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SETKÁNÍ RODÁKŮ V HUŠTĚNOVICÍCH
18. září se uskutečnilo před muzeem v Huštěnovicích setkání jubilujících rodáků a občanů žijících v obci. Pro starostu obce Aleše Richtra bylo velkou ctí přivítat je v jejich
rodišti, kam se každý rád vrací mezi příbuzné, známé, přátele
a kamarády. Každý má menší či větší osobní vztah k obci. Sešlo se přes sto třicet rodáků a jejich rodinných příslušníků ze
všech koutů naší země. Nejstarším hostem byl pan Antonín
Janča, který si píše za devadesátkou ještě jedničku. O pár let
mladší byla paní Vlasta Smětáková, paní Marie Chmelařová,
paní Radomila Soldánová, pan Emil Gablas a pan Augustin
Hasmanda.
Setkání všech ročníků mělo proběhnout v loňském roce,
kdy byly naplánované třídenní oslavy 800. výročí první listinné zmínky o Huštěnovicích. Bohužel události spojené
s pandemií všechny plány překazily.
Vloni se k tomuto výročí podařilo alespoň odhalit a posvětit pamětní desku a vzdát tak úctu všem těm, kteří se zasloužili o rozkvět naší obce. Pamětní deska je umístěna před
budovou obecního úřadu, ve stínu lípy, která byla vysazena
o 10 let dříve, rovněž k výročí obce. Pod kámen s pamětní
deskou byla vložena časová schránka pro budoucí generace.
800 let je nemalý kus historie. Obec prošla nespočtem významných událostí, proběhla velká řada změn. Tímto dlouhým obdobím mohou všichni projít v nové publikaci HUŠTĚNOVICE V OSMI STOLETÍCH, vydané právě k tomu
výročí.
„Nová historie se píše každým dnem a je jen na nás, jaká
bude. Věřím, že Huštěnovice jsou a budou místem, kde se

Starosta Aleš Richtr připomněl přítomným
800. výročí obce. Rodáky představila Edita Šimová a básně o rodných Huštěnovicích přednesla Markéta Hlavačková

dobře žije, a také místem, kam se budou rádi vracet nejen rodáci, ale i ti, kteří teprve své kořeny zde zapouští.“ Po těchto
slovech starosty byl všem předán pamětní list jako upomínka
na tento den. Děti z mateřské školky a žáci základní školy
připravili kulturní program a při přednesu básní od Františka Gablase O rodné dědince se některým zaleskla i slzička
v oku.
Atmosféra setkání byla velmi srdečná a radostná. Jak by
také ne, když se někteří neviděli od školních let. Pro ty starší
bylo občas hádankou svého vrstevníka poznat. Zavzpomínat
si mohli na školní léta při prohlídce budovy školy a to si nenechala ujít dlouholetá ředitelka školy paní Jena Čechmánková. I ti nejmladší šedesátiletí jubilanti obdivovali moderní
učebny. Těm, kterým pohyb už dělá problém, prohlédli si
obec při projížďce bryčkou.
Sobotní odpoledne bylo plné hudby a písniček při Cimbálové muzice Pozdní sběr, s koštem burčáku a čerstvě vypresovaným jablečným moštem. Atmosféru plnou vzpomínek umocnilo místní muzeum, kde si zavzpomínali na domov a dětská léta. V interiéru měli možnost prohlédnout si
fotodokumentaci k desátému výročí od otevření muzea.
Poděkování od mnohých přítomných si vyslechl jak starosta obce Aleš Richtr, tak také muzejní spolek, který je každoročně hlavním organizátorem setkání rodáků. Dík patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zajištění
příjemného sobotního odpoledne, ale i těm, kteří pozvání
přijali.
Alena Bazalová, kronikářka obce

Ročník 1935: Marie Chmelařová /Smětáková/, Emil Gablas, Vlasta Smětáková /Škrabalová/

Ročník 1936: Radomila Soldánová /Ulmanová/, Augustin Hasmanda
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Vincenc Kraváček, Eleonora Kadarová /Višková/, Naděžda
Omelková /Číhalová/, Věra Pavlíková /Zálešáková/, Antonie Tomečková /Štěpaníková/, Antonín Březina, Marie Veselá

Ročník 1941: Ludmila Číhalová /Korvasová/, Václav Janeček,
Zdeňka Němcová /Hrubošová/, Josefa Borovičková, Jena Čechmánková

Ročník 1945: Jiří Kristek, Marie Řehůřková /Ulmanová/, Anežka
Korvasová /Adamčíková/, Marie Ryšková /Kučerová/, Zdeňka
Kraváčková /Varmužová/

Ročník 1946: Jaromír Hejda, Anna Klasová /Čevelová/, Zdeňka
Klemová /Číhalová/, Marta Němečková /Tepličková/, Petr Veselý, Karel Štěpaník

Ročník 1950: Milan Dvořáček, Josef Hrňa, Eduard Ulman, Karel
Krátký, Božena Sucháňová, Dana Vaverková /Štefková/, Irena
Kroutilová

Ročník 1951: Dana Vaverková /Štefková/, Jiřina Krátká /Pechová/, Zdeněk Škrabal, Rostislav Bittner, Miroslav Veselý, Marta
Veselá, Marcela Hrdá

