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Vážení spoluobčané,

současná celosvětová pandemie je pro nás všechny velmi
obtížná a je velmi důležité, abychom drželi při sobě a všichni důsledně dodržovali vládní nařízení. Společně se nám
podaří vrátit do starých dobrých kolejí našeho života. Velmi
si vážím Vašeho zodpovědného přístupu k současné situaci.
Bohužel bez omezení zvládnout by
to nešlo. Proto Vás prosím, vycházejte ze svých domovů co nejméně
a pouze v nutných případech. Především to platí pro seniory. V případě,
že nemáte v rodině nikoho, kdo by
Vám zajistil nákup nebo jiné základní potřeby, obraťte se přímo na mně.
Nezbytné věci Vám zajistím osobně,
nebo prostřednictvím dobrovolníků. Těší mně, že je jich více než Vás
potřebných občanů. Pokud někomu
chybí roušky, kontaktujte telefonicky
obecní úřad. Budou Vám doručeny
Starosta obce Aleš Richtr
přímo domů. Roušky máme od našich dobrovolníků.
Obecní úřad je do odvolání pro veřejnost uzavřen.
Kontaktujte nás telefonicky na čísle 572 585 135 nebo
725 121 019 nebo emailovou poštou. Všechny neodkladné
záležitosti budou okamžitě vyřízeny.
Nyní si dovolím vzpomenout na loňský rok, kdy byla
dokončena rekonstrukce školní zahrady, kde vzniklo moderní sportoviště, včetně hracích prvků a venkovní učebny. Byla opravena fasáda obecního úřadu, včetně výměny
oken, dveří a vrat. Je dokončena projektová dokumentace
na rekonstrukci chodníků a komunikací ulic Klínky, Dvořiště, K Družstvu a parkoviště u muzea. V současné době
je vydáno stavební povolení na ulice Klínky a parkoviště
u domu služeb. U ulic Dvořiště a K Družstvu je stavební
řízení zahájeno. Ulice Klínky a parkoviště na návsi bude
realizováno v letošním roce, v současné době připravujeme výběrové řízení na dodavatele. Připomínám obyvatelům ulice Klínky, kteří uvažují o vybudování vodovodní
přípojky, aby tak učinili co nejdříve. Po rekonstrukci ulice

to nebude již možné. Ulice Dvořiště a Ke Družstvu budou
realizovány v příštím roce.
Pražírna kávy se přestěhovala do vlastních prostor
do vedlejších Babic. Vzhledem k tomu, že kulturní dům je
využíván především jako tělocvična pro žáky základní školy a různé sportovní kroužky, je zázemí kulturního domu nedostatečné. Prostor bývalé pražírny se stane
součástí kulturního domu, vznikne
vstup pro žáky ze základní školy, aby
nemuseli chodit podél frekventované silnice do hodin tělesné výchovy.
V prostorách bude šatna pro děti
a ostatní sportovce, sklad sportovních pomůcek, sklad mobilního podia a zařízení kulturního domu, sociální zařízení pro sportovce a ping
-pongová místnost. V těchto dnech
se dokončují stavební práce, prostory byly kompletně zrekonstruovány,
včetně nových rozvodů vody, nového
topení a výměny oken a dveří.
Kotelna kulturního domu a mateřské školy jsou na konci
své životnosti. Máme zpracovány projekty na rekonstrukci.
Na kotelnu v kulturním domě byla podána žádost o dotaci
na Zlínský kraj. Tato kotelna bude zrekonstruována pravděpodobně ještě v letošním roce. V mateřské školce je třeba
kompletně zrekonstruovat kuchyň a elektroinstalaci, v současné době připravujeme projektovou dokumentaci.
Letošní rok je pro naši obec velmi významný. Vzpomeneme 800. výročí od první písemné zmínky o obci Huštěnovice. K tomuto výročí připravujeme pro vás třídenní
oslavy. Při této příležitosti bude vydána kniha o historii
obce. Knihu připravila kronikářka Alena Bazalová ve spolupráci s Mgr. Jakubem Veselým, za což jim mockrát děkuji.
Na závěr ještě jednou děkuji Vám všem za příkladnou
soudržnost a projevy vstřícnosti. Jde o zdraví nás všech.
Krásný den nezávisí na počasí, ale na lidech kolem nás.
Aleš Richtr, starosta obce
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Pavla Rozehnalová, Damián Pavlinec, Karolina Nožičková, Teodor Lukš, Tobiáš Vanderka, Klaudie Konečná, Michael Svatoš. Rodiče pro své
děti převzali z rukou starosty Aleše Richtra finanční obnos v částce pěti tisíc korun a odrážedlo.
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OSLAVY K 800. VÝROČÍ MÁME PŘIPRAVENY, BUDE ZÁLEŽET JEN NA SITUACI
V CELÉ NAŠÍ REPUBLICE, ZDA BUDE MOŽNÉ JE USKUTEČNIT.
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800. VÝROČÍ OBCE HUŠTĚNOVICE
Právě letos se nacházíme v jubilejním roce obce Huštěnovice.
K roku 1220 datujeme první důvěryhodnou písemnou zmínku
o ní. V této souvislosti se na červen chystají několikadenní
oslavy, jejichž součástí bude také představení knihy, která mapuje
osudy naší obce, její proměny, světlé i temné chvíle její historie,
osudy dřívějších i současných obyvatel. Na knize jsme pracovali
v autorském tandemu s paní Bazalovou, obecní kronikářkou,
přičemž jsme využívali také texty dalších současníků.
Od prvního nesmělého příslibu spolupráce uplynuly více
než dva roky a nyní na prahu jara 2020 dokončujeme poslední

korektury těsně před tiskem. Před očima se nám zhmotňuje
téměř 300stránková publikace, kterou popravdě někdy už
nemůžeme ani vidět. Známe každou stranu takřka nazpaměť.
Těšíme se, až v ní budeme moci zalistovat. A jsme v napjatém
očekávání, jak bude přijata. Kniha se nebude věnovat pouze
dnům dávno minulým, ale také nedávným. Jedním z našich
cílů bylo poskytnout čtenářům knihy podněty ke vzpomínání
– na vlastní zážitky, na své předky a na osudy své obce. Pro
představu nabízíme čtenářům Zpravodaje malou ochutnávku,
jednu kapitolu z dávnější historie.

Titulní strana knihy

Ukázka z knihy

NA DOHLED KRÁLOVSKÉHO MĚSTA

nakonec město souhlas s vařením piva na Velehradě, ale vymínilo
si vsi Traplice, Kostelany a Huštěnovice jako odbytiště piva svého.
Toho za následujících čtyřicet let nicméně mnoho nedodalo, a vsi
tak odbírají pivo velehradské. Spor se uzavírá roku 1615, kdy
na námitky měšťanů reaguje císař Matyáš zamítnutím. V soudním
sporu konaném v Brně vystupuje jako svědek jistý Jan Chládek
z Huštěnovic.
Posledním výrazným privilegiem z mílového práva, se kterým
Huštěnovští přišli do styku, byl výběr mýta při vstupu do obvodu
města. Ještě na konci 14. století na ně čekalo uhrazení tzv.
mostného u staroměstské brány. Roku 1503 přiznal král Vladislav
Jagellonský městu právo vybírat mýto v okruhu půl míle od hradeb,
což pochopitelně zasáhlo hned několik klášterních obcí v okolí.
Cena za tzv. zámostné v roce 1565 činí např. pro majitele lánu
v Huštěnovicích dva denáry. Klášter se proti vybírání městského
mýta na svých pozemcích ohrazoval. Dohoda z roku 1689 ovšem
nakonec město k výběru mýta i nadále opravňovala, klášterní
poddaní se ale mohli vykupovat jednorázovým ročním poplatkem,
který u Huštěnovic činil 1 zlatý. Na výběr mýta máme upomínku
v pojmenování místní lokality Calgov podle výběrčího místa
Zollhof.
Mgr. Jakub Veselý

Uherské Hradiště, jež začalo hodinu cesty od vsi mohutnět
od 13. století, mělo na životy lidí v ní vliv v dobách válečných
i mírových. Bylo například odbytištěm jejich zemědělských
produktů. Na druhou stranu vesničané patřili do tzv. mílového
práva, kdy se v okruhu jedné míle (cca 11 km) od města nesměl
usadit žádný řemeslník s výjimkou těch nejběžnějších – kovářů
nebo ševců. Dále ves patřila pod trestní pravomoc hradišťského
rychtáře, byť menší přestupky se řešily přímo v obci u pranýře. No
a rostoucí síla měšťanstva se projevila také v případech zakupování
majetků ve vsi, jako např. v případě měšťana Blahuty, který roku
1448 zakoupil dva lány za 10 zlatých a 20 grošů. Odtud tak vzniklo
budoucí pojmenování lokality Blahutov.
Velehradský klášter se pochopitelně s novým městem coby
hospodářským konkurentem brzy dostává do sporů. Roku 1297
šlo o užívání městských pastvin a lesa poddanými kláštera, o pár
let později zase o lov ryb a honitbu okolo hradeb. Dlouhodobě se
měšťané s konventem přeli především o odběr piva. Velehradští
mniši už v 15. století nerespektovali mílové právo a do klášterních
vsí vozili svoje pivo. Soudní nález z roku 1546 jim to sice zakázal,
ale klášterní krčmy fungují dál. Smlouvou z roku 1577 dává
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
www.hustenovice.cz
USNESENÍ
Z 7. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE HUŠTĚNOVICE
KONANÉHO DNE 4. 12. 2019

Usnesení 8/7/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje starostu obce jako osobu oprávněnou k úpravě rozpočtu obce rozpočtovým opatřením sestaveným k datu
31. 12. 2019.

