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SETKALI SE VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI A JUBILANTI
Tomuto setkání oslavenců byli také přítomni redaktoři Slováckých
novin a Dobrého dne s Kurýrem. Uveřejněním dvou článků o jeho
průběhu a rozhovorů s rodáky a jubilanty se tak mohli seznámit
i ostatní občané.
Po této oficiální části programu všichni přítomní spolu se zástupci
obce navštívili a prohlédli si budovu obecního úřadu s knihovnou,
kostel sv. Anny, základní i mateřskou školu a muzeum. Pro upomínku byla pořízena společná fotografie a fotografie jednotlivých ročníků před základní školou.

Na zdraví všech jubilantů připila místostarostka Petra Valentová, starosta Aleš Richtr a předsedkyně kulturního výboru Edita Šimová.
„Návrat do slovácké dědiny Huštěnovice, v níž se člověk narodil,
k lidem, kteří pro rodáky žijící mimo ni nejsou vůbec cizí, má v sobě
docela zvláštní kouzlo,“ poznamenal k setkání rodáků Miloslav Hrdý.
Sobota 18. června 2016
Krásné slunečné odpoledne a v Huštěnovicích bylo vše připraveno.
Starosta obce, obecní zastupitelstvo, kulturní výbor a muzejní spolek
po páté již pozval na setkání rodáků a jubilantů. Letos ročníky 1926,
1931, 1936, 1941, 1946, 1951 a 1956.
V kulturním domě se sešlo ve 13 hodin ze 110 pozvaných 80 tamních rodáků a jubilantů. Pozdravit a přivítat je přišli starosta obce Aleš
Richtr, místostarostka Petra Valentová a předsedkyně muzejního spolku Alena Bazalová.
S velkým dojetím jsme si v úvodu poslechli báseň, kterou přednesla
předsedkyně kulturního výboru Edita Šimová, připomínající život lidí
na našich dědinách dříve a dnes, s poukázáním na vážnost naší rodné
vísky.
Na upravených a vyzdobených stolech bylo pro každého připraveno
občerstvení a dobré koláčky, rovněž i propagační materiály týkající se
změn a života občanů v naší obci. Jako upomínka na tento slavnostní
den byly všem předány pamětní listy s kresbou akad. malíře Antonína
Sládka, rovněž huštěnovského rodáka.
Čas běží a léta nám přibývají. Z nejstarších rodáků přišly dvě jubilantky: Růžena Havalová a Ludmila Velísková, rozená Abrahamová,
které oslavily 90. narozeniny.
Z dalších nejstarších byli pozváni Marie a Vratislav Kodrlovi, kteří
současně slavili úctyhodné jubileum 60 let společného života.
Přivítání bylo zakončeno blahopřáním zástupců obecního úřadu
a společným přípitkem.

K zakončení této slavnostní akce se všichni rodáci a jubilanti sešli před budovou muzea, kde bylo připraveno pěkné posezení pod
slunečníky stínícími před sluncem. K dobré náladě při vydatném
pohoštění přispěla i naše známá kapela Boršická čtverka. Současně
byla umožněna projížďka kočárem po dolní části obce. Volná zábava
pokračovala až do pozdních večerních hodin.
Přátelské setkání mnohým připomnělo vzpomínky na dobu svého
dětství, školní léta i to, jak se v naší obci tehdy žilo. Přesvědčili jsme
se, kolik se toho v obci změnilo k lepšímu. Chceme velmi poděkovat
všem, kteří se na přípravě této skvělé a náročné akce podíleli.
Na závěr vzkazujeme a přejeme všem rodákům a jubilantům
do dalšího života následující: „Žijte ve zdraví, chraňte svoje štěstí
pohledem čistým jako den. Žijte bez bolů do pozdního stáří, ať je
usměvavý váš každý den.“
Marie a Vratislav Kodrlovi, ročník 1936 a 1931

Vratislav a Marie Kodrlovi s Janem Andrýskem a Miroslavem Kučerou
při slavnostním přípitku.
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Po prohlídce obecního úřadu, kostela sv. Anny navštívili rodáci a jubilanti základní školu, kde je přivítala a provedla ředitelka
Mgr. Jitka Šimíková. Na společné fotografii někteří již chybí, protože to nevydrželi a spěchali se občerstvit před muzeum.

Ročník 1926 a ročník 1931

Ročník 1936

Ročník 1941

Ročník 1946

Ročník 1951

Ročník 1956
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Ve velkém sále kulturního domu rodáci zahajovali návštěvu rodných Huštěnovic.

Všichni jubilanti obdrželi drobné propagační materiály. Pamětní
list na toto setkání jim předala Petra Valentová - místostarostka
a Ing. Helena Štolhoferová - zastupitelka obce.

Nejstarší jubilantky - devadesátiletá Ludmila Velísková, její pětaosmdesátiletá sestra Věra Gracová /roz. Abrahamovy/ a devadesátiletá Růžena Havalová.

Navštívili jsme s rodáky a jubilanty také zahradu mateřské školy.
V popředí Jan Andrýsek.

Po všech prohlídkách obecních budov začalo pravé přátelské posezení před muzeem /ročník 1941/.

Tradičně Bohdanka Borovičková přistaví kočár a ochotně všechny zájemce o prohlídku obce povozí přítel Květoslav.

Celé odpoledne si měli co říct i spolužáci ročníku 1951 Josef Sátora, Josef Maňásek, Vladislav Grebeníček, Zdeněk Škrabal, Miroslav Říha nebo František Směták.

Na řadu přišly i staré fotografie /ročník 1946/.
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VINAŘSKÁ OBEC ROKU 2016
Přípravný výbor Slováckých slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti udělil obci Huštěnovice ocenění Vinařská obec roku 2016.
Ocenění převzal starosta Aleš Richtr 8. října v Klubu kultury při
galakoncertu XXVI. Festivalu hudebních nástrojů lidových muzik. Tato cena se neuděluje jen za vinařství, ale především za kulturu a folklor v obci. Ocenění bylo uděleno naší obci za aktivní
účast na Slováckých slavnostech vína, za pořádání Kateřinských
hodů, za činnost folklorního souboru Marenka, za spolkový život
orientovaný na folklor a za muzejní činnost a uchovávání historie
obce. Byla oceněna také činnost našich vinařů za pořádání výstavy vín. Všem spolkům a jejich členům patří dík a přání dalších
úspěchů v činnosti. Ocenění patří Vám občanům.
Edita Šimová,
předsedkyně kulturního výboru

Za udělení ocenění práce a aktivitu občanů poděkoval starosta
Aleš Richtr.

OBČANÉ OČIMA STAROSTY
Většina z nás vidí, že se v Huštěnovicích stále něco děje. Ono se nejde zavděčit
všem, každý máme svůj názor a svoji pravdu. Když se účastníme kulturních a společenských akcí, moc neuvažujeme o tom,
že všechno musí někdo vymyslet, připravit
a zrealizovat. Žádného kouzelného dědečka nemáme. Je to dlouhá řada dobrovolníků, kteří aktivním přístupem zlepšují život
nejen sobě, ale i všem spoluobčanům.
Abych se dozvěděla, co si o nás spoluobčanech starosta Aleš Richtr myslí,
pozvala jsem si jej na kus řeči. Měla jsem
v záloze spoustu otázek, ale stačilo málo,
protože hned věděl, co od něj chci slyšet.
Pane starosto, jak vidíte kulturní a společenský život v obci? Jak vidíte nás občany?
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Myslím si, že v Huštěnovicích žijeme
kulturně a společensky. Už jen výčet akcí
během roku tomu sám napovídá. Za vším
jsou konkrétní lidé, kterým není společný
život huštěnovjáků lhostejný a pomáhají
jak a kde se dá. Protože tu sedím s vámi,
jako první mě napadá muzejní spolek.
Vždyť za těch pět muzejních let jste udělali kus práce nejen se samotnou expozicí,
ale také např. setkání rodáků, což je velký
počin. Vánoční jarmark zrovna tak a další akce. A vlastně jste vtáhli do pracovního procesu místní zahrádkáře, se kterými
uskutečňujete moštování ovoce s koštem
burčáku.
Máme tu další činný spolek, a to členky červeného kříže. Zrovna tak jejich
akce jsou hojně navštěvované. Děti se těší
na jejich rybářské závody nebo zájezdy.

Praktické přednášky první pomoci pro
děti a dospělé mají velký význam.
Musím vzpomenout také sportovce.
Nejen družstvo mužů, ale i ty nejmenší
fotbalisty. Nesmím zapomenout na hasiče, i když v letošním roce trošku polevili.
V neposlední řadě je to naše hodová chasa. Kateřinské hody jsou největším svátkem v obci.
Málem bych zapomněl na základní
a mateřskou školu. Bez jejich vystoupení
by spousta akcí neměla ten šmrnc. Také
naši malí folkloristé z Marenky. Jejich počet a věk sice nedovoluje velká vystoupení, ale úspěch mají vždycky.
Tito všichni se podílí na něčem, co má
smysl. Občas okolí ani netuší kolik práce
a úsilí se musí vynaložit. Někteří stráví celý den zajištěním a průběhem akce.
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Někdo obětuje celý víkend s rodinou,
abychom se mohli všichni bavit. A potom
následuje úklid.
Bez těchto několika desítek lidí by se
spousta akcí nekonala, nebyla by zdokumentovaná. Obec pokud může, tak
přispívá alespoň finančně z rozpočtu.
Např. hodové chase přispívá na muziku,
přidáme něco na dopravu při zájezdech,
na přednáškovou činnost apod.
Myslím si, že obec jako je naše s tisícovkou obyvatel, se nemá za co stydět. Máme
mezi sebou dobrovolníky, kteří chtějí pomáhat a tvořit, kteří dokážou zkvalitnit
život v naší obci, dělat jej pestřejším a vytvářejí místo, kde se nám dobře žije.
Možná to tak někdy nevypadá, ale já
si nesmírně vážím svých spoluobčanů

a moc jim za odvedenou práci děkuji.
Jsem rád, že si umíme pomáhat. Každý
chybuje, máme své vrtochy, bolístky, přátelství i nepřátelství. Ale ověřil jsem si, že
se můžeme jeden na druhého spolehnout
a to je pro mě důležité.
Já si dovolím zase za všechny výše jmenované poděkovat starostovi, protože on
sám také velice rád a často přiloží ruku
k dílu i tam, kde by vůbec nemusel. Není
u něj problém cokoliv zařídit, přivézt
nebo pomoci s úklidem.
Asi bych celý rozhovor ukončila druhou otázkou všem: Nežije se nám v Huštěnovicích dobře? Aby to bylo ještě lepší,
nebojte se i vy ostatní nabídnout pomoc.
Alena Bazalová, kronikářka

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
www.hustenovice.cz

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE ULIC SUŠICKÁ A KVÍTKOVÁ
Slibovali jsme občanům, kteří bydlí v ulici Sušická a Kvítková,
že na jaře bude zahájena rekonstrukce chodníků, která bude financována za pomoci dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Slibovali jsme, že při rekonstrukci chodníků společnost
E.ON pravděpodobně provede kabelizaci rozvodné sítě, nové veřejné osvětlení a budou vyměněny asfaltové povrchy obou komunikací. Slibované se stalo skutečností.
Společnost EON při obnově chodníků provedla rekonstrukci
rozvodů distribuční sítě a kabeláž položila pod chodníky. Společnost E.ON investovala v obci Huštěnovice 3.700.000Kč . Obec
Huštěnovice z tohoto důvodu musela pořídit nové veřejné osvětlení, včetně nových sloupů. Bylo namontováno nové úsporné LED
osvětlení za 1.205.126 Kč z prostředků obce. Dále majitel komunikace ŘSZK provedl v ulici Sušická nový asfaltový koberec za 1 milion Kč.
Celkově bylo do rekonstrukce ulic Sušická a Kvítková investováno 12.706.722 Kč, z toho obec zaplatila z vlastních prostředků
4.959.722 Kč.
Aleš Richtr, starosta obce

Proměna ulice Sušická.

LED osvětlení v Sušické ulici.

Kvítková ulice.
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SENÁTNÍ A KRAJSKÉ VOLBY 2016
Volby do zastupitelstev ve 13 krajích České republiky proběhly 7. a 8. října. Ve stejném termínu proběhlo první kolo
voleb do třetiny Senátu ve 27 volebních obvodech, které se tentokrát nás netýkalo. Největší počet preferenčních hlasů
z kandidátů krajských voleb získal ve Zlínském kraji lídr lidovecké kandidátky, senátor a vsetínský starosta Jiří Čunek
/14.468 př. hlasů = 34,61%/. Do zastupitelstva ZK se dostal také náš spoluobčan Ing. Pavel Grebeníček Ph.D. /367 př.
hlasů = 1,28%/ za stranu ANO 2011.
Letošní volby jsou za námi, ale po dobu několika následujících let se budou každý rok další konat. Usnadněte práci pro
doručení volebních lístků tím, že každý dům bude mít na viditelném místě číslo popisné a poštovní schránku.

