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Za pěkného slunečného počasí v Kulturním domě 
v Huštěnovicích se v červnu poprvé sešli   rodáci  a ju-
bilanti, kde všechny  přivítal starosta obce Aleš Rich-
tr. Jubilanty představila Edita Šimová a místostarostka 
Petra Valentová s Lenkou Zlámalíkovou všem předaly 
Pamětní list. Byly pozvány ročníky 1927, 1932, 1937, 
1942, 1947 a 1952. Po přípitku a občerstvení všich-
ni společně se vydali na prohlídku obecního úřadu, 
knihovny, kostela sv. Anny, základní a mateřské školy 
a  muzea, kde už vyhrávala  Boršická čtyřka k poslechu 
a nakonec i k tanci. V kulturním programu vystoupily  
děti z mateřské a základní školy, bez kterých by se slav-
nost  neobešla. Potom se besedovalo, zpívalo a hodo-
valo. V muzeu k tomuto setkání byla zahájena výstava 
fotodokumentace obce a TJ SOKOL. Nahlédnout mohli 
také do Pamětní knihy z roku 1915, kterou psal Páter 
Jakub Hudeček,  a dalších archiválií obce. Tuto výsta-
vu měli možnost si prohlédnout i zájemci a návštěvníci 
muzea až do konce září.  

 Všem se návštěva Huštěnovic a pěkné setkání  líbilo. 
Vždyť podívat se po padesáti nebo dokonce šedesáti  le-
tech do budovy školy, to potěší. Na své dětství v Huš-
těnovicích si zavzpomínali také sourozenci Ladislav 
a Miloslav Janáskovi, kteří ve škole dokonce bydleli. 

V HUŠTĚNOVICÍCH SE POPRVÉ SEŠLI RODÁCI
Oba jejich rodiče učili na huštěnovské škole,  tatínek byl 
dlouhá léta  řídícím učitelem, maminka učitelkou.      
 Odpoledne bylo už pro všechny občany, takže vzpomí-
nání nebralo konce. A kdo chtěl, mohl  si prohlédnout 
vesnici koňským povozem a také toho využili. Bylo nám 
potěšením, že jsme našim rodákům a spoluobčanům 
připravili pěkné setkání. V příštím roce budou zvány 
ročníky  s trojkou nebo osmičkou  na konci. Nebylo 
v našich silách pozvat úplně všechny. Protože dnešní 
zákony nedovolují sdělovat osobní údaje. Bylo jen na 
spolužácích a známých, že si na  kamarády vzpomněli 
a poskytli nám jejich adresy,  za což jim velice děkuje-
me. A těm, které jsme  nepozvali, se  omlouváme.

 Všem, kteří se na organizaci setkání podíleli, patří  po-
děkování a rovněž  zastupitelům obce za poskytnutí fi-
nančních prostředků, které byly účelně  vynaloženy. 
Spousta rodáků se díky tomuto setkání už několikrát 
vrátila a navštívila Huštěnovice.  Když vám píší, tele-
fonují nebo vás potkávají  a setkání velice chválí, tak 
není co dodávat. Děkujeme za povzbuzující slova  a už 
nyní   se těšíme na  příští setkání, které bude 22.  června  
příštího roku.

Obec Huštěnovice a Muzejní spolek
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HUŠTĚNOVICE 

USNESENÍ Č. 11
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA 
OBCE HUŠTĚNOVICE, 

KONANÉHO DNE 24. 5. 2012
Zastupitelstvo obce na základě 
zpráv a návrhů:
1. Schvaluje program veřejného 
zasedání.
2. Bere na vědomí zprávu o čin-
nosti starosty a zastupitelstva obce 
od posledního VZ, konaného 
18. 4. 2012 a kontrolu usnesení.
3. Schvaluje nákup pětiletého re-
investičního spořícího státního 
dluhopisu za částku 4.750.000 Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje sta-
rostu k úkonům souvisejícím s ná-
kupem dluhopisů. 
4. Schvaluje rozpočtové opatření 
č. 3/2012.
5. Schvaluje nařízení obce č. 1/
2012 tržní řád.
6. Schvaluje výsledek výběrového 

řízení na rekonstrukci chodníků 
podél I/55. Vítězná firma PaPP, 
spol. s.r.o. Za Tratí 1154, 686 01 
Uherské Hradiště, IČO: 00207608, 
DIČ: CZ 00207608. S nabídkovou 
cenou 3.296.159 Kč s DPH. Sou-
časně pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o dílo po obdržení dota-
ce. 
Hynek Pres, 1. místostarosta  
Petra Valentová, 2. místostarosta

USNESENÍ Č. 12
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA 
OBCE HUŠTĚNOVICE, 

KONANÉHO DNE 13. 6. 2012
Zastupitelstvo obce na základě 
zpráv a návrhů:
1. Schvaluje program veřejného 
zasedání.  
2. Bere na vědomí zprávu o čin-
nosti starosty a zastupitelstva obce 

od poslední-
ho VZ, ko-
naného 24. 5. 
2012 a kont-
rolní usnese-
ní.
3. Schvaluje 
v ypořádání 
hospodářské-
ho výsledku 
z hlavní čin-
nosti obce 
za rok 2011 
takto: zisk po 
zdanění ve 

výši 1.529.855,16 Kč převést z účtu 
431 /výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení/ na účet 432 
/nerozdělený zisk, nerozdělená 
ztráta minulých let/. Zastupitelstvo 
obce schvaluje „Závěrečný účet 
obce Huštěnovice“ za rok 2011 

včetně zprávy o výsledku přezkou-
mání hospodaření za rok 2011 vy-
jádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením a to bez výhrad. 
4. Schvaluje rozpočtové opatření 
č. 5/2012.
5. Schvaluje smlouvu o smlou-
vě budoucí o zřízení práva odpo-
vídajícímu věcnému břemenu č. 
1030002725/003 se společností 
E.ON Česká Republika, s.r.o a po-
věřuje starostu podpisem smlou-
vy.
6. Schvaluje provedení opravy ka-
nalizace v úseku Š47 – 48 o před-
pokládané výši 335.771 Kč s DPH 
a ukládá starostovi obce na schvá-
lené vícepráce provést zadávací 
řízení v souladu s ustanovením 
§ 23 ods. 7 zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zasedání  jsou v poslední době hojněji navštěvovaná
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O veřejných zakázkách v platném 
znění a na základě výsledku zadá-
vacího řízení uzavřít s dodavate-
lem dodatek ke smlouvě s firmou
Drivestone, a.s. 
7. Schvaluje rozpočtové opatření  
č. 6/2012.

Aleš Richtr, starosta obce
Hynek Pres, 1. místostarosta

USNESENÍ Č. 13
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA 
OBCE HUŠTĚNOVICE, 

KONANÉHO DNE 12. 9. 2012
Zastupitelstvo obce na základě 
zpráv a návrhů:
1. Schvaluje program veřejného 
zasedání. 
2. Bere na vědomí zprávu o čin-
nosti starosty a zastupitelstva obce 
od posledního VZ, konaného  
13. 06. 2012 a kontrolu usnesení. 
3. Schvaluje rozpočtové opatření  
č. 7/2012.
4. Schvaluje dle § 23 odst. 5 záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání v plat-
ném znění výjimku z počtu žáků 
na školní rok 2012/2013, který 
stanovuje vyhláška č.14/2005 Sb.,  

§ 2 o základním vzdělávání, v plat-
ném znění, s celkovým počtem  
28 dětí ve třídě.
5. Schvaluje pronájem částí po-
zemků p. č. 621 a 622 o výmě-
ře 42m2 v k. ú. Huštěnovice za 
100Kč/m2/rok za účelem výstavy 
zboží. Smlouva se uzavírá na dobu 
jednoho roku s možností prodlou-
žení. ZO pověřuje starostu obce 
podepsáním nájemní smlouvy.
6. Schvaluje prodej pozemku p. č. 
954/16 o výměře 182 m2 v k. ú. 
Huštěnovice. Cena pozemku za 
1 m2 je 120Kč / m2. Současně po-
věřuje místostarostu podpisem 
smlouvy o prodeji.
7. Schvaluje Smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břeme-
ne č. j. S./2012-OŘ OLC a pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy.
8. Schvaluje smlouvu o smlou-
vě budoucí o zřízení práva od-
povídajícímu věcnému břemenu  
č. 1030009455/001 se společností 
E. ON Česká Republika, s.r.o a po-
věřuje starostu podpisem smlou-
vy.
9. Schvaluje smlouvu o právu pro-
vést stavbu č. 1/2012 se společností 
České dráhy a.s. a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy.

Aleš Richtr, starosta obce
Hynek Pres, 1. místostarosta  

Poděkování
Několik nedělních odpolední jsme měli možnost sejít se v mu-
zeu u kávičky či čaje a dobrého pohoštění se svými vrstevníky. 
Tyto chvilky jsou pro naši starší generaci příjemným zpestře-
ním života a rádi se s nimi chlubíme i za hranicemi obce. Tře-
ba v sousedních Sušicích nám tato setkání závidí a rádi by si 
také nějakou neděli přišli pobesedovat. Proto jsem se rozhod-
la poděkovat členkám muzejního spolku a panu starostovi, 
že nám pomáhají překonat samotu a umožňují zapojit se do 
společenského života v obci. To, že s námi tráví svůj volný čas, 
není totiž samozřejmostí a z jejich laskavého přístupu je vidět,  
že si starší generace váží. 

Josefa Borovičková

Počet hlasů přidělených jednotlivým pol. stranám
Česká strana sociálně demokratická.... .... .... .... .... .... 77
Křesťanská a dem. unie – Českosl. str. lidová .... .... .... 72
Komunistická strana Čech a Moravy  .. .... .... .... .... .... 67
Občanská demokratická strana .. .... .... .... .... .... .... .... 48
Strana Práv Občanů  ZEMANOVCI.... .... .... .... .... .... 31
Starostové a TOP 09 pro Zlínský kraj .. .... .... .... .... .... 16
NEZÁVISLÍ  .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..8
Lékaři a odborníci za ozdravení kraje . .... .... .... .... .... ..7
ZVUK 2012  .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..6
Volte Pravý Blok www.cibulka.net .. .... .... .... .... .... .... ..4
HNUTÍ ODBORNÍKŮ ZA ZLÍNSKÝ KRAJ .... .... .... ..4
Česká pirátská strana .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..4
Moravané.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..2
Děl. str. soc. sprav. – STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! .. ..2
SUVERENITA – Blok Jany Bobošíkové pro Zl. kraj .. ..1
Za Morální Očistu Regionu ... .... .... .... .... .... .... .... .... ..1
Strana svobodných občanů .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..1

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE V NAŠÍ OBCI
Počet oprávněných voličů 828

Bc. Jiří Silný – místopředseda volební komise, Markéta 
Mišáková, Danuše Havalová, Milada Obalová, Magdale-
na Zlámalíková, Romana Anna Farská, Bc. Hynek Pres, 
Dis – předseda volební komise

Počet oprávněných voličů, kteří odvolili s platným hlasem  351
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Vybudovaný chodník v pravé části hřbitova, kde 
je počítáno s novými hrobovými místy.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Rekonstrukce kanalizace v Moravní ulici si 
vyžadovala trpělivost  zde bydlících obyvatel 
a dnes již slouží ke spokojenosti všech. 

INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2012
1. Oprava sociálního zařízení  kulturního domu ..................... 700  000 Kč
2. Výměna plynového kotle v KD .................................................. 30 000 Kč
3. Výměna elektro rozvodny v budově  OÚ  ................................ 20 000 Kč
4. Úprava kanceláří OÚ - zřízení bezpečnostní zóny 
 a  oddělení kuchyňky ..................................................................50 000  Kč
5. Výměna oken v lékárně  .............................................................50 000  Kč
6. Oprava střechy MŠ ..................................................................... 300 000 Kč
7. Oprava chodníků a zpevněných ploch na zahradě ZŠ  
 a v areálu MŠ  .............................................................................. 350 000 Kč
8. Rekonstrukce kanalizace v Moravní ulici ....................... 4,1 milionu  Kč
9. Likvidace sutin a odpadu z č.p. 62 ............................................43 000  Kč 
10. Likvidace nepořádku na Blahutově ........................................... 68 000 Kč
11. Třídění a odvoz zeminy za hřištěm ............................................ 52 000 Kč

12. Úprava tréninkového hřiště na bývalých 
 asfaltových kurtech ....................................................................... 73 000 Kč 
13. Založení trávníku na tréninkovém hřišti .................................. 24 000 Kč 
14. Oprava fasády fary ........................................................................ 90 000 Kč
15. Výměna lamp veřejného osvětlení 
 /převážně v ulici Klínky/ ............................................................. 99 000 Kč
16. Vybudování chodníku pro nová hrobová místa 
 na místním hřbitově, výměna dveří v márnici, 
 výměna vodárny – celkem .......................................................... 54 000 Kč

Zákaz podomního  prodeje a na-
bízení služeb

Časté stížnosti občanů na různé 
podomní prodejce a dealery energe-
tických společností, kteří Vás obtě-
žovali, zastupitele obce donutilo ten-
to problém řešit. Jediným možným 
řešením bylo vydání tržního řádu, 
který zakazuje na celém území obce 
Huštěnovice podomní a pochůzko-
vý prodej a nabídku služeb.

Z tohoto důvodu nevěřte nikomu, 
i když bude tvrdit, že obdržel povo-
lení k provozování těchto činností od 
obecního úřadu. Obecní úřad žádné 
povolení nevydává a zákaz platí pro 
všechny. V případě, že i tak se setkáte 
s takovými osobami, neprodleně tuto 
skutečnost ohlaste na obecním úřadě 
nebo přímo Policii ČR. Protože tyto 
osoby se dopouští přestupku. Celé 

znění tržního řádu obce Huštěnovice 
je k nahlédnutí na webových strán-
kách obce nebo v kanceláři obecního 
úřadu.

Odpadové hospodářství obce 
Huštěnovice

Vážení občané, 
systém svozu a třídění odpadu v na-

ší obci je na vysoké úrovni, ale pořád 
je co zlepšovat. V současné době jsou 
sběrná hnízda kapacitně dostatečná 
a zpravidla pojmou všechen odpad. 
V poslední době se rozšířil nešvar 
neukázněných občanů, kteří pytle 
s PET lahvemi a ostatní plastový od-
pad uloží vedle kontejneru. Nevypa-
dá to hezky a kazí to celkový vzhled 
čistoty a pořádku. Takový odpad ke 
sběrným hnízdům nepatří, patří na 
sběrný dvůr, který je pro takový od-

pad určen. Dalším problémem je ne-
dostatečné třídění plastů. Velmi často 
evidujeme stížnosti svozové firmy na 
velké množství komunálního odpadu 
v pytlích. Proto je třeba plastový od-
pad ukládat do průhledných pytlů, 
které je možné zkontrolovat pohle-
dem bez nutnosti otevření.

Zamezte, prosím, takovým nešvarům.
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Zatravněná plocha na hřišti V Olší, kde zmizela nevzhledná 
a poničená  asfaltová plocha.

UPOZORNĚNÍ!!!!

Od 27. 3. 2013 bude možné 
zdarma odevzdat na sběrný dvůr 

v naší obci plastový odpad 
pouze v průhledných pytlích.

Za odpad v neprůhledných pytlích 
bude účtován poplatek jako za 

komunální odpad,  tzn. 10 Kč/ pytel  

ÚHRADA ZA ODEBRANOU VODU
 V ROCE 2013

Množství spotřebované vody se bude 
v roce 2013 opět zapisovat a platit ve 
dvou etapách.

I. ETAPA
13. - 15. 5. 2013 pouze kontrola 

vodoměru a zápis aktuálního stavu 
vodoměru pracovníky obecního úřa-
du. Pokud nebudete v tyto dny doma 
(např. v obci máte pouze rekreační po-
byt, dovolená), napište stav vodoměru 
na lístek, připište číslo popisné vašeho 
domu a vhoďte do poštovní schránky 
u vchodových dveří obecního úřadu. 
Můžete také  poslat e-mailem  na adre-
su hustenovice@hustenovice.cz. 

20.5. - 10. 6. 2013 úhrada za vodné 
v hotovosti v kanceláři Obecního úřa-
du v Huštěnovicích, pondělí a středa 7 
-17 hod., úterý a čtvrtek 7 -15 hod.

IL. ETAPA
14. - 16. 10. 2013 pouze kontrola 

vodoměru a zápis aktuálního stavu 
vodoměru pracovníky obecního úřa-
du. Pokud nebudete v tyto dny doma 
(např. v obci máte pouze rekreační po-
byt, dovolená), napište stav vodoměru 
na lístek, připište číslo popisné Vašeho 
domu a vhoďte do poštovní schránky 
u vchodových dveří obecního úřadu. 
Můžete také poslat mailem na adresu 
hustenovice@hustenovice.cz. 

21. 10. - 11. 11. 2013 úhrada za vodné 
v hotovosti v kanceláři Obecního úřa-
du v Huštěnovicích, pondělí a středa 7 
-17 hod., úterý a čtvrtek 7 -15 hod.

SBĚRNÝ DVŮR
Provozní doba: středa 15-17 hod. 
sobota 9-11 hod.
17. 11.  2012 sběrný dvůr bude  uza-

vřen / hody/

24. 11. 2012 bude naposled v letoš-
ním roce otevřen 

27. 3. 2013 znovuotevření sběrného 
dvora

TERMÍNY SPLATNOSTI POPLATKŮ
Svoz odpadu za 2. pol. 2012 byl do 

30. září 2012. Stále někteří občané ne-
mají poplatek uhrazen!

Svoz odpadu za 1. pol. 2013 do 30. 
března 2013

Svoz odpadu za 2. pol. 2013 do 30. 
září 2013

Poplatek za psa za rok 2013 do 31. 
května 2013

PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY VEŘEJNÉHO 
ZASEDÁNÍ 

O přesných termínech veřejného 
zasedání budete včas informováni na 
úřední desce obce. Zde jsou předpo-
kládané termíny veřejných zasedání.

12. 12. 2012začátek  v 18 hodin
13.   3. 2013 začátek  v 18 hodin
12.   6. 2013 začátek  v 18 hodin
11.   9. 2013 začátek  v 18 hodin
11. 12. 2013 začátek  v 18 hodin

TERMÍNY UZÁVĚRKY  HUŠTĚNOVSKÉHO 
ZPRAVODAJE NA ROK 2013 

Jarní číslo - 15. dubna
Podzimní číslo - 15. října 
Těšíme se na příspěvky nejenom od 

zastupitelů a organizací působících 
v obci, ale také od vás občanů.

OZNAČENÍ DOMŮ ČÍSLEM POPISNÝM
V podzimním čísle Huštěnovské-

ho zpravodaje 2011 byli občané upo-
zorněni, že každý majitel domu má 
povinnost označit svůj dům číslem 
popisným. Při roznosu volebních líst-

ků a při odečtu 
vodoměrů jsme se 
opět přesvědčili, 
že některé domy 
nejsou stále řádně 
označeny. A do-
konce nemají ani 
poštovní schrán-
ku. Každý dům by 
poštovní schrán-
ku měl mít, pro-
tože tam, kde poš-

tovní schránka chybí, není povinnost 
doručovat jakoukoliv poštu. Absencí 
schránky dáváte najevo, že o doručo-
vání nestojíte. Zkuste si někdy sami 
cvičně do vaší schránky něco doručit. 
A mnozí tak zjistíte, že vaše schrán-
ka je malá, špatně se otevírá, je příliš 
vysoko nebo na špatném místě, kde 
není vidět nebo zcela chybí. Poříze-
ním prostorné schránky, umístěné na 
přístupném místě, usnadňujete nejen 
doručení běžné pošty, ale třeba i vo-
lebních lístků. Neztěžujte práci poštov-
ním doručovatelům a řádně své domy 
označte. V případě vašich zdravotních 
komplikací usnadníte záchranářům 
orientaci v obci a získáte pro sebe dra-
hocenné minuty, které Vám pomohou 
zachránit život.

ZIMNÍ ÚDRŽBA 
Blíží se zima a tak připomínáme 

občanům, že pokud budou parkovat 
na komunikacích a chodnících, nebu-
de možné v těchto ulicích sníh řádně 
odklidit. V loňském roce byl problém 
zejména v ulici Dvořiště, Ke hřišti 
a Klínkách. 

Květinová výzdoba v Řadovkách, kde 
i číslo popisné dům zdobí.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUŠTĚNOVICE

V pondělí 15. října 2012 se opět po roce setkali  děti a jejich rodiče při vyřezávání dýní. Ve školní družině a v jídelně tak vznikly 
neuvěřitelné výtvory. Například víla, netopýr, ozdobné lampy, Schrek, strašidýlka a mnoho dalších. Všechny dýně byly vystaveny 
před naší školou a děti si je mohly každý večer rozsvítit. Škoda, že začalo pršet a nemohl se uskutečnit dýňový průvod. Děkujeme 
rodičům  za účast na této školní akci.

V pondělí 3. září se po dvou mě-
sících prázdnin opět otevřela bu-
dova naší základní školy, do které 
v tomto školním roce nastoupilo 
celkem 25 žáků. Zvlášť významný 
byl tento den pro 9 děvčat a chlap-
ců, kteří usedli do školních lavic 
poprvé. Jejich počáteční nejistota 
a obavy byly brzy překonány a děti 
zvládly nástup do školy bez pro-
blémů, neboť dobře znají prostředí 
i paní učitelky z častých návštěv 
školy a některých společných akcí.

Stejně jako v předcházejících 
letech, je i letos škola malotřídní, 
ve dvou třídách se učí žáci pěti 
ročníků. V I. třídě je spojeno cel-
kem 15 žáků prvního, čtvrtého 
a pátého ročníku, jejich třídní uči-
telkou je Mgr. Jitka Šimíková. Do 
II. třídy chodí celkem 10 druháků 
a třeťáků, jejich třídní učitelkou 
je Mgr. Zuzana Bazalová. Hlavní 
předměty  - český jazyk a mate-
matiku - učí v 1. ročníku odděle-
ně paní učitelka Jitka Polášková. 
Celá škola pracuje podle školního 
vzdělávacího programu „Od hraní 
k poznání“. Do školní družiny le-
tos dochází celkem 20 dětí a jako 
vychovatelka zde působí paní Jitka 
Polášková. Od října byla zahájena 
výuka náboženství, kterou zajišťuje 
paní Petra Němečková (Psotková). 

O čistotu,  pořádek a výdej obědů 
se stará paní Antonie Blahová. 