Ročník 1955: Václav Maňásek, Zdeněk Veselý, Alena Bazalová
/Kieryková/, Marie Blažková /Knížová/, Antonie Škrabalová,
Vitězslav Býček, Pavel Gabriel, Antonín Zbránek a starosta Aleš
Richtr

Ročník 1956: Josef Richtr, Radek Hanáčík, Stanislav Hejda, Antonín Janča, Ladislav Mikulík, Josef Sovek, Vladimír Havlík, Marie
Kroupová /Kaňovská/, Eliška Šrámková /Hrňová/, Anna Hrňová
/Ungerová/, Marie Hastíková, Antonie Grebeníčková /Štěpaníková/, Zdeňka Polášková /Vavrušková/
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Ročník 1960: Josef Remeš, Jaroslava Hrubošová, Jarmila Příplatová /Býčková/, Naďa Richtrová, Pavel Palička, Marie Kašpaříková /Býčková/

Ročník 1961: Zdeňka Kaňovská /Čaníková/, Josef Maňásek, Helena Jakšová /Doležalová/, Helena Zezulová /Kryšková/, Jaroslav
Drábek

Po oficiálním přivítání jubilantů vystoupili se svým programem děti z mateřské školky a žáci základní školy.
/Na fotografiích nejsou všichni jubilanti, někteří hned po předání pamětních listů odešli nebo se fotit nechtěli./

Bude zajištěn co nejpohodovější průběh hodů za předpokladu dodržení všech aktuálních vládních nařízení
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

26. června byli přivítáni tito občánci: Nelly Fiedor, Jaroslav Veselý, Stela Polášková, Karol Cirhan, Štěpánka Kusáková, Daniel Vičík, Isabela Bártková, Natálie Výstupová a Aneta Lukšová.

Starosta Aleš Richtr, předsedkyně kulturního výboru Edita Šimová, přednášející Markéta Hlavačková
a žáci základní školy

Obřadní síň OÚ byla zaplněna rodinnými příslušníky nových občánků.
Zdravotní asistenci vykonávala Marcela Slezáková

16. října byli přivítání tito občánci: Anna Rozehnalová, Vilém Šima, Terezie Pospíšilová
a Lucie Nožičková
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V kulturním programu vystoupily děti
z mateřské a základní školy
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
www.hustenovice.cz
USNESENÍ
Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE HUŠTĚNOVICE
KONANÉHO DNE 14. 4. 2021
Usnesení 1/14/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje program veřejného zasedání.

schvaluje poskytnutí finančního daru
ve výši 10.000 Kč formou darovací
smlouvy Charitě Uherské Hradiště,
Velehradská třída 247,
686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 44018886.

Poznámka do usnesení:
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere
na vědomí zprávu o činnosti starosty
obce a kontrolu usnesení z minulého
veřejného zasedání.
Aleš Richtr, starosta

Usnesení 5/14/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje rozpočtové opatření číslo
2/2021.

Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová,
místostarostka

Usnesení 2/14/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje podání investičního záměru
„MŠ – rekonstrukce kuchyně“ v rámci podprogramu 298D2280 – Podpora
obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství
v působnosti obcí.
Usnesení 3/14/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje výsledek výběrového řízení
na akci „MŠ – rekonstrukce kuchyně“
pro firmu KODRLA s.r.o., Huštěnovice 363, 687 03, IČ: 25547453, s nabídkovou cenou ve výši 3.274.791 Kč
včetně DPH.
Usnesení 4/14/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice

V obřadní síni obecního úřadu byli přivítáni starostou obce Alešem Richtrem prvňáčci Josefína Hrubošová, Adam Bruštík, Jakub Králík, Ester Maternová, Lukáš
Kulhavý, Sára Petraturová, Ema Polášková, Michal Kulhavý, Julie Vanderková,
Anna Vašičková a Adriana Jana Večerková.

USNESENÍ
Z 15. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE HUŠTĚNOVICE
KONANÉHO DNE 30. 6. 2021

Usnesení 2/15/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice odvolává Ing. Lucii Kulhavou z funkce
člena finančního výboru, poslední
den výkonu funkce je 30. 6. 2021.

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

Usnesení 3/15/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice volí
členem finančního výboru Mgr. Jiřího
Silného, první den výkonu funkce je
1. 7. 2021.

Usnesení 1/15/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje program veřejného zasedání.

Usnesení 4/15/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice volí
předsedou kontrolního výboru Ing.
Lucii Kulhavou, první den výkonu
funkce je 1. 7. 2021.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice

v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce předsedy
kontrolního výboru zastupitelstva pro
Ing. Lucii Kulhavou ve výši 1.500 Kč.
Odměna bude poskytována ode dne
1. 7. 2021.
Usnesení 5/15/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje výsledek výběrového řízení
na akci Pumptracková dráha v obci
Huštěnovice pro firmu Hydro Gas Manufacture, s.r.o., Poděbradova 1069/35,
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
IČ: 26792699, s nabídkovou cenou
3.989.387,12 Kč včetně DPH.
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Usnesení 6/15/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje výsledek výběrového řízení
na akci Rekonstrukce místních komunikací v obci Huštěnovice pro firmu
SVS Correct, spol. s r.o., Bílovice 513,
687 12 Bílovice, IČ: 25513141, s nabídkovou cenou 6.388.403 Kč včetně
DPH.
Usnesení 7/15/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje výsledek výběrového řízení na akci Rekonstrukce chodníků
v obci Huštěnovice pro firmu SVS Correct, spol. s r.o., Bílovice 513, 687 12
Bílovice, IČ: 25513141, s nabídkovou
cenou 2.654.916 Kč včetně DPH.
Usnesení 8/15/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo
OT-001030065221/002-ADSG.