VÝSLEDKY VOLEB VE VOLEBNÍM
OKRSKU OBCE HUŠTĚNOVICE

volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 7. - 8.10.2016

počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů
počet vydaných a odevzdaných úředních obálek
počet platných hlasů
volební účast v % 48,52
počet hlasů:
1.
Křesťan. a demokrat. unie-Českosl. strana lidová
2.
Svobodní a Soukromníci
3.
ANO 2011
4.
Komunistická strana Čech a Moravy
5.
Česká strana sociálně demokratická
6.
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
7.
Svoboda a přímá demokracie
- Tomio Okamura (SPD)
8.
Občanská demokratická strana
9.
Otevřený kraj
10.
Strana Práv Občanů
11.
NEZÁVISLÍ
12.-13. TOP 09
12.-13. DSSS - Imigranty a islám v ČR nechceme!

812
394
392
85
76
67
50
44
18
17
15
10
5
3
1
1

Předseda okrskové volební komise Petr Adamčík, Danuše Havalová, Bc. Jana Richtrová, místopředsedkyně Marcela Slezáková, zapisovatelka Milada Obalová a Ing. Rudolf Mikerásek.
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KALENDÁŘ POPLATKŮ V ROCE 2017
1. únor
31. březen
15. květen
16. květen
17. květen
22. květen
31. květen
9. červen
30. září
16. říjen
17. říjen
18. říjen
23. říjen
6. listopad

Zahájení výběru poplatků
za odpad a psa
Poslední den první splátky za odpad
Zápis stavu vodoměrů
Zápis stavu vodoměrů
Zápis stavu vodoměrů
Zahájení výběru vodného na OÚ
Poslední den splatnosti
poplatku za psa
Poslední den výběru vodného na OÚ
Poslední den splatnosti za odpad
Zápis stavu vodoměrů
Zápis stavu vodoměrů
Zápis stavu vodoměrů
Zahájení výběru vodného na OÚ
Poslední den výběru vodného na OÚ

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ V ROCE 2017
8. 3. 2017 18.00 hodin
7. 6. 2017 19.00 hodin

6. 9. 2017 19.00 hodin
6. 12. 2017 18.00 hodin

UZÁVĚRKA HUŠTĚNOVSKÉHO ZPRAVODAJE
jarní vydání		
podzimní vydání

20. 3. 2017
1. 10. 2017

KAMEROVÝ SYSTÉM U SBĚRNÝCH MÍST
V loňském roce byly nainstalovány kamery na monitoring u sběrných míst tříděného odpadu. Díky tomuto
opatření se výrazně snížil vandalismus, pořádek kolem
kontejnerového místa se také zlepšil, ale pořád to není ono.
Kamerový záznam kontroluje a vyhodnocuje starosta.

Domovní odpad bude vyvážen jako obvykle každý sudý
týden v úterý.

KALENDÁŘ 2017

Obecní kalendář je v prodeji již čtvrtým rokem. Aby byl dostupný všem, jeho cena je stanovena pouze na 50 korun. Můžete si jej zakoupit v kanceláři obecního úřadu, rovněž při
pořádaných akcích Vám jej organizátoři nabídnou. Jak už je zvykem, najdete tam důležité
informace pro Vás. Například kdy je splatnost

poplatků za vodu, odpad, psa. Kdy je otevřený
sběrný dvůr V Olší. Pro starší občany a jejich
lepší orientaci v kalendáři jsme ulehčili hledání svozu domovního odpadu. V den svozu
odpadu, což je každé druhé úterý, najdete panáčka s popelnicí
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LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO SKI AREÁLU BÍLÁ
7. ročník lyžařského zájezdu
tentokrát do Ski areálu Bílá v Beskydech
se uskuteční 4. února 2017
Přihlásit se můžete v kanceláři obecního úřadu
a současně zaplatit účastnický poplatek, který činí
150 Kč na osobu, děti do 10 let zdarma.
Lyžařský areál je tvořen řadou sjezdových tratí
od závodní až po sjezdovky pro začátečníky a děti.

KRAKOV - POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO ZÁJEMCE O HISTORII

Termín
SOBOTA 22. DUBNA 2017
Cena 		
580 Kč za klienta / kapacita 48 účastníků /
		
Cena zahrnuje dopravu, odborného lektora a vstupenku do Wawelské katedrály. 		
		Nezahrnuje pojištění.
Program
		
		
		
		

Krakov - komentovaná prohlídka historického centra: hrad Wawel, Wawelská katedrála,
řeka Visla, Dračí jáma, kostel sv. Ondřeje, Jagelonská universita, Rynek Glowny, Sukiennice,
Radniční věž, Marianský chrám, kostel sv. Vojtěcha, Barbakan, Floriánská brána.
Odjezd z Huštěnovic v 6 hod., směr Babice, Přerov.
Návrat do Huštěnovic asi ve 23 hod.

Co sebou?

platný cestovní pas nebo občanský průkaz
Evropský průkaz zdravotního pojištění / Karta pojištěnce /
Polské zloté pro vlastní potřebu 30-40, nejlépe vyměnit v ČR, případně v Krakowě

Zájezd zajišťuje PhDr. Pavel Kočí, vzdělávací agentura.
Přihlásit se mohou zájemci v kanceláři obecního úřadu do 28. 3. 2017 a zaplatit účastnický poplatek.
Poplatek se v případě neúčasti zájezdu vrací pouze pokud bude vaše místo dodatečně obsazeno.
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OPRAVA NEJSTARŠÍ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY V OBCI
U polní cesty k Baťovu kanálu byl do původní podoby
zrenovován kříž /jako jeden z posledních/, který máme
v obci. Kříž byl opraven za pomoci dotace z Ministerstva
zemědělství. Kamenný kříž je nahrazen litinovým, který
byl původní před rokem 1947, než do něj uhodil blesk. Ještě chybí terénní úpravy.
Tímto máme v obci všechny kříže zrenovované a nyní je
třeba se o ně starat podle doporučení restaurátora tak,
aby nedocházelo zbytečně k znehodnocování a následně
k vysokým finančním nákladům na další opravy. Všechny
stavby jsou v majetku obce, restaurátorské práce prováděl
místní kameník Ing. Zdeněk Habáň.
Aleš Richtr
Vlastní kříž je opatřen plastikou Krista se svatozáří, v patě
kříže jsou světské motivy. Atributy, text na kříži a výjevy
světců jsou pozlaceny. Restaurování kříže podle dobové
předlohy si vyžádalo zvýšené finanční náklady a také časovou náročnost na přípravu realizace.

Kříž z roku 1878 - před hřbitovem

rok restaurování
2006

Pomník padlých hrdinů z roku 1923 - na hřbitově

2007

Kříž z roku 1874 - u kostela

2008

Kříž z roku 1946 - na dolním konci

2010

Kříž z roku 1915 - u stezky na Babice
Kříž z roku 1907 - na Blahutově
Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1908
Kříž z neznámého roku - u Baťova kanálu

2011
2011
2011
2016

dotace + financování obcí
Fond kultury ZK
z rozpočtu obce
Fond kultury ZK
z rozpočtu obce
Fond kultury ZK
z rozpočtu obce
Fond kultury ZK
z rozpočtu obce
Ministerstvo pro míst.rozv.
z rozpočtu obce

40.000 Kč
40.726 Kč
60.000 Kč
34.171 Kč
40.000 Kč
59.579 Kč
40.000 Kč
58.796 Kč
279.000 Kč
119.000 Kč

Ministerstvo zemědělství
z rozpočtu obce

283.354 Kč
121.438 Kč

PODZIMNÍ ODPOLEDNE
DĚTÍ A RODIČŮ V MŠ
Zamykám, zamykám zahradu,
ze předu i ze zadu.
Brzy zima nastane,
sněhem všechno zavane.
Příroda už bude spát
a my se budeme sáňkovat.
V pondělí 24. října děti z mateřské školky uzamkly
velkým klíčem zahradu k zimnímu spánku.
Ale ještě předtím si s rodiči opekly špekáčky a pořádně se po zahradě proběhly.
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ZELEŇ V OBCI A JEJÍ ÚDRŽBA
S určitostí můžeme říci, že Huštěnovice nemají nouzi o zeleň.
Ať už je to obnovený park před obecním úřadem, okolo kostela
sv. Anny, před muzeem, parčík na dolním konci, zelená plocha
před mysliveckou chatou, zahrada základní a mateřské školy
nebo starší vzrostlé stromy. Stromy v dobrém zdravotním stavu
jsou prořezávané a udržované a neuvažuje se o jejich vykácení.
Ty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost, ty jsou podle posouzení odborníků odstraňovány.
Obec udržuje přes 45 tisíc m2 travnatých ploch. Jsou zde započteny plochy v šíři dvou metrů kolem revitalizací, z toho 20 tisíc
m2 sekají zaměstnanci obce, zbytek firma FYTO Králík. Dále
jsou to stovky stromů, keřů a 950 běžných metrů živých plotů
podél hlavní silnice.

Zaměstnanci obce Miroslav Kryška a Milan Valenta se snaží
udržovat zelené plochy co nejlépe, ale čas je neúprosný, někdy
nedovolí sekání trávy počasí. Občas sekání trávy nelze provést
z důvodu nevhodně zaparkovaných automobilů, kdy by mohlo dojít k poškození odlétnutým kamenem, pokud stojí podél
travnatých ploch na komunikacích, kde není toto dovoleno.
Nejčastěji se jedná o plochy na řadovkách a na dolním konci
kolem parčíku u Strmiskového a Řehůřkového. Součástí je také
zeleň na hřbitově, kde je správcem Jaroslav Sucháň. Ovšem kdyby každý z nás přiložil ruku k dílu, bylo by to jednodušší. Stačí,
když všichni budeme řádně udržovat svou předzahrádku a obec
bude o něco pěknější.
Aleš Richtr, starosta obce

Milan Valenta při opravě vozovky v Nové ulici.

Miroslav Kryška při úklidu obce.

TOULAVÍ PSI A NEVHODNÉ PARKOVÁNÍ V OBCI
Náklady na umístění ve psím útulku jsou vysoké, PROČ si je
majitelé nezabezpečí proti volnému pohybu? Opravdu čekáte,
až vám je přestaneme odchytávat a vodit domů a místo toho
vám pošleme účet za umístění v útulku? Nejsou i tohle zbytečné náklady? Trpělivost dochází nejen těm, co je odchytávají, ale
i spoluobčanům, které obtěžují a jejichž děti se těchto psů bojí.
V letošním roce byla odchytem pověřena Městská policie Staré
Město, která za volné pobíhání psa po obci může udělit pokutu
až do výše 5 tisíc korun. Pokuta byla již udělena.
Další věcí, která nás všechny obtěžuje, je nevhodné parkování.
Na tento nešvar upozorňujeme pravidelně v našem zpravodaji
několik let. Nesmí se parkovat na chodnících a veřejné zeleni.
Na komunikaci pouze pokud zůstane průjezd šíře 3 m pro každý
směr jízdy. Žádná komunikace v obci není tak široká, aby na ní
bylo povoleno parkovat, tzn., že v obci se na komunikacích parkovat nesmí!!!
Nemusíme připomínat, že brzy napadne sníh a kvůli automobilům nebude možné řádně provádět zimní údržbu. Nevhodná parkování jsou také policisté Městské policie Staré Město
oprávněni pokutovat a pokud se budou množit stížnosti občanů
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na zakázaná parkování, budou k tomu vyzváni.
Pokutování občanů je až ta poslední možnost. Pokud se všichni
budeme chovat odpovědně, ohleduplně a tolerantně k ostatním
a budeme zodpovědně dodržovat předpisy, pak nebude třeba
k represím přistupovat.
Aleš Richtr, starosta obce

Podzim / 2016

SOUTĚŽNÍ VĚDOMOSTNÍ KVÍZ
Čtyři soutěžní týmy přišly ve 14 hodin v sobotu 8. října 2016
porovnat své vědomosti do místního kulturního domu. Bylo vidět, že jde o soutěživé typy, o občany, kteří se rádi baví. Dali si
práci s vymýšlením názvů svých týmů, s registrací, takže se pečlivě na soutěžní kvízy připravovali. Nevěděli sice co je čeká, ale
riskovali a vyplatilo se to. Účastnili se jak děti školou povinné,
tak vysokoškoláci, maminky a tatínkové a jeden dědeček s babičkou. Celé odpoledne se neslo v přátelském duchu a kvízy nás
všechny opravdu pohltily. Otázky byly tvořeny z různých oblastí
tak, aby si každý našel to své oblíbené téma. Například historie
a současnost obce, pohádky, planeta Země, automobily, etiketa,
lidské tělo, hlášky z filmů a další. Přestože jsme se dlouhé čty-

Vítězný soutěžní tým „PETEMIJ“

Soutěžní tým dětí a maminek
ři hodiny od kvízů pomalu nemohli odtrhnout, našla se chvilka i pro deskové hry a hlavolamy. Užili jsme si spoustu legrace,
něco nového jsme se dozvěděli, připraveno bylo i drobné pohoštění. Opravdu prohloupili ti, co se za námi nepřišli podívat.
Za svoje výkony si každý něco zasloužil, ale vítěz může být vždy
jen jeden. Tím se stal tým „PETEMIJ“, složený z mládeže, která
se nám brzy ukáže i v krojované chase. Petr, Tereza, Michaela
a Jakub posbírali ceny za tým i jednotlivce, přesto si svých soupeřů nepřestali vážit. O své výhry se totiž podělili s nejmenšími
účastníky rovným dílem. Toto krásné gesto bylo odměnou pořadatelům, za snahu vytvořit pohodové odpoledne pro širokou
veřejnost. Celá akce se mohla uskutečnit díky finanční podpoře
Nadace Synot, která činila 8 tisíc korun. Zbylé náklady, 4 tisíce
korun, uhradila obec ze svého rozpočtu. Soutěžní kvíz připravil
kulturní výbor a knihovna.
Petra Valentová, místostarostka obce

KNIHOVNA
Na začátku roku byla podaná žádost o dotaci pro naši knihovnu
z Programu Veřejné informační služby knihoven /dále VISK/
a tato nám byla přidělena. Základním programem VISK je
inovace veřejných služeb knihoven. Pro nás to znamená plně
automatizovat knihovnu zakoupením výpůjčního systému Clavius-Reks, počítače pro AVS a zakoupením nového PC pro veřejnost. Obec celkem za modernizaci knihovny zaplatila 39.000 Kč,

z toho byla 27.000 Kč dotace z VISK.
Všechny knihovny zapojené do systému Clavius-Reks mají nepřetržitě přístupné on-line katalogy, mohou půjčovat v automatizovaném provozu, mají velmi zjednodušenou administrativní
práci s evidencí nových knih, čtenářů, výpůjček ... Všichni čtenáři obdrží nové čtenářské průkazy.
Irena Hlavačková, knihovnice

Čtenářem se stala Eliška Hanáková, Gabriela Káňová, Emilie Vašičková, Barbora Steinerová, Zdeněk Klapil, Tobiáš Bolf a Oliver Ižvolt.