Škola pokračuje v projektu 
„Školní mléko“ a „Ovoce do škol“. 
V rámci environmentální výcho-
vy, která je nedílnou součástí 
vzdělávání a má žáky vést k od-
povědnému zacházení s životním 
prostředím, jsme se opět zapojili 
do soutěže ve sběru starého papí-
ru a do sběru plastových uzávěrů 
od PET lahví.

Od října zahájily svoji činnost 
tři kroužky: praktická dívka, po-
hybové hry a keramický kroužek. 
V září proběhla na škole beseda 
se sportovcem a žáci si změřili 
svoje síly ve školní olympiádě. 
Začátkem října jsme se v rámci 
„Týdne knihoven“ podívali do 
místní knihovny, kde byl pro děti 
připraven zajímavý program. 
Čtvrťáci a páťáci absolvovali výu-
ku na Dětském dopravním hřišti 
v Uherském Hradišti.  V říjnu se 
uskutečnilo setkání dětí s rodi-
či při  „Tvoření s dýněmi“, sběr 
starého papíru a tradiční „Draki-
áda“. Další zajímavé akce budou 
pro děti připraveny v průběhu 
celého školního roku.

Mgr. Jitka Šimíková, 
ředitelka ZŠ a MŠ

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU OSVĚTIM
 SVĚDOMÍ LIDSTVA

POZNÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJEMCE O HISTORII
Termín: sobota 27. dubna 2013
Cena: 470 Kč / kapacita 48 osob
Cena zahrnuje: odborného lektora – česky hovořící 
průvodce v Muzeu holokaustu + sluchátka, doprava
Cena nezahrnuje: pojištění
Program: 5,30 hod. odjezd z Huštěnovic - sraz u lé-
kárny
Osvětim – Auschwitz i Březinka – Birkenau
program v rozsahu 210-ti minut s česky hovořícími 
průvodci
Bielsko – Biala – zastávka v nákupním centru Auchan
příjezd asi v 19:00 do Huštěnovic
Co sebou: platný cestovní pas nebo občanský průkaz, 
evropský průkaz zdravotního pojištění / karta pojištěn-
ce, polské zloté pro vlastní potřebu
Zájezd zajišťuje: PhDr. Pavel Kočí, vzdělávací ces-
tovní agentura
Přihlášení: zájemci se mohou hlásit v kanceláři 
obecního úřadu do 25. 3. 2013
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AKCE PLÁNOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Měření sil při školní olympiádě

PERSONÁLNÍ ZMĚNY V ZŠ
Na jaře letošního roku  funkce ředitelky ZŠ 

a MŠ se vzdala Mgr. Zuzana Bazalová. Z toho-
to důvodu proběhl konkurz na nového ředite-
le/ředitelku. Novou ředitelkou ZŠ a MŠ  byla 
jmenována  od 1. 8. 2012 Mgr. Jitka Šimíková a  
Mgr. Zuzana Bazalová zůstává na naší základní 
škole jako učitelka. Za její dlouholetou práci ve 
funkci ředitelky školy jí  děkuji a přeji mnoho 
dalších pracovních i osobních úspěchů. Pra-
covní poměr na zdejší škole ukončila  dohodou 
dlouholetá učitelka a v posledním školním roce 
zástupkyně ředitele Mgr. Marie Pížová, které 
rovněž  děkuji za její záslužnou práci a přeji 
mnoho úspěchů na novém pracovišti. 

Aleš Richtr, starosta obce Dýňové strašidlo Adélky Dobešové

ZÁŘÍ
• Slavnostní zahájení školního roku
• Třídní schůzky
• Beseda se sportovcem a školní sportovní olympiáda
•  „O krtečkovi“ – divadelní představení pro žáky 1. – 3. 

ročníku

ŘÍJEN
•  „Týden knihoven“ – návštěva knihovny v Huštěnovi-

cích
• Výuka dopravní výchovy na DDH v Uherském Hradišti 
– pro žáky 4. – 5. ročníku
• „Hrátky s dýní“- společné tvoření dětí a rodičů
• „Drakiáda“ – soutěž v pouštění draků
• Sběr starého papíru

LISTOPAD
• Třídní schůzky
•  „Budeme mít prvňáka“ – beseda o školní zralosti pro 

rodiče předškoláků
• „Předškolička“ – akce pro předškoláky
•  „Dobrodružství kapříka Metlíka“ – beseda se spisovate-

lem Janem Opatřilem
•  „Pohádka z popelnice“ – výukový pro-

gram přírodovědného centra TRNKA

PROSINEC
•  „Rozsvícení vánočního stromu“ - 

účast žáků na programu
•  „Vánoční dílničky“ - výroba vánoč-

ních ozdob
•  „Kouzlení s klaunem“ – kouzelnické 

vystoupení
• Školní vánoční besídka

LEDEN
•  „Předškolička“ – akce pro předškolá-

ky

•  Třídní schůzky
•  „Pečuju o své zdraví“ – beseda o správné výživě
•  „Ledové království“ – hrátky na sněhu

ÚNOR
•  Zápis dětí do 1. ročníku
•  Zahájení plavecké výuky
•  „Zazpívej slavíčku“ – pěvecká soutěž
•  Recitační soutěž

BŘEZEN
•  „Všechno lítá, co má peří“ – výukový program centra 

TRNKA
•  „Velikonoce – svátky jara“ – návštěva Slováckého muzea 

v Uherském Hradišti
•  „Zdravé zuby“ – beseda 
•  „Předškolička“ – akce pro předškoláky

DUBEN
•  Turistický výlet
•  Sběr starého papíru
•  Třídní schůzky

16. února 2013 
se uskuteční třetí  ročník 

lyžařského zájezdu do 
Ski areálu Kohútka, 

který pořádá Obec Huštěnovice. 
Přihlásit se můžete v kanceláři obecního 

úřadu a současně zaplatit účastnický 
poplatek, který činí 150 Kč na osobu. 

Děti do 10 let zdarma.
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MOJE PRÁZDNINOVÉ NEJ... - krátké ohlédnutí za prázdninami

•  „Umím poskytnout první pomoc“ – beseda o nebezpečí 
úrazu, poskytnutí první pomoci

•  „Rej čarodějů a čarodějnic“

KVĚTEN
•  „Průkaz cyklisty“ – výuka na DDH v Uherském Hradiš-

ti – pro žáky 4. – 5. ročníku
•  „Předškolička“ – akce pro předškoláky
•  „Školní sportovní olympiáda“ – sportovní dopoledne
•  „Škola dříve a dnes“ – beseda o historii školy

ČERVEN
•  Mezinárodní den dětí
•  Návštěva Památníku Velké Moravy ve Starém Městě 

a Archeoskanzenu Modrá – pro žáky 4. – 5. ročníku
•  Cyklovýlet
•  Školní výlet
•  Táborák na ukončení školního roku
•  Zakončení školního roku

Ve škole bychom se učili uměním. Byl by v ní klavír, 
housle a jiné nástroje. Škola by byla jako Eiffelova věž a na 
Vánoce by se celá ozdobila. A my bychom si hráli.

Aneta Hlaváčková, 3.ročník

Ve škole, jakou si já představuji, by byl místo tělocviku 
motocross, v češtině by byly hry na počítači, místo prvou-
ky sběr papíru a v hudební výchově bychom pouštěli dra-
ky.

Kryštof Sláma, 3. ročník

V mé škole bych se chtěla učit karate, judo, tvořit časopis 
a sázet květiny a stromy.

Adéla Dobešová, 2. ročník

Představuji si školu jako fotbalovou, kde se učíme klič-
kovat s míčem a kopat.

Samuel Vančuřík, 2. ročník

O prázdninách jsem byla v Chorvatsku. Moře bylo krás-
ně čisté. Také jsem jela na výlet lodí na ostrov Hvar do 
města Jelsa a na ostrov Brač do města Bol. Prázdniny byly 
prostě super.

Denisa Polášková, 5. ročník

Nejlepší na prázdninách bylo, že jsem jela na tábor do 
ZOO Olomouc. Vodili jsme lamy a křtili malou surikatu, 
která dostala jméno Deni.

Natálie Habáňová, 5. ročník

Nejvíc se mi líbilo v zábavném parku v Německu. Byly 

tam dvě horské dráhy a pyramida a spousta dalších atrak-
cí.

Simona Vávrová, 4.ročník

Byli jsme v ZOO Olomouc. Nejvíce se mi líbila zvířata. 
Také surikaty.

Eliška Tomáštíková, 4. ročník

Nejvíce  se  mi  líbilo, jak  jsme  jeli  do  Beskyd.  V Bes-
kydech  se  mi  líbilo, jak  jsme  jeli na  Pustevny, skokanský  
můstek  a  na  dřevěnou  vesničku.

Ivana  Smětáková, 4. ročník

MOJE ŠKOLA SNŮ – představy dětí o škole
Chtěla bych, aby se škola proměnila v hru. Celá třída by 

se ztratila do hry a žáci by se stali figurkami, se kterými by 
si hráli velcí obři.

Simona Vavřiníková, 2. ročník

V mé škole bych se učil o pejscích, kytkách a divokých 
šelmách.

Josef Daňko, 2. ročník

Já bych chtěl, aby se nic neměnilo. Já mám školu rád.
Jakub Cirhan, 2. ročník

Autorkami obrázků, které byly vytvořeny v rámci výuky zá-
kladů práce s počítačem, jsou  žákyně 5. ročníku Natálie Habá-
ňová a Denisa Polášková. 



HUŠTĚNOVSKÝ
ZPRAVODAJ

10

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ŠKOLNÍM ROKEM V MATEŘINCE

Děti z mateřské školky  při setkání rodáků předvedly vystoupení „Jaro se probudilo“.

Také nejmenší děti se zapojily do soutěžení při školní olympiádě.

Od roku 2003 je Mateřská škola 
Huštěnovice  v právní subjektivitě se 
Základní školou, sídlí v samostatné 
budově  a její součástí  je též provoz  
školní kuchyně, která připravuje stra-
vu pro děti mateřské i základní školy. 

Vnitřní uspořádání školy se odvíjí 
od prostorových podmínek. Je zacho-
ván prostor pro společné pohybové 
aktivity dětí  i citlivě vytvořené hrací 
části. Prostory pro pohyb dětí se sna-
žíme uspořádat s ohledem na jejich 
potřeby, prostorové a finanční mož-
nosti. Mateřská škola je prototypem 
školy rodinného typu. Všechny uve-
dené skutečnosti se odrážejí v ŠVP, 
v jednání dětí, v jejich uvolněnosti, 
navazování kontaktů s kamarády 
a s dospělými. V takovémto prostředí 
si děti velmi rychle zvykají na nové 
situace. Prostředí nepůsobí stresově, 
umožňuje bližší komunikaci a indivi-
duální přístup.

