostě přistěhovali, se už 
po  osmé sešli nejdříve v  kulturním domě, kde je přivítal 
starosta obce Aleš Richtr, místostarostka Vladimíra 
Šobáňová a  předsedkyně kulturního výboru Edita Šimová. 
Ta jmenovitě přítomné představila a  po  přípitku byl všem 
předán pamětní list. Pro slavnostní náladu přednesla básně 
Markéta Hlavačková. Po  menším občerstvení a  společném 
fotografování se všichni odebrali na  prohlídku obecního 
úřadu, kostela sv. Anny nebo základní a  mateřské školy. 
Potom se besedovalo, vzpomínalo, zpívalo s  kapelou 
Vítězslava Martináka před místním muzeem až do pozdního 
večera. Mnozí z oslavenců využili projížďku bryčkou s paní 
Bohdanou Borovičkovou. 

V příštím roce budou na setkání rodáků pozvány ročníky 
narození končící nulou a pětkou - 1925,  1930, 1935, 1940, 
1945, 1950, 1955 a  1960. Toto setkání bude ovšem daleko 
více slavnostní, protože zrovna v  ten den bude naše obec 
Huštěnovice slavit 800. výročí od  první písemné zmínky 
od  založení. Na  oficielní program tohoto výročí budou 

pozváni úplně všichni rodáci. Už dnes se připravuje bohatý 
program oslav. Takže 20.  června 2020 si nic neplánujte, 
počítejte s oslavami. /AB/ 

SETKÁNÍ RODÁKŮ 

Zahájení setkání rodáků v kulturním domě

Místostarostka Vladimíra Šobáňová, Marie Janečková /1929/,
Josefa Šebestová /1928/,  starosta Aleš Richtr

Přípitek starosty s jubilanty
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Ročník 1939 - Vladimíra Šobáňová, Jaroslava Gablasová, Ma-
rie Drábková, Štěpánka Střítecká, Růžena Knichalová, Alžběta  
Janečková, Aleš Richtr

Ročník 1934 - Místostarostka Vladimíra Šobáňová, Antonín  
Hasmanda s manželkou, Josef Škrabal, starosta obce Aleš Richtr

Ročník 1949 -  Vladimíra Šobáňová, Antonín Kočenda, Pavel  
Pecha, Bohuslav Bazala, Miloslav Veselý, Aleš Richtr, Jaroslav Sucháň,  
Marta Mitášová, Ludmila Machová, Marie Popelková, Jana Jošková

Ročník 1959 - Vladimíra Šobáňová, Václav Janeček, Ivan Karafiát, 
Pavel Hastík, Jindřich Petrucha, Jaroslav Paštěka, Jaroslav Špalek, 
Oldřiška Sovková, Věra Daďová, Aleš Richtr, Věra Veselá, Marta 
Tomáštíková, Hana Fusková, Marta Fusková, Ladislava Šuráňová, 
Vlasta Adamíková, Jarmila Vašičková 

Ročník 1944 - Vladimíra Šobáňová, Hubert Tomešek, Pavel Kryš-
ka, Josef Horák, Stanislav Tomáštík, Jaroslav Fusek, Aleš Richtr, Jan  
Panáček, Ludmila Poštulková, Marie Litošová, Alena Janečková, 
Drahomíra Červenková

Ročník 1954 - Vladimíra Šobáňová, Antonín Adamík, Marie  
Koudelníčková, Rostislav Ulman, Emilie Jamborová, Aleš Richtr, 
Věra Blahová, Dana Nováková, Jarmila Ulmanová, Zdeňka  
Havlíková, Marie Blahová

SETKÁNÍ RODÁKŮ
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Děti jsou již ve  škole, ale doufám, že si vzpomenou 
na prázdniny prožité v příměstském táboře v Huštěnovicích. 
MS ČČK Huštěnovice pro ně zorganizovala tři turnusy. 
První turnus byl na téma V HLAVĚ podle animovaného 
filmu. Týdenní program pro ně vymyslely a  připravily 
studentky Julie Tomáštíková a  Barbora Němčická. 
Každé ráno se promítala část filmu 
o emocích a  jejich prožívání - radost, 
strach, vztek, smutek. Program pro 
děti byl velmi pestrý a poučný. Druhý 
turnus měl název CESTOVÁNÍ 
PO  KONTINENTECH. Tento týden 
byl v  režii studentek Sabiny Večeřové 
a Markéty Hlavačkové. Taktéž ráno se  
promítala prezentace o  konkrétním 
kontinentu a  denní program byl pak 
na toto téma přizpůsoben. Druhý den děti ve svých týmech 
pak vyplňovaly test o kontinentu. Třetí turnus byl na téma 
INDIÁNI. Oblečení v  indiánském stylu bylo připraveno 
na  míru pro každé dítě. Nechyběl ani indiánský totem 
vytesaný ze dřeva. Hry a  zábavu tento týden připravily 
sestry Anna a  Ivana Smětákovy a  Vojta Grebeníček. 
Největší atraktivní zábavou byla pro děti lukostřelba. 
Nechyběly samozřejmě týdenní soutěžní hry, kdy mezi 
sebou jednotlivé týmy bojovaly. Na  konci každého 

turnusu byl vyhlášen vítězný tým, ale věřte, že vyhrál 
každý, kdo se zúčastnil. Počasí nám  přálo, sluníčko pálilo 
a tak jsme se chladili pod závlahami na hřišti. Ve volných 
chvílích se odpočívalo, nebo děti něco vyráběly. Ale kluci 
hlavně sportovali, fotbal byl pro ně prioritou. Přišel si 
za  nimi zahrát i  profesionální fotbalista Petr Konečný. 

O  organizační záležitosti a  dozory 
nad dětmi se staraly členky MS ČČK 
Huštěnovice. 

Po  ukončení všech turnusů se 
konal závěrečný táborový oheň pro 
všechny děti a  jejich rodiče. Každý  
indiánský kmen předvedl u  totemu 
pokřik a  tanec. Opékaly se špekáčky, 
rodičům byla promítána prezentace 
činností jednotlivých turnusů. Takové 

byly prázdniny v  Huštěnovicích a  těšíme se na  ty příští 
v roce 2020.

Tento projekt - Příměstské tábory Huštěnovice -  je 
spolufinancován Evropskou unií.

Poděkování patří také zastupitelům obce Huštěnovice 
a panu starostovi Aleši Richtrovi za obětavou spolupráci 
při organizování pobytu dětí na hřišti.

Za MS ČČK  Jarmila Ulmanová

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI
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DEN MATEK

Program na  Den matek letos připravili žáci základní 
školy a  dětský folklorní soubor MARENKA pro své 
maminky a babičky v sále kulturního domu. Muzeum už 
pro tolik maminek bylo malé.  Následující oslavy se již 
budou vždy konat v sále kulturního domu. Pěvecký sbor 

Hradišťanky měl v Huštěnovicích premiéru před velkým 
obecenstvem. Všem maminkám děti předaly rudou 
růži. Kyticí byla potěšena také vedoucí DFS MARENKA 
Martina Sedlářová.
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www.hustenovice.cz

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

USNESENÍ Z 4. VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

 OBCE HUŠTĚNOVICE 
KONANÉHO DNE 15. 5. 2019

Usnesení 1/4/2019

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
program veřejného zasedání.

Usnesení 2/4/2019

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 
OT-014330053759/001.

USNESENÍ Z 5. VEŘEJNÉHO 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HUŠTĚNOVICE 
KONANÉHO DNE 12. 6. 2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze doku-
mentu z důvodu dodržení přiměřenosti roz-
sahu zveřejňovaných osobních údajů podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění.

Usnesení 1/5/2019

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
program veřejného zasedání.

Usnesení 2/5/2019

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 
OT-014330052175/001.

Usnesení 3/5/2019

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 
OT-014330051713/001.

Usnesení 3/4/2019

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
výsledek výběrového řízení na akci „Výměna 
oken a dveří Huštěnovice“  pro firmu DEC-
RO BZENEC, spol. s r.o., U Bzinku 1427, 
696 81 Bzenec, IČ: 63476142 s nabídkovou 
cenou 489.925 Kč včetně DPH.

Usnesení 4/4/2019

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
rozpočtové opatření číslo 5/2019.

Poznámka do usnesení:

Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere 

Usnesení 4/5/2019

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
prodej pozemku parcela číslo 526 o výměře 
173 m2 a pozemku parcela číslo 509/59 o vý-
měře 62 m2, odděleného geometrickým plá-
nem číslo 748-24/2019 z parcely číslo 509/1, 
oba ve vlastnictví a v katastrálním území 
obce Huštěnovice, zapsané na listu vlastnic-
tví 1, manželům **** a **** ****, bytem **** 
**** ****.  Za oba pozemky zaplatí 350 Kč 
za 1 m2 a současně na ně přechází veškeré 
náklady a povinnosti spojené s převodem 
pozemků. 

Usnesení 5/5/2019

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč 
formou darovací smlouvy Charitě Uher-
ské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 
Uherské Hradiště, 
IČ: 44018886.

Usnesení 6/5/2019

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 

na vědomí zprávu o činnosti starosty obce 
a kontrolu usnesení z minulého veřejného 
zasedání.

Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere na vě-
domí provedené úpravy rozpočtu – rozpoč-
tové opatření číslo 3/2019 a rozpočtové opat-
ření číslo 4/2019.

Aleš Richtr, starosta obce
Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová

poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč 
Českému svazu včelařů, z.s., základní organi-
zaci Traplice, se sídlem Traplice 404, 687 04, 
IČ: 65268415, formou darovací smlouvy.

Usnesení 7/5/2019

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč 
Základní organizaci Českého svazu ochrán-
ců přírody Buchlovice, se sídlem Kostelní 
403, 687 08, IČ: 70967318, formou darovací 
smlouvy.

Usnesení 8/5/2019

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
závěrečný účet obce Huštěnovice za rok 2018 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hos-
podaření za rok 2018 vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Usnesení 9/5/2019

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
účetní závěrku obce Huštěnovice za rok 2018 
sestavenou k datu 31. 12. 2018.

Starosta Aleš Richtr přivítal v obřadní síni OÚ jedenáct prvňáčků. Ředitelka školy Mgr. Jana Daňhelová prvňáčkům představila 
třídní učitelku Mgr. Vladimíru Šobáňovou.
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Usnesení 10/5/2019

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
účetní odpisový plán příspěvkové organizace 
Základní škola a mateřská škola Huštěnovice 
na rok 2019.

Usnesení 11/5/2019

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
hospodářský výsledek příspěvkové organi-
zace Základní škola a mateřská škola Huště-
novice za rok 2018 a souhlasí s převodem ce-
lého zisku ve výši 1.420,38 Kč do rezervního 
fondu. 

Usnesení 12/5/2019

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
účetní závěrku příspěvkové organizace Zá-

kladní škola a mateřská škola Huštěnovice 
za rok 2018, sestavenou k datu 31. 12. 2018.

Usnesení 13/5/2019  

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
rozpočtové opatření číslo 6/2019.

Usnesení 14/5/2019

Zastupitelstvo obce Huštěnovice volí před-
sedou kontrolního výboru Ing. Pavla Grebe-
níčka, Ph.D. Měsíční odměna za výkon této 
funkce mu bude vyplácena od dnešního dne, 
to je od 12. 6. 2019.

Aleš Richtr, starosta obce
Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová

Ke kříži na dolním konci je každoročně kla-
dena kytice květů k výročí osvobození obce

USNESENÍ Z 6. VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE HUŠTĚNOVICE 
KONANÉHO DNE 4. 9. 2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze doku-
mentu z důvodu dodržení přiměřenosti roz-
sahu zveřejňovaných osobních údajů podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění.

Usnesení 1/6/2019

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
program veřejného zasedání.

Usnesení 2/6/2019

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
smlouvu o zřízení věcného břemene 
číslo OT-014330053090/002.

Usnesení 3/6/2019

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 

smlouvu č. 1030051906/004 o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene.