Usnesení 1/7/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje program veřejného zasedání.

Usnesení 9/7/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce
Huštěnovice na roky 2021 a 2022.

Usnesení 2/7/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
9900090549-1/VB.
Usnesení 3/7/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje
smlouvu číslo 1030055545/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene.
Usnesení 4/7/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje upravený účetní odpisový plán Základní školy a mateřské školy Huštěnovice,
Huštěnovice 72, 687 03, IČ: 75020033, pro
rok 2019.
Usnesení 5/7/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje aktualizované stanovy dobrovolného
svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě.
Usnesení 6a/7/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Huštěnovice číslo 1/2019 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.

Usnesení 10/7/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje na základě §84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., v platném znění, rozpočet na rok 2020 jako vyrovnaný, příjmy ve výši 11 542 700 Kč, výdaje ve výši
11 542 700 Kč, financování ve výši 0,00 Kč.
Jako závazné ukazatele rozpočtu stanovuje u příjmů třídy a u výdajů paragrafy rozpočtové skladby.
Zastupitelstvo obce současně stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a)
a §99 odst. 2 zákona číslo 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
kompetenci starosty obce k provádění
rozpočtových opatření v následujícím
rozsahu:
V případě přijetí účelově určených dotací,
finančních příspěvků a darů jak na straně
příjmů, tak na straně výdajů.
V případě daně z příjmů právnických
osob za obec jak na straně příjmů, tak
na straně výdajů.
V případě nutného výdaje na zajištění
chodu obce v důsledku havárie, stavu

nouze, živelné pohromy. Dále na úhradu
pokut, penále z rozhodnutí nadřízených
orgánů a dohledů.
V případě přesunu finančních prostředků
mezi závaznými ukazateli v rámci příjmů
nebo výdajů, kdy nesmí dojít k navýšení
celkových příjmů nebo celkových výdajů
schváleného rozpočtu.
V případě přesunu finančních prostředků
mezi rámcovými ukazateli (třída 5 a třída
6) v rozsahu závazného ukazatele (paragrafu), kdy nesmí dojít k navýšení celkových příjmů nebo celkových výdajů
schváleného rozpočtu.
Usnesení 11/7/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje rozpočtové opatření číslo 12/2019.
Poznámka do usnesení:
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere
na vědomí zprávu o činnosti starosty obce
a kontrolu usnesení z minulého veřejného
zasedání.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere
na vědomí provedené úpravy rozpočtu – změnu rozpisu rozpočtu číslo 6, 7,
8 a 9/2019 a schválená rozpočtová opatření číslo 9, 10 a 11/2019.
Aleš Richtr, starosta obce
Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová, místostarostka obce

Usnesení 6b/7/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Huštěnovice číslo 2/2019 o místním poplatku
ze psů.
Usnesení 6c/7/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Huštěnovice číslo 3/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení 7/7/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje pravidla pro hospodaření se sociálním fondem.

Letošní dvě skupinky Tří králů vybraly v Huštěnovicích částku 30 885 Kč.
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USNESENÍ
Z 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE HUŠTĚNOVICE
KONANÉHO DNE 5. 2. 2020

je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
20 000 Kč Oblastnímu spolku ČČK Uherské Hradiště, IČ: 00426385, s konečným
určením pro Místní skupinu ČČK Huštěnovice. Současně schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí této dotace.

výsledek výběrového řízení na akci „Kulturní dům – rekonstrukce kotelny“ pro
firmu VTP PELKA s.r.o., Velkomoravská
1164, 686 03 Staré Město, IČ: 26908743
s nabídkovou cenou 668 515,80 Kč včetně
DPH.

Usnesení 1/8/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje program veřejného zasedání.

Usnesení 5/8/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
2 000 Kč Českému svazu včelařů, z.s., základní organizaci Traplice, se sídlem Traplice 404, 687 04, IČ: 65268415, formou
darovací smlouvy.

Usnesení 8/8/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2020.

Usnesení 2/8/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje účetní odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Huštěnovice na rok 2020.
Usnesení 3/8/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
100 000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol
Huštěnovice, IČ: 61704181. Současně
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace.

Usnesení 6/8/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
5 000 Kč Moravskému rybářskému svazu, z.s., pobočnému spolku Uherské Hradiště, U Moravy 852, Mařatice, 686 01,
IČ: 00557323, s konečným určením pro
Místní skupinu Babice, formou darovací
smlouvy.

Usnesení 4/8/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvalu-

Usnesení 7/8/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje

Poznámka do usnesení:
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere
na vědomí zprávu o činnosti starosty obce
a kontrolu usnesení z minulého veřejného
zasedání.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere
na vědomí provedené úpravy rozpočtu – schválené rozpočtové opatření číslo
13/2019.
Aleš Richtr, starosta obce
Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová,
místostarostka obce

Lyžařský výlet do Ski areálu Bílá.

VÝVOJ POČTU OBYVATEL V HUŠTĚNOVICÍCH V ROCE 2019

počet osob
mužů
Počet obyvatel ČR k 1. 1. 2019
989
510
V roce 2019 se narodilo
8
4
V roce 2019 zemřelo
12
6
V roce 2019 se přistěhovalo
10
3
V roce 2019 se odstěhovalo
23
12
Počet obyvatel ČR k 1. 1. 2020
972
499
Počet cizinců k 1. 1. 2019
10
6
Počet cizinců k 1. 1. 2020
8
5
Počet obyvatel ČR s místem trvalého pobytu na úřední adrese OÚ - 50 osob
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žen
479
4
6
7
11
473
4
3
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Seniorská obálka - pomoc nejen osamoceným seniorům v tísni
Navození pocitu jistoty a bezpečí pro naše spoluobčany, tak by
se dala jednoduše popsat „seniorská obálka“. Seniorská obálka
je určena pro všechny seniory, osoby se zdravotním postižením
a osamělé osoby, které bydlí ve svém domácím prostředí a má
pomáhat řešit krizové situace týkající se sociálně zdravotního
prostředí.
Jde v podstatě o tiskopis, na který senioři (i za pomoci
příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje
o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty
na své blízké osoby a praktického lékaře. Takto vyplněné údaje
osoba umístí v reflexní obálce na viditelném místě v bytě nebo
domě, například na dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodových
dveří. V případě nedávné hospitalizace je dobré vložit do obálky
i poslední propouštěcí zprávu.
V obálce bude uvedeno mnoho zdravotních údajů, které
pomohou záchranářům rozhodnout o tíži vašeho aktuálního
stavu a optimální terapii na místě nebo nutnosti transportu
do zdravotnického zařízení. V krizové situaci si lidé často nemohou
vzpomenout nebo nejsou schopni vůbec říci důležité informace,
týkající se osobních údajů a zejména zdravotního stavu. Obálka,
která bude umístěna na viditelném místě, tak může pomoci nejen
záchranné službě, ale i hasičům nebo policii, a v krajním případně
i zachránit život.
Tiskopisy je možné si vyzvednout na obecním úřadě nebo
tiskopis stáhnout z webového portálu Zlínského kraje, či
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová, místostarostka obce

Na návsi byly koncem roku vyměněny informační skříňky. Jsou rozděleny mezi místní organizace a spolky.
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ROZPOČET OBCE HUŠTĚNOVICE NA ROK 2019

STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH OBCE HUŠTĚNOVICE
k 1. 1. 2019 byl 22 577 059 Kč - k 1. 1. 2020 byl 26 787 914 Kč
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Žádáme občany, aby své odpady důsledně třídili a do komunálního odpadu ukládali pouze co nejmenší množství. 70%
odpadů je možné třídit. Dále je ve sběrném dvoře umístěn kontejner na trávu a plevel, kde je možné tyto suroviny ukládat bezplatně. Je přísně zakázáno do tohoto kontejneru ukládat dříví,
větve, pařezy stromů, keře.
Odpad lze ukládat pouze za přítomnosti správce sběrného
místa. Původce odpadu je povinen zaplatit poplatek za uložení

SPLATNOST POPLATKU ZA PSA
Od 1. 2. do 31. 5. 2020
Číslo účtu: 5223721/0100 u Komerční banky Uherské Hradiště
Variabilní symbol: číslo popisné domu

odpadu dle příslušného ceníku. Ukládat odpad mimo sběrné
místo je v celém katastru obce Huštěnovice přísně zakázáno.
Svoz komunálního odpadu - každý sudý týden v úterý.
Provozní doba:
středa 15 - 17 hodin
sobota 9 - 11 hodin
Po dobu nouzového stavu bude sběrný dvůr do odvolání
uzavřen.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
15. 4. 2020 od 15 do 17 hod. ve sběrném dvoře
21. 10. 2020 od 16 do 17 hod. ve sběrném dvoře

POPLATEK ZA ULOŽENÍ
Komunální odpad, stavební suť, beton - kolečka, pytel 10 Kč, kára 20 Kč, vozík 100 Kč. Elektrospotřebiče, jako televizory,
monitory, PC, tiskárny, rádia, ledničky, pračky, vysavače, kuchyňské spotřebiče, PET lahve v pytlích, sklo, papír - zdarma.
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SPLATNOST POPLATKU ZA SVOZ ODPADU
Na základě Obecně závazné vyhlášky obce Huštěnovice
č. 3/2019, s účinností od 1. 1. 2020, poplatek je splatný
jednorázově a to nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního
roku.
Platby se provádí převodem - viz. níže nebo hotově v kanceláři
OÚ Huštěnovice v pondělí a středu od 7 do 17 hodin. Poplatky
jsou ve stejné výši jako v loňském roce.
Po dobu nouzového stavu platba možná pouze
bezhotovostně.

