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V roce stého výročí státnosti byla vysazena za kostelem LÍPA REPUBLIKY. Ta bude symbolizo-
vat národní hrdost a svobodu na další desítky let.

K Pomníku padlých v 1. sv. válce a Pamětní 
desce gen. Rudolfa Králíčka byla položena ky-
tice květů za účasti dětí z MŠ. 

Vážení občané,
 v neděli 28. října 2018 jsme vzpomněli sté vý-
ročí, kdy se zrodil československý stát. U zro-
du stál první československý prezident T. G. 
Masaryk. Dnes se na události a osobnosti této 
přelomové doby díváme s hrdostí, obdivem, 
úctou a pokorou. Masaryk a jeho spolupra-
covníci, tito „Muži 28. října“, postavili pilíře 
naší samostatnosti, svobody a demokracie. Je 
to cenný odkaz tradice, k níž se rádi hlásíme. 
Každý rok za uplynulých sto let byl důležitý 
a měl svůj význam. Společně s dětmi jsme 
symbolicky rozsvítili 100 lampionů - 100 
SVĚTÝLEK PRO REPUBLIKU, představují-
cích každý jeden rok.

Výročí založení československého stá-
tu v naší obci vždy symbolizovala „Lípa 
svobody“ vysazená v roce 1919 před dneš-
ním obecním úřadem. Ta musela být v roce 

2009 z bezpečnostních důvodů odstraněna. 
V uplynulých letech byly vysazeny další čty-
ři památné lípy. Při 15. výročí státnosti byla 
vysazena za obecním úřadem „Švehlova lípa“, 
jako symbol soukromého zemědělství a ne-
zlomné víry ve vlastní síly. Další lípa, nazva-
ná „Symbol státu“, stávala za sochou sv. Jana 
Nepomuckého a byla vysazena 28. října 1968. 
Tato lípa byla vykácena během úprav parku, 
ale v roce 1987 ji nahradila „Lípa míru“, vy-
sazena na počest výročí vyhlazení obce Li-
dice. Poslední „Památná lípa“ byla vysazena 
24. července 2010 při příležitosti 790. výročí 
od založení obce Huštěnovice.

Uplynulých sto let bylo velmi důležitých 
pro naši budoucnost, hrdost a sebevědomí. 
Přeji našemu státu a občanům uhájit odkaz 
předků na dalších sto let.

Aleš Richtr, starosta obce  

Jubilující rodáci a spoluobčané 16. června 
v rámci svého setkání odhalili Pamětní kámen 
Švehlovy lípy, která byla vysazena 28. října 
1934 Republikánskou mládeží. Slavnostního 
odhalení se ujal po krátkém proslovu starosta 
obce Aleš Richtr. Položení a odhalení pamět-
ního kamene se uskutečnilo u příležitosti 100. 
výročí ČSR.
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V červenci skončilo působení 
Mgr. Jitky Šimíkové jako ředitelky 
Základní školy a mateřské školy Huš-
těnovice. Starostou obce byl vyhlášen 
konkurz na ředitele školy a jako jediná 
se přihlásila Mgr. Jana Daňhelová. Ko-
mise byla ve složení Aleš Richtr - sta-
rosta obce, Jiří Silný - zastupitel obce, 
Jitka Polášková - zástupce školy, Klára 
Hrubošová - zástupce rodičů, Barbora 
Havlíková - ředitelka ZŠ Kudlovice, zá-
stupce Zlínského kraje a  inspektorka 
odboru školství Zlínského kraje.  Ko-
mise po pohovoru  Mgr. Janu Daňhe-

lovou do této funkce doporučila a po zralé úvaze ji starosta obce 
Aleš Richtr jmenoval ředitelkou ZŠ a MŠ Huštěnovice.

Na svém bývalém pracovišti v Základní škole Staré Město, kde 
učila 22 let, byla hodnocena jako vyhlášená elementaristka s výukou 
anglického jazyka,  pracovala také jako výchovná poradkyně. S žáky 
vydávala školní časopis Smajlík, se kterým vyhrála v krajském kole 
první cenu. Ve staroměstské škole byla oblíbenou paní učitelkou 
nejen u žáků a kolegů, ale také rodičů. Byla oceněna za dlouholetou 
pedagogickou práci pro staroměstské školství. 

Přejeme Vám, paní ředitelko, aby ve Vašem těžkém povolání 
bylo co nejvíce usměvavých dnů. Přejeme Vám žáky, kteří budou 
poslouchat a odpovědné rodiče, se kterými se bude dobře spolupra-
covat.  

    Alena Bazalová 

Společná fotografie bývalých a současných pedagogů a zaměstnanců základní školy a mateřské školy. 

Starosta Aleš Richtr a místostarostka Petra 
Valentová při slavnostním přijetí v obřadní 
síni OÚ.

Mgr. Jitka Šimíková při podpisu do Pamětní 
knihy obce. 

Pedagožky a zaměstnankyně základní školy 
ve školním roce 2017/2018.

PŘEDSTAVUJEME NOVOU PANÍ ŘEDITELKU ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

STAROSTA PŘIJAL PEDAGOGY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY
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Koncem září byly při-
vítány v obřadní síni obec-
ního úřadu Anna Dvořáč-
ková, Aneta Čermáková, 
Damián Bonič a Nela Sent-
lová.  Z rukou starosty Ale-
še Richtra rodiče převzali 
pro své děti finanční dar tři 
tisíce korun a sáňky. Svým 
budoucím kamarádům 
přednesly básničky děti 
z mateřské školy, které do-
provodila vedoucí učitelka 
Věra Veselá. /AB/

Společná fotografie

Své budoucí kamarády přivítaly děti z mateřské školy

Dvořáčkovi

Sentlovi

Vedoucí učitelka MŠ Věra Veselá s Diankou

Boničovi

Čermákovi

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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SETKÁNÍ RODÁKŮ

Ročník 1958 - Blanka Povšíková, Olga Mrňová, Marie Kočendo-
vá, Jana Kryšková, Irena Miklová, Alena Mlýnková, Marie Hofír-
ková, Miloslav Vašička a starosta Aleš Richtr

Ročník 1948 - Marie Havalová, Vlasta Lukaštíková, Milada  
Veselá, Jiří Lačňák, Vojtěch Hrňa, František Grebeň, František 
Vaverka

Ročník 1938 - Jiří Kašpárek, Václav Neoral, Evženie Hrdá, Josef 
Cigánek, František Číhal

Ročník 1953 - Marie Plachá, Ludmila Janováčová, Vlasta Šáchová, 
Milena Hlavačková, Marie Vašíčková, Marie Ochotská, Marie  
Bříštělová, Zdeněk Vavřiník, Josef Havala, Miroslav Kryška,   
Jaroslav Brázdil, dole Zdeněk Štefka, Petr Štefka, Miroslav Hlaváček

Ročník 1943 - Ludmila Adamčíková, Marie Kejíková, Jaroslav 
Škrabal

Ročník 1933 - Jaromír Doležal, Zdeněk Křiva
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Vážený pane starosto, vážení rodáci. 
Měla jsem velkou radost z pozvání, ale ze zdravotních důvodů se 
nemohu zúčastnit. Všechny Vás zdravím a přeji hodně radosti 
ze setkání, přeji krásný život v harmonii, ve zdraví.
Kontakt s rodným domovem jsem nepřerušila. I když jsme se 
odstěhovali do Zlatých Hor, jezdila jsem k tetě Anně Veselé 
a mám v Huštěnovicích rodinu Petra Veselého. Co o sobě říci? 

Zúčastnila jsem se už podruhé setkání rodáků a měli jste jej opět 
perfektně připravené a pořádně jste se kolem nás všichni nabě-
hali. Já jsem chodila v Huštěnovicích jen do 1. třídy, potom jsme 
se odstěhovali. Proto jsem si vzala s sebou sestřenici Marcelu, 
hlavně aby mě vysvětlovala, kdo je kdo. Moc se mně líbil kos-
telíček a překrásné muzeum. Co všechno jste už nasbírali. Je to 
moc záslužné. 

DOMOV - František Gablas
Na břehu Moravy stojí dědinka malá,
která mě v životě nejkrásnější chvíle dala.
Tam jsem se narodil, první krůčky dělal,
naučil se mluvit a maminko volal.
Ta naše chaloupka maličká byla, 
bývala čisťounká, pěkná a milá.
U krásné Moravy louky pěkně kvétaly,
všechny děcka z dědiny se na nich hrávaly.
Když kvetly lípy, jaká to libá vůně byla. 
Bývalas, dědinko, jak z pohádky víla.
Uprostřed na návsi stará škola stála,
děkuji za všechno, cos do života mi dala.
Večer když v kostele klekání zvonilo,
z každé chaloupky se z komínů kouřilo.
Kdysi jsem tě zradil, šel jsem štěstí hledat v dál,
kolikrát, milá dědinko, už jsem tě oplakal.
Odpusť mi, dědinko, mé srdce však zůstalo věrné.
Stejně rád tě pořád mám, na tebe, drahý domove,
vždy s největší láskou vzpomínám. 

Mám pět dětí, patnáct vnoučat a na podzim přibude dvacáté 
čtvrté pravnouče. Jsem šťastná babička a prababička.
Hodně rodáků, někteří už nejsou mezi námi, se v pováleč-
né době odstěhovalo přímo do Zlatých Hor. I oni vzpomínali 
a vzpomínají na svůj rodný domov. Posílám dvě básně od Fran-
tiška Gablase. Takto on vzpomínal na svou milovanou vesničku 
Huštěnovice.

Stanislava Korčáková /Tomáštíková/

Moc Vám fandím a děkuji panu starostovi za to, že tuhle bohu-
libou akci pořádáte. Jen mně trošku mrzelo, že z mého ročníku 
1938 jsme tam byli čtyři nebo pět. Moji vrstevníci jsou asi trošku 
lenoši, že nepřišli. Děkuji paní Aleně Bazalové za zaslání básní, 
které jsme se zatajeným dechem poslouchali při  přivítání v kul-
turním domě. 