Usnesení 4/6/2019

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
pacht pozemků v k. ú.  obce Huštěnovice, 
zapsaných na LV č. 1 pro obec Huštěnovice 
Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Kata-
strálním pracovištěm Uherské Hradiště, par-
cela číslo 982/1 o výměře 12 183 m2 a par-
cela číslo 982/3 o výměře 3 851 m2 k jejich 
zemědělskému využití. Pachtýřem bude pan 
***, bytem ***, ***, IČ: 70891150. Smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s platností 
od 1. 10. 2019, pachtovné bude ve výši 1,95 % 
ročně z průměrné ceny pozemků tvořících 
předmět zemědělského pachtu, dle aktuální 
platné legislativy je to 3.574 Kč.

Usnesení 5/6/2019

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
finanční dar ve výši 2.000 Kč formou darova-
cí smlouvy Základní škole a Mateřské škole 

Uherské Hradiště, Šafaříkova, Šafaříkova 
961, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 60370432.

Usnesení 6/6/2019

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
rozpočtové opatření číslo 8/2019.

Poznámka do usnesení:

Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere na vě-
domí provedené úpravy rozpočtu – změnu 
rozpisu rozpočtu číslo 3, 4 a 5/2019 a roz-
počtové opatření číslo 7/2019.

Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere na vě-
domí schválené závěrečné účty za rok 2018: 
Mikroregionu Staroměstsko, Vodovodu Ba-
bicko, Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kaná-
lu a vodní cesty na řece Moravě a Sdružení 
měst a obcí Východní Moravy.

Aleš Richtr, starosta obce
Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová

Pasování nových čtenářů každoročně začátkem června připravuje 
knihovnice Irena Hlavačková. Letos mezi ně zavítal “spajdrmen”. 
Starosta Aleš Richtr žáky pasoval na čtenáře, protože všichni před-
vedli, že číst umí. Odnesli si Pasovací list a jako dárek knihu a nějaké 
drobnosti.

Účastníci zájezdu do Skanzenu Rymice prošli všechna došková sta-
vení, větrný mlýn nebo tvrz ze 14. st., kde je dnes expozice o histo-
rii Rymic.  Pokračovali jsme do Kroměříže, tam většina navštívila 
Arcibiskupský zámek, vláčkem jsme projeli Podzámeckou zahradu 
a někteří stihli ještě prodejní výstavu Floria.
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PLÁN AKCÍ NA ROK 2020

SO   1. ÚNOR MAŠKARNÍ PLES

NE   2. ÚNOR DĚTSKÝ KARNEVAL

SO   8. ÚNOR LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD - SKI BÍLÁ

SO 22. ÚNOR FAŠANKOVÁ OBCHŮZKA OBCÍ S POCHOVÁVÁNÍM BASY /FAŠANKOVÝ VÝBOR/

NE 22. BŘEZEN BESEDA S DŮCHODCI V KULTURNÍM DOMĚ

SO   4. DUBEN VYNÁŠENÍ MORENY, VELIKONOCE V MUZEU /MUZEJNÍ SPOLEK/ 

SO 18. DUBEN KOŠT VÍNA /ČZS A VINAŘI/

ČT 30. DUBEN PIETNÍ VZPOMÍNKA K OSVOBOZENÍ OBCE U KŘÍŽE NA DOLNÍM KONCI

SO 25. DUBEN PÁLENÍ ČARODĚJNIC /ČČK, TJ SOKOL, OBEC/

SO   2. KVĚTEN ZÁJEZD OÚ - SALCBURK

NE   3. KVĚTEN ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ OTEVÍRACÍ DOBY MUZEA

NE 10. KVĚTEN DEN MATEK V KULTURNÍM DOMĚ      

NE 17. KVĚTEN BESEDOVÁNÍ V MUZEU 

SO 30. KVĚTEN DĚTSKÝ DEN 

SO   6. ČERVEN VÍKEND PAMÁTKOVÝCH DOMKŮ A MALÝCH MUZEÍ

NE   7. ČERVEN VÍKEND PAMÁTKOVÝCH DOMKŮ - BESEDOVÁNÍ V MUZEU 

PO   8. ČERVEN PASOVÁNÍ NOVÝCH ČTENÁŘŮ

SO 20. ČERVEN SETKÁNÍ RODÁKŮ V KD - ROČNÍK  1925,1930,1935,1940,1945,1950,1955,1960  

800. VÝROČÍ OBCE HUŠTĚNOVICE 

- SLAVNOSTNÍ PROGRAM PŘED OBECNÍM ÚŘADEM

KONCERTOVÁNÍ DECHOVÉ HUDBY PŘED MUZEEM

NE 21. ČERVEN 800. VÝROČÍ OBCE HUŠTĚNOVICE 

- SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKCE NA HŘIŠTI V OLŠÍ

NE   5. ČERVENEC BESEDOVÁNÍ V MUZEU 

NE   2. SRPEN BESEDOVÁNÍ V MUZEU 

SO 22. SRPEN ZÁJEZD MUZEJNÍHO SPOLKU 

PÁ 28. SRPEN TÁBORÁK NA UKONČENÍ ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN

ÚT   1. ZÁŘÍ PŘIJETÍ PRVŇÁČKŮ STAROSTOU OBCE V OBŘADNÍ SÍNI

NE   6. ZÁŘÍ BESEDOVÁNÍ V MUZEU

SO 12. ZÁŘÍ SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA  A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK  

SO 19. ZÁŘÍ KOŠT BURČÁKU S MOŠTOVÁNÍM OVOCE /MUZEJNÍ SPOLEK, ČZS, OBEC/

ST 28. ŘÍJEN LAMPIONOVÝ PRŮVOD K VÝROČÍ ČR

SO 14. LISTOPAD KATEŘINSKÉ HODY S PRÁVEM

SO 15. LISTOPAD KATEŘINSKÉ HODY S PRÁVEM

SO 21. LISTOPAD DOZVUKY KATEŘINSKÝCH HODŮ

NE 29. LISTOPAD VÁNOČNÍ DÍLNIČKY /ČČK/

PO 30. LISTOPAD PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V KNIHOVNĚ

SO 5. PROSINEC ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S NADÍLKOU

PÁ 11. PROSINEC VÁNOČNÍ KONCERT   

SO 12. PROSINEC VÁNOČNÍ JARMARK S BETLÉMEM  

ČT 31. PROSINEC NOVOROČNÍ SETKÁNÍ U OÚ
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY
OBEC HUŠTĚNOVICE
Huštěnovice 92
687 03 Babice

ALEŠ RICHTR - starosta
telefonní kontakt 572 585 135
e-mail  starosta@hustenovice.cz
  www.hustenovice.cz

Úřední hodiny OÚ - účetní
PO a ST 7.00-12.00 12.30-17.00
telefonní kontakt 572 585 135
e-mail  hustenovice@hustenovice.cz

Pracovní doba na OÚ
PO a ST 7.00-12.00 12.30-17.00
ÚT a ČT 7.00-12.00 12.30-15.00
PÁ  7.00-13.30

Muzeum Huštěnovice
NE  /květen-září/ 15.00-17.00  
telefonní kontakt  737 719 600
www.hustenovice.cz/verejne-instituce/
muzeum/akce

Základní škola a mateřská škola Huštěnovice
ZŠ telefonní kontakt  572 585 072
MŠ telefonní kontakt 572 585 073
www.zshustenovice.webnode.cz

Místní knihovna
PO    15.00-18.00
v době školních prázdnin zavřeno
telefonní kontakt 777 970 310
www.knihovnahustenovice.webk.cz

Víceúčelové hřiště
telefonní kontakt 730 911 859  

Farní úřad Huštěnovice
P. Mgr. Miroslav Suchomel
telefonní kontakt 572 541 277  
www.farhustenovice.webnode.com

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Záchranná služba 155
Hasiči   150
Policie ČR  158
E.ON   800 225 577
RWE   1239
Vodovod Babicko 731 522 078

UŽITEČNÉ KONTAKTY
Praktický lékař pro děti a dorost  Huštěnovice
MUDr. Jiří Argiriu
PO- PÁ  7.00-11.00 
telefonní kontakt 572 585 120
Pohotovost pro děti a dorost, 5. patro budovy D
telefonní kontakt 572 529 590
PO - PÁ  17.00-20.00
SO, NE a svátky 8.00-20.00

Praktický  lékař pro dospělé Babice
MUDr. Igor Bychler
PO, ÚT, ST  7.00-12.00
ČT   6.30-10.30
PÁ   7.00-10.00 
telefonní kontakt 572 585 119
Pohotovost  pro dospělé, přízemí budovy D
telefonní kontakt 572 529 474
PO - PÁ  17.00-20.00
SO, NE a svátky  8.00-20.00

Zubní oddělení Babice
MUDr. Jakub Černý
PO, ST, ČT 8.00-12.30  13.30-17.00
ÚT  8.00-12.30 13.30-15.00
PÁ  8.00-12.30
telefonní kontakt 725 335 408

Bolestivé případy 
PO -PÁ  7.30-8.00
Zubní pohotovost Uh. Hradiště
SO, NE  a svátky 8.00-12.00
telefonní kontakt 572 529 111

Pečovatelská služba Babice
telefonní kontakt 724 149 246

Oblastní charita Uherské Hradiště
telefonní kontakt   572 555 783

Veterinární ordinace Babice
MVDr. Zlatko Horvat, MVDr. Ivona Horvatová
PO-PÁ  8.00-  9.30 15.00-18.00
SO  9.00-10.00
telefonní kontakt 572 585 192 
pohotovost  602 759 757

Pošta Babice 687 03
PO, ST, PÁ 8.00-11.00 13.00-16.30
ÚT, ČT  8.00-11.30 13.00-16.00
telefonní kontakt 954 268 703

VODOVOD BABICKO byl založen jako dobrovolný svazek obcí ob-
cemi Babice, Huštěnovice, Kudlovice, Sušice a Traplice. Vznikl v roce 
1992 pod názvem Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu 
v oblasti „Babicko“ a po dokončení výstavby se součástí svazku stala 
také obec Košíky. V Jankovicích je vlastníkem vodovodu obec Janko-
vice a VODOVOD BABICKO zajišťuje jeho provoz a správu. Svazek 
hospodaří s vodohospodářským majetkem v pořizovací hodnotě 93,92 
milionů Kč. Rozpočet roku 2018 byl zrealizován s výnosy ve výši 9,28 
milionů Kč a náklady 8,90 milionů Kč. Do ztráty se sdružení nedostalo 
jen díky příspěvku obcí v celkové výši 461.481 Kč na plánované zapoje-
ní nových vrtů.

Na vodovod bylo v roce 2018 připojeno 2.028 domácností a 5.838 
obyvatel.

V roce 2015 zakoupilo sdružení nový nákladní vůz na svoz odpa-
du a od roku 2016 provozuje svoz ve svých obcích, včetně obce Jalubí. 
Hodnota vozu činila 4,78 milionů Kč. Kontejnery na svoz tříděného od-
padu a velkoobjemové kontejnery přišly na 2,18 milionů Kč.

Celkový provoz sdružení zajišťuje aktuálně sedm pracovníků.

Cena vody
Dlouhá léta byla cena vody dotována z jednotlivých obcí sdružení. 

Obce ze svých rozpočtů vydávaly finanční prostředky na provoz sdru-
žení a tím si snižovaly možnost s financemi hospodařit dle svého uváže-
ní. Sdružení se snaží nyní hospodařit tak, aby bylo finančně soběstačné. 
Z toho důvodu došlo za poslední léta k významnější úpravě ceny vody. 
Důvod k úpravě ceny je také dán dlouhodobou neinvesticí do inovace 
vodohospodářského zařízení.

V roce 2018 však došlo k investici za 4,59 milionů Kč, čímž došlo 
ke zprovoznění a zapojení nových vrtů do sítě. Letos je naplánována 
investice dokonce za 6,62 milionů Kč. Stávající vrty budou technologic-
ky inovovány a napojeny na nový moderní monitorovací systém. Něco 
kolem 50% činí státní dotace, bez kterých by nebyla realizace ani jedné 
z uvedených akcí možná.