Platba poplatku za svoz odpadu převodem z účtu
Číslo účtu: 5223721/0100 u Komerční banky Uherské Hradiště
Variabilní symbol: číslo popisné domu, za který je placeno
Specifický symbol: počet osob, za které je placeno
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení osob, za které je placeno

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych z celého srdce poděkovat ženám z MS ČČK Huštěnovice, které pomohly vyřešit situaci s nedostupnými rouškami nejen v naší obci. Ihned po nařízení povinnosti nosit roušky
na veřejnosti začaly je doma šít z vlastních zdrojů a materiálů pro
známé a sousedy, věnovaly je také prodavačkám do místního obchodu Jednoty. Rouškami zásobily zdravotníky v Uherskohradišťské nemocnici, kteří je teď potřebují ze všeho nejvíce, také nějaké jsou pro potřebné občany na obecním úřadu.
Poděkování patří Jarmile Ulmanové, Janě Kryškové, Daně Vaverkové, Heleně Maňáskové, Svatavě Strakové nebo Janě Škarpichové. Za první týden ušily více jak 400 bavlněných roušek.
103 ks roušek od paní Malenovské, Sentlové, Klapilové, Čevelové, Vávrové, Konečné a Hastíkové bylo věnováno na oddělení
dialýzy v Uherskohradišťské nemocnici.
Jsou mezi námi ještě další nejmenované „švadlenky“, o kterých ani nevíme, které si rovněž zaslouží velké uznání a poděkování.
Nezapomeňme, že rouška chrání nejen naše zdraví, ale také
zdraví všech ostatních. Je úžasné, jak myslíme v naší obci jeden na
druhého. Děkujeme.
Vladimíra Šobáňová, místostarostka obce
Kontakt, na který se můžete ozvat v případě pomoci.
Aleš Richtr, starosta					572 585 135, 725 121 019
							starosta@hustenovice.cz
Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová				737 439 111
Milada Obalová, účetní					572 585 135
							hustenovice@hustenovice.cz

Po dobu nouzového stavu byly všechny akce zrušeny, proto berte tyto pozvánky s rezervou. Do odvolání se ruší
pronájmy kulturního domu. Všechny spolky, které mají klíče od KD, rovněž do odvolání mají zákaz vstupu.
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NOVINKY Z NAŠÍ MATEŘINKY
PROJEKTY V NAŠÍ MATEŘINCE
Naše děti v mateřské škole z mladší
třídy Berušek i ze třídy Mravenečků se
učí komunikovat, hrát si a spolupracovat.
Spolupráce je důležitá i mezi rodinou
a školou. Od října jsme odstartovali
společný projekt „Kašpárek a Krteček“.
Pomocí těchto pohádkových postav se děti
seznamují se členy rodiny i s domácími
mazlíčky svých kamarádů. Zapsány
jsou příběhy o pomáhání při domácích
pracích, o aktivitách v rodině, o návštěvě
příbuzných, výlety pěšky či vlakem.
Dalším tématem, které navazuje, je
rodina. Rodiče se zapojili do vytváření

rodokmenů, děti na oplátku svoji rodinu
nakreslily.
Povídání o profesi rodičů a vlastní
přání „... chtěl/a bych být ...“ je zajímavé
pro děti, rodiče i paní učitelky. Proti
dřívějším přáním být popelář, závodník,
zvěrolékařka, se nyní objevují přání
být princezna, maminka, Spiderman
(ti mladší). Starší děti chtějí pracovat
na PC, pracovat se zvířaty v ZOO,
být ošetřovatelkou nebo zdravotnicí
na ambulanci. Znalost profese rodičů je
někdy obtížná, proto jsme se opět obrátili
na maminky a tatínky, kteří dětem

vytvořili obrázkové čtení, jaké je jejich
povolání a co ke své práci potřebují. Nyní
již víme, že tatínek je např. opravář a opraví
„úplně všechno“, jiný je voják, policista,
lékař, hasič. Maminka je maminka, paní
učitelka, pracuje v týmu, v ordinaci nebo
je usměvavá paní prodavačka.
Rodokmeny rodin, obrázkové čtení,
profese rodičů a fotografie dětí zdobí naši
třídu.
Za spolupráci rodičům i dětem
děkujeme.
Ivana Káňová, učitelka MŠ

VÝLET MRAVENEČKŮ DO UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
Každý den jdeme ve školce na vycházku, ale v úterý 18. února
jsme jeli autobusem. Školáci, kteří ten den jeli na plavání
do Uherského Hradiště, nám nabídli volná místa v autobuse.
Bylo jasné, že to nebude jen tak nějaká procházka, a pro jistotu
mělo každé dítě batůžek, ve kterém bylo pitíčko a mlsotka, to
kdyby přišla krize a vyčerpání.
V Uherském Hradišti nás pan řidič vysadil na autobusovém
nádraží. Tam většina dětí zpozorněla, protože uviděla reklamu
na prodejnu hraček WIKY. „Jé, tam to znám.“ Při průchodu
uličkou okolo prodejny světel jsme se dozvěděli, kdo má odsud
lampičku v pokojíčku. Nedalo nám to a v obchodní galerii Slunce
jsme si vyzkoušeli jezdící schody. Co na tom, že dolů jsme museli
seběhnout po schodech. Dali jsme to třikrát, úžasné. U východu
na náměstí jsme si prohlédli mnicha a řekli si, proč má tak zlatou
ruku. V Prostřední ulici opět zvítězil obchod Sparkys, kde si děti

do batůžku na památku vzali leták. Na Mariánském náměstí děti
zaujal morový sloup. Škoda, že kašna byla prázdná. Přes Zelný
trh jsme se dostali ke kostelu Františka Xaverského a odtud
na pěší zónu. Dětem víc než povídání o městě leželo v hlavě,
kdy už budou moci zjistit, co jim maminka dala do batůžku.
Tak jsme šli do parku u kina Mír, kde jsme si ještě prohlédli
opletenou sochu holuba. Na dětském hřišti u Slovácké búdy
jsme se konečně občerstvili a děti se protáhly na průlezkách. Ale
protože začal foukat ledový vítr a do odjezdu autobusu zbývala
ještě půlhodinka, šli jsme nahlédnout do Slováckého muzea.
Expozice se dětem moc líbila, obzvlášť sekce fašank – vycpaný
medvěd, kostra, kroje. Ale to už nás tlačil čas a museli jsme jít
na autobus. Naštěstí jsme ho měli za rohem u kina Hvězda. Výlet
se podařil a určitě v nejbližší době naplánujeme další.
Věra Jakšíková, učitelka MŠ