Dostatečné prostory denních míst-
ností s novým osvětlením, nedávno 
zrekonstruované sociální a hygie-
nické zázemí, taktéž nábytek (různá 
výška stolků a židlí) i většina zaříze-
ní plně vyhovuje současným hygie-
nickým předpisům. Škola průběžně  
doplňuje a obnovuje vybavení,  hrač-
ky i učební pomůcky. Některé z nich 
mají své stabilní umístění, většina je 
dětem volně k dispozici. Některé ale  
jsou dětem předkládány podle obsahu 

projektů, probíhajících během škol-
ního roku. Prostor třídy je členěn do 
zón, ve kterých jsou umístěny hračky 
a materiály pro jednotlivé typy her 
a činností. Hračky mají atestaci a ve 
vybavení tříd a heren převládá  pří-

rodní materiál. Pro děti jsou k dispo-
zici 2 PC, které využívají  na základě 
stanovených pravidel (délka, čas..). 
Učitelky dávají dětem dostatek volně 
přístupného materiálu a pomůcek pro 
experimenty (lupy, 
mikroskop, knihy 
s dětskými poku-
sy), mohou si hrát  
a tvořit s různými 
druhy materiálů 
(písek, přírodni-
ny). Členění a vy-
bavení školní za-
hrady umožňuje 
hrové, pohybové, 
výtvarné i tvořivé 
aktivity dětí. Rost-
liny a nová výsad-
ba jsou prokaza-
telně nejedovaté.

Škola  pracuje podle vlastního ŠVP 
s názvem „Svět kolem nás“.  Náplň, 
cíle a záměry jsou rozvrženy do mě-
síčních tematických bloků. Vzdělává-
ní je uskutečňováno ve všech činnos-
tech a situacích v průběhu celého dne. 
Dbáme na to, aby spontánní a řízené 

aktivity byly vždy vyvážené. Speci-
fickou formou je didakticky zacílená
činnost, ve které pedagog s dítětem 
naplňuje konkrétní cíle formou zá-
měrného a spontánního učení. Toto 
učení je založeno na aktivní účasti dí-
těte na smyslovém vnímání, interak-
tivním a prožitkovém učení zpravidla 
ve skupinách a individuálně.

Jednotlivé celky v ŠVP učitelky MŠ 
v průběhu školního roku 2011/12 
podle aktuálních potřeb měnily a do-
plňovaly, vždy jsme sledovaly, aby 
byly splněny požadavky RVP PV. 
Jednotlivé projekty jsme volily podle 
aktuální situace (svátky, roční období, 
významná výročí a události v obci). 
Při výchovně vzdělávací práci jsme 
dbaly na individuální přístup k dětem 
podle jejich potřeb, schopností a zá-
jmů. Snažily jsme se vytvářet pro děti 
dobré sociální klima – pocit bezpečí, 
radosti, klidu a pohody. Posilovaly 
jsme jejich sebevědomí a důvěru ve 
vlastní schopnosti, podporovaly  a sti-
mulovaly jsme rozvoj řeči a jazyka, 
seznamovaly jsme je se vším, co je pro 
jejich život a každodenní činnosti dů-
ležité. Ve vztahu k rodičům usilujeme 

o vytváření vzájemných partnerských 
vztahů mezi rodiči a školou. Snažíme 
se s nimi vést průběžný dialog o dítěti. 
Ve vztahu k pedagogickým pracovní-
kům umožňujeme jejich další odbor-
né vzdělávání a předávání získaných 
poznatků ostatním. 
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AKCE MŠ V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE 2011/12
•  Slavnostní zahájení školního roku  v obřadní síni OÚ
•  Šípková Růženka – divadelní představení ve školce pro 

děti MŠ a ZŠ u příležitosti zahájení nového školního 
roku

•  „Malovaný džbánek“ - zahájení kroužku keramiky ve 
spolupráci s DDM Šikula Uh.Hradiště

•  Podzimní vycházka do okolní přírody k Fífartu se sbě-
rem přírodnin a k soukromému rybníku s pozorováním 
rybolovu

•  Vycházka s ekologickým zaměřením –  ke kontejnerům 
a sběrnému dvoru

•  Depistáž – konzultace
•  Návštěva klinického logopeda SPC
•  Kaštánkové hraní – společné tvoření z přírodnin pro ro-

diče a děti MŠ
•  „Kamarádi ve škole“ – divadelní představení umělců 

z Brna pro MŠ v kině Hvězda
•  Vánoční dílničky v Klubu kultury Uh.Hradiště ve spolu-

práci s DDM Uh.Hradiště
•  Vánoční jarmark v Uh.Hradišti  – ukázka tradičních Vá-

noc ( živý betlém, lid.řemesla a výrobky)
•  „U vánočního stromu“ –  vystoupení dětí MŠ 
•  Když Mikuláš naděluje – mikulášská nadílka ve spolu-

práci s dětmi ZŠ
•  Na jarmarku v Huštěnovicích – kulturní vystoupení pro 

veřejnost
•  Vánoce v MŠ – dopis Ježíškovi, pečení cukroví, výroba 

ozdob a dárečků, zdobení stromečku ve třídě, nadílka
•  Zdobení stromečku pro ptáčky na školní zahradě 
•  Vánoční koledování s obchůzkou po obci
•  Návštěva dětí MŠ ve třídě prvňáčků  před blížícím se zá-

pisem do ZŠ 
•  Dětský karneval ve spolupráci se ZŠ a paní Táťánou  

Smětákovou
•  „Co kdo dělá“ – návštěva v Muzeu ( stará řemesla)
•  Plavání předškoláků – zahájení pololetního kurzu pro 

děti z MŠ a ZŠ
•  Prodejní výstava knih ve spolupráci s nakladatelstvím 

Svojtka
•  Návštěva klinického logopeda SPC
•  Příprava k zápisu do ZŠ
•  Návštěva v místní knihovně – beseda v koutku dětských 

knih pro nejmenší,  vypůjčení knihy dle výběru dětí (čet-
ba na pokračování)

•  Zápis do MŠ 
•  Vystoupení dětí na besedě s důchodci
•  Oslava Dne matek v mateřské škole – zahradní slavnost 
•  Setkání rodáků v Muzeu – veřejné vystoupení dětí „Jaro 

se probudilo“
•  Cesta za pokladem - oslava Dne dětí na zahradě MŠ 
•  Společné focení dětí MŠ a ZŠ u příležitosti ukončení 

školního roku

•  Školní výlet – návštěva Zoologické zahrady v Lešné
•  Knihovna v Huštěnovicích – návštěva za účelem vrácení 

vypůjčené knihy
•  Slavnostní loučení s předškoláky – předávání vysvědčení, 

obrázků od kamarádů, pamětních listů a upomínkových 
knih s malým pohoštěním, připraveným kolektivem za-
městnanců MŠ 

•  Den plný her na zahradě MŠ na závěr školního roku

Ve školním roce 2011/12 proběhlo šetření ČŠI, zamě-
řené na  zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a vý-
sledků vzdělávání podle školního vzdělávacího programu 
a zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího 
programu a jeho souladu s právními předpisy a Rámco-
vým vzdělávacím programem pro předškolní a základní 
vzdělávání podle §174 odst. 2 písm. b) a c) školského záko-
na. Sledovaný průběh a výsledky předškolního vzdělávání 
prokázaly  cílené a systematické posilování elementárních 
klíčových kompetencí dětí předškolního věku na zákla-
dě rozvoje funkčních gramotností. Materiální podmínky 
v mateřské škole byly v době inspekce s ohledem na celkem 
širokou nabídku pomůcek, hraček, didaktického materiálu 
a podnětnost prostředí na požadované úrovni. V zajišťo-
vání bezpečného prostředí byla zjištěna dílčí odstranitelná 
rizika (odemykání šatny rodiči, nerovná přístupová cesta 
a chodníky, vlhnoucí zdivo), která jsou díky nemalé fi-
nanční investici ze strany zřizovatele všechna odstraněna. 
V době inspekce byly kladně hodnoceny příznivé vzájem-
né vztahy mezi dětmi a všemi zaměstnankyněmi mateřské 
školy.  Závěrem ČŠI konstatovala, že pozitivní klima školy 
vytváří vhodné podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a žá-
ků, kteří byli vedeni ke kompetencím a vlastnímu hodno-
cení.

Státní zdravotní dozor provedl kontrolu dodržování po-
vinností plynoucích ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochra-
ně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MZ ČR 

Mateřinka v knihovně při povídání o knížkách a pohádkách. 
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č. 410/2005 Sb., o hygienických poža-
davcích na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu a vzdělá-
vání dětí a mladistvých, ve znění poz-
dějších předpisů. Předmětem šetření 
byla například kontrola očkování dětí 
MŠ a dokladů o bezinfekčnosti, osvět-
lení a odvětrávání všech pobytových 
prostorů pro děti, stavu topných těles 
a podlahových krytin, úroveň čistoty 
a prováděné dezinfekce, vybavení tří-
dy, heren a ložnice, provozního řádu  
a vybavení školní zahrady. Nemalou 
pozornost věnovala pitnému režimu 
u dětí, kvalitě podávané stravy, připra-
vované ve školní kuchyni a ve všech 
oblastech šetření neshledala zásadní 
nedostatky. 

Věra Veselá, vedoucí učitelka MŠ 
Huštěnovice

Pohádkový obrázek pilně vymalovávali i kluci.

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI  A ZAJÍMAVOSTI 

Výtvarná soutěž 
Kde kočky dávají 
dobrou noc

Ve středu 23. června   v  obřadní  
místnosti  OÚ v Huštěnovicích  pro-
běhla menší slavnost.   Místostarostka 
Petra Valentová přivítala děti,  rodiče 
a milé hosty  těmito slovy:  Dnes se 
můžeme přesvědčit o tom, že když  
děti  tráví svůj volný čas o prázdni-
nách v knihovně, tak se to může i vy-

platit. Letos o jarních prázdninách se 
některé děti při návštěvě knihovny 
rozhodly zapojit do výtvarné soutě-
že „Kde kočky dávají dobrou noc“. 
Soutěž vyhlásila Knihovna Zlechov 
v několika kategoriích. Zúčastnilo se 
celkem 96 dětí. Za naši knihovnu se 
zúčastnila Anička a Ivanka Smětáko-
vy, Markétka Hlavačková, Simonka 
Vavřiníková a Monika Škrabalová.  
A právě obrázek  Moniky se zalíbil 
porotě natolik, že získala první místo  
v šesté kategorii  této soutěže. 

Od pořádající zlechovské knihov-
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KONEC PRÁZDNIN

ny děvčata obdržela diplom a malý 
dárek, který jim předala huštěnovská 
knihovnice Marie Hoferková. Její zá-
sluhou se o šikovnosti děvčat dozvě-
děli zastupitelé obce a rozhodli jejich 
práci rovněž ocenit. Děvčatům malý 
dárek a květinu, s poděkováním za 
vzornou reprezentaci obce, předal 
starosta Aleš Richtr. Věříme, že tato 
pěkná iniciativa oceněných děvčat 

bude inspirací pro další děti. 
Potom pan starosta pozval děvčata 

k přípitku „šampíčkem“ a všechny pří-
tomné k malému občerstvení a mohla 
začít vernisáž.  Výtvarná díla  hostům 
i rodičům se líbila a všichni společně 
strávili pěkné a pohodové odpoledne, 
které zpříjemnila Dagmar Gajdoší-
ková hudbou na klávesy. Na závěr si 
všichni společně zazpívali. 

Protože děti rády soutěží, je vyhlá-
šena v místní knihovně nová soutěž 
a to čtenářská, pro žáky 1. až 5. roč-
níku  zdejší školy. Vyhodnocení bude 
v červnu 2013 v obřadní místnosti 
obecního úřadu, zároveň s pasováním 
nových čtenářů knihovny.  

www.knihovnahustenovice.webk.cz 
Alena Bazalová

 Knihovnice Marie Hoferková připravuje pro školáky besedy 
o knihách,   spisovatelích a také zajímavé soutěže.  Děti  v po-
slední době  jsou častějšími hosty knihovny  i mimo školní akce, 
což určitě těší. 