Z uvedeného je zřejmé, že úprava ceny vody tak byla nutností. 
Za zmínku stojí také skutečnost, že sdružení de facto teprve začne tvo-
řit finanční rezervy na v budoucnu nezbytně nutné plánované opravy 
stávající vodovodní sítě a modernizace souvisejícího zařízení.

Jakost a kvalita vody
Zákonem je stanovena povinnost a četnost prováděných rozborů 

vody a toto je dodržováno. 
Rozbory vody provádí Slo-
vácké vodárny a kanalizace 
a.s., a jsou zveřejněny v pl-
ném rozsahu na webových 
stránkách vodovodního 
sdružení www.vodovodba-
bicko.cz.

Napouštění bazénů
Začátkem června jsme 

byli svědky nehlášeného 
a nekoordinovaného na-
pouštění bazénů za jednot-
livými rodinnými domy. 
Tato situace způsobila řadu 
lidem komplikace na do-
dávce vody. Sdružení zve-
řejnilo na svých stránkách 
postup, jak této situaci 
předcházet.

Pár obecných informací 
na závěr

VODOVOD BABICKO 
zajišťuje odečty vodoměru 
dvakrát ročně. Vždy v květnu a říjnu. Technicky zatím není možné pro-
vádět platby vodného zálohově měsíčně či čtvrtletně, ale až na základě 
faktury za spotřebovanou vodu v daném období.

V případě prodeje domu je vždy nutné informovat nového vlastníka 
domu o tom, že si má zajistit přepis na své jméno. Současně dojde k vy-
účtování vody se stávajícím odběratelem. Pokud tato skutečnost není 
nahlášena, dochází i nadále k účtování vody původnímu vlastníkovi 
domu. Neuzavřená smlouva o dodávce vody může být důvodem k pře-
rušení či omezení dodávky vody.

Dobrá a kvalitní pitná voda není vždy samozřejmostí. Proto si jí važ-
me a přistupujme k ní se vší šetrností.

Bc. Ivo Podškubka
předseda VODOVODU BABICKO

VODOVOD BABICKO

Na hřbitově k Pomníku padlým 
v 1. sv. válce byla položena 28. října 
kytice květů.
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Majitelům psů zbývají necelé dva měsíce na  to, aby nechali 
svého psa očipovat. Čipování psů je od 1. 1. 2020 povinné. Po-
vinné čipování psů zavádí zákon č. 166/1999 Sb. O veterinární 
péči a o změně některých souvisejících zákonů. Povinně se musí 
čipovat všichni psi, ve věku kolem půl roku zpravidla při prvním 
očkování proti vzteklině. Výjimku mají pouze psi narozeni před 
rokem 2011, kteří mají čitelné tetování. Pokud pes nebude mít 
čip, veterinář nesmí psa naočkovat proti vzteklině. Doporuču-
jeme Vám zapsat psa i do registru čipovaných zvířat. Registrů je 
devět, v některých registrech zdarma. Doporučujeme Vám zare-
gistrovat psa do všech registrů, které nejsou zpoplatněny.

Seznam registrů:
Pet Femily- centrální registr zvířat – centralniregistrzvirat.cz
- registrace zdarma
IFTA – Mezinárodní centrální registr zvířat – iftaregistr.cz 
- registrace zdarma
Registr mikročipů- registrmikrocipu.cz
- registr zdarma
Registr zvířecích čipů, známek a tetování - cipy-znamky.cz
- registrace 40 nebo 50 Kč dle způsobu
Český registr zvířat CZPETNET- czpetnet.cz
- registrace do databáze 160 Kč 

Sešel se rok s rokem a je tu další, nový kalendář. Tentokrát s vý-
znamným letopočtem 2020, kdy naše obec Huštěnovice bude slavit 
800. výročí od první potvrzené písemné zmínky o obci. V kalen-
dáři najdete černobílé fotografie z doby našich rodičů a prarodičů. 
Už dnes si jej můžete zakoupit za pouhých 50 korun u paní Milady 
Obalové v kanceláři obecního úřadu. 

Národní registr čipovaných zvířat – narodniregistr.cz
- registrace do databáze 198 Kč 
- registrovat lze on-line, e-mailem i poštou
Black Home - blackhome.cz
- registrace do databáze on-line 200 Kč, poštou 250 Kč
Centrální evidence zvířat a věcí ČR - identifikace.cz
- registrace do databáze 240 Kč, 
- registrovat lze on-line, poštou
- registrovat lze on-line, e-mailem i poštou

Čipování psa provede každý veterinární lékař. V  Huštěnovicích 
např. MVDr. Alžběta Hrubošová, tel. 732 278 421. Je třeba předem 
telefonicky čip objednat a domluvit si termín s veterinárním lékařem.

Splněním povinnosti čipování, Vám neodpadá povinnost mít 
psa označeného psí známkou. Psí známka Vám bude na požádá-
ní vydána na obci zdarma nebo můžete použít jakoukoliv stávající 
známku podle které je možné identifikovat majitele. Objednávku 
známky můžete provést emailem na hustenovice@hustenovice.cz .  
V poslední době se velmi často stává, že je odchycen volně pobíha-
jící pes bez řádného označení a nalezení majitele je velmi složité. 
V případě, že pes nebude řádně označen psí známkou bude nepro-
dleně umístěn do útulku bez shánění majitele. Pro vyšší bezpečnost 
vašeho psa označte ho i svým telefonním číslem.

Aleš Richtr

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ

KALENDÁŘ 2020
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Naše obec se přihlásila do soutěže národní putovní výstavy 
Rekonstrukci šaten TJ Huštěnovice, kde sportovci mají své záze-
mí se třemi šatnami, sprchovacími kouty, místnost pro rozhod-
čího, ale také bufet. 

Na místě původního asfaltového hřiště, budovaného v 80. le-
tech, vyrostl multifunkční areál, jehož součástí je hřiště s umě-
lým povrchem a osvětlením určené pro tenis, nohejbal, volejbal, 

malou kopanou, florbal a další sportovní aktivity.  Bylo pama-
továno také na děti, pro které je v samostatné části vyhrazeno 
několik moderních herních zařízení, a místo se našlo rovněž pro 
prvky sloužící ke cvikům s vlastní váhou těla, v poslední době 
velmi populární tzv. workout. Sportoviště je pro juniory, dospělé 
i seniory. U dětského hřiště je vybudovaný přístřešek - pergola - 
k venkovnímu posezení. Ale toto všechno už víte. Sportoviště je 
vámi hojně využívané ke sportům a společným setkáním. 

Od 18. května 2019 až do 30. dubna 2020 můžete hlasovat 
o nejkrásnější proměnu ročníku 2019/2020 na www.cestami-
promen.cz. Na stránce se proklikejte na naše sportoviště, které 
najdete pod číslem 100, označte a hlasujte. Děkujeme za hlas 
pro naši obec.
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Naše knihovna je otevřená všem. Bez registrace můžete na-
vštěvovat kulturní akce, které pořádáme, a využívat služby, jako 
je kopírování nebo skenování. Pokud budete chtít využívat vý-
půjčních služeb, budete se muset zaregistrovat.  To znamená při-
jít do knihovny a nechat si vystavit čtenářskou průkazku, která je 
vystavená na jméno a je nepřenosná. Registrace je v naší knihov-
ně zdarma.

Orientace v knihovně je pro všechny jednoduchá. Prostřed-
nictvím on-line katalogu si můžete vyhledat autora a název 

knihy. Pokud nenajdete požadovaný titul, je tu meziknihovní 
výpůjční služba, můžeme vám knihu zajistit z jiných knihoven. 
Imobilním občanům přineseme knihu domů.  

V knihovně jsou k dispozici počítače s připojením na inter-
net, případně k práci ve Wordu,  a další. K dispozici je tiskárna. 
Každoročně je v rozpočtu obce vyhrazený určitý obnos na nové 
knihy.

Irena Hlavačková, knihovnice

KNIHOVNA

1.  Důmyslné umění, jak mít všechno u prdele – Mark 

Manson

2. Houbařka – Viktorie Hanišová

3. Manželé odvedle – Shari Lapena

4. Manželovo tajemství – Liane Moriarty

5. Než jsem tě poznala (1.) – Jojo Moyes

6. Nejlepší víkend – Patrik Hartl

7. Pamatuješ mami? – Anna Vanko

8. Ryanova pomoc – Leila Meacham 

9. Sama sebou (3.) – Jojo Moyes

10. Sedmilhářky – Liane Moriarty 

11. Tma – Jozef Karika

12. Tatér z Osvětimi – Heather Morris

13. Útěk z Osvětimi – Andrej Pogožev 

14. Veselí – Radka Třeštíková

15. Volba – Nicholas Sparks

16. Všechno, co máme – Kerry Lonsdale

17. Všechno, co jsme opustili – Kerry Lonsdale

18. Vypravěčka – Jodi Picoult

19. Velké maličkosti – Jodi Picoult

20. Věř mi – J. P. Delaney

21. V pasti lží – B. A. Paris

22. Zkurvenej příběh – Bernard Minier 

23. Za zavřenými dveřmi – B. A. Paris

24. Život po tobě (2.) – Jojo Moyes

Když dojdete až na konec sle-
pé ulice, máte dvě možnosti, 
přešlapovat na místě, anebo 
se vrátit. Třiatřicetiletá Eliška 
se rozhodla pro návrat. Zpát-
ky na jižní Moravu. Do svého 
dětského pokoje. K rodičům. 
K sobě samé. Ke své podstatě. 
Protože doma jsou odpovědi.

Jane je hloubavá, do sebe uza-
vřená šedá myška a v životě to 
vůbec nemá jednoduché, pro-
tože sama vychovává pětiletého 
syna. A ten se teď navíc začal 
ptát po svém tátovi.

...v šedesátých letech lidé z Lidic, 
ti, co přežili, přijeli na návštěvu 
do Soch, podívat se na stejně 
tragické přeživší … Jenže ta je-
jich vesnice byla jediná v celých 
Čechách, se kterou zacházeli 
tak tvrdě.

Mladá Sára žije ve staré chalu-
pě na Šumavě a živí se sběrem 
hub. Každé ráno si obuje  po-
horky, popadne košík s utěrkou, 
v kapse pohladí ostrý nožík 
a vyrazí. Viktorie Hanišová 
zpříma a zároveň citlivě měří, 
co vydrží dětská duše a kde jsou 
hranice rodiny.

Seznam nových knih
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Ve čtvrtek 22. srpna se v muzeu uskutečnila ukázková lekce tré-
ninku paměti. Kurz vedla certifikovaná lektorka, Ing. Ivana Biča-
nová, která působí jako knihovnice v sousedních Babicích.  Hlav-
ním cílem tréninku paměti je, aby zejména senioři byli schopni 
využít techniky a strategie pro lepší zapamatování v jejich každo-
denním životě, zvýšení výkonnosti mozku a udrželi si svěží mysl 
do vysokého věku. Specialitou tohoto kurzu je tzv. „terapie pří-
jemného šoku“. Účastníci kurzu si prostřednictvím koncentrační-
ho cvičení a používáním komplexních paměťových strategií jako 
asociace a vizualizace ve spojení s paměťovými technikami ověří, 
že jejich paměť je stále ještě funkční. Díky této zkušenosti senioři 
začnou přistupovat ke každé nové informaci s pozitivním oče-

káváním, že si ji zapamatují, což ovlivňuje 
výsledek. Tento přístup pak vede k okamži-
tému zvýšení sebevědomí a sebehodnocení 
účastníků kurzu, které se následně odrazí 
ve zvýšení kvality života seniorů obecně, 
protože začnou zvládat problémy denního 
života s daleko větším přehledem. 