KARNEVAL V MŠ
Dne 9. února se konal v naší Mateřské škole Huštěnovice
karneval. Děti a paní učitelky se proměnily v pohádkové bytosti,
zvířátka, superhrdiny a další postavy kouzelného světa dětských
pohádek.
Po svačince se děti ze třídy Berušek přesunuly do třídy
Mravenečků, kde jsme společně zahájili slavnost. Karneval
jsme tradičně začali promenádou a představením masek. Poté
následoval program pro děti, který si připravily všechny paní
učitelky. Děti si nejdříve zazpívaly a zatančily v rytmu dětských
písniček. Dále následovaly různé soutěže jako je tanec dvojic
s balónkem, skok v pytlích nebo oblíbená židličkovaná. Na závěr
děti čekalo malé občerstvení a rozdání diplomů za krásné masky.
Karneval jsme si všichni společně užili a těšíme se na další.
Loučková Anna, učitelka MŠ
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ADVENTNÍ ČAS A VÁNOCE VE ŠKOLCE
Na začátku adventní doby čekal
děti v obou třídách rukavičkový
kalendář a adventní věneček. Každý
den si po zásluze některé z dětí vytáhlo
drobnou sladkost z rukavičky označené
číslem a každé pondělí jsme postupně
rozsvěcovali svíčku na adventním
věnečku, abychom si trochu zpříjemnili
čas těšení se na Štědrý den.
Chtěli jsme se dozvědět více
o tradicích a lidových obyčejích
adventního
a
vánočního
období
na Slovácku, a proto jsme zavítali
do Skanzenu Rochus. Prostřednictvím
výukového programu „Adventní čas
je tady zas“ se děti setkaly s ukázkami
tradiční rukodělné výroby
řemesel
vztahujících se k adventu, Vánocům
a zimnímu období obecně. Ve čtyřech
chaloupkách lidové architektury z 18. až
první poloviny 20. století děti ochutnaly
bídu, pokrm našich prababiček, ozdobily
si perníček, viděly výrobu betléma
z kukuřičného šustí a řezbáře při práci.
Zasedly ke štědrovečerně prostřenému
stolu a pustily si lodičku z ořechové
skořápky. Ve skanzenu se nám moc líbilo,
přenesla se na nás kouzelná atmosféra
Vánoc našich předků.
Čas adventní pro nás také znamenal
svědomité přípravy na Vánoce. Prvním
velkým úkolem bylo nacvičení „čertovské
besídky“ na obecní akci rozsvěcování
vánočního stromu s mikulášskou nadílkou
a pěti vybraných koled na vánoční koncert
v kostele. Děti se tohoto úkolu zhostily
radostně a zodpovědně a potěšily svým
výkonem všechny přítomné.
5. prosince nám Mikuláš nechal
za oknem svou Svatou knihu, ve které
bylo „všechno pěkně zaznamenáno.“
Dobré skutky dětí byly odměněny
pochvalou a drobné prohřešky speciálním úkolem. Po přečtení
knihy, splnění úkolů a slibu napravení se už všechny děti těšily
z mikulášské nadílky, kterou jsme našli za dveřmi.
Po Mikuláši to ve školce zavonělo. Děti vyhrnuly rukávy
a napekly s paní učitelkami vánoční sušenky. K sušenkám jsme
ještě uvařili vánoční nealko punč a pohoštění do vánočních
dílniček bylo připraveno. V dílničkách si rodiče s dětmi mohli
společně vyrobit různé vánoční ozdůbky do svých domovů –
svícínek, stromeček, betlémek nebo třeba přáníčko.
Honem rychle nazdobit vánoční stromeček třpytivými
baňkami a pak už jsme všichni netrpělivě čekali na Ježíška.
Zvoneček zazvonil a my jsme se dočkali. Největší radost měly děti
ve školce z nového jeřábu, kočárku, vrtačky a maňásků zvířátek.
Všem zářila očka.
Monika Bílová, vedoucí učitelka MŠ
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ANI ŠKOLÁCI NEZAHÁLÍ
RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Ani jsme se nenadáli a byl tu čas první „výplaty“ školáků
ve školním roce 2019/2020. Tento datum je spjat nejen s vydáváním vysvědčení, ale také s recitační soutěží. Žáci se na soutěž připravují sami, pouze s výběrem básniček nebo prózy jim
mohou pomoci paní učitelky. Ve čtvrtek 30. ledna to všechno
vypuklo. Atmosféra byla nervozitou hustá tak, že by se dala
krájet. Ale všichni se těšili. Dokonce přišli i ti, kteří byli ve stavu nemocných.
Letos do poroty zasedly paní Jiřina Krátká, paní Jarmila
Ulmanová a paní knihovnice Irena Hlavačková. A neměly to
vůbec lehké. Vybrat do okrskového kola téměř ze třiceti recitá-

torů ty nejlepší, to není lehký úkol. Navíc když se všichni moc
snažili. Ale nakonec bylo rozhodnuto a postoupili tito žáci: 0.
kategorie - Max Petratur a Klára Zbránková, 1. kategorie –
Simona Kováříková a Tereza Zbránková, 2. kategorie - Alena
Krajčová a Kryštof Materna. Těchto šest žáků bojovalo ve Starém Městě začátkem února o postup do okresního kola. Při
velké účasti dětí z mnoha škol se na prvním místě ve své kategorii umístil Kryštof Materna a postoupil. Všichni budeme
držet palce, ať se mu zadaří. Příští rok se zase u recitace všichni
sejdeme.
Jitka Polášková, vychovatelka ŠD

Max Petratur, Vojtěch Zemek, Tereza Zbránková,
Simona Kováříková

Tomáš Maňásek, Alena Krajčová, Kryštof Materna

DÝŇOVÁNÍ
Jako každý rok i tentokrát se koncem října začali naši žáci
těšit na tvoření z dýní. Datum byl stanoven na 23. října. Kdo
neměl svoji dýni, tak mu byla nabídnuta dýně ze školní zahrady.
Pan starosta nám poskytl semínka a taky se během prázdnin
o ně staral. A vyrostly dýně veliké - převeliké. V den D se nás
ve škole opět sešlo velmi mnoho. Rodiče, většinou dlabáči, se
pustili do práce spolu se svými ratolestmi a s dýněmi se děly
věci. Začali vznikat dýňoví skřítci s roztodivnými jmény. Sova,
Soplinos, Netopýr, Kočka, Pizizubka, Pavouk, Delfín, Žrout,
prasátko Chrochťa a mnoho dalších. Dohled nad všemi měl
Harry Potter, kterého vyřezal pan Hanák. Každý si pak svého
skřítka rozsvítil a dal před školu. Dětem při odchodu domů
očka svítila radostí. Následujících čtrnáct dnů nás dýňoví skřítci
každý den vítali. Už se těšíme na další ročník dýňování.
Jitka Polášková, vychovatelka ŠD
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LYŽAŘSKÝ KURZ V OSVĚTIMANECH
Naše základní škola v únoru uspořádala svůj oficiálně první
lyžařský kurz. Na tři dny jsme se společně s dvaceti pěti dětmi
vydali do Osvětiman, kde je mírný svah, vhodný i pro začátečníky,
a hlavně se nachází kousek od Huštěnovic. Všichni jsme se moc
těšili na lyžování. Pro některé děti to dokonce byla premiéra
na lyžích. Přes všechna naše očekávání nám vůbec nepřála
předpověď počasí. Na všechny dny meteorologové předpovídali
teplotu přes 10 °C a vytrvalý déšť. V pátek před odjezdem jsme
dětem ještě k seznamu věcí připsali raději i pláštěnky a tenisky
se sportovním oblečením a připravovali jsme mokrou variantu.
V den odjezdu předpověď opravdu se vyplnila a místo
sluníčka nebo sněžení nás ráno přivítal déšť. Na dobré náladě
všech účastníků to ale nic neměnilo a v osm hodin ráno jsme
vyjeli autobusem od školy směr Osvětimany. Po příjezdu jsme
se ubytovali v nádherném Penzionu Malovaný. Děti si vybalily
věci a po svačince jsme poprvé vyrazili na svah, protože konečně
přestalo pršet. Na svahu jsme se rozdělili do tří skupinek.
Nejzdatnější lyžaře v prvním družstvu trénoval pan instruktor
Válek, který za námi každý den dojížděl z Uherského Hradiště.
Druhé družstvo trénovala paní učitelka Vladimíra Šobáňová
a třetí družstvo paní ředitelka Jana Daňhelová. Mnozí ze
třetího družstva stáli na lyžích poprvé, ale snažili se dohnat své
zkušenější spolužáky a neodradily je ani časté pády.
Po obědě začalo opět pršet a páni vlekaři dostali špatnou
zprávu, že má pršet i celou noc a následující den. Nejčernější

scénáře byly, že může postupně zmizet všechen zbývající sníh.
Po odpoledním klidu déšť ustal, tak jsme rychle vyrazili na svah.
Před večerkou jsme si zahráli několik společenských her a pak
už šli všichni spát.
Další den jsme se po probuzení trochu s obavou podívali
z okna, zda máme ještě na čem lyžovat. Sníh tam naštěstí ještě
byl, jen byl po nočním dešti hodně mokrý. Dokonce i předpověď
hlásila, že by už pršet nemělo, jen foukal silný vítr. Vítr ani
mokrý sníh dětem nevadil, a i když byli někteří více na zemi,
jak ve stoje, tak je to neodradilo a trénovali jsme nakonec jak
dopoledne, tak odpoledne. Několik dětí ze třetího družstva
udělalo takové pokroky, že postoupilo do druhého družstva
a vyzkoušelo si jízdu na vleku a postupně všichni zvládli sjet celý
svah. Byli mezi nimi dokonce i ti, kteří na lyžích stáli předešlý
den poprvé. Kvůli větru nám později odpoledne vypnuli vlek.
Děti si tak alespoň vyzkoušely, jak se šlape svah nahoru, když
vlek nejede. To se jim popravdě moc nelíbilo, ale k výcviku
to také patří. Stihli jsme i koulovačku a válení sudů ze svahu.
Poslední den ráno jsme si zabalili všechny věci a čekalo nás
poslední dopoledne na svahu. Přivítalo nás sluníčko a děti se
těšily na slibované závody ve slalomu.
Celý pobyt se i přes nepříznivé předpovědi velmi vydařil.
Nikdo se nezranil a všichni si to užili. A my už se těšíme na další
ročník lyžařského výcviku, který se, jak doufáme, stane tradicí.
Vladimíra Šobáňová, učitelka ZŠ