Pátek 31.srpna 2012 bylo pošmour-
né počasí, které jakoby symbolizovalo 
rozčarování dětí nad koncem letních 
prázdnin. Přesto se navečer děti se 
svými rodiči přišli pobavit na fot-
balové hřiště, kde jim paní učitelky 
z mateřské i základní školy připravily 
soutěživé odpoledne zakončené tábo-
rákem. Jako nejzajímavější ze všech 
soutěží se ukázala střelba ze vzdu-
chovky. Děti byly do sportovních klá-
ní  zapálené a tak není divu, že mimo 
sladkostí přišel vhod i voňavý špeká-
ček a buchty, které pro ně upekla paní 
kuchařka ze školní jídelny. Členové 
TJ Sokol Huštěnovice nám poskytli 
zázemí a otevřeli bufet. Odpoledne 
a podvečer se vydařil ke spokojenosti 
dětí i rodičů. Mně nezbývá nic jiného,  
než všem, kteří se na přípravě akce 
podíleli,  poděkovat a těšit se na další 
příjemná setkání.

Petra Valentová  Při opékání špekáčků nevadily ani kapky deště

 Dětský folklorní soubor Marenka   při oslavě  výročí  Červeného 
kříže. 
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Ve stánku letos byla   paní Pavlína Presová a Eva Malenovská.

Slovácké slavnosti vína a otevřených pa-
mátek jsou jednou z nejvýznamnějších akcí 
svého druhu ve Zlínském kraji, která uka-
zuje bohatost a rozmanitost tradiční lidové 
kultury na Slovácku. Jejím záměrem jsou 
otevřené historické památky královského 
města Uherské Hradiště.

S myšlenkou této zajímavé akce přišel 
v roce 2003 zakladatel holdingu SYNOT, 
Ivo Valenta. Město Uherské Hradiště pak 
ve spolupráci s Klubem kultury, za výrazné 
podpory holdingu SYNOT, celou akci zrea-
lizovalo a  která je rok od roku zajímavější. 
U samotného vzniku Slováckých slavnos-
tí vína a otevřených památek samozřejmě 
stála také Nadace Děti-kultura-sport. Ta je  
dodnes hlavním partnerem této akce. Vý-
jimečnost Slováckých slavností vína a ote-
vřených památek spočívá v tom, že jde 
o ryze nekomerční přehlídku kulturního 
dědictví tohoto regionu, kterou spolupo-
řádají mikroregiony Staroměstsko, Ostrožsko, Východní 
Slovácko, Dolní Poolšaví, Za Moravú a Buchlov. Do sa-
motného programu se také zapojuje více jak 50 měst a obcí 
z okolí Uherského Hradiště, ke kterým se každoročně při-
pojují partnerská města Uherský Brod, Skalica a Trenčín. 

Uherské Hradiště se tak každoročně vždy začátkem září 
proměňuje v jedno velké pódium, kde se  představují folk-
lorní soubory, cimbálové muziky i dechové kapely.Ty pak  
vytvoří nezapomenutelný zážitek společně s ochutnávkou 
vín, burčáku a regionálních gurmánských specialit. Slo-
vácké slavnosti vína a otevřených památek nejsou však jen 
o slováckém folkloru, ale také o nepřehlédnutelné kráse 
historických památek, kterých  je v samotném Uherském 
Hradišti, ale také v blízkém regionu, nepřeberné množství. 
Sakrální, ale i světské objekty, zámky, hrady či objekty tra-

O akci „Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 2012“

diční lidové architektury, se tak přirozeně mísí s úžasnými  
slováckými kroji.

V sobotu 8. a v neděli 9. září 2012  v Uherském Hradiš-
ti proběhl bohatý kulturní zážitek pro všechny generace. 
Velkolepý průvod krojovaných skupin vystřídaly během 
sobotního dopoledne prezentace jednotlivých mikroregi-
onů v různých  otevřených kulturních památkách. Milov-
níci dechovky se mohli zúčastnit  přehlídky regionálních 
dechových hudeb.  Od soboty byl  také velký jarmark lido-
vých řemesel, doprovázený ukázkami mistrovské práce li-
dových řemeslníků. Po Baťově kanále a Moravě pluly malé 
i velké „muzikantské lodě“, a lidé si mohli  vychutnat tyto 
slavnosti také z palub těchto lodí. Pořadatelé také mysle-
li na děti. Kromě přehlídek dětských folklorních soubo-
rů bylo pro nejmenší návštěvníky připraveno množství 
atrakcí, o které se také postaraly skupiny historického šer-
mu. Sobotu večer v několika sklepech pak proběhly bese-
dy u cimbálu. V neděli pak pokračoval jarmark a také košt 
několika stovek vzorků vín,  ale neděle je spíše věnována 
Dnům evropského dědictví a otevřených památek. Histo-
rické objekty celého regionu byly provázány celou řadou 
akcí a kulturních  pořadů.

Naše obec se pravidelně zúčastňuje slavností vína a ani 
letos tomu nebylo jinak. Na shromáždišti  se nás sešlo 38 
krojovaných spoluobčanů i s nejmenší drobotinou. Mís-
tostarosta Hynek Pres  pak úspěšně dovedl průvod k pó-
diu, kde byla obec v krátkosti představena hostům. Poté se 
všichni rozešli za svými kulturními zážitky.

Obec se také prezentuje v rámci mikroregionu vlastním 
stánkem, který nabízí návštěvníkům propagační materiály 
naší obce a malé občerstvení. O tento stánek se logisticky 
postarali  místostarosta Hynek Pres a pan Petr Malenov-

V čele naší delegace každoročně obecní symboly  a označení obce nese mládež, jak 
jinak než v kroji – Tomáš Vaverka, Veronika Rozumková, Michaela Šuranská, Te-
reza Ondruchová a Michal Vaverka.
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ský. Za bezproblémový chod celého stánku do pozdního 
odpoledne děkuji také paní Pavlíně Presové a paní Evě 
Malenovské,  které byly po celou dobu ve stánku k dispozi-
ci  z důvodu, že náš stánek je jedním z nejvíce obležených 
stánků návštěvníky slavností a je na něm tedy velmi živo. 

Tímto bych chtěl poděkovat úplně všem, kdo se zú-
častnili průvodu, za vzornou reprezentaci a to především 
rodinám : Ulmanovi, Hrubošovi, Maňáskovi, Vaverkovi, 
Kryškovi, Smětákovi, Gajdošíkovi, Slezákovi, Martínkovi 
a Kolajovi. 

Myslím si, že tyto slavnosti byly jedny z nejvydařenějších 
a vřele se těšíme na slavnosti v roce 2013.

Hynek Pres, místostarosta

ČERVENÝ KŘÍŽ V HUŠTĚNOVICÍCH OSLAVOVAL 60. VÝROČÍ
V sobotu 26. května, za krásného slunečného odpoled-

ne, se zaplnil velký sál Kulturního domu v Huštěnovicích 
do posledního místečka. Členky  Českého červeného kříže  
slavily  60. výročí od svého založení.  Přítomným hostům, 
členkám a široké veřejnosti  připomenula začátek vzniku 
organizace současná předsedkyně Ludmila Smýkalová. 

Nebylo jednoduché historii popsat, protože  v Pamětní 
knize obce  je pouze jediný zápis o činnosti. Místní sku-
pina Českého červeného kříže  byla založena v roce 1952, 
o což měli největší zásluhu zdravotníci – učitelka Antonie 
Korvasová a František Kanyza.  

Pravděpodobně první předsedkyní byla Antonie Korva-
sová, potom Vojtěch Hasmanda. Podle zápisů lze již s ur-
čitostí ovšem říci, že v letech  1961 – 1965 pracoval jako 
předseda Českého červeného kříže   František Kanyza, 
1966 – 1968 předsedkyní byla Růžena Varmužová,   od 
roku 1969 – 1983 předsedal  Štěpán Ondrůšek a od roku 
1984 – 1990 opět Růžena Varmužová. Od roku 1991 byla 
předsedkyní Jarmila Ulmanová a od roku 2006 je předsed-
kyní Ludmila Smýkalová.  Několik let místní skupina Čes-
kého červeného kříže  nepracovala. Až nový výbor obnovil 
činnost  v květnu roku 2001 a od té doby členská základna 
se rozšířila a nyní je nejpočetnější  v okrese. 

Blahopřání k výročí  za Obec Huštěnovice přednesla   
místostarostka Petra Valentová, s poděkováním  členkám 

za jejich práci. Kromě ní k přítomným promluvila také 
primářka   hematologicko transfuzního  oddělení Nemoc-
nice v Uherském Hradišti MUDr. Marta Černá. 

Vystoupení nejmenších dětí z mateřské školky je vždyc-
ky zážitek a nebylo tomu jinak ani tentokrát.  Indiáni v po-
dání žáků základní školy,  žonglérské umění Daniely Palič-
kové, břišní tance děvčat nebo vystoupení tanečního páru,  
bylo také velice pěkným doplněním svátečního odpoledne. 
Zatancovaly  děti z  folklorního souboru Marenka, který 
letos v únoru oslavil první výročí založení. 

Přestože všichni obdrželi  Pamětní list, byla předána nej-
starším členkám,  bývalým i současným  členkám výboru 
Čestná uznání. Tyto předávala  MUDr. Anna Petruchová. 
Zrovna tak  Čestná uznání převzali dárci krve za jejich zá-
služný čin.  Příjemně prožité odpoledne pokračovalo večer 
taneční zábavou se skupinou Madusong. 

Alena Bazalová

V loňském roce poprvé, v letošním roce podruhé v historii obce,   
v obřadní síni Obecního úřadu v Huštěnovicích starosta Aleš 
Richtr oddával.  Své ano si řekli novomanželé Monika Býčková 
a Roman Fryšták.  Svůj stav potvrdili podpisem do knihy oddací  
před zrakem matrikářky paní Vladimíry Šurmánkové. 



HUŠTĚNOVSKÝ
ZPRAVODAJ

16

Když tradice, tak v kroji. Táňa s Petrem nikdy nezklamou.

Ohlédnutí za muzejním rokem
Muzejní  spolek  a  samo obecní  muzeum  má druhý  rok 

činnosti  za sebou.  Letošní muzejní rok jsme zahájili na 
Velikonoce výstavou s předváděním rukodělných výrob-
ků. Připravili jsme pětkrát  nedělní odpoledne pro seniory, 
kde si přijdou jen tak popovídat. Mají  už svůj zasedací po-
řádek, víme  kdo si dá „turka“, kdo „nesko“.    Dále to byla 
výstava  kapesních kalendáříků místní sběratelky Marie 

Březinové, která jich má ve své sbírce kolem dvaceti tisíc 
kusů. Velice zajímavá a příjemná  byla beseda na téma „Jak 
se dříve vařilo“ s PhDr. Ludmilou Tarcalovou. Ochutnali 
jsme  například  metyju,  fazole s kroupami, bramborové 
přesňáče, zelňáky  a další stará a hlavně dobrá  jídla.