Úvodní a seznamovací lekci navštívila 
dvacítka zvídavých občanů různého věku 
a všichni odcházeli s příjemným pocitem 
po zábavně a užitečně stráveném odpoled-
ni. Původní obavy z toho, že paní lektorka 
bude někoho zkoušet nebo se ptát na vý-
sledky, brzy opadly. Samotný trénink byl 
naopak zábavný, účastníci plnili různé úko-
ly a odpovídali na otázky, každý dle svého 
tempa a schopností. Nakonec byli všichni 
mile překvapeni, kolik pojmů a podnětů si 
je člověk schopen zapamatovat za krátkou 
dobu a pouze s malým úsilím. Naučili se 
například, jak si snadno zapamatovat své 

nebo cizí telefonní číslo, nezapomenout vypnout sporák nebo ne-
nechat klíče ve dveřích a brýle doma na stole. Pro velký úspěch 
a hlavně díky ochotě paní Bičanové bude od října 2019 do června 
2020 otevřen celoroční kurz tréninku paměti. Účastníci se budou 
scházet vždy jednou měsíčně v knihovně v Huštěnovicích. Kurz 
bude dotovat obec, tudíž je pro všechny bezplatný a noví zájem-
ci jsou stále vítáni. Informace o každé z lekcí bude vyvěšena vždy 
na webových stránkách obce, ve vitríně u obchodu a bude připo-
menuta ještě hlášením v rozhlase. 

Vladimíra Šobáňová, 
místostarostka obce

TRÉNINK PAMĚTI
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ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

EXPEDICE KRALIČÁK

FAUNAPARK HORNÍ LIPOVÁ

LOUČENÍ S PÁŤÁKY
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Loučení s dětmi, které odchází z mateř-
ské do základní školy, letos proběhlo PA-
SOVÁNÍM NA ŠKOLÁKA. Pro děti bylo 
připraveno loutkové divadélko a následo-
valo samotné pasování. Pan král pokládal 
budoucím školákům otázky méně či více 
záludné, ale všechny děti obstály na jed-
ničku. Svým kamarádům a rodičům bu-
doucí školáci zazpívali a zpívalo a povída-
lo se také u táboráku. 

Za lesem je zámek, na něm zlatá báň, v zámku  Zlatovlás-
ka, nebo to byla jiná princezna? Mateřská škola byla v červnu 
na výletě v Zámku v Miloticích. Všechna děvčátka se proměnila 

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKA

VÝLET DO MILOTIC

v princezny a chlapci v chrabré prince. Pan hrabě dokonce prin-
ce vyzkoušel v boji na kordy, ale to jenom jako. Krásné prostředí 
zámku a zahrady nás okouzlilo, ale nejvíc zaujaly krajky a kordy.
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Hrabětice
Byli jsme na chatě. Máma a já, táta a bráchové a ještě s námi 

byli kamarádi a kamarádky a i tety a strýcové. Jeli jsme na kou-
paliště a druhý den jsme jeli do lesa. Byl tam velký kopec a my 
jsme došli až k starému hradu.  Pak jsme byli v noci venku. Byli 
jsme tam 10 dnů a líbilo se mi tam.

Kristýnka K.

Byla jsem na Slovensku ve Vysokých Tatrách. Byla jsem tam se 
svou rodinou, spali jsme tam 6 nocí a strávili jsme tam 7 dní. Vy-
jeli jsme lanovkou na Lomnický štít, byli jsme u Skalnatého plesa 
a mně se moc líbilo Štrbské pleso. Šli jsme i k zřícenině hradu. 
Moc jsem se těšila do termálů. Byly tam vlny a mně to připomí-
nalo Chorvatsko. Na chatě jsem se skamarádila s polskou hol-
kou, moc jsem jí nerozuměla, ale některá slova byla podobná. 
Na zpáteční cestě jsme ještě jeli na koupaliště. Vevnitř byla ob-
rovská loď. Moc mě to bavilo.

Simonka K. 

Ahoj Oli, zdravím Tě! 
Dnes bych Ti chtěl povyprávět o mých prázdninách. Hned 

první den jsme jeli do Nového Města nad Metují. Cesta nám tr-
vala 4 hodiny. Po cestě nastaly komplikace, ale dojeli jsme. První 
den jsme byli v hotelu, kde byly jen tři apartmány. Ale byl tam 
i bazén, který jsme hned využili, a pak jsme byli jen na pokoji. 
Druhý den jsme jeli do Dobrušky. Jen na projížďku, jelikož jsme 
to tam neznali. Následující den nás tam čekal největší florbalo-
vý turnaj pod širým nebem. Zastavili jsme na náměstíčku, kde 
bylo 8 a možná i více restaurací. Navštívili jsme dvě, ale názvy 
si nepamatuji. 

Další den byl turnaj. Co k tomu říct? Nic víc než radost, smu-
tek, bolest, hrdost a pořádný nášup gólů. Byli jsme považová-
ni za amatéry, ale z 20 týmů z celé republiky jsme se umístili 
na krásném 10. místě. 

No a zbytek prázdnin? Jen stručně. Sportování, zábava, pak 
druhá dovolená, na které bylo taky moc fajn. A ještě Minecraft, 
sekání dřeva a nemoc. S pozdravem 

Zdenda  

Ahoj Tobiáši, 
řeknu Ti, co jsem dělal o prázdninách. Na začátku prázdnin 

jsem dostal mobil. Po dvou týdnech začaly tábory. 
První tábor se jmenoval “V hlavě“. Byl o jedné pohádce, co 

mám doma na DVD. Byl příměstský a trval 5 dnů. Vystupovaly 
tam radost, smutek, vztek, nechuť a strach. Tento tábor se mi 
líbil nejvíc. Pak jsem byl s bráchou týden u babičky Maňásko-
vé. Tam jsme lenošili. Následoval další tábor pod názvem „Ces-
ta kolem světa“. Byli jsme rozděleni do tří týmů a soutěžili jsme 
proti sobě. Byl jsem v týmu Divocí jaguáři. Další týmy byly Ces-
tovatelé a Surikaty. Zajímavé byly tréninky s fotbalistou Petrem, 
který hraje v Německu a bydlí v naší obci. 

Další týden jsme jeli s rodinou na dovolenou na Dolní Mora-
vu v Jeseníkách. Navštívili jsme termální lázně ve Velkých Lo-
sinách, kde jsme celý den řádili na tobogánech. Lanovkou jsme 
vyjeli na Stezku v oblacích. Nad hlavami nám tam létali para-
glidisté. Pohybovali jsme se na hranicích s Polskem a navštívili 
jsme i rozhlednu Klepý. Sbírali jsme borůvky a měli jsme jazyk 
celý fialový. Měli jsme štěstí, že jsme byli mezi prvními při oteví-
rání nejdelší bobové dráhy v ČR. Má kolem tří kilometrů a sjezd 
po ní byl velký adrenalin - stály mně i vlasy na hlavě. Prostě su-
per zážitek.

Ještě jsem byl na třetím táboře s názvem „Indiánský“. Teta 
nám všem ušila indiánské oblečení, strýc vyřezal a namaloval 
totem, babička ušila a z dřevěných latí vyrobila teepee. Stříleli 
jsme z opravdového luku. 

A to už je konec prázdnin. Moc jsem si je užil.
Tvůj kamarád Tomáš

PRÁZDNINY SKONČILY ...

Mateřská škola
V tomto školním roce je do naší mateřinky zapsáno stejně 

jako loni 45 dětí. V mladší třídě Berušek je 23 dětí a u starších 
Mravenečků 22 dětí. V Beruškách máme převahu kluků 15:8 
holčičkám, v Mravenečcích panuje rovnováha 11:11. V obou tří-
dách je jedna nová paní učitelka.

Máme za sebou první dva měsíce. Jak už to ve školce chodí, 
neobešlo se to bez trochy smutnění po mamince a tatínkovi 
u nových Berušek. Návštěva divadélka Šikulka se třemi pohád-
kami vylepšila náladu a další akce také. V týdnu o jablíčku Be-
rušky společně pekly a mlsaly sladké jablíčkové taštičky, nebo 
nasušily jadýrka, ze kterých pak vyrobily hrkadlo. Pavoučkový 
týden s výrobou domečku pro opravdového pavoučka nejmenší 
také potěšil. 

Ve třídě Mravenečků po prázdninách propukla radost z nového 
MultiBoardu - dotykového displeje. Práce s dotykovým zařízením 
je pro děti stejně přirozená jako s papírem a tužkou. MultiBoard 
nabízí dětem moc pěkné interaktivní výukové programy, program 
na kreslení, 3D modely a animace. Díky velkému displeji s vyso-
kým rozlišením si mohou i zacvičit například s Míšou Růžičkovou 

nebo si rychle vyhledat obrázek či fotografii.
Práce s tímto dotykovým displejem je i náplní jednoho 

z kroužků „Hrajeme si s MultiBoardem“, který mají možnost 
předškoláci ve školce navštěvovat.

Další z nabízených aktivit pro předškoláky je výtvarně - pra-
covní kroužek „Šikovné ručky“, kde se děti budou seznamo-
vat s různými netradičními technikami a materiály a budou se 
učit je samostatně používat. Budou experimentovat s barvami, 
zkoumat a objevovat možnosti různých materiálů. Při tvořivé 
činnosti uplatní svou fantazii, představivost, nápady.

V rámci aktivity „Hbité jazýčky“ je ze strany školky nabídnuta 
rodičům a dětem logopedická prevence.

Pro zpestření dění ve školce a podporu vzájemných vzta-
hů mezi dětmi, dětmi a paní učitelkami, MŠ a rodinou jsme 
si v obou třídách připravili celoroční projekt. V Beruškách je 
projekt založený na malém Kašpárkovi (maňáskovi), ve třídě 
Mravenečků na plyšovém Krtečkovi. Obě postavičky děti bě-
hem roku provází kouzelnou říší pohádek. Paní učitelky a děti je 
„na oplátku“ provází světem lidí. Každou sobotu a neděli Kašpá-
rek a Krteček prožívají se svou knihou dobrodružství u jedno-

A ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ...
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ho, jedné z Berušek, Mravenečků v jeho, její rodině. Na konci 
víkendu rodina do Kašpárkovy, Krtečkovy knihy zaznamená, co 
společně prožili, zážitky může doplnit fotkami, obrázkem. Nová 
dobrodružství si pak během týdne čteme v každé třídě. Každý 
pátek se stal ve školce velkým očekáváním, všichni jsou napjatí, 
ke komu „půjde“ Kašpárek, Krteček na návštěvu.

Je listopad a my už jsme se všichni trochu lépe poznali, „oťu-
kali“. Nové děti už znají svou značku, postupně se učí jména ka-
marádů a zvykají na nové prostředí. Na zahradě se setkáváme 
mezi třídami navzájem. Společně už jsme také výletovali. Počasí 
nám přálo, den byl jako malovaný, když jsme se autobusem vy-
dali za kamarády zvířátky do Starého Města. Kromě u nás běž-
ných hospodářských zvířat děti viděly velbloudy, lamy a malé 
lamě nebo třeba klokana.  Zvířátka děti potěšila a děti zase po-
těšily jejich paní ošetřovatelku, když začaly z batůžku vybalovat 
pamlsky pro zvířecí kamarády. Po této návštěvě jsme ještě zaví-

tali na hřiště na Velehrad, kde se děti do sytosti vyřádily na ba-
revném tobogánu, houpačkách, lanovce atd.  

V tomto školním roce nás čeká řada dalších akcí. Kromě tra-
dičních každoročních aktivit chystáme např. Halloweenskou 
párty, návštěvu edukačních programů v Parku Rochus. Chtěli 
bychom se zapojit do projektu „Sněhulák pro Afriku“. Pro před-
školáky je připraven kurz /12 lekcí/ „Těšíme se do školy“. Na po-
mezí zimy a jara poneseme Mařenu a přineseme si do školky 
létečko. V období Velikonoc budou děti na zahradě plnit různé 
úkoly, aby našly velikonočního zajíčka. V květnu si vybereme 
jeden z dětských folklorních souborů a pojedeme ho podpořit 
na jeho předpremiéru. Pozornost také budeme věnovat naroze-
ninovým kruhům, aby si každé dítě slavnostně užilo svůj den. 
Prostě máme se na co těšit!