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ
Již druhým rokem jsme společně s mateřskou školou pořádali
adventní zpívání v krásných prostorách kostela svaté Anny
v Huštěnovicích. I letos žáci naší školy připravili pásmo adventních
písní a vánočních koled. Po úvodní společné koledě Nesem vám
noviny, kterou doprovázeli všichni naši kytaristé, včetně Toma
a Ondry Maňáskových, nám na kytaru zahrál Oliver Ižvolt Pásli ovce
valaši. Po něm pak Zdenda Klapil zahrál na klávesy anglickou píseň
Twinkle twinkle little star. Poté jsme si poslechli Štědrý večer nastal
v kytarovém podání Matýska Straky. Sólo zahrála a koledu Dej Bůh
štěstí zazpívala i Sofinka Bruštíková. Známé Rolničky jsme si zazpívali
všichni s doprovodem Vojty Zemka, kterého na kytaru vystřídal Jenda
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Hruboš s koledou Slyšte, slyšte, pastuškové. Před závěrem nám ještě
zazpívala Alenka Krajčová píseň Půlnoční a koncert jsme uzavřeli
společnou koledou Vzhůru bratři milí. Po ní se děti, za zpěvu naší paní
vychovatelky a písně Hallelujah, pomalu řadily se svými adventními
lucerničkami u východu kostela. Společně s dětmi ze školky jsme přešli
k muzeu, kde si všichni ještě zazpívali s folklórním souborem Marenka
a Ženským pěveckým sborem Kalinka a lucerničkami ozdobili vánoční
stromeček.
Děkujeme všem našim dětem a také za možnost pořádání školního
adventního koncertu v kostele. Doufáme, že i v příštím předvánočním
čase se sejdeme a spolu s našimi žáčky Vás slavnostně naladíme.
Kateřina Hradilová, učitelka ZŠ

Jaro / 2020

PĚVECKÁ SOUTĚŽ ZAZPÍVEJ SLAVÍČKU
Čtvrtek 27. února se na naší škole nesl v hudebním duchu.
V rámci školní pěvecké soutěže všechny děti zazpívaly svou
oblíbenou písničku. Odborná porota složená z pedagogů a slečny
Markéty Hlavačkové, která byla našim hostem, si poslechla písně
lidové, populární, táborákové, filmové ... Některé děti zpívaly
sólo acapela, jiné zase vytvořily duet nebo trio s hudebním
doprovodem. Soutěž byla pestrá a hlavně plná zpěvu.
A jak to všechno dopadlo? Vyhrály všechny děti tím, že
si písničku pečlivě připravily, překonaly trému, stud a obavy
a podaly ji tak, jak nejlépe uměly. Porota pak vyhlásila nejlepší
výkony. Na 1. místě v první kategorii to byla Nelinka Pitaschová,
na dalším místě Dianka Richtrová a pak duet Zuzanky M.
Večerkové s Julinkou Šobáňovou. Všechny nám zazpívaly svou
oblíbenou lidovou píseň.

Jan Hruboš, Alena Krajčová, Nela Hrančíková

V druhé kategorii bylo nejlépe vyhodnoceno duo Matýska
Straky a Pavlíka Šmída, kteří zazpívali píseň Masožravá kytka
a cvrček, na druhém místě se umístilo trio s písničkou z filmové
pohádky v podání Terezky Zbránkové, Simonky Kováříkové
a Kristýnky Kulhavé. Třetí cenu získal Šimonek Pulkrábek,
taktéž s filmovou písní.
No a z našich nejstarších žáčků si cenu odnesl Jenda Hruboš
s písní Pod šable, Alenka Krajčová zazpívala svou oblíbenou
populární píseň a Nelinka Hrančíková s lidovou písní.
Všem dětem blahopřejeme a přejeme jim, ať je jim stále
do zpěvu.
Kateřina Hradilová, učitelka ZŠ

Nela Pitaschová, Diana Richtrová, Julie Šobáňová, Zuzana M.
Večerková

Pavel Šmíd, Matyáš Straka, Simona Kováříková, Tereza Zbránková, Kristýna Kulhavá, Šimon Pulkrábek
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FLORBAL - ZÁJMOVÝ KROUŽEK PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE

ČEPS CUP - okresní kolo kluci 28. listopadu. Naši borci postoupili do kraje!
Huštěnovice Black - Kunovice Draci 5 : 1, Huštěnovice Black - Hackers 3 : 0, Huštěnovice Black - Ostrožané 4 : 0, Huštěnovice
Black - Sportovka UH 4 : 2. Gratulujeme.

ČEPS CUP - okresní kolo holky. 4. prosince nám naše holky daly krásný vánoční dárek - postup do kraje. Jsou to naše dračice.
Takže nás čekají snová dvě krajská kola ve Zlíně. Kluci a holky, zdar!
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Vánoční florbalový turnaj prvních tříd
Vánoční florbalový turnaj prvních tříd jsme uspořádali dne
29. prosince ve spolupráci se starostou obce Alešem Richtrem.
Turnaje se zúčastnilo pět týmů. Hrálo se 1 x 8 minut. Rozhodčí
Tomáš Krajča a Zdeněk Klapil ml.
Výsledky: Kudlovice - Slovácko black 0:1, Luhačovice Huštěnovice 0 : 1, Slovácko pink - Kudlovice 6 : 1, Luhačovice
- Slovácko black 0:0, Huštěnovice - Slovácko pink 2 : 3,
Luhačovice - Kudlovice 1 : 0, Slovácko pink - Slovácko black
5 : 1, Huštěnovice - Kudlovice 3 : 0, Slovácko pink - Luhačovice

5 : 1, Slovácko black - Huštěnovice1 : 0. Po ukončení vánočního
turnaje prvních tříd děti dostaly pamětní medaile.
Trenér juda Karel Krajča a mistr republiky ve starších žácích
(1996) Miroslav Konečný, předvedli ukázku tohoto sportu.
Po zvídavých dotazech dětí se přihlásil dobrovolník z řad diváků,
který si judo zkusil s panem Krajčou. Poté proběhly zápasy žáků
2. - 5. tříd. Celý turnaj ukončil zápas našich bývalých žáků, tzv.
legendy (Zemek Jan, Krajča Tomáš, Šmíd Dominik, Škrabal
David a Daniel).

ČEPS CUP - krajské kolo kluci
Uh.Brod 29. 1. 2020. Okresních kol se zúčastnilo sedmdesát pět
florbalových týmů. Z toho bylo devět postupujících: Uherské
Hradiště - Huštěnovice a Ostrožané, Kroměříž - Sýpkaři, Uh.Brod
- Lvíčata a Pod Vinohrady Uh.Brod CH, Vsetín - Sychrováci a Koryčánci, Zlín-ZŠ Mikoláše Alše a ZŠ Emila Zátopka.
Dostali jsme se mezi špičku devíti nejlepších týmů celého kraje. Bylo nám jasné, že jde do tuhého. Cíl byl jasný, nedostat 10 :
0 v každém zápase. Hra byla tvrdá, rychlá a technicky na úrovni.
I když jsme vše prohráli, nebyl to žádný debakl, kluci to zvládli

sportovně a s úsměvem. Huštěnovice - Lvíčata 3 : 5, Huštěnovice
- Koryčánci 1 : 2, Huštěnovice - ZŠ Emila Zátopka Zlín 0 : 11.
Do národního finále postoupil tým Pod Vinohrady Uherský
Brod CH. Gratulujeme. Byla to ohromná zkušenost, atmosféra
celého turnaje nepopsatelná, kluci dostali pohár, diplom a sportovní vaky s logem turnaje. Děkujeme rodičům za odvoz dětí.
ZŠ Huštěnovice reprezentovali: Oliver Ižvolt (G), Zdeněk Klapil
ml., Tobiáš Bolf, Ondřej Býček, Tomáš Jandouš, Kryštof Materna, Tomáš Maňásek, Vojtěch Zemek.
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ČEPS CUP - KRAJSKÉ KOLO DÍVKY
- Uherský Brod -29. 1. 2020. Okresních kol se zúčastnilo dvacet
sedm florbalových dívčích týmů.
Složení týmu Huštěnovic: Sofie Bruštíková(G), Kristýna Blahová, Eliška Hanáková, Veronika Kročová, Šárka Malíková, Tereza Zbránková, Zuzana Večerková a Alena Krajčová (vyhlášena
nejlepší hráčkou týmu).
Postupující: Uherský Brod I. - Bánovjanky a ZŠ Pod Vinohrady UH. B. CH, Uherský Brod II. - Ostrožanky a Huštěnovice,
Zlín - Halenkovice, Vsetín - Luhačky.
Holky měly z turnaje docela strach. „Teto, já nejdu hrát.“

Ale po prvním zápase z nich tréma spadla a bojovaly jako lvice.
Konečná tabulka: 1. Luhačky, 2. Halenkovice, 3. Pod Vinohrady, 4. Ostrožanky, 5. Huštěnovice, 6. Bánovjanky. I když nebyly na prvních příčkách, být pátým nejlepším florbalovým
týmem celého kraje, to je krása! Holky dostaly pohár, diplom
a sportovní vaky.
Huštěnovice - Luhačky 2 : 4, Huštěnovice - Ostrožanky 1 : 4,
Huštěnovice-Halenkovice 0 : 5, Huštěnovice - Bánovjanky 5 : 0.
Podpora koučů: Tomáš Krajča a Zdeněk Klapil ml.