Byla připravena výstava  fotodokumentace obce,  TJ SO-
KOL a  kronikářských  archiválií. Byla vystavena  kopie 
Pamětní knihy z roku 1915,  kterou si nenechali ujít hlav-
ně starší občané.  Tu založil a začal psát Páter  Jakub Hu-
deček.  V září se uskutečnil již podruhé Košt burčáku, ve 
spolupráci se členy zahrádkářského svazu, kde předvádí-
me ukázku moštování ovoce. V muzeu jsme přivítali  cyk-
listy při otevírání a zavírání cyklostezky při Baťově kanálu, 
účastníky pěší poutní cesty na sv. Hostýn.  Veselé a pěkné 
vzpomínání  bylo setkání s rodáky. Máme radost z toho, že 
řada z nich  do muzea  se vrací s poděkováním za pěkně 
prožitý den v rodných Huštěnovicích. 

 Snažíme se obnovovat a hlavně zachovávat staré tradice 
a podat tak obraz života dřívějších pokolení. Využíváme 
zkušeností a rad nejstarších spoluobčanů. Při obnově ex-
ponátů nám  ochotně  radou pomáhají restaurátoři Lud-
mila Štefánková a Ondřej Mour ze Slováckého muzea.  Od 
začátku nápadu zřídit obecní muzeum, téměř  před pěti 
lety,  jsme chtěli mít „živé“ muzeum. Nejen na ukázku. 
Díky pochopení a podpory ze strany obecního zastupitel-
stva a hlavně vynaloženého úsilí nás všech  se nám to snad 
daří. 

Děkujeme vám, kteří muzejní akce navštěvujete a těší-
me se na poslední letošní akci, kterou bude Vánoční jar-

mark,  opět s Betlémem a živými zvířátky.   V  sobotu 17. 
listopadu od 14 hodin bude obecní muzeum otevřeno pro 
hodové návštěvníky.  Přestože pravidelná otevírací doba 
v muzeu posledním zářijovým dnem  skončila, v případě 
zájmu otevřeme kdykoliv. Aktuální informace najdete na 
www.hustenovice.cz, v sekci Veřejné instituce. 

Za muzejní spolek Alena Bazalová

KULTURNÍ AKCE V ROCE 2013

V září proběhl druhý ročník moštování ovoce před muzeem, kte-
rého se zhostili členové Zahrádkářského svazu.

1. Maškarní ples – 2. 2. 2013 /ČČK/
2. Lyžařský zájezd – 16. 2. 2013 /OÚ/
3. Fašank – 9. 2. 2013 /Hasiči/
4. Beseda  s důchodci  v KD – 23. 2. 2013 /OÚ/
5. Jarní prázdniny v knihovně /OÚ/
6. Velikonoce v muzeu – 31. 3. 2013 /MS/
7. Osvětim  zájezd – 27. 4. 2013 /OÚ/
8. Osvobození obce 30. 4. 2013 (OÚ)
9. Pálení čarodejnic 30. 4. 2013 (TJ Sokol)
10. Výstava autogramů v muzeu – 1. 5. 2013 /MS/
11.  Matka Vojtěcha – putovní výstava
12. 125. výročí školy – beseda v muzeu /OÚ/
13.  Setkání rodáků a jubilantů – 22. 6. 2013 /OÚ/ ročník 

1928, 1933, 1938, 1943, 1948, 1953
14. Táborák na ukončení prázdnin /OÚ a ZŠ/
15. Zájezd pro seniory – srpen / MS/
16.  Setkání seniorů v muzeu – květen až září /MS/
17. Košt burčáku – září /MS/
18. Drakiáda /OÚ a ZŠ/
19. Vznik ČSR - lampionový průvod (OÚ)
20. 90. výročí Kateřinských hodů - /OÚ/
21. Mikulášská nadílka  pro děti /OÚ/
22. Vánoční koncert /OÚ/
23. Vánoční jarmark v muzeu /MS/
24. Silvestrovské setkání u OÚ 

Termíny akcí sledujte na  www.hustenovice.cz . Mohou být 
pozměněny.
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Z NAŠÍ FARNOSTI

Před koncem letošního roku se otevřel v Římě Rok víry 
a jubileum příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu. 
Součástí oslav bude na Velehradě vystavení panelu se vše-
mi svědky víry. 
V rámci těchto celocírkevních a slovanských slavností se 
přiblížilo také jubileum služebnice Boží Matky Vojtěchy 
Hasmandové, rodačky z Huštěnovic, která bude mít své 
místo mezi zmíněnými svědky víry.
Dne 21.1.2013 uplyne 25 let od smrti Matky Vojtěchy, 
v dalším roce by se 25.3.2014 dožila sta let. K této příle-
žitosti připravují v Římě „Jubilejní rok Matky Vojtěchy“ 
a chtějí, vedle jiných aktivit s tím spojených, uspořádat 
putovní výstavu o jejím životě a působení, na místech  
spojených s jejím životem a s působením řádových sester 
s názvem „Statečný svědek víry“. Zmíněná putovní výstava 
by měla proběhnout také v naší obci, kde se Matka Vojtě-
cha Hasmandová narodila a žila do 13 let, než vstoupila 
k boromejkám.
Pod záštitou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Ci-
krleho bude v roce 2013 uspořádána konference o životě 
a působení Matky Vojtěchy a vydána kniha z období jejího 
věznění. 
V listopadu roku 1996, byl v Brně na biskupství zahájen 
biskupem Vojtěchem Cikrlem beatifikační a kanonizační 
proces Matky Vojtěchy. Ten byl v roce 2004 převezen do 
Říma a před třemi roky 4.11.2009 předán ke zhodnoce-
ní na Kongregaci pro kauzy svatých ve Vatikánu. Nyní se 
chystá otevření procesu nad uzdravením. 10.září tohoto 
roku byl v Prachaticích posvěcen dům pro pacienty s Al-

Jubilejní rok Matky Vojtěchy

Budova fary se v letošním roce dočkala  opravy fasády. Obec Huš-
těnovice přispěla 90 000 Kč.

O životě Matky Vojtěchy si může-
te přečíst útlou knížečku „Láska 
smrtí nekončí“, která je jejím živo-
topisným nástinem a můžete si ji 
půjčit v místní knihovně. 

zheimerovou chorobou, který nese název Domov Matky 
Vojtěchy a je v něm umístěna trvalá výstavka o ní. 
Další základní informace o této naší významné rodačce 
získáte na webových stránkách www.boromejky.cz.

Petra Valentová

Ve schole nás to baví čím dál 
víc. I když to dá někdy zabrat, 
je to práce radostná, hlavně 
když se zpívání v neděli po-
daří. Objevujeme stále nové 
krásné písničky a nelitujeme 
času, který musíme obětovat. 
Moc nás povzbudí, že máme 
podporu u pana faráře a za-
stupitelů obce a jsme jim za 
to vděčny. 
Neméně motivující je pro nás 
rovněž ohlas ze strany farní-
ků. 
Získaly jsme tři nové členky 
– Veroniku Idesovou z Babic, Myriam Farskou z Huště-
novic, která nám dovede složit básně a Pavlu Lukášovou 
z Babic, jejíž krásný hlas využíváme pro sólový zpěv. Oce-

Ještě před rokem jsme o sobě nevěděly, dnes se na sebe těšíme
ňujeme také obětavost naší 
kytaristky Jitky Kolářové, kte-
rá nyní dojíždí až z Mařatic.
Začínáme zpívat už i na svat-
bách a pokud bude zájem tak 
i na pohřbech. Nyní nacviču-
jeme na Vánoce, takže se ur-
čitě nenudíme. 
Od příštího roku bychom 
chtěly zapojit také nejmen-
ší děti a věnovat jim chvilku 
v kostele po mši svaté. 
Avšak něco přece jen naší 
schole schází, a to jsou muž-
ské hlasy. Takže muži – če-

káme na vás a na každého, kdo má zájem a chuť s námi 
zpívat a nebo hrát na kytary, flétny aj.

www.farhustenovice.webnode.com
Stanislava Vaňková



HUŠTĚNOVSKÝ
ZPRAVODAJ

18

8 0 .  V Ý R O Č Í  Z A LO Ž E N Í
TJ  S O KO L  H U Š T Ě N O V I C E
Poslední červnovou sobotu jsme si připomenuli 80. vý-

ročí založení prvního fotbalového oddílu v naší obci. Tuto 
skutečnost avizovala již výstavní expozice umístěná v pro-
storách muzea, která představila veřejnosti historii huště-
novské kopané, a to formou prezentace bohaté sbírky foto-
grafií a cenných relikvií.

Na 30. června byl pak připraven v areálu hřiště V Olší 
program, který měl důstojně završit oslavy letošního ku-
latého výročí. Organizátoři si hodlali vzít příklad z roku 
1982, kdy oddíl dosáhl abrahámovin a kdy obec mj. zažila 
příjezd slavné Sparty Praha, a přichystat tak návštěvníkům 
podobně hodnotný zážitek.

Jak jinak oslavit nejlépe narozeniny fotbalového klubu 
než ukázkou umění jeho členů přímo na zeleném pažitu. 
Atmosféru probíhající podívané stupňoval od mikrofonu 
světoznámý komentátor a žijící legenda Jaroslav Boček. 
Mnoho zdaru do dalších let pak oddílu před výkopem 
prvního utkání popřál od komentátorského pultu starosta 
Aleš Richtr.

Na skvěle připravené ploše se toho odpoledne odehrála 
tři fotbalová utkání mezi reprezentanty naší obce a jejich 
věhlasnými soupeři. Nejprve změřili síly naši nejmenší 
v mužstvu přípravky s dívčím týmem 1. FC Slovácka, jimž 
podlehli 4:6. Po nich se střetli naši nejstarší s vrstevníky 
z Jalubí, které zdolali výsledkem 3:2. Vrcholem sportovní-
ho odpoledne byl souboj A týmu TJ Sokol Huštěnovice se 
starou gardou Sigmy Olomouc, za kterou nastoupila řada 
známých hráčů donedávna k vidění na prvoligových sta-
dionech. A naši hráči je vyprovodili výsledkem 5:2.

Vedle dění na trávníku měli návštěvníci oslav šanci vyu-

 Horní řada: Schmid Milan ml., Schmid Milan st., Duda Jaroslav, Matuška Dan, Nekuda Milan, Kirschbaum Petr, Fiala Jiří, Machala 
Oldřich, Kanyza Petr, Malenovský Petr, Vaverka Aleš, Silný František, Puškáč Lubomír, Umlauf Miroslav, Vaverka Tomáš, Adamík 
Ondřej, Střítecký Marek, Petrželka Jan
Rozhodčí: Blažková Monika, Korolovych Volodymyr, Součková Kateřina
Dolní řada: Sedláček Roman, Kotůlek Martin, Navrátil Jiří, Kučerňák Ladislav, Fiala Jaromír, Kulhavý David, Černý Pavel, Zlámalík 
Rostislav, Silný Jiří, Hruboš Zdeněk, Řehůřek Jakub, Vašička Martin, Střítecký Ondřej

žít další nabízené atrakce. Pro děti (včetně těch v dospělých 
tělech) byl připravena možnost zařádit si ve skákacím hra-
du, procvičit svou přesnost v hodu na terč nebo se projet 
na hřbetu koně. Velký zájem vzbuzovalo především malo-

vání krásných ornamentů přímo na tělo, kteréžto stano-
viště bylo obsypáno zájemci až do tmy. Všichni pak mohli 
doplnit energii ze zásob bufetu, včetně dobrot odřezáva-
ných přímo z udírny. Na hrací ploše se mezi zápasy také 
odehrála , v režii zkušených policejních psovodů,  ukázka 
výcviku psa a jeho uplatnění v boji se zločinem.

