Huštěnovský

Podzim / 2020

zpravodaj

Podzim/ 2020
Na třetí červnový víkend byly naplánovány třídenní oslavy 800. výročí od založení obce Huštěnovice. Bohužel virová pandemie a vydaná opatření nám plány překazily. Letos jsme museli dát jen na komornější oslavu výročí. Doufejme, že se
důstojné oslavy jubilea obce budou moci uskutečnit v příštím roce, ve stejném termínu.

V SOBOTU 20. ČERVNA BYLA ODHALENA A POŽEHNÁNA
PAMĚTNÍ DESKA K 800. VÝROČÍ OBCE HUŠTĚNOVICE
A UVEDENA DO ŽIVOTA KNIHA „HUŠTĚNOVICE V OSMI STOLETÍCH“.
Přestože nás potrápilo počasí, sešla se téměř stovka místních
i přespolních občanů, mezi nimi také starostka sousední obce Sušice Ladislava Vlachynská nebo starostka obce Kudlovice Renata
Čechmánková.
Pod kámen s pamětní deskou byla pro budoucí generace vložena časová schránka, která v sobě ukrývá nově vydanou knihu
o Huštěnovicích, pohlednice z let 1990 a 2020, pět posledních

Pamětní deska našla své místo před Památní lípou, která byla vysazena na počest 790. výročí obce. Odhalení pamětní desky k 800. výročí obce Huštěnovice se účastnil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek,
starosta obce Aleš Richtr, místostarostka obce Vladimíra Šobáňová,
P. Miroslav Suchomel a starosta města Staré Město Josef Bazala, s vlajkou a znakem obce krojovaná děvčata Ivana a Anna Smětáková.
Pamětní deska je zhotovena ze žuly Afrika red, velký kámen je Lipovský mramor vážící 150 kg. Na nápis bylo použito plátkové zlato 23,75
karátů, které má dlouhou životnost. Desku zhotovil kameník Roman
Oharek z Napajedel.

vydání Huštěnovského zpravodaje, výtisky Slováckého deníku
a Dobrého dne s kurýrem s datem 25. května 2020. V samostatném obalu byla do schránky uložena láhev s vínem a slivovicí.
V kulturním programu vystoupili žáci základní školy. U kláves Klárka a Terezka Zbránková, s kytarou Tomáš Maňásek a Jan
Hruboš. V neděli se konala v kostele sv. Anny v Huštěnovicích
mše svatá za žijící i zemřelé občany obce.

V obřadní síni obecního úřadu P. Miroslav Suchomel požehnal novou
knihu o 273 stranách s 603 fotografií, nesoucí název „Huštěnovice
v osmi stoletích“. Autorům díla, dlouholeté kronikářce Aleně Bazalové
a historiku Jakubu Veselému, poděkoval starosta obce Aleš Richtr.
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Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek polil šumivým vínem novou knihu, která podává nezkreslený a pravdivý obraz historie naší obce.

Obřadní síň obecního úřadu byla zaplněna místními i přespolními návštěvníky. Mezi nimi rovněž bývalí starostové Jarmila Ulmanová
a František Čevela.

ROK(Y) S „KNIHOU“ ANEB MÍSTO DOSLOVU
Červnovým křtem knihy Huštěnovice v osmi stoletích se
uzavřela fáze příprav k jejímu vydání a kniha mohla konečně
mezi čtenáře. Už její obsah nebude „jen“ soubor v počítači, který si s paní Bazalovou mezi sebou vyměníme s poznámkami,
už to není nástřel z vydavatelství apod. Už je to hotová kniha,
popravdě mohutný artefakt.
„Kniha“ (jak jsme knize lapidárně říkali) se stala součástí
mého života zhruba rok. Na začátku bylo třeba projít dostupné
prameny a literaturu, dnes ve většině případů v elektronické
podobě, v několika krátkých, ale o to intenzivnějších etapách
vytvořit základ textu, pak to celé nechat „uležet“ a po čase doplnit, poupravit nebo rovnou přepracovat. Pro mě osobně byla
tato pasáž přípravy nejzábavnější a nejvíce uspokojující.
Ono taky brzy přišla nejdelší a nejúmornější fáze – hledání
chyb, překlepů, typografických záludností a stylistických neobratností. Text, který člověk do té doby čte s radostí, mu začíná
pomalu lézt na nervy, protože pokaždé je co vylepšit, pokaždé
něco „po sobě“ najde. Zasláním „knihy“ do tiskárny se úmornost korektur vyšperkuje často šibeničními termíny odeslání
zpět. Na druhou stranu už člověk aspoň vidí, jak budou stránky vypadat.
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Už jsem výše nakousl téma chyb a překlepů, které se, bohužel, objevily i v hotové knize. Na některé lze pohlížet jako
na banality, někdy chyba opravdu zamrzí. Hlásíte nám svoje
postřehy – špatně určený rok nebo jméno člověka v popisku
fotografie, faktický omyl (vyplynuvší z chyby ve zdroji informace), překlep atd. Mě už navěky bude pronásledovat především strana 212, kde v seznamu stárků při úpravě v tiskárně
vypadl u roku 1972 řádek s mým otcem Pavlem Veselým (1952
– 2016) a Zdeňkou Králíkovou - Havlíkovou (1954), které se
tímto omlouvám, stejně jako všem, kterých se jakákoliv chyba v knize může dotknout - nebyla vyrobena ve zlém úmyslu.
Sourozenci Zdeňka a Josef Maňáskovi tak nejsou nějakým nedopatřením uvedeni v zajímavostech hodů.
Buď jak buď, věřím, že konečná (grafická i obsahová) podoba knihy je důstojnou upomínkou na kulaté výročí naší
obce a hodnotným historickým a literárním dílem, ve kterém
zachováváme pro potomky naše znalosti minulosti a popis
současnosti. A třeba některého z nich v budoucnu inspirujeme k sepsání nové knihy, tak jako nás inspirovali J. E. Vitásek,
P. Hudeček nebo prof. Hubáček.
Mgr. Jakub Veselý
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Na str. 20 je uveden chybný letopočet u mapky. Správně je rok 1827. Za povšimnutí stojí jistě to, že všechny původní stavby byly do „L“.

V knize „Huštěnovice v osmi stoletích“ je
spousta fotografií, u kterých jste si jistě
rádi zavzpomínali. Ve vašich domácnostech najdete další zažloutlé fotografie.
Dnes, kdy nás všechny omezuje koronavirus v činnostech, nastal ten správný
čas, abyste nahlédli do svých rodinných
Fotografie Jana Býčka (*12. 1. 1867 - †15. 9. 1952) s papežským
řádem se k nám dostala až po grafickém zpracování knihy, kdy ji
nešlo již doplnit. Založte si, prosím, tuto fotografii do knihy.
Rolník Jan Býček se narodil v Huštěnovicích čp. 71. Zasadil se o
zřízení samostatné duchovní správy v Huštěnovicích. Za tyto zásluhy byl Janu Býčkovi udělen poslední říjnovou neděli roku 1910
papežský řád „Pro Ecclesia et Pontifice“, který je udělován papežem
za zvláštní zásluhy kněžím i laikům. Toto vyznamenání bylo zavedeno 17. července 1888 papežem Lvem XIII.
Na léta 1914 - 1919 byl zvolen starostou obce. Na jeho popud byla
v roce 1915 vyhlášena sbírka na Pomník padlým vojínům v 1. světové válce a na vymalování kostela.

alb. Když objevíte fotografii vztahující se
k obci (domy, akce, činnosti v hospodářství, sport atd.), MOC VÁS PROSÍM
O JEJICH ZAPŮJČENÍ. V pořádku
vrátím a předem děkuji.
Alena Bazalová, kronikářka
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V kanceláři OÚ si můžete zakoupit kalendář na rok 2021, který je tentokrát věnován blížícímu se 10. výročí od slavnostního otevření místního muzea. Kniha „Huštěnovice v osmi stoletích“ je rovněž k zakoupení v kanceláři OÚ.

JUBILUJÍCÍ OBČANÉ
90 let
Kryšková Vlasta
Janča Antonín

85 let
Smětáková Vlasta
Kubinová Marie
Gablas Emil

80 let
Nejen letošní jubilanty jsme chtěli překvapit novým a snad i pěknějším vzhledem budovy
muzea, s boční výsadbou okrasných keříků a novým parkovištěm pro automobily.

Letošní nedělní besedování v muzeu proběhlo pouze jedenkrát. Koronavirus nás omezil
všude a ve všem.
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Kilhofová Emilie
Kučerová Marie
Kolomazníková Ludmila
Kadarová Eleonora
Veselá Marie
Kraváček Vincenc
Vojtěšek Josef
Březina Antonín
Nejstarší občané jubilanti každoročně dostávají dárek
od obecního úřadu při besedě
s důchodci. V letošním roce
kvůli koronavirové epidemii
beseda nebyla. Dárek jim osobně předal starosta obce Aleš
Richtr.
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VOLBY 2020
Volby do krajských zastupitelstev České republiky proběhly
2. a 3. října současně s volbami do Senátu. Volilo se ve 13 krajích
a byly to šesté volby do zastupitelstev krajů v České republice.
Vzhledem k pandemii covidu-19 vláda schválila zákon, který
umožnil volit lidem v karanténě. Celkový rozpočet krajských
a senátních voleb byl 450 milionů korun, z toho náklady
na hygienická opatření okolo 24 milionů korun.

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VOLEB DO SENÁTU
PARLAMENTU ČR - 1. KOLO
Počet zapsaných voličů 796, počet vydaných úředních obálek
380, počet odevzdaných obálek 372, počet platných hlasů 364.
Josef Bazala 166 hlasů, Ivo Valenta 96 hlasů, MUDr. Petr Sládek
51 hlasů, Ing. Antonín Seďa 31 hlasů, Jarmila Blažková 20 hlasů.

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU
PARLAMENTU ČR - VOLEBNÍ OBVOD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Volební účast v naší obci byla 47,7 %, počet zapsaných voličů

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE

796, počet vydaných úředních obálek 380, počet odevzdaných
obálek 378, počet platných hlasů 372.
KDU-ČSL 99 hlasů, ANO 2011 63 hlasů, STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ 45 hlasů, Česká pirátská strana 40 hlasů, ČSSD
28 hlasů, TRIKOLÓRA - SOUKROMNÍCI - NEZÁVISLÍ
28 hlasů, ODS 24 hlasů, Svoboda a přímá demokracie
21 hlasů, KSČM 12 hlasů, Moravané 10 hlasů, Demokratická
strana zelených 1 hlas, SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY …. 1 hlas.

V prvním kole postoupil Ivo Valenta a Josef Bazala.
V druhém kole zvítězil Josef Bazala s počtem hlasů 13 172 60,78% nad Ivo Valentou s počtem hlasů 8 499 - 39,21%.
V roce 2021 nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. V roce
2022 budeme volit zastupitele v obcích. V roce 2023 si Češi zvolí
na dalších pět let nového prezidenta. Kromě roku 2027 budeme
v následujících letech volit každoročně až do roku 2030.

SČÍTÁNÍ LIDU 2021
Český statistický úřad zveřejnil detaily chystaného sčítání lidu
v roce 2021. Hlavní rozdíl oproti tomu v roce 2011 je, že ho podle
odhadů ČSÚ bude většina obyvatel vyplňovat online. K dispozici
ale budou i klasické papírové archy k vyplnění. Za neúčast bude
hrozit vysoká pokuta.
Online dotazníky budou k dispozici ještě před sčítáním
pomocí papírových dotazníků, a to od 27. března do 9. dubna. Kdo
se nezapojí elektronicky, bude moci vyplnit papírový formulář,
a to od 17. dubna do 11. května. Doručí jej sčítací komisaři. Podle
odhadů ČSÚ vyplní 60 % lidí formulář online, lidé mohou vyplnit
data i za členy své rodiny, například děti nebo seniory bez znalosti
práce s počítačem.
Budeme při příštím sčítání odpovídat na méně otázek
než v minulosti, protože část dat získá Český statistický úřad
z veřejných registrů. Vyplnění formuláře by mělo trvat asi

15 minut. Online půjde formulář vyplnit i na mobilu. Aplikace
vyplní některé věci automaticky, takže třeba po zadání rodného
čísla už nebude nutné vypisovat číslo občanského průkazu nebo
pohlaví.
Prostřednictvím formulářů bude Český statistický úřad
zjišťovat jména a příjmení lidí, druh a číslo dokladu jejich
totožnosti, datum narození a pohlaví, místo pobytu, národnost,
mateřský jazyk, dosažené vzdělání, počet dětí, povolání nebo
informace o dojíždění do zaměstnání. Data budou zpracovávána
v anonymizované podobě. Statistici budou zjišťovat také způsob
bydlení, velikost bytu, připojení na plyn a vodovod, způsob
vytápění nebo složení domácnosti, tedy seznam osob v bytě
a vztahy mezi nimi. Nadále budou moci dobrovolně uvádět i to,
zda se hlásí k nějaké národnosti nebo náboženské víře.
Při online vyplňování formulář v některých případech nabídne předpřipravené
možnosti, takže například bydliště půjde určit pouze na registrované adrese. /Vojtěch
Gavriněv, ČTK/
Moravský zemský
archiv Brno zveřejnil
na začátku roku sčítací
operáty OA Uh. Hradiště, kde si můžete
vyhledat Huštěnovice
a podle čísla domu najdete kdo na vaší adrese žil. https://www.
mza.cz/scitacioperaty/
digisada/search.

Arch popisní z 31. prosince 1869, číslo domu 20
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HUŠTĚNOVSKÝ
ZPRAVODAJ

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
www.hustenovice.cz
USNESENÍ
Z 9. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE HUŠTĚNOVICE
KONANÉHO DNE 4. 5. 2020
Usnesení 1/9/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje program veřejného zasedání.
Usnesení 2/9/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
2.000 Kč Základní organizaci Českého
svazu ochránců přírody Buchlovice, se
sídlem Kostelní 403, 687 08, IČ: 70967318,
formou darovací smlouvy.

Huštěnovice - náves“ pro firmu SVS CORRECT, spol. s r. o., Bílovice 513,
687 12, IČ: 25513141, s nabídkovou cenou
ve výši 731.322 Kč včetně DPH.
Usnesení 7/9/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje výsledek výběrového řízení na akci
„Rekonstrukce komunikace a chodníku
na ulici Klínky“ pro firmu SVS - CORRECT, spol. s r. o., Bílovice 513, 687 12,
IČ: 25513141, s nabídkovou cenou ve výši
6.701.459 Kč včetně DPH.
Usnesení 8/9/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje rozpočtové opatření číslo 4/2020.

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 - schválená rozpočtová opatření číslo
2 a 3/2020 a změnu rozpisu rozpočtu číslo
1 a 2/2020.
Aleš Richtr, starosta obce
Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová,
místostarostka

Usnesení 3/9/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
číslo OT-014330054744/002.
Usnesení 4/9/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
číslo OT-014330053575/003.
Usnesení 5/9/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou
mezi městem Staré Město a obcí Huštěnovice za účelem zajištění výkonu městské
policie v obci Huštěnovice.
Usnesení 6/9/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje výsledek výběrového řízení na akci
„Výstavba parkovacích stání v obci

USNESENÍ
Z 10. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE HUŠTĚNOVICE
KONANÉHO DNE 17. 6. 2020
Usnesení 1/10/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje program veřejného zasedání.
Usnesení 2/10/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje závěrečný účet obce Huštěnovice za rok
2019 včetně zprávy o výsledku přezkou-
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Přivítání prvňáčků v obřadní síní OÚ. Mgr. Jana Daňhelová - ředitelka ZŠ, Aleš
Richtr - starosta obce, Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová - učitelka ZŠ. Zleva Jonáš Polišenský, Václav Mišák, Ema Kopčilová, Daniela Mamulová, Petr Mamula, Veronika
Maňásková, Ondřej Kovářík, Václav Dudešek, Anna Vitásková, Adam Čevela, Nelly
Straková, Matyáš Pulkrábek.
mání hospodaření za rok 2019 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

do rezervního fondu.

Usnesení 3/10/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje účetní závěrku obce Huštěnovice za rok
2019 sestavenou k datu 31. 12. 2019.

Usnesení 5/10/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Huštěnovice za rok 2019, sestavenou k datu
31. 12. 2019.

Usnesení 4/10/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Huštěnovice za rok 2019 a souhlasí s převodem celého zisku ve výši 1.100,07 Kč

Usnesení 6/10/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje zařazení obce Huštěnovice do území
působnosti Místní akční skupiny Severní
Chřiby a Pomoraví na programové období 2021-2027.
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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
5/2020.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere

na vědomí schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Vodovodu Babicko za rok 2019.
Aleš Richtr, starosta obce
Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová, místostarostka

Dálnice D55

Oficiální zahájení stavby dálnice D55 má datum 23. září 2020.
Úsek Babice - Huštěnovice - Staré Město je dlouhý osm a půl kilometru. O stavbě dálnice se začalo mluvit za starostky Růženy Varmužové. Předpokládaný termín uvedení tohoto úseku do provozu
je prosinec 2023. (Informační mapka ŘSD)

USNESENÍ
Z 11. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE HUŠTĚNOVICE
KONANÉHO DNE 2. 9. 2020
Usnesení 1/11/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje program veřejného zasedání.
Usnesení 2/11/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje
smlouvu číslo 1030059391/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene.
Usnesení 3/11/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje prodej pozemků číslo 992/3 výměře
1027 m2, druh pozemku vodní plocha,
993/1 o výměře 67 m2, druh pozemku
vodní plocha, 994/1 o výměře 86 m2,
druh pozemku ostatní plocha, 995/1
o výměře 20 m2, druh pozemku vodní
plocha. Všechny tyto pozemky se nachází
v katastrálním území obce Huštěnovice,
jsou zapsány na listu vlastnictví 1, pro
obec Huštěnovice u Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště

V následujícím odkazu si můžete prohlédnout vizualizaci dálnice
D55 - https://www.youtube.com/watch?v=hpjmnNMJBFQ

Uherské Hradiště. Pozemky budou prodány Moravskému rybářskému svazu, z.
s. pobočnému spolku Uherské Hradiště,
U Moravy 852, Mařatice, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ: 00557323 za celkovou cenu
46.280 Kč. Současně na ně přechází veškeré náklady a povinnosti spojené s převodem pozemků.
Usnesení 4/11/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o přenosu
působnosti k projednávání přestupků
uzavřenou s městem Uherské Hradiště,
na základě které budou řešeny přestupky
občanů obce Huštěnovice.
Usnesení 5/11/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Vodovod Babicko, IČ: 60369817.
Usnesení 6/11/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje aktualizovaný plán společných zařízení,
zpracovaný v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Huštěnovice (zpracovatel GB - geodezie, spol. s r. o. Tuřanka
1521/92b, 627 00 Brno, datum zpracování

Starosta obce Aleš Richtr a místostarostka
Vladimíra Šobáňová položili v předvečer osvobození obce kytici květů ke kříži
na dolním konci. Tento kříž byl postaven
rodinou Neoralovou jako poděkování, že
nebyla v obci prolita ani kapka krve při
osvobozování.
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srpen 2020) a návrh nového uspořádání
pozemků pro LV č. 1 v k. ú. Huštěnovice.
Usnesení 7/11/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Huštěnovice.
Usnesení 8/11/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje aktualizaci sazebníku úhrad.

Usnesení 8/11/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje rozpočtové opatření číslo 8/2020.
Poznámka do usnesení:
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere
na vědomí zprávu o činnosti starosty obce
a kontrolu usnesení z minulého veřejného
zasedání.

V části obce Klínky byla dokončena rekonstrukce komunikace
a chodníků.

Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere
na vědomí provedené úpravy rozpočtu změnu rozpisu rozpočtu číslo 3 a 4/2020
a schválená rozpočtová opatření číslo 6,
7 a 8/2020.
Aleš Richtr, starosta obce
Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová,
místostarostka

Rekonstrukci provedla firma SVS - CORRECT, spol. s r. o., Bílovice
v nabídkové ceně 6.701.459 Kč.

V podzimním vydání Huštěnovského zpravodaje bývají pozvánky na nadcházející vánoční
akce a celý příští rok. Bohužel covid-19 velmi omezuje kulturní vyžití nás všech. Setkání rodáků jsme museli dvakrát letos zrušit, dokonce i největší slavnost kateřinských hodů.
VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ V KNIHOVNĚ, VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A JARMARK U MUZEA
- ZRUŠENO
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NOVÉ KNIHY V NAŠÍ KNIHOVNĚ
Literatura pro děti a mládež

Robert Bryndza - Chladnokrevně
Robert Bryndza - Smrtící tajnosti
C. J. Tudor - Kříďák
C. J. Tudor - Jáma
Jo Nesbø - Krev na sněhu
Jo Nesbø - Nůž
Jo Nesbø - Půlnoční slunce
David Lagercrantz - Dívka v pavoučí síti
David Lagercrantz - Muž, který hledal svůj stín
David Lagercrantz - Dívka, která musí zemřít
Jerzy Kosiński - Nabarvené ptáče

Karel Kovy Kovář - iPohádka
Zdeněk Svěrák - Tatínku, ta se ti povedla
Kelly Barnhillová - Dívka, která upíjela
měsíc
Alena Mornštajnová - Strašidýlko Stráša

Literatura pro dospělé
Viktorie Hanišová - Houbařka
Andrej Pogožev - Útěk z Osvětimi
Heather Morris - Tatér z Osvětimi
Heather Morris - Cilčina cesta
Mario Escobar - Osvětimská ukolébavka
Alena Mornštajnová - Hana
Alena Mornštajnová - Tiché roky
Alena Mornštajnová - Slepá mapa
Alena Mornštajnová - Hotýlek
Robert Bryndza - Dívka v ledu
Robert Bryndza - Noční lov
Robert Bryndza - Temné hlubiny
Robert Bryndza - Nine Elms
Robert Bryndza - Do posledního dechu

NOC KOSTELŮ
12. června proběhla v našem kostele sv. Anny v Huštěnovicích
Noc kostelů. Pro děti bylo připraveno zábavné blokové cvičení
z náboženství (tentokrát v roušce), řada zastavení v prostorách
kostela s plněním úkolů a následná možnost získání jedničky
na vysvědčení. Tato aktivita byla příležitostí, jak ukončit výuku
náboženství, která nemohla probíhat kvůli pandemii koronaviru.
Pouť dětí kostelem končila na faře grilováním špekáčků. Později
večer přišlo na řadu vystoupení schóly spojené se čtením úryvků
z Parabible, což je knížka, ve které její autor parafrázuje určité
úryvky z Bible do dnešní doby. Noc kostelů zakončilo svátostné
požehnání od Otce Miroslava Suchomela.
Vojtěch Batůšek

V pátek 28. srpna se na hřišti V Olší konal táborák na ukončení prázdnin. Děti s rodiči zhlédli krásnou loutkovou pohádku Pták ohnivák
a liška Ryška v podání Daniela Taraby.
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM
2019/2020
První pololetí minulého školního
roku mělo z dnešního pohledu klasický
průběh. Výuka byla prokládána naplánovanými a dětmi oblíbenými akcemi. Těmi
posledními byl karneval a třídenní lyžařský výjezd, o kterém jsem psala v jarním
čísle Huštěnovského zpravodaje. Po týdnu jarních prázdnin jsme se sešli 9. března opět ve škole. Podle veřejných zpráv se
již dalo tušit, že druhé pololetí bude jiné.
Ve středu 11. března jsme na základě Mimořádného opatření museli školu uzavřít.
Všichni jsme stáli na začátku doby, se kterou nikdo z nás nepočítal a ani se nesetkal. Následovalo velmi rychlé rozhodnutí, že rozjedeme on-line výuku prostřednictvím skypu, který byl v tu chvíli pro
nás nejrychlejším a nejjednodušším řešením. Po víkendové organizaci se opravdu vše v následujícím týdnu rozjelo. Děti
byly skvělé. I přes obrazovky monitorů
jsme zažili úsměvné situace, někdy jsme
museli někoho prostřednictvím rodičů
budit, někdy došlo ke zmizení ze záběru
z důvodu pádu ze židličky, ale vše klapalo,
jak mělo. Pro velký úspěch jsme rozběhli
také on-line školní družinu a mateřskou
školu, která byla uzavřena od 17. března.
Stále jsme si mysleli, že půjde jen o dvou

Pedagogický sbor ve školním roce 2020/2021- Kateřina Hradilová, DiS, Jitka Polášková,
Mgr. Zuzana Bazalová, Mgr. Jana Daňhelová, Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová.
až třítýdenní akci. Bohužel, do školy jsme
se mohli vrátit až 25. května. I přesto, že
výuka byla od tohoto dne dobrovolná,
děti se nám vrátily všechny. Ale ani tehdy
nešlo o návrat do školy, kterou jsme znali před jejím uzavřením. Žáci byli separováni jen ve svých třídách, všichni byli
povinně vybaveni rouškami a všude byla
cítit „vůně“ desinfekce. Všechny dopro-

vodné akce musely být odvolány. Podařilo se nám alespoň zajistit fotografování,
pasovat prvňáčky na čtenáře a rozloučit
se s páťáky. Poslední červnový den jsme
rozdali vysvědčení a rozběhli se na prázdniny.
Mgr. Jana Daňhelová,
ředitelka ZŠ a MŠ Huštěnovice

ON-LINE VÝUKA OČIMA ŽÁKŮ
Co bylo na této výuce pozitivní?

Co bylo negativní?

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

byl jsem doma a mohl jsem být v pyžamu
výuka byla kratší a potom jsem mohl hrát
30 minut na počítači
nepsali jsme písemky
kurz „Psaní hravě“
že jsem byla při učení sama s paní
učitelkou
nemusela jsem ráno vstávat a jít do školy
nebyla výtvarná výchova a pracovní
činnosti
měli jsme méně úkolů

•
•
•
•
•
•
•
•

několikrát mě zklamalo spojení
musela jsem vstávat brzy, zahajovala
jsem výuku jako první
krátké hodiny
nemohli jsme soutěžit
museli jsme se učit s rodiči
byla jsem sama
špatný signál
když jsem něco nevěděl
chyběli mi spolužáci
že jsem někdy neměla splněný úkol
Odpovídali žáci 4. a 5. ročníku

Na fotografii naši absolventi - Eliška Hanáková, Kristýna Blahová, Zdeněk Klapil, Tobiáš Bolf, Tomáš Dušan Jandouš a Ondřej Býček.
Posledním absolventem je Oliver Ižvolt.
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ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Vzhledem k poměrně pohodovému létu jsme se těšili
na náš klasický nový školní rok. Bohužel již slavnostní zahájení
bylo opět poznamenáno problémem dnešní doby. 1. září jsem
mohla v obřadní síni obecního úřadu slavnostně přivítat jen
naše prvňáčky. Ostatní zahajovali ve svých třídách. Celkem
máme v tomto školním roce čtyřicet čtyři žáků. Personální
složení zůstává stejné – Mgr. Zuzana Bazalová, Mgr. Vladimíra
Šobáňová a Kateřina Hradilová, DiS. Ve školní družině, kterou
mohou v případě zájmu v letošním roce navštěvovat všichni žáci
naší školy, bude o děti pečovat paní vychovatelka Jitka Polášková
a částečně jí bude vypomáhat paní Barbora Vysloužilová.
O čistotu, pořádek a také výdej stravy se bude starat paní Hana
Špalková.
V tomto školním roce máme připraveny kromě již našich
klasických akcí – Den jazyků, Halloween, Dýňování, sběr
starého papíru, vánoční koncert, karneval, lyžařský výjezd, Noc
s Andersenem, výlet dva nové větší projekty. První byl zahájen a představen dětem
14. září. Má název „Rozkvetlá škola“. Půjde o úpravu travnaté
plochy před budovou ZŠ. Během roku by se měla změnit
v rozkvetlé záhony obohacené o prvky umožňující vystavovat
práce žáků naší školy. Druhý projekt je spojen s výročím 800 let
založení obce Huštěnovice. Našim cílem je více děti vtáhnout

do historie obce pomocí jejich vlastního aktivního zapojení.
Ani po vyučování nebudou děti zahálet. I letos si mohou
žáci vybírat z pestré nabídky odpoledních kroužků. V pondělí
a ve středu hrají děti individuálně na hudební nástroje. Výsledky
často můžete posoudit i Vy. Doprovázejí program obecních akcí.
Vedoucí tohoto kroužku je paní učitelka Kateřina Hradilová.
Úterní kroužek keramiky pro nás zajišťuje DDM Šikula
z Uherského Hradiště. Děti se mohou těšit na novou paní lektorku
Alžbětu Sentlovou. Středa je již tradičně ve znamení pohybu
s paní učitelkou Vladimírou Šobáňovou. O její „Pohybové hry“
je velký zájem. Sportuje téměř celá škola. Ve čtvrtek se pod
vedením manželů Klapilových schází naši úspěšní florbalisté.
No a pátek je čas zklidnění. Paní Batůšková má na starost výuku
náboženství. V letošním roce budou děti rozděleny do dvou
skupin a po skončení je připraven zcela nový „Výtvarný kroužek“
pod vedením paní Boglárky Struhár. I v tomto případě musí být
děti pro velký zájem rozděleny do dvou skupin.
Doufám, že se nám v tomto školním roce podaří uskutečnit
a realizovat co největší množství našich plánů.
Závěrem bych chtěla všem poděkovat za spolupráci, popřát
nám hlavně zdraví, trpělivost, dobrou náladu, optimismus
a žáčkům hodně úspěchů.
Mgr. Jana Daňhelová, ředitelka ZŠ a MŠ Huštěnovice

Dne 7. září proběhla v základní škole ukázka parkouru. Žáci si některé prvky i vyzkoušeli. Parkour je tréninková metoda, při které parkourista (traceur) překonává překážky v přirozeném prostředí. Do tréninku parkouru se řadí i akrobatické prvky.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
I přes omezenou výuku jsme loňské prvňáčky nemohli ochudit o pasování na čtenáře. Důkaz o tom, jak se naučili číst, psát
a počítat, dostali na vysvědčení. Ale předvést, jak umí číst nahlas
a to ještě před publikem, k tomu je potřeba kuráž a opravdové
čtenářské umění. I když děti strávily část roku doma a čtení se
učily online, přesto vše hravě zvládly a předvedly, že číst opravdu
umí.
Starší děti s paní vychovatelkou ten den krásně vyzdobily
pergolu na zahradě, kde se slavnost odehrávala. Každý z prvňáčků po krátkém úvodu přečetl kousek z knížky “Příhody včelích
medvídků” od Jiřího Kahouna. Aby nebyla situace úplně vážná,
tak jsme vybrali veselou příhodu s názvem “Zdravivá”, která se
všem moc líbila. U příběhu se zasmáli jak rodiče, tak i krásná
Sněhurka, která dětem rozdala za odměnu drobné dárky. Nakonec každý dostal od paní knihovnice Ireny Hlavačkové šerpu

a pasovací listinu. Ta všechny děti ještě jednou pochválila, že se
naučily opravdu krásně číst, popřála jim spoustu krásných chvil
strávených s knihou a pozvala je do místní knihovny.
Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová, učitelka ZŠ
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Co nás čeká v novém školním roce? Uvidíme, jak vše nakonec
dopadne, ale plány máme smělé jako piráti, ve které jsme se všichni proměnili třetí zářijový týden a vypluli vstříc novému dobrodružství po řece Moravě v Hodoníně. Výlet to byl moc pěkný,
krásně jsme si jej společně užili a pevně věříme, že i zbytek roku
nám přinese nová dobrodružství.
Tak jako v loňském školním roce bude i tento školní rok navštěvovat školku čtyřicet pět dětí. Dvacet tři dětí mladší třídu
Berušek a dvacet dva dětí starší třídu Mravenečků. Mladší třídu
vedou paní učitelky Monika Bílová a Věra Jakšíková, starší třídu
paní učitelky Ivana Káňová a Andrea Flíborová. Ve školce ještě
pomáhá paní asistentka Barbora Vysloužilová. Paní školnice Vladimíra Piskláková školku uklízí, stará se, aby v ní bylo čisto a voňavo. Svačinky a oběd připravují paní kuchařky Zdenka Kylhofová a Barbora Pulkrábková, která je zároveň vedoucí školní jídelny.
Roční koloběh přináší čarovné proměny. Každý měsíc v roce
má své tajemství, vůni, tradice, dávnou minulost, svůj význam.
Každý měsíc přináší jiný obraz přírody, krajiny, která se mění
podle síly slunce. Jeden měsíc je veselý, jiný trochu čaruje, další
přináší zázračné svátky. A my to všechno chceme ve školce společně prožívat, objevovat a poznávat. Tento školní rok jsme proto
s paní učitelkami připravili nový vzdělávací obsah našeho školního vzdělávacího programu „Svět očima dětí“, který jsme rozdělili
tématicky právě podle jednotlivých měsíců.
V nejbližší době bychom měli jet do skanzenu Rochus v Uherském Hradišti na výukový program „Dřevo je můj denní chléb“.
Podzimní program přiblíží dětem význam stromu jako zdroje

obživy jak pro člověka, tak pro různé druhy živočichů. Představí
dětem zajímavé odrůdy ovocných stromů, které se dříve v našem
kraji pěstovaly, děti budou moci nahlédnout pod ruku zkušeným
řemeslníkům, pro něž je dřevo hlavním zdrojem obživy, a také
budou moci ochutnat různé ovocné pokrmy, včetně čerstvého
jablečného moštu, který si samy vylisují. Prožitkové učení dětí je
jedním z našich hlavních cílů.
Od října se ve školce pro naše předškoláky rozjíždí opět
kroužky. V tomto roce je čeká kroužek „Hravá angličtina“, přírodovědný kroužek „Malí badatelé“ a výtvarně-pracovní kroužek
„Šikovné ručky“. Nově bude pro starší děti ze třídy Mravenečků
každý týden zařazen „Sporťáček“ - dopolední sportovní hodinka
v Kulturním domě v Huštěnovicích pod vedením třídních učitelek. Jinak mají děti možnost navštěvovat kroužek keramiky. Ten
povede lektorka DDM Šikula. Nemalou pozornost budeme věnovat rozvíjení řečových dovedností dětí, jak už v každodenních
jazykových chvilkách, tak i v rámci logopedické prevence v MŠ.
Aby předškoláci plynule zvládli přechod z mateřské školy
do základní školy, je pro ně připraven kurz „Těšíme se do školy“.
Prostřednictvím „Předškoličky“ zase nahlédnou do 1. třídy a poznají, jak to tam chodí.
Stejně jako každý rok k nám do školky zavítají různá divadélka se svými pohádkami, na které se už moc těšíme, jako i na vše
ostatní, co nás čeká. Tak nám držte palce, ať nám ty naše „smělé“
plány ve školce společně vyjdou!
Monika Bílová, vedoucí učitelka MŠ

DEN DĚTÍ
Prvního června se v naší mateřské škole konala oslava
ke „Dni dětí“. Pro děti byl připraven bohatý program na školní
zahradě, který byl zahájen dětskou diskotékou. Poté děti
procházely různými stanovišti - prolézání strachovým pytlem,
prohazování medvěda míčkem, slalom mezi kužely, skok přes
různě vysoké překážky, skok v pytli nebo házení kroužků na tyč.
Po vyčerpávající nabídce činností byl dětem předán diplom
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za úspěšné splnění úkolů a následovalo občerstvení. Na závěr
dostaly Kinder vajíčko s překvapením a každé dítko si poskládalo
svoji figurku, kterou si odneslo domů.
Také paní kuchařky pro děti připravily překvapení. Na oběd
usmažily bavorské vdolky a každý dostal nanuk. Všichni jsme si
tento den užili a už se těšíme zase za rok.
Anna Loučková, učitelka MŠ

Podzim / 2020

KARNEVAL V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Na letošní karneval jsme se moc těšili. Ve třídě Mravenečků
jsme celou třídu vyzdobili barevnými nafukovacími balonky
a nechyběly papírové konfety. Na každém stole bylo nachystané
sladké pohoštění a ovoce. V rádiu byla připravená dětská
diskotéka a mohlo se začít. Děti byly ve svých karnevalových
oblecích už od rána, některé děti byly i namalované – děvčátka
pusinky, kluci kníry a jizvy. První bylo slavnostní představování.
Jen princezen Elz se sešlo několik, rytíři, kovboji, víly, zvířátka,

kouzelník. Všichni se představili a předvedli, co umí. Když už
jsme věděli, kdo je kdo, proběhlo několik soutěží. Například
taneček s nafukovacím balonkem, který děti držely při tancování
čelem mezi sebou. Paní učitelky i paní asistentka měly také
masky, takže tento den se o děti staral Růžový panter, tanečnice
Hula Hula, miminko a myška Minnie. Po soutěžích se tancovalo,
mlsalo a bylo všem dobře.
Věra Jakšíková, učitelka MŠ

ON-LINE ŠKOLKA
Jaro bylo, jaké bylo a místo vynášení Mařeny a ostatních společných radovánek, které v tomto období bereme ve školce jako
samozřejmost, nás všechny zasáhla určitá izolace. Nemohli jsme
se společně scházet, veškeré kontakty se zúžily do nejbližšího rodinného kruhu.
Tak jsme si s paní učitelkami řekli, že když s dětmi nemůžeme být, můžeme je aspoň pozdravit a vidět prostřednictvím
techniky. A proto začala dubnová on-line školka přes skype.
Prostřednictvím skupinových chatů jsme se zvlášť třída Berušek a zvlášť třída Mravenečků společně vídali. Každý všední den
se děti mohly připojit do svojí třídy, kde si třeba poslechly pohádku, naučily se novou písničku či básničku, dozvěděly se něco
nového nebo si třeba zahrály na vařečky, našly odpověď na hádanku, něco si vytvořily.
Tvoření bylo u Berušek asi nejoblíbenější. Paní učitelky daly
vždy dětem dopředu vědět, co si mají na další den přichystat.
Jednou mě pobavila na skype zpráva od paní učitelky Ivanky:
„Ahoj Berušky, na čtvrteční školku si připravte brčko (slámku
na pití) a úzký sáček od porcovaného cukru. Pokud nemáte
nějaký schovaný z kavárny, tak si připravte kancelářský papír
10 x 3 cm, dále z barevného papíru dva trojúhelníky
rovnostranné cca 3 cm, lepidlo, pastelky, nůžky, barevné
papíry (stačí kousek). Jestli
budete mít, tak dvě roličky
od toaletního papíru nebo
krabičku od čaje, šest PET
vršků. Kousek kartonu 5 x
8 cm, nafukovací balonek,

gumičku a opět brčko + čtyři
PET vršky. Nelekejte se, připravte si něco nebo všechno,
budeme tvořit dopravní prostředky (země, země vzduch):
Informace pro rodiče: NEBOJTE SE, NEBUDOU TO
ZBRANĚ HROMADNÉHO
NIČENÍ.“ A opravdu to zbraně, jak je patrné z fotografií,
nakonec nebyly.
Díky on-line školce jsme se tak trochu mohli společně setkávat, ale raději chceme věřit tomu, že už ji nebudeme muset
znovu rozjíždět.
Monika Bílová, vedoucí učitelka MŠ

V říjnu školku navštívila „Zdravá pětka“ se svým programem.
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PODĚKOVÁNÍ
Mateřská škola Huštěnovice děkuje mamince Aničky a Jonáška Polišenských za realizaci předzahrádky
a namalování vrat do zahrady. Na fotografiích můžete vidět, jak se jí to povedlo.
Děkujeme.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Každý rok se na Zahradní slavnosti loučíme s dětmi z mateřské školy, které odchází po prázdninách do základní školy. V letošním roce nám tuto slavnost a společné
opékání překazil COVID 19.
Loučení probíhalo na zahradě, ale pouze v komorním kruhu rodičů, paní ředitelky a paní učitelek.
Děti se představily, potom odpovídaly
na otázky a s těmi jim interaktivně pomáhali rodiče. Na závěr zahrály děti pohádku
Šípková Růženka.
Proběhlo pasování na školáky s přáním
dětem, aby se jim v základní škole dařilo
a aby si našly spoustu nových kamarádů.

Kniha Pohádkové čtení s věnováním
a kniha se vzpomínkami na jejich pobyt
v mateřské škole jim pomůže si tato léta
připomenout.
Překvapením byla závěrečná pohádka
od rodičů pro děti. Všichni jsme prožili
pěkné odpoledne, i když v netradičním
a neúplném společenství.
Jako utíká čas v hodinářském krámku,
tak utekl i dětem ve školce. Letos končí
a jsou připraveny jít dál. Ještě jednou jim
přejeme radost z nového poznávání a učení, ať se jim ve škole daří.
Za kolektiv MŠ zapsala Ivana Káňová
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VÝLET DO HODONÍNA - PIRÁTSKÁ PLAVBA
V úterý ráno před osmou hodinou přijel před naši mateřskou školu velký autobus. Pan řidič nám řekl, že si všichni musíme nasadit roušku. Nasedli jsme a už se jelo. Jeli jsme směrem
Veselí nad Moravou a Strážnice. V Hodoníně autobus prokličkoval uzounkými uličkami a už jsme byli u přístaviště. Podle šipek
jsme došli na místo. Venku bylo pohodlné sezení, lavice a stoly.
Paní učitelky rozdaly dětem svačinku rohlík s máslem a strouhaným sýrem. Sotva jsme stihli zajít na WC, když se ozvala zvláštní
hudba – dunění bubnů a podivný hlas, který nás vítal. A najednou kde se vzal, tu se vzal, stál před námi Velký Pirát. Navrhl
dětem, že ze všech udělá piráty a že pojedeme na tajuplný ostrov hledat poklad. Míšovi na hlavu nasadil kapitánský klobouk,
Adámek statečně nesl pirátskou vlajku, která byla celá černá
i s lebkou, předal mapu, jak se dostaneme na tajuplný ostrov.
Všechny děti dostaly bambitky a mohlo se vyjet. Na molu u lodi
nás čekal Bob a Bobek. Velký Bob byl kormidelník a malý Bobek
uměl loď odvázat. Nejprve jsme v podpalubí museli zvládnout
záludné otázky, například jestli žije v řece Moravě žralok. Potom
nám Velký Pirát nabral vodu z řeky Moravy a malí piráti zkusili, jak studí. Po školení se mohlo jít na palubu, loď jela pěkně
pomalu a Velký Pirát nás naučil správné pirátské pokřiky „Stůj,
ruce vzhůru, gatě dolů“. Pečlivě jsme sledovali okolí, viděli jsme
několik chatiček, rybářů a už jsme byli blízko Ostrova pokladů, když tu Velký Pirát zahlédl nebezpečného rybáře. Zakřičel
na něho „Ruce vzhůru a gatě dolů!“ Představte si, on poslechl.
Dal ruce nahoru, potom se otočil a na nás na vteřinku zasvítil

bílý zadek. Ale to už jsme museli jít do podpalubí, aby nás nikdo
neviděl a neslyšel při přistávání. Raději jsme se ještě pro jistotu
schovali všichni pod stoly a celá loď se proměnila v Loď Duchů. Na ostrově jsme hledali tajná znamení, která nás dovedla
ke kouzelnému stromu. Okolo stromu byla velice rozrytá zem,
asi od divoké zvěře. A co to, na jedné větvi se houpala zvláštní kabela, asi poklad, jenomže větve byly omotány jedovatými
hady. Naštěstí statečná paní učitelka Ivanka si mazaně pomohla
velkou bambitkou a kabelu sundala. Velký Pirát ji otevřel a vyndal z ní dřevěnou truhlici a ta byla plná drahokamů, zlaťáků
a pamlsků. Najednou nám dal Velký Pirát úkol otočit se k lesu
zády a počítat do desíti. Až jsme dopočítali, zjistili jsme, že nám
Velký Pirát utíká i s pokladem. Naštěstí máme rychlé nožky
a těsně u lodi jsme ho dohnali. Velký Bobek nastartoval, naskákali jsme na loď a začalo rozdělování pokladu. To bylo napínavé
a dokonce jsme dostali i Pirátské osvědčení. Cesta do přístavu
uběhla nějak rychle, loď přirazila ke břehu, Malý Bobek nás uvázal a nastalo loučení. Ještě jsme museli vrátit všichni bambitky,
což byla velká škoda, ale budou je ještě potřebovat pro další malé
piráty. Pan řidič už nás čekal u autobusu s desinfekcí, nasadili jsme roušky a hurá zpět do Huštěnovic. Zpáteční cesta vedla
přes Vacenovice, Vracov, Moravský Písek a už jsme byli doma.
Přijeli jsme trochu později, než jsme předpokládali. Po dobrém
obědě jsme okamžitě usnuli a třeba se někomu zdálo, že je skutečný pirát.
Věra Jakšíková, učitelka MŠ
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Říjnové bramborování ve školce.

Mateřská škola ve Skanzenu Rochuz.

FLORBALOVÉ ROZLOUČENÍ S PÁŤÁKY

Vzhledem k epidemii koronaviru byly zrušeny všechny zápasy, turnaje i tréninky. Sportu zdar!
Zleva Ondřej Býček, Zdeněk Klapil, Tomáš Jandouš, Kristýna Blahová, Eliška Hanáková,
na vedlejší fotografii Tobiáš Bolf a Oliver Ižvolt.
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Nové posily týmu Mišák Václav,
Kováříková Simona, Kovářík Ondřej
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BOGLÁRKA STRUHÁR – KRESLÍŘKA, MALÍŘKA
Rádi bychom Vám představili paní Boglárku Struhár, kterou můžeme zařadit mezi zajímavé osobnosti naší obce. Žije zde již 13 let a její povolání je kreslířka, malířka, keramička a v neposlední řadě matka dvou
dětí. Má za sebou řadu výstav v českých i zahraničních galeriích.
Každého určitě při prvním setkání zaujme Vaše „exotické“ jméno.
Můžete odhalit Vaše kořeny a odkud pocházíte?
Jsem původem Maďarka z maďarské rodiny, ale narodila jsem se
v Bratislavě, kde jsem chodila na maďarskou základní školu pro maďarskou menšinu. Veškerá výuka probíhala v maďarském jazyce a slovenštinu jsme měli jako cizí jazyk. Když mi bylo 8 let, přestěhovali jsme se
do České republiky do Kolína, kde jsem se sestrou nastoupila do školy.
Půl roku s námi ve třídě byla maminka, aby nám překládala, protože jsme
česky vůbec neuměly. Maminka i tatínek mluvili slovensky, takže s překladem nebyl problém. Za půl roku jsme už uměly česky.
K malování a kreslení Vás to táhlo od malička? Jakou jste měla představu o Vašem budoucím povolání?
Od školky jsem to viděla jasně a malování jsem se věnovala sama
od sebe. Tatínek se hodně zajímal o umění, i když povoláním byl veterinář. Doma jsme měli spoustu knih o umění a ráda jsem si v nich listovala.
Tehdy jsem se setkala s kresbami Leonarda da Vinciho a uchvátily mě.
Dělala jsem kopie a stále něco kreslila. Možná, že vyjadřování kresbou je
obecně v naší rodině silně zakořeněno.
Studium umění jsem začala na Základní umělecké škole v Kolíně,
následovalo studium Gymnázia v Kutné Hoře, při kterém jsem se připravovala na vysokou školu u restaurátora akad. malíře Jaroslava Alta.
Na Fakultě umění Ostravské univerzity jsem studovala malbu i kresbu.
Jaký je život umělce na malé vesnici?
Nemám ráda slovo umělec. Umění u nás je zvláštně chápáno, jako
nějaký nadstandard, pouze pro vybranou skupinu lidí. Kolébkou umění
pro Evropu byly bezesporu jižní státy - Řecko, Itálie. V těchto kulturách
a samotných lidech cit k umění přežívá dodnes. Umění je pro ně přirozenou součástí každodenního života a je to markantní nejen v samotné
tvorbě, ale i v myšlení, nadhledu a originalitě. Myslím, že se lidé v naší
zemi bojí být originální, nějak “vyčuhovat”. Pokud se vrátím k původní otázce - život na vesnici je pro mě osvobozující. Vždy jsem bydlela
ve velkých městech - sídlišťové dítě. Žijeme v době vyspělé techniky, takže
necítím se být mimo dění.
Vedete k umění i Vaše děti?
Své děti netlačím nikam, jen sleduji a oni sledují mne. Je to vzájemná zkušenost. Podle mne má talent každý, jen se potřebuje dále rozvíjet.
Děti jsou bezprostřední a velmi vnímavé. Bohužel často jejich volnost
a svoboda vyjadřování je okleštěna radami dospělých a pak jejich nadšení
upadá a přirozená schopnost zakrňuje. Vracím se tím k originalitě lidí.
Vždy jsou ale dvě strany - být originální, ale také je důležité umět přijímat
originalitu druhého.
Převažuje u Vás kresba nebo malba?
Mám to zhruba na stejno. Co se týče malby, keramiky i soch, tak základem všeho je kresba. Je pro mě tím prvním, co vzniká a kde si vše
ujasním. Kresbu používám často jako záznam myšlenky. Jsou to třeba
jen čáry, neforemný tvar, ale někdy prokreslená věc. Stále s sebou nosím
nějaké skicáky a zaznamenávám své myšlenky.

nou pracovat. Já a hlína jsme spojeny. Jsem teprve ve zrodu práce s keramikou, nejsem řemeslník, který udělá pár chvaty účelový předmět, ale
cítím hmotu a vnímám její strukturu. Je to pro
mne spíše návrat mezi pravěký lid, kdy se vyrábělo vše na koleni a byli více spjati s přírodou.
Každý předmět jim prošel do detailu rukama
a nechali v nich kus sebe, svůj otisk. Tak to cítím
také.
Jaké jsou Vaše náměty a kde hledáte inspiraci?
Inspiraci vidím všude kolem sebe, tam kde žiji, tam kde zrovna jsem,
kde se procházím. Jen jízda do školy může být inspirací. Každý den je jiný
a já nacházím nové detaily a věci, kterých jsem si dříve nevšimla a které
pak přetavím do své tvorby. Nejvíce mne inspiruje krajina. U nás je krajina specifická - zemědělská, geometrická. Vynikají zde horizonty, výhled
na Buchlov, nebo řeka Morava. Jsou to různé povrchy, hmoty, kde hledám rozhraní. V keramice to cítím jinak. Tam je to více živočišnější, jsem
v přímém kontaktu s hmotou a prsty ji přetvářím.
Vystavujete svá díla na výstavách?
Mívám výstavy každý rok, i když teď je to hodně omezené. Od roku
2010 jsem členem skupiny maďarských umělců žijících v Čechách
a na Moravě s názvem Concordia. Je to sdružení asi deseti umělců, kteří
se občas obměňují. Pořádáme společné výstavy po Maďarsku, Slovensku
nebo Česku. Každý z nás je už vyprofilovaný, takže témata nejsou společná, spojují nás hlavně kořeny.
V místní základní škole budete mít tento školní rok výtvarný kroužek. Na co bude výuka zaměřena?
Kroužek chci vést jako kresebný, ať si děti procvičí spojení oko –
ruka, ruka – oko. Budeme se zaměřovat také na prostorové věci a třeba si
některá témata dáme do kontextu s dějinami umění. Ráda bych, aby děti
pracovaly na samostatných věcech, ale aby se také zapojily do skupinové
práce. Aby vznikl tým, kde každý může uplatnit své nejlepší schopnosti
a mohly tak vytvořit společnou věc. Budeme se snažit používat materiály
k recyklaci, abychom oživili např. i nepotřebné věci.
Jaké jsou Vaše další zájmy?
Jednoznačně zahrada. Dříve, než jsem měla děti, jsem pracovala
ve zlínském zahradnictví, kde jsem se dostala i k navrhování. Spolupracovala jsem s Ing. Zuzanou Řezníčkovou, která mne do všeho zasvětila
a ukázala mi další možnosti. Hodně mi dalo také samostudium, protože
mne práce velmi bavila, chtěla jsem vědět stále víc. Momentálně se tomuto oboru nemohu věnovat naplno, protože práce v zahradnictví je velmi
časově a také fyzicky náročná. Doufám, že až děti povyrostou, budu moci
se k této práci vrátit.
O Maďarech se říká, že jsou horkokrevní, odráží se to i ve Vaší tvorbě?
Myslím, že ano, i když je to podle mne spíše o genech. Ale je pravda,
že v některých momentech jsem impulzivnější. Když něco dělám, tak to
dělám naplno. Ať už je to cokoliv, dávám do toho své maximum.
Děkuji za příjemné povídání.
Vladimíra Šobáňová