Do konce školního roku plánujeme zúčastnit se turnajů: Traplice,
Halenkovice, Želechovice, Spytihněv, naše dva turnaje Huštěnovice cup
a Huštěnovice mláďata. Nejvíce se ovšem děti těší na florbalové soustředění
Kamínka - Roštín, které proběhne 21. a 22. května 2020.
Trenéři Zdeněk a Markéta Klapilovi
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TJ SOKOL - PŘÍPRAVKA

TJ Sokol Huštěnovice i nadále aktivně pokračuje ve výchově
mládeže k tělovýchově a sportu. V oddílu je v současné době
otevřen oddíl starší přípravky hrající Okresní soutěž. Oddíl
navštěvuje cca 20-25 dětí ve věku od 5 do 11 let věku. Okresní
soutěž vedená pod Okresním fotbalovým svazem v Uherském
Hradišti je organizována, avšak neuvádí se výsledky, tabulky
a ani střelci branek. Tímto směrem chce nejen náš Okresní
fotbalový svaz v Uherském Hradišti, ale celá republika určitě
dále pokračovat. Je to zcela jistě správná cesta, neboť tento
model se osvědčil v jiných evropských zemích. Za příklad bych
uvedl Belgii, která se ještě před několika lety nacházela na dně
fotbalové Evropy a v současné době patří mezi nejlepší evropské
fotbalové země. Je to výsledek výchovy mládeže bez výsledků
a honbou za poháry a medailemi. Naším cílem je vychovávat
mládež k pohybu, tělovýchově a fotbalu. Není účelem soupeře
porazit za každou cenu a popřípadě mu ještě nastřílet co nejvíce
branek. Jde také o výchovu úcty k soupeři a sportovnímu duchu,
což se neslučuje s honbou za medailemi a poháry. V současné
době připravuje Okresní fotbalový svaz v Uherském Hradišti
několik variant soutěží mládeže, které by umožnily zapojit více
oddílů v přiměřenějším věku dětí. V podstatě jde o to, aby mohli
děti hrát proti stejným věkovým kategoriím. V současné době se
potkáváme v soutěži starší přípravky se soupeři ve věku od 5 let
do 11 let. To je ovšem v této kategorii obrovský věkový rozptyl
a taková soutěž pozbývá smyslu. Dále narážíme na problém

s trenéry mládeže soupeřů, kteří nenasazují do utkání věkově
přiměřené děti a potom dochází k velmi vysokým rozdílům
výkonnosti. Zamýšlena je soutěž pro mladší žáky, která by byla
pro děti ročníku 2008 a 2009. Ještě není jasné v jaké formě (počet
hráčů, čas utkání apod.), která by pro náš oddíl s větším počtem
dětí ročníku 2009 byla naprosto ideální. Tak bychom mohli
navázat na výchovu těchto dětí, které spolu již nějaký čas trénují
a hrají. Pokud by však museli nastoupit do soutěže žáků, kde je
věková hranice 2009-2006 už by to byl výkonnostní problém.
Zamýšlená forma soutěže by platila od ročníku 2020/2021, takže
naše děti by plynule přešly do kategorie mladších žáků. Uvítáme
i další kluky a dívky, kteří zatím nechodí do našeho oddílu, určitě
stráví čas smysluplně a rádi se budou za námi na hřiště vracet.
Kromě vhodného sportovního oblečení nepotřebují žádné
další vybavení, členství v našem oddíle nestojí žádné finanční
prostředky. Stejně tak bychom uvítali i dobrovolníky z řad
rodičů, kteří by byli ochotni pomoci jak při organizaci tréninků,
tak i soutěžních utkání. Rád bych poděkoval starostovi obce
a zastupitelstvu obce za vybudování krásného areálu a plnou
podporu naší činnosti.
Pravidelně trénujeme v zimním období v úterý od 17.00
hod. v kulturním domě a v jarním, letním a podzimním období
v úterý a v pátek od 17.00 hod. na hřišti TJ Sokol Huštěnovice.
Mgr. Petr Malenovský, jednatel oddílu a trenér mládeže
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AKTIVITY SDRUŽENÍ RODIČŮ V HUŠTĚNOVICÍCH
Návštěvníci tradičního vánočního jarmarku si kromě
voňavého punče a svařáku mohli pochutnat také na teplých
palačinkách na slano i na sladko, které během tohoto deštivého
dne jistě přišly vhod. O jejich přípravu se postaralo Sdružení
rodičů společně s dobrovolníky z řad místních občanů. Pro
děti byly v muzeu připraveny dílničky, kde si mohly ozdobit
porcelánové hrnečky, ideální například jako vánoční dárek pro
blízké členy rodiny.
Domácí slané i sladké dobroty již podruhé rozšířily nabídku
občerstvení na dětském karnevalu a výtěžek z jejich prodeje byl
věnován žákům místní ZŠ na nadstandardní školní aktivity.
Ve spolupráci se Základní školou v Huštěnovicích proběhlo
několik na sebe volně navazujících besed s dětskou psycholožkou
Mgr. Hanou Dvořáčkovou o respektujícím přístupu k výchově
dětí, nastavování hranic a také vztazích mezi sourozenci, ze
kterých si jejich účastníci z řad místních i přespolních rodičů
odnesli řadu zajímavých poznatků.
V únoru proběhla v budově moštárny semínková burza,
na jejíž přípravě se podílel spolu se Sdružením rodičů také zdejší
Svaz zahrádkářů. Po krátké přednášce odbornice ze Semínkovny
v Uherském Hradišti paní Lindy Hronové, která poté odpovídala
na množství dotazů přítomných začínajících pěstitelů, si děti
mohly zasadit semínka okrasných rostlin a dospělí vyměnit
semínka z předešlé úrody zeleniny, trvalek i letniček. Sortiment
jednotlivých rostlinných druhů byl opravdu bohatý, a to
především díky poskytnutí semen přímo ze Semínkoven

Besedy s psycholožkou Hanou Dvořáčkovou.
v Uherském Hradišti a Halenkovicích, který doplnili přítomní
nadšení pěstitelé. Iniciativa Semínkovna vznikla proto, aby
podpořila svobodné pěstování starých nehybridních odrůd,
které se přirozeně aklimatizují na klimatické podmínky dané
lokality. Na tuto akci bude navazovat sazeničková burza, která se
uskuteční 7. 5. 2020 od 17 hodin v místní moštárně a kde budou
moci občané vyměnit, případně zakoupit sazeničky zeleniny
i okrasných rostlin. Během léta se uskuteční také burza přebytků
z výpěstků našich zahrádek. Přijďte i vy nabídnout své přebytky
nebo si zakoupit domácí lokální produkty.
Monika Kopčilová

Z ČINNOSTI MS ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
Rok 2019 pro ČČK se nesl v duchu vzpomínek a oslav sté- dva. Při praktických ukázkách členkám výboru pomáhaly Dagho výročí založení Českého červeného kříže. Členky naší míst- mar Gajdošíková a Julie Tomáštíková. Pro dospělé jsme měly
ní skupiny si toto významné datum připomněly hned v lednu připravené školení první pomoci se zkušenými lektory manžena naší valné hromadě. Tehdy jsme hodnotily i rok uplynulý, a to li Mojžíšovými. Zde bylo vidět, že naše spoluobčany nepřiláká
byl rok 2018. Dnes se zaměříme na akce, které jsme spolu prožili na podobné akce vůbec nic!!!
v roce 2019.
I když účast byla opravdu malá, nic neubralo na zajímavosti
Jak jsem již zmínila, první
povídání o nových přístupech
akcí byla valná hromada a konv poskytování první pomoci
cem měsíce ledna velká událost
a také o mnohých osobních
- maškarní ples. Již druhým
zkušenostech lektorů v této obrokem nám hrála hudební skulasti.
pina NAEX, a to velmi dobře.
Dubnovou akcí našich člePřítomní se bavili do brzkých
nek je pomoc sportovcům při
ranních hodin a mnozí odchápořádání „pálení čarodějnic“.
zeli obtěžkáni cenami z bohaté
Hry a zábava se většinou protomboly.
táhnou až do pozdních večerA protože je to maškarních hodin. Děti si užívají a není ples, nechyběly ani masky.
nudí se ani dospělí.
Vždy je hodně těžké vybrat tu
Koncem měsíce května
nejzajímavější, ale každý rok se
jsme připravili zájezd do Třebíshodneme na tom, že nejdůle- Ceny do tomboly na maškarním plese představuje Jarmila Ul- če a na Zelenou Horu. Prohlídžitější je především dobrá nála- manová a Ludmila Smýkalová.
ka kláštera na Zelené Hoře nám
da a pohoda. A to se na našem
přinesla mnohé zajímavosti,
plese daří. Další měsíc únor je
i když je objekt ještě v rekonpro nás každoročně měsícem odpočinkovým.
strukci. Velmi přínosnou byla také návštěva třebíčského ŽidovŠkolení první pomoci už několik let připravujeme v březnu. ského městečka. Průvodcem nám zde byl ač mladý, ale zkušený
Tentokrát 9. března 2019 školení pro děti a o týden později pro znalec života Židů. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že zdejší židovdospělé. Zájem ze strany dětí byl velký, zúčastnilo se jich třicet ská čtvrť je jedinou kompletně dochovanou v Evropě, a jedinou
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židovskou památkou Unesca mimo území Izraele. Také prohlídka baziliky Svatého Prokopa v nás zanechala milé vzpomínky
na tento den.
Červnové rybářské závody pro děti se letos neuskutečnily
z časových důvodů. V červenci a v srpnu nás čekala akce hodně
náročná. Byly to tři turnusy letních táborů. Největší část zařizování a průběhu měla na svých bedrech paní Jarmila Ulmanová. V předcházejícím roce to byl pouze jeden velmi náročný
týden, tentokrát to byly týdny tři!!! Děti si tak společně prožily
jak týden zaměřený na přemýšlení, tak i na sportování, či znalosti cestování po světě. Zázemím táborů byly opět prostory šaten a bufetu na hřišti V Olší. Členky výboru vydatně pomáhaly
vedoucím jednotlivých turnusů, třeba s vydáváním obědů nebo
s úklidem. Také pan starosta pomáhal, kdy bylo potřeba. Všem,
kteří třeba i jen malým dílem přispěli k hladkému průběhu táborů, patří velký dík. Hlavně paní Ulmanové!!!!
No a po prázdninách hurá do školy. První školní krůčky přišla dětem odlehčit opět paní Ulmanová, která novým prváčkům
předala malý dáreček a popřála jim hezké chvíle ve zdejší škole.