Během jarních prázdnin si děti užívají pohodové dopoledne
v knihovně.

V pondělí 13. února a v úterý 14. února 2017 od 9 do 12 hodin
budeme s dětmi v knihovně společně prožívat jarní prázdniny.
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HUŠTĚNOVICE
USNESENÍ
Z 10. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE HUŠTĚNOVICE
KONANÉHO DNE 8.6.2016
Poznámka: Zveřejněná je upravená
verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění.
Usnesení 1/10/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje program veřejného zasedání.
Usnesení 2/10/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje závěrečný účet obce Huštěnovice za rok 2015 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.
Usnesení 3/10/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje účetní závěrku obce Huštěnovice za rok 2015, sestavenou k datu
31.12.2015.
Usnesení 4/10/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská
škola Huštěnovice za rok 2015, sestavenou k datu 31.12.2015.

Usnesení 7/10/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje smlouvu o právu provést
stavbu na akci „Nová plynová přípojka pro RD Huštěnovice, č. p. 307“.
Usnesení 8/10/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši
2.000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Buchlovice, IČ: 70967318.
Usnesení 9/10/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 1.000
Oblastní charitě Uherské Hradiště,
Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 44018886.
Usnesení 10/10/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje výsledek výběrového řízení
na akci „Veřejné osvětlení Huštěnovice, Sušická“ pro firmu HRATES, a.s.,
Průmyslová 1153, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ: 25565516, s nabídkovou
cenou včetně DPH 1.205.126,18 Kč.
Usnesení 11/10/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti č. 09/2016-53200/BVB.

Usnesení 12/10/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje členství obce ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků
České republiky, Mariánské náměstí
190/5, 11000 Praha, IČ: 40765407.
Usnesení 13/10/2016
Zastupitelstvo
obce
Huštěnovice schvaluje rozpočtové opatření
č. 3/2016.
Poznámka do usnesení
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere
na vědomí zprávu o činnosti starosty
obce a kontrolu usnesení z minulého
veřejného zasedání.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere
na vědomí provedenou změnu rozpisu rozpočtu č. 1, rozpočtové opatření
č. 1 a č. 2/2016.
ALEŠ RICHTR,
starosta obce
PETRA VALENTOVÁ,
místostarostka obce

Sociální budova v zahradě MŠ - opravená fasáda a střecha.

Usnesení 5/10/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Huštěnovice za rok
2015 a souhlasí s převodem celého
zisku ve výši 13.997,21 Kč do rezervního fondu.
Usnesení 6/10/2016
Zastupitelstvo
obce
Huštěnovice schvaluje smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu číslo
097/22/16.
V červenci muzejní besedování začalo návštěvou nově zrekonstruované zahrady v mateřské
školce. Občany provedl starosta Aleš Richtr.
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USNESENÍ
Z 11. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE HUŠTĚNOVICE
KONANÉHO DNE 7.9.2016
Poznámka: Zveřejněná je upravená
verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění.
Usnesení 1/11/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje program veřejného zasedání.
Usnesení 2/11/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje prodej pozemku parcela
číslo 1379/92 o výměře 74 m2 v katastrálním území obce Babice, za 202 Kč
za 1m2. Kupující zaplatí poplatek
za návrh na vklad do katastru nemovitosti, daň z nabytí nemovitých věcí
a je současně poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
Usnesení 3/11/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje bezúplatný převod inventárního čísla 626 Úprava přejezdového zabezpečovacího zařízení - doplnění technologie pro nevidomé
ve výši 133.100 Kč Správě železniční
dopravní cesty, státní organizaci, se

Starosta Aleš Richtr přivítal letošní prvňáčky v obřadní síni obecního úřadu. Poprvé
do školní lavice zasedli žáčci Sofie Bruštíková, Šárka Malíková, Veronika Kročová, Alena Krajčová, Kryštof Materna, Jan Hruboš, Nela Hrančíková a Tomáš Maňásek.

sídlem Nerudova 1, 772 58 Olomouc,
IČ: 70994234.
Usnesení 4/11/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje výsledek výběrového řízení
na akci „Restaurování kříže v Huštěnovicích“ pro firmu HaServices s.r.o.,
se sídlem Huštěnovice 367, 687 03
Babice, IČ: 04877551 s nabídkovou
cenou 404.792 Kč včetně DPH.
Usnesení 5/11/2016
Zastupitelstvo
obce
Huštěnovice schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2016.

Poznámka do usnesení
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere
na vědomí zprávu o činnosti starosty
obce a kontrolu usnesení z minulého
veřejného zasedání.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere
na vědomí provedenou změnu rozpisu rozpočtu č. 2/2016 a rozpočtové
opatření č. 4/2016.
ALEŠ RICHTR,
starosta obce
PETRA VALENTOVÁ,
místostarostka obce

V nově zrekonstruované šatně mateřské
školky.
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MUZEUM HUŠTĚNOVICE JE PĚTILETÉ
29. července uplynulo pět let od slavnostního otevření Muzea Muzeum má svou pravidelnou otevírací dobu od května do konv Huštěnovicích, při kterém byla etnografka PhDr. Ludmila ce září, ale na požádání je otevřeno kdykoliv, např. pro exkurze
Tarcalová. Zatím jsme nepovažovali toto datum za tak důležité, školáků, což se stává. Letos v září přijel plný autobus seniorů
abychom slavili. Ale můžeme trošku zavzpomínat. Muzejnímu z Halenkovic, pravidelně před Vánoci navštíví muzeum turisspolku stačili pouhé tři měsíce, ovšem perné práce, aby se mu- té uherskohradišťského klubu. V muzeu se odehrává v měsíci
zeum otevřelo. Exponáty, tehdy ještě dárci říkali věci na vyhoze- červnu setkání rodáků. Jednou za měsíc zveme spoluobčany
ní, jsme shromažďovali tři nebo čtyři roky předtím. Čekali jsme k nedělnímu besedování při menším občerstvení, občas jsou
na vhodné prostory a ochotu obecních zastupitelů, což se stalo besedy s určitým zaměřením /např. o huštěnovském kroji, co to
v roce 2011.
je canisterapie s ukázkou rehaDo začátku obec poskytla sto tibilitace/, velikonoční jarmark,
síc korun na rekonstrukci místvynášení Moreny, vánočností a fasádu čelní zdi muzea.
ní jarmark s betlémem, košt
Následující roky každoročně
burčáku s moštováním ovoce,
bylo v rozpočtu počítané s fidětský den. Využíváme pronancemi pro muzeum, kdy se
story muzea k předvádění rupostupně opravila fasáda budovy
kodělných výrobků a různých
z dalších stran a muzeum se rozřemesel, pravidelně mají v našířilo. Z toho byly hrazeny i rešem muzeu zastávku na poutní
staurátorské práce, na které jsme
cestě z Hostýna na Velehrad
si sami netroufli - téměř rozpadtatínci s dětmi, kterých bývá
nutá malovaná truhla, přes sto
přes padesát. Zapojujeme se
let staré Pražské Jezulátko nebo
do regionálních akcí - víkend
obraz, který býval u lesních kleotevřených
památkových
kátek. Restaurátorka PhDr. Luddomků a malých muzeí, otemila Štefánková byla ze začátku
vírání a zavírání cyklostezek.
také naší rádkyní, jak a co s věcProběhlo několik výstav, např.
mi dělat. Z nadačního fondu
historických kočárků, kapesSynot získalo muzeum finance Letošní novinkou pro návštěvníky byl oltář. Ty bývaly při Božím ních kalendáříků, zástěrek,
Těle čtyři po obci, každý na jednu světovou stranu. Dárci z čp.
na pořízení vitrín a výstavních 15 nás obdarovali Pražským Jezulátkem, krásnou dvoumetrovou podpisů slavných osobností,
stolků, ale také nový lajbl, který barevnou výšivkou, šesti svícny a dochovaným baldachýnem. výstava o Etiopii nebo fotodoobléká starosta při folklorních Nedalo nám to, abychom oltář nenastrojili v muzeu.
kumentace obce. Organizujeslavnostech. Další finance přime zájezdy, například Kobylí,
tekly z kapes členů muzejního spolku.
Strážnice, Rožnov, Horní Lideč, Lednice, Vracovské dožínky,
Exponátů přibývalo a stále přibývá a dnes už má muzeum pět Bouzov nebo Hanácký skanzen v Příkazích.
místností, kde je kuchyň, jizba, prádelna. Ve vstupní místnos- Při našich akcích máme naším pohledem velkou návštěvnost.
ti vystavujeme nejstarší exponáty a současný huštěnovský kroj. Vánoční jarmark navštíví kolem 400 návštěvníků, zrovna tak veV zadní části je stodola, kde jsou zemědělské a hospodářské likonoční jarmark nebo akce pro děti. Nedělní besedování si nevěci a také největší exponát, což je košatinový vůz. Ten musel nechá ujít pravidelně dvacet pět až třicet občanů. Naše muzeum
být celý rozebrán, abychom jej do místnosti dostali. Muzejní viděl arcibiskup Jan Graubner, navštívili nás muzejní pracovníci
předměty jsou darem místních občanů nebo
rodáků a jen malá část je od přespolních
dárců. Posledním darovaným exponátem je
dětský kočárek „osmipérák“ a je jako nový.
Dnes má muzeum přes tisíc pět set exponátů, které jsou evidované v elektronické
knize přírůstků a následně v tištěné podobě.
Každý předmět má také svou fotografickou
podobu.
V muzeu má svůj koutek akad. malíř Antonín Sládek, kde nám rodina věnovala několik
jeho obrazů. Rovněž akad. sochař Jiří Kaňovský má vyhrazené své místo. Přestože byl sochař, vystavujeme jeho obrazy. Máme obraz
od česko-rakouského akad. malíře Eduarda
Csanka z roku 1926, kde je zobrazena v huštěnovském kroji místní občanka. Bylo to přá- Muzejníci na lodi Morava - na začátku plavby bylo krásné slunečné počasí, ke konci
jsme zažili bouřku s blesky, ale na dobré náladě to neubralo.
ní jejího syna, aby obraz byl v našem muzeu.
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z Norska, herec Jan Kanyza, Slovácké krúžky
z Prahy, Brna a Bratislavy apod. Naši návštěvníci byli z USA, Japonska, Austrálie, Německa,
ale i jiných zemí.
Kronikářka a vedoucí muzejního spolku zviditelňuje muzeum na webu obce, na facebooku,
v regionálním tisku, v Huštěnovském zpravodaji, spolupracujeme s MIC Uh. Hradiště,
vydáváme propagační materiály, upoutávky
v okolních obcích a pod.
Že máme v Huštěnovicích muzeum, na to
jsme patřičně hrdí a moc děkujeme všem dárcům. Muzeum je už pět let středem kulturního
života a setkávání se spoluobčanů. Jsme rádi,
že můžeme ukázat jak žili huštěnovjané dříve
a vážíme si jejich pracovitosti a umu.
To je malé ohlédnutí za pětiletou muzejní činností. Víme, že ne všem jsme se muzeem zavděčili, to také ani nejde. Těm, co nám zacho- Členky muzejního spolku Antonie Blahová, Eva Dvořáčková, Lenka Zlámalíková,
vávají přízeň a těm, co věnovali exponáty, moc Alena Bazalová a rodačka Marta Němečková.
a moc děkujeme. Poděkování patří také staky, společná cyklonávštěva Muzea pytláctví v sousedních Babirostovi obce Aleši Richtrovi, který jak může,
cích, na Moravském plese v Praze, naposled to byla plavba lodí
tak pomůže. To samé platí o místostarostce Petře Valentové.
Nám muzejníkům muzeum přirostlo k srdci. Jsme parta lidí, po řece Moravě s degustací vína.
Alena Bazalová
kteří se dříve moc neznali a teď jsme velice dobře sehraný tým.
Trávíme společně čas i mimo muzeum, například při sečení lou-