Všechny Vás zdraví Evženie Hrdá   

NAŠE DĚDINKA - František Gablas
Nejhezčí dědinu na světě znám, 
na kterou moc často vzpomínám.
Někdy člověk v očích slzy mívá,
když si na tebe, dědinko, vzpomínám.
Na břehu Moravy stále stojí,
s pěkným kostelem a návsí mojí.
Její jméno se nám líbí nejvíce,
vždyť jsou to naše Huštěnovice.
V dálce starý hrad Buchlov stojí,
po boku s Barborkou mojí.
Dívá se na ten krásný kraj,
začal ho stavět Přemysl Otakar.
U Moravy malé políčka a louky byly,
staré vykotlané vrby je vroubily.
Co leknínů v Konopném jezírku kvétalo,
už to tam není, srdce by zaplakalo.
Morava dříve samá zákruta byla, 
od Sněžníku až po Dunaj lidi zlobila.
Proto se pro ni nová cesta dělala,
jen stará mrtvá ramena zůstala.
My školáci jsme dědinku zametali,
v každém koutečku pořádek dělali,
abys vždycky moc pěkná byla,
každému na světě se zalíbila.
V tomto krásném kraji jsme vyrůstali,
naši Moravu milovali.
Už je to mnoho a mnoho let,
to byl náš nejkrásnější svět.
Nejkrásnější léta jsme tam prožili,
aspoň jednou, jedinkrát kdyby se vrátily.
Všechno už odvál dávno čas,
teď už jsou babičky a dědové z nás. Markéta Hlavačková, Petra Valentová, Aleš Richtr, Edita Šimová
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Starosta Aleš Richtr předal při posledním veřejném zasedání květiny nové paní ředitelce místní 
školy Mgr. Janě Daňhelové a zároveň ji představil zastupitelům obce.  

USNESENÍ
z 19. veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Huštěnovice 
konaného dne 16. 5. 2018

Usnesení 1/19/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje program veřejného zasedání.

Usnesení 2/19/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice, dle zá-
kona 128/2000 Sb. § 85 písmene n), svě-
řuje starostovi obce rozhodovací pravo-
moc k nabytí spoluvlastnického podílu 
nemovitostí v dražbě a současně k uči-
nění nejvyššího podání za obec v draž-
bě v rámci schváleného rozpočtu obce 
na rok 2018.

Aleš Richtr, starosta obce
Petra Valentová, místostarostka obce

 USNESENÍ
z 20. veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Huštěnovice 
konaného dne 6. 6. 2018

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

Usnesení 1/20/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje program veřejného zasedání.

Usnesení 2/20/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje hospodářský výsledek příspěvkové 
organizace Základní škola a mateřská 
škola Huštěnovice za rok 2017 a sou-
hlasí s převodem celého zisku ve výši 
307,83 Kč do rezervního fondu. 

Usnesení 3/20/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje účetní závěrku příspěvkové orga-
nizace Základní škola a mateřská škola 
Huštěnovice za rok 2017, sestavenou 
k datu 31. 12. 2017.

Usnesení 4/20/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-

luje závěrečný účet obce Huštěnovice 
za rok 2017 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2017 
vyjádřením souhlasu s celoročním hos-
podařením, a to bez výhrad.

Usnesení 5/20/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje účetní závěrku obce Huštěno-
vice za rok 2017, sestavenou k datu 
31. 12. 2017.

Usnesení 6/20/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje účetní odpisový plán příspěvkové 
organizace Základní škola a mateřská 
škola Huštěnovice na rok 2018.

Usnesení 7/20/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice projed-
nalo a schvaluje Zprávu č. 1 o uplatňová-
ní Územního plánu Huštěnovice v uply-
nulém období (10/2011 – 12/2017) 
včetně pokynů pro zpracování návrhu 
změny ÚP (v souladu s ust. § 6 odst. 
5 písmeno b) a e), § 47 odst. 5 a § 55 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) v aktuálním znění a ustanovení 
§ 35 a § 84 odst. 2) písmeno y) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v aktuálním znění). 

Usnesení 8/20/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice zamítá 
připomínku ***. ***. *** *** (***, ***), 
v níž jmenovaná požaduje změnit plo-
chu PV na pozemku 779/7 ve vlastnictví 
obce Huštěnovice na plochu, v niž by jí 
bylo umožněno vybudovat dvojgaráž 
(v souladu s ust. § 6 odst. 5 písmeno a) 
a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) v aktuálním znění a ustanovení 
§ 35 a § 84 odst. 2) písmeno y) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v aktuálním znění). 

Usnesení 9/20/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje výsledek výběrového řízení na akci 
Víceúčelové sportoviště ZŠ Huštěnovice 
pro firmu SVS-CORRECT, spol. s r.o., 
Bílovice 513, 687 12 Bílovice s nabídko-
vou cenou 1.769.626 Kč včetně DPH.

Usnesení 10/20/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje rozpočtové opatření číslo 4/2018. 
Poznámka do usnesení
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere 
na vědomí zprávu o činnosti starosty 
obce a kontrolu usnesení z minulého ve-
řejného zasedání.

Aleš Richtr, starosta obce
Petra Valentová, místostarostka obce
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USNESENÍ
z 21. veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Huštěnovice 
konaného dne 27. 6. 2018

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

USNESENÍ
z 22. veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Huštěnovice 
konaného dne 5. 9. 2018

Usnesení 1/22/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje program veřejného zasedání.

Usnesení 2/22/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje smlouvu o smlouvě budoucí o zříze-
ní věcného břemene č. 1030045879/010.

Usnesení 1/21/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje program veřejného zasedání.

Usnesení 2/21/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje pronájem prostoru v budově šaten 
na hřišti v Olší č.p. 53 v obci Huštěno-
vice, určeného k provozu bufetu s pose-
zením a sociálním zařízením včetně pří-
ručního skladu o celkové rozloze 90,12 
m2. Smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018, ná-

Usnesení 3/22/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje smlouvu o smlouvě budoucí o zříze-
ní věcného břemene č. 1030042341/001.

Usnesení 4/22/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje smlouvu o smlouvě budoucí o zříze-
ní věcného břemene č. 1030046073/002.

Usnesení 5/22/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje smlouvu o smlouvě budoucí o zříze-
ní věcného břemene č. 1030044903/002.

jemné bude ve výši 2.000 Kč/kalendář-
ní měsíc, záloha na vodu a elektrickou 
energii ve výši 1.500 Kč/kalendářní mě-
síc. Nájemcem bude paní *** ***, ***, ***.

Poznámka do usnesení
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere 
na vědomí zprávu o činnosti starosty 
obce a kontrolu usnesení z minulého ve-
řejného zasedání.

Aleš Richtr, starosta obce
Petra Valentová, místostarostka obce

Usnesení 6/22/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje smlouvu o zřízení věcného břemene 
9900091196_1/VB.

Poznámka do usnesení:
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere 
na vědomí zprávu o činnosti starosty 
obce a kontrolu usnesení z minulého ve-
řejného zasedání.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere 
na vědomí provedené úpravy rozpočtu 
– rozpočtové opatření č. 5/2018 a změny 
rozpisu rozpočtu č. 1, 2 a 3/2018.

Aleš Richtr, starosta obce
Petra Valentová, místostarostka obce

Malou pozorností poděkoval starosta Antonínu Adamčíkovi 
za dlouholetou práci v zastupitelstvu obce. 

Starosta Aleš Richtr poděkoval za dlouholetou práci pro obec mís-
tostarostce Petře Valentové.

Huštěnovský zpravodaj se vkládá zdarma do všech poštovních schránek obyvatel obce a je hrazen z rozpočtu obce.
Uzávěrka jarního vydání Huštěnovského zpravodaje - 15. března každého roku.
Uzávěrka podzimního vydání Huštěnovského zpravodaje - 1. října každého roku.
Své příspěvky, připomínky, fotografie nebo dotazy na starostu, případně na členy zastupitelstva zasílejte na email: hustenovice@hustenovice.cz 
nebo alenabazalova@seznam.cz, do předmětu zprávy napište Zpravodaj. Těšíme se na příspěvky nejen od zastupitelů a organizací působících 
v obci, ale od všech občanů.

Redakční rada
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE

Vážení spoluobčané
Děkuji všem za odpovědný přístup v komunálních volbách a za výraznou 
podporu kandidátů KDU-ČSL. Blahopřeji všem zvoleným zastupitelům k zís-
kání mandátu. Vážíme si Vaší podpory a budeme se snažit nezklamat Vás. 
Navážeme na všechny rozpracované projekty a začneme pracovat na nových. 
Chceme dodržet sliby, které jsme Vám dali. 
Přiblížil se také konec roku, proto mi dovolte, abych poděkoval všem spolu- 
občanům,  základní a mateřské škole,  spolkům a farnosti za spolupráci.
Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné Vánoce, pevné zdraví a hodně úspěchů 
v osobním i pracovním životě. 

Aleš Richtr, starosta obce 

Volební účast v obci Huštěnovice byla 61,46 %. Z 807 možných 
voličů k urně přistoupilo 496. Zvítězila KDU-ČSL s 69,98 %, tj. 
2 923 hlasů, za něž získala 6 mandátů. Sdružení občanů Huště-
novic  s 30,02 %, tj. 1 254 hlasů, získalo 3 mandáty. 
/www.volby.cz/
Okrsková volební komise pracovala ve složení: Bc. Jana Richtro-
vá - předsedkyně, Petr Adamčík - místopředseda, Milada Oba-
lová - zapisovatelka, členky - Danuše Havalová, Jarmila Ulma-
nová a Markéta Mišáková. 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 

 
Vážení spoluobčané 
Děkuji všem za odpovědný přístup  v komunálních volbách a za výraznou podporu kandidátů KDU-ČSL. Blahopřeji 
všem zvoleným zastupitelům k získání mandátu. Vážíme si Vaší podpory, a budeme se snažit nezklamat Vás.  
Navážeme na všechny rozpracované projekty a začneme pracovat na nových. Chceme dodržet sliby, které jsme 
Vám dali.  
Přiblížil se také konec roku, proto mi dovolte, abych poděkoval všem spoluobčanům,  základní a mateřské škole,  
spolkům a farnosti za spolupráci. 
Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné Vánoce, pevné zdraví a hodně úspěchů v osobním i pracovním životě.  

     Aleš Richtr, starosta obce  
 
 
SEZNAM VŠECH KANDIDÁTŮ  
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana 
lidová  
Aleš Richtr   37 let 380 hlasů     
Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová 34 let 330 hlasů    
Ing. Jaroslav Králík Ph.D.  39 let 328 hlasů       
Ing. Helena Štolhoferová  50 let 320 hlasů     
Ing. Josef Slezák    65 let 324 hlasů     
Edita Šimová   52 let 321 hlasů     
Ing. Jindřich Petrucha Ph.D.  59 let 300 hlasů 
Ing. Zdeněk Hruboš Ph.D.   33 let 329 hlasů 
Vladimír Havlík    62 let 291 hlasů 

Sdružení občanů Huštěnovic 
 
Mgr. Petr Malenovský  41 let 189 hlasů     
Ing. Pavel Grebeníček Ph.D. 39 let 155 hlasů      
Mgr. Jiří Silný   31 let 181 hlasů      
Ing. Lucie Kulhavá  36 let 138 hlasů 
Ing. Petr Straka   31 let 138 hlasů 
Mgr. Ester Maternová  37 let 118 hlasů 
Petra Vanderková  28 let 106 hlasů 
František Kadlček   53 let 117 hlasů 
Petra Zubíková   47 let 112 hlasů 

 
   foto mandát        tuto ikonku přidat k určitému jménu 

  
foto volební komise 
Volební účast v obci Huštěnovice byla 61,46 %. Z 807 možných voličů k urně přistoupilo 496. Zvítězila KDU-ČSL s 69,98 %, tj. 2 
923 hlasů, za něž získala 6 mandátů. Sdružení občanů Huštěnovic  s 30,02 %, tj. 1 254 hlasů, získalo 3 mandáty. 
/www.volby.cz/ 
Okrsková volební komise pracovala ve složení: Bc. Jana Richtrová - předsedkyně, Petr Adamčík - místopředseda, Milada 
Obalová - zapisovatelka, členky - Danuše Havalová, Jarmila Ulmanová a Markéta Mišáková.  
 