Monika Bílová, DiS., vedoucí učitelka MŠ

Základní škola
Dne 2. září se Základní škola v Huštěnovicích opět rozezně-

la dětským štěbetáním a smíchem. Slavnostně jsme v obřadní 
síni OÚ přivítali našich jedenáct nových prvňáčků a tím jsme 
zahájili nový školní rok, ve kterém je celkový počet žáků 39. 

Složení pedagogického sboru zůstává stejné jako předchozí 
rok - Mgr. Zuzana Bazalová, Mgr. Vladimíra Šobáňová a Ka-
teřina Hradilová, ve školní družině paní vychovatelka Jitka 
Polášková. O provoz školy, tedy úklid a výdej stravy se sta-
rá paní Hana Špalková. Od letošního září jsme se přihlásili 
do projektu „Moderní vyučování“, který nám umožní zavést 
do výuky práci s tablety, zvát do školy odborníky, kteří pře-

dají dětem cenné informace, podnikneme s dětmi projektové 
dny mimo školu. Celý projekt je rozvržen na dobu dvou let. 

Kromě těchto akcí si zopakujeme ty, které měly v loňském 
roce u dětí úspěch - Den jazyků, Dýňování, Halloween, Čer-
tovská škola, Vánoční koncert, Dětský karneval, sběr papíru, 
Huštěnovice Cup, dvoudenní školní výlet a Loučení s páťáky. 
Novinkou pak pro děti bude třídenní lyžařský výjezd. Během 
roku také na žáky čeká pět lekcí výukového programu Už vím 
proč, zaměřený na finanční gramotnost, starší žáci /čtvrtý 
a pátý ročník/ navštíví v květnu Brno.

Velkým přínosem je pro nás zprovoznění školního hřiště, 
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kde kromě odpočinkové a zábavné zóny je také běžecká drá-
ha s doskočištěm a hřiště, vše s umělým povrchem. Hřiště je 
využíváno jak v hodinách tělesné výchovy, tak v odpoledních 
hodinách v rámci školní družiny.

Po skončení výuky mají žáci možnost zapojit se do činnosti 
některého z kroužků - v pondělí je to hra na hudební nástroj, 
v úterý kroužek keramiky, ve středu pohybové hry, ve čtvrtek 
florbal a v pátek náboženství. Pro velký zájem mají některé 

kroužky zřízeny dvě až tři skupiny. Mimo tuto nabídku máme 
také Divadelní kroužek, v rámci kterého děti navštíví během 
roku čtyři divadelní představení v Městském divadle Zlín.

Plány máme tedy opět velké, náplň bohatou, tak přeji nám 
všem, ať se nám daří.

Mgr. Jana Daňhelová, 
ředitelka ZŠ a MŠ Huštěnovice

Konec školního roku učitele vždy dojme a děti potěší očeká-
vané prázdniny. Letošní závěr školního roku byl také pomyslnou 
tečkou za pedagogickou prací v naší mateřské škole pro paní 
učitelku Věru Veselou. 

V naší mateřské škole pracovala s dětmi od školního roku 
1983-1984 jako učitelka celých deset let. Od školního roku 1993-
1994 byla ředitelkou mateřské školy, od roku 2002 vedoucí uči-
telkou, protože došlo ke sloučení základní a mateřské školy. 

Při rozhovoru s paní učitelkou Věrou Veselou jsem nabyla 
dojmu, že to byly „její děti“.  Snažila se dětem dávat co nejvíce, 
přehlížela občasný vzdor a chování, které sem tam děti projevu-
jí. Prožívala s nimi jejich dětinské chvíle, jejich starosti. Po třicet 
pět let se huštěnovské děti staly součástí jejího života. Každo-
ročně se loučila s předškoláky s vědomím, že se uzavřela první 
kapitola jejich života a začala nová etapa něčeho neznámého při 
plavbě na moři školních let.  

Jako poděkování za její laskavost a spolupráci předal paní uči-
telce Věře Veselé starosta obce Aleš Richtr kytici z třiceti pěti 
růží. Stalo se tak při zahradní slavnosti v mateřské škole, kde 
byla malá hostina při volných hrách dětí a povídání rodičů. 

Paní učitelko, hodně štěstí, zdraví, úspěchů a radostí do nové 
etapy života přejeme.

Alena Bazalová

PODĚKOVÁNÍ PANÍ UČITELCE
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Nesměla chybět společná noční fotografie s trenérem Zdeňkem Klapilem a paní Markétou Klapilovou

FLORBALOVÁ NOC 7. ČERVNA

OPEN AIR CUP DOBRUŠKA 
- největší florbalový turnaj 

pod širým nebem v České republice

Za celoroční úspěchy ve florbalu jsme dětem připravili Flor-
balovou noc. Hrály se jak hry sportovní, tak stolní, nechyběla 
ani pěvecká show. Mimo jiné jsme uspořádali turnaj v Člověče, 

nezlob se, kde vítězové získali krásné medaile. Celá akce se vyda-
řila a děti byly kupodivu všechny hodné.

Na pozvání trenéra FBC Slovácko, pana Jaroslava Juráska, jeli 
reprezentovat naši školu tři žáci, a to Materna Kryštof, Klapil 
Zdeněk a Krajča Tomáš. 

V naší skupině bylo dvacet týmů. Huštěnovští hoši posílili 
tým Halenkovic a získali úžasné 9. místo. BYL TO OBROVSKÝ 
ÚSPĚCH A VELKÁ ZKUŠENOST. Účastnilo se 94 mládežnic-
kých týmů v sedmi kategoriích na osmi hřištích. Kluci, dík!
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Ve spolupráci se ZŠ jsme uspořádali menší turnaj na školním hřišti pro děti 1. - 3. tříd.
Z Kudlovic nám přijeli soupeři se dvěma týmy. Děti si to náramně užily a měly možnost ukázat, co vše se za uplynulý školní rok naučily.

TURNAJ HUŠTĚNOVICE 1. - 3. TŘÍDA

TURNAJ VE SPYTIHNĚVI - KONEČNÁ TABULKA

Huštěnovice Green - Bruštíková Sofie, Ma-
terna Kryštof, Malíková Šárka, Maňásek 
Tomáš, Šobáňová Julie, Šmíd Pavel

Huštěnovice Blue - Krajčová Alena, Hruboš 
Jan, Kročová Veronika, Zemek Vojtěch, Bolf 
Matyáš, Maňásek Ondřej

Rozhodčí Krajča Tomáš a Klapil Zdeněk

Konečná tabulka
1. Huštěnovice Green
2. Huštěnovice Blue
3. Kudlovice Orange
4. Kudlovice Black

Střelci našich branek
Hruboš Jan 6, Maňásek Tomáš 5, Malíková Šárka 4, Zemek 
Vojtěch 2, Šmíd Pavel 1, Materna Kryštof 1, Maňásek 
Ondřej 1. 

1. Halenkovice Blue  14:3 14 bodů
2. Spytihněv  20:5 13 bodů
3. Napajedla A  20:10 12 bodů
4. Huštěnovice    8:12    8 bodů
5. Pohořelice  10:15   7 bodů
6. Halenkovice Yellow   4:14    4 body
7. Napajedla B    2:19     1 bod 
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TURNAJ O POHÁR STAROSTY OBCE HUŠTĚNOVICE 30. KVĚTNA

Turnaj jsme uspořádali v KD Huštěnovice ve spolupráci s obcí a základní školou. Celkem 
bylo šest týmů. Děkujeme za pomoc rodičům, kteří se na celé akci podíleli. 
Konečná tabulka: 1. Huštěnovice Black, 2. Kudlovice Rebels, 3. Halenkovice Yellow,  
4. Huštěnovice Pink, 5. Halenkovice dívky, 6. Halenkovice Blue.

Tým Huštěnovice Black - Krajča Tomáš, Zemek Jan, Klapil Zdeněk, Bolf Tobiáš, Ižvolt Oliver, Blahová Kristýna, Hanáková Eliška
Tým Huštěnovice Pink - Bruštíková Sofie, Krajčová Alena, Materna Kryštof, Hruboš Jan, Maňásek Tomáš, Malíková Šárka, Kročová Veronika.
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RODINNÝ TURNAJ TRAPLICE 9. KVĚTEN

NOVÉ POSILY TÝMU

TURNAJ HALENKOVICE 31. BŘEZEN - ROČNÍK 2009 A MLADŠÍ, 9 TÝMŮ

Rodinný turnaj v Traplicích na pozvání 
pana Zapletala z Kudlovic. Turnaj se hrál 
stylem každý s každým, souboje byly vy-
rovnané.

Konečná tabulka
1. Huštěnovice Black  4. a 5. tř.,  28 bodů
2. Traplice Mazáci  6 tř., 22 bodů
3. Kudlovice Rebels  4. a 5. tř.,  16 bodů
4. Kudlovice Black-space  4. a 5. tř.,  11 bodů
5. Traplice Junioři  4 tř.,  6 bodů
6. Huštěnovice Panters  3. tř.,  4 body

Tým Huštěnovice Black - Zemek Jan, Klapil Zdeněk, Blahová Kristýna, Ižvolt Oliver, 
Krajča Tomáš, Hanáková Eliška, Bolf Tobiáš.
Tým Huštěnovice Panters - Brušťíková Sofie, Maňásek Tomáš, Materna Kryštof, Hruboš 
Jan, Krajčová Alena, Kročová Veronika.

V novém školním roce posílili kroužek florbalu Tereza Zbranková, Nikol Kročová, Zuzana Večerková, Diana Richtrová, Jakub Prášil, 
Tomáš Jandoš  a Ondřej Býček. 
Ze ZŠ Huštěnovice je v kroužku 25 dětí, tři kluci z babické školy a místní Tomáš Krajča ze ZŠ Staré Město. 

Huštěnovice chlapci - Ižvolt Oliver, Maňásek Tomáš, Zemek  
Vojtěch, Maňásek Ondřej, Materna Kryštof. 
Chlapci získali celkové 4. místo.

Huštěnovice dívky - Malíková Šárka, Blahová Kristýna, Kraj-
čová Alena, Hanáková Eliška, Bolf Matyáš. Byl to první turnaj 
dívek, hrály dobře, bohužel se silnými soupeři, kteří hrají již delší 
dobu, to bylo poslední místo.
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Velice děkujeme rodičům, kteří naše akce podporují svou 
účastí a  ochotně se podílejí na  přípravě občerstvení. Rádi 
rozšíříme naše řady a doufáme, že se budeme i nadále navzájem 
inspirovat a společně přinášet do obecního života další zajímavé 
podněty. Naše aktivity můžete sledovat na Facebooku Sdružení 
rodičů v  Huštěnovicích, případně nás kontaktovat se svými 
připomínkami na e-mailu: rodice.hustenovice@seznam.cz.

Eliška Dudešková

SDRUŽENÍ RODIČŮ V HUŠTĚNOVICÍCH

CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI

Sdružení rodičů v  Huštěnovicích, nový spolek v  naší obci, 
má za sebou již první rok činnosti.

V minulém školním roce jsme za symbolické ceny prodávali 
zdravé domácí dobroty a  sirupy dětem i  jejich doprovodu 
na  dětském karnevalu v  Huštěnovicích. Výtěžek přispěl 
na nadstandardní aktivity pro děti místní ZŠ.

Naší druhou aktivitou byla organizace besedy s psycholožkou 
Hanou Dvořáčkovou na téma respektující komunikace s dětmi 
v  základní škole. Během besedy bylo zajištěno hlídání dětí 
ve školní družině a také občerstvení pro všechny zúčastněné.

Do třetice jsme se zapojili do organizace 2. ročníku dětského 
cyklozávodu v rámci oslav Dne dětí. Ve spolupráci se zástupci 
obce bylo zajištěno chutné občerstvení a  pěkné ceny pro 
účastníky.