Usnesení 10/15/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje závěrečný účet obce Huštěnovice za rok 2020 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.
Usnesení 11/15/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje účetní závěrku obce Huštěnovice za rok 2020 sestavenou k datu
31. 12. 2020.
Usnesení 12/15/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Huštěnovice za rok
2020 a souhlasí s převodem celého
zisku ve výši 18.315,25 Kč do rezervního fondu.

Usnesení 9/15/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje prodej pozemku parcela číslo 412 o výměře 213 m2 včetně rodinného domu číslo popisné 110 na něm
stojícím panu xxxx xxxx, bytem xxxx,
xxxx, za cenu 606.060 Kč. Pozemek
i rodinný dům se nachází v katastrálním území obce Huštěnovice, jsou zapsány na LV číslo 1 pro obec Huštěnovice u Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj, Katastrální pracoviště Uherské
Hradiště. Správní poplatek za návrh na
vklad do KN hradí kupující.

Usnesení 13/15/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská
škola Huštěnovice za rok 2020, sestavenou k datu 31. 12. 2020.

USNESENÍ
Z 16. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE HUŠTĚNOVICE
KONANÉHO DNE 1. 9. 2021

H2, 3. H3, 4. VC7, 5. H4, 6. H10, 7.
most M12 a interakční prvky 8. IP4
a 9. IP23.

Usnesení 1/16/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje program veřejného zasedání.
Usnesení 2/16/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje jako priority plánu společných zařízení komunikace 1. H1, 2.
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Usnesení 14/15/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje rozpočtové opatření číslo
4/2021.

U příležitosti 103. výročí vzniku samostatného Československa položil starosta
Aleš Richtr a místostarostka Vladimíra
Šobáňová k Pomníku padlým v 1. sv.
válce kytici květů.
Bohužel lampionový průvod, kouzelník
i ohňostroj musel být v tento významný
den přeložen na jiný termín.

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 – změny rozpisu rozpočtu číslo 1,
2, 3 a 4/2021.
Aleš Richtr, starosta
Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová,
místostarostka

Usnesení 3/16/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo
OT-001030067254/001-MPEL.

00542261, za cenu 79.418 Kč. Obec
Sušice současně zaplatí i správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí. Pozemek se nachází
v katastrálním území obce Huštěnovice, je zapsán na LV číslo 1 pro obec
Huštěnovice u Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště.

Usnesení 4/16/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje prodej pozemku parcela
číslo 1369 o výměře 234 m2 obci Sušice, Sušice 54, 687 04 Traplice, IČ:

Usnesení 5/16/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje pacht pozemku parcela číslo 1160, 1170, 1189, 1206, 1236, 1296,
1328, 1329, 1400, 1407, 1425, 1444,
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1461, 1467, 1483, 1597, 1605, 1608,
1614, 1630, 1634, 1663, 1664, 1665,
1671, 1708, 1724, 1733, 1795, 1809,
1827, 1835, 1836, 1837, 1843, 1845,
1854, 1917, 2017, 2047, 2063, 2114,
2149, 2163, 2189, 2211, 2231, 2257,
2275, 2294, 2296, 2323, 2362 o celkové výměře 18,575 hektarů. Parcely
se nachází v katastrálním území obce
Huštěnovice, jsou zapsány na LV číslo 1 pro obec Huštěnovice, vedeného
Katastrálním úřadem pro Zlínský
kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště. Pachtýřem bude firma
FYTO Králík s.r.o., Huštěnovice 357,
687 03, IČ: 26922169. Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou. Výše
pachtovného za 1 hektar půdy bude
2,8 % z průměrné ceny půdy stanovené platnou vyhláškou.

Usnesení 6/16/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě
o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy
obce a pověřuje starostu obce jako
osobu oprávněnou jednat ve věci plnění této smlouvy.
Usnesení 7/16/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč Římskokatolické farnosti Huštěnovice, Huštěnovice 175, 687 03, IČ: 46254960. Současně schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace.
Usnesení 8/16/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje rozpočtové opatření číslo
6/2021.

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 zahájené udržovací práce
včetně následné, havarijním stavem
vynucené, demolice objektu číslo popisné 8 v obci Huštěnovice.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere
na vědomí provedené úpravy rozpočtu – rozpočtové opatření číslo 5/2021.
Aleš Richtr, starosta
Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová,
místostarostka

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR KONANÉ VE DNECH 8. A 9. 10. 2021 V NAŠÍ OBCI
ANO
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
PIRÁTI A STAROSTOVÉ
Svoboda a přímá demokracie
Česká strana sociálně demokratická
Trikolora Svobodní Soukromníci
Přísaha
Komunistická strana Čech a Moravy
Volný blok

183
133
63
53
30
28
24
21
10

Moravané
Švýcarská demokracie
Aliance pro budoucnost
Strana zelených
Urza.cz
Koruna Česká
Otevřeme Česko normálnímu životu
Aliance národních sil

9
6
3
3
3
2
1
1

Volební komise pracovala ve složení: Ing. Petr Kanyza - předseda, Danuše Havalová - místopředseda, Milada Obalová zapisovatelka, Jarmila Ulmanová - člen, Ing. Rudolf Mikerásek - člen, Radmila Tomáštíková - člen.