DĚTSKÝ DEN TRADIČNĚ A PŘECE JINAK
Neděle 5. června byla věnovaná dětem a jejich svátku. Kulturní výbor ve spolupráci s Muzejním spolkem Huštěnovice
od 14 hodin pořádal oslavu Mezinárodního dne dětí. Už druhý
rok se akce přesunula před budovu muzea a do přilehlého parčíku. Muzeum je zapojeno do dvoudenního regionálního maratonu s názvem „Víkend památkových domků, objektů lidového
stavitelství a malých muzeí na Uherskohradišťsku, Uherskobrodsku, Ostrožsku a Valašsku“ a v rámci této akce je pořádaný
dětský den. Děti i dospělí tak měli možnost užít si tento svátek
trochu jinak. Lákadlem určitě byl balónek na plovoucích vzdušných polštářích i herní zóna s deskovými hrami. Neodmyslitelně k tomuto svátku patří jízda na koních nebo projížďka malým
valníčkem. A samozřejmě vychlazené občerstvení pro děti i dospělé.
Velké poděkování patří kulturnímu výboru OÚ, muzejnímu
spolku a paní Bohdaně Borovičkové, kteří dopomohli k tomu,
že se krásné odpoledne povedlo.
Alena Bazalová

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
V pátek 26. srpna jsme se opět sešli v hojném počtu na huštěnovském hřišti, abychom se rozloučili s končícími prázdninami. Akci připravil kulturní výbor OÚ pro malé, velké, zvědavé, neposedné, ale i vzorné dětičky. Svou energii si mohli vybít
ve skákacím hradu. Nechyběla oblíbená jízda na koni. Nakonec
všichni usedli k táborovém ohni při opékání špekáčků. O občerstvení rodičů a dětí se postarala TJ Sokol. Všem organizátorům
děkujeme za pomoc.
Edita Šimová, předsedkyně kulturního výboru OÚ

Dětského dne si užívají děti i rodiče.
Pokud jste vyfotili nějakou část obce, zákoutí, stavbu, v různém časovém období
a disponujete fotografiemi, na kterých je
zřejmý běh času, zašlete nám je, prosím,
na adresu hustenovice@hustenovice.cz
nebo alenabazalova@seznam.cz. Do řádku předmětu napište ZPRAVODAJ.
Případně je přineste na obecní úřad k zapůjčení. Autoři
otištěných fotografií budou odměněni poukázkou na kávu
z Pražírny kávy Coffeespot.
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Na počest Dne vzniku samostatného Československa už
tradičně se koná v naší obci lampionový průvod s položením
kytice květů u pamětní desky legionáře Antonína Smětáka.
Po rozdělení Československa na dva samostatné státy Českou republiku a Slovenskou republiku - se na Slovensku
přestal tento svátek slavit. Historikové i běžní občané však
považují toto datum za zásadní v moderních dějinách našeho státu a českého národa. Státní svátek Den vzniku samostatného československého státu je uzákoněn.
Školáci a nejmenší děti s rodiči a další občané se sešli
před budovou základní školy, kde starosta obce Aleš Richtr,

po odeznění Státní hymny, vzpomněl toto výročí. Po té se
průvod ubíral k rodnému domu legionáře, kde byla položena
kytice květů.
S rozsvícenými lampiony děti jako světlušky obešly sochu
sv. Jana Nepomuckého a pokračovaly k muzeu, kde na ně čekalo loutkové divadlo s pohádkami od Lenky a ohňostroj.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na přípravě oslav
podíleli. Vám všem děkuji, že nám zachováváte přízeň, že
chodíte v tak hojném počtu a vždy si s námi společné chvíle
užijete.
Petra Valentová, místostarostka obce

Starosta obce Aleš Richtr položil k pamětní desce leg. Antonína
Smětáka kytici květů.

Před muzeem na děti čekal ohňostroj, v muzeu loutkové divadlo.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V neděli 5. června byla kulturním vystoupením zahájena školní výstava prací žáků základní a mateřské školy ve velkém sále kulturního domu.

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Čas plyne jako voda a společně s ním uplynuly i ty letošní ní styl. V rámci hodin tělesné výchovy budou žáci plnit celkem
prázdniny. Dny naplněné odpočinkem, dobrodružstvím, ne- osm sportovních disciplín.
všedními zážitky, cestováním, vystřídaly dny spojené s poznáváŠkolní družina má jedno oddělení, které navštěvuje 26 žáků.
ním, objevováním, získáváním nových poznatků a zkušeností.
Letošní celoroční projekt nese název „Soví škola – dětská uniSamotnému zahájení nového školního roku předcházely roz- verzita“. Školní družina je v provozu denně od 6.30 hod. do 7.45
sáhlé opravy, při kterých byla zcela zmodernizována školní ku- hod., odpolední provoz probíhá od 11.40 hod. do 16.00 hod.
chyně – výdejna, vyměněna podlaha ve školní družině a v dolní
Výuku náboženství, na kterou chodí celkem 8 žáků, zajišťuje
třídě, ve které byla provedena
paní Radka Batůšková.
též nová výmalba. Ke zpestřeBohaté jsou též mimoškolní
ní výuky přispěje jistě i nová
aktivity – v říjnu zahájilo svointeraktivní tabule, která byla
ji činnost celkem 5 kroužků
v této třídě v průběhu prázd– pohybové hry mladší žáci,
nin nainstalována.
pohybové hry starší žáci, florŠkolní rok byl slavnostně
bal, praktická dívka, keramika
zahájen ve čtvrtek 1. září 2016
/ve spolupráci s DDM Šikula
na Obecním úřadě v HuštěnoUherské Hradiště/. Nově movicích. Poté poprvé s aktovkou
hou od tohoto školního roku
na zádech a se zvídavými poděti docházet k paní učitelce
hledy v očích překročilo práh
Kateřině Hradilové, která vyškolní budovy celkem 8 pručuje hru na kytaru, flétnu
váčků. Oporou jim v tento pro
a klávesy.
ně významný den byli jejich
Co se personálního obsazerodiče a spolužáci. V letošním Agáta Ižvoltová při řešení úkolu z vlastivědy na nové interaktiv- ní základní školy týče, žádné
školním roce základní školu ní tabuli v přízemí zrekonstruované třídy.
změny v tomto školním roce
navštěvuje celkem 35 žáků 1. –
nenastaly. Na částečný úvazek
5. ročníku. Škola pracuje podle
působí i nadále paní učitelka
školního vzdělávacího programu „Od hraní k poznání“. Výuka Kateřina Hradilová, která vyučuje anglický jazyk ve 3. – 5. ročbude v průběhu celého školního roku obohacena dalšími aktivi- níku a hudební výchovu v 1. – 5. ročníku. Ve vzorném pořádku
tami, např. výukovými programy, besedami, exkurzemi.
a čistotě udržuje budovu školy paní školnice Hana Špalková,
Stejně jako v předcházejících letech, tak i letos je škola zapo- která též vydává obědy v naší školní jídelně.
jena do řady projektů. Projekt „Ovoce a zelenina do škol“ přiZávěrem bych chtěla popřát všem žákům, rodičům a kolegyspívá k vytváření správných stravovacích návyků ve výživě dětí, ním úspěšný a pohodový školní rok 2016/2017.
ke zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Žákům je zdarma dodáváMgr. Jitka Šimíková, ředitelka ZŠ a MŠ
no čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo
ovocné protlaky. Projekt „Školní mléko“ je zaměřen na zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků u dětí, žáci mají nárok
ročník
žáci
třídní učitel
na 1 dotovaný výrobek na 1 školní den. Projekt „Zdravé zuby“
1.
9
Andrea Flíborová
je určený na prevenci zubního kazu, vytváří u dětí pozitivní
2. + 4.
6 + 10
Mgr. Zuzana Bazalová
vztah k zubnímu zdraví. Letos se škola poprvé zapojila do pro3.
+
5.
3
+
7
Mgr. Jitka Šimíková
jektu „Sazka Olympijský víceboj“. Cílem je přivést ke sportování
co nejvíce dětí, ukázat jim sport jako zábavu a přirozený životškolní družina
26
Jitka Polášková
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MŮJ BRATR – MOJE SETRA
Moje setra se jmenuje Julie, bude jí
17 let. Je ve druhém ročníku na střední
škole – Gymnázium Uherské Hradiště. Je
tichá, chytrá, pravdomluvná. Někdy zlobí
a pomáhá doma. Je středně vysoká, má
světlé vlasy a je štíhlá. Chodí ráda na procházky a hraje ráda na kytaru. Líbí se mi
na ní všechno.
Robin Tomáštík, 5. ročník
Moje sestra se jmenuje Markéta. Bude
jí 16 let. Chodí do prváku na pedagogickou školu v Kroměříži. Ráda hraje na klavír a kytaru a ráda zpívá a recituje. Má
hnědé, dlouhé vlasy a je hezká. Oči má
zelenohnědé a je akorát vysoká. Je docela
hodná, ale hodně otravuje. Líbí se mi, jak
umí zpívat.
Marie Hlavačková, 5. ročník

na diskotéky, celkem je nemluvná, ráda
někoho provokuje. Má hnědé vlasy, hnědé oči, světlejší pleť. Líbí se mi na ní, že je
starostlivá, a líbí se mi na ní, že se může
podepisovat Denisa Machová, Ing.
Aneta Machová, 5. ročník
Můj bratr se jmenuje Lukáš, má 28 let.
Pracuje u policie. Má hnědé oči, krátké,
hnědé vlasy. Je vysoký a svalnatý. Rád
chodí do práce a provokuje mě. Líbí se mi
na něm, že mě má rád.
Radka Sentlová, 5. ročník
Moje sestra se jmenuje Anežka. Má 9
let. Chodí do 4. třídy. Má zlatohnědé vlasy a nosí brýle, je malá a ráda zpívá. Nejvíc se mi na ní líbí, že umí hezké culíky.
Helena Musilová, 3. ročník

Můj bratr se jmenuje Ondřejek. Má jeden rok a dva měsíce, je doma s mamkou.
Je zatím hodný a nemluvný a malý. Má
modré oči, je hubený a má světlé, krátké
vlasy. Hraje si s hračkami a sleduje reklamy. Nejvíc se mi na něm líbí, že je hezký
a hodný.
Marek Slezák, 5. ročník
Můj bratr se jmenuje Vojta. Má 4 roky.
Rád chodí do školky. Je zlobivý a hezký.
Rád plete z gumiček náramky. Rád si hraje s legem.
Jan Zemek, 3. ročník
Moje sestra se jmenuje Ali. Má 6 let.
Chodí do první třídy. Je hezká, má dlouhé, žluté vlasy. Ráda se dívá na televizi.
Tomáš Krajča, 3. ročník

Můj bratr se jmenuje Adam Martinek.
Má 19 roků, v dubnu oslaví 20. Chodí
do práce, práci má v hospůdce jako číšník. Hraje každý den na ukulele. Je veliký
až moc, na hlavě má drdoly a nosí brýle.
Rád fotí fotky na starý film. Nejvíc se mi
na něm líbí, jak dobře vaří.
Matyáš Martinek, 5. ročník
Moje setra se jmenuje Natálie. Má
14 let. Chodí do 9. třídy na Gymnázium
v Uherském Hradišti. Je chytrá. Má modré oči a blonďaté vlasy. Ráda si čte a chodí
ven. Nejvíc se mi na ní líbí, že je chytrá.
Jaromír Habáň, 5. ročník
Moje setra se jmenuje Denisa. Má
24 let, je středně vysoká. Ráda chodí

V úterý 13. září se žáci naší školy zúčastnili výborně zorganizovaného sportovního dopoledne ve Starém Městě v areálu Rybníček. Děti si zasportovaly a protáhly svá těla.