Tento školní rok jsme zahájili představením jablečných 
specialit na  tradičním Moštování ovoce s  koštem burčáku. 
Věříme, že rozšíření nabídky občerstvení uvítali rodiče malých 
dětí, vegetariáni i ostatní mlsouni.

Sdružení rodičů by se i nadále chtělo podílet na
•	 prezentaci zdravé a  domácí stravy na  obecních 

a školních akcích
•	 smysluplném volnočasovém vyžití dětí na  území naší 

obce
•	 společném vzdělávání v  nových a  vědecky ověřených 

přístupech k výchově a vzdělávání dětí.

Ženy, které chtějí zůstat aktivní také v průběhu rodičovské 
dovolené, se mohou i nadále realizovat během cvičení s dětmi 
ve středu od 17 hodin a ve čtvrtek od 9.30 hodin. Zatímco přes 
léto se sportovalo na  hřišti v  Huštěnovicích, od  října se lekce 
přesunuly již tradičně do přízemí místního kulturního domu.

Rádi přivítáme nové kamarády, přijďte si vyzkoušet cvičení 
za doprovodu svých dětí. Bude se vám hodit sportovní oblečení 
a  obuv do  sálu, podložka na  cvičení, pití, pro děti přezůvky 
a  svačinka. Více informací o  lekcích, aktuality a  fotogalerii 
najdete na Facebooku Cvičení s Monikou.

Monika Kopčilová

Za Sdružení rodičů Monika Kopčilová, Eliška Dudešková  
a Boglarka Struhar. 
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TJ SOKOL - MUŽI
Do  jarní části soutěže vstupovalo mužstvo mužů ze třetího 

místa po  podzimní části sezóny 2018/2019 a  od  prvního zápasu 
naskočilo na vítěznou vlnu. Nejprve si v domácím prostředí poradilo 
s mužstvem Jalubí 3:1 a stejným výsledkem o týden později zvítězilo 
na hřišti nevyzpytatelného týmu Velehradu. V dalším kole nás čekal 
opět venkovní souboj, a to s mužstvem Stříbrnic. Ačkoliv výkon z naší 
strany nebyl moc povedený, nakonec se mužstvu podařilo zvítězit 
a  odvezli jsme si výhru 2:1. Za  týden nás čekalo sousedské derby 
s mužstvem Sušic, ve kterém jsme po dramatickém druhém poločase 
nakonec urvali výhru 2:1, a  navázali tak na  sérii jarních vítězství. 
Dramatické souboje z  tohoto zápasu se však negativně podepsaly 
na  zdraví některých hráčů, a  tak jsme k  dalšímu zápasu na  hřiště 
lídra soutěže Kněžpole odjížděli ve  značně kombinované sestavě. 
Výpadek některých hráčů se projevil na  výkonu našeho mužstva, 
a  tak jsme zaznamenali první jarní bodovou ztrátu po  porážce 2:4. 
Mužstvo se však z této prohry velmi rychle vzpamatovalo, vrátilo se 
na vítěznou vlnu a v následujících pěti utkáních nepoznalo hořkost 
porážky, naopak v  utkáních dominovalo a  nastřílelo 
28 gólů a obdrželo jen dva. Nejprve přišla jasná výhra 
v sousedském derby s mužstvem Babic v poměru 10:1, 
dále výhra na hřišti Košíků 5:0 a domácí výhra s týmem 
Kudlovic 6:0. Po těchto třech jasných výhrách zajíždělo 
mužstvo na  horkou půdu do  Traplic, kde nás čekal 
přímý souboj o  druhé místo v  tabulce. Naše mužstvo 
i v tomto utkání potvrdilo výbornou formu a na hřišti 
soupeře zvítězilo jednoznačně 4:0. V  dalším domácím 
utkání jsme poté přivítali tým z Vážan a opět jsme v něm 
naplno bodovali a to po výhře 3:1. K poslednímu utkání 
tohoto soutěžního ročníku jsme zajížděli na  hřiště Kostelan. Pokud 
bychom v tomto utkání zvítězili, tak jsme se mohli bodově dotáhnout 
na lídra soutěže z Kněžpole. Utkání se však příliš nepovedlo a nakonec 
jsme uhráli jen remízu 1:1. To v konečném součtu znamenalo, že jsme 
skončili celkově na druhém místě tabulky, jen o dva body za týmem 
z  Kněžpole, s  aktivním skóre 68:24 a  celkovým bodovým ziskem 
49 bodů. 

Jak se později ukázalo, tak obsazení druhého místa v  konečné 
tabulce znamenalo nárok na  postup do  okresního přeboru, kterého 
naše mužstvo využilo a začalo se připravovat na novou výzvu v podobě 
vyšší soutěže. Vědomi si vyšší kvality a náročnosti okresního přeboru, 
snažilo se vedení Sokola tým ještě posílit a  před sezónou přivedlo 
tři posily. Ze Starého Města k  nám přestoupil Matěj Jegla, z  týmu 
Jarošova Roman Štengl a z Kudlovic David Vlček. Bohužel však došlo 
i k oslabení mužstva, kdy vedení Sokola požádal o svolení k přestupu 
do  týmu Polešovic jeden z  jeho dlouholetých opor František Silný 
a vedení mu vyhovělo. 

V  rámci přípravy se mužstvo přihlásilo do  poháru okresního 
svazu, ve kterém v prvním kole narazilo na silné mužstvo Ostrožské 
Nové Vsi, kterému podlehlo 2:4 a  z  poháru vypadlo. V  generálce 
na blížící se začátek podzimní části sezóny 2019/2020 jsme si pozvali 

tým Mařatic, který jsme porazili 4:3.
Hned v  prvním kole v  nové soutěži nás čekal nepříjemný 

venkovní souboj, a to rovněž s nováčkem okresního přeboru, s týmem 
Prakšic. Mužstvo v  tomto utkání podalo velmi solidní výkon, ale 
nakonec soupeři podlehlo 1:2. Jak se později ukázalo, tak nemrzela 
ani tak tříbodová ztráta, ale především dlouhodobá ztráta několika 
opor mužstva vinou zranění. V dalším kole nás čekala nejen domácí 
premiéra v okresním přeboru, ale rovněž premiéra v podobě nového 
světelného ukazatele skóre, kterou se nám podařilo pořídit za přispění 
vedení obce. K prvnímu domácímu zápasu k nám jako soupeř zavítalo 
ambiciózní mužstvo Topolné. Bohužel se v  tomto utkání negativně 
podepsaly na  výkonu našeho mužstva absence zraněných opor 
a rovněž je potřeba sportovně uznat kvality soupeře, který nás porazil 
jednoznačně 6:0. V  dalším kole nás rovněž na  domácí půdě čekal 
ambiciózní a  silný tým Jarošova, který své kvality rovněž potvrdil 
a  porazil nás 5:0. Tyto dvě jednoznačné porážky a  absence opor se 
negativně podepsaly na  výkonech mužstva i  dalších utkání. Před 

dalším utkáním se vedení Sokola podařilo získat ještě 
jednu kvalitní posilu, kdy k  nám na  zbytek podzimní 
části sezóny přestoupil z německého týmu VfR Wenings 
1956 e.V. Petr Konečný. Bohužel ani přes toto kvalitní 
posílení mužstva se nám nepodařilo v dalších utkáních 
zvítězit, kdy jsme nejprve prohráli na hřišti Bílovic 4:2 
a poté na hřišti týmu Vlčnova 2:0. V dalším domácím 
utkání nás čekal druhý souboj během krátké doby 
s  týmem Ostrožské Nové Vsi. V tomto utkání se však 
opět ukázala síla hostujícího mužstva a  i přes nadějný 
výsledek 1:1 v  poločase jsme nakonec soupeři opět 

podlehli 4:2. K dalšímu zápasu zavítalo naše mužstvo na hřiště týmu 
Drslavic, které se v tu dobu pohybovalo uprostřed tabulky. V tomto 
utkání jsme byli po celou dobu utkání lepším mužstvem. Opět jsme 
však doplatili na  neproměňování vyložených šancí a  díky dvěma 
gólům soupeře v samotném závěru utkání jsme nakonec prohráli 2:0. 
Každopádně mužstvo si dokázalo, že dokáže hrát vyrovnané zápasy 
i s týmy z okresního přeboru, což se ukázalo hned v dalším domácím 
zápase, kdy jsme na domácím hřišti přivítali tým Nezdenic. Výkon asi 
nepatřil k těm nejlepším, zejména v druhém poločase, ale konečně se 
nám podařilo bodovat a to hned plným počtem bodů za výhru 1:0, 
kdy se o jedinou a rozhodující branku postarala naše podzimní posila 
Petr Konečný. Věřme, že tento výsledek mužstvo ještě více nakopne 
a  v  dalších zápasech dokáže posbírat co nejvíce bodů do  tabulky 
pravdy.

Na závěr mi dovolte, abych touto cestou jménem vedení TJ Sokol 
Huštěnovice poděkoval Františku Silnému za odehrané roky v dresu 
Huštěnovic a popřál mu, ať se mu v novém působišti daří a líbí a to 
nejen ve  fotbalovém prostředí. Dále bych také rád poděkoval panu 
Igoru Kalinovi za pořízení nových dresů pro mužstvo mužů a vedení 
obce za dlouholetou podporu našeho spolku. Děkujeme.

Ing. Zdeněk Hruboš
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TJ SOKOL HUŠTĚNOVICE – PŘÍPRAVKA
TJ Sokol Huštěnovice v  současné době reprezentuje 

v  mládežnické kategorii družstvo starší přípravky, které hraje 
okresní soutěž sk. A. Jedná se o děti od pěti do deseti let věku. 
Něco málo k  pravidlům soutěže starších přípravek. Fotbalové 
utkání se hraje na  hřišti o  rozměru 25  x 40 metrů s  velikostí 
branek 2 x 5 metrů. Hrací doba je 2 x 30 minut hrubého času, 
hraje pět hráčů v  poli a  brankář. Střídání probíhá hokejovým 
způsobem a počet střídajících hráčů není omezen. 

V  našem oddílu se zejména zaměřujeme na  rozvoj 
pohybových aktivit dětí, směřujících ke  sportovním 
dovednostem, zejména fotbalovým. Hrajeme s dětmi různé hry 
a soutěže, ve kterých je skryto osvojování různých fotbalových 
dovedností. V  samotné soutěži nejsou vedeny žádné výsledky 
ani střelci branek. Každé fotbalové utkání skončí výsledkem 
0:0. Jde o trend, který se u mládežnických družstev praktikuje 
v  Evropě už řadu let. Cílem je výchova ke  sportu, pohybu, 
úctě k soupeři bez ohledu na výsledek. Nejde o zatěžování dětí 
taktickými pokyny, ale o výchovu k individuálním dovednostem. 
V  našem družstvu jsou v  současné době děti od  pěti let věku 
a k soutěžním utkáním jsou nasazovány všechny děti, které se 
účastní tréninků a  soutěžních utkání. Naším cílem není sbírat 
vítězství a  medaile, ale komplexní příprava a  výchova všech 
dětí se zájmem o sport. V létě letošního roku jsme se zúčastnili 
fotbalového turnaje KODRLA CUP v Jalubí, kde v konkurenci 
osmi družstev z  okolí jsme skončili na  posledním 8.  místě. 
Děti však měly z účasti na turnaji a z pohybu radost a výsledek 
našeho snažení nebyl vůbec důležitý. V soutěži máme odehrány 
v současné době celkem čtyři utkání,  z nichž ve dvou se nám 
dařilo lépe než soupeřům a  ve  dvou hůře. Je však na  dětech 
vidět pokrok v dovednostech, které si osvojují na pravidelných 
trénincích a  soutěžních utkáních. Pro příští rok bychom rádi 

přihlásili k  soutěži i  družstvo žáků, k  čemuž bychom ovšem 
potřebovali ještě pár dětí ve věku od pěti do čtrnácti let věku. 
Bohužel tenhle cíl se nám dlouhodobě nedaří splnit, i  když 
počet dětí v  průběhu podzimu na  trénincích stále narůstá. 
Přivítáme další kluky i holky, kteří mají zájem s námi sportovat 
a  reprezentovat naši obec ve  fotbalové okresní soutěži. Určitě 
se děti zabaví, stejně tak rádi přivítáme i  dobrovolníky z  řad 
rodičů, kteří by měli zájem zapojit se do výchovy naší fotbalové 
mládeže. Scházíme se na trénincích pravidelně v úterý a v pátek 
od  17  hod. Na  závěr děkujeme za  podporu obci Huštěnovice, 
která nás plně podporuje v našem sportovním snažení a hezky 
zrekonstruovala náš sportovní areál.