28. října, volný den při příležitosti státního svátku, jsme využili k uspořádání zájezdu do rakouského „Primarku“. Celá akce
se vydařila, mnozí nakoupili už vánoční dárky, jiní se jen tak
vánočně naladili.
To už se nám rok blížil pomalu ke svému konci, a to je čas
přípravy vánočních dílniček. Oslovili jsme naše osvědčené prodejce i předvádějící. Několik našich členek připravilo pro děti
výrobu malých dárečků, perníčků, přáníček či svícínků. Jsme
rády, že mezi nás zavítají i ostatní občané a stráví s námi hezké
adventní odpoledne.
Takový byl uplynulý rok, byl opět hektický a náročný. Pokud
si ho sami mezi sebou dovedeme zpříjemnit, i ta náročnost se
obrátí v radost z toho, že uděláme spokojenějšího někoho kolem
nás.
Všem děkuji, že to dokážeme a přeji Vám chuť do našich
akcí a v neposlední řadě dostatek zdraví a sil k tomu nezbytných.
Ludmila Smýkalová, předsedkyně MS ČČK

VÝROČÍ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
Legionář Antonín Směták 			
*11. 3. 1890			
130. výročí narození
Spisovatelka Fanna Hasmandová		
† 3. 3. 1930
90. výročí úmrtí
P. Jan Němec					
* 5. 7. 1910			
110. výročí narození
P. Antonín Směták				*13. 11. 1920		100. výročí narození
							
†25. 11. 1970
50. výročí úmrtí
P. Oldřich Zich					
* 5. 9. 1930 		
90. výročí narození
							
†24. 8. 1990
30. výročí úmrtí
P. Richard Němčák 				
† 21. 5. 1980
40. výročí úmrtí
P. Jaromír Janík					
† 15. 4. 1915		
105. výročí narození
P. Zdeněk Zlámal				
*10. 5. 1940
80. výročí narození
P. František Obdržálek			
† 5. 10. 1920
100. výročí úmrtí
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ADORAČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. ANNY
23. února se v kostele sv. Anny konal koncert při příležitosti
Adoračního dne. V úvodním slovu promlouvala farnice Petra
Valentová. Huštěnovická schola, s vedoucí Radkou Batůškovou,
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zpívala duchovní písně, hrála Hudecká muzika Petra Zálešáka
s primáškou Stanislavou Vaňkovou. Sólo na housle zahrál
Martin Janál, který doprovázel při zpěvu Jitku Janálovou.
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STRÝC SLÁVA VZPOMÍNÁ
Vzpomínám na stařečka Fabiána, jak jsem pro něho chodíl si trošku čajky, a aj s rumem,“ povídá můj otec Josef Maňásek.
k Hrňom, kde hrávali mariáš. No, Hrňovi byli tři bratři. Vincenc Času bylo dost, chlapi si povykládali a za půl hodiny chtěli prase
(1883), měl dvě děti - Annu (1922) a Josefa (1912), druhý býl pařit a donďa na dvůr, prase nikde. Začali prase hledat a to bylo
Zigma, měl dvě děti - Vojtu (1919) a Toničku, a třetí Pavel u súsedového plota rypákem vražený v okleškoch, zpola živé,
(1900), ten měl jednu dcéru Ludmilu (1930).
zpola mrtvé. Ale zabijačka se zdárně dokončila, dopadlo to
Všecky sem znál. Zigmu Hrňu proto, že tam stařeček Fabiš dobře.
hrával karty. Na rodném Hrňovém domě bývál Josef Maňásek.
Když se zabíjalo doma na č. 89, jako kluci sme se moc těšili.
Zemřel chudák tragicky v 33 letech. Dcéra Anna Vincka Hrně Hlavně kvůli roznášání zabijačky. Chodili jsme s bratrem Jožků,
se provdala za mojého kmotra Oldřicha Maňáska. Pavel Hrňa si protože Pavel býl už veliký na to. Maminka zavelela: „Toto
vzál ženu Klementýnu. Paní Tynka se dožila téměř sta let.
půjde k jedným súsedom, toto k druhým, toto naproti tetičce
Zabijačky
Otyli Sládkové. Další várka půjde k Alfom Chybíkom,“ tam má
Za mého mládí bývalo prasat. V 60. až 70. rokoch snáď postavené bratr Jožka.
nebylo domu, kde by nechovali prase. Když se zabíjalo doma,
Tlučeme na dveře, tetička otevřela a že co jim neseme.
tož to mosél být krmňák aspoň 250 kilo. Kdo měl menší, to Toš říkáme zabijačku. Strýc Alfa seděli v kuchyni, báňali z faje
nebýl hospodář. Chlapi v hospodě se štengrovali, kdo má silnější a povídajů: „Vítám vás chlapci, toš zabijačka. Mařeno, podaj
slaninu. Já mám na osm prstů, já na sedm prstů, ale to proto, že hrnec na polévku.“ Řekli jsme jím, že ten hrnec je eště od zelé
prase vidělo dva Mikuláše. Maso bylo tuhé, ale snědlo se všecko. a strýc pronésli památnú větu: „Dobré dobrým nepokazíš.“
Klobásky samý zoft, uzené v udírni dva dni, sádla čtyry kýble, Také se nosila zabijačka k Mokrošom. „Míša“ František býval
ale nic se nevyhodilo. Tata uměl dělat zabijačky od nejakých na dolním konci, plac kúpil potom Vojta Směták. Svobodný
patnácti roků. Kdysi šel zabíjat k Býčkom,
ti na dolním konci, Kúdelovi. Chlapů se
sešlo jak tygrů. Stará sviňa, která čekala
na hrdinsků smrť, měla dobře 450 kilo.
Nemohli sa domluvit, kdo bude pchat,
ať sa chytne krév. Švagři sa domlúvali
a dopadlo to tak, že žádnú krév prase
nepustilo. Lenka Býčková spráskla ruky
a povídá „Tolikého roznášání, žádná krév“.
Strýc opáčí - neřvi, v komoře je krvy dost.
Maso z tohoto pěkného kúska se vařilo
do půl noci. Dělali se jitrnice a hledál se
žalúdek. Hleděli na sebe, a ten visí na plotě.
Zážitek skoro z poslední zabijačky
u Kočendů. To byli súsedi našich stařečků
Maňásků u silnice č. 27. „Toš poďme na to
prase jak kredenc, vyhrňme si rukávy. Ale
najprv abysme měli silu, dáme si po maléj.“
A naléla se malá štamprla.
Prase se trefilo mezi oči pantokem,
pichlo se pod hrtáň a ostalo ležat. „Toš
Tondo, když to tak dobře dopadlo, dáme Moja maminka, kmotr a otec.

Zabijačku u Varmužů dělal řezník Řehoř Polášek.

Zabíjat chodil aj strýc Pavel Hrňa.
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Míša býval se svojú svobodnú sestrú Mařků, súsedka byla druhá
sestra Filoména Chlachulová. Tento dům, podotýkám skromný
baráček, tomu se říkalo dolní hospoda. Tam se scházeli chlapé
z celého dolního konca - Franta Kaštánek 1900, Oldřich Kryška
klempíř, jeho otec Josef Kryška bednář, Josef Vavřiník, kmotr
Oldřich Maňásek 1919, můj otec Josef Maňásek 1923 a další.
Pil se jabčák, toho bylo dost. Hlavně otec zásobovál dolní
hospodu. Při dobrém jídle, kdo co donésl, buď zabijačku,
klobásky či uzené, bylo pronesené mnoho múdrých vět. A eště
více pěsniček zazpívaných. Míša Mokroš zemřel v roce 1972
a jeho oblíbená pěsnička byla táto:

„Letěla husička, letěla z vysoka, nemohla doletět, spadla
do potoka. Každá má milého, já nemám žádného, každá má
milého, já nemám nic.
Příteli co myslíš, půjdeme domů již, nebo tu zůstanem, až
bude bílý deň. Až kohout zapěje, slunko se zasměje, pak svoji
veselost ukončíme.
Hej, pijme chlapci, pijme rádi, šak jsme věrní kamarádi,
pijme chlapci, pijme rádi vínečko. Naše holky také rády, naše
holky také rády kafíčko. “