PROČ MÁM RÁDA PRÁZDNINY
Prázdniny mám ráda, protože si odpočinu od učení. Protože jezdíme na výlety.
A miluji na nich, že je teplo a koupeme se.
Marie Hlavačková, 5. ročník

Je to čas odpočinku. Začíná houbařská
sezóna. Můžeme jezdit a chodit na výlety.
Můžeme si vydělat peníze za brigádu.
Robin Tomáštík, 5. ročník

Mám rád prázdniny, protože nemám
školu a mám čas na svoje volné aktivity,
třeba výlety, koupání, stanování, opékání,
odpočinek, táboření a sbírání turistických
známek.
Matyáš Martinek, 5. ročník

Protože není škola a nemusím dělat
úkoly. Můžeme jezdit na výlety. Máme
čas, který jsme přes školní rok neměli.
Jaromír Habáň, 5. ročník

Prázdniny mám ráda, protože se neučíme, chodíme na výlety a můžeme se
koupat.
Radka Sentlová, 5. ročník
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Protože se nechodí do školy. Mám rád
prázdniny, protože jezdíme na výlety.
Můžu se věnovat věcem, které nemůžu
dělat ve školním roce, např. být na počítači, koupat se.
Marek Slezák, 5. ročník

V první školní den v obřadní síni OÚ vítá
Šárku Malíkovou starosta Aleš Richtr.
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TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE …
Stalo se již jakousi nepsanou tradicí, že
začátek nového školního roku je spojen
s novým celoročním školním projektem.
Každý projekt má pro školu smysl, je velkým přínosem ve vyučovacím a výchovném procesu. Přirozenou cestou rozvíjí
zvídavost žáků, jejich touhu po objevování nového a objasňování neznámého,
upevňuje jejich smysl pro spolupráci,
zodpovědnost. Umožňuje propojovat
poznatky z různých oblastí s tím, s čím
se žáci setkávají v běžném životě, spojuje
učení, hru a zážitek.
Letošní projekt nese název „Ten umí to
a ten zas tohle…“ a je zaměřen na poznávání České republiky z tak trochu jiného
úhlu pohledu. Cílem je představit žákům
významné osobnosti, které nějakým způsobem zasáhly do života naší země, osobnosti, které proslavily Českou republiku
ve světě, ať už na poli sportovním, kul-

BYL JEDNOU JEDEN
ČESKÝ KRÁL

ŽIVOT A DOBA KARLA IV.
V letošním školním roce 2016/2017 reagujeme na významné výročí. 14. května
roku 1316 se narodil český král a římský císař Karel IV. Sedmisté výročí narození si je
dobré připomínat celý rok. Osobnost tohoto významného středověkého panovníka stejně jako doba, ve které žil - přibližujeme
dětem zábavnou a hravou formou. Každý
měsíc budeme nahlížet do středověku,
abychom poznali, jak tehdy žili obyčejní
lidé ve městech a na venkově. Se životem
Karla IV. se děti seznámí prostřednictvím
kresleného seriálu „Příběh Karla IV.“. Čas
vládnutí Karla IV. také připomínají pověsti
přibližující tuto dobu. V časech Karla IV.
se dařilo řemeslům. Alespoň s některými
z nich včetně středověkých povolání se seznámíme v deseti pokračováních. Ve Středověkém slovníčku si každý měsíc vysvětlíme dva pojmy dané doby a to v němčině
a latině. Pracovní listy budou tvořit TRIVIUM /tři předměty vzdělání - psaní, čtení, počítání/ a ještě něco navíc. Výtvarné,
rukodělné, hudební a herní aktivity jsou
pro tento rok nazvány CECHY.
Celoroční hra „SOVÍ ŠKOLA“ - dětská
univerzita je připomenutím jednoho z nejdůležitějších počinů Karla IV. - založení
vysokého učení v Praze. Hrou na vysokou
školu - studiem v pěti semestrech se malí
studentíci dozvědí mnoho zajímavého

Zaměstnanci základní školy Hana Špalková, Mgr. Zuzana Bazalová, Jitka Polášková, Mgr. Jitka Šimíková, Andrea Flíborová, Kateřina Hradilová.
turním, nebo v oblasti vědy a techniky.
Projekt bude realizován v průběhu deseti
měsíců, zapojí se do něj všichni žáci školy
z oblasti zdravovědy, etikety, volby povolání, finanční gramotnosti a umění hrát si.
První semestr: Lidské tělo- dokonalý stroj
/orgány, hra na tělo, kostra, co naše tělo
umí, řeč těla/
Druhý semestr: Člověčina- zásady slušného chování
Třetí semestr: Čím budu – volba povolání
Čtvrtý semestr: Finanční gramotnost- co
to jsou peníze, zboží, jak nakupovat, platební karty
Pátý semestr: O hrách a hraní- oživíme
staré dětské hry, moderní relaxační hry
Jitka Polášková, vychovatelka ŠD

a zakončen bude na slavnostní vernisáži
výstavy v červnu příštího roku.
Mgr. Jitka Šimíková, ředitelka ZŠ a MŠ

CO ČEKÁ DĚTI,
KTERÉ NAVŠTĚVUJÍ
ŠKOLNÍ DRUŽINU?
Plán činností není závazně stanoven,
může být doplněn nebo pozměněn o další činnosti podle počasí, potřeby a přání
dětí. Cílem je dát příležitost dětem k naplnění volného času a seberealizace. Hlavní náplní je učit a vést děti k poznávání
,,sebe sama“, umění komunikace s druhými, k mezilidským vztahům, vážit si práce
druhých i své, pěstovat v dětech správné
návyky ke zdravému životnímu stylu.

Žáci v nově rekonstruované třídě v přízemí budovy školy.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská školka na výletě s paní učitelkou Marií Úrichovou a Jarmilou Lačňákovou.
„V ZÁŘÍ, V ZÁŘÍ, SLUNCE ZÁŘÍ, PODZIM BUDE V KALENDÁŘI…“ Jak se zpívá v této dětské písničce, léto skončilo
a všichni jsme se po prázdninách těšili do mateřské školy. Paní
učitelky, rodiče, ale nejvíce děti, na které tam čekaly hračky, kamarádi, plno her a zábavy. Některé z nich prostředí už dobře
znaly, pro jiné byl ale nástup do „mateřinky“ velkou změnou,

Třída Berušek.
„JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA!“ Aby to bylo v naší mateřské škole skutečně prima, o to usilují ale všichni zaměstnanci školy. Ve školním roce
2016/2017 pracují v MŠ pod vedením paní ředitelky Mgr. Jitky
Šimíkové paní učitelky Věra Veselá, Jarmila Lačňáková, Marie
Úrichová a jako školnice paní Jana Ošívková. Velkou výhodou
naší mateřské školy je vlastní školní jídelna, kde pracují pod vedením Mgr. Zuzany Bazalové paní Zdeňka Kylhofová, Antonie
Blahová a Hana Špalková. Mateřská škola také pokračuje v programu „školní mléko“ a využívá nabídky dodávky mléčných
výrobků ve snížených cenách. Touto cestou si dovoluji poděkovat mamince paní Maternové za pomoc a spolupráci při organizaci a výdeji mléčných výrobků.
Do mateřské školy byly i letos přijaty všechny přihlášené děti,
takže jsou rodiče i my spokojeni, že jsme nikoho nemuseli od-
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prvním odloučením od maminky. Děti byly rozděleny do tříd
mladších Berušek a starších Mravenečků. Spolu jsme se nasmáli
při vyprávění zážitků z prázdnin, cestování a radovánek u vody.
A copak je tu nového? Mravenečky přivítala nová paní učitelka
Maruška, kterou si děti už velmi oblíbily.

mítnout. Mateřskou školu v letošním školním roce navštěvuje 36 dětí. Do základní
školy nám z MŠ odešlo k 1. září deset dětí
a přijato bylo čtrnáct nových dětí. První
dny si s novými dětmi v MŠ hrály i jejich
maminky, ale dnes už se na tvářičkách,
jak říkáme „našich Berušek“, objeví slzičky jen zcela náhodou. Starší děti ve třídě
„Mravenečků“ se už do školky po prázdninách podle jejich slov velmi těšily a také
se hned v prvních dnech aktivně zapojily
do výzdoby celé školky. Na naší nové školní zahradě si nejraději hrajeme v altánu,
na pískovišti a radujeme se z babího léta.
Máme hodně práce se sbíráním jahůdek
a poznáváním bylinek. Třeba nás ještě
v říjnu čeká příjemné podzimní počasí
a déšť ještě chviličku počká.

Děvčátka ze třídy Mravenečků.

Podzim / 2016
„VE ŠKOLCE JSME KAMARÁDI, MÁME SE TU SPOLU
RÁDI!“ Všechny děti se naštěstí v mateřské škole rychle adaptovaly v rámci adaptační nabídky a v záplavě nabídnutých činností, kdy se jim snaží paní učitelky dát zapomenout na stesk po mamince a svých nejbližších, a také se především hravou formou
naučit mnoho nového pro život. Aby i maminky měly klid, že je
jejich „zlatíčko“ v těch nejlepších rukou, zveme všechny rodiče
na pravidelná tvoření rodičů a dětí. Společně se svými dětmi si
vyzkouší maminky a tatínkové některé činnosti v oblasti výtvarné a pracovní. Měsíc září je u konce a podzim tady. Slunečné

dny už budou jen vzácností, deště a chladna bude stále víc. My
ale budeme i v těch deštivých a chladných dnech hledat sluníčko a pohodu třeba v písničce, obrázku nebo básničce, v pohlazení či úsměvu. Všem občanům přejeme co nejdelší „babí léto“
a k tomu ještě pohodový podzim bez nemocí a nachlazení, bez
starostí a problémů.
Děkujeme všem, kteří s námi v mateřské škole spolupracují
a jakkoli nám pomáhají.
Věra Veselá, vedoucí učitelka MŠ Huštěnovice

OTEVŘENÁ KNIHOVNA V NAŠÍ ŠKOLCE
Když navštívíte místní školku, první upoutají vaši pozornost
vystavené práce dětí všude kolem vás. Já jsem si všimla ovšem
něčeho jiného - „Otevřené knihovny“. Možná jste slyšeli o neziskovém projektu KnihoBudka, který má vysloužilé telefonní
budky proměnit v bezplatnou veřejnou knihovnu. Začátkem
května první Knihobudka začala sloužit k půjčování a výměně knih ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti, druhá
je na Masarykově náměstí u pošty. Jde o knihy, které si lidé už
přečetli, nechtějí je vyhodit a které mohou posloužit ještě jiným
čtenářům.
Mne napadlo, že vlastně naše paní učitelky v mateřské školce
tyto knihobudky předběhly. Nápad paní učitelky Jarmily Lačňákové se ujal a jejich Otevřená knihovna funguje už daleko delší
dobu. Děti si tu mohou půjčit knížku a po přečtení s rodiči nebo
staršími sourozenci ji zase vrátí a přinesou nějakou jinou na půjčení pro další děti. Paní učitelky v mateřské školce učí naše nejmenší děti knížek si vážit a také poctivě je vrátit.
Alena Bazalová

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Obecní úřad bude naposled pro veřejnost otevřen 19.12.2016 do 17 hodin
První úřední den v novém roce bude 2.1.2017
Poplatky v hotovosti budou přijímány do 18.12.2016
Bezhotovostně lze platby provádět do 31.12.2016
Děkujeme za pochopení
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„NIC NEČINÍ ČLOVĚKA LIDŠTĚJŠÍM NEŽ LÁSKA KE ZVÍŘATŮM.“
(HENRY FIELDING)

Většina z nás má nějakou zálibu, nějakého koníčka. Stále
usměvavá a opálená Bohdanka Borovičková má přímo koně.
O zvířata se začala zajímat sotva začala chodit. Každého
pejska chtěla obejmout a rodiče měli co dělat, aby ji uhlídali. V pěti letech dostala k Vánocům křečky, potom andulky.
Dalším jejím přáním bylo mít psa. Přání se jí vyplnilo. Prvním pejskem byl kokršpaněl Žeryk, ale jejím velkým přáním
bylo mít koně. Na otázku „mami, koupíte mi koně?“, rodiče
odpovídali: „až ti bude osumnáct, kup si třeba koně“.
Dětská léta uběhla a narodila se jí
dcera Lada. Ve snaze dopřát dceři
to, po čem ona
jako dítě toužila,
ve svých třiadvaceti letech si pořídila svého prvního
koně. Zaujal ji mladý hřebeček u pana
Maliny ve Starém
Městě. Nádherný
ryzák s bílou lysinou, jménem Nordstár a k němu si pořídila poníka.
Dnes jí ve výběhu běhají čtyři velcí
koně a tři poníci.
Mezi nimi je i poník, který byl odebrán Státní veterinární správou lidem, kteří se o něj špatně
starali. Je u ní v náhradní péči.
Bohdanka chová kromě koní také kozy. Kozí mléko je velice zdravé. Vyrábí z něj výbornou delikatesu ve formě kozího
sýru, který je vhodný k masům, na chleba nebo k nakládání. U nich na dvorku najdeme také prasátka, králíky, čínské
kachny, zdrobnělé slepice, perské kočky, a jak ona sama říká,
dvorové kočky na myši. Chová také různé druhy papoušků.
Kolem zvířat je práce pořád dosti. Nějaká dovolená u moře
jí nehrozí a ani po ní netouží. Každý den musí nachystat krmení, v létě naséct trávu. Krmí dvakrát denně a také pravidelně dvakrát denně dojí kozy. Ráno všechna zvířata vypouští do výběhů a večer je zase všechna zavírá do stájí. Koně je
nutné hřebelcovat, pečovat o kopyta a jezdit na nich. Kolem
papoušků a drobnochovu chodí jen jedenkrát denně.
Pečovat o zvířata jí pomáhá dcera Lada, ale ta už má své starosti a jiné zájmy. V péči o zvířata pomáhá také neteř Dagmar
nebo sestra Dáša. Maminka má na starosti drůbež a pomáhá
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na zahradě. Nejdůležitější pomoc a podpora je přítel Květoš,
bez něhož by to, co dělá, nezvládla ani fyzicky a ani psychicky.
Je to neuvěřitelně namáhavá práce, přesto všechno ještě
připraví své miláčky třeba na jízdu králů do Vlčnova, Kunovic, Hluku, Skoronic, Kyjova nebo Strážnice. V loňském roce
dokonce byla pozvaná se svými koníčky na slavnosti NAVALIS do Prahy, což byla přehlídka jízd králů, kde jeli za Hluk.
Takže se její koně prošli i po Karlově mostu a dalších národních památkách.
Občas odvezou
nějakou
svatbu
nebo oslavu. Její
koníčci rádi vozí
děti na dětských
dnech a různých
akcích. Není snad
v
Huštěnovicích
akce, kde by naše
děti
nepovozila.
Například
dětský den u muzea,
při koštu burčáku
nebo při ukončení
školních prázdnin
na hřišti. Tradiční
je projížďka kočárem po vesnici
s rodáky.
„Od zvířat se
učím celý svůj život. Zvířata jsou
tak chytrá, že si říkám, že jsou někdy chytřejší než lidé. Naučila mě vážit si přírody. Myslím si, že všichni lidé by měli víc
se snažit rozumět přírodě a neubližovat zvířatům, příroda je
spravedlivá a zvířata tu byla dřív než lidé.“
Lásku zvířata dávají najevo pouze tomu, kdo jim lásku poskytne. Jak se člověk ke zvířeti chová, tak zvíře lásku oplácí.
Občas jim i vynadám, ale zvířata neodmlouvají, jsou trpělivá
a chápavá a snad proto je miluji.
Se zvířaty si vykládám víc než s lidmi, protože s nimi trávím mnohem více času. Nejvíc mi rozuměl a komunikoval se
mnou můj věrný pes Sebastián. Ten snad rozuměl všemu, co
jsem řekla. Bylo to až neuvěřitelné.
Ráda jezdím s koňmi do přírody. Taková vyjížďka je nejlepší relax co znám. A je pravda, že z koně je pohled na svět
nejkrásnější.“
Přeji Bohdance, aby si našla čas k odpočinku, relaxaci
a snění, a jak jinak, než se svými miláčky. Oči zvířete mají
schopnost mluvit tím nejkrásnějším jazykem na světě.
Alena Bazalová