V kanceláři OÚ je v prodeji kalendář na příští rok, prodejní cena je 50 Kč. První
stolní kalendář byl vydán v roce 2014. Uvítáme fotografie také od vás čtenářů.
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UPOZORNĚNÍ
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.
Žádáme důrazně majitele vozidel, aby neparkovali na chodnících a neomezovali chodce.
Důrazně upozorňujeme majitele pejsků, aby po svých miláčcích uklízeli exkrementy. Množí se stížnosti na stále
stejné majitele. Zrovna tak každý by měl zamezit volnému pohybu pejsků po obci. Je nutné, aby každý pes měl identifikační známku, kterou majitel obdrží zdarma v kanceláři OÚ.

NOVÉ KNIHY V NAŠÍ KNIHOVNĚ
Evžen Boček - Aristokratka u královského dvora
Radka Třeštíková - Foukneš do pěny
Radka Třeštíková - Dobře mi tak
Radka Třeštíková - Hory tajemství
Robert Galbraith - Hedvábník
Robert Bryndza - Mlha nad Shadow Sands
Robert Bryndza - Ne tak úplně soukromé e-maily Coco
Pinchardové
Viktorie Hanišová - Beton a hlína
Viktorie Hanišová - Anežka
Viktorie Hanišová - Dlouhá trať
Šárka Šišková - Navždy nebo jen na chvíli?
Šárka Šišková - Dokonalý život?
Shari Lapena - Nevítaný host
Karin Lednická - Šikmý kostel

Jo Nesbø - Království
Do zapadlé vsi v norských
horách se z ciziny vrací zdejší
rodák Carl Opgard a přiváží
s sebou návrh na výstavbu luxusního wellness hotelu. Jeho
bratr Roy se těší, že v malém
hospodářství, kde oba vyrůstali, bude konečně živěji. Jenže
Carl s sebou přináší také velké
problémy a jako vždy spoléhá na to, že starší sourozenec
je za něj vyřeší. Udělá však Roy to, co po něm bratr žádá,
zvlášť když se začíná ukazovat, co všechno mu Carl zatajil?
Alena Mornštajnová
- Listopád
Jedna z nejúspěšnějších českých spisovatelek Alena Mornštajnová opět překvapuje; její
nový román je dramatickým příběhem obyčejné rodiny, kterou
velké dějiny během jedné listopa-
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Táňa Keleová-Vasilková - Julinčina pekárna
Jana Poncarová - Cyklistka
Nikolai Maria - Čokoládovna
Blanka Hošková - Horko domácího krbu

dové noci rozdělí a postaví proti sobě. Sledujeme příběh
Marie Hajné, která je kvůli účasti na demonstracích zatčena a odsouzena ke dvaceti letům vězení. Ví, že už nejspíš
nikdy neuvidí vyrůstat své děti, a při životě ji udržují jen
dopisy. A taky naděje, že se nakonec přece jen shledají...
Viktorie Hanišová
- Rekonstrukce
„Narodila jsem se, když mi
bylo devět let, deset měsíců
a sedm dní,“ začíná své vyprávění Eliška, hrdinka románu Rekonstrukce. Eliška nyní
přebývá v tichém domě své zapšklé tety a její život nikoho
nezajímá. Nebo to tak alespoň vypadá, soudě podle opatrných reakcí všech okolo. Eliška se zrodila z vraždy. Matka
zabila jejího mladšího bratra a následně i sama sebe. Do té
doby přitom vedli průměrný život, v němž nic nenasvědčovalo nadcházející tragické události.

Podzim / 2021
Šárka Šišková
- A co láska?
Tři novely v jedné knize
vypráví příběhy ze současnosti. První se jmenuje Červený kabriolet a čtenář se stává
účastníkem natáčení filmového debutu režiséra a scénáristy Patrika v New Yorku.

Druhá část Nechodím nikdy pozdě vypráví o mezilidských vztazích v prostředí vysoké umělecké školy. Příběhy
učitelů a studentů se nečekaně propojují, každý má své sny
a ambice, životní i profesní.
Třetí novela Ryba ve vodě nás vrací k hrdinům první
části. Režisér Patrik dokončuje scénář k novému filmu.
Ocitáme se společně s herečkou Alicí na potápěčské základně u moře. Patrikova psychologická hra nemilosrdně
vtahuje šest účastníků této letní dovolené do událostí, které
dramaticky proměňují nejen scénář k chystanému filmu.