1 - Náves, 2 - Staroměstká, 3 - K Družstvu, 4 - Klínky, 5 - Chaloupky, 6 - Předbraní, 7 - Nová, 8 - Sušická, 9 - Kvítková, 10 Babická, 11 - Dvořiště, 12 - Farní, 13 - K Moravě, 14 - Dolní Konec, 15 - Ke Hřišti, 16 - Blahutov, 17 - U Myslivny.
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HODY, MILÉ HODY, ...
Pátek 15. listopad roku 2019

Je teprve dopoledne a na dědině je více pohybu, než je
zvykem, a to se nezmění, dokud nepadne tma. Huštěnovští
chlapci ve vaťácích a zmijovkách se pustili do posledních
hodových příprav. Žúdra jim rostou pod rukama sice dosti
pomalu, ale náladu to nikomu nekazí, právě naopak.
Setmělo se a už i stárčiny dveře zdobí zelené chvójí.
Je načase přesunout se do kulturního domu. Děvčice se
prohánějí se smetáky a hadry, chlapci pokračují v chystání
žúder. Za několik hodin se sál leskne čistotou, voní jehličím
a září pestrobarevnými růžičkami, které vytvořily zručné
prstíky našich dívek na zkouškách.
Ještě jednou vyzkoušíme taneční pásmo pilované více
než dva měsíce, a završíme tak veškeré přípravy.
Přišla chvíle zanechat práce a nadcházející hody řádně
zapálit. Zpěv, víno, něco dobrého k snědku a to všechno
v nádherné přátelské atmosféře.
Sobota 16. listopadu
Ranní ptáče dál doskáče, ale to neznamená, že jsme jeli
nonstop. První, co po probuzení stárka udělá, že vyhlédne
z okna. Ajéjé, počasí nám nepřeje. Po oknech stékají
dešťové kapky a stromy se ohýbají pod náporem větru.
Na sále KD se pod rukama paní Váverkové postupně
střídají děvčata a odchází korunované turčáky
s huštěnovským pérečkem. Za to a další mnohé jí patří
velké poděkování!
Zdá se, že déšť ustal.
Nadešel čas vystrojit se do slavnostních krojů, které
nám pečlivě maminky a tetičky přichystaly. Těm patří další
poděkování!
Kostel odbíjí půl jedné, krojovaná chasa se schází,
Boršičanka do toho zvesela hraje. A po větru už také není
ani známky.

V čele s podstárky Lukášem a Honzou vyrazí průvod
do ulic.
Hodové procesí poprvé zastavuje. Ke Kryškům si přišli
pro staršího stárka Martina.
Provoz neprovoz, sólo musí být. Na silnici se za chvíli
vytvoří velké kolo a každý dostane šanci nahlédnout, jak
šikovného tanečníka za stárka v Huštěnovicích mají.
Jen mu něco stále chybí. V ruce právo a po boku děvče.
Není čas ztrácet čas, a tak chasa vyrazí pro poslední
chybějící článek. Kolotoče na nějaký čas utichnou a průvod
zastaví u domu č. 80 znovu po 30 letech. Stárka Sabina
následovala svoji maminku a letos se postavila do čela
chasy vedle Martina.
Stárky máme, právo máme, ale něco stále schází.
Čeká nás poslední zastavení u obecního úřadu.
Pan starosta Aleš Richtr s místostarostkou Vladimírou
Šobáňovou a zastupitelstvem už nás očekávají a bez váhání
nám hodové veselí povolí. A i těm srdečně děkujeme!
Jsou čtyři hodiny odpoledne. Chasa utichne, šohajé
sundají baranice a v kostele sv. Anny začne mše svatá,
kterou slouží otec Antonín. Velké díky i jemu!
Do večerní zábavy zbývá pár hodin, během kterých
krojovaní povečeří, spočnou a šohajé se vystřídají u hlídání
práva.
Půl hodiny před osmou večerní už se oba sály KD plní
krojovanými a návštěvníky. V horním sále hraje k tanci
CM Burčáci a dole DS Boršičanka. Oběma muzikám patří
další poděkování!
Po desáté hodině vyvrcholí naše zkouškové snažení,
když s úsměvy a zdravou nervozitou předvedeme
nacvičené pásmo a později verbuňk i karičky.
Hodová zábava plyne vesele dál až do brzkých ranních
hodin dalšího dne.
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KATEŘINSKÉ HODY S PRÁVEM

Neděle 17. listopadu

Dědinou se desetkrát rozezněl zvon a za nezvykle teplého
slunečného dne vyráží šohajé ukázat všem obyvatelům hodové
právo. Do kroku jim při tom hraje Boršičanka.
Kdo by řekl, že obejít naši vesničku trvá tak dlouho. Obchůzka
končí a do další hodové zábavy už nezbývá příliš času.
Děvčice oblečou kroje, ale tentokrát odloží rukávce a turčáky.
Tahle paráda dnes náleží jen stárce.
O půl osmé můžeme pokračovat v hodovém veselí. Průběh
hodové zábavy se příliš neliší od včerejší, jen už nám nehraje cimbál.
Tančí se a zpívá, ale co by to bylo za hodovou neděli bez hojaček,
šátečkové a metlové? A tak těmito hrátkami završíme veškeré
hodové veselí.

Sobota 23. listopadu

Týden mezi hodovým víkendem a dozvuky se táhne víc než
kterýkoliv jiný. Ale dočkali jsme se, a tentokrát již v jiné parádě se
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setkáváme v KD za tónů oblíbené kapely NA EX. Kapele mockrát
děkujeme!
Dozvuky celým hodům nasadily korunu a nám už nezbývá nic
jiného než se těšit na další rok!
(No teda ještě musíme řádně uklidit KD.)
Srdečné poděkování patří také obsluze v šenku, u vstupu i v šatně,
panu Havlíkovi za přípravu jídla, obci za pomoc s organizací,
rodinám Havlíkové a Ulmanové za půjčení obrazů na výzdobu
sálu, panu Dvořáčkovi, panu Petruchovi, všem sponzorům (viz
níže), díky kterým jsme měli bohatou tombolu všechny tři večery.
Celé chase, zvlášť podstárkům, bez kterých by hody ani nemohli
být, zkrátka všem, co jakkoliv přiložili ruku k dílu a na hodech se
podíleli!
Zvláštní poděkování patří rodinám nás obou stárků, bez kterých
by nic z toho nemohlo být!
					Sabina Večeřová
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SEZNAM SPONZORŮ
Nadace Synot, Obec Huštěnovice, Agroprojekta, spol. s r.o., Antonín Adamík, Continental Barum s.r.o. Otrokovice
, Ing. Pavel Čechmánek, Bohdana Borovičková, Fatra a.s. Napajedla, FYTO Králík s.r.o., Ing. Jaroslav Králík , IMPERIAL
MEDIA Ing. Michal Pavlica, Kosmetické služby Jana Ošívková, COFFEESPOT pražírna kávy Babice, rodina Šimova, MEKS
Červenák s.r.o., rodina Adamčíkova, COOP Huštěnovice, František Silný, Poex a.s. Velké Meziříčí, manželé Antonín a Jana
Ondruchovi, Miloslav Sláma, Stavebniny Kodrla s.r.o., Seveza s.r.o., Sukov s.r.o. Huštěnovice, Autobeta s.r.o. Huštěnovice,
rodina Šimoníková, hasiči Huštěnovice, Muzeum Huštěnovice, Svijany a.s. p. Steiner, rodina Rostislava Ulmana, rodina
Gajdošíkova, Autoservis Kalina, Zdeňka Černíková, rodina Miroslav a Jana Kryškovi, Josef Hrňa, MARKO Realizace s.r.o.,
Kadeřnictví Světlana Blahová, Kadeřnictví Marcela Ondruchová, KOVOMARKET SM Jaroslav Pelka, S - Montáže s.r.o.
Václav Janeček, Lékárna TETA Mgr. Dagmara Veselá, Eva Lehmann, Rybník MOKŘAD Ing. Zdeněk Habáň, Kofola a.s., 
TRADIX Ing. Křen, STILNEX Staré Město, Moreu Agri, manželé Petruchovi, FARAO, manželé Pavel a Petra Zubíkovi, MO
ČČK Huštěnovice, manželé Zdeněk a Jarka Hrubošovi, Stanislav Tománek + Libuška Hastíková, Jana Václavíková, Reffuel
coffee, Sun solar, Bylinkářství poradenství, Zelená apatika, Juvacyklo, Jamai café, Kryšková Vlasta, Zetíková Marta, Fit-KO,
manželé Jiří a Helena Zezulovi, Zbyněk Grebeníček, Filter logic SUNSYSTEM, ART Hobby centrum, Ing. Michal Jakšík,
MUDr. Beatrica Valková, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, manželé Koneční, Pizza TARA, ALFA KAFABRS s.r.o.,
STELMART, TRADIX Kateřina Jarošová, Dana Pelková, TVT EURO okna, Pro Sand Engineering, Infocentrum Uherské
Hradiště, Continental, Thermont, Styrogroup, ČEZ, Seveza, Krojový textil Jana Zálešáková.

FAŠANK

jedna z posledních akcí, která se mohla uskutečnit vzhledem k epidemii v České republice
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