Podzim / 2016

FARNOST
www.farhustenovice.webnode.com

POZDRAV
SPOLUOBČANŮM
HUŠTĚNOVIC
Milí spoluobčané, srdečný pozdrav
Vám všem, od dětí až po nejstarší,
zvláště nemocným a trpícím. Od dubna tohoto roku přijíždím do Huštěnovic ze Starého Města. Věřím, že
Boží prozřetelnost skrze rozhodnutí
olomouckého arcibiskupa, mne poslala do této farnosti, abych se staral
o duchovní potřeby Vás všech. Děkuji mnohokrát za přijetí, laskavost
a upřímnost.
K 1.4.2016 došlo k výměně kněží v naší farnosti. P. Dr.IClic. Mariusz Sienkowski je
Děkuji všem za modlitbu a každou ve svém novém působišti v Trnavě u Zlína a duchovním správcem farnosti se stal
pomoc podporující mou pastorační P. Mgr. Miroslav Suchomel, který působí ve Starém Městě.
práci. Přicházím k vám se svou dobrou vůlí a srdcem na dlani. Chci se
snažit, jak mi to dovolí mé zdraví a čas, sloužit a pomáhat
Vám na Vaší životní cestě v těžkých i radostných chvílích,
i na cestě k věčnému společenství s Bohem. Chci pokračovat v tom dobrém, co mí předchůdci, zvlášť otec Zdeněk
a otec Mariusz, uskutečňovali ke slávě Boží a ke spáse Vás
všech.
Děkuji Vám za pochopení a milosrdenství vůči mně,
mým lidským slabostem i mé „nestíhačce“.
Jsem rád, že se v Huštěnovicích mohu spolehnout nejen na spolupracovníky z řad farníků, ale i z řad spoluobčanů, zastupitelů obce, včetně pana starosty i paní místostarostky.
Každému z Vás, milí přátelé, Vaším rodinám, sousedům
a známým ať Bůh žehná!
P. Miroslav Suchomel, duchovní otec farnosti

7. května 2016 v Katedrále sv. Václava v Olomouci, obdržely čtyři ženy z naší farnosti z rukou arcibiskupa olomouckého
a metropolity moravského Jana Graubnera, jako projev uznání
a vděčnosti za aktivní a nezištnou práci pro církev, řád sv. Jana
Sarkandera. Mezi vyznamenanými byla Vlasta Opravilová ze
Sušic, Milada Veselá, Petra Valentová a Marta Číhalová. Poslední jmenovaná obdržela vyznamenání již podruhé. Kéž tato projevená pozornost přinese kousek radosti a je také povzbuzením
k dalšímu úsilí o budování krásného společenství Kristovy církve.
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HODNOSTI A TITULATURA DUCHOVNÍCH HODNOSTÁŘŮ
V KATOLICKÉ CÍRKVI
Mnohdy narazíme na problém, jak titulovat církevní hodnostáře, se kterými
se setkáváme při jejich návštěvě například ve farnosti nebo na jiných místech.
Na webové stránce Církevní historie (katolická) se dají získat dostačující a užitečné informace. Kdo má o tuto problematiku zájem, může navštívit webové stránky
na adrese:
http://www.cirkevnihistorie.estranky.
cz/clanky/znaky-a-tituly-katolickych-duchovnich.html
PAPEŽ, KARDINÁL, PATRIARCHA,
ARCIBISKUP, NUNCIUS, PRIMAS,
METROPOLITA, PRELÁT PAPEŽSKÉ
KOMORY, BISKUP /sídelní, koadjutor, pomocný, titulární, emeritní a regionální/, ADMINISTRÁTOR DIECEZE,
BISKUPSKÝ VIKÁŘ, APOŠTOLSKÝ
VIKÁŘ, OPAT NULLIUS, APOŠTOLSKÝ PRONOTÁŘ, PAPEŽSKÝ DOMÁCÍ PRELÁT, KAPLAN JEHO SVATOSTI,
OPAT, GENERÁL ŘÁDU, GENERÁLNÍ VIKÁŘ, PROBOŠT, DĚKAN KAPITULY, ČESTNÝ PAPEŽSKÝ KOMOŘÍ,
ČESTNÝ KAPLAN JEHO SVATOSTI,
KANOVNÍK, PŘEVOR - QUARDIÁN,
REKTOR, DĚKAN - VIKÁŘ.
ADMINISTRÁTOR FARNOSTI – kněz
provizor, který z rozhodnutí biskupa, dočasně řídí uprázdněnou farnost. Po jmenování se může stát farářem v dané farnosti. Používá pouze znak farnosti.
FARÁŘ – kněz, který samostatně spravuje nejnižší církevní obvod (farnost).
Je pověřen sídelním biskupem a stará se
o svěřenou farnost po stránce administrativní i náboženské. Titul Veledůstojný
nebo Důstojný pán /Vldp. – Dp./, oslovení Důstojný pane, civilně pane faráři,
nebo otče, případně latinsky pater/otec.
Farář může být diecézní (světský) kněz
nebo řeholník.
P. Pater = otec, řeholní kněz. V běžném
životě křesťanů se používá i jako titul
diecézního kněze. Frater = bratr, řeholník,
který není knězem.
R. D. Reverendus Dominus = důstojný
pán, diecézní kněz. V běžném životě se
používá Pater. Titul se používá od roku
2000.
Znak faráře: na štítu erb farnosti, který
má dělený, půlený nebo čtvrcený s rodovým nebo osobním erbem. Nad štítem
je černý klobouk s 1 černým střapcem
na každé straně.
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Každoročně při procházení obcí rodáci navštíví také kostel sv. Anny, kde je místostarostka Petra Valentová seznámí s historií.
KAPLAN – Farní vikář, původně kněz
v kapli. V katolické církvi nejnižší kněžská hodnost, pomocník faráře nebo děkana, kterému je podřízen. Titul Velebný
pán nebo Důstojný pán /Vp. – Dp./, oslovení Důstojný pane, civilně pane kaplane,
nebo otče, případně latinsky pater /otec/.
Může jím být novosvěcenec, kněz v důchodu nebo kněz pověřený ještě jinými
úkoly /např. vyučováním na fakultě, službou v nemocnici, ve vězení apod./.
Každý vysvěcený kněz /od kaplana
po papeže/ nosí odznak kněžství - štolu
kolem krku přes obě ramena.
Znak kaplana: na celém poli štítu používá svůj rodový nebo osobní erb a nad
znakem má černý klobouk s 1 střapcem.
Kaplan nepoužívá znak farnosti, protože
nemá žádnou jurisdikci /pravomoc/.

ni štolu z levého ramene k pravému boku.
Znak jáhna: na celém poli štítu používá
svůj rodový nebo osobní erb a nad znakem má černý klobouk bez šňůry a střapců. Jáhen nepoužívá znak farnosti, protože nemá žádnou pravomoc.
Seminarista Ctihodný pán /Ct. p./,
oslovení Ctihodný pane.
Řeholník - nekněz, Ctihodný bratr /Ct.
br./, oslovení Ctihodný bratře.
Představená řeholnice /např. převorka/,
/Ct. m./, oslovení Ctihodná matko.
Řeholnice Ctihodná sestra /Ct. s./, oslovení Ctihodná sestro.

HODNOSTI
DUCHOVNÍCH OSOB,
KTERÉ NEMAJÍ KNĚŽSKÉ
SVĚCENÍ, ALE PŮSOBÍ
VE FARNOSTI

Pastorační asistent/ka, laik, který /která/ z pověření faráře vykonává ve farnosti
různé služby. Zajišťuje chod kanceláře farního úřadu.
Ministrant, pomocník kněze při mši
svaté a obřadech.
Akolyta, ministrant pověřený podáváním svatého přijímání. Při mši svaté
přináší evangeliář, pokud není přítomen
jáhen.
Lektor, ministrant nebo pověřený laik
(muž nebo žena), který čte lekci čtení
z Písma Svatého při mši svaté a při obřadech. /Použito z Církevní historie katolické/
Ing. Josef Slezák

Jáhen /nejnižší duchovní svěcení/ Ctihodný pán /Ct. p./, oslovení Ctihodný
pane. Jáhen může být trvalý nebo dočasný. Jáhen může vykonávat některé svátostné obřady (křest, svatbu), pohřební obřad
a části bohoslužby /bohoslužbu slova/,
nesmí sloužit mši svatou a zpovídat. Jáhen nosí při obřadech bílou albu a přes

LAICKÉ OSOBY, KTERÉ
NEMAJÍ ŽÁDNÉ SVĚCENÍ,
ALE PŮSOBÍ VE FARNOSTI

Podzim / 2016

VZPOMÍNKA
S blížícím se výročím narození nedávno zesnulého spoluobčana pana Otakara
Neorala dovolím si zavzpomínat. Spousta
z nás si jej vybaví jako pána drobné postavy, slušného vystupování, kostelníka,
pracovitého zahrádkáře, vinaře a dlouholetého předsedu a člena místní organizace
KDU-ČSL.
Profesí byl stavař a jeho koníčkem bylo
cestování a poznávání historie, kultury,
přírodních krás i významných architektonických staveb Čech, Moravy, Slovenska
i v zahraničí.
Měl velký zájem o obec, její historii
a především historii spojenou s křesťan- Pan Otakar Neoral přebírá pamětní list u příležitosti loňského setkání rodáků.
stvím, kterou potvrdil sepsáním knihy
to, co možná nevíte a co by stálo za zmínku. Mnohým z Vás, tak
„Od minulosti k současnosti v huštěnovské farnosti“. Knihu vyjako panu Neoralovi, učarovala atletika. Nevím však o nikom,
dal k 100. výročí předání klíčů od fary a kostela a k 790 letům
kdo by z rukou předsedy mezinárodního olympijského výboru
vzniku obce Huštěnovice.
Juana Antonia Samaranche převzal v roce 1983 medaili za mnoInicioval restaurátorské práce na kříži z roku 1946, který zbuhonásobnou účast v běžeckém závodu Velká Kunratická, která
dovali a nechali vysvětit jeho rodiče jako poděkování za Boží
v tom roce slavila 50. výročí vzniku. Přál bych naší obci hodně
ochranu rodné obce Huštěnovice po dobu válečných let 1939 takových občanů.
1945.
Aleš Richtr, starosta obce
Nechci zde psát jeho životopis, ale rád bych Vám o něm sdělil