Mgr. Petr Malenovský
trenér přípravky a jednatel klubu
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První ročník Dne otevřených úlů v  České republice se 
konal ve  dnech 17.  - 19.  5.  2019. Tuto celostátní akci při 
příležitosti Světového dne včel organizovala Pracovní společnost 
nástavkových včelařů CZ, z.s. /PSNV-CZ/. Cílem bylo přiblížit 
včelařství široké veřejnosti přímo na včelnicích. Den otevřených 
úlů je inspirován stejnojmennou akcí rakouských včelařů 
Tag des offenen Bienenstocks, jejíž jubilejní desátý ročník 
se konal 26.  5.  2019 na  včelnicích celého Rakouska. Světový 
den včel /World BeeDay/ připadá každoročně na  20.  května. 
Jeho konání schválila v  roce 2015 valná hromada Apimondie, 
která je celosvětovou včelařskou organizací. Datum připomíná 
den narození průkopníka moderního včelařství Antona Janši 
/20. 5. 1734 - 13. 9. 1773/, a zároveň je dobou nejvyšší aktivity 
včel, korunované rojením. 

Do prvního ročníku jsme se zapojili také a pro návštěvníky 
naší včelnice jsme v  sobotu 18. května připravili prosklený úl, 
kde mohli nerušeně pozorovat život včel, najít včelí královnu 
a  rozeznat trubce od  včely dělnice. Dále zde byla možnost 
ochutnat medové víno, ovčelenou vodu, zakoupit si svíčky 
z včelího vosku a hlavně dozvědět se něco z života včel. PSNV 
nás vybavila drobnými upomínkovými předměty s logem akce, 
jako například plackou, magnetkou a balíčkem semínek pro včelí 
pastvu. Už se těšíme na příští rok, kdy se bude opět ve stejném 
období konat druhý ročník. 

Milan Dvořáček

Letošní výstava vín, která se konala 13. dubna, prezentovala 220 vzorků 
vín místních a okolních vinařů. V doprovodné  akci  ,,Putování za vínem…,, 
návštěvníci mohli ochutnat deset vzorků vín z Německa. V příštím roce se 
opět sejdeme u pohárku dobrého vína, a to v sobotu 18. dubna od 14 hodin.

Milan Dvořáček

DEN OTEVŘENÝCH ÚLŮ

KOŠT VÍNA

Lampionový průvod prošel obci k muzeu, kde byl oh-
ňostroj a pro děti loutkové divadlo

Každoročně 28. října je kladena kytice květů k Pamět-
ní desce leg. Antonína Smětáka.
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VZPOMÍNKY STRÝČKA HRNĚ O MYSLIVOSTI
Tentokrát nechám strýca Slávu odpočívat  a pro změnu vás 

nechám začíst do vzpomínek strýčka Pavla Hrně, dlouholetého 
myslivce.  Narodil se v roce 1900 a bydlel na začátku Moravní 
ulice čp. 83. Vzpomínání jsem přepsala tak, jak jej napsal on. 
Budete muset při čtení sem tam i zapřemýšlet, jak a co pisatel 
myslel. Ale je to krásné počteníčko. 

Moje zážitky za těch padesát dva roků jako přísežný. Poměr 
k myslivosti byl u mně od školního věku, a celá věc byla, že můj 
otec byl přísežným v městě Uherské Hradiště a měl pronajatou 
honitbu ve  Starém Městě. Já jako školák jsem s  ním chodil 
vždycky na obchůzky a také na hony. Tehdy se pořádali kolové 
hony, jak byl odstřel zvěře od patnáctého srpna na koroptve, 
a  od  prvního září na  zajíce, chodilo se každou neděli až 
do nového roku. Srnčí se střílelo od prvního května až listopad 
prosinec, podotýkám srnec do září. Střílelo se brokem, jelikož 
na kulovnici žádný neměl zbytečný peníz.

Jak se tehdy pronajímala honitba bude vás jistě zajímat. 
Starosta nechal vyhlásit obecním policajtem nájem honitby 
v  obecním kanceláři veřejnou dražbou na  pět let. Kdo má 
zájem, může se pronájmu zúčastnit, další informace podá 
starosta obce. Nájem se musí proplácet hotově každým rokem 
a vyvolací cena byla dvě stě korun, to znamená se začalo házet 
nad těch dvě stě korun, až třeba do tisíce. Kdo měl zájem, házel 
třeba po  dvaceti nebo třiceti Kč, pokud to nebylo někomu 
přiklepnuto. Tajemník, který seděl podle starosty, ten si dělal 
poznámky a až starosta řekl poprvní, podruhé, potřetí, tím byla 
dražba skončena a dotyčnému přiklepnuta. 

Nikdy to nepronajímal jeden občan, ale obyčejně pět i  šest 
nájemců. Velká chyba bývala v tom, jestli to pronajali sedláci, 
nechtěli mezi sebe vzít člena z  chudších rodin. Co se týkalo 
honebního lístku, ten dostal každý občan bez jakýchkoliv 
námitek. 

Jak vypadal náš katastr, to se nedá dopodrobna popsat. 
Od  vesnice po  Moravu byly samé louky až po  Staré Město, 
a  tyto porosty byly ohraničeny křovinami různých druhů. 
V těchto křovinách hnízdilo drobné ptactvo, které mělo k tomu 
dobré podmínky. Pokud nebyla zregulovaná Morava, která 
tvořila velké zákruty, kde se nacházely velké pískoviště, tam se 
zdržovalo hodně vodního ptactva, které tam i vyvádělo mladé 
opeřence. Parcel tyto louky mohly mít ze dva tisíce a  každá 
byla ohraničena. Pastva pro toto ptactvo a drobnou zvěř byla 
velmi bohatá. Měli jsme na našich lukách třicet sedm stodůlek, 
do kterých uskladňovali rolníci seno a otavu. Také na  lukách 
bylo sedm jezer, kde vyváděly divoké kachny svoje opeřence. 

Kachen při podzimním tahu, jak zamrzla jezera, byla velká 
hojnost. Tah trval šest až deset dnů a tam byly zastoupeny tyto 
druhy. Veznem to od nejmenších -  čírka šedá, čírka modrá, 
polák malý, polák velký, kachna zrzohlavá, kachna chocholatá, 
bernežka, ostralka, lžičák, hvězdouš, hohol severský, morčák, 
březňačka, která je u  nás nejvíce zastoupena a  mezi ně patří 
i roháč malý a roháč velký. Hnízdil u nás po mnoho roků bukač 
noční a bukač malý. Střelil jsem velmi vzácnou kachnu, která 
byla krásně zbarvená a nevěděl jsem, kde ji mám zařadit. Až 
mně řekl řídící učitel, který měl knihu vzácnou od Bréma, že 
pochází ze severských ostrovů. 

Hodně luk bylo u  nás bažinatých a  tam se taky zdržovalo 

drobné vodní ptactvo, které uvádím. Bekasina kolbýk, bekasina 
otavní, luční. K nim patří sluka lesní. Dále vodouš šedý, vodouš 
černý, chřástal luční, chřástal vodní, koliha velká, koliha malá 
a  taky jsem střelil potáplici severskou, kormorána a  několik 
morčáků. Podotýkám, že z toho vodního ptactva nebylo maso 
poživatelné, jelikož se živilo výhradně rybami. Takový morčák 
nebo kormorán spotřebuje nejmíň dva kg ryb za čtyřiadvacet 
hodin. Jsou to velmi dobří plavci ve vodě, kteří vydrží dvě až 
tři minuty pod vodou a velmi tvrdý na ránu. Za ty dvě minuty 
ujede pod vodou až padesát i sedumdesát metrů. 

Divoké husy při podzimním tahu bylo možno některou 
střelit. Mně se podařilo střelit sedum.Těchto husí je asi devět 
druhů a  já jsem střelil tyto druhy. Tři kusy šedé, dvě husy 
turkyně a dvě husy polní. Maso těchto hus je poživatelné, ale 
velký rozdíl mezi starou a mladou. 

Ve čtyřicátém roce jsme začali stavět výrovku u ramene řeky 
Moravy, s  dohodou preparátora a  výtvarníka Vildy Jemelky 
ze Zlína, který měl živého výra, na kterého jsme dělali odstřel 
pernatých dravců. Pro nás to byla velká novinka, jelikož jsme 
nebyli do toho zasvěceni. Uvádím, než začal odstřel na pernatou, 
která nám dělala velké škody v  zimní dobu, nedá se celkově 
popsat. Kání se zde zdržovalo aspoň deset až patnáct, mimo 
jestřábů a když ponejprv vystavil výra, já jsem byl na obchůzce 
a mu naletělo asi čtyřicet kání ve  třech hodinách. Když jsem 
k němu přišel, byl z toho celý zdrcen a nemohl jsem se s ním 
domluvit. Měl celkem střeleno sedum rousňáků a všichni byli 
skorem křídlovaní, které jsme dali do ochranné boudy. 

Pro zajímavost uvedu, jak se tyto káně mezi sebou chovali. 
Dávali jsme jim ku žrádlu většinou střelené havrany a  když 
neměli dostatek, nastal mezi nimi boj. Která byla slabší, musela 
v boji podlehnout. 

Výra jsem měl v  opatrnosti dvacet dva roky a  jak mohu 
potvrdit, je to velká starost, obzvlášť v  letní dobu, v  měsíci 
červenci a srpnu. Důvod je v tom, že výr nesmí dostat maso, 
které zapáchá a musí to být s peřím a kostmi. Úlovků bylo velké 
množství, kání rousných za celkovou dobu, nebudu přehánět, 
nejmíň devadesát až sto. Jestřábů a  krahulíků taky velké 
množství, mimo dvou sokolů, jednoho dřemlíka a  říčního 
orla. Co se týká pilichů, motáků, včelojedů, ti na  výra vůbec 
nenarazí. O poštolkách, kterých bývalo mnoho, ty byly hájeny, 
a na ty žádný nestřílel. 
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Po tři roky v zimní dobu se zde zdržoval mořský orel, který byl 
střelen na Bahňáku, kterého preparoval Jemelka. Na  jednoho  
orla střílel František Mach, bývalý člen naší společnosti, ale 
bezvýsledně. Pokud jsme neznali Jemelku, tak jsme neměli 
možnost dávat k preparování naše úlovky.

Dále uvedu u nás sovy, které u nás hnízdily ve velkém počtu 
- kalous ušatý, sýčky máme dva druhy. Sýc nejmenší, puštík 
obecný, sova pálená, lelek lesní a oběvovala se zde v podzimní 
dobu sova severská a též i výr. 

V  devětatřicátém roce střelil na  Kůtech Jemelka večer 
výra. Zimy u  nás bývaly velmi tuhé. V  osmadvacátém 
a devětadvacátém roce hynula zvěř zaječí, bažanti a koroptve 
ve  velkém množství. Srnčí jsme nacházeli po  dvou i  třech 
kusech. Morava byla úplně zamrzlá a  následkem nedostatku 
vody hynula i  pernatá i  škodná. Sněhu bývalo až po  kolena 
a  já jsem chodil denně odhazovat sníh u  větších křovin, aby 
se mohla napást drobná zvěř. Zásypy se nedělali, jelikož bylo 
na ukrytí dosti křovin a stodůlek. Bažantů těch nebylo mnoho, 
jelikož byla povolena k  odstřelu slepice a  tím způsobem se 
nemohl zvětšit stav. Koroptví bývalo takové množství, že se 
střílelo až tři sta padesát párů. Prodávala se párka koroptví 
za  tři koruny padesát haléřů. Zajíc stál osum až deset Kč, 
podle velikosti. Ve  světovou válku jsme koupili na  koroptve 
sítě, do kterých sme chytali koroptve, ale nemělo být do nich 
střeleno. Tehdy nebylo dostatek střeliva a tak se dělal odchyt. 
Někdy se chytilo za neděli i dvacet pět párů a prodávali se živé. 