Ještě než se s příchodem večera těžiště oslav přeneslo 
z trávníku na pódium, předali členové oddílu, společně 
s předsedou okresního fotbalového svazu panem Františ-
kem Mikem, upomínkové předměty panu Rostislavu Zlá-
malíkovi st. za dlouholetou činnost ve prospěch huštěnov-
ského fotbalu z pozice předsedy oddílu. . A pak již scénu 
ověřenými hity opanovala kapela Frekvence.

Touto cestou bychom chtěli také poděkovat všem, jež 
přiložili ruce k dílu a bez jejichž pomoci by nebylo mož-
né oslavy uspořádat. Současně také velký dík patří všem 
sponzorům, bez jejichž podpory by se oslavy nemohly 
uskutečnit v takovém rozsahu.

Mgr. Jakub Veselý, Ing. Zdeněk Hruboš

TJ  S O KO L  H U Š T Ě N O V I C ETJ  S O KO L  H U Š T Ě N O V I C E

žít další nabízené atrakce. Pro děti (včetně těch v dospělých 

OBEC HUŠTĚNOVICE,         MOREAU AGRI,         TRADIX,         SEVEZA,         STAVEBNINY KODRLA,
CIMBRIA,         FARAO,         VOMA,         DRIVESTONE,         FYTO KRÁLÍK
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Trenéři: Grebeníček Pavel, Čechmánek Pavel st., Tománek Sta-
nislav
Horní řada: Grebeníček Vojtěch, Říha Daniel, Tománek Tomáš, 
Čechmánek Pavel ml., Karafiát Jan, Šťastová Veronika
Dolní řada: Šenkeřík Radim, Slezák Marek, Grebeníček Štěpán, 
Kraváček Tomáš, Maňásek Marek, brankář  Malíček Lukáš

Našemu prvnímu mužstvu se v loňské sezóně příliš ne-
dařilo. Až do posledního kola jsme bojovali o záchranu 
v soutěži. To se sice podařilo, ale spokojenost v týmu urči-
tě nepanovala, neboť jsme z dřívějška zvyklí na mnohem 
lepší umístění. Cíl do nové sezóny byl tedy jasný, vyhnout 
se záchranářským bojům a pohybovat se spíše v první po-
lovině tabulky. V mužstvu zůstali všichni stávající hráči 
a navíc jsme přivítali dorostence Petra Kanyzu.

Začali jsme trénovat dříve než obvykle a tréninky byly 
fyzicky velmi náročné. To se projevilo pozitivně na fak-
tu, že nás málokterý soupeř dokáže přehrát. Bohužel ke 
zlepšení výsledků to nevedlo. Chybí nám kvalita a klid 
v zakončení. Máme sice územní převahu, ale málo se do-
stáváme do šancí, a když už se nějaká naskytne, nepromě-
níme ji. Výsledek je takový, že po osmi odehraných kolech 
máme na svém kontě 7 bodů, což představuje 12. místo ve 
čtrnáctičlenné tabulce. Navíc jsme v těchto osmi zápasech 
vstřelili pouze 7 branek.

Problém je spíše psychického charakteru, když nás ně-
které situace (například obdržený gól) dokážou rozhodit 
takovým způsobem, že nedokážeme pokračovat v započa-
tém dobrém výkonu. Dochází k částečné rezignaci, neboť 
mužstvo nevěří, že může nepříznivý vývoj otočit. Dříve 
jsme dokázali vyrovnaná utkání silou vůle přetavit ve ví-
tězství, nyní naopak tato utkání prohráváme.

Pozitivní je, že v mužstvu je cítit síla danou situaci řešit 
a bojovat o každý bod. Nic to ale nemění na faktu, že jsme 
tam, kde jsme být nechtěli, a sice v boji o záchranu.

Dosavadní výsledky:
29. 7. 2012 Huštěnovice Jarošov 2:0 (pohár)
5. 8. 2012 Huštěnovice Slovácko C 0:3 (pohár)
12. 8. 2012 Huštěnovice Horní Němčí 1:1
19. 8. 2012 Staré Město Huštěnovice 4:0
26. 8. 2012 Huštěnovice Uherský Ostroh 3:2
2. 9. 2012 Traplice Huštěnovice 1:0
9. 9. 2012 Huštěnovice Pitín 0:1
16. 9. 2012 Jarošov Huštěnovice 2:0
23. 9. 2012 Huštěnovice Boršice u Bl. 2:1
29. 9. 2012 Částkov Huštěnovice 2:1

Pavel Černý

Kluci a holky z huštěnovské přípravky zahájili v září to-
hoto roku již svou druhou sezonu v okresní soutěži star-
ších přípravek. U všech hráčů a hráček pozorujeme díky 
pravidelnému tréninku postupné zlepšování fotbalových 
dovedností, které nám dovoluje dosahovat poměrně dob-
rých výsledků v soutěžních utkáních.

V pátek 28. září 2012 jsme s finanční podporou Zlínské-
ho kraje uspořádali na našem hřišti 2. ročník fotbalového 
turnaje starších přípravek. Poděkování za pomoc s uspořá-
dáním patří také panu Miroslavu Veselému z Babic (www.
pohary-trofeje-medaile.cz) a Ing. Antonínu Adamčíkovi 
(Kavárna Huštěnovice).

Myslíme ovšem i na blízkou budoucnost, kdy bude tře-
ba mužstvo přípravky doplnit o mladší ročníky. Od září 
proto probíhají na hřišti formou zábavných her také oddě-
lené „tréninky pro mrňata“, kde se nejmladším chlapcům 
a dívkám ve věku od 3,5 do 6 let věnují trenéři Stanislav 
Tománek a Marek Kryška. Tyto tréninky již pravidelně 
navštěvuje téměř desítka dětí, plánujeme jejich pořádá-
ní také v průběhu zimy v prostorách kulturního domu. 
V případě zájmu o účast vašich dětí nás kontaktujte nebo 
navštivte internetové stránky obce, sekci TJ Sokol, kde 

Horní řada: Pisklák Petr, Smýkal Vlastimil, Vrána Luděk, Hav-
líček Bronislav, Litoš Petr, Čevela Zdeněk, Hastík Josef
Dolní řada: Zdílna Michal, Zlámalík Rostislav, Malíček Dušan, 
Vavruška Josef, Zlámalík Josef, Cebula Zdeněk, brankář Hejda 
Jiří

Mužstvo mužů pohledem trenéra v nové sezoně 2012/2013

Mužstvo přípravky pohledem trenérů v nové sezoně 2012/2013
jsou uvedeny informace o časech a dnech kdy budou tré-
ninky probíhat.

Ing. Pavel Grebeníček, Ing. Pavel Čechmánek
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Zdravotnické okénko - První pomoc
Definice první pomoci: První pomoc je okamžitá pomoc
poskytnutá zraněnému nebo nemocnému člověku před 
kontaktem s profesionální zdravotní péčí. Týká se nejen 
problematiky poranění či nemoci, ale veškeré péče o po-
stiženého, včetně psychosociální podpory postižených 
osob nebo svědků události. Laická první pomoc neztratila 
na významu ani v době existence profesionální zdravot-
nické záchranné služby s celostátní působností. Ba právě 
naopak, součinnost s profesionály zvyšuje její efektivitu. 
Vždy bude prvním článkem záchranného řetězce. Zcela 
nezastupitelná je v život ohrožujících stavech, kdy o pře-
žití postiženého rozhodují první minuty po příhodě. Její 
přínos nespočívá jen v přímé záchraně životů. V mnoha 
případech vede k omezení komplikací, někdy rozhoduje 
o budoucí invaliditě a téměř vždy je hojivým balzámem 
na duši jedince stresovaného náhle vzniklou poruchou 

zdraví. Náplň první pomoci se postupně mění. Dnešní po-
jetí upřednostňuje účelnost ošetření, ne krásu obvazu. Stále 
více zahrnuje doporučení, jak postupovat v případě náh-
lých onemocnění. Tyto situace sice na první pohled nejsou 
dramatické, ale při správném postupu lze nemocnému pro-
spět více než znehybněnou zlomeninou.Moderní medicína 
v řadě případů dokáže nemyslitelné. Dříve invalidizující 
srdeční infarkt či cévní mozková příhoda dnes při včasném 
nemocničním ošetření umožní zachování plnohodnotné-
ho života. Základní podmínkou je takový postup, ale i roz-
poznání onemocnění v jeho počátku,  tedy v rámci laické 
první pomoci. Pomáhat ostatním je jednou ze základních 
hodnot a principů lidské společnosti. Kurzy první  pomoci  
organizuje a školí Oblastní spolek ČČK Uherské Hradiště. 
Kontakt na OS ČČK: tel: 775 990 172, email: cckuherske-
hradiste@seznam.cz

 Jarmila Ulmanová

Jak je důležitá prevence
Na podzim 2010 jsem byl zvolen do 
místního zastupitestva. Jeden z cí-
lů, který jsem si kladl, vzhledem ke 
svým dlouholetým zkušenostem 
ve službě v bezpečnostním sboru, 
byl zajistit bezpečnost obyvatel naší 
obce a dodržování veřejného pořád-
ku v naší obci. Nejvíce obecně obča-
ny naší země trápí majetková trestná 
činnost, která je nejvíce rozšířena 
a také jsou v ní dosahovány nejmen-
ší úspěchy při odhalování jejich pa-
chatelů a vypátrání odcizených věcí. 
Nejvíce zranitelní občané naší země 
jsou senioři, kteří se nedokážou brá-
nit dnes stále vyzrálejším a chytřej-
ším pachatelům trestné činnosti. 
Proto jsem se rozhodl zaměřit na boj 
s majetkovou trestnou činností pá-

chanou zejména na seniorech v naší 
obci. Ze strany zastupitele obce je nej-
více osvědčena metoda prevence. Jiná 
metoda bohužel není možná, protože 
jako zastupitel obce nemám pravomo-
ce, které by bylo možné využít k po-
užití i jiných metod boje s krimina-
litou. Již na první besedě s důchodci 
na jaře 2011 jsem zaměřil svoji před-
nášku zejména na prevenci před kri-
minalitou páchanou tzv. podomními 
prodejci, kteří dokážou využít lstí na 
seniorech a připravit je o nemalé ce-
loživotní úspory. Tyto rady vyšly také 
ve zpravodaji. Dále jsem pravidelně 
ve zpravodajích dával rady občanům 
jak předejít páchání majetkové trestné 
činnosti. Později byl zastupitelstvem 
obce vydán tržní řád, který podomní 

prodej zakazuje. 
Jenže jeho do-
držování a vy-
mahatelnost ze 
strany zastupitelů 
obce je téměř ne-
možná. Nicméně 
jedná se o právní 
předpis, který je 
platný v návaz-
nosti na zákon  
č. 200/90 Sb., 
o přestupcích. 
Myslím, že moje 

dosavadní činnost nese určité úspě-
chy, které jsou ovšem nejvíce patrné 
v číslech. Přiblížím tedy vývoj trest-
né činnosti v naší obci od roku 2009 
do současné doby. V roce 2009 bylo 
v naší obci spácháno celkem 17 ma-
jetkových trestných činů,  z nichž 
u tří byl zjištěn pachatel. V roce 
2010 bylo v obci spácháno celkem 
13 majetkových trestných činů,  
z nichž u pěti byl zjištěn pachatel. 
V roce 2011 bylo v obci spácháno  
9 majetkových trestných činů,  z nichž 
u 5 byl zjištěn pachatel. A nakonec 
v roce 2012 do současné doby byly 
v obci spáchány celkem tři majetkové 
trestné činy, z nichž u dvou byl zjištěn 
pachatel. Vývoj trestné činnosti v naší 
obci, i když rok 2012 ještě neskončil, 
má sestupnou tendenci, a to je velmi 
příjemné. Je však třeba ještě upozornit 
na to, že cca 50 procent této majetkové 
trestné činnosti je sice spácháno v ka-
tastru obce, ale mimo osídlené území. 
Nejvíce potom na nádraží a v okolí 
železniční tratě, kde je prevence proti 
páchání trestné činnosti daleko těžší 
než v osídlené části obce. Co je velmi 
potěšující nebyl za poslední dva roky 
v naší obci spáchán trestný čin na se-
niorovi. Myslím, že můj záměr dopo-
sud naplňuje svůj cíl.