PŮLNOČNÍ MŠE V KOSTELE SV. ANNY V HUŠTĚNOVICÍCH BUDE
24. PROSINCE 2016. ZAČÁTEK MŠE VE 21 HOD.
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ŠKOLÍCÍ KURZ PRVNÍ POMOCI PRO DĚTI
V polovině dubna jsme připravily
pro naše děti další pokračování oblíbeného školení. Stejně jako v uplynulých letech přišlo mnoho zájemců. Děti se velmi aktivně zapojovaly
do řešení všech záchranářských situací a také závěrečný test splnily téměř
všichni na jedničku. Naše členky napekly bábovky a štrúdly, po kterých se
o přestávce jen zaprášilo. Myslím si, že
se tato akce dětem líbila, paní lektorka Andrea Ptáčková dokáže děti vždy
zaujmout. V příštím roce bychom
chtěly školení opět zopakovat. /Pozn.
redakce: Místnímu spolku ČČK byla
z rozpočtu obce poskytnuta na rok
2016 dotace ve výši 15 tisíc korun/.
Ludmila Smýkalová,
předsedkyně ČČK

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Už devátým rokem jsme uspořádaly Rybářské závody pro
děti. Z rána nás trochu potrápilo počasí, ale nakonec se umoudřilo a tak dorazili i první rybáři.
I tento rok jsme pro děti, které nerybaří, připravily několik
zábavných a poučných stanovišť okolo rybníku Mokřad, kde
byly děti odměněny malou sladkostí. Děti tak mohly strávit
příjemné dopoledne v přírodě. Dětských závodů se nakonec zúčastnilo 20 dětských rybářů v doprovodu rodičů.
Na stupních vítězů se umístila jako první Agátka Ižvoltová,
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druhé místo obsadil Tomášek Maňásek a na třetím místě se
umístila Dianka Richtrová.
Pro vítěze závodů byly připraveny ceny, které nám připravil
a věnoval náš dlouholetý spolehlivý partner pan Ing. Zdeněk
Habáň. Letos to měli rybáři opravdu velmi těžké, ryby téměř nebraly. Ale přesto bylo několik ryb úspěšně uloveno. Pro všechny
děti bylo připraveno malé občerstvení.
Ilona Čechmánková

Podzim / 2016

ZÁJEZD DO OSTRAVY
Výbor ČČK uspořádal 14. května pro
naše členky a jejich rodinné příslušníky
zájezd do Ostravy Landek parku Petřkovice a Ostravy Dolních Vítkovic. V Petřkovicích jsme navštívili Hornické muzeum.
Na začátku jsme sfárali do dolu a strávili
pod zemí zhruba jednu hodinu. Poznali
jsme, že práce horníků je opravdu extrémně náročná. Bylo to velmi zajímavé, jak
pro dospělé účastníky, tak pro děti.
V Landek parku jsme si ještě prohlédli Muzeum záchranářů. Toto muzeum je
zaměřeno především na vybavení všech
záchranářských složek od začátku 20. století až po současnost.
V Landek parku jsme všichni společně
poobědvali v místní restauraci Harenda
u Barborky. Po obědě jsme měli krátký
rozchod. Děti se povozily vláčkem a na lanové dráze, dospělí měli možnost prozkoumat nádherné prostředí parku. Kolem druhé hodiny jsme přejeli do Ostravy Dolních Vítkovic. Dolní Vítkovice jsou obrovský průmyslový areál,
který se v posledních letech mění ve velkou turistickou atrakci
Ostravy. V rámci této zastávky jsme navštívili Velký svět techniky. Všem se nám zde moc líbilo, jelikož jsme načerpali spoustu
nových informací z různých oblastí vědy a techniky, např. jak
se taví ocel /mohli jsme si vylisovat vlastní lžičku, která nám
zůstala jako praktický suvenýr/. Dále jsme se zúčastnili ukázky
v chemické laboratoři kouzla s dusíkem, někteří se dokonce stali
i asistenty při pokusech. Neméně zajímavá byla i laboratoř s mikroby. Děti si mohly opět vyzkoušet různé atrakce typu výcvik
kosmonautů nebo dětský koutek.

Prošli jsme i malou část bývalého průmyslového areálu, kde
se těžilo uhlí a vyrábělo surové železo. Nyní huť slouží jako
vzdělávací, školící a kulturní centrum. Nad tímto areálem se vypíná nádherná skleněná vyhlídková věž s kavárnou Tower Bolt,
kterou v roce 2012 slavnostně otevřel Usain Bolt v rámci jeho
návštěvy Ostravy při účasti na mítinku „Zlatá tretra“.
Zpět domů do Huštěnovic jsme se vrátili asi v 19 hodin.
Zájezd byl plně obsazen. Celkem 50 účastníků, z toho 22 dětí
a 28 dospělých. Většina účastníků byla po náročném dni příjemně unavena, ale v každém případě s pocitem úspěšně stráveného dne. Zájezd byl velmi zdařilý, poučný a většina účastníků
se jistě připojí k dalším zajímavým plánovaným zájezdům, které
budou pořádat členky ČČK v Huštěnovicích.
Ilona Čechmánková

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Tradičně se 30. dubna s radostí připojujeme k aktivní účasti
na akci „Pálení čarodějnic“.
Letos tomu nebylo jinak. Rády jsme vyšly vstříc předsedovi
TJ SOKOL Huštěnovice Ing. Zdeňku Hrubošovi, který nás požádal o výpomoc při organizaci programu.
Vytvořily jsme několik stanovišť s atrakcemi pro děti. Za ak-

tivní účast byly děti odměněny sladkostí. V letošním roce jsme
přidaly novou atrakci. Jednalo se o hod na žebřík se dvěma svázanými míčky. Tuto atrakci si oblíbily všechny věkové kategorie. Počasí nám přálo, což podpořilo velmi početnou účast dětí
a obyvatel Huštěnovic.
Ilona Čechmánková, jednatelka ČČK
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ZÁJEZD ČČK DO ČEJKOVIC

V sobotu 1.října nás vítalo krásné a slunečné ráno. V tento den se členky ČČK vydaly na zájezd do Čejkovic. Již delší
dobu jsme uvažovaly o návštěvě zdejší ojedinělé výrobny bylinkových čajů a přírodního koření. A tak jsme se rozhodly
tento nápad zrealizovat.
Cesta nám trvala něco přes hodinu. V deset hodin jsme
všichni stanuli v areálu SONNENTORU. Je to velmi pěkně
zrekonstruovaná rozsáhlá budova. Každého z nás, a to nejen ženy, ale i muže zaujali zdejší velké skladovací prostory,
čistota a množství bylin, které zde zpracovávají. Všechny
místnosti byly nasyceny pronikavou vůní sušených bylinek.
Prohlídka byla zahájena krátkým filmovým dokumentem
o zrodu firmy, jejím zakladateli a myšlenkách využití přírodních zdrojů bez chemie. Měli jsme možnost ochutnat zdejší
výrobky v prostředí příjemné kavárny a prohlédnout si zá-

honky s čerstvými bylinkami.
Po obědě jsme si podle plánu prošli zdejší známé Templářské sklepy. Průvodkyně nás provedla podzemními chodbami, seznámila s historií sklepů i se současnou produkcí vína.
Po té jsme dostali několik vzorků lahodného moku k degustaci a možnost zakoupení si některých druhů lahvového
vína.
V blízkosti těchto sklepů se nachází domek, ve kterém žil
několik let T. G. Masaryk. Je to takové malé muzeum, věnované významnému člověku, jakým byl tento prezident. Místní
paní správcová nám poodhalila některé detaily ze života Masaryka, o nichž se moc mezi lidmi neví. Byla to moc zajímavá
návštěva, kterou jsme zakončili program našeho sobotního
výletu. Domů jsme se vrátili s pocitem hezky prožitého dne.
Ludmila Smýkalová

Občané navštívili rovněž Hanácký skanzen Příkazy, Loštice
a hrad Bouzov. Zájezd organizoval pro změnu Muzejní spolek.

V muzeu předváděla Marie Bilíková výrobu figurek z kukuřičného šustí.
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TJ SOKOL
www.hustenovice.cz/sdruzeni-a-spolky/uvod
Muži Huštěnovic jsou dlouholetým účastníkem Okresní
soutěže. Většinou se pohybovali v horních patrech tabulky,
ale v posledních letech tomu bylo spíše naopak. Výjimkou
byla uplynulá sezóna, která se velmi povedla. Až na sérii proher v samotném závěru sezóny se Huštěnovicím dařilo a důkazem může být konečné 4. místo.
Od nové sezóny už se bohužel nebudeme moci opřít o výkony našeho dlouholetého spolehlivého kanonýra Luboše
Puškáče, který ukončil sportovní kariéru. Realizační tým
opustil trenér a vedoucí v jedné osobě Josef Zlámalík. Oběma
tímto děkujeme za obětavou práci, kterou pro Huštěnovský
fotbal odvedli.
Naopak k týmu se i díky velmi dobrým vztahům s Jiskrou
Staré Město přidali Jirka Melichárek, Zdeněk Čevora, Jirka
Zambal, Tomáš Křivák a Tomáš Vlček. Většinu z nich jste
v týmu Huštěnovic mohli vidět již v minulé sezóně, ale to byli
pouze na hostování. Nyní jsou již definitivně našimi hráči.
Realizační tým rozšířili Rostislav Zlámalík st. a Jan Hruboš,
kteří se střídají ve funkci vedoucího týmu a během zápasů
vypomáhají trenérovi Pavlu Černému.
V nové sezóně jsme chtěli navázat na dobré výsledky z loňska, ale je tomu přesně naopak. V prvním kole jsme na našem hřišti přivítali Polešovice. Musíme přiznat, že soupeř
byl lepší a zaslouženě vyhrál 3:1 /naši branku vstřelil Petr
Straka/. Následně jsme odehráli derby v Babicích, kde jsme
opět prohráli 1:3 /Marek Střítecký/. Další utkání jsme doma
sehráli s Popovicemi a opět jsme se bodů nedočkali. Prohráli jsme 0:2. Poté jsme k dalšímu utkání zajížděli na Košíky.
V improvizované sestavě jsme byli favorizovanému soupeři

důstojným soupeřem, ale výsledkem byla opět prohra 1:3 /
Jiří Melichárek/. Nezvládli jsme ani následující domácí zápas
se sice vedoucí, ale oslabenou Ostrožskou Lhotou, se kterou
jsme prohráli 1:2 /Marek Střítecký/. V Mařaticích jsme sice
brzy vedli 1:0, ale vedení jsme neudrželi a prohráli opět 1:2 /
Marek Střítecký/. V tomto utkání jsme navíc přišli o brankáře
Davida Kulhavého, který se zranil. V následujícím domácím
zápase jsme konečně naplno bodovali, když jsme porazili tým
Tupes 4:1 /Aleš Vaverka, Jan Petrželka, Lubomír Puškáč, Jiří
Melichárek/. Po tomto domácím zápase nás čekala série tří
venkovních zápasů. Nejprve jsme zavítali k dohrávce prvního
kola na půdu nováčka soutěže z Velehradu, se kterým jsme
po řadě neproměněných šancí smolně prohráli 2:1, kdy jedinou branku vsítil Lubomír Puškáč. Neproměňování šancí se
nám stalo osudným i v dalším zápase, tentokrát na půdě Kostelan, kde jsme cennou výhru ztratili až v samotném závěru
a nakonec si odvezli alespoň bod za remízu 1:1 /Marek Střítecký/. V posledním zápase v Traplicích se k nám konečně
přiklonilo i střelecké štěstí a odvezli jsme si cennou výhru 0:3
/Pavel Černý, František Silný, Petr Kanyza/. Do zápasu proti
Tupesům a Velehradu naskočil také Lubomír Puškáč, který
v létě ohlásil konec aktivní kariéry, ale po sérii nepříznivých
výsledků se rozhodl vypomoci týmu. Po uzávěrce vydání tohoto zpravodaje tak zbývá odehrát poslední zápas podzimní
části sezóny na domácí půdě s týmem Částkova, ve kterém
se budeme snažit navázat na bodové zisky z posledních dvou
zápasu a částečně tak vylepšit podzimní bilanci.
Pavel Černý, trenér

stojící zleva: Jan Grebeníček, Oliver Ižvolt, Jakub Malík, Pavel Korvas, Zdeněk Klapil,
Adam Kalina, Dominik Šmíd, sedící zleva: Tomáš Maňásek, Petr Abschneider, Jan Zemek a Veronika Bakalíková, trenéři Petr Malenovský a Marek Kryška.

Zdeněk Klapil
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PŘÍPRAVKA

Veronika Bakalíková

TJ Sokol Huštěnovice ve své sportovní a kulturní činnosti se zaměřuje
na výchovu mládeže v rozvoji pohybových aktivit a cvičení základních dovedností fotbalových činností. Bohužel
pro sezónu 2016/2017 se nepodařilo
udržet družstvo žáků a v současné době
v TJ Sokol Huštěnovice působí pouze družstvo přípravky. Družstvo žáků
v dané věkové kategorii bohužel nebylo
možné seskládat. Tyto děti se formou
přestupů začlenily do družstev v okolí,
zejména do Babic a Traplic.
Družstvo přípravky je v současné
době stabilizované. Oproti minulé sezóně opustil tým jen Marek Slezák.
Ostatní děti zůstaly spolu pohromadě a trénují v úterý a pátek na hřišti
v Huštěnovicích. Družstvo přípravky
se skládá ze 14 dětí, z nichž děti, které
navštěvují 1. ročník ZŠ Huštěnovice,
se pomalu do týmu začleňují. Dostávají
příležitost vyzkoušet si atmosféru soutěžního fotbalového utkání v plné míře.
Děti jsou snaživé, pracovité a bojovné.
V současné době přípravka začíná sklízet první úspěchy. Z šesti soutěžních
utkání se jim podařilo třikrát zvítězit
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a třikrát prohrát. Sled utkání byl Ořechov 10:4, Stříbrnice 10:1, Babice 0:5,
Nedakonice 6:9, Kostelany nad Moravou 6:1 a Spytihněv 1:19. Po uvedených výsledcích patří týmu průběžné
5. místo v rozehrané soutěži. Čeká nás
ještě jedno utkání v Polešovicích a uvidíme, jaké konečné umístění po podzimní části se podaří přípravce dosáhnout. Příslibem do budoucnosti je také
spousta dětí ve věku pět až sedm let,
které chodí na hřiště a pomalu se začínají učit první dovednosti s míčem. Pokud návštěvnost dětí bude pokračovat
v podobném počtu, do budoucnosti nemusíme mít o mládež v Huštěnovicích
obavy, zejména v kategorii přípravky.
Ze současného silného obsazení družstva přípravky by se mohlo časem opět
podařit seskládat družstvo žáků, což
bychom si všichni moc přáli. Děkujeme
rodičům za trpělivost při dosahování
uspokojivých výsledků a za pomoc při
přípravě soutěžních utkání a tréninků.
Mgr. Petr Malenovský,
Mgr. Marek Kryška

Tomáš Maňásek
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AKCE V ROCE 2017
28. LEDEN
29. LEDEN

SOBOTA
NEDĚLE

MAŠKARNÍ PLES
DĚTSKÝ KARNEVAL

4. ÚNOR
12. ÚNOR
13. ÚNOR
14. ÚNOR
25. ÚNOR

SOBOTA
NEDĚLE
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
SOBOTA

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD SKIAREÁL BÍLÁ
VALNÁ HROMADA ČČK
JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
FAŠANK

8. BŘEZEN
11. BŘEZEN
13. BŘEZEN
18. BŘEZEN
26. BŘEZEN

STŘEDA
SOBOTA
PONDĚLÍ
SOBOTA
NEDĚLE

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI PRO DĚTI
BURZA KNIH
ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI PRO DOSPĚLÉ
BESEDA S DŮCHODCI

8. DUBEN
9. DUBEN
9. DUBEN
22. DUBEN
28. DUBEN
29. DUBEN

SOBOTA
NEDĚLE
NEDĚLE
SOBOTA
PÁTEK
SOBOTA

KOŠT VÍNA
VELIKONOCE V MUZEU
VYNÁŠENÍ MORENY
ZÁJEZD - KRAKOV
PIETA K OSVOBOZENÍ OBCE
PÁLENÍ ČARODĚJNIC

14. KVĚTEN

NEDĚLE

BESEDOVÁNÍ V MUZEU - DEN MATEK

3. ČERVEN
4. ČERVEN
4. ČERVEN
5. ČERVEN
7. ČERVEN
17. ČERVEN
17. ČERVEN
30. ČERVEN

SOBOTA
NEDĚLE
NEDĚLE
PONDĚLÍ
STŘEDA
SOBOTA
SOBOTA
PÁTEK

BESEDOVÁNÍ V MUZEU - VÍKEND PAMÁTKOVÝCH DOMKŮ
DĚTSKÝ DEN - VÍKEND PAMÁTKOVÝCH DOMKŮ
VÝSTAVA ŠKOLNÍCH PRACÍ ZŠ A MŠ
PASOVÁNÍ NOVÝCH ČTENÁŘŮ
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
SETKÁNÍ RODÁKŮ
ODPOLEDNE PŘI MUZICE U MUZEA
UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V OBŘADNÍ SÍNI OÚ

2. ČERVENEC

NEDĚLE

BESEDOVÁNÍ V MUZEU

6. SRPEN
26. SRPEN

NEDĚLE
SOBOTA

BESEDOVÁNÍ V MUZEU
ZÁJEZD OÚ A MUZEJNÍHO SPOLKU

2. ZÁŘÍ
3. ZÁŘÍ
4. ZÁŘÍ
6. ZÁŘÍ
16. ZÁŘÍ

SOBOTA
NEDĚLE
PONDĚLÍ
STŘEDA
SOBOTA

TÁBORÁK K UKONČENÍ PRÁZDNIN
BESEDOVÁNÍ V MUZEU
PŘIJETÍ PRVŇÁČKŮ V OBŘADNÍ SÍNI OÚ
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
KOŠT BURČÁKU A MOŠTOVÁNÍ OVOCE

28. ŘÍJEN
28. ŘÍJEN

SOBOTA
SOBOTA

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
PROMÍTÁNÍ FILMŮ PRO DĚTI V MUZEU

18. LISTOPAD
19. LISTOPAD
25. LISTOPAD

SOBOTA
NEDĚLE
SOBOTA

KATEŘINSKÉ HODY
KATEŘINSKÉ HODY
DOZVUKY HODŮ

2. PROSINEC
3. PROSINEC
4.PROSINEC
6. PROSINC
9. PROSINEC
10. PROSINEC
26. PROSINEC
31. PROSINEC

SOBOTA
NEDĚLE
PONDĚLÍ
STŘEDA
SOBOTA
NEDĚLE
ÚTERÝ
NEDĚLE

MIKULÁŠSKÉ BRUSLENÍ S NADÍLKOU
VÁNOČNÍ DÍLNIČKY ČČK
PŘEDVÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ V KNIHOVNĚ
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
VÁNOČNÍ KONCERT
VÁNOČNÍ JARMARK S BETLÉMEM
KOŠT SLIVOVICE
NOVOROČNÍ SETKÁNÍ U OÚ
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HUŠTĚNOVSKÝ
ZPRAVODAJ

FITMAMI - CVIČENÍ MAMINEK S KOČÁRKY
www.facebook.com/FitmamiHustenovice
Určitě jste si již všimli, že každý čtvrtek a nově také pondělí dopoledne v Huštěnovicích dochází ke zvýšenému
pohybu sportovně oblečených maminek.
Od září loňského roku zde totiž probíhá cvičení Fitmami pro maminky s kočárky pod vedením lektorky Moniky Kopčilové. V teplejších dnech se lekce konají na fotbalovém hřišti a přes podzim a zimu
v místním kulturním domě.
Co je Fitmami?
„Jde o speciální fitness program pro
maminky a jejich miminka nebo malé
děti, během něhož dochází ke zlepšení kondice a posilování celého těla.
Maminkám odpadá starost o hlídání,
protože jsou svým dětem nablízku
po celou dobu cvičení. Kromě hubnutí nadbytečných kilogramů po porodu a opětovného zpevnění těla stojí
za zmínku také možnost seznámit se
s podobně aktivně založenými maminkami a jejich dětmi, budování prvních sociálních interakcí u dětí nebo odbourání stereotypu na mateřské dovolené. Při cvičení navíc dochází k vyplavování endorfinů,
takže si maminky užijí i spoustu zábavy.“ A nakonec oblíbený důvod zdejší lektorky - být své dceři příkladem toho,
že pohyb je přirozenou součástí života.
Proč Fitmami?
“Před těhotenstvím jsem pravidelně cvičila a sport byl
pro mě prostředkem k odreagování, chtěla jsem s ním tedy
pokračovat i po porodu dcery. Problém byl ale v nedostatku motivace pro cvičení doma, vždy se našlo něco důležitějšího na práci. Začala jsem tedy pátrat na internetu,
jestli neexistuje nějaká možnost cvičení po porodu mimo
domov, až jsem objevila Fitmami. Tento koncept mě ihned
uchvátil, protože jde o cvičení za přítomnosti dětí, odpadá
tedy starost o zajištění hlídání a nervozita spojená s odevzdáním miminka cizí osobě.
Pátrala jsem po nejbližší lekci Fitmami, k mému údivu
se sice cvičilo po celé republice, v okolí Uherského Hradiště však nebyla žádná lektorka, která by se tomu věnovala.
Po nějaké době jsem s dcerou začala zlehka běhat a tehdy mě zřejmě vyplavené endorfiny nakoply k zásadnímu
rozhodnutí - pořídit si licenci sama, pravidelně se hýbat
a seznámit s tímto typem pohybu i ostatní. Absolvovala
jsem školení a do cvičení se vrhla po hlavě”, říká Monika
Kopčilová o své motivaci být lektorkou.
Jak vypadá lekce Fitmami?
„Po úvodním zahřátí během s kočárky a rozhýbání dochází k posilování jednotlivých částí těla v kombinaci s aerobním pohybem. Během cvičení si starší děti spolu hrají,

32

svačí nebo opakují cviky spolu s maminkami, miminka spí
v kočárku nebo pozorují okolí, při některých cvicích děti
fungují jako zátěž. Na závěr každé lekce nesmí chybět důkladné protažení.“
Rozběháme Fitmaminky
“Letos na jaře jsem objevila iniciativu Rozběháme Česko a řekla si, proč
nenaučit běhat i maminky s kočárky, “ pokračuje Monika Kopčilová.
“Po konzultaci s ambasadorkou skupiny Rozběháme Uherské Hradiště jsem
v průběhu června s maminkami začala trénovat také běh, a to úplně od začátku. Naším cílem je za rok zvládnout
uběhnout bez problémů 10 km, tak
jsem zvědavá, jak to zvládneme”, doplňuje.
Lekce Fitmami se v Huštěnovicích aktuálně konají každé pondělí od 10 hod. a čtvrtek od 9.30 hod.
ve zdejším kulturním domě. Přidat se může každá maminka po ukončení šestinedělí a zvané jsou i maminky dříve
narozené, pokud jim to čas dovolí. Potřeba jsou jen cvičící
podložka nebo deka, pití, sportovní oblečení a obuv, pro
děti svačinka a přezůvky.
Zacvičit si v rámci Fitmami lze po celé České republice. Více informací najdete na www.fitmami.cz. Aktuality
a fotky z lekcí v Huštěnovicích můžete sledovat na Facebooku: https://www.facebook.com/FitmamiHustenovice/.
Alena Bazalová

Lektorka Monika Kopčilová.

FITMAMI

Podzim / 2016
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SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou jednou
z nejvýznamnějších akcí svého druhu, která prezentuje bohatost a rozmanitost tradiční lidové kultury na Slovácku. Jejím
dějištěm jsou otevřené historické památky královského města

Uherského Hradiště, právem nazývaného slováckou metropolí.
Každoročně obec Huštěnovice je zastoupena početnou skupinou krojovaných občanů, jak dospělých, tak dětí. Starosta obce
Aleš Richtr všem děkuje za příkladnou reprezentaci naší obce.

KROJOVANÁ SVATBA
V roce 2002 krojovanou svatbu měla Gabriela Černíková a Josef Vavřínek, letos v září
Alžběta Petruchová a Martin Gabriel.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 24. září byli Anna Polišenská, Eliška Vitásková, Jana
Prášilová, Matěj Hlaváček, Jan Šmíd a Marek Vávra slavnostně
přijati do řad Huštěnovjáků.Přítomným rodičům blahopřál starosta Aleš Richtr a jménem vedení obce popřál jim a jejich dětem pevné zdraví, štěstí a hodně radosti. Po podpisu do pamětní
knihy si maminky odnesly kytičku a pro děti byla již tradičně
připravena obálka s finančním obnosem ve výši 3 tisíce korun,

Podzim / 2016

pamětní list, houpací koník a další dárky. Poděkování za přednes básní patří Markétě Hlavačkové, žákyním základní školy
Marušce Hlavačkové, Anežce a Helence Musilové a jejich paní
učitelce Jitce Poláškové, za hudební doprovod Dagmar Gajdošíkové, za zdravotní asistenci Marcele Slezákové a za pořízení
fotografií kronikářce Aleně Bazalové.
Petra Valentová, místostarostka obce
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KOŠT BURČÁKU A MOŠTOVÁNÍ OVOCE

I přes nepřízeň počasí se akce vydařila. Nebylo tolik přespolních, ale místní občané nezklamali. Na své si přišli milovníci
lahodného burčáku od vinaře Jožky Maňáska, slaďoučký mošt
od zahrádkářů chutnal dětem a výborný guláš Tondy Ondrucha
také a pochvalovali si rovněž labužníci kozích sýrů Petry Vávrové. Projížďky na koni nebo na seqway, prozkoumání hasičské a zemědělské techniky bylo zase zábavou pro děti, rovněž
skákací hrad a soutěž v dojení. Záštitu nad letošní akcí převzal

ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství. Sponzory letošní burčákové akce bylo FYTO Králík, MOREAU AGRI a SUKOV.
Nemalou měrou k pěknému odpoledni přispěl dětský folklorní
soubor MARENKA, žáci základní školy a děti mateřské školy.
O písničky nejen o víně se postarali Jinoši místního folkloru
DERFLA. Společným přičiněním členů Českého zahrádkářského svazu a Muzejního spolku Huštěnovice letošní 5. ročník opět
stmelil huštěnovjáky všech věkových kategorií.

Akce se zúčastnil také nový hejtman ZK
Jiří Čunek a poslanec Ludvík Hovorka.
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