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Jan Hruboš, Alena Krajčová, Tomáš Maňásek, Veronika Kročová, Sofie Bruštíková, Kryštof Materna, Šárka Malíková, Nela
Hrančíková

PASOVÁNÍ NOVÝCH ČTENÁŘŮ
Pondělí 28. června se stalo pro
prvňáčky slavnostním dnem. Byli totiž pasovaní na čtenáře naší knihovny.
Kvůli koronaviru byly školy zavřené, ale výuka probíhala on-line. Paní
učitelku vídali přes monitor počítače,
měli to tentokrát opravdu velice těžké
naučit se číst, psát, počítat.
Slavnostní pasování proběhlo pod
širým nebem na školní zahradě, aby
mohli přijít také rodiče. Jako první
si vzala slovo paní ředitelka a pak už

úřadovala čarodějnice, která prvňáčky vyzkoušela ze čtení. Úkol splnili
všichni na jedničku, ale museli jí slíbit, že budou mít v úctě slovo, ochraňovat knížky a statečně a čestně, jako
rytíř, se bít za všechno dobré, co je
v nich psáno.
Opravdovým mečem je pan starosta pasoval ve jménu pohádek,
románů a básní, jménem všech literárních hrdinů a světů, za všechny
spisovatele, knihovníky a učitele na

čtenáře knihovny. Jako upomínku na
tento den si odnášeli prvňáčci pasovací šerpu, pasovací list a drobné dárky
od Sněhurky.
Prvňáčci byli velice šikovní, čtení
jim šlo, přestože školní rok provázely
koronavirové komplikace. Přeji novým čtenářům, aby je knížky provázely celým životem.
Irena Hlavačková, knihovnice
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Aby starosta stihl pasování čtenářů,
musel přijet na koni.

Ondřej Kovářík, Daniela Mamulová, Václav Mišák, Matyáš Pulkrábek,
Nelly Straková, Ema Kopčilová, Adam Čevela, Anna Vitásková, Jonáš Polišenský,
Veronika Maňásková, Václav Dudešek.

Nelly Straková převzala pasovací list od čarodějnice a od
Sněhurky malý dárek

Petr Mamula je pasovaný na čtenáře naší knihovny.

LES VŮNÍ, BAREV A ZVUKŮ
Víte, jak voní les? Kolik má barev
a zvuků? Jak je drsný i jemný? Jaký
je les z pohledu mravence? Tohle vše
zjišťovali a poznávali žáci naší základní školy v červnu na výukovém programu ve vzdělávacím a informačním
Centru Veronica v Hostětíně. V lesích
okolo Hostětína se žáci učili poznávat
lesní tajemství, potkávat lesní velikány
i zástupce mikrosvěta. Zkoumali les
všemi smysly. Poslouchali, jak proudí
míza ve stromech, vnímali zvuky lesa
se zavřenýma očima. Pod lupou sledovali nejmenší živočichy lesa, které
hledali skryté pod kůrou stromů nebo
pod listím. V lese si zahráli i několik
netradičních her. Nejvíce se všem líbi-
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la stopovací hra na detektiva, kdy hledali různé stopy zvířat. Velký úspěch
měla také hra na maskování v přírodě. Celý program byl zaměřen hlavně
na rozvoj environmentální senzitivity
– citlivosti a vnímavosti vůči všemu
živému. Žákům se v lese moc líbilo
a díky netradičnímu programu se naučili na přírodu dívat „jinýma očima“,
než jak jsou obvykle zvyklí.
Vladimíra Šobáňová, učitelka ZŠ

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Na konci školní roku naše škola
uspořádala veřejnou školní akademii
v kulturním domě. Naši prvňáčci vystoupili s pásmem „Abeceda“ a žertovnou čertovskou pohádkou, která
naše publikum nejednou rozesmála.
Na divoký západ jsme zavítali s druháčky a třeťáčky, kteří nám v kovbojských kostýmech zatancovali wester-

novský tanec na píseň: „Když cowboy
spí“. Také nám zazpívali v angličtině
písničku „Jak se staví dům“ i s názornými ukázkami. Naši nejstarší čtvrťáci
a páťáci si pro nás připravili pohádku
„Červená karkulka“, kterou celou zahráli v anglickém jazyce. Mezi jednotlivými vystoupeními nám nejstarší
děti, které navštěvují hudební školič-

ku při naší ZŠ nebo ZUŠ, zahrály své
skladbičky na hudební nástroje. A výherci recitační soutěže přednesli vybrané básně. V závěru akademie jsme
se rozloučili s našimi páťáky s přáním,
ať se jim všem na nových školách líbí
a ať se jim daří tak jako doposud. (foto
Petr Straka)
Kateřina Hradilová, učitelka ZŠ
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PRÁZDNINY OČIMA ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU
ZOO OLOMOUC
O prázdninách jsme jeli vlakem na celodenní výlet do
nově opravené ZOO Olomouc. Jelo pět babiček a deset
vnoučat. Počasí nám celý den přálo. Po cestě jsme si dali
zmrzlinu a zanedlouho jsme se stavili na oběd. Já jsem si
dal oběd s názvem „Burger jako kráva“ a k tomu ještě hranolky s tatarskou omáčkou. Moc jsem se přejedl. Ale vyběhal jsem to v lanovém centru. Po cestě z lanového centra se nám ztratila moje sestra Verča a sestřenice Natálka.

Ale Verča neváhala a oslovila nějakou paní a řekla jí, ať je
zavede k informacím. Tam nahlásila jména a nechala to
vyhlásit rozhlasem. Mezi tím už babička zjistila, že jí chybí
dvě děti. V tom slyšela hlásit rozhlas: „ Hledá se babička
Veroniky Maňáskové a Natálky Ulmanové. Vyzvedněte si
holky na informacích.“ Po chvilce jsme se opět všichni sešli a domů jsme dorazili v plném počtu.
Ondřej Maňásek

POUŤ VE VELKÝCH KARLOVICÍCH
Jednu srpnovou sobotu jsme se s rodiči rozhodli, že
pojedeme na pouť do Velkých Karlovic. Před odjezdem
maminka zavolala strýci, jestli by nechtěli jet s námi. Tak
nakonec jsme jeli: já, mamka, taťka, sestra Barča, strýc David a moje nejlepší sestřenice Natálka. A připojila se i babička. Cesta nám trvala hodinu a půl. Když jsme dorazili
do cíle, zaparkovali jsme na veliké louce, kde bylo parkoviště. Ušli jsme kousek a bylo tam tolik stánků, že jsem se
na to všechno nemohl vynadívat. Babička nám dala peníze

na útratu. Koupil jsem si autíčka (z filmu Auta 3), sladkosti
a jízdu na kolotoči. Těch tam bylo! To bylo super! První
atrakce byla lavice. Byl jsem na ní poprvé a trochu jsem
se bál. Ta lavice se houpe nahoru, dolů a do stran velkou
rychlostí. Byl jsem i na velkém řetízkáči. Dali jsme si také
dobrý oběd. Chvíli jsem po něm počkal a potom opět hurá
na kolotoče. Byli jsme tam celý den, domů jsme se vrátili
večer.
Karel Volf

BABIČČINO ÚDOLÍ
O prázdninách jsme navštívili několik zajímavých míst
v České republice. Například: Ještěd, Sněžku, Mumlavské
vodopády. Nejvíce se mi ale líbilo v Babiččině údolí. Procházka údolím nás nejprve zavedla ke starobylému mlýnu, kde jsme si vyslechli zajímavé vyprávění z dávné doby,
jak se dříve žilo. Potom jsme se prošli kolem sochy babičky s dětmi, kde jsme se vyfotili a pokračovali k chalupě
a prádelně z knížky Boženy Němcové. Protože jsem knížku Babička nikdy nečetl, tak povídání paní průvodkyně
o Boženě Němcové, babičce, Viktorce, kněžně a ostatních
postavách bylo pro mě velice zajímavé. Od chalupy jsme
šli ke splavu, o kterém se píše v knize. Protože bylo hezky, procházeli jsme se mělkou vodou pod splavem. Cestou
zpátky jsem se rodičů vyptával na věci, kterým jsem z vy-
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právění paní průvodkyně moc nerozuměl. Také jsem se
rozhodl, že si knížku Babička přečtu, ale ještě jsem na to
neměl čas. Naštěstí mi rodiče řekli, že tento příběh byl zfilmován a já si oddechl, že nemusím číst tak silnou knihu.
Matyáš Bolf
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PRAHA
O letošních prázdninách jsme byli na výletě v Praze.
Prohlídku Prahy jsme začali na Václavském náměstí, kde
bylo Národní muzeum a socha sv. Václava. Odtud jsme
pokračovali na Staroměstské náměstí, kde jsme navštívili Staroměstskou radnici a podívali se na orloj s 12 apoštoly. Odpoledne jsme se přesunuli na Karlův most. Byli
tam malíři, muzikanti i chovatel hada. Večer jsme jeli na
Žižkovskou televizní věž, ze které byl pěkný výhled. Druhý den jsme jeli tramvají na Pražský hrad, který je sídlem
prezidenta. V areálu Pražského hradu byla i katedrála sv.
Víta. Potom jsme se svezli lanovkou na Petřín. Byla tam

rozhledna, kolotoč a zrcadlové bludiště. Večer jsme si zajeli do Aquapalace Praha, kde jsem si vyzkoušela tobogány. Třetí den nás čekala prohlídka Národního divadla, kde
bylo krásné hlediště i salónky. Potom jsme jeli metrem
směr Vyšehrad. Prošli jsme si „Slavínský hřbitov“ a navštívili jsme kostel sv. Petra a Pavla. Na závěr jsme ještě jednou
zašli na Karlův most a užívali si výhled na Pražský hrad.
Nakrmili jsme kačeny, které plavaly ve Vltavě. Potom jsme
se přesunuli na vlakové nádraží, odkud jsme odjeli domů.
Simona Kováříková

CHORVATSKO
Tyto prázdniny jsem byla v Chorvatsku. Plavala jsem
v moři, skákala ve vlnách, potápěla se a byla jsem na vodním hradu. Po večerech jsme chodili po pláži, restauracích,
kupovali si zmrzlinu a také jsme byli dvakrát na malém
výletě. Na prvním jsme navštívili pomník Rackova křídla.
Z vrchu byl krásný pohled na rozzářenou vesničku Podgora a moře. Další den jsme byli na Makarské, kde jsme
potkali kamarádku Simču. Ale ještě před tím jsme byli

v Omiši. Tam jsme navštívili pozůstatky hradu a také se
koupali. V tomto moři bylo hodně mušlí a vstup do moře
byl mělký. Poslední výlet byl Skywalk. Kromě krásného
výhledu jsem tady opět potkala Simonku. A protože jsme
z Chorvatska někdy museli odjet, tak i tento příběh končí.
Tereza Zbránková

JAK JSEM PROŽIL PRÁZDNINY?
Už jen ta představa první den, že dva měsíce neuslyším budík a budu moct lenošit v posteli. O prázdninách
jsem si vyzkoušel práci na poli v traktoru, navštívili jsme
Smajlíkov i Sport Centrum Morava, kde jsme se s bráškou
vydováděli, až nás nožky bolely. Měli jsme i výlet do Zlína, kde byla výstava IQ her s možností vyzkoušení. Letos

opět, jako loni, jsme podnikli výlet do Aqualandu Moravia
v Pasohlávkách. Řádili jsme v uměle vytvořených mořských vlnách. Dopřáli jsme si dětský míchaný nápoj, užili
si spoustu tobogánů a unaveni jsme se vrátili domů.
Josef Maňásek

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK BYL ZAHÁJEN
Ve středu 1. září se před OÚ začali
scházet naši nejmladší. V doprovodu
rodičů a ozdobeni aktovkami, které
ještě zářily novotou, zaplnili zdejší
sál a netrpělivě čekali na slavnostní
zahájení. Po projevu pana starosty,
kulturním vystoupení starších žáků,
malém dárku od paní Ulmanové jako
zástupkyně ČK a velkém focení, čekal
na prvňáčky přesun do školy. Tam se
mezitím sešli starší žáci, kteří je přivítali potleskem, a poté měl k nim
proslov pan starosta s přáním, aby
konečně tento školní rok proběhl tak,
jak má. Tedy přijít každé ráno do školy a kromě učení si také užít zábavu
se svými spolužáky. Myslím, že toto je
přání nás všech.

Pedagožky Vladimíra Šobáňová, Kateřina Hradilová, Šárka Makówková,
Markéta Vaňková, Jana Daňhelová
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V letošním školním roce navštěvuje školu 48 žáků, kteří jsou rozděleni
do třech tříd. Prvňáčci jsou samostatně a jejich paní učitelkou je Mgr. et
Mgr. Markéta Vaňková. Druhou třídu
ve složení žáků druhého a pátého ročníku povede paní Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová. Poslední třídu vzniklou
spojením třeťáků a čtvrťáků bude vyučovat paní Mgr. Šárka Makówková.
O výuku anglického jazyka a hudební výchovy se postará paní Kateřina
Hradilová, DiS. Náboženství vyučuje pan farář Stanislav Matyáš a paní
Radka Batůšková.
Vzhledem k velkému zájmu o škol-

ní družinu, máme v letošním roce dvě
oddělení. První oddělení vede paní
vychovatelka Jitka Polášková a druhé
oddělení paní vychovatelka Iva Šajerová. O výdej stravy a úklid se bude
starat paní Hana Špalková.
Ani v odpoledních hodinách žáci
nezahálejí a hojně se přihlašují do připravených aktivit. Nabídka je opravdu bohatá. Kromě individuální hry
na hudební nástroje pod vedením
paní Hradilové, mohou zkusit základy výtvarného tvoření s paní Struhár.
Keramický kroužek zajišťuje DDM
Šikula. Kdo neposedí a upřednostňuje
raději pohyb, má možnost se uplatnit

Školnice Hana Špalková, vychovatelky Iva Šajerová a Jitka Polášková

v kroužku Pohybových her paní Šobáňové nebo zkusit základy florbalu
s panem Klapilem. Novým kroužkem
je v tomto roce Tančírna SVČ Klubko.
Posledním kroužkem je kroužek divadelní. Přihlášené děti navštíví s paní
Vaňkovou během roku čtyři divadelní
představení pro děti v Městském divadle Zlín.
Začátek roku je poznamenám
dokončením projektu Moderní vyučování II, do kterého jsme zapojeni.
Proto již během září bylo pro žáky
připraveno několik výjezdů (Buchlov,
ZOO Lešná, Centrum Veronica Hostětín) a další je ještě čekají (Vida Brno,
skanzen Strážnice, Hipocentrum Koryčany nebo Zlínské filmové ateliéry).
Každý výjezd je spojen s výukovým
programem. Projekt bude ukončen
v prosinci.
Kromě těchto nových výjezdů
máme v plánu po dvou letech opět
uskutečnit vánoční koncert v místním kostele, užít si znovu karnevalový
rej nebo si zalyžovat v Osvětimanech.
V závěru roku plánujeme, po našem
úspěšném zdolání Kralického Sněžníku, pokořit další horský vrchol. Tak
nám držte palce, ať proběhne tento
školní rok konečně zase „normálně“.
Přeji všem pevné zdraví a děkuji za
spolupráci
Mgr. Jana Daňhelová, ředitelka ZŠ a MŠ

PROJEKTOVÝ DEN V ZOO LEŠNÁ
Poslední zářijový týden čekalo
žáky naší školy velké zpestření. Den
po státním svátku jsme se nevrátili do
školních lavic, ale vydali jsme se na
výlet autobusem do Zoo Zlín. Tady
byly pro nás pracovníky zoologické
zahrady připraveny dva výukové programy. První a druhá třída se mohla
seznámit a více se dozvědět o životě
lachtanů, kteří po celou dobu předváděli svou ladnou vodní akrobacii. Jelikož vydrám se nechtělo opustit svůj
teplý příbytek, pokračovalo se k tučňákům. Ti se svou aktivitou nenechali zahanbit. Největší nadšení však
přinesli rejnoci, které si bylo možné
pohladit a také nakrmit krájenými
kalamáry. Žáci třetí, čtvrté a páté tří-
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dy se vydali na průzkum africké části
zahrady. Mohli obdivovat majestátní
výšku žiraf, dozvědět se řadu zajímavostí o antilopách, savanových prasatech a buvolech. Povídání o pštrosovi
se pštrosicí připomínalo známý jazykolam. Africké poznávání končilo
u výběhu slonů, kde od června přibylo historicky první slůně v této zoo.
Skupina starších žáků také stihla již
bez průvodce navštívit rejnokárium.
Závěr naší návštěvy zoo téměř všichni
využili k nákupu nezbytných suvenýrů. Pak už plni nových zážitků jsme se
vydali na zpáteční cestu. A protože se
nám moc líbil výlet za zvířaty a informacemi o nich, které běžný návštěvník zoo nezíská, už teď přemýšlíme,

jaká další zvířata nás budou příště
očekávat.
Markéta Vaňková, učitelka ZŠ

Podzim / 2021

ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní družina zabezpečuje dětem náplň volného času v době před
vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových
aktivit. V tomto školním roce budou
ve škole pracovat 2 oddělení a v nich
43 dětí.
1. oddělení: žáci 1. - 2. třídy (vychovatelka Jitka Polášková)
2. oddělení: žáci 3. - 4. - 5. třídy
(vychovatelka Iva Šajerová)
V odděleních si děti hrají se stavebnicemi, je zde spousta stolních her,
kreslí si, čtou si, poslouchají hudbu,
pracují a vyhledávají si informace na
počítači nebo na tabletu.
U dětí rozvíjíme všestranně jejich
osobnost, upevňujeme společenské
postoje, návyky a dovednosti, rozvíjíme kladný vztah k učení, ke škole,
ke spolužákům. Poznáváme nejbližší
okolí školy, získáváme kladný vztah
k přírodě, snažíme se porozumět
změnám v přírodě. Při pobytu venku hrajeme pohybové a míčové hry,
zdokonalujeme obratnost. Rozvíjíme
estetické cítění, vkus a kulturní vnímání, rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky, soutěžíme
v luštění křížovek. Rozvíjíme dovednosti v tělovýchově a sportovní činnosti. Upevňujeme mezilidské vztahy
- rodina, vrstevníci, společnost. Vyprávíme si o domácích zvířatech.
Letošním školním rokem nás opět
bude provázet celoroční hra.
Pro I. oddělení ŠD (žáci 1. a 2. ročníku): „Letem pohádkovým světem K.
J. Erbena“.

Karel Jaromír Erben se narodil 7.
listopadu roku 1811. Letos uplyne 210
let od jeho narození. Každý měsíc se
seznámíme s jednou Erbenovou pohádkou.
V říjnu se Zlatovláskou, listopadem nás provedou Dlouhý, Široký
a Bystrozraký, v prosinci to bude Sněhurka, v lednu Hrnečku, vař! Únor
nám zpříjemní Pták Ohnivák a liška
Ryška, březen Rozum a štěstí, v dubnu
půjdeme pro Tři zlaté vlasy děda Vševěda. V květnu nás, stejně jako babičku, navštíví Červená Karkulka a červen bude ve znamení vysvobozování
v pohádce O žabce královně. Během
putování pohádkami budeme hrát
různé hry, luštit kvízy, malovat a vyrábět. Cílem celoroční hry je rozvíjet
komunikaci a spolupráci mezi dětmi
a podporovat čtení.
V rámci druhého oddělení ŠD budeme v letošním školním roce cestovat kolem světa.
U všech kontinentů a jejich států
se dozvíme něco o kultuře, tradicích,
jídle, vlajkách, fauně a flóře a mnoho
dalších informací. Seznámíme se se
známými osobnostmi jednotlivých
kontinentů, vyrobíme si věci typické
pro danou oblast.
V září a říjnu se spolu seznámíme,
popovídáme si o cestování, způsoby
cestování, jak jsme trávili prázdniny
a která zajímavá místa jsme objevili. Při naší cestě navštívíme Evropu
a jednotlivé státy. Poznáváme Evropu – země, které do ní patří, evropská
zvířata a příroda, nejznámější místa,

řeč v různých zemích, čím jsou jednotlivé země charakteristické …
V listopadu a prosinci se přesuneme do Severní a Jižní Ameriky. Popovídáme si o vánočních tradicích
a zvycích – národní jídla, jak tráví lidé
Vánoce v jednotlivých zemích, představitelé Vánoc …
Leden a únor strávíme v Asii a Antarktidě. Antarktida, nejchladnější
kontinent – jaký je život v zimě a ledu,
arktický den a noc, polární zář, žijí
v tomto podnebí lidé a zvířata?
Březen bude patřit Austrálii – aneb
jak se žije u „protinožců“. Austrálie světadíl jednoho státu, vynález bumerangu, zvířata pod australským nebem, život pod mořem …
V dubnu a květnu pod africkým
nebem. Afrika – její poloha zahrnující
všechny světové strany, proč se jí říká
kolébka lidstva nebo černý kontinent,
rozdíly ve stylu a způsobu života, africké děti …
V červnu si shrneme naše vědomosti o jednotlivých kontinentech
a zjistíme, co koho nejvíce bavilo.
V tomto školním roce budeme pokračovat s projekty. Využijeme nabídek pro školy od různých organizací
a oslovíme i rodiče žáků.
Již v září byly uskutečněny tyto
projekty: Netