
1

Jaro /  2021HuštěnovskýHuštěnovský
zpravodajzpravodaj

Jaro/ 2021Jaro/ 2021

Milí spoluobčané,
jsme o rok starší a bohužel pandemická situace se nezlep-

šila. Máme stále různá omezení a návrat do normálního ži-
vota je v nedohlednu. Je velmi důležité, aby lidé karanténu 
důsledně dodržovali. Pokud nemáte žádné příbuzné, kteří by 
vám zajistili základní potraviny, obraťte se přímo na mě na te-
lefonní čísla 572 585 135, 725 121 019 
nebo e-mailem. Základní potřeby vám 
zajistíme. 

Pro veřejnost je obecní úřad ote-
vřen pouze v  pondělí a  ve středu od 
7 do 17 hodin, mimo uvedenou dobu 
nás v neodkladných záležitostech kon-
taktujte telefonicky nebo e-mailem. 
Žádáme Vás, abyste k platbě poplatků 
využívali přednostně platbu na účet 
a komunikovali přes e-mailovou poštu 
(hustenovice@hustenovice.cz). Mno-
ho záležitostí se dá vyřídit bez návště-
vy úřadu. 

Pro lepší informovanost jsme za-
vedli další elektronický komunikační 
nástroj, a to mobilní rozhlas. Každý si 
tuto aplikaci může zdarma stáhnout do svého chytrého mo-
bilního telefonu. Podrobnosti k aplikaci se dozvíte na násle-
dujících stránkách zpravodaje.

Kulturní akce jsou rušeny a v případě, že se situace zlepší, 
proběhnou podle plánu. Nejbližší akce bude pravděpodobně 
až na podzim letošního roku.

Přestože loňský rok nebyl radostný, podařilo se nám zre-
alizovat několik prospěšných investičních akcí, které si dovo-
lím připomenout. V kulturním domě jsme dokončili rekon-
strukci prostor po bývalé pražírně kávy, kde jsme vybudovali 
šatnu, sociální zařízení, sklad cvičebních pomůcek pro zá-
kladní a mateřskou školu, místnost pro ping-pong a skladiště 
pro uložení pódia, židlí a stolů. 

Ovšem nejvýznamnější akcí loňského roku byla komplet-
ní rekonstrukce ulice Klínky, včetně parkoviště za prodejnou 
Jednoty, kde vzniklo dvacet jedna nových parkovacích míst. 
Přímo v ulici Klínky vzniklo deset nových parkovacích stání 
a bylo vyměněno rovněž pouliční osvětlení.

Z boční strany muzea byla zrekonstruovaná nevzhledná 

betonová plocha, kde vzniklo šest parkovacích stání. 
V kulturním domě proběhla rekonstrukce plynové kotel-

ny, která byla spolufinancovaná dotací ze Zlínského kraje. 
V  letošním roce máme připraveny k  realizaci další vý-

znamné investiční akce. Na rekonstrukci kotelny v  mateř-
ské škole jsme získali dotaci od Místní 
akční skupiny a bude realizovaná v le-
tošním roce po skončení topné sezóny.  
Rekonstrukce ulic Dvořiště a K Druž-
stvu je připravena k  realizaci, je po-
žádáno o  dotaci na Ministerstvu pro 
místní rozvoj. V případě získání dota-
ce realizace proběhne ještě v letošním 
roce. Připomínáme občanům těchto 
ulic, pokud uvažují o vybudování na-
příklad přípojky vody, kanalizace nebo 
plynu, aby tak učinili co nejdříve, ještě 
v první polovině letošního roku. Dále 
máme připraven projekt na revitaliza-
ci starého fotbalového hřiště V  Olší. 
V  první etapě by zde měla vzniknout 
pumptracková dráha pro kola, ko-

loběžky a  kolečkové brusle pro všechny věkové kategorie. 
V případě získání dotace bude také realizováno v  letošním 
roce. Množí se dotazy na opravu parkoviště před obchodem. 
Parkoviště je v majetku Jednoty, pravděpodobně bude opra-
va provedena v letošním roce.

V současné době se připravují projektové dokumentace 
na rekonstrukci ulic Chaloupky, Nová, Náves, Dolní konec. 
Žádáme občany, kteří uvažují o zbudování inženýrských sítí, 
aby tak učinili v  letošním roce. Dále projektujeme opravu 
parkoviště na Návsi, parkoviště u fotbalového hřiště a půd-
ní vestavbu v budově základní školy. V současné době se do 
školy chystají silné ročníky a  jelikož třídy jsou pouze čtyři, 
budeme do budoucna potřebovat třídu pátou.

Bohužel musím upozornit i  na věci, které nám nejsou 
příjemné. Množí se stížnosti na nevhodné parkování na ko-
munikacích a chodnících, zejména na Návsi, Dolním konci, 
Dvořišti a  Ke Hřišti. Důrazně upozorňujeme, že na těchto 
komunikacích není dovoleno parkovat z důvodu malé šířky 

Starosta obce Aleš Richtr  
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Sport milující občané a žáci základní školy mají samostatný vstup z čelní strany budovy. Vstupní místnost je jako šatna pro 
sportovce, vlevo místnost pro ping-pong, samozřejmostí je nové sociální zařízení a místnost pro uložení sportovního nářadí. 
V části je skladiště stolů. Velký sál v přízemí s brankami a mantinely je připraven pro florbalisty. Všechno čeká jen na zklid-
nění koronavirové situace. 

Ulice Klínky Parkoviště u muzea

komunikace a povinností každého majitele automobilu je 
zajistit si parkování na svém pozemku.

Dalším, stále se opakujícím problémem, jsou volně po-
bíhající psi. Jsme si vědomi, že útěku psa nejde v každém 
případě vždycky zabránit. Ale je nutné, aby každý pes byl 
označen buď známkou, kterou dostanete bezplatně na obec-
ním úřadě, nebo alespoň napsaným telefonním číslem na 
obojku. To, že máte pejska s čipem, k identifikaci majitele 
mnohdy nestačí. Velmi důležité je, aby každý pes byl řádně 
nahlášen na obecním úřadě a při evidenci jste uvedli své te-
lefonní číslo. Zaběhnutý pes se k vám dříve dostane. Také by 
mělo být samozřejmostí po svých pejscích uklízet.

Dále bych Vás chtěl požádat, pokud v obci narazíte na 
nefunkční nebo blikající lampu veřejného osvětlení, tuto 
skutečnost oznamte v kanceláři obecního úřadu. Mnohdy 
se stává, že se tato informace k nám dostane až po mnoha 
týdnech.

Na závěr vám chci popřát hodně sil ke zvládnutí sou-
časné nelehké situace, hodně zdraví a v mezích možností 
příjemné prožití jara a léta. Doufám, že se všichni brzy po-
tkáme při některé kulturní akci v obci.

Aleš Richtr, starosta obce
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Také se každý rok ra-
dujete z  jara? Místo šedé 
a  bílé se najednou objeví 
pestré barvy a svěží zeleň. 
Naše srdce zaplaví radost 
z  toho nového. S  jarem 
spojujeme Velikonoce. 

Velikonoce také přináší to nové - nový život, novou na-
ději. Smíme opět znovu začít. 

Velikonoce nabízí Boží život v celé jeho kráse. Na křes-
ťanských Velikonocích je nejkrásnější ta skutečnost, že 
smrt už není poslední skličující realitou našeho života. 
Zmrtvýchvstáním Ježíše Krista je nový, věčný život re-
alitou. Kdo Bohu věří, zakouší odpuštění, novou naději 
a hluboký pokoj. Může také i po životních prohrách znovu 
vstát, protože dobře ví, že v životě i umírání bude v nejlep-
ších rukou. Ví, že bude požívat Boží lásku a péči. 

Otec biskup Pavel Posád vyznal: 
Velikonoce znamenají,
že láska a život jsou silnější než smrt,
že hrob není konečnou stanicí života,
že pouta, která brání našemu životu, se rozvazují,
že skrze vzkříšení můžeme objevit nový život,
 že ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme zakoušet vzkříše-
ní i my sami v sobě
a že můžeme k životu probouzet i druhé. 

Dovolte, milí spoluobčané, na závěr citovat z  básně 
mons. Josefa Veselého, opavského faráře a děkana, u kte-

Dostala se mi do ruky kniha Huštěnovice v osmi stole-
tích. Dlouho mě nic tak nezahřálo u srdce jako tato kniha. 
Jsem rodačka, a i když tu léta nebydlím, stále jsem srdcem 
v rodné vesničce. A taky stále tu bydlí moje rodina Milada 
a Petr Veselí, Libuše a Jožka Remešovi.

Touto cestou chci poděkovat autorům této knihy paní 
Aleně Bazalové a Mgr. Jakubu Veselému a všem, kdo se na 
této knize podíleli. Kdykoliv ji otevřu, pohladí mě na duši, 
přinese mi radost a krásné vzpomínání. Děkuji. 

Stanislava Korčáková (Tomáštíková), Havířov

roveň patronem šťastné smrti. Svátek svatého Josefa připadá na 
19. března, tedy do doby postní, kdy se věřící připravují během 
šesti neděl na slavení Velikonoc, přesněji 40 dnů. Připravují se 
velcí i děti. A právě pro děti bylo připravené postní putování se 
svatým Josefem. Spojili jsme pohyb (ten je díky různým opat-
řením teď minimální), postní dobu (putování trvalo celou po-
stní dobu a ještě jeden týden k dobru) a seznámení se svatým 
Josefem. Děti se dověděly šest krátkých charakteristik svatého 
Josefa. To vše se odehrálo v podobě hledání kešek. Postupně 
každou neděli postní byla umístěná jedna keška v okolí Huš-
těnovic, popř. Babic, k nějakému kříži. Náš kraj je bohatý na 
kříže, které stavěli naši předci jako poděkování nebo prosbu 
k Bohu. Nebo k soše, a to jsme využili nejbližší sochu svatého 
Josefa za Babicemi a k ní do páru sochu Panny Marie přímo 
v Babicích nebo přírodní kout Fifart za Huštěnovicemi. O keš-
ce se děti dověděly v neděli po mši svaté v kostele nebo infor-
mace se objevily na stránkách farnosti Huštěnovice. V  keš-
ce byla informace o životě svatého Josefa, což byl úkol, který 
měly děti splnit a slovo do šestislovné tajenky a heslo. Děti se 
měly podepsat a mohly do kešky něco malého dát nebo si na-
opak něco vzít. Vyluštěnou tajenku měly odevzdat do neděle  
11. dubna. Správné luštitele čekala odměna.  

Radka Batůšková

Letošní rok vyhlásil papež František jako rok svatého Josefa. 
Tím nás vybízí, abychom se se svatým Josefem více seznámili. 
O svatém Josefovi moc nevíme, ale co se můžeme o něm do-
vědět v evangeliích prozrazuje, že byl mužem odvážným, zod-
povědným a důvěřujícím Bohu. Je patronem všech mužů a zá-

rého jsem prožil první rok své služby (1993).  Přijměte tyto 
verše jako přání do povelikonočního času.

Dny naše ztěžkly očekáváním
nezkrotné touhy po lásce,
po zdraví i po svobodě.

Meluzína pláče v nás
nad časem promrhaným,
nad přetrhanými pouty jednoty
pro útěk z domu Otcova.

Pro tolik pachtění
za falešnými vidinami.

Buď proto pozdraven Kříži,
jediná naše naděje.

Ptáčci zpěváčci
radostně prozpěvují Aleluja,
Kristu restaurátorovi
nad obnoveným obrazem
lidství rozbitého.

A zvony naplno zvěstují
do celého světa
pokorné vyznání nevěřícího Tomáše
Pán můj a Bůh můj.

Požehnaný nadějeplný čas přeje 
P. Miroslav, duchovní otec farnosti

DAR NOVÉ NADĚJE

POHLAZENÍ NA DUŠI

POSTNÍ PUTOVÁNÍ 
SE SVATÝM JOSEFEM

Jaro /  2021
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

USNESENÍ 
Z 12. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA 
OBCE HUŠTĚNOVICE

 KONANÉHO DNE 2. 12. 2020

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze 
dokumentu z důvodu dodržení přimě-
řenosti rozsahu zveřejňovaných osob-
ních údajů podle zákona č. 101/2000 
Sb., o  ochraně osobních údajů v  plat-
ném znění.

Usnesení 1/12/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje program veřejného zasedání.

Usnesení 2/12/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje smlouvu o  zřízení věcného 
břemene číslo OT-014330056549/001.

Usnesení 3/12/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje starostu obce jako osobu 
oprávněnou k  úpravě rozpočtu obce 
rozpočtovým opatřením sestaveným 
k datu 31. 12. 2020.

Usnesení 4/12/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje střednědobý výhled roz-

počtu obce Huštěnovice na roky 2022 
a 2023.

Usnesení 5/12/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje na základě §84 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., v platném 
znění, rozpočet na rok 2021 jako vy-
rovnaný, příjmy ve výši 11.546.000 
Kč, výdaje ve výši 11.546.000 Kč, fi-
nancování ve výši 0,00 Kč. Jako zá-
vazné ukazatele rozpočtu stanovuje 
u  příjmů třídy a  u  výdajů paragrafy 
rozpočtové skladby.
Zastupitelstvo obce současně stano-
vuje 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 vý-
dajů.
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, sta-
vu nouze, živelné pohromy. Dále na 
úhradu pokut, penále z  rozhodnutí 

nadřízených orgánů a dohledů.
V  případě přesunu finančních pro-
středků mezi závaznými ukazateli 
v rámci příjmů nebo výdajů, kdy ne-
smí dojít k navýšení celkových příjmů 
nebo celkových výdajů schváleného 
rozpočtu.
V  případě přesunu finančních pro-
středků mezi rámcovými ukazateli 
(třída 5 a třída 6) v rozsahu závazného 
ukazatele (paragrafu), kdy nesmí dojít 
k navýšení celkových příjmů nebo cel-
kových výdajů schváleného rozpočtu.

Usnesení 6/12/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje finanční dar ve výši 2.000 
Kč formou darovací smlouvy Základ-
ní škole a  Mateřské škole Uherské 
Hradiště, Šafaříkova, Šafaříkova 961,  
686 01 Uherské Hradiště, IČ: 60370432.

Usnesení 7/12/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo 11/2020 na akci „Rekonstruk-
ce komunikace a  chodníku na ulici 
Klínky“ pro firmu SVS–CORRECT, 
spol. s  r.o., Bílovice 513, 687 12, IČ: 
25513141, na vícepráce a  méněpráce 
ve výši 500.182 Kč včetně DPH.

Je nás hodně, které běh života sice zavál mimo svou 
rodnou obec, ale mají ji stále ve svém srdci, neboť na bez-
starostná léta dětství a mládí se vzpomíná nejraději.

O to více potěší, když se tyto vzpomínky oživí, ba do-
konce ty už zapomenuté nově v mysli vynoří. I to všechno 
přináší publikace HUŠTĚNOVICE V OSMI STOLETÍCH 
autorů Aleny Bazalové a Jakuba Veselého. S překvapením 
sleduji obrovský textový záběr od nejstarších dob až po 
dnešek doprovázený bohatou fotografickou dokumenta-
cí. Autoři skromně odmítají termín kronika, nicméně jak 
jinak ji nazvat (s  odhlédnutím od přísné metodologie), 
vždyť podává ucelený a strukturovaný pohled na celou his-
torii Huštěnovic od jejich vzniku až po dnešek. Kromě tex-
tového bohatství nelze opomenout i kvalitní grafické a tis-
kové zpracování, které hodnotu publikace ještě navyšuje. 

Jak náročné je tak obsáhlé dílo připravit k vydání vedle 

své běžné práce, to ví autoři sami nejlépe. Jistě ocenili práci 
svých předchůdců kronikářů. Bez těchto pramenů by to 
zcela určitě tak kvalitně připravit nešlo. A proto poděkuj-
me jim, ale také písmákům dřívějším. A  přejme si další 
šikovné následovníky, další Aleny Bazalové, Jakuby Veselé, 
Oty Neorale, Miloše Hrdé atd.  

Poznámka na závěr. Zpravodaj občas přináší půvabné 
vzpomínky strýca Slávy. Je to milé počtení, talent zřejmě 
zdědil po tatovi Josefovi.  Byl to výborný vypravěč a ne-
pochybně v rodině přetrvala i řada jeho historek a průpo-
vídek. Tož Slávku, co se do toho pustit a připravit nějaký 
spisek k vydání? Budu se těšit!

Mirek Říha, t. č. Velenice na Českolipsku

MILÝ POZDRAV Z HUŠTĚNOVIC
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Usnesení 8/12/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje podání žádosti o  dotaci na 
akci „Rekonstrukce místních komu-
nikací v  obci Huštěnovice“ do Pod-
programu MMR - 117D8210 - Pod-
pora obnovy a rozvoje venkova a sou-
hlasí se závazkem finanční spoluúčasti 
v roce 2021.

Usnesení 9/12/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje podání 
žádosti o dotaci „Pumptracková drá-
ha v obci Huštěnovice“ z podprogra-
mu MMR, Podpora obnovy a rozvoje 
venkova pro rok 2021, dotační titul 
H - Podpora budování a obnovy míst 
aktivního a  pasivního odpočinku 
a souhlasí se závazkem finanční spo-
luúčasti z rozpočtu obce 2021.

Usnesení 10/12/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje podání 
žádosti o dotaci „Centrum služeb pro 
turisty u Cyklostezky Moravy“ z Ná-
rodního programu podpory cestov-
ního ruchu v regionech pro rok 2021, 
podprogram Rozvoj základní a  do-
provodné infrastruktury cestovního 
ruchu a souhlasí se závazkem finanční 
spoluúčasti v roce 2021.

Usnesení 11/12/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje výsledek výběrového řízení 
na akci „MŠ – rekonstrukce kotelny“ 
pro firmu VTP PELKA s.r.o., Velko-

moravská 1164, 686 03 Staré Město, 
IČ: 26908743 s  nabídkovou cenou 
748 591,66 Kč včetně DPH.

Usnesení 12/12/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje pacht parcel č. 982/1 o výmě-
ře 12 183 m2, 982/3 o výměře 3 851 m2, 
970/41 o výměře 231 m2, 986/73 o vý-
měře 286 m2, 987/11 o výměře 2 895 
m2, 987/36 o výměře 5 616 m2, 987/21 
o výměře 1 557 m2, firmě FYTO Krá-
lík s.r.o., Huštěnovice 357, 687 03, IČ: 
26922169. Výše pachtovného je 2,3 % 
z průměrné ceny půdy stanovené plat-
nou vyhláškou. Všechny pozemky jsou 
v katastrálním území obce Huštěnovi-
ce, jsou zapsány na LV číslo 1 pro obec 
Huštěnovice, vedeno Katastrálním 
úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální 
pracoviště Uherské Hradiště.

Usnesení 13/12/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje prodej parcely číslo 1078/44 
o  výměře 3 m2 za cenu 202 Kč/m2 
paní xxx xxx, xxx, 686 01 Uherské 
Hradiště. Pozemek je zapsán na LV 
číslo 1 pro obec Huštěnovice, vede-
no Katastrálním úřadem pro Zlínský 
kraj, Katastrální pracoviště Uherské 
Hradiště.

Usnesení 14/12/2020
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje rozpočtové opatření číslo 
12/2020.

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 roz-
počtu – rozpočtové opatření číslo 10 
a  11/2020, změny rozpisu rozpočtu 
číslo 5, 6 a 7/2020. 

Aleš Richtr, 
starosta obce

Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová, 
místostarostka obce

Střed obce z ptačí perspektivy. Foto: Vladimír Šopík

V období vegetačního klidu byl pro-
veden ozdravný řez stromů.
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USNESENÍ 
Z 12. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA 
OBCE HUŠTĚNOVICE 

KONANÉHO DNE 3. 3. 2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze do-
kumentu z důvodu dodržení přiměřenos-
ti rozsahu zveřejňovaných osobních úda-
jů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 1/13/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje program veřejného zasedání.

Usnesení 2/13/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje účetní odpisový plán příspěvkové 
organizace Základní škola a  mateřská 
škola Huštěnovice na rok 2021.

Usnesení 3/13/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje poskytnutí neinvestiční dotace ve 
výši 100.000 Kč Tělovýchovné jednotě 
Sokol Huštěnovice, IČ: 61704181. Sou-
časně schvaluje veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí této dotace.

Usnesení 4/13/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje poskytnutí neinvestiční dotace ve 
výši 20.000 Kč Oblastnímu spolku ČČK 
Uherské Hradiště, IČ: 00426385, s ko-
nečným určením pro Místní skupinu 
ČČK Huštěnovice. Současně schvaluje 
veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí 
této dotace.

Usnesení 5/13/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje poskytnutí finančního daru 
ve výši 2.000 Kč Českému svazu vče-
lařů, z.s., základní organizaci Trapli-
ce, se sídlem Traplice 404, 687 04,  
IČ: 65268415, formou darovací smlou-
vy.

Usnesení 6/13/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje pacht pozemku parcela číslo 482 
o výměře 4 490 m2. Parcela se nachází 
v katastrálním území obce Huštěnovice, 
je zapsána na LV číslo 1 pro obec Huště-
novice, vedeného Katastrálním úřadem 
pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviš-
tě Uherské Hradiště.  Pachtýřem bude 
xxx, Huštěnovice xxx, 687 03. Smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou. Výše 

pachtovného je 2,3 % z průměrné ceny 
půdy stanovené platnou vyhláškou. 

Usnesení 7/13/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje rozpočtové opatření číslo 1/2021.

Poznámka do usnesení:
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere 
na vědomí zprávu o  činnosti starosty 
obce a  kontrolu usnesení z  minulého 
veřejného zasedání.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere 
na vědomí provedenou úpravu rozpoč-
tu – rozpočtové opatření číslo 13/2020. 

Aleš Richtr,  starosta obce

Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová, 
místostarostka obce

VÝVOJ POČTU OBYVATEL V ROCE 2020
Počet obyvatel ČR k 1. 1. 2020 972 osob z toho 499 mužů 473 žen

Narodilo se 9 dětí z toho 4 chlapci 5 dívek

Zemřelo  16 osob z toho 11 mužů 5 žen

Přistěhovalo se 31 osob z toho 11 mužů 5 žen

Odstěhovalo se 12 osob z toho 15 mužů 16 žen

Počet obyvatel ČR k 1. 1. 2021 984 osob z toho 501 mužů 483 žen

Počet cizinců k 1. 1. 2020 8 osob z toho 5 mužů 3 ženy

Počet cizinců k 1. 1. 2021 7 osob z toho 4 muži 3 ženy

Počet obyvatel ČR s místem trvalého pobytu na úřední adrese obecního úřadu 54 osob

Vypracovala Milada Obalová, účetní OÚ

Senátor Josef Bazala navštívil Huštěnovice, které jsou v jeho senátním obvodu 
a přivezl dar - respirátory. 
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Od konce března do půlky května probíhá v Česku opět 
sčítání lidu, domů a bytů. Účast je pro všechny obyvatele 
České republiky povinná a každý ručí za to, že o sobě uve-
de pravdivé informace. 

Letošní sčítání probíhá ve dvou fázích. Ta první od-
startovala 27. března výhradně online. Kdo se nesečte 
prostřednictvím elektronického formuláře, má zákonnou 
povinnost do 11. května vyplnit a odevzdat úřadům for-
mulář tištěný. „Sečíst se musí každý občan a cizinec, který 
má v  České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 
90 dnů. Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl 
udělen azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci 
z 26. na 27. března. Za nezletilé děti a osoby, které nejsou 
způsobilé k  právním úkonům, jej může vyplnit jiný, do-
spělý člen domácnosti. Sčítání se netýká cizinců, kteří jsou 
zde na dobu kratší než 90 dnů, a zahraničních diplomatů,“ 
informuje web scitani.cz.

Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let. 
Za nevyplnění formuláře nebo jeho záměrně chybné vypl-
nění hrozí pokuta až 10 000 korun.

70 let
Krátká Jiřina
Veselá Marta
Dončevová Květoslava
Maňásek Josef
Škrabal Zdeněk
Tepliček Milán
Hrdá Marcela
Adamík Oldřich

75 let
Klasová Anna
Klemová Zdeňka
Kubíčková Anna
Korvas Josef
Polášek Antonín
Šmíd Josef
Tomáštík Jiří
Veselý Petr

Poprvé bylo sčítání lidu na českém území v roce 1869. 
Od roku 1918, tedy od vzniku samostatného Českosloven-
ska, se jich uskutečnilo devět. Poslední bylo před deseti 
lety.

80 let 
Kolomazník Jan
Černý Jaroslav
Němcová Zdenka
Stalčíková Anna
Borovičková Josefa
Litoš Pavel
Číhalová Ludmila
Janeček Václav
Kolín Tomáš

85 let
Kučera Miroslav
Kodrlová Marie
Zálešáková Květoslava

90 let
Kraváčková Anna
 

POVINNÉ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ

JUBILANTI

Jubilantům přejeme hodně zdraví a rodinné pohody.
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ROZPOČET OBCE HUŠTĚNOVICE  NA ROK 2021

 STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH OBCE HUŠTĚNOVICE
k 1. 1. 2020 byl 26.787.914,- Kč - k 1. 1. 2021 byl 24.652.302,- Kč
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PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2020
Významné investiční akce 2020    celkové náklady  dotace

Rekonstrukce KD /pražírna kávy/      1.384.191,63 Kč

Parkoviště u domu služeb č.p. 290          879.970,00 Kč

Rekonstrukce kotelny KD           668.515,80 Kč  334.000,00 Kč

Rekonstrukce ulice Klínky, 

včetně veř. osvětlení a parkoviště za Jednotou     7.524.136,25 Kč

Celkem náklady významných akcí     10.456.813,68 Kč  334.000,00 Kč
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V současné době v obci produkujeme na osobu za rok 

273,735 kg odpadu, který nelze již vytřídit a je uložen na 
skládku. Od letošního roku je limit tohoto odpadu na oso-
bu 200 kg. Poplatek za uložení a skládku je 500 Kč/t, po-
platek za nadprodukci je 800 Kč/t. Limit produkce se bude 
každoročně snižovat a poplatek za nadprodukci zvyšovat. 
Z tohoto důvodu je třeba nejenom důsledně odpad třídit, 
ale hlavně se pokusit snížit celkové množství produkce 
odpadu. Do popelnic krom běžně tříděných surovin jako 
papír, plast, kov, elektroodpad, v žádném případě nepatří 
stavební suť, dřevo, bioodpad. Všechny tyto odpady může-
te uložit ve sběrném dvoře. 

V letošním roce sběrný dvůr zahajuje provoz v sobotu 
10. dubna. Provozní doba je středa 15 - 17 hodin, sobota 
9 - 11 hodin.

Ukládání odpadu mimo sběrný dvůr v katastru obce je 
přísně zakázáno. Vůbec není hezký pohled kolem remíz-
ků, kde vidíte navezeno všechno možné. Sypání jakéhoko-
liv materiálu na polní cesty je zakázáno. Každý návštěvník 
přírody by měl mít na paměti, co si s sebou přinese, tak 
také odnese. Nejhorší situace je kolem mrtvých ramen 
řeky Moravy. Za sběrným dvorem se stále objevují větve 
i jiný rostlinný odpad. Všichni bychom se měli snažit ten-
to odpad především zlikvidovat a spálit v rámci svého po-
zemku. Pokud to není ve výjimečných případech možné, 
můžete větve uložit za sběrným dvorem, a to pouze v ob-

PLATBA POPLATKU PŘEVODEM

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.

Odpady – finanční přehled 2020

Produkce odpadů (t)

        Příjmy
Vybráno od občanů – poplatek za odpad   455.034,00 Kč
Poplatek za sběrný dvůr       15.910,00 Kč
Zpětný odběr za tříděný odpad    229.108,60 Kč
Celkem příjem       700.052,60 Kč
       
        Výdaje
Celkem výdej za svoz odpadu     1.062.366,70 Kč
Poplatek z rozpočtu obce za rok 2020       362.314,10 Kč
Doplatek z rozpočtu obce za rok 2019      270.235,00 Kč
Doplatek z rozpočtu obce za rok 2018      176.701,00 Kč

Druh odpadu     2017  2018  2019  2020

Komunální odpad – svoz popelnic  199,278 202,318 203,264 228,675

Objemný odpad 
– sběrný dvůr, komunál. odpad,
matrace, sedačky atd.     31,9  28,8  32,72  45,06

dobí vegetačního klidu od října do konce března. V žád-
ném případě sem nepatří listí, tráva, znehodnocené ovoce 
nebo jiný rostlinný materiál a žádný jiný odpad, který není 
vhodný ke spálení, všechno krom větví patří do kontejne-
ru ve sběrném dvoře.

Děkujeme, že se snažíte co nejvíce odpad třídit, ale je 
třeba PET lahve do kontejnerů ukládat zmáčknuté, papí-
rové krabice rozložené. U kontejnerů neukládejte žádný 
odpad, který sem nepatří. V současné době je problém s 
odvozem oděvů. Pokud je kontejner plný, oděvy přivezte 
do sběrného dvora.

Poplatek za odpad je splatný do konce září. Žádáme vás 
o bezhotovostní platbu. Základní poplatek za osobu je stá-
le stejný, a to 500 Kč, děti do 3 let 300 Kč, senioři nad 80 let 
300 Kč. Obec doplácí za svoz odpadu za každého občana 
362 Kč. Snažme se produkovat co nejméně odpadu, aby 
nemuselo dojít ke zvýšení poplatku za svoz.  

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – PŘEHLED NÁKLADŮ A PRODUKCE ODPADŮ
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

28. 4. 2021 od 15 - 17 hod. ve sběrném dvoře
13. 10. 2021 od 15 - 17 hod. ve sběrném dvoře 

PLATBA POPLATKU ZA PSA 

PŘEVODEM Z ÚČTU DO KONCE KVĚTNA

Číslo účtu: 5223721/0100 
u Komerční banky Uherské Hradiště
Variabilní symbol: číslo popisné domu

Důrazně žádáme majitele pejsků, aby po svých miláčcích 
uklízeli exkrementy.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tříkrálová sbírka v naší obci proběhla i přesto, že koledníci 
z důvodu koronavirové pandemie nemohli obcházet naše 
domovy. Pokladnička byla v kostele sv. Anny a v prodejně 
Jednoty. Sbírka letos vynesla 21.828 Kč. Děkujeme všem 
dárcům.

NEINVESTIČNÍ DOTACE

V letošním roce bude z rozpočtu obce  poskytnut příspě-
vek na činnost TJ SOKOL Huštěnovice ve výši 100.000 Kč 
a MS ČČK Huštěnovice ve výši 20.000 Kč.

Produkce odpadů (t)

Druh odpadu     2017  2018  2019  2020

Suť – sběrný dvůr    89,84  89,00  52,54  64,906

Dřevo – sběrný dvůr    13,26  12,88  13,6  20,2

Papír – kontejnery, sběrný dvůr  11,334  14,706  14,181  18,332

Sklo – kontejnery, sběrný dvůr  12,28  12,30  13,347  14,116

Plast – kontejnery, sběrný dvůr  16,694  17,137  17,997  20,168

Oděvy – kontejnery Diakonie Broumov 7,5  7,6  7,8  7,7

Kovové obaly – kontejnery   1,101  1,198  1,517  2,173

Celkem odpad (t)    383,187 385,539 356,966 421,33

UPOZORNĚNÍ

KONTAKT

Aleš Richtr, starosta 572 585 135
   starosta@hustenovice.cz

Milada Obalová, účetní 572 585 135
   hustenovice@hustenovice.cz

Dle Zákona č. 162/2020 Sb. O pozemních komunikacích nesmí být automobil, který nemá platnou STK 

déle jak půl roku, zaparkován na veřejném prostranství nebo veřejném parkovišti. Automobily bez STK 

nebo registračních značek je možno parkovat pouze na pozemcích v majetku majitele. Žádáme majitele 

těchto vozidel, aby neprodleně vozidla odstranili z veřejných prostranství.



HUŠTĚNOVSKÝ

ZPRAVODAJ

12

Není nutné sáhodlouze připomínat, že v  posledním 
roce se většina žáků a studentů vzdělávala v tzv. distanční 
podobě, tedy především pomocí vhodných počítačových 
aplikací, které více či méně simulují vyučování ve třídě, 
i když každé dítě sedí doma. Situace, kdy je škola „zavře-
ná“ takhle dlouho, se ještě nestala. V posledních válečných 
měsících roku 1945 si děti chodily pro úkoly ke škole, poz-
dější generace možná pamatují krátkodobé uhelné nebo 
chřipkové prázdniny, v posledních desetiletích evidujeme 
pár dnů učitelských stávek. Školáci, rodiče a učitelé dnes 
stojí před naprosto unikátní zkušeností.

Všichni zmínění samozřejmě ve spojitosti se vzdělává-
ním a s pomocí technických možností 21. století „fungují“. 
Školy musely přeorganizovat výuku ve věcech, které se tře-
ba desetiletí neměnily. Stále prodlužovaná doba uzávěry 
škol přinutila rodiny vytvořit si z dočasných ústupků dlou-
hodobý režim, ve kterém musejí vzdělávání s  ostatními 
životními okolnostmi (zaměstnáním, zdravím, finanční 
situací atd.) nějakým způsobem vybalancovat. Negativní 
následky ale ponesou, nebo se už projevují, úplně všichni. 

Ve své současné pozici, tedy třídního učitele na 2. stup-
ni ZŠ, jsem se několika těmito příběhy zabýval a zabývám. 
Za druhé se občas s někým z huštěnovických rodičů dosta-
neme k tomu, jak jejich děti tato doba ovlivní. Našlo by se 
tedy na současné situaci něco pozitivního? Můžeme se na 
jednu stranu spoléhat na velkou adaptabilitu dětí, na dru-
hou stranu vidíme v celé populaci, že doba urychluje její 
problémy. Od přírody a výchovy samostatné dítě propluje 
výukou na dálku lépe než to s vrozenými indispozicemi, 
psychicky deprivované nebo lenošné.

Učit třídu dětí na dálku sice ubralo učiteli několik po-
vinností, ale přidalo na oplátku nové starosti a výzvy, při-
čemž zmizela nebo oslabila většina věcí, které člověka při 
práci s  mládeží drží. Neosobní kontakt přes obrazovku 
počítače ukrývá příliš mnoho složek mezilidské komuni-
kace, které jsou přitom tolik potřebné nejen pro vzdělá-
vací, ale i výchovnou stránku pedagogické práce. I tak ale 
v  svém okolí vidím snahu kolegů poskytovat co nejkva-
litnější vzdělání a oceňuji snahu především těch starších, 
kteří museli do svých metod začlenit tolik nového. A trá-
vit pracovní dobu výhradně před monitorem netěší ani ty 
mladší.

Po roce opatření je největším problémem vzdálené vý-
uky překonávat vzrůstající letargii mezi žáky, která začíná 
oslabovat i nejodolnější z nich. Podobnou zkušenost sdílí 
desítky vyučujících v internetových diskuzích. Velmi často 
zmiňovanou skupinou jsou zde žáci posledních ročníků. 
Zatímco loňské deváťáky se ještě podařilo na přijímačky 
většinou zmobilizovat, ti letošní už se ve většině potýkají 
s velkou demoralizací.

Samostatnou kapitolou problémů byly a  jsou tzv. vi-
deohodiny, tedy situace, kdy pedagog „vysílá“ vyučovací 
hodinu a žáci jej sledují na svých mobilech či počítačích. 

VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ ZAVŘENÝCH ŠKOL

První týdny distanční výuky šlo především o  to zajistit, 
aby každý vůbec měl vhodné vybavení. Mnoho rodin mu-
selo urychleně investovat do nové techniky, podobně to 
vypadalo i v obměně školního inventáře. Druhým úskalím 
bylo zajistit přítomnost dětí, tedy naučit je programy na 
volání ovládat a obecně navést je na správný denní režim, 
který nyní tak snadno neurčuje zvonění na školní chodbě. 
A třetím je dětská pozornost, lépe řečeno nepozornost.

 

Pro rodiče, často jedoucí nadoraz už několik měsíců, 
je nyní každá rada drahá. Dovolím si na závěr nabídnout 
několik postřehů z  praxe poslední doby, které by mohly 
přispět zvýšení efektivity vzdělávání, či alespoň snížit rizi-
ko školního neúspěchu, a to nejen v době distanční výuky. 
Pokud čtenáři přijdou některé body samozřejmé, tím líp 
pro jeho dítě.
• Dohlížejte na proces vzdělávání svého dítěte. Pokud 

jste doma, alespoň orientačně pátrejte, zda pracuje na 
úkolech, nebo ne. V případě časového vytížení přes den 
najděte chvilku alespoň navečer.

• Bavte se každý den s  dítětem, co dělalo ve škole. Ne-
nechte se uspokojit odpověďmi „Nic.“ a „Mám všechno 
splněno.“ Nejednomu žáku z  mé třídy se dařilo takto 
rodiče balamutit dlouhé týdny, aniž do školy hnul prs-
tem. Dítě má např. stále týdenní rozvrh, o který se jde 
v otázkách odpíchnout.

• Nedovolte dětem ponocovat. Je velmi svádivé vzít si do 
postele telefon a hluboko přes půlnoc na něm hrát nebo 
sjíždět videa. Že pak někdo zaspí na 5. vyučovací hodi-
nu, není neobvyklé.

• Seznamte se s fungováním programů, které dítě v dis-
tanční výuce používá (např. Microsoft Teams, Google 
Meet aj.). Základními funkcemi těchto programů bývá 
např. kalendář s  videohodinami, úkolovníček, chat 
s ostatními účastníky apod.

• Nebojte se ozvat vyučujícímu, pokud se vám něco ne-
zdá. Učitelé musí k  potřebám svých žáků přistupovat 
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I přesto, že se začátek nového škol-
ního roku rozjížděl v omezených pod-
mínkách, nikdo nepředpokládal, že se 
již 14. října bude škola opět zavírat. 
Všichni žáci přešli na distanční výu-
ku. Ta může mít různou podobu a ka-
ždá škola k  ní přistupuje na základě 
svých podmínek jinak. I přes veškerou 
snahu paní učitelek a paní vychovatel-
ky distanční výuka nikdy nenahra-
dí prezenční výuku. Nejhůře na tom 
byli asi naši prvňáčci, kteří se nestih-
li ve škole ani ohřát, natož se naučit 
základy čtení, psaní a  počítání, a  už 
zůstali doma. Velmi milým zpestře-
ním v tomto těžkém období byla akce 
Sdružení rodičů. Maminky pro děti 
připravily překvapení ke svátku svaté-
ho Martina. Huštěnovicemi opravdu 
projel Martin na bílém koni a rozsví-
til dětem před jejich domy lampičku, 
jako pomyslné světýlko lepších časů. 
A  změna opravdu nastala. Dne 18. 
listopadu se do školy vracejí prvňáčci 
a žáci druhého ročníku. V této chvíli 
nám velmi pomohlo, že jsme školou 
malotřídní. Na základě výjimky právě 
pro tyto školy se mohli ke jmenované 
skupině přidat i žáci třetího ročníku, 
spojení v jedné třídě s druháčky. Stále 
ale zůstávalo v distanční výuce čtrnáct 

dětí – žáků čtvrtého a pátého ročníku. 
Na ty přišla řada 30. listopadu. I přes-
to, že výuka musela probíhat za vel-
mi přísných hygienických podmínek, 
bylo cítit, že děti jsou ve škole rády. 

Netradičně proběhl také letošní 
Mikuláš. Protože jsme ho nemohli 
přivítat v budově naší školy, vypravi-
li jsme se tentokrát my za ním. Akce 
byla vzhledem k  chladnému a  větr-
nému počasí náročná, tudíž se nedala 
organizačně zvládnout bez pomoci 
dobrovolníků. Těmi byly hlavně člen-
ky místní organizace Červeného kříže 
a Sdružení rodičů, kterým patří velké 
poděkování. Žáci po jednom sledova-
li stopy Mikuláše, které nám zanechal. 
Na své cestě plnil každý rozmanité 
úkoly a sbíral jednotlivé dílky, ze kte-
rých si v závěru vyrobil svíčku z včelí-
ho vosku. Stopy opravdu nakonec děti 
k Mikulášovi přivedly. Bohužel, v této 
zvláštní době mají i  čerti své trable. 
Ten náš popletl zaklínadlo a pro daný 
den získal podobu kozy. Tak snad se 
příště podaří! Pomalu už klepaly na 
dveře Vánoce, na které jsme se i  za 
těchto podmínek všichni moc těšili. 
Bohužel ani letos se nemohl uskuteč-
nit náš vánoční koncert v  místním 
kostele. A to ještě nikdo z nás netušil, 

že bude hůř a  že se v  lednu do ško-
ly vrátí opět jen část dětí. Čtvrťáci 
a páťáci zůstali znovu v distanční výu-
ce. K nim se od 1. března přidali zno-
vu všichni žáci tentokrát i včetně dětí 
z naší mateřské školy. 

I přes toto náročné období se nám 
podařilo uskutečnit několik tradič-
ních akcí, o kterých si přečtete v při-
pojených článcích. 

V závěru si netroufnu říci, kdy se 
do školy fyzicky znovu vrátíme, určitě 
chci ale všechny žáky moc pochválit. 
Speciálně právě zmiňované čtvrťáky 
a páťáky. Vím, že práce online je vel-
mi náročná. Vytrácí se motivace, elán, 
je cítit únava. Musím ale říci, že i přes 
toto všechno se opravdu děti snaží 
a zaslouží si náš obdiv. I my se snaží-
me jim online výuku zpestřit, což se 
nám podařilo i díky projektu Slovác-
kého divadla s názvem Herec do ka-
ždé hodiny. Žáci se zábavnou formou 
seznámili s připravovaným představe-
ním Lichožrouti. Pronikli do zákulisí 
a dozvěděli se, co každé divadelní ins-
cenaci předchází a kdo všechno se na 
přípravě podílí. 

Na všem špatném je třeba hledat 
něco dobrého. Myslím si, že distanční 
výuka přivedla žáky k větší samostat-

OD NÁROČNÉHO PODZIMU 
K JEŠTĚ NÁROČNĚJŠÍMU JARU

individuálně, ale také je pro ně nyní těžší rozvrhnout 
obtížnost a časovou náročnost zadávané práce.

• Tvrdím, že on-line výuka si žádá on-line nástroje. Podle 
potřeby hledejte na internetu stránky se cvičeními, kte-
rá dovedou během pár minut procvičit anebo testovat 
to, co by off-line zabralo nepoměrně mnohem více času. 
Cvičení poskytují okamžitou zpětnou vazbu, případně 
vysvětlení chyb. Do vyhledávače zadávejte např. „čárky 
v souvětí procvičování“. (Tip: umimecesky.cz, edisco.cz)

• Děti i  dospělí by měli obecně přijmout myšlenku, že 
chytrý telefon nebo počítač neslouží jen zábavě, ale také 
efektivnějšímu vzdělávání. Volně dostupných vzděláva-
cích materiálů v solidní kvalitě přibylo za poslední rok 

obrovské množství. Nespolehlivější jsou v tomto weby 
vydavatelů učebnic, někdy i bez podmínky jednoduché 
registrace.

• Více než kdy dřív je důležitá čtenářská gramotnost po-
pulace. Učit se číst by nemělo končit po vychození 5. 
třídy. S mladšími dětmi nejen čtěte, ale při čtení hraj-
te hry ve stylu doplňování slov do příběhu, rýmování, 
dokončení rozvyprávěného příběhu, nahrazování slov 
synonymy (slovy se stejným významem), se staršími se 
bavte o tom, co právě čtou, podpořte je v psaní čtenář-
ského deníku, vytvářejte alternativní verze příběhů, piš-
te fiktivní dopisy jejich hrdinům apod.

Mgr. Jakub Veselý
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Je to tady opět, stejně jako v břez-
nu minulého školního roku byla Ma-
teřská škola Huštěnovice taktéž jako 
většina školek uzavřena. Předškolá-
kům ze třídy Mravenečků zase nastal 
čas distanční výuky. Naštěstí mají 
paní učitelky s touto situací zkušenos-
ti, a tak nezůstaly zaskočené. Dvakrát 
týdně se vidí s dětmi online. Společně 
si povídají, zpívají, luští hádanky, plní 
různé úkoly. Na dny, kdy online výuka 
neprobíhá, dostávají děti pracovní lis-
ty a  různé zajímavé úkoly či náměty 
pasující do domácího prostředí nebo 
třeba na pobyt venku. 

Podobným způsobem se nám daří 
pracovat v kroužku Malých badatelů. 
Díky ochotě rodičů plnit s dětmi úko-
ly navíc, které dětem posíláme, nemu-
síme rušit účast v soutěži „Úkoly lišky 
Bystroušky“. V měsíci březnu tak děti 

s  pomocí rodičů hledaly v  přírodě 
posly jara, tvořily mini-atlas jarních 
rostlinek, odhalovaly tajemství skrytá 
v pupenech nebo skládaly z přírodnin 
jarního skřítka, kterého pojmenovaly 

a vymýšlely, jaký je, co má rád a co mu 
vadí. Velké nasazení rodičů a dětí při 
plnění těchto úkolů můžete ocenit na 
fotografiích.

Monika Bílová, vedoucí učitelka MŠ

nosti a zodpovědnosti. 
V této souvislosti nemohu opome-

nout rodiče, kteří kromě rodičovské 
role přebrali i  funkci učitelskou. Pa-
tří jim náš velký obdiv a poděkování 
za přístup, spolupráci, shovívavost 
a hlavně trpělivost. 

Přeji nám všem brzký návrat 
k  normálu, všem hodně sil, optimis-
mu a víry, že to zvládneme a že se brzy 
dočkáme návratu nejen do škol.

Mgr. Jana Daňhelová, 
ředitelka ZŠ a MŠ

Vánoce jsou časem těšení, překvapení a pohádek. Děti 
ze starší třídy Mravenečků nacvičily pro své menší kama-
rády pohádku ,,Kašpárek v pekle“. Pohádka byla plná zpě-
vu a hlavně ponaučení pro všechny. 

Bylo jedno království a Kašpárek. Pan král si nevěděl 
rady se svojí dcerou, princeznou, tak hledal pomoc. Prin-
cezna si nechtěla vzít bohatého prince a raději by se vdala 
z lásky. Jak to někdy bývá, tatíček král se rozzlobil: ,,Čert 
sám aby si tě vzal!“

Jen to dořekl, ble, ble, ble, ble, přiletěl čert a princeznu 
si odnáší, jen se za ním zapráší.

Nebyla by to pěkná pohádka, kdyby se v ní nenašel sta-
tečný Honza a spolu s Kašpárkem nešli princeznu z pekla 
zachránit. 

Pekelní hoši se předvedli pekelnou rozcvičkou a hlavně 

VÁNOČNÍ POHÁDKA 

dali vědět, jak se my lidé máme chovat, abychom se do 
pekla nedostali. 

,,Kdo se hádá, lže a krade, kdo se chová vztekle, na toho 
si počíháme, ať se smaží v pekle.“

Princezna tam ale nepatřila, proto ji Honza s  pomo-
cí Kašpárka zachránil.  Peklo zmizelo a  Kašpárek, Hon-
za spolu s princeznou se vrátili domů. Byla svatba, jedli, 
pili, hodovali a všichni se rádi měli. Kašpárek se poroučel: 
,,Ahoj, servus, nazdárek, poroučí se Kašpárek!“ 

Asi šel radit a pomáhat zase do jiné pohádky. 
Naši herci sklidili velkou pochvalu a potlesk za předve-

dené divadlo. Maminkám kostymérkám patří velký dík za 
kostýmy, které dětem připravily. 

Ivana Káňová, učitelka MŠ

Skřítek Pořádníček je veselý, umí jezdit 
na kole. Má rád sluníčko a vadí mu stu-
dený vítr.

Skřítek Baťák je hodný, je to ochránce vod 
a živočichů, kteří žijí ve vodě a kolem ní. 

ONLINE ŠKOLKA
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Děti ze třídy Mravenečků letos pojaly Tři krále trochu 
jinak. Ve středu 6. ledna si dopoledne udělali přehlídku 
Tři králů ve třídě a poté šli navštívit děti ze třídy Berušek. 
Dopoledne bylo moc povedené. Můžete posoudit z fotek 
i vy sami.

V pátek 8. ledna jsme obě dvě třídy navštívily kostel, 
kde nás přivítala paní Batůšková. Prohlédli jsme si krásně 

TŘI KRÁLOVÉ

vyzdobený kostel, poslechli jsme si koledy v podání paní 
varhanice a paní Batůšková dětem povyprávěla u vystave-
ného betlému celý Vánoční příběh. Při vyprávění měla na 
pomoc kamaráda velblouda (plyšového). Obě akce ohled-
ně Tři králů se moc povedly.

Andrea Flíborová, učitelka MŠ

Óda na mléčné výrobky
Na snídani s máslem rohlíček,
na zapití mléka hrneček,
bříško už mám nacpané
a on-line výuka už nastane.
K obědu se smažák chystá,
úspěchem si je maminka jista.
Ke svačince Tvaroháček,
ať jsem pořád vzorný žáček.

Josef Maňásek

Mléčné výrobky
Ten kdo mléko nepije, zlomenin si 
užije.
Kostem mléko vyhovuje, protože váp-
ník obsahuje.
Z mléka může být i dobrá mňamka,
 když se tam přidají 2 lžíce Granka.
Výrobky mléčné pomáhají zdraví, 
ať jsme celý život hraví.

Karel Volf

Mléčné výrobky
Naše velké kravičky,
spasou hodně travičky.
Z travičky pak sílu mají
a mlíčka nám spoustu dají.                                   
Čerstvé mlíčko chutná nám,
velkou radost z toho mám.
Sýry, tvaroh, jogurty,
všechno jsou to dobroty.

Matyáš Bolf
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Zima
Vloni byla zima krátká,
nestihla jsem postavit sněhuláka.
Jen jsem vystrčila nos zrána,
přiletěla první vrána.
Večer jsem šla pro Kačku,
abychom vyzkoušely naši klouzačku.
Klouzaly jsme maličko,
brzy zašlo sluníčko.

Alena Krajčová

Nezvyklá zima
Letos malá zima je,
sněhuláka nemáme,
slunce leží za mraky, 
vrána letí pod mraky.

Sáně, boby v koutě leží,
klouzačka dnes bude stěží,
nemám vůbec zmrzlý nos,
už mám toho vážně dost.

Sofie Bruštíková 

Zima
Dnes k nám brzy z rána 
přiletěla první vrána.
Do šály schováme nos maličko
ať je nám pěkné teplíčko.
Děti jedou z kopečka 
je to pěkná klouzačka.
Sluníčko se krásně směje
půjdem skákat do závěje.
Sněhulák je kamarád
každý ho má přeci rád.

Víte jaké období je prima?
Ano, je to zima. 

Tomáš Maňásek

Paní Zima
Přišla k nám zas paní Zima,    
začala nás honit rýma.
Sněhulák je pořád bos,
na hlavě mu chybí nos.
Vrány už k nám přiletěly,
chtěly od nás trochu zrní.
Sluníčko má málo síly,
mraky u nás zvítězily.
Zimy si užívám dost,
klouzačku chci moc a moc.

Jan Hruboš 

„Africké děti si ve své zemi nikdy sněhuláky nepostaví, 
některé z  nich se ale ani nedostanou do školy. Na první 
informaci nic nezměníme, tu druhou však můžeme spo-
lečně ovlivnit.“ To je motto z plakátku neziskové organiza-
ce Kola pro Afriku, která organizuje již 9. ročník projektu 
„Sněhuláci pro Afriku“. Cílem této celorepublikové akce je 
postavit co nejvíce sněhuláků a vybrat dobrovolné startov-
né na pomoc dětem v Gambii na jejich cestě ke vzdělání. 

Ve školce jsme se rozhodli, že tento projekt podpoříme 
a  tento rok se zapojíme i my. V ranním kruhu paní uči-
telky povyprávěly dětem o afrických kamarádech a jejich 
trampotách. Všichni jsme se domluvili, že dětem v Afri-

SNĚHULÁCI PRO AFRIKU – DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM

ce společně pomůžeme. V polovině ledna nám nasněžilo, 
a tak jsme na školní zahradě postavili sněhuláka za školku.

Současná doba nepřeje společným akcím, setkáním 
s rodiči. Proto jsme je oslovili, aby se k nám přidali tak, že 
postaví nebo vyrobí společně s dětmi sněhuláka doma, na 
zahradě nebo někde venku, sněhuláka vyfotí a fotku nám 
pošlou mailem do školky, kde také předají paní učitelce 
dobrovolné startovné.

Tato cesta se vyplatila, rodiče zareagovali a  podpořili 
nás, což můžete vidět na fotografiích. 

Dobrá věc se podařila!
Monika Bílová, vedoucí učitelka MŠ
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Soutěžní, slavnostní a sváteční, tak bychom mohli na-
zvat letošní 28. leden.

Proč soutěžní? Jak je již zvykem tento den, proběhla ve 
škole recitační soutěž. Žáci si připravili básničku, kterou se 
naučili krásně recitovat a přednesli ji před porotou. Ta byla 
tentokrát složena pouze z paní učitelek, poněvadž jsme ne-
mohli pozvat nikoho dalšího z „venku“. Žáci byli rozděleni 
do tří kategorií podle ročníků. Porota měla opravdu těžké 
rozhodování, protože vybírat ze tří desítek krásných básni-
ček nebylo jednoduché. Vítězky Ema Kopčilová (1.ročník), 
Klárka Zbránková (2.ročník) a Julie Šobáňová (3.ročník) si 
převzaly diplom a všichni soutěžící byli odměněni drob-
nou sladkostí.

Slavnostní bylo, když jsme si po soutěži předali vysvěd-
čení za 1. pololetí. Asi největší očekávání bylo vidět v očích 
prvňáčků, kteří toto hodnocení dostali poprvé.

Každoročně alespoň jedenkrát navštěvujeme divadel-
ní představení Slováckého divadla v  Uherském Hradišti 
nebo zajedeme do Zlína. Vzhledem k současným opatře-
ním, které nás provázejí více než rok, se tohoto slavnostní-
ho okamžiku v tomto školním roce asi nedočkáme, proto 

Letos jsme se na náš školkový karneval opravdu moc 
těšili. Kvůli nemoci Covid je většina našich školních akti-
vit omezena, a tak jsme se zaměřili na výzdobu naší třídy. 
Nejprve jsme si s nafouklými balonky hráli a potom jsme si 
vyzdobili třídu. Taky se velmi povedla výroba papírových 
klaunů, aby vše působilo veselým dojmem. Povídali jsme si 
o tom, co je to masopust a které masopustní masky nesmě-
ly chybět v masopustním průvodu. Konečně tu byl čtvrtek. 
Již od rána v MŠ vyhrávala veselá muzika a děti se těšily, až 
bude po svačince a na stolečky se dají různé dobroty. Ale 
jako první přišlo na řadu slavnostní defilé. Jednotlivé děti 
se představily a ukázaly, co všechno umí a bylo to veselé. 
Potom proběhly soutěže: skákání v pytli, soutěž o nejrych-

jsme si ho udělali na závěr tohoto dne. Usadili jsme se ve 
třídě jako v divadle a pustili si představení ze Slováckého 
divadla „Popletená pohádka“. Na konec jsme hercům také 
zatleskali.  Přece jako v divadle.

Mgr. Zuzana Bazalová, učitelka ZŠ

lejšího skokana s balonem mezi koleny atd. Paní učitelky 
se také zapojily, u Berušek byla celá ordinace s paní dok-
torkou, sestřička i kašlající pacientka. Ve třídě Mraveneč-
ků na nás dohlížel ukrutný pirát. Dokonce si za námi při-
šly zatancovat paní kuchařky v maskách. Celé karnevalové 
dopoledne rychle uběhlo – tancovalo se, mlsalo a předvá-
dělo, a proto dětem moc místa v bříškách na oběd nezů-
stalo. To nevadilo, hlavně, že si děti dopoledne dobře užily. 
Další den nás čekalo krásné překvapení, pod okny MŠ se 
objevil masopustní průvod žáků ZŠ. Moc jim to všem slu-
šelo. Snad si příští rok užijeme všichni spolu. 

Věra Jakšíková, učitelka MŠ

DEN SE TŘEMI S

KARNEVAL V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
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Každý rok se v naší obci koná maškarní (pro děti i pro 
dospělé) a pak také fašank. Tyto akce bývají u dětí i rodičů 
velmi oblíbené a bývá při nich opravdu veselo. Tento rok 
byly prozatím všechny veřejné akce kvůli vládním naří-
zením a pandemii zrušeny, tak jsme si s dětmi uspořádali 
vlastní školní akci. V pátek 12. února jsme dětem ve škole 
připravili projektový den s  názvem „Masopust“ nebo po 
našem také „Fašank“. Děti si měly připravit masku, ve kte-
ré přijdou na vyučování. Neodradilo je ani to, že během 
výuky musí mít ve škole nasazené roušky. Většina roušku 
krásně dozdobila k tématu jejich masky a rouška jim vůbec 
nepřekážela, ba naopak. V pátek nám tak do školy přišlo 
několik medvědů, kočiček, myšek, princezen, velký žabák, 
a  dokonce i  několik vojáků a  smrtek. Ve třídách jsme si 
nejdřív popovídali o tom, co je to vlastně masopust. Sice je 
složený ze slova maso a půst, ale žádný půst se v tuto dobu 
nedrží, jak by se zdálo. Ten přichází až v postní době před 

Velikonocemi. Při slavnostech masopustu naopak hodně 
jíme a  hodujeme, dělají se zabijačky, smaží se koblížky 
a na ten pravý půst se teprve připravujeme. Po povídání 

jsme si zahráli několik her a pak jsme 
se v rámci vycházky z tělesné výchovy 
vydali na malou obchůzku obcí. I když 
bylo tento den hodně sněhu a mrazi-
vo, tak nám počasí přálo a celou cestu 
nám krásně svítilo sluníčko, které nás 
zahřívalo. A aby se nám šlo ještě více 
zvesela, tak nám z  rozhlasu hrály ve-
selé písničky. Maminky ze Sdružení 
rodičů Huštěnovice nám navíc připra-
vily krásné překvapení v  podobě ob-
čerstvení pro děti, kterým tímto chce-
me ještě jednou poděkovat. Děti tak 
mohly ochutnat masopustní dobroty 
a zahřát se teplým čajem. Celý den se 
opravdu vydařil, dětem se projektový 
den velmi líbil a  věříme, že si „ma-
sopust“ příští rok ve škole zopakujeme 
a stane se naší tradiční akcí.

Mgr. Vladimíra Šobáňová, 
učitelka ZŠ

PROJEKTOVÝ DEN „MASOPUST“
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Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování me-
zistupeň mezi výukou ve škole a  výchovou v  rodině. ŠD 
není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, 
která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním 
ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace 
žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Minulý i  současný školní rok je velmi zvláštní. Nikdy 
v minulosti jsme nebyli nuceni zavírat školy ani družiny. 
Ovšem doba si to žádá. I ve školní družině jsem musela re-
agovat na danou situaci. Začali jsme se scházet u počítače 
a v rámci možností jsme distančně četli, kreslili i vyráběli 
drobné předměty.

Když jsme ve škole, ve školní družině téměř nepřetržitě 
malujeme, vybarvujeme, tvoříme drobné výrobky a hraje-
me různé hry, ať deskové nebo karetní. Momentálně ale na 
plné čáře vedou Pokémoni. Denně kluci i děvčata vyměňu-
jí obrázky mezi sebou a hrají tomu určenou hru.

Mimo tyto aktivity máme v družině dobrovolnou kre-
sebnou soutěž, kdy děti malují obrázky na určitá témata. 
Výtvory se následně umísťují kolíčkem na nástěnku, kde si 
mohou děti průběžně prohlížet díla ostatních. Naposledy 
jsme malovali zimní sporty a krmítko pro ptáčky.

Nejoblíbenější a nejčastější činností však nadále zůstá-
vá tvorba se stavebnicí. Té se více věnují chlapci, ale ani 
děvčata nezůstávají pozadu. Děti výborně pracují se svojí 
fantazií a musím uznat, že se často divím i já, co všechno 
dokážou vymyslet a  následně sestavit. Kromě klasických 
kostičkových a dalších spojovacích stavebnic máme v dru-
žině k  dispozici také velmi oblíbenou stavebnici Gravit-
rax. Když se děti společně vrhnou na její sestavování do 
nejrůznějších podob a  tvarů, vznikají mnohdy opravdu 
velké „konstrukce“. Obdobně děti tvoří i dominové stav-
by, které jsou sice menší, ale svědomitosti je u nich také 
třeba. Občas testujeme, jak poctivě jsme vytvořili základ 
a experimentujeme s rovnovážnými pokusy a zkoušíme, co 
ještě ta která stavba unese, děti zjišťují, jak je důležité být 
na začátku pečlivý a trpělivý.

Plán naší družinky je rozdělen podle měsíců a  podle 

ročního období. V září „Začínáme ve škole“ se seznamu-
jeme se školou. Povídáme si o  bezpečnosti při cestě do 
školy, připomínáme si chování v kolektivu ve ŠD a upev-
ňujeme si návyky při stolování a  při udržování hygieny. 
Povídáme si o prázdninách. V říjnu „Barevný podzim“ se 
snažíme porozumět změnám v přírodě. Malujeme sklizeň 
ovoce a zeleniny, draky, sportujeme na školním hřišti. Pra-
videlně společně na konci října máme projekt Dýňování. 
V  letošním školním roce proběhl také distančně. Tímto 
bych chtěla poděkovat rodičům za práci s dětmi doma a za 
krásnou výzdobu před naší školou. V listopadu „Proměny 
přírody“ nás vyzývají porovnávat okolí našeho domova. 
Prohlížíme si obrázky podzimu, povídáme si o zvířatech, 
besedujeme o zdravé výživě a jak pečujeme o své zdraví, 
abychom nebyli nemocní. V  prosinci nastává „Vánoční 
čas“, povídáme si o tradicích adventu, vyrábíme věci spo-
jené s tímto obdobím, zdobíme stromeček a těšíme se na 
dárky pod ním. Měsíc leden „Paní zima“ nám dává příle-
žitost pracovat se sněhem. To soutěžíme o největšího sně-
huláka. V  tomto měsíci si povídáme o  našich domácích 
mazlíčcích. V únoru máme „Masopust“, vyrábíme masky 
a těšíme se na průvod obcí. Podle možností dovádíme na 
sněhu. V měsíci březnu „Začíná jaro a Velikonoce“. Pozo-
rujeme jarní probouzení přírody. Kreslíme obrázky s jarní 
tématikou, vyrábíme přáníčka a zdobíme vajíčka na Veli-
konoce. Připomínáme si měsíc knihy. V dubnu „Chráníme 
přírodu“, poznáváme rostliny, chodíme na vycházky. Při-
pomínáme si Den Země a povídáme si o ekologii. Připra-
vujeme se na oslavu čarodějnic. Opakujeme si dopravní 
výchovu. V květnu se věnujeme tématu „Moje maminka“. 
Vyrábíme dárky pro maminky. Povídáme si o tom, co ma-
minky pro nás znamenají, o rodině a kdo do ní patří, čteme 
si básničky věnované maminkám. V červnu „Těšíme se na 
prázdniny“ slavíme Den dětí různými soutěžemi, na hřišti 
rozvíjíme těsnou zdatnost a osvojujeme si zásady fair-play. 

V  letošním školním roce máme v  družince projekt 
„Máte rádi Večerníček?“.

POSLÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY
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Večerníček představuje pro generaci dnešních rodičů 
krásnou vzpomínku na dětství, kdy se někdy i celá rodina 
sešla večer u televize a čekala na pohádku. Nakonec, kdo 
by nemiloval Krtečka, Křemílka a  Vochomůrku či třeba 
vílu Amálku. Pro dnešní děti ale už Večerníček nepředsta-
vuje to, co pro jejich rodiče. A to nejen proto, že nabídka 
televizních společností je obrovská. Důvodem je i  to, že 
styl života se výrazně změnil, a  to samozřejmě ovlivnilo 
i požadavky dnešních dětí. Po vzájemné dohodě s dětmi 
jsme vybrali dvacet večerníčků, které se jim nejvíce líbí. 
Každý měsíc si dva pouštíme, kreslíme si obrázky a poví-
dáme si o postavičkách.

 Dějiny Večerníčku začínají již v roce 1963. Tehdy se ale 
vysílal jen v neděli a jmenoval se Stříbrné zrcátko. Večerní-
ček jako takový se objevil na televizních obrazovkách 2. led-

na 1965. A víte, která pohádka to byla? Jmenovala se Kluk 
a kometa. V létě téhož roku pak vznikla i znělka. Až do roku 
1967 se ale vysílal jen jednou týdně. Poté až do roku 1969 
třikrát týdně. V té době vznikly například seriály Broučci, 
Pohádky ovčí babičky, O loupežníku Rumcajsovi, O vodní-
ku Česílkovi či Pohádky z mechu a kapradí. Od roku 1973 
se Večerníček vysílá již denně. Ve stejném roce se také moh-
li diváci poprvé podívat na barevný Večerníček. Jaký je váš 
vztah k Večerníčku? Sledovali jste ho v dětství? A který byl 
váš nejoblíbenější? Dívají se dnes na Večerníček i vaše děti? 
Anebo preferují jiné pořady? Co si vůbec myslíte o kvalitě 
dnešních Večerníčků – líbí se vám, anebo vzpomínáte na ty 
„staré, dobré“? Zavzpomínejte si a povyprávějte svým dě-
tem, vnukům, jaké večerníčky jste sledovali vy.

Jitka Polášková, vychovatelka ŠD

Sdružení rodičů ve svých aktivitách pokračovalo i bě-
hem podzimu a zimy, navzdory všudypřítomné epidemii 
covid-19. Bylo však třeba přizpůsobit se okolnostem, proto 
se například přednášky Mgr. Hany Dvořáčkové přesunuly 
do online prostředí a semínková burza do místní prodejny 
potravin. 

V  říjnu se sdružení podílelo na přípravných pracích 
projektu předzahrádky Základní školy, kdy společně 
s  tatínky žáků, paní ředitelkou a Boglárkou Struhár, kte-
rá celý projekt zajišťuje, byla poryta travnatá plocha před 
školou a nachystána na jarní výsadbu. Během následující-
ho období mimo jiné posloužila jako venkovní galerie pro 
školní výtvory dětí, a ty tak mohly prezentovat svou práci 
nejen rodičům.

V  listopadu se malí i  velcí mohli těšit z  vůbec první-
ho svatomartinského happeningu v Huštěnovicích, kdy sv. 
Martin projížděl celou obcí na bílém koni a rozvážel sym-

bolické světlo – naději do našich srdcí v těchto pochmur-
ných časech. Nezapomněl se stavit ani k budově školy, kde 
paní ředitelce předal světlo ze své lucerny pro všechny, 
kteří potřebují povzbudit a zahřát. S touto akcí byla spoje-
na kreativní soutěž pro děti a na všechny zúčastněné pak 
čekala tematická odměna.

Dětská psycholožka Hanka Dvořáčková si připravila 
povedenou sérii přednášek o  vztazích mezi sourozenci, 
s ohledem na aktuální situaci tentokrát bezpečně z domo-
va prostřednictvím online přenosu.

Ve spolupráci se zahrádkáři bylo koncem listopadu 
podél cesty od hájenky ke křížku vysázeno patnáct hrušní 
odrůd Konference a Sweet Heart, které poskytla brněnská 
nadace Veronica. Jde o prostokořenné sazenice z Holand-
ska, jež se kvůli pandemii covid-19 nepodařilo prodat 
a měly být zničeny. Nákup materiálu na kotvení a ochranu 
stromků pak byl uhrazen z příspěvků návštěvníků semín-

Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ RODIČŮ
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Stejně tak jako běžný život, tak i ten fotbalový byl v loň-
ském roce ovlivněn koronavirovou epidemií. O  mládež-
nických týmech TJ Sokol jste si mohli přečíst v minulém 
čísle zpravodaje a nyní je na čase se poohlédnout za minu-
lým rokem i z pohledu mužského týmu. Příprava na jarní 
sezónu byla zahájena s  ohledem na udržení příslušnosti 
k  okresnímu přeboru. Než však mohlo dojít k  zúročení 
zimní přípravy v soutěžních zápasech, byly všechny sou-
těže z důvodu koronavirové epidemie nejprve přerušeny, 
posléze úplně ukončeny a  celá sezóna 2019/2020 byla 
následně anulována. Náš tým mužů tedy i  nadále zůstal 
účastníkem okresního přeboru. 

Vzhledem ke zlepšení epidemiologické situace v letních 
měsících bylo umožněno zahájit amatérské fotbalové sou-
těže v tradičním termínu a bez výrazně většího omezení. 
Novou sezónu 2020/2021 jsme zahájili pohárovým utkání 
proti týmu Stříbrnic, který jsme vyhráli jednoznačně 6:0. 
V tomto zápase se poprvé představily naše dvě nové tvá-
ře v týmu. Z 1.FC Slovácko k nám přestoupil Richard Va-
ďura, který se rovnou uvedl dvěma góly. Gólem se uvedla 
i druhá posila v našem týmu Martin Maňásek, který se po 
několikaleté pauze rozhodl pro návrat k  fotbalu. O zbylé 
branky se podělili Puškáč (2x) a Trňák a náš tým postoupil 
do osmifinále poháru. V osmifinále jsme narazili na am-
biciózní tým Prakšic, se kterým jsme odehráli dramatické 
utkání až do posledních minut. V tomto zápase se na bran-
kářském postu představila naše třetí posila Jakub Mačuda, 
který k nám přišel z týmu Nedachlebic. Po brankách Va-

ďury a Konečného a následném srovnání soupeře na 2:2 
to již vypadalo, že utkání dospěje až k rozstřelu v podobě 
pokutových kopů. Štěstí se ale nakonec přiklonilo na naši 
stranu a branka Marka Stříteckého z 86. minuty rozhodla, 
že do jarního čtvrtfinále poháru postoupil náš tým. V něm 
se utká s  týmem Mistřic. Zda se tento zápas uskuteční, 
v tuhle chvíli není vůbec jasné a vše bude záležet na vývoji 
epidemiologické situace.

Další neděli po pohárovém utkání s  týmem Prakšic 
náš tým zahájil novou sezónu okresního přeboru zápasem 
na hřišti nováčka okresního přeboru z  Březolup. Soupeř 
sestoupil do okresního přeboru z  krajské 1.B třídy a  své 
zkušenosti z  vyšší soutěže zúročil, když náš tým porazili 
těsně 2:1. Skóre za náš tým v závěru utkání korigoval Ma-
těj Jegla. V  dalším kole jsme na domácím hřišti přivítali 
tým Kněžpole. Do toho utkání jsme vstoupili velmi dobře, 
když už v 11. minutě jsme po brankách Petra Konečného 
a Marka Stříteckého vedli 2:0. Utkání jsme v poklidu do-
vedli do vítězného konce, když druhou brankou v utkání 
stanovil konečné skóre zápasu na 3:0 Petr Konečný. O tý-
den později k nám již po druhé v krátké sobě zavítal sou-
peř z Prakšic. Utkání bylo ještě dramatičtější než pohárové 
a se soupeřem jsme se nakonec rozešli smírně 1:1, když ve 
druhém poločase za náš tým srovnal skóre Petr Konečný. 
Stejným výsledkem skončilo i další utkání, ve kterém jsme 
zavítali na hřiště nevyzpytatelného Strání „B“. Utkání se po 
celou dobu nevyvíjelo pro náš tým příznivě, ale nakonec 
se nám podařilo v  85. minutě brankou Lukáše Grebeně 

TJ SOKOL

kové, sazeničkové a přebytkové burzy v roce 2020.
Letošní semínková burza vzhledem k okolnostem pro-

běhla netradičně v  prodejně potravin COOP, kde byla 
umístěna krabice se semínky v sáčcích, a lidé je mohli vy-
měnit za vlastní přebytky semen uschovaných z předchozí 
úrody.

Je zřejmé, že tento rok bude poznamenán pandemií 
také. Přejeme vám proto, abyste se radovali z maličkostí 
stejně jako my. Věříme, že stromky porostou, předzahrád-
ka rozkvete a Martin na bílém koni opět přijede.  

Monika Kopčilová
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vyrovnat a odvézt si domů alespoň jeden bod za remízu 
1:1. V dalším domácím utkání jsme přivítali na domácím 
hřišti mužstvo Bílovic. Soupeři se od začátku soutěže příliš 
nedařilo, a tak se mohlo zdát, že to bude pro nás snadné 
utkání, zvláště, když jsme se už ve 12. minutě ujali vedení 
po brance Richarda Vaďury. Soupeře to však nijak neroz-
hodilo a za dalších 5 minut bylo srovnáno. Vyrovnaný stav 
trval do 36. minuty, kdy skóre na naši stranu převážil Ma-
rek Střítecký a za tohoto stavu se šlo o poločase do kabin. 
Druhá půle nabídla několik dramatický okamžiků na obou 
stranách, ale nakonec se našemu mužstvo podařilo zápas 
dotáhnout do vítězného konce 2:1.

O  týden později povzbuzeni vítězstvím v  důležitém 
utkání s týmem Bílovic jsme zavítali na hřiště Záhorovic. 
Toto utkání začali lépe domácí, kteří se ujali vedení ve 
12. minutě. Našemu týmu se však podařilo velmi rychle 
srovnat brankou Marka Stříteckého, a jelikož se po zbytek 
zápasu nepodařilo vsítit ani jednomu týmu další branku, 
rozešli jsme se se soupeřem smírně 1:1. 

V následujícím kole nás čekalo dlouho očekávané derby 
s mužstvem ze sousedních Babic, které se do té doby pohy-
bovaly na špici tabulky okresního přeboru a do zápasu na-
stupovalo jako favorit. Nutno také zmínit, že vzhledem ke 
zhoršující se epidemiologické situaci bylo omezeno množ-
ství přítomných diváků na 50, což ale nakonec nijak zvlášť 
neubralo na atmosféře zápasu. Hostující tým v  prvním 
poločase potvrdil své dosavadní výsledky a postavení v ta-
bulce, když se ve 27. minutě ujal vedení 0:1, které udržel 
až do konce prvního poločasu. Do druhé půle nastoupili 
lépe hosté, ale své šance nevyužili ke zvýšení skóre, a tak 
otěže zápasu začalo pomalu přebírat naše mužstvo. Od-
měnou za zvýšenou snahu jim byl vyrovnání skóre zápasu 
na 1:1 po brance Marka Stříteckého. Od téhle chvíle začal 
náš tým na hřišti dominovat, soupeře k ničemu nepustil 
a v 81. minutě vsítil vítěznou branku Matěj Jegla. Podařený 
druhý poločas ještě potrhl třetí brankou domácího týmu 
Petr Konečný a stanovil tak konečné skóre zápasu na 3:1. 
Naladěni na vítěznou notu jsme o týden později vyrazili na 
hřiště týmu Havřic. V tomto utkání se však našemu muž-
stvu nepodařilo navázat na předešlé výkony a zaslouženě 
prohrálo 4:2, když skóre z naší strany alespoň korigovali 
Trňák a Puškáč. Nepodařené utkání hráči raději hodili co 
nejdříve za hlavu a začali se soustředit na další utkání, ve 
kterém nás čekalo na domácí půdě silné mužstvo Neda-
konic. Během tohoto utkání se projevilo další zpřísnění 
epidemiologických opatření, když byla zakázána přítom-
nost diváků během zápasu. V samotném zápase se proje-
vila kvalita soupeře, který vyhrál první poločas 0:1. Ani 
ve druhém poločase nic nenasvědčovalo tomu, že by nám 
chtěl soupeř na domácí půdě zanechat nějaké body. Nako-
nec se však na naše mužstvo usmálo štěstí a v 90. minutě 
se nám podařilo brankou Puškáče srovnat na konečných 
1:1. Toto vyrovnání v poslední minutě zápasu udělalo i po-
myslnou symbolickou tečku za podzimní částí sezóny, ne-
boť kvůli neutěšené epidemiologické situaci byly všechny 

amatérské fotbalové soutěže do od-
volání pozastaveny. V současné době 
nám tak zbývá odehrát poslední 4 
kola podzimní části sezóny, kdy po 
dosud devíti odehraných zápasech se 
naše mužstvo nachází se ziskem 13 
bodů na 7. místě průběžné tabulky 
okresního přeboru.

Kdy a za jakých podmínek bude soutěž dohrána není 
v tuhle chvíli jasné. Jako nejpravděpodobnější varianta se 
jeví dohrání zbývajících 4 kol podzimní části během jarní 
části soutěže a ukončení soutěže. Lze tak i usoudit z po-
sledního prohlášení fotbalové asociace ze 4. 3. 2021, které 
je následující:
• Soutěžní ročník bude plošně restartován dohrávkou 

podzimní části soutěže.
• Řídící orgán soutěže určí „inkubační dobu“ pro přípra-

vu klubů před restartem soutěže.
• Soutěžní ročník se nebude prodlužovat, tzn. všechny 

soutěže budou ukončeny do 30.6.2021, resp. do 27. 6. 
2021.

• Pro regulérní ukončení SR je nutné odehrát více než 50 
% všech soutěžních utkání v dané soutěži (Soutěžní řád 
schválen před začátkem soutěže).

• Soutěžní utkání se odehrávají v maximálním možném 
počtu, která opatření ze strany Vlády ČR dovolí.

• Termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje.

Nezbývá nám tedy než doufat, že současná situace způ-
sobená koronavirovou krizí se natolik zlepší, že nám bude 
umožněno dohrát alespoň podzimní část sezóny, aby již 
druhá sezóna po sobě nemusela být anulována.

Ing. Zdeněk Hruboš

Ikdyž dnešní doba nedovolí mladým florbalistům hrát, 
najdou cestu, jak si udělat den veselejší. Jejich práce mů-
žete vidět ve vitrínce u kulturního domu, tentokrát místo 
fotografií ze zápasů.
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11. dubna 2011 se sešlo několik nadšenců, kteří se rozhodli vybudovat muzeum a založit muzejní spolek. Tehdy nově 
zvolený starosta Aleš Richtr byl nápadu nakloněn a jejich úsilí začalo první brigádou 30. dubna 2011. Slavnostní ote-
vření se konalo 30. července 2011.

Muzeum 15. července 2011 Muzeum 4. června 2011Muzeum 7. května 2011

MUZEUM - EXPOZICE LIDOVÉHO BYDLENÍ 
A ŽIVOTA LIDU V HUŠTĚNOVICÍCH SLAVÍ DESÁTÉ VÝROČÍ
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