Bc. Petr Malenovský
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  Proč na Vánoce jíme rybu?
(Vánoční zamyšlení)
Doba podzimních a zimních plískanic, dlouhých večerů, 
je pro nás také dobou odpočinku,  zastavení se v každo-
denním shonu, časem, kdy rádi otevřeme dobrou knížku 
či časopis a něco zajímavého se dozvíme. Děti se ve škole 
učí, jaké jsou vánoční zvyky a jídla v jiných zemích. Proč 
ale u nás jíme na Vánoce rybu?  
Ryba se na štědrovečerním stole  v našich zemích začala 
objevovat až někdy v 19. století, do té doby se jedly pře-
devším různé kaše či houbový kuba. Nejdříve se jednalo 
o rybu (nejčastěji kapra) na modro či na černo, až v po-
lovině 20. století se tradiční úpravou stalo smažení v troj-
obalu s bramborovým salátem jako přílohou. Ryba byla 
a je považována za jídlo postní, které v době půstu nahra-
zovalo maso teplokrevných zvířat.
Vánoce jsou křesťanským svátkem, oslavou Kristova na-
rození. První apoštolové byli většinou rybáři, rybářem byl 
i apoštol Petr, který je někdy nazýván  také jako „Velký 
rybář“. Ryba patří k nejstarším z křesťanských symbolů. 
V dobách pronásledování křesťanů prý člověk při setká-
ní s neznámou osobou nakreslil na zemi hůlkou oblouk. 
Pokud byl neznámý také křesťan, nakreslil druhý oblouk, 
kterým dotvořil rybu a tak se nenápadně poznávali navzá-
jem. Slovo „ryba“ – v řečtině „ichthys“ se dá také vysvětlit 

jako zkratka slov „Iesus Chrystos Theú Yios Sóter“ – Ježíš 
Kristus, Syn Boží, Spasitel. Ryba je tedy spojována s křes-
ťanskou vírou podobně jako advent, doba přípravy na Vá-
noce, narození Krista.
Podobně, jako je ve většině rodin dodržována tradice pří-
pravy ryby na štědrovečerní stůl, měli bychom dodržovat 
také advent. Ne jako dobu předvánočního shonu, nákupů 
a překotného úklidu, ale jako dobu zklidnění, trávení vol-
ného času se svými blízkými, s rodinou, s dětmi. Podzimní 
a zimní večery přece k odpočinku, zastavení přímo vybí-
zejí a to nejdražší, co můžeme svým blízkým dát, je náš 
čas. 

Ing. Helena Štolhoferová

Přejeme Vám i vašim dětem  
krásné, v lásce prožité 

Vánoce, 
plné malých zázraků.

Huštěnovští senioři na výletě

V říjnu  uskutečnila Obec Huštěnovice zájezd pro své  
seniory do Muzea Kobylí a do vinných sklepů ve Vrbici 
a Bořeticích.  V Kobylí jsme obdivovali  velikost výstavní 
plochy a hlavně krásné kroje.  Zážitkem pro všechny byla 
audio ukázka  „odprošování nevěsty “.   Dvě místnosti jsou  
zařízeny jak za starých dob  – kuchyň a jizba. Většinu ex-
ponátů máme v našem  Muzeu v Huštěnovicích také, ale 
našli jsme  věci, které jsme nedovedli pojmenovat.  Po dvou 
hodinách, strávených v muzeu, jsme odjeli  do Bořetic  - 
„Svobodné spolkové republiky Kraví hora“ s 260 sklepy.  
Prošli jsme uličky vinných sklípků, v některém byla  zastáv-
ka, ale všechny obejít se nedalo, to je jasné. Pokračovalo se 

do Vrbice, kde nás už čekal místní vinař. Ochutnali jsme 
výborná vína, prohlédli si zajímavě stavěné sklepy v sed-
mi terasách nad sebou, některé  dlabané v pískovci  a snad 
všechny z kamennými vstupy. Kdo ještě mohl, obešel další  
vinaře. Snad každý  třetí sklep byl otevřený.  Toto všechno 
jsme absolvovali za doprovodu velice ochotné paní  Kaňo-
vé z Kobylí, která nám zajistila také ochutnávku ve sklepě.  
V plánu byla ještě Zoologická zahrada v Hodoníně, ale po 
takové náročné vinné obchůzce se prostě musela odložit.  
Vraceli jsme se spokojeni  ve večerních hodinách,    s přá-
ním dalšího tak zajímavého a pěkného výletu.  Děkujeme 
děvčatům z muzejního spolku za organizaci  výletu.

Huštěnovští  senioři
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Vánoční  akce
 
1. Předvánoční tvoření v knihovně
 pátek 16. 11. 2012, 15.30 hod.
 pátek 23. 11. 2012, v 15.30 hodi.
2. Mikulášská nadílka 2012 
 Kouzelnické představení
 sobota 1. 12. 2012 
3. Rozsvícení vánočního stromu 
 před OÚ, sobota 1. 12. 2012 
4. Vánoční dílničky ČČK
 neděle 9. 12. 2012 
5. Vánoční koncert v KD - Boršičanka 
 sobota 15. 12. 2012 
6. Vánoční jarmark s Betlémem
 muzeum, neděle 16. 12. 2012 
7. Košt slivovice – TJ Sokol
 Středa, 26. 12. 2012
8. Silvestrovské setkání u OÚ
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Slavnost k výročí 28. října 1918 
Obec Huštěnovice uskutečnila vzpomínkovou  slavnost 
k výročí 28. října 1918 – vzniku  samostatného Česko-
slovenského státu. V 19 hodin  občané se sešli u budovy 

základní školy, děti 
s lampiony. Po odezně-
ní České hymny krátký 
projev k tomuto výročí 
měl starosta obce Aleš 
Richtr a poté lampio-
nový průvod se odebral  
položit kytici květů 
k pamětní desce legio-
náře Antonína Smětá-
ka. Kytice květů  byla 
rovněž položena k Po-
mníku padlých obětí v 1. světové válce na hřbitově.  Obec Huštěnovice děkuje 

všem za účast.

Slavnostní přivítání prvňáčků starostou obce
Svůj první velký životní krok si splnilo devět prv-
ňáčků – Radka Sentlová, Jaromír Habáň, Aneta 
Machová, Josef Slezák, Zuzana Presová, Robin 
Tomáštík, Matyáš Martínek, Karolína Polášková 
a Marie Hlavačková.   Aby si prvňáčci co nejvíce 
zapamatovali svůj první školní den,  jsou  tradič-
ně   slavnostně  přijati  starostou obce. Při vstupu  
do obřadní síně obecního úřadu strach dětem po-
mohla překonat  paní učitelka Věra Veselá, kterou 
všichni důvěrně znají z mateřské školky.  Starší 
spolužáci  předvedli, že i abeceda se dá zazpívat. 
Starosta Aleš Richtr,  jménem svým a  zastupitelů 
obce, prvňáčky přivítal a popřál, aby se jim ve ško-
le líbilo a hlavně dařilo  zvládat nové školní  povin-
nosti.  Každý prvňáček dostal od obce poukázku 
v hodnotě tisíce korun na školní potřeby a dárek 
od Českého červeného kříže a DV Jednota.  

Vítání občánků
V říjnu 2012 byly přivítány v obřadní síni obecního úřadu 
děti Max Petratur, Milan Klem, Pavel Šmíd a Julie Šobáňová. 
Starosta Aleš Richtr, po podpisu do Pamětní knihy nových 
občánků,  předal rodičům květinu, malý věcný dárek  a pou-
kázku v hodnotě tisíce korun. Po nástupu na zdejší základní 
školu obdrží další tři tisíce korun. Obřad vítání občánků  již 
pěknou řádku let připravuje  Edita Šimová a Lenka Zláma-
líková, děvčata  ze základní školy mají vždy pěkné kulturní 
vystoupení, které s nimi nacvičuje paní učitelka Jitka Poláš-
ková. O hudební doprovod  od letošního roku se stará Vero-
nika Škrabalová. 
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Akademický malíř Antonín Sládek se narodil v Huštěno-
vicích čp. 263. Vystudoval Umělecko-průmyslovou školu 
v Uherském Hradišti a Vysokou školu umělecko-průmys-
lovou v Praze. V roce 1967 jako diplomovou práci nama-
loval Dětství Morseovo a tato práce byla odkoupena pro 
Národní galerii.
Antonín Sládek se věnoval žánrům, kterým se obvykle 
jeho kolegové vyhýbali. Maloval pohledy z okna, městská 
zákoutí, nevyhýbal se zátiším. Znamenitě uměl zejména 
portréty. Nejsou moderní, divoké, ale poctivě zachycují 
charakteristické  rysy. Působí výstižně, lehce. Antonín Slá-
dek chodil vždy se skicákem v ruce, v nezbytném klobou-
ku a s dýmkou. Přes zdařilý start na sklonku šedesátých let 
se na dlouhou dobu odmlčel. Jeho vlastní první přehlídka 
se konala až v roce 1993 v Galerii Pont Neuf v Paříži, kdy 
bylo Antonínu  Sládkovi přesně 50 let. Jeho obrazy a kres-
by se objevily v Galerii Ztichlá klika, v kavárně Umělecko-

-průmyslového muzea, v Galerii Nový svět, v Galerii La-
zarská, vystavoval také v Plzni, v Ostravě, Paříži.
Akademický malíř Antonín Sládek zemřel krátce po svých 
67. narozeninách 31. října 2009 v Praze. Jeho ostatky jsou 
uloženy v rodinném hrobu v Huštěnovicích. V místním 
obecním muzeu má Antonín Sládek trvale svůj koutek, 
kde rodina věnovala jeho osobní věci a reprodukce obráz-
ků, například svých rodičů.
Výstava se koná u příležitosti jeho nedožitých sedmde-
sátin. Vernisáže se zúčastnila rodina, spolužáci, známí 
a zahrála cimbálová muzika, kterou malíř tolik miloval. 
Rád si při slovácké písničce poseděl ve vinném sklípku 
s kamarády, rád se vracel do rodných Huštěnovic. Verni-
sáž  výstavy zahájil starosta obce Aleš Richtr, úvodní slovo 
o malíři pronesl synovec Jiří Číhal. Vzácným hostem byla 
Sládkova manželka paní Danielly Mokeddes, která přijela 
až z Paříže.

1942 - 2009