Než byla zregulovaná řeka Morava, dělala nám voda velké 
škody, jelikož vylévala se v měsíci červnu. Vody bývalo takové 
množství, když jsem se podíval od  Babic ke  Starému Městu, 
bylo to jedno jezero. Drobná zvěř se stáhla na  pole a  srnčí 
po pěti až deseti kusech přeplavala Moravu a pokud neopadla 
voda, byla u nás na poli. Stav srnčího v  lese byl velký, mohu 
uvést dvě stě kusů. U  nás se střílelo kolem sedmi kusů srnčí 
zvěře brokem. Na  kulovnici neměl žádný, nebylo zbytečných 
peněz. 

Vracím se k  brodivým ptákům, kteří u  nás v  lese hnízdili. 
Volavka šedá, volavka červená a bukač noční. Tyto tři druhy 
vyváděli svoje opeřence. Bukač noční samec je velmi krásný 
pták na preparování, dále se v podzimní a jarní dobu objevovali 
kolbýci, čápi černí a racek bouřní. Racek bouřní je jednou tak 
velký jak racek chechtavý. Viděl jsem mnohokrát volavku 
stříbrnou a  také jsem střelil samce, který je velmi krásný 
a na hlavě má pětiletý samec krásný chochol. 

Seníky, které byly na těchto lukách, byly vhodné pro divoké 
králíky, kterých bývala hojnost. Seníky byly kryty dochem, 
kde měla škodná svůj úkryt. Kachny, které u  nás hnízdily, 
jak na  jezerách, tak i  na  močálech, vyváděly svoje opeřence. 
Kachny se střílely až začátkem září, jelikož v  letní dobu 
byla zvěřina špatná. Než byla řeka zregulovaná, na  našem 
katastru jsme měli tři páry vyder. Každá tato pára měla svůj 
úsek na řece, kde nestrpěla druhou. Bylo velmi zajímavé tyto 
srstnaté zvířata pozorovat. Ostražitost u nich byla velká a lovili 
jen pozdě z večera a v noci. Doupata měla pod vodou, kde měli 
tři vchody a to tak, aby je nemohl někdo překvapit. Jedenkrát 
když měla samice klást mladé, trhali v lese trávu suchou a nosili 
v  mordách pod vodu. Pastvu na  Moravě, kterou potřebovali, 
tu nestačili zkonzumovat a nechávali na pískovišti ležet. Co se 
týkalo ryb na řece Moravě, těch tam bývalo takové množství, 
že když v  podzimní dobu začal rajbovat cukrovar Kroměříž, 
jelo po deset dnů takové množství ryb, až se tomu člověk musel 
divit.  U  nás nebožtík Kraváček Vincenc ubodal vydlama 

těžkého sumce, který byl přiotráven a vážil čtyřicet sedum kg. 
Takové pěti až deseti kg parmy, cejni, štiky, nebylo vzácností. 
Řeku Moravu od  Hradiště až po  Babice měli pronajatou tři 
rybáři a  těm na tom nezáleželo, zdali si někdo chytne nějaké 
ryby na udicu. 

Pole na  našem katastru byly rozděleny na  malé parcely, 
na kterých bývaly obsety a vysázeny různé plodiny. Zvěř měla 
dobré podmínky pro vyvádění svých opeřenců i  srstnaté. 
Škodná, tá se krásně odstřelovala, jelikož byly cesty, kde si mohl 
počkat až donde na ránu. V první světovou válku bylo všechno 
na  lístky, takže byl nedostatek jídla a  proto se rozšiřovala 
pytlačina. Co se týkalo cizích pytláků za první světové války, ti 
byli velmi nebezpeční, jelikož stříleli z vojenských kverů a byli 
to velmi dobří střelci, když jim vyběhl zajíc, klekli si a začala 
na něj palba. Jak jsem je sledovál, málo který jim utekl. Škodné 
u psů a koček byl skorem stejný jako dneska. 

Nesmím zapomenout jaké jsme měli doma zbraně. Byly 
to dvě předovky a  jedna lefoštna. To bylo v  devátém roce 
a  ve  dvanáctém roce můj otec koupil lankasterku za  šest set 
dvacet Kč. Do lefošky když nabíjel náboje, musel dávat pozor, 
aby mu některý náboj nespadl na zem, když se ale stalo a spadl 
hřebíčkem na zem, tím okamžikem vyšla rána a hned byla plná 
jizba kouře. Tehdy se střílelo černým prachem, který dával 
velké rány a mnoho kouře. Tehdy se nabíjely dutinky i šestkrát 
a obzvláště ve světovou válku. 

Vzpomínám si jako školák devítiletý, jaké měl můj otec 
vycvičené psy. Byli to naši čeští ohaři a co se týká rodokmenu, 
o  tom tehdy žádný nic nevěděl. Barva byla skorem u  všech 
psů hnědá a  výjimky byly v  malém měřítku kávová. Práce 
těchto psů byla stoprocentní a  mimo toho i  dobří hlídači. Já 
co jsem měl jednoho takového pomocníka, neměl jsem obavu, 
že postřelenou zvěř mě nepřinese. Ať to bylo na  vodě nebo 
na souši, všechno v klidu našel. Mohu uvést, že mně aportoval 
i rybu.

Jednu věc připomínám, že se u nás střelil drop velký, který 
hnízdí na  Žitném ostrově. Střelil ho Svatopluk Varmuža 
a musel zaplatit pokutu dvě stě padesát korun.

/Vzpomínky pokračují, ale do zpravodaje se už více nevejde. 
Z myslivecké kroniky přepsala Alena Bazalová/

Členové společnosti Fr. Grebeň, V. Jemelka, Jul. Nesázal, Pavel Hřňa, 
Křesala a Ant. Varmuža s úlovky za jeden den na výrovce na živého 
výra - tři káně, jeden jestřáb, mnoho šedivek a strak, rok 1944.
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•	 Předvánoční besedování při světle svíček, s  vánočním 
cukrovím a voňavým punčem připravila v pondělí 25. listopadu 
v 16.30 hod. knihovnice Irena Hlavačková v obřadní místnosti 
OÚ. Do prostor knihovny bychom se nevešli. 

•	 V  neděli 1.  prosince zvou členky Českého červeného kříže 
na  Vánoční dílničky. V  sále kulturního domu pro děti, ale 
i  pro dospělé, budou se vyrábět a  prodávat vánoční dárečky 
nebo vánoční aranžmá. Sál bývá krásně provoněn cukrovím,  
dětem září očička při pohledu na vánoční stromečky.  

•	 Mikulášské bruslení zpříjemní sobotní odpoledne 
30. listopadu. Toto sportovní vyžití připravuje obecní úřad. 

Koncert byl nádherný. „Otvírajte sa strážnické brány“ kdo 
uslyšel v  našem kostele, měl hrdlo sevřené. Ale účinkujících 
bylo více než obecenstva, nepomáhá ani osobní pozvání. Přesto 

11. září jsme vzpomněli 120. výročí narození P. Metoděje Habáně OP, 

významné osobnosti českého dominikánského řádu minulého století. 

Narodil se v Huštěnovicích čp. 62. Nedávno vydalo nakladatelství Krystal 

OP knihu Mgr.  Petra Macka Ph.d.  která sleduje jeho životní osudy 

od  vstupu do  řádu, přes zapojení do  dominikánského „intelektuálního 

apoštolátu“ v meziválečné době až po zápolení s komunistickým režimem 

v  druhé polovině jeho života. Všímá si jeho vnitrořádového i  veřejného 

působení, zejména v  roli duchovního učitele řady českých dominikánů 

a univerzitních studentů a zapojení do četných filosofických a teologických 

diskuzí, na nichž se podílel v průběhu celého svého života. 

https://www.dominikanky.cz/

/AB/

•	 Mikuláš, anděl a čert přijede bryčkou taženou koňmi v pátek 
6.  prosince a  přiveze dětem nadílku. Ještě předtím bude 
rozsvícen vánoční strom před obecním úřadem.   

•	 Starosta obce zve na  Vánoční koncert, který se uskuteční 
v sobotu 7. prosince v kulturním domě. 

•	 Vánoční jarmark s  betlémem a  živými zvířátky všechny 
přivítá v  sobotu 14.  prosince od  14  hodin před místním 
muzeem. Pro dotvoření vánoční atmosféry vystoupí Pěvecký 
sbor Kalinka z Babic.

•	 Tradiční Novoroční setkání u obecního úřadu se připravuje 
také v poslední letošní den, o půlnoci. 

nelitujeme naší vynaložené energie. Stálo to za  to. I  věž byla 
otevřená, toho využili někteří nevěřící, a proto se  Noc kostelů 
dělá.

Petra Valentová

VÁNOČNÍ ČAS 
TAK ZASE PO ROCE, MÁME TU VÁNOCE, VÁNOČNÍ NÁLADA, VŠECHNY NÁS OVLÁDÁ.

NOC KOSTELŮ 

P. METODĚJ HABÁŇ - 120. VÝROČÍ NAROZENÍ 



SPORTOVNÍ AREÁL VE ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU S NOVOU FASÁDOU 
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MOŠTOVÁNÍ A KOŠT BURČÁKU 

Letošní akce moštování ovoce s  koštem vína se 
uskutečnila za krásného slunečného počasí. Po vystoupení 
dětí z  mateřinky a  základní školy předvedl místní 
dětský folklorní soubor Marenka s  tanečníky Cifry své 
vystoupení. Po celé odpoledne se ozýval zpěv pěveckého 
sboru Hradišťanky. Zahrádkářům se podařil sladký 

jablečný mošt, muzejníci vyprodali všechen burčák, 
Sdružení rodičů napeklo jablečné dobrůtky, guláš přišel 
vhod dospělým, pro děti byly párky v  rohlíku. Bylo to 
bezvadné odpoledne, kdy nechyběla zábava na  býkovi, 
jízda na  segway, projížďky na koni nebo hravé dovádění 
dětí s jezevčíky.   



SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK 

ZAHRADNÍ SLAVNOST 

Slavnosti téměř celé propršely, a tak všem zúčastněným patří obrovské poděkování za reprezentaci naší obce. 

Druhý ročník zahradní slavnosti se vydařil, úžasná atmosféra při písničkách s harmonikou 
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PAMĚTNÍ DESKA MATCE VOJTĚŠE HASMANDOVÉ

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ

V neděli 19. května, v kostele sv. Anny v Huštěnovicích, 
požehnal olomoucký arcibiskup a  metropolita moravský 
Jan Graubner pamětní desku Matce Vojtěše Hasmandové 
při příležitosti 105. výročí jejího narození. 

Matka Vojtěcha Hasmandová   * 25.   3. 1914   105. výročí narození

P. Metoděj Habáň    * 11.   9. 1899   120. výročí narození

P. Richard Němčák     * 17.   5. 1884   135. výročí narození

P. Jan Čechal     † 20.   9. 1989     30. výročí úmrtí

akad. malíř Antonín Sládek   † 31. 10. 2009     10. výročí úmrtí

akad. sochař Jiří Kaňovský    *  5.   3. 1949     70. výročí narození

Pamětní desku nechal zhotovit za rodinu mimořádný 
a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Norském 
království a  v  Islandské republice JUDr.  Jaroslav Knot, 
Ph.D., který je praprasynovcem Matky Vojtěchy. Pamětní 
desku zhotovil kameník Roman Oharek z Napajedel. 