Zmínila jste také keramiku. Je to Váš koníček nebo zkoušíte nové techniky?
Je to pro mne další fáze, souběžně jsme
šly vedle sebe, až jsme si k sobě našly cestu.
Oslovila mne kamarádka, abych jí pomohla s vytáčením hrníčků. Dostala jsem od ní
kruh a velkou hroudu hlíny a sama jsem se
procesem hledání a zkoušení naučila s hlí-
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Také letos o prázdninách pořádala Místní skupina ČČK
Huštěnovice tři turnusy příměstských táborů. Zájem rodičů
o tábory pro děti převyšoval kapacitu jednotlivých turnusů.
O zdárný průběh táborů a spokojenost dětí se staraly členky
místní skupiny červeného kříže paní Jarmila Ulmanová, paní
Věra Blahová, paní Jana Kryšková a paní Marie Ulmanová.
I. turnus Jak vycvičit draka (13. - 18. 7. 2020) - program
připravily studentky Julie Tomáštíková, Barbora Němčická,
Ivana Smětáková. Děti byly rozděleny do jednotlivých
výkonnostních tříd a obdržely indexy na zapisování bodů
za splněné činnosti a získané dovednosti. Během tábora jsme
sbírali vajíčka Bažinohlava, poprali se s Gejzírníkem, luštili
vikinské runy, proběhly divadelní scénky na téma básně Žvahlav
(L. Carroll) a také jsme se učili vikinskému prastarému tanci.
Poslední páteční den jsme zakončili pasováním dětí Tórovým
kladivem na znalé Vikingy předáním certifikátu, na nichž měly
děti napsané dovednosti a schopnosti, kterými přes celý dračí
výcvik nejvíce oplývaly. Na krk jsme jim také zavěsili medailon
odvahy a do ruky dostaly kamínek - talisman pro štěstí.
II. turnus Indiáni - program připravily studentky Sabina
Večeřová, Markéta Hlavačková a Anna Smětáková. Děti byly
po dobu tábora rozděleny do čtyř indiánských kmenů (oddílů).
Ty byly věkově vyvážené. Podkladem byla celotáborová hra,
kterou provázely indiánské legendy, tématické hry a soutěže.
Odměnou vítěznému týmu byla vždy část mapy, která nakonec
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všechny dovede k indiánskému
pokladu. Hodnotili se také
jednotlivci. Děti měly možnost
podstoupit různé indiánské
zkoušky, jako např. bobřík mlčení,
ke kterým se mohly přihlásit
kdykoliv během dne. Děti se také
dozvěděly nějaké nové informace
o indiánech a vyzkoušely činnosti, jako je uzlování, střelba
z luku, luštění šifry.
III. turnus Země Plantae (17. - 21. 8. 2020) - program
připravily studentky Julie Tomáštíková, Markéta Hlavačková
a Barbora Němčická. V pondělí jsme zdárně dorazili k souostroví
tajuplné země. V dalších dnech jsme putovali po jednotlivých
ostrovech a poznávali své smysly. Svůj zrak jsme zdokonalili
v diamantových horách, v městě Argentum svůj čich, v poušti
Aurantia jsme bojovali s horkem, ohněm a s divokými beduíny.
V temném hvozdě na nás čekali obří pavouci, před kterými jsme
utekli do Titanových hor. Naším cílem bylo královské město
Morro Sider. Naším darem králi byly obrazy, které jsme malovali
různými částmi těla. Tímto jsme zakončili 3. turnus. V páteční
večer proběhl táborák s opékáním špekáčků s promítáním fotek
ze všech tří turnusů Jak vycvičit draka, Indiáni a Cesta do země
Plantae.

Podzim / 2020
Poděkování patří Obecnímu úřadu Huštěnovice, a to
konkrétně panu starostovi Aleši Richtrovi a paní místostarostce
Ing. Mgr. Vladimíře Šobáňové. Oba se starali o dovoz obědů
na všechny turnusy. Taktéž jim patří poděkování za zajištění
plavby po řece Moravě na lodi Morava. Pro děti to byl pěkný
zážitek. Se staršími dětmi do přístaviště ve Spytihněvi jsme jeli
na kole a s mladšími jsme cestovali autobusem.
Děkujeme také paní Andree Svatoš (Bufet Na Hřišti) za
bezproblémovou spolupráci. V době oběda jsme využívali
prostory bufetu pro příměstský tábor. Samozřejmě v dnešní
době za dodržování přísných hygienických podmínek.
Všem členkám MS ČČK a maminkám, které pomáhaly při
úklidu, při mytí nádobí, moc děkujeme. (Projekt PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY V HUŠTĚNOVICÍCH je spolufinancován Evropskou
unií.)
Za MS ČČK Huštěnovice Jarmila Ulmanová
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ZÁJEZD NA PUSTEVNY
Libušín, Maměnka, Stezka Valaška v korunách stromů. Druhé zastavení bylo ve Velkých Karlovicích v Galerii dřevěných soch.

STRÝC SLÁVA VZPOMÍNÁ
Když sem sa začal potahovat za galánkama, také sme chodili
do hospody na pivo. Neměli sme eště ani 18 roků, teda hlavně já.
Byli jsme chlapi pěkně rostení, žízeň také byla. Sedli sme do kúta
a hrávali sme karty - formičky. To bylo na začátku osmdesátých
roků.
Pět až šest stolů bylo po desáté hodině dopolední obsazených. Kdo měl radost, tož to býl hospodský. Scházal sa tady horní aj dolní konec.
Vybavuju si obličej třeba Gusty Hasmandy. Povídá strýc Gusta - „Poť na prsty, ty Maňáskova podvýživo“. Strýc Gusta měl
prsty jak háky do betónu. A jak to dopadlo? Táhali sme sa přes
celú hospodu, nikdo nechtěl povolit, toš remíz.
Další postava, kerú nesmím zapomnět, byl Jozef Koníček
(1902-1985). O tomto koňském handléřovi by sa dala napsat
celá knížka. Ale to nechcu, jen pár vzpomínek.
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Dům Jana „štockého“ - dole sklep, nad ním obytné místnosti - štok.
Vpravo je vidět dřevěný parkán - plot.

Podzim / 2020
„NIKDO“, zařvál strýc. Hospoda hned ztichla, nevěděli, co
se stalo a strýc pokračovál. „Nikdo nám nenahradí ztracené
mládí.“ To sa traduje do dneška. Každému přibývajú roky stejně.
U stolu sa zešli, a né jednú, Jozef Koníček, Jan Chybík (štocký) a Inoc Směták. Inoc Směták dělál rajfajzenku. Byla to pobočka spořitelny. S naším stařečkem Jozefem Maňáskem (18951969) byl Inoc silná dvojka. Každú nedělu dopoledňa úřadovál.
Ale povinnosť byla první zajít do kostela na mšu, potom teprú
do úřadu.
Strýc Chybík Jan sa podívá na Inoca - „Kdes býl? Co to máš
na sobě? Kabát máš samú ďůru.“ „Toš ve chlévě. A víš co já s ním
dělám? Buď ho dám do maku na pole, aby mně tam nelétali ptáci,
nebo do okýška od komory, aby mně kočky nechodily na špek.“
Nebo sa strefovali do strýca Inoca - „Proč pořád chodíš v gu-

mákoch? Máš jich samý kravinec a eště do hospody v nich ideš.“
Inoc sa usmíl a prohodíl: „Aspoň sa nemosím šněrovat.“
Strýc Jan Chybík býval naproti našeho. Nekdy sa zapomněl
v hospodě a búchal na dřevěný parkán dobře deset minut. Najednú sa dvérca otevřú, hospodyň, teda manželka, strýca Jana
pác po čuni z jednéj aj z druhéj strany. A strýc sa postavili a říkajů: „Tak sa vítá hospodář?“.
A o nejaký čas pozděj šli chlapi z hospody a můj otec si nechtěl nechat ujít vzácnú chvilku. Díval se z vrát, já za oknem.
U Chybíků se rozletíjú dvérca, zase pác pác. Strýc sa zretýrovali
a povídá: „Matko, všecky peníze sem propíl, ale z cesty mravní
sem se neuchýlil.“
Toš tak to bývalo v našéj hospodě a v našéj uličce.

ZÁJEZD DO MORAVSKÉHO KRASU
Punkevní jeskyně, Macocha. Druhý cíl byl nad obcí Prace u Mohyly míru památník bitvy tří císařů.
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Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ RODIČŮ
V roce 2020 Sdružení rodičů pokračovalo v organizování besed o výchově dětí s psycholožkou Hanou Dvořáčkovou v místní
základní škole. V červnu proběhla zajímavá beseda v zahradě ZŠ
na téma Specifika ve výchově děvčat a chlapců. Na podzim je
naplánována série besed o sourozenectví.
Ve spolupráci se zahrádkáři jsme tento rok uspořádali několik tzv. burz u moštárny pro zkušené i začínající pěstitele a chovatele. Po semínkové burze následovala v polovině května velmi
úspěšná sazeničková burza, kde si lidé mohli nakoupit, prodat
či vyměnit sazenice okrasných i užitkových rostlin k výsadbě.
Sazeničky neregistrovaných odrůd zeleniny a bylin, které někteří z nás pěstují, nelze dle zákona prodávat. Tyto jsme tedy
nabízeli za dobrovolný příspěvek, který bude využit na výsadbu
stromů v naší obci. V červenci a v srpnu jsme pořádali také burzy přebytků
ze zahrad a rukodělných výrobků. Zde
mohli návštěvníci ochutnat oleje Eklart
paní Ludmily Maňáskové z Huštěnovic, kozí sýry od Bohdany Borovičkové,
kozí sýry a další drobné domácí produkty od Elišky Dudeškové, zakoupit
si sadbový česnek od pana Dvořáčka
staršího, med od pana Dvořáčka mladšího a také keramické hrníčky a misky

od Boglárky Struhár. Výtěžek z prodeje občerstvení a sýra je taktéž určen k výsadbě stromů v obci. Nyní máme v kasičce již přes
tři tisíce korun a moc děkujeme všem štědrým návštěvníkům,
kteří nám ji pomohli naplnit. V jarním vydání vás o výsadbě budeme informovat.
Abychom vám mohli lépe přiblížit naše aktivity, připravili
jsme pro vás malý rozhovor s naší aktivní členkou Hanou Dvořáčkovou.
Eliška Dudešková

ROZHOVOR S MGR. HANOU DVOŘÁČKOVOU
Hanko, poslední přednáška minulého školního roku se zabývala
tématem Specifika ve výchově chlapců a dívek. Mohla bys shrnout to
hlavní, na co by se měli rodiče ve výchově děvčat a chlapců zaměřit, na co
si dát pozor?
V první řadě bych rodičům dala takový tip, aby si vzpomněli na své
dětství a uvědomili si, co chtěli slyšet od svých rodičů sami. Co chtěli
slyšet od maminky, co chtěli slyšet od tatínka, a třeba jim to nikdy neřekli
nebo jim to říkali málo. A to si mohou vzít jako námět do výchovy svých
dětí.
A abych odpověděla na otázku, jaká jsou hlavní specifika, pak
důležitou mužsko-ženskou polaritou je princip rivality a princip
spolupráce. Takže u holčiček pokud možno minimalizovat soutěžení
a soutěživou atmosféru, protože se potřebují cítit milovány takové, jaké
jsou, nikoliv za výkony, které podávají. U kluků je pak dobré pracovat
s jejich rivalitou a kultivovat ji, oceňovat je zejména za přístup a nikoliv
za samotné výsledky. A u chlapců velmi opatrně s kritikou ze strany otců,
která v nich pak může vytvářet pocit méněcennosti. Toto je samozřejmě
jen velmi zobecňující shrnutí, které neznamená, že holky nemají soutěžit
a kluci se nepotřebují naučit i spolupráci.

Jsi
maminkou
dvouleté
holčičky
a pětiletého chlapce.
Pokud bys srovnávala
dětství tvé generace
s dětstvím generace
tvých dětí, jaká jsou
naopak
pozitiva
dnešní doby?
Nemyslím si, že
je namístě srovnávat
nesrovnatelné, každá
doba má své výzvy a své dary. A každý navíc prožil svou jedinečnou
životní zkušenost, někomu zasahují společenské události do života
více, někomu méně, a to jak v minulosti, tak v současnosti. Pro mě je
důležitější dívat se na konkrétní životní příběh, jaké životní události mě
jako rodiče (a nejen jako rodiče) formují a také na to, co mi má rodová
linie přináší a s čím se naopak musím s ohledem na rodinnou historii
nějakým způsobem vyrovnat.

Jaké vnímáš největší hrozby v životě a ve výchově našich dětí?
Z mého pohledu je to nejistota dnešních rodičů ohledně naplňování
jejich rodičovské role. V dnešní době existuje téměř neomezený přístup
k různým informacím (nejen) o výchově, což je na jednu stranu dobře,
protože si každý může najít ty přístupy, které s ním souzní, ale na druhou
stranu to může některé rodiče vést k pochybnostem o tom, jestli jejich
výchova je dost dobrá, jestli se stanou ještě lepšími rodiči, když použijí
jiný přístup apod. Ale být ideálním rodičem je jen iluze, nedosažitelný
cíl. Pokud zachováme úctu k dítěti, pak nemusíme být dokonalí, dokonce
bychom ani neměli být, protože se pak děti neučí, že chyba je něco
přirozeného, co nás posouvá dál. Neučí se tak přijímat druhé s jejich
dobrými i stinnými stránkami a nenaučí se pak také ani odpouštět samy
sobě.

Mají tvoje děti pěkný sourozenecký vztah? Máš pocit, že ti tvé
vzdělání psycholožky pomáhá řešit konflikty mezi nimi?
Myslím si, že jejich sourozenecký vztah je naprosto normální.
Někdy se handrkují o hračky, pošťuchují, občas se vyloženě provokují.
Na druhou stranu si spolu umí pěkně pohrát, starají se o sebe navzájem
a v případě potřeby vytvoří sehranou dvojku jako opozici nám rodičům.
Umí si říct, že se na sebe zlobí a proč, ale taky si umí poděkovat a dát si
najevo, že se mají rády.
Nevím, jestli je zrovna vzdělání psycholožky to, co mi ve výchově
pomáhá. Možná je to spíš způsob, jakým se na věci dívám, obzory, které
se mi díky mému zaměření otvírají, a zdroje informací, které umím
posoudit z pohledu jejich odborné relevance a nejen z pohledu, jestli se
mnou osobně souzní. Největším učitelem v rodičovství jsou pro mě mé
dvě děti, které jsou mými společníky na cestě být dost dobrou mámou.
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TJ SOKOL HUŠTĚNOVICE – MLÁDEŽ
I ve sportovní sezoně 2020/2021 pokračuje TJ Sokol Huštěnovice ve sportovní přípravě mládeže
v obci. Po nucené jarní
přestávce, kdy naše přípravka nemohla
odehrát jarní část soutěže, je naše mládež
opět v plném sportovním vytížení. V jarní části by šlo o poslední soutěžní utkání
dětí ročníku 2009, kteří se ani nemohli se
svojí věkovou kategorií rozloučit. Podařilo
se nám však tento početně silný a fotbalově velmi slušně připravený ročník malých
fotbalistů udržet. Pro ročník 2020/2021 se
podařilo sestavit družstvo mladších žáků. Jedná se o děti věkové kategorie 2008 a 2009. Fotbalové utkání se hraje na polovinu hřiště s rozložením hráčů sedm plus jeden a hraje se 2x30
minut hrubého času. Vzhledem k tomu, že na takové družstvo,
které hraje soutěž, je potřeba minimálně dvanáct dětí, doplňujeme toto družstvo dětmi mladšími věkem z přípravky. Stává se
tak, že do utkání nastoupí i pět dětí ročníku 2010 a mladších,
což se odráží na výsledcích jednotlivých utkání. Výsledek však
pro nás není důležitý, důležité je, že se podařilo tyto děti udržet
pohromadě v jednom družstvu a nemusely náš oddíl opustit,

případně ukončit hraní fotbalu. To nám přišla jako velká škoda
a za cenu nepříznivých výsledků, ale s radostí z pohybu a soutěže podařilo se toto družstvo založit. Do této soutěže se přihlásila
celkem čtyři družstva a to my, TJ Topolná, SK Ostrožská Lhota
a sdružené družstvo Orel Uherský Brod - Újezdec u Luhačovic. Škoda, že těchto družstev není víc, protože při prováděném
průzkumu zájmu o tuto soutěž se hlásilo družstev celkem osm.
Toto naše družstvo se skládá s cca dvanácti dětí ročníku 2008,
2009 a mladších. Ruku v ruce se však nese i výchova dětí v přípravce. Vzhledem k tomu, že některé děti hrají i za mladší žáky,
tak i zde výsledkově tápeme. Děti jsou
v porovnání se svými soupeři v průměru
o dva až tři roky mladší a to v této věkové kategorii je hodně znát. Ale opět není
důležité jakých výsledků dosahujeme, ale
jak mají děti ze svého sportování radost.
Jakou mají radost, když mohou nastoupit ve fotbalovém dresu a reprezentovat
naši obec v rámci okresu. Za přípravku
nastupuje patnáct až dvacet dětí ročníku
2010 a mladších. Přijďte se na nás podívat do místního sportovního areálu, jak se
nám daří pracovat s naší mládeží. Doufáme, že budeme moct vzhledem k celkové
situaci v zemi dokončit naše soutěže a děti
budou moct chodit na hřiště hrát fotbal.
Za velkou pomoc s trénováním patří díky
Janu Hrubošovi a Petru Maternovi.
Trenér Petr Malenovský
Mgr. Petr Malenovský,
Horní řada: Čevela Pavel, Prášil Jakub, Kulhavá Kristýna, Bolf Matyáš, Kováříková
trenér mládeže
Simona, Bruštíková Sofie, Maňásek Ondřej.
a jednatel TJ Sokol Huštěnovice
Spodní řada: Šobáňová Julie, Kovářík Ondřej, Dudešek Václav, Kohout Matyáš,
Puškáč Jan, Bakalík Jan.

PASOVÁNÍ NOVÝCH ČTENÁŘŮ

Richtr Štěpán, Pitaschová Nela, Kalinová Sofie, Kročová Nikol, Prášil Jakub, Čevela Pavel, Petratur Max, Materna Šimon, Zbránková Klára,
Richtrová Diana.
Červnové pasování nových čtenářů se tentokrát odehrávalo
v zahradě základní školy pod altánem, kde všechny přivítala
ředitelka školy Jana Daňhelová.
Žáci 1. ročníku předvedli, jak který umí číst a následoval

akt pasování, který byl v režii knihovnice Ireny Hlavačkové.
Pasování se tradičně ujal starosta obce Aleš Richtr, bývalá
knihovnice Marie Hoferková a Popelka Markéta Hlavačková.
Starší spolužáci novým čtenářům zahráli na klávesách.
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