 

         
foto nové zastupitelstvo obce fotka bude až po ustavující schůzi ke konci měsíce 
 

Na Ustavujícím zasedání 31.10.2018 složili slib noví zastupitelé obce: Mgr. Petr Malenovský, Mgr. Jiří Silný, Ing. Pavel Grebeníček Ph.D.,  
Ing. Helena Štolhoferová, Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová - místostarostka obce, Aleš Richtr - starosta obce, Edita Šimová, Ing. Josef Slezák,  
Ing. Jaroslav Králík Ph.D. 
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KALENDÁŘ 2019

9. ročník lyžařského zájezdu

Pro rok 2019 jsme pro Vás připravili kalendář hodový. 
Fotografie jsou za posledních deset let, ty starší na-
jdete v knížečce vydané u příležitosti 80. výročí Kate-
řinských hodů v roce 2003. Aby byl kalendář dostup-
ný všem, jeho cena je stanovena pouze na 50 korun. 
Můžete si jej zakoupit v kanceláři obecního úřadu, 
rovněž při konaných místních akcích Vám jej orga-

V LETOŠNÍM KALENDÁŘI ZAPRACOVAL TISKAŘSKÝ ŠOTEK, ZA COŽ SE MOC OMLOUVÁME. KDO 
PŘINESE DO KANCELÁŘE OÚ CHYBNOU STRÁNKU, BUDE MÍT KALENDÁŘ NA ROK 2019 ZDARMA.

nizátoři nabídnou. Jak už je zvykem, najdete tam pro 
Vás důležité informace. Pro starší občany a jejich lepší 
orientaci v kalendáři jsme ulehčili hledání svozu do-
movního odpadu. V den svozu odpadu, což je každé 
sudé úterý,  najdete panáčka s popelnicí 

9. ročník lyžařského zájezdu do Ski areálu Bílá 
v Beskydech se uskuteční 3. února 2019. Při-
hlásit se můžete v kanceláři obecního úřadu 
a současně zaplatit účastnický poplatek, který 
činí 150 Kč na osobu. Děti do 10 let zdarma, ale 
musí být přihlášené. 

Nedělní besedování v muzeu. Posezení na hřišti s prohlídkou nového sociálního zázemí pro sportovce.
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ČESKÝ KRUMLOV A ROŽMBERKOVÉ
poznávací zájezd pro zájemce o historii

Termín:  SOBOTA 4. KVĚTNA 2019   

Cena    700 Kč za klienta 
  /kapacita 48 účastníků/ 
   Cena zahrnuje dopravu, odborného lek-

tora, nezahrnuje pojištění
   V 5.00 hod.  odjezd z Huštěnovic,  

cca ve 22.00 hod. příjezd do Huštěnovic

Český Krumlov  komentovaná prohlídka 1. část: Horní 
a Dolní hrad, Zámecká nádvoří, Zámec-
ká věž, Plášťový most, Zámecká zahrada, 
Knížecí zahrada, Jízdárna, letohrádek Bellaria, Otáčivé divadlo …

Český Krumlov   komentovaná prohlídka 2. část: Latrán, Budějovická brána, Zámecký pivovar, Klášter, Parkán, řeka Vltava, 
Radnice, Náměstí Svornosti …

Zájezd zajišťuje PhDr. Pavel Kočí, vzdělávací agentura.

Přihlásit se můžete v kanceláři obecního úřadu do 1. 4. 2019 a současně uhradit účastnický poplatek. V případě, že se po při-
hlášení nebudete moci zájezdu zúčastnit, poplatek se nevrací, musíte za sebe zajistit náhradníka sami.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Ve jménu pohádek, románů a básní, jménem všech literár-

ních hrdinů a světů, za všechny spisovatele, knihovníky a učite-
le, uskutečnilo se v červnu pasovaní loňských prvňáčků na čte-
náře. 

„Měj v úctě slovo, ochraňuj knížky a statečně a čestně, jako 
rytíř se bij za všechno dobré, co je v nich psáno.“  Toto slíbili 
všichni noví čtenáři - Tereza Zbránková, Simona Kováříková, 
Matyáš Bolf, Ondřej Maňásek a Josef Maňásek.

Na čtenáře je pasoval starosta obce Aleš Richtr, bývalá 
knihovnice Marie Hoferková a samozřejmě současná knihov-
nice Irena Hlavačková. A že žáci ovládají kromě čtení také hu-
dební nástroje, o tom přítomné přesvědčila Terezka Zbránková, 
která zahrála na piano, Simonka Kováříková na kytaru a Jožinek 
Maňásek na harmoniku.

Alena Bazalová

Dětský folklorní soubor MARENKA zahájil v letošním škol-
ním roce svoji činnost s dvanácti tanečnicemi, které se předsta-
vily hned v září na huštěnovském moštování a zatančily a zazpí-
valy pro radost všem zúčastněným. Zkoušky mají každou středu 
od 16 do 17.30 hodin a rády mezi sebe přijmou nové členy a sa-
mozřejmě i z řad chlapců, nových kamarádů a tanečníků. První 
tanečník se přihlásil Jeník a jako druhý malý Lukášek, který ob-
čas se svojí maminkou a zároveň vedoucí souboru Mgr. Marti-
nou Sedlářovou navštěvuje tréninky, na kterých se mu při tanci 
a písničce moc líbí. NOVÍ KAMARÁDI, máte-li alespoň 4 roky, 
PŘIJĎTE MEZI NÁS!

Slobodanka Kolajová
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PIETNÍ AKT K OSVOBOZENÍ OBCE

100 SVĚTÝLEK PRO REPUBLIKU

Stalo se již tradicí, kdy je ke kříži na dolním konci kladena 
kytice květů k uctění památky obětem II. světové války. Děje se 
tak v den osvobození obce Huštěnovice, což je 30. dubna. V čele 
se starostou  Alešem Richtrem květy položili žáci základní školy 
a děti mateřské školy se svými učitelkami. Kronikářka přítom-
ným připomenula, proč právě u tohoto kříže uctíváme už sed-
mým rokem památný den. 

Opakování je matkou moudrosti, jistě neuškodí, když toto 
připomeneme všem čtenářům Huštěnovského zpravodaje. 

Při restaurování v roce 2010 byly v základech kříže nalezeny 

listiny, ve kterých pan Otakar Neoral st. popisoval poslední vá-
lečný den v Huštěnovicích. Listiny byly sepsané 23. srpna 1946 
a v témže roce vloženy do základů kříže. Z listin se dovídáme, že 
se 30. dubna rozpoutal na Jankovicích děsivý boj, Němci přije-
li s tanky, byla to noc dunění děl, štěkání kulometů. O půlnoci 
byla vidět hrozná záře. To Němci zapálili pilu na Velehradě. Vy-
házeli všechny mosty, zničili elektrické a telefonní zařízení, trať 
a nádražní zařízení od Břeclavi až k Tlumačovu. Jarošovskou 
silnicí pádili Němci k Napajedlům. 

Pana  Neorala napadla slova básníka J. V. Sládka „V náru-
či Boží, kdo by se bál“. Tehdy slíbil, pokud bude naše vesnice 
uchráněna, že postaví místo dřevěného kříže kříž kamenný. 

Přišlo ráno 1. května 1945, všude hrobové ticho … Navečer 
se rozpoutal boj o Spytihněv a Napajedla, ale k nám nepadl ani 
jeden náboj, ani jediná taška na střeše nebyla zničena, ani kapka 
krve prolita. Co pan Neoral slíbil, to splnil a v roce 1946 kříž 
naproti jeho domu stál. Kopie listin psané panem Neoralem 
jsou vystaveny v muzeu, originál je uložen v Okresním archivu 
v Uherském Hradišti.

V předvečer státního svátku Dne vzniku samostatného čes-
koslovenského státu a ukončení 1. světové války byly ukončeny 
restaurátorské práce a 27. října 2010 byl kříž opět postavený 
na původní místo. Ve speciální nádobě byly do kříže uloženy 
nové listiny a dokumenty  se vzkazem tehdejší starostky Jarmily 
Ulmanové. 

Alena Bazalová, kronikářka 

Nedělním oslavám předcházela v pátek 
26. října výsadba dvou výročních lip 
po stranách kříže před Baťovým kanálem. 
Výsadbu zvládly děti z mateřské školky. 

LÍPA REPUBLIKY byla vysazena v parku za kostelem sv. Anny. Výsadby se ujal jako první současný starosta obce Aleš Richtr,  
bývalí starostové Jarmila Ulmanová a František Čevela, zastupitelé obce, občané a děti.  Bohatá fotodokumentace je na webových 
stránkách a Facebooku obce.

Nejblíbenější písní T. G. Masaryka „Ach 
synku, synku“ zahájili žáci základní školy 
oslavy 100. výročí  státnosti a starosta 
Aleš Richtr přednesl slavnostní projev.  

U rodného domu legionáře Antonína 
Smětáka byla položena kytice květů.
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100. VÝROČÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Před sto lety nastala v dějinách českých zemí unikátní situ-
ace, pro které se nehodí lepší pojmenování než budování stá-
tu. Konec první světové války se shodou historických okolností 
a za přispění neuvěřitelně obsáhlé práce několika jedinců v čele 
s T. G. Masarykem stal zrodem státního útvaru, jenž českému 
národu umožnil po dlouhých letech v politické závislosti svébyt-
ný rozvoj mezi ostatními národy Evropy.

Tato tzv. První československá republika má v současném 
národním historickém povědomí výbornou pověst. Se znalostí 
pozdějších dějinných eskapád 20. století se není ani čemu divit. 
Skutečná situace obyvatelstva samozřejmě měla daleko k ideálu, 
přesto se první desetiletí republiky, zakončené velkou hospo-
dářskou krizí, odvažuji obecně označit za šťastné, z historického 
pohledu za zajímavé a ve vztahu k současnosti za inspirativní. 
Na následujících řádcích proto navazuji na příspěvek v minu-
lém zpravodaji a nabízím několik historických charakteristik 
prvních let tohoto budování.

TGM se vrátil ze světa těsně před Vánoci 1918 a do vlasti se 
dostal trochu symbolicky přejezdem hranic s Rakouskem. Ná-
sledovala triumfální cesta vlakem přes jižní Čechy a velkolepé 
uvítání v Praze, kde složil oficiální slib, čímž byla uzavřena jeho 
volba prezidentem, která proběhla v jeho nepřítomnosti v Revo-
lučním národním shromáždění dne 14. listopadu. Jeho projevy, 
poselství a samotná přítomnost zvyšovala pojmu republika re-
nomé a opatřila jí dobře rozpoznatelný symbol.

V převratných říjnových a listopadových dnech vyvoláva-

li lidé slávu republice, aniž by někteří věděli, co to slovo vlast-
ně znamená. Řada z nich musela být pozdějším vývojem snad 
i zklamaná. Čím byla republika starší, tím rychleji z občanů vy-
prchávala radost z nabyté svobody. Národní hrdosti se nenajedli 
ani nezahřáli, tíživá sociální situace na ně doléhala stejně těž-
ce jako za války. Ve společnosti se usadila představa o nutnosti 
radikálních sociálních reforem. Svým politickým vůdcům tyto 
požadavky často lid připomínal formou hladových bouří, rabo-
váním v zásobách velkostatků nebo manifestacemi proti váleč-
ným zbohatlíkům. Těžké poválečné měsíce byly dobou, kdy se 
rozhodovalo o osudu mladé republiky.

Dlužno podotknout, že na určitou formu socializace spo-
lečnosti mysleli politici ve všech stranách, a to i v těch, které 
bychom dnes označili za pravicové. Velkým počinem a zároveň 
politickým zápasem, jehož první fáze začala už na jaro 1919, 
byla pozemková reforma. Velkostatkářská panství, doposud 
v rukou šlechticů nebo církve, byla státem v průběhu let zabrá-
na, rozdělena a předána malorolníkům, zároveň se legislativa 
poměrně citlivě zachovala také k původním majitelům. Děl-
nictvo se zase hned jedním z prvních zákonů republiky mohlo 
hlásit o osmihodinovou pracovní dobu. Samostatnou kapitolou 
bylo zrovnoprávnění žen s muži a symbolem toho budiž všeo-
becné volební právo.

Státní moc se vhodnou legislativou a budováním svých in-
stitucí postupně upevňovala. Velkou pomocí bylo i to, že měla 
na co navazovat. Ne vše rakouské bylo ze zásady špatné. Admi-
nistrativa převzala dřívější schémata (např. okresní hejtman-
ství), nenáviděné četnictvo se stalo nezbytností, soudy pokračo-
valy ve své činnosti.

Prolnutí starého rakouského s novým československým se 
projevilo také v jednom z pilířů republiky, a to v armádě. Bylo 
takřka nemyslitelné plýtvat silami císařských důstojníků aktivi-
zovaných dlouhou válkou, kteří byli ochotni přísahat na nový 
stát, a tak ve velkém počtu plynule přecházeli do řad českoslo-
venské armády. Zároveň bylo třeba počítat s postupně se na-
vracejícími legionáři, ověnčenými aureolou hrdinů. Legionáři 
vskutku získali ve vojsku postupně většinu důležitých postů 
a také v obecné rovině velký vliv na dění ve společnosti.

Mezi největší akce československé armády po vzniku repub-
liky patřilo zaprvé obsazování čtyř provincií, které vyhlásili čeští 
Němci v pohraničí s cílem začlenit je do budoucího rakouského, 
potažmo velkoněmeckého státu. S odstupem se série drobných 
střetů a přestřelek mezi českými pluky a různými polovojen-
skými jednotkami Němců a Rakušanů dá hodnotit jako drobná 
občanská válka. Boje utichly s koncem roku 1918 a střety se pře-
nesly na politické jeviště.

Druhým dobrodružstvím čsl. armády byla tzv. sedmidenní 
neboli česko-polská válka v lednu 1919, ve které šlo především 
o obsazení smíšené oblasti Těšínska. Velitelem byl napajedelský 
rodák Josef Šnejdárek. Z vojenského hlediska hladký postup čes-
kých pluků doplněných italskými legionáři k řece Visle zastavi-
la až nevole dohodových mocností, stanovení demarkační čáry 
a podřízení území mezinárodní správě. Ta nicméně nezabránila 
nepřátelským vztahům obou republik v následujících letech.

Třetí, zdaleka nejvážnější anabází čsl. vojska byly boje o jih 
a východ Slovenska s jednotkami maďarské bolševické republi-
ky v březnu až červenci 1919. Po neúspěšné obraně území byla 
dokonce v Prešově vyhlášena sovětská republika, a došlo tak 

Legionář Vincenc Kraváček, střelec 3. pluku 
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k nejvážnějšímu narušení celistvosti nového státu. Návrat do vý-
chozích pozic nezařídila vojenská ofenzíva, ale diplomatický um 
ministra zahraničí Beneše na pařížské mírové konferenci.

Tato rok dlouhá konference stanovila formou mírových 
smluv s poraženými státy a diplomatickým jednáním vítězů 
nové evropské uspořádání, pro které se ustálil termín versailles-
ký systém. Pro ČSR v něm bylo zásadní spojenectví s Francií. 
Postupem doby přibyly vazby na Rumunsko a Království Srbů, 
Chorvatů a Slovinců (budoucí Jugoslávie) v rámci tzv. Malé do-
hody. Jinak byly sousední státy republice naladěny víceméně ne-
přátelsky a hodnotily ji jako nesmyslný státní útvar.

Idea jediného nedělitelného československého národa, již 
ještě za války zvolila emigrace za jeden z trumfů ve vyjednává-
ní, skutečně měla znatelné trhliny. Masaryk jednoduše řečeno 
potřeboval Slováky, aby spolu s Čechy alespoň dvojnásobně pře-
výšili ostatní menšiny ve státě, hlavně více než třímilionovou 
německou populaci. Dále například při stanovení hranic státu 
jednou posloužilo historické hledisko (stará hraniční čára s Ně-
meckem na hřebenech hor), jindy hledisko národnostní (část 
slovensko-maďarské hranice). O nelogickém připojení Podkar-
patské Rusi, na kterou si brousili zuby i všichni okolo, ani ne-
mluvě.

Zvláštní kapitolou bylo uspořádání vztahů s Rakouskem. 
Mírová smlouva přisoudila ČSR nevel-
ká území (Valticko a Vitorazsko), účast 
na výhodném celním režimu v hranicích 
bývalého rakousko-uherského trhu a veš-
kerý majetek monarchie na svém úze-
mí. Členové habsburské dynastie museli 
opustit území a císař Karel skončil ve švý-
carském a později portugalském vyhnan-
ství. Na druhou stranu Československo 
bylo nuceno podílet se na předválečném 
dluhu a válečných reparacích.

V otázce financí existovala velmi silná 
politická a ekonomická poptávka po co 
nejrychlejší odluce. Proto už v únoru 1919 
došlo k uzavření společné hranice, během 
března ke kolkování rakouských bankovek 
a v dubnu k prvním emisím nové měny. 
Vedle vítězného názvu koruna se uvažo-
valo také o pojmenování sokol, lípa, či říp. 

Pro zajímavost první poštovní známka 
vyšla už před Vánoci 1918 a její podobu 
vytvořil Alfons Mucha. Postupem doby 
nicméně vztahy mezi oběma státy dospěly 
do neutrální roviny založené na praktic-
kém základu, a to vzájemném obchodu.

Vnitropolitická situace byla ještě ně-
kolik let charakteristická vládní spolupra-
cí pěti českých stran – agrárníků (neboli 
republikánů), sociálních demokratů, li-
dovců, národních socialistů a národních 
demokratů. V roce 1921 vznikli odlou-
čením od soc. dem. radikální komunisté. 
Na Slovensku byli populární Hlinkovi 
ľuďáci a mezi svými soukmenovci sbírali 
hlasy německé a maďarské strany. Parla-
ment tvořený Poslaneckou sněmovnou 
a Senátem tak byl naplněn pestrou smě-
sicí idejí a jevištěm často podivuhodných 
událostí. Společnost a vztahy v ní byly 

hodně zpolitizované a předvolební kampaně velmi ostré.
Za rok, kdy se dá mluvit o stabilizované státní moci, lze 

označit rok 1920. V březnu jednak vešla v platnost nová ústa-
va, inspirovaná ústavami Francie, USA a Rakouska-Uherska z r. 
1867. Praktickou zkouškou síly republiky bylo ovšem potlačení 
prosincové generální stávky a nepokojů mezi radikálním děl-
nictvem, které málem přerostly v levicový převrat. Vedle vzdá-
leného Kladna nebo Oslavan se dramatické události odehrály 
např. v Hodoníně, kde se do rukou davu dostal okresní hejtman 
a město zpacifikovala až rota vojska, v Uh. Hradišti se střílelo 
na Moravním mostě atd.

Na závěr si dovolím doporučit zájemcům o tyto a další osu-
dy mladého Československa knihy současných historiků Z. Kár-
níka, A. Klimka a V. Olivové. Online přenos z prvních let repub-
liky obstaral F. Peroutka svým Budováním státu. No a doplnit 
střípky z regionální historie jsem se do dějin První republiky 
před lety pokoušel také já diplomovými pracemi Pokus o gene-
rální stávku v prosinci 1920 na Hodonínsku a Uherskohradi-
šťsku a Vnitropolitické krize ČSR 20. let a jihovýchod Moravy 
(přístupné na webu MU).

Mgr. Jakub Veselý

Dělostřelci - první zleva Ludvík Mokroš

Průvod krojované mládeže 28. října 1919, kdy byla vysazena Lípa svobody.
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KAMENNÁ SVATBA 

Manželství po 65 letech je pevné jako skála. Někdy může 
být opravdu těžké unést tolik společných let, ale na druhé 
straně jenom na pevném základě je možné stavět. 

Významné výročí společného života oslavili rodiče Lud-
mila a Bohumil Kadarovi. Přejeme jim hodně zdravíčka 
a ještě spoustu krásných společných let. 

Dcera  Alena a Bohumila s rodinami

ZLATÁ SVATBA
Štěstí, zdraví a láska je zázrak pravý. Tak ať jí vždy dost 

máte a kolem sebe rozdáváte.
Padesát let společného života prožili manželé Hana 

a František Čevelovi. Rodina v tajnosti připravila jejich při-
jetí v obřadní síni obecního úřadu.

Dcera Pavlína a Taťána s rodinami

MĚLA TO BÝT 
LETNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST

V zahradě Lidového domu, zvané dříve Janov, bývaly zahrad-
ní slavnosti, kde postavili tři Janové altán. Chtěli jsme toto obno-
vit, ale nepřálo počasí. Přesto pan Martinák hrál ke spokojenosti 
všech, ale v prostorách bufetu na hřišti. Grilovalo se i za deště 
a někteří účastníci slavnosti si poseděli přes nepřízeň počasí pod 
pergolou. Bylo to pěkné i tak. Děkujeme za vstřícnost manželům 
Svatošovým. /AB/
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Abeceda to je věda, bez ní se 
žít prostě nedá… Ano, číst, psát 
a počítat se dá naučit jak doma, 
tak i ve škole. A škola je prý 
„základ života“. Tak, jak slaví 
své narozeniny lidé, i budovám 
se počítá věk. Budova naší školy 
je už dáma v letech. 

Před oslavou narozenin je 
na programu dne, jak to osla-
víme a jak to bude vypadat. 
Přepadne nás nervozita, chaos 
myšlenek, co všechno zařídit, 
koho pozvat. Něco podobné-
ho jsme zažili i u nás ve škole. 
A proč? Kdo slavil narozeniny? 
No přece naše školička. Tato dáma v letošním roce oslavuje své 
stotřicátiny. A není od věci, že učitelky, žáci, vedení obce i širo-
ká veřejnost tuto oslavu prožívají společně. Každý chce popřát 
a přispět svou troškou do mlýna. Žáci s učitelkami připravili 
školní akademii – Abecedu. 

Na přelomu dubna a května ve škole to bylo nejen o uče-
ní, ale také o nácviku programu. Recitovalo se, zpívalo, tan-
covalo a předvádělo. Vše vyvrcholilo 23. června 2018. Přijeli 
za námi bývalí učitelé, aby zavzpomínali na roky svého půso-
bení na zdejší škole. Přivítala je paní Jitka Šimíková, toho času 
ředitelka školy. Po prohlídce jsme se přesunuli k panu starostovi 
Aleši Richtrovi do obřadní síně obecního úřadu. Tam, po krát-
kém projevu o historii a významu školy pro obec, jsme si společ-
ně připili na její další léta. Všichni jsme si povídali o minulosti 
i současnosti jak vzdělávání, vybavení, tak i chodu školy. Čas byl 
neúprosný a pomalu a jistě se přiblížila další část oslav. V kultur-
ním domě bylo vše nachystáno pro vystoupení dětí a žáků z ma-
teřské a základní školy. Program se nesl na vlně abecedy. Pod 

písmenky se skrývaly scénky, tanečky, módní přehlídka, plavba 
pirátů a básničky. Byla radost se na účinkující dívat a všem se to 
moc podařilo. Za svůj výkon byli odměněni velkým potleskem. 
Akademií byly završeny oslavy 130. výročí založení zdejší školy.

Následující den byla škola otevřena pro veřejnost. Velmi 
nás potěšil zájem bývalých absolventů a hlavně jejich reakce 
na nynější podobu a vybavení školy. Jejich vzpomínky nad fot-
kami tříd a sednutí si do lavic nás mile překvapily a ujistily, že 

naše školička jim není lhostejná 
a rádi se do ní vracejí.  

Co dodat závěrem? Snad jen 
několik přání současných žáků, 
která hovoří za všechny. „Milá 
školo, moc ti děkuji za všechno, 
co jsem se zde naučila, za všech-
ny výlety, na které jsem jezdila. 
Do budoucna ti přeji spous-
tu hodných a vzorných žáků, 
kterým se tu bude líbit. A taky 
hodné učitele. Spoustu úspěchů 
při reprezentaci školy, hlavně 
ve florbalu“ - Helenka a Tomáš.

Jitka Polášková, 
vychovatelka ŠD

Starosta Aleš Richtr poděkoval kyticí květů Mgr. Jitce Šimíkové 
za šestileté působení na zdejší škole.

Absolventi Michal Pavlica, Jakub Veselý a Lukáš Hrňa se shodli 
na tom, že školu tak krásnou, čistou a moderně vybavenou mo-
hou závidět mnohé větší školy, nejen vesnické. 

VZPOMÍNÁNÍ NA 130. VÝROČÍ ŠKOLY
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Po nádherném létě, tentokrát doslova plném slunečních dní, 
se přiblížilo září a s ním také zahájení nového školního roku 
2018/2019. 

To proběhlo v pondělí 3. září, za deštivého počasí, asi proto, 
aby nám nebylo líto, že prázdniny skončily, v 8 hodin na Obec-
ním úřadě v Huštěnovicích. Tady se sešlo všech 29 žáků zdejší 
základní školy. Pozornost všech se soustředila k našim sedmi 
prvňáčkům, kteří se od ostatních školáků lišili na první pohled. 
Byly to především jejich aktovky, slavnostní nálada a zvídavé 
pohledy.

Celý program zahájili jejich starší spolužáci, poté byli žáci 
první třídy představeni vedoucí učitelkou MŠ panu starostovi, 
který je přivítal a popřál hodně úspěchů. Následovalo přivítání 
a přijetí dětí ředitelkou školy a předání dárků od sponzorů.

No a potom už se všichni přesunuli do budovy základní 
školy a do jednotlivých tříd, kde je přivítaly paní učitelky. První 
ročník povede v letošním školním roce Mgr. Zuzana Bazalová, 
druhý a třetí Mgr. Vladimíra Šobáňová a čtvrtý a pátý Mgr. Jana 
Daňhelová. I nadále působí na škole paní učitelka Kateřina Hra-
dilová, která vyučuje anglický jazyk a hudební výchovu. 

A jak bude celý školní rok probíhat? I letos budeme vycházet 

ze školního vzdělávacího programu s názvem „Od hraní k po-
znání“. Celý rok bude protkán projektovými dny, vztahujícími se 
k významným dnům nebo k našim tradicím.  

Pokračovat budou také projekty „Ovoce do škol“ a „Školní 
mléko“, které přispívají k vytváření správných stravovacích ná-
vyků ve výživě dětí.

V rámci školní družiny budou děti procházet projektem 
„Ahoj Česko“, který si připomíná 100. výročí založení Česko-
slovenska. Během školního roku procestují všechny kraje naší 
republiky a budou se seznamovat s významnými místy. 

Školní družinu v současné době navštěvuje 28 dětí, ran-
ní provoz máme od 6.30 do 7.45 hod., odpolední od 11.40 
do 16 hod. a vede ji paní vychovatelka Jitka Polášková.

Od října zahájí v rámci mimoškolních aktivit činnost pět 
kroužků. V pondělí se mohou děti věnovat hře na hudební ná-
stroj pod vedením Kateřiny Hradilové. Na výběr mají kytaru, 
flétnu nebo klávesy. V úterý mohou navštěvovat kroužek kera-
miky, který organizuje DDM Šikula z Uherského Hradiště. Stře-
da a čtvrtek jsou ve znamení sportu, kdy budou probíhat spor-
tovní hry a florbal. V tomto roce se nám podařilo postavit i dívčí 
florbalový tým, kterému držíme palce. V pátek mohou zájemci 
navštěvovat výuku náboženství pod vedením paní Radky Batůš-
kové.

O pořádek a výdej obědů se stará stejně jako v minulém 
školním roce paní Hana Špalková. 

Během října by mělo být dokončeno sportoviště v areálu 
školy. Jedná se o hřiště s umělým povrchem, šedesátimetrovou 
běžeckou dráhu s doskočištěm. V průběhu jara uvažuje obec 
také o doplnění areálu otevřeným přístřeškem, který bychom 
využili v jarních měsících k výuce. 

Mou snahou je vybavit poslední třídu ZŠ interaktivní tabulí 
a do MŠ zajistit MultiBoard. 

Plánů na tento školní rok máme víc než dost, proto nám, 
prosím, držte palce. 

Na závěr bych nám všem chtěla popřát hodně sil, zdraví, 
úspěchů, pohody a optimismu.

Mgr. Jana Daňhelová, ředitelka ZŠ a MŠ

Zahájení nového školního roku v obřadní síni obecního úřadu. 
Byli přivítáni prvňáčci Julie Šobáňová, Vojtěch Zemek, Kristý-
na Kulhavá, Eliška Čevelová, Matyáš Straka, Šimon Pulkrábek 
a Pavel Šmíd

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK BYL ZAHÁJEN...

Ve čtvrtek 27. září se na naší škole uskutečnil první roč-
ník projektu Evropský den jazyků. Všechny děti si prošly 
čtyřmi jazykovými zastávkami – na první „české zastávce“ 
se děti hravou formou seznámily s příslovími, staročes-
kými slovíčky a nářečím. Na „francouzské zastávce“ zase 
žáci ochutnali typické sladké pečivo z Francie, poslechli 
si lidové francouzské písničky v podání svých spolužá-
ků a osvojili si základní fráze při setkání a další užitečná 
slovíčka. Dále děti pokračovaly na „španělské stanoviště“ 
– kde se naučily španělsky zdravit, počítat a společně si 
zazpívaly jejich oblíbenou a populární španělskou píseň 
Sofia. Odměnou jim byly španělské mandlové sladkosti. 
Konečnou zastávkou byla „angličtina“. Na děti čekal pravý 
anglický čaj, děti si poslechly a anglicky zazpívaly písničky  

PRVNÍ PROJEKTOVÝ DEN – EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ
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jsme vyhráli 5:1. O branky se po-
dělil Tom Krajča 2, Zdenda Kla-
pil,Tom Maňásek a Jenda Hruboš. 

Poslední zápas byl s dívkami 
Halenkovic. Naše převaha byla 
znát. Za stavu 5:1 v náš prospěch 
jistil celý zbytek zápasu náš nej-
mladší člen Maty Bolf s bráchou 
Tobim a Jendou Hrubošem. Zápas 
skončil 6:1, Zdenda Klapil 5 bra-
nek, Tom Krajča 1. 

Kluci kombinační hrou přehrá-
vali své soupeře. Stříbrné medaile 
dovezli hlavně proto, že všichni 
ukázali kolektivní hru bez sólová-
ní. Všem patří velké díky.  Sportu 
zdar!!! 

Zdeněk Klapil st., 
trenér družstva

V květnu jsme jeli pokřtít naše 
nové dresy na florbalový turnaj 
do Halenkovic. Zúčastnilo se pět 
týmů: FBC Slovácko, ZŠ Huštěnovi-
ce, DDM Luhačovice, ZŠ Halenkovi-
ce kluci, ZŠ Halenkovice dívky. 

Los nám přisoudil do prvního 
zápasu nejtěžšího soupeře, tým FBC 
Slovácko - výběr. I přes prohru 6:1 
jsme hráli dobrý zápas a kluci odvedli 
maximum. Více branek nepadlo pře-
devším díky obránci Tomovi Krajčo-
vi. První gól dal Tom Maňásek.

Druhý zápas s Luhačovicemi byl 
vyrovnaný od začátku do konce. Klu-
ci vyhráli 5:3, Zdenda Klapil vstřelil 
4, Tom Maňásek 1. 

Jako třetího soupeře jsme dostali 
Halenkovice - kluky. Na předešlých 
turnajích jsme měli bilanci na zápasy 
1:1, takže nás čekal těžký boj. Začá-
tek zápasu byl náročný, ale nakonec 

FLORBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY OBCE HALENKOVICE

13. října jsme se zúčastnili přátelského zápasu s florbalisty ZŠ Kudlovice.
Horní řada zleva Kristýna Blahová, Tomáš Maňásek, Tomáš Krajča, Zdeněk Klapil, Sofie 
Bruštíková, spodní řada zleva Eliška Hanáková, Julie Šobáňová, Ondřej Maňásek, Vojtěch 
Zemek, brankař Kryštof Materna

Matyáš Bolf, Jan Hruboš, Tomáš Krajča, Zdeněk Klapil st. - trenér, Zdeněk Klapil ml., Tobiáš 
Bolf, Tomáš Maňásek, dole Oliver Ižvolt

a prostřednictvím kvízu si ověřily své znalosti o Velké Bri-
tánii.  Při společném závěru zahrály starší děti svým mlad-
ším spolužákům pohádku O veliké řepě – samozřejmě 
v angličtině. 

Víme, jak moc je důležitá jazyková vybavenost dětí 
a jsme rády, že jsme tímto projektem mohly děti seznámit 
i s jinými evropskými jazyky a rozšířit jejich slovní zásobu.

Kateřina Hradilová, učitelka AJ
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Letošní léto jsme si opravdu dlouho užili a všichni jsme se 
po prázdninách už těšili na kamarády. Mateřská škola praská 
ve švech, neboť máme zcela naplněnou kapacitu. Proto jsme 
museli posílit tým pedagogů o čtvrtou kvalifikovanou učitelku. 
Ve školním roce 2018/2019 pracují v Mateřské škole v Huštěno-
vicích pod vedením paní ředitelky Mgr. Jany Daňhelové vedoucí 
učitelka Věra Veselá, učitelky Ivana Káňová, Anna Loučková, 
Kristýna Novotná a jako školnice paní Jana Ošívková. Mateř-
skou školu ve školním roce letos navštěvuje 45 dětí ve věku 
od tří do sedmi let. Děti byly rozděleny do tříd mladších „Be-
rušek“ a starších „Mravenečků“. Pro nejmenší z nich byl nástup 
do mateřinky velkou změnou, prvním odloučením od mamin-
ky. Občas se ještě na tvářičkách našich Berušek objeví slzičky, ale 
za pomoci paní učitelek a nových hraček se postupně daří zapo-
menout na stesk po mamince a svých nejbližších. Všechny děti 
se v mateřské škole rychle adaptují v rámci adaptační nabídky. 
Aby i maminky měly klid, že je jejich zlatíčko v těch nejlepších 
rukou,  pozvali jsme všechny rodiče ve čtvrtek 13. září na rodi-
čovskou schůzku, kde měli  možnost seznámit se s plánem školy, 
výchovnými záměry, náplní zájmových aktivit, školním řádem, 
vzdělávacím programem školy a v diskusi se zeptat  na vše, co je 
zajímá ohledně organizace školního roku,  pravidelných plateb, 
stravování či výše školného. 

Měsíc září je u konce a podzim tady. Slunečné dny už bu-
dou jen vzácností, deště a chladna bude stále víc. Vyzdobíme 
si školku všemi barvami a materiály, které nám podzim nabízí 

a budeme i v těch deštivých a chladných dnech hledat sluníčko 
a pohodu třeba v písničce, obrázku nebo básničce, v pohlazení 
či úsměvu.

Už dnes se s dětmi těšíme na pohádková divadélka, zahradní 
slavnosti a společná tvoření s rodiči ve školce, ale i první společ-
ný výlet na „Živou vodu“ do Modré v měsíci říjnu. Děti ze starší 
třídy se již představily vystoupením na moštování před muze-
em a vítání občánků. Snažíme se, aby v naší mateřské škole měly 
děti možnost rozvíjet a upevňovat své zájmy prostřednictvím 
kroužků, zájmových a doplňkových činností. V letošním škol-
ním roce jsou projekty zájmů koncipovány a směrovány k plně-
ní kompetencí a cílů ŠVP a jsou bezplatné. V oblasti hudební je 
to pískání pro zdraví na flétničky s paní učitelkou Annou Lou-
čkovou. Seznamovat děti s anglickým jazykem hrou bude paní 
učitelka Kristýna Novotná a hbité jazýčky si budou děti procvi-
čovat s paní učitelkou Ivanou Káňovou. Ve spolupráci s DDM 
Šikula v Uherském Hradišti bude probíhat za úplatu kroužek 
keramiky. Jako doplňkovou činnost plánujeme od 2. pololetí pro 
starší děti plavecký kurz pro děti mateřských škol v Aquaparku 
v Uherském Hradišti, kam budeme dojíždět společně s dětmi 
základní školy. 

Děkujeme všem, kteří s námi v MŠ spolupracují a jakkoli 
nám pomáhají. Tak ať nám, děti, to babí léto ještě chvíli vydr-
ží a snad si užijeme společně mnoho zábavy a her v podzimní 
přírodě.

Věra Veselá, vedoucí učitelka MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA PRASKÁ VE ŠVECH

Byli jsme se podívat v Kovosteelu, jak se zpracovává a třídí od-
pad. Rákosníček nám vysvětlil, do kterého kontejneru jaký odpad 
patří, a ten velký, že se sváží do sběrných dvorů. Projeli jsme se 
vláčkem Steelinkou, navštívili jsme KOVO ZOO, viděli jsme i po-
rodnici, kde se kovová zvířátka vyrábějí a proběhli jsme a proš-
mejdili labyrint a letadlo. Výlet se vydařil.

Je čas výletů, tak i my jsme se vypravili na výlet do pohádkové-
ho prostředí Buchlovského zámku. V zámku nás čekala pohádka 
O zatoulané písničce, potom jsme si prohlédli zámecké komnaty. 
Něco málo informací jsme získali o majitelích zámku a proč byl 
postaven, když na kopci měli hrad. Prohlédli jsme si Stanici za-
chráněných zvířat, hlavně ptactva. Výlet se nám líbil a těšíme se 
na další.

Každý má rád svoji maminku, proto jsme k jejímu svátku zpívali, přednášeli, cvičili a předškoláci zahráli pohádku Honza a drak. 
Všem se nám tento den pro maminky líbil. Každá maminka dostala přání a malý dárek na památku.
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Naše dvoutřídní školička v Huštěnovicích je jedna z mnoha. 
Záleží jí hlavně na tom, aby v ní byly děti spokojené a navštěvo-
valy ji rády. Na první pohled jednoduchá a otřepaná věta. Ale 
láskyplný rodič by si přál, aby tomu tak opravdu bylo. Stále pře-
mýšlíme o spolupráci s rodiči, pořádáme pro ně společná tvoře-
ní s dětmi nebo oblíbené zahradní slavnosti v přírodní  zahradě 
mateřské školy. Rádi bychom na přání dětí připravili obyčejné 
hravé odpoledne nazvané „Odpoledne pro mámu a tátu“. Všich-

ni víme, kolik času stráví malé dítě právě ve školce s paní učitel-
kou a ostatním personálem. Ale hrát si v odpoledních hodinách 
s nejbližšími, to může být pro děti nejen nové, ale i velmi pří-
jemné. Konečně budou moci ukázat svým rodičům s čím si hrají 
a pochlubí se prostředím, do kterého musejí každé ráno, někdy 
ještě za tmy, chodit. 

Věra Veselá, vedoucí učitelka MŠ

Každý z nás chtěl nebo chce být hrdinou. Za hrdinu považujeme 
pohádkovou bytost či postavu z filmů. Když se zeptáte dětí, kdo je 
hrdina, vyjmenují spoustu filmových představitelů. Spiderman, 
Captain America, Harry Potter, nyní k nim přibyl i hrdina hasič. 
Všem se na návštěvě v Uherském Hradišti líbilo a nejen kluci, ale 
i holky by si troufly být profesí hasič, hasička.

1. června se na celém světě slaví Den dětí. Ve školce jsme si podle 
přání hráli, cvičili, tančili, soutěžili a také jsme se vydali hledat 
poklad. K pokladu nás zavedly šipky, ale najít jsme jej museli 
sami. Odměnou byly sladkosti v něm ukryté.

ZŠ Huštěnovice oslavila 130. výročí založení školy. K této příležitosti jsme si i my nacvičili taneční vystoupení. Mladší děti pohybově 
ztvárnily  zvířátka, k tomuto jim zpívali kamarádi ze starší třídy. A ti ukázali, jak to asi chodí v korunách stromů, když se kos chce 
zalíbit kosici. Základní škole přejeme hodně dětí a aby se jim ve škole líbilo.

VÍME, CO SI DĚTI PŘEJÍ?
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TJ SOKOL HUŠTĚNOVICE
Muži Huštěnovic 

jsou letitým účast-
níkem uhersko-
hradišťské Okresní 
soutěže a po pod-
zimní části sezóny 
se nacházeli v horní 
polovině tabulky. 
Do jarní části tedy 
vstoupili nejen s cí-
lem toto postavení 
v tabulce udržet, 
případně ještě vy-
lepšit, ale také s no-

vým technickým zázemím v zádech v podobě nově vybudova-
ných šaten. Jejich budování ovlivnilo nejen zimní přípravu, ale 
také začátek jarní části sezóny, jak také zmiňuje ve svém hodno-
cení trenér mužstva mužů Pavel Černý.

Zimní přípravu malinko zkomplikovalo právě budování no-
vých šaten, což se negativně projevovalo na tréninkové účasti. 
Přesto jsme si pro jaro stanovili cíl udržet se v horních patrech 
tabulky. Kvůli výstavbě jsme první domácí zápasy museli přeložit 
na pozdější termín nebo je odehrát na hřišti soupeře. Tak tomu 
bylo v případě prvního utkání ve Vážanech, kde jsme prohráli 
1:2. Špatný rozjezd nás poznamenal a následovala další prohra 
v Kostelanech 0:2. Nepovedla se ani premiéra v nových šatnách, 
když jsme prohráli 0:2 s týmem Jalubí. Následovaly prohry 1:2 
doma se Sušicemi a 0:5 v Traplicích. Všechna tato utkání měla 
podobný scénář. Slušný výkon i nadějný výsledek v prvním po-
ločase, ale zhoršení výkonu a ztráta nadějí v poločase druhém. 
Prokletí druhých poločasů se podařilo zlomit až na hřišti vedou-
cího týmu tabulky Jankovic. Po prvním poločase jsme prohráva-
li 0:2, přesto jsme nesložili zbraně a v průběhu druhého poloča-
su vyrovnali na 2:2. Bohužel v závěru utkání soupeř se štěstím 
vsítil vítěznou branku, což pro nás znamenalo prohru 2:3. I přes 

prohru se toto utkání dá nazvat zlomovým, neboť se nám oproti 
předešlým zápasům dařilo soupeře přehrávat po celou dobu. To 
nás povzbudilo do zbytku sezóny a hned v dalším utkání jsme se 
konečně dočkali prvního bodu za domácí remízu 1:1 s týmem 
Košíků. Pak ještě následovala prohra 0:3 v Babicích, ale hned 
v dalším utkání jsme si spravili chuť domácí výhrou 9:0 s Kudlo-
vicemi. Další utkání jsme remizovali 3:3 ve Velehradě a sezónu 
jsme zakončili výhrou 5:1 doma se Stříbrnicemi. 

Konečné 9. místo v tabulce bylo zklamáním, protože se nám 
nepodařilo splnit stanovený cíl. Na druhou stranu výhry v závě-
ru sezóny a nové šatny, nás naplňují optimismem a chutí do se-
zóny následující. Takto zhodnotil jarní část sezóny trenér muž-
stva mužů Pavel Černý.

V letní pauze došlo k několika zásadním změnám u mužstva 
mužů. Po dlouhých letech ukončil nejen hráčskou kariéru, ale 
rovněž funkci trenéra a hospodáře Pavel Černý. Mužstvo dále 
opustili Ondřej Střítecký, David Tománek a Jiří Melichárek. Pro-
to bylo potřeba mužstvo doplnit o nové hráče a obsadit pozici 
trenéra. Na trenérský post se podařilo přivést zkušeného trenéra 
Antonína Šimona, který se mužstva ujal od července. Brankář-
ský post se podařilo posílit dvěma hráči, jednak huštěnovským 
rodákem Denisem Hrdinou, který přestoupil z Tupes a Mikulá-
šem Valešem z Bílovic. Hráčský kádr dále posílili Stanislav Mo-
lek /přestup z Tupes/, David Pantlík /přestup ze Starého Města/, 
Martin Bruštík /volný hráč/ a Dalibor Hastík /odchovanec klu-
bu/. Postu hospodáře se ujal bývalý brankář David Kulhavý.

Prvním zápasem pod novým trenérem byl domácí pohárový 
zápas s týmem Topolné. V tomto zápase nás čekal soupeř hrající 
o třídu vyšší soutěž, což také potvrdil a zvítězil 1:3. Ač se nejed-
nalo o vítězný debut trenéra, tak výkon mužstva byl příslibem 
do dalších zápasů, což se ukázalo již další týden v přátelském 
utkání s mužstvem Mistřic, který skončil remízou 2:2, ale zejmé-
na pak velmi kvalitním začátkem mistrovské soutěže. Na úvod 
soutěže jsme na domácí půdě přivítali mužstvo Kostelan, se 
kterým jsme v posledních letech neměli příliš dobrou bilanci. 

O to cennější bylo výrazné vítězství 7:1. 
Dobrou formu jsme si přenesli i do dalších 
dvou utkání, kdy jsme celkem jednoznač-
ně zvítězili na půdě Jalubí 6:2 a poté doma 
porazili 3:1 tým z Velehradu. Série kvalit-
ních výsledků patrně ovlivnila koncentro-
vanost mužstva v dalším domácím utkání 
s týmem Stříbrnic, který skončil po bezzu-
bém výkonu smírně 0:0. V dalším utkání 
se však mužstvo vrátilo na vítěznou vlnu 
a zvítězilo na hřišti sousedních Sušic 4:2. 
V dalším domácím utkání jsme narazili 
na současného lídra soutěže z Kněžpole, 
který nám uštědřil první porážku v probí-
hající sezóně 0:2. V dalším utkání mužstvo 
zavítalo na půdu Vážan, odkud si dovezlo 
bod za remízu 0:0. V dalším zápase jsme 
si však spravili chuť v sousedském derby 
v Babicích, které jsme vyhráli jednoznač-
ně 3:0. Díky tříbodovému přísunu jsme 
se posunuli na druhou pozici v tabulce. 
V dalším zápase doma jsme vítězství z mi-

Horní řada zleva: Kanyza Petr /masér/, Grebeň Lukáš, Střítecký Marek, Silný Jiří, 
Hastík Dalibor, Pantlík David, Zambal Jiří, Šimon Antonín /trenér/
Dolní řada zleva: Puškáč Lubomír, Molek Stanislav, Bruštík Martin, Petrželka Jan, 
Silný František, Čevora Zdeněk, Hrdina Denis 
Ležící:  Valeš Mikuláš /chybí: Adamík Ondřej, Straka Petr, Zlámalík Rostislav/
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nulého zápasu potvrdili a po boji zvítězili s týmem Košíků 3:2. 
Poslední dvě utkání podzimní části se však již moc nevydařila, 
když jsme nejprve remizovali na hřišti posledních Kudlovic 0:0, 
v posledním zápase prohráli doma v přímém souboji o druhé 
místo v tabulce s týmem Traplic 1:3. Mužstvo tedy přezimuje 
na 3. místě podzimní tabulky a v jarní části se bude snažit tuhle 
pozici nejen udržet, ale i vylepšit. 

Na závěr bych chtěl touto cestou jménem Sokola poděkovat 
panu starostovi Aleši Richtrovi a všem zastupitelům za jejich 
podporu, která je nezbytná k fungování našeho spolku a zejmé-
na pak za vybudování krásného sportovního areálu, o kterém si 
troufnu tvrdit, že je v současné době jeden z nejlepších na okre-
se Uherské Hradiště.

Současně bych chtěl také jménem Sokola vzdát velký dík Pav-
lovi Černému, který jak již bylo zmíněno výše, ukončil nejen 
dlouholetou hráčskou kariéru, ale který v poslední době zastával 
i roli trenéra a hospodáře. V dnešní době je již málo lidí jako je 
on, kteří jsou ochotni obětovat tolik svého volného času v rám-
ci dobrovolné činnosti a málokdo si uvědomuje, kolik toho pro 
TJ Sokol Pavel udělal. Nezbývá mi, než Pavlovi popřát mnoho 
dalších úspěchů jak v osobním životě, tak především i na pozi-
ci trenéra u mládežnického týmu 1. FC Slovácko nebo kdekoliv 
jinde. Ještě jednou velký DÍK za odvedenou činnost pro TJ Sokol 
Huštěnovice.

Ing. Zdeněk Hruboš, Ph.D., Pavel Černý

Výchova mládeže v TJ Sokol Huštěnovice je velmi úspěšná. 
Naše tréninky navštěvuje stále více dětí a výsledky za posled-
ní dva roky se výrazně zlepšily. Družstvo přípravky v sezóně 
2017/2018 skončilo na druhém místě v okresní soutěži a to jen 
velmi těsně za vítězným týmem FC Polešovice, o čemž se roz-
hodovalo až v posledním soutěžním kole. V současně probíha-
jící sezóně jsou v soutěžích mládeže zrušeny evidence výsledků 
a střelců branek. Vzhledem k tomu není vedena ani tabulka vý-

sledků. Je to jednoznačně posun dopředu, protože hlavním cílem 
výchovy mládeže ve fotbale je učit hrát fotbal a mít radost z po-
hybu. Děti nejsou stresovány výsledky, nesnaží se jen jeden hráč 
dát co nejvíce gólů, a v neposlední řadě rodiče nemají zbytečně 
přehnané nároky na své děti. Nicméně výsledky našich dětí jsou 
velmi dobré, o čemž svědčí jejich radost z pohybu a účast na jed-
notlivých utkáních.

V současné době oddíl přípravky navštěvuje cca 15 dětí 
ve věku od 6 do 10 let. Další huštěnovic-
ké děti úspěšně pokračují v jiných týmech 
po okolí, a to Jakub Malík v Jalubí, Marek 
Slezák a Petr Abschneider v Traplicích, 
Jan Zemek a Dominik Šmíd ve Starém 
Městě a Veronika Bakalíková se připravuje 
s 1. FC Slovácko – dívky. V případě pozi-
tivního vývoje účasti dětí by bylo na za-
myšlení otevřít družstvo žáků, abychom 
nemuseli děti dávat v pokročilejším věku 
do okolních oddílů a mohli si je vycho-
vávat sami. V současné době je v oddílu 
přípravky i několik dívek, které se velmi 
dobře začleňují. Rádi přivítáme další děti, 
ať už kluky, tak i holky, abychom mohli 
úspěšně rozvinout výchovu naší mládeže 
v pozdějším věku, kdy už nemůžou nastu-
povat za přípravku. A rádi také přivítáme 
dobrovolníky z řad rodičů, kteří by se za-
pojili do výchovy dětí, která se dá v Huště-
novicích považovat za úspěšnou. Tréninky 
přípravky probíhají na hřišti v Huštěnovi-
cích v úterý a v pátek od 17.00 hodin.

Mgr. Petr Malenovský, trenér přípravky 

VÝCHOVA MLÁDEŽE V TJ SOKOL HUŠTĚNOVICE

Horní řada zleva: Jan Hruboš st., Šimon Janeček, Adam Kalina, Eliška Koudelníčko-
vá, Tomáš Maňásek, Jan Hruboš ml., Petr Malenovský
Dolní řada zleva: Jan Bakalík, Šárka Malíková, Kryštof Materna, Marek Bohun,  
Karel Volf, Ondřej Maňásek

Sprchovací místnosti s WC pro hosty. Šatna pro domácí mužstvo. Společenská místnost s bufetem.
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Mnoho rodičů řeší problém, kam s dětmi o prázdninách. Mnozí 
to řeší dovolenou, kterou si bere každý z rodičů v jiný termín. Do-
volená má být ale čas, který má trávit rodina spolu s dětmi. Některé 
rodiny mají k „dispozici“ babičku a dědečka na hlídání.

MS ČČK Huštěnovice letos přišla s nápadem připravit příměst-
ský tábor v době letních prázdnin. Rodiče tuto naši aktivitu přivítali, 
a tak se uskutečnil první turnus tábora ve dnech 9. až 13. července, 
kterého se zúčastnilo 29 dětí ve věku od pěti do dvanácti let. Tomu-
to věkovému rozmezí byl přizpůsoben i program pro děti. Pro malé 
děti - stavění domečků pro berušky z toho co najdeme v přírodě, 
odlévání berušek ze sádry, práce s FIMO hmotou - výroba přívěsků, 
výroba stojánků na pastelky z papírových ruliček a krabiček od pa-
pírových kapesníků a spousta malování a kreslení. Velkou radost 
měly děti z „hajánka“. Paní Marie Ulmanová ušila malé polštářky, 
děti si je pomalovaly, naplnily vatou s levandulí a vlastnoručně za-
šily. Všechny výrobky si děti odnesly domů. Samozřejmostí byly 
sportovní aktivity, které zajišťovala paní Jiřina Krátká. Pro malé děti 
byl i prostor pro odpočinek po obědě v noclehárně.

Pro starší děti byla připravena tématická hra na celý týden. Na za-
čátku byly děti zbrojnoši, ale po splnění úkolů se z nich stali rytíři. 
Pán z hradu Buchlova jim poslal dopis psaný morseovkou a tam 
byly popsány úkoly. Jedním z mnoha úkolů bylo, že si děti navrhnou 
svůj vlastní erb a ten pak dají na vlastnoručně vytvořený štít. Práce 
to bylo hodně, od barev jsme byli všichni, ale dílo se zdařilo. Sporto-
vání bylo na denním pořádku - fotbal, florbal, soutěživé hry. Velký 
zájem byl o lukostřelbu, kterou zajistila Anička a Ivanka Smětákovy.

Čtvrtek byl věnován výuce první pomoci - První pomoc není 
věda - dle osnovy pro výuku dětí.  

Stravování bylo zajištěno z místní restaurace  U Vaverků - stravo-
vání PAPINO. S jídlem jsme byli spokojeni a dětem moc chutnalo.

Poděkování patří i obci Huštěnovice a zvláště panu starostovi 
Aleši Richtrovi, který se velmi zasloužil o zázemí pro konání tábora.

Doufám, že rodiče i děti byli s táborem spokojeni. Na příští rok 
totiž chystáme během letních prázdnin tři týdenní turnusy s růz-
ným tématickým zaměřením.

Jarmila Ulmanová, členka výboru MS ČČK Huštěnovice
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PLÁN AKCÍ NA ROK 2019

SO   2. ÚNOR LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD - SKI AREÁL BÍLÁ
SO 16. ÚNOR MAŠKARNÍ PLES
NE 17. ÚNOR DĚTSKÝ KARNEVAL
PO 25. ÚNOR PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
ÚT 26. ÚNOR PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
SO   2. BŘEZEN FAŠANK
NE 24. BŘEZEN BESEDA S DŮCHODCI V KULTURNÍM DOMĚ
SO 13. DUBEN KOŠT VÍNA
NE 14. DUBEN VYNÁŠENÍ MORENY, VELIKONOCE V MUZEU
SO 27. DUBEN PÁLENÍ ČARODĚJNIC
SO 27. DUBEN NA KOLE VINOHRADY UH
ÚT 30. DUBEN PIETNÍ VZPOMÍNKA OSVOBOZENÍ OBCE 
SO   4. KVĚTEN ZÁJEZD - ČESKÝ KRUMLOV
NE   5. KVĚTEN ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ OTEVÍRACÍ DOBY MUZEA
NE 12. KVĚTEN DEN MATEK V MUZEU 
PÁ 24. KVĚTEN NOC KOSTELŮ
SO   1. ČERVEN VÍKEND PAMÁTKOVÝCH DOMKŮ
NE   2. ČERVEN VÍKEND PAMÁTKOVÝCH DOMKŮ - BESEDOVÁNÍ V MUZEU
PO   3. ČERVEN PASOVÁNÍ NOVÝCH ČTENÁŘŮ
SO 15. ČERVEN SETKÁNÍ RODÁKŮ
SO 15. ČERVEN PŘED MUZEEM PŘI MUZICE
PÁ 28. ČERVEN PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ V OBŘADNÍ SÍNI OÚ
NE   7. ČERVENEC BESEDOVÁNÍ V MUZEU 
NE   4. SRPEN BESEDOVÁNÍ V MUZEU 
PÁ 30. SRPEN TÁBORÁK NA UKONČENÍ ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN
SO 31. SRPEN ZÁJEZD MUZEJNÍHO SPOLKU 
NE   1. ZÁŘÍ BESEDOVÁNÍ V MUZEU
PO   2. ZÁŘÍ PŘIJETÍ PRVŇÁČKŮ STAROSTOU V OBŘADNÍ SÍNI
SO   7. ZÁŘÍ SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA 
SO 14. ZÁŘÍ KOŠT BURČÁKU
PO 28. ŘÍJEN LAMPIONOVÝ PRŮVOD
SO 16. LISTOPAD KATEŘINSKÉ HODY
SO 17. LISTOPAD KATEŘINSKÉ HODY
SO 23. LISTOPAD DOZVUKY HODŮ
PO 25. LISTOPAD PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V KNIHOVNĚ
SO MIKULÁŠSKÉ BRUSLENÍ
SO 30. LISTOPAD ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S NADÍLKOU
NE   1. PROSINEC VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
SO 14. PROSINEC VÁNOČNÍ KONCERT
NE 15. PROSINEC VÁNOČNÍ JARMARK S BETLÉMEM
ÚT 31. PROSINEC NOVOROČNÍ SETKÁNÍ U OÚ
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V květnu členky Českého červeného kříže uskutečnily zájezd do Kopřivnice a Štramberku.

Muzejní spolek zorganizoval v srpnu zájezd do Mikulova a do Lanžhota k Osičkům na pěknou slováckou písničku.

STRÝC SLÁVA VZPOMÍNÁ NA HODY
Hody, milé hody, nadělaly škody, zabili šohajka, hodili do járka.
Hody, milé hody, už sem dohodovál, už sem štyry noce doma 
nenocovál.
Doma nenocovál, koně nepucovál, hody, milé hody, už sem 
dohodovál. 
Toš hody Kateřinské sů nekdy od  třicátých roků, nestudovál 
sem kroniku, říkám enom to, co si pamatuju. V  šedesátých 
rokoch se po dědině vozíl beran na dřevěném vozíku a chlapé 
lajblisté ho táhali po dědině jak tureckého pašu. Byl to symbol 
hodů aspoň do poloviny sedmdesátých roků. Lajblistů tenkrát 
moc nechodilo, ale vzpomenu aspoň pár, co měli chuť na folklor 
a hlavně žízeň. Franta Kubina - Škýř, Tonda Macháček - Chabík, 
Josef Maňásek - Zubál, strýc Vašek Hampala a Vojta Škrabal - 
Fóla. 
Když se napili z litrovky, demižonky eště moc nebyly, dávku dali 
aj beranovi. Ožralí byli nakonec všecí. Srandy, pěsniček bylo 
a hlavně pěkné vzpomínky.
Moji rodiče dělali dvoje hody. Bratr Jožka býl s Jarů Králíkem, 
inženýrem a  já sem býl po  vojně s  Mirů Gajdošíkem. Bylo to 
pěkné. Práce moc, ale né se stárkama. Tů byla Věrka Ondrášova 

a naša Věruška Hampalova. To už je pěkně dávno. 
A eště vzpomínka na krásné hody 1972. Stárek býl Pavel Veselý, 
zvaný Nehoda, a  pěsnička, která se mlela pořád dokola byla 
Trnava. Dejme si ju.
„Když sem šel Trnavů naposledy, svítil mě měsíček, ale bledý. 
Trubači, trubte, na všecky strany, já idu Trnavů naposledy.“ 
Bylo už tři dni po hodech, chodili sme dolním koncem a došli 
sme ke  stárkovi. Toš 
strýc Květoš Veselý 
z  nás už šedivěl. Ale 
štamprla se našla 
dycky, pohárek vína 
také. Nakonec sme 
byli rádi všecí, že je 
po hodech. A dejme si 
eště pěsničku. 
„Když jsme šli na hody, 
bylo nás jedenáct. 
Když jsme šli z  hodů 
dóm, chybovál jeden 
z nás.“ 
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MOŠTOVÁNÍ OVOCE S KOŠTEM BURČÁKU

Vedoucí Dětského folklorního souboru MARENKA Martina Sedlářová při poslední úpravě kroje. Vystoupení se všem moc líbilo. 

Po MARENCE na řadu přišly děti z mateřské školky a žáci ze základní školy.

Veselou náladu při moštování a koštu burčáku zajistily členky Spolku Plkotnice ze Suché Loze. 

Moštování ovoce je záležitostí místních zahrádkářů a k burčáku neodmyslitelně patří Petr s Taťánou. Jak starosta a členky muzejního spolku, 
tak zahrádkáři každoročně mají sponzorská trička od firmy SUKOV pana Vojtěcha Suchánka.
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VÁNOČNÍ ČAS

Rodeo býk byl zábavou pro děti, ale i dospělé. V dětské kategorii zvítězila Soňa Ondrašíková, Radka Sentlová a Zuzana Presová. V kategorii 
dospělých Karel Krajča, Gabriela Kovářová a Petr Směták.  S trpasličími jezevčíky za dětmi přišla paní Markéta Mišáková, jízdu na koni děti 
absolvovaly v doprovodu paní Bohdany Borovičkové. Bylo hodně odvážlivců, kteří se kolem parku projížděli na seqway vozících. 

Zanedlouho máme za dveřmi také dobu vánoční, se spoustou 
starostí a  příprav na  nejkrásnější sváteční dobu v  roce. Ale 
ještě před tím nejen děti budou vyhlížet Martina na  bílém 
koni. Předvánoční čas nás nabádá posadit se do lenošky, třeba 
s šálkem čaje nebo kávy, popovídat  s nejbližšími a zavzpomínat 
třeba na ty, co už nejsou mezi námi. 
Přejeme Vám všem, aby společně s  bělostným sněžením 
napadalo do  Vašich domovů a  všech srdcí odpuštění, 
porozumění, tolerance a láska. Toto všechno by mělo mít navrch 
právě o  vánočních svátcích. To je naše přání Vám čtenářům - 
spoluobčanům. Do  nového roku 2019 přejeme splnění všech 

tužeb, i  těch nejtajnějších přání a  k  tomu přidáváme ověřený 
vánoční recept. 
Vezme se dvanáct měsíců, pořádně se očistí od veškeré zlomyslnosti, 
chamtivosti a  nenávisti. Každý měsíc se rozdrobí na  30  nebo 
31 dílů, takže zásoba vydrží na celý rok. Potom se každý den upraví 
tak, že se přidá jedna porce důvěry, jedna dávka poctivé práce, 
dvě dávky dobré nálady, přidají se tři vrchovaté lžíce optimismu, 
lžíce snášenlivosti, zrnko trpělivosti a  špetka taktu. Všechno 
bohatě zalijeme láskou. Takto připravené se vše ozdobí kytičkou 
pozornosti a podává se s milým úsměvem a dobrým přátelským 
slovem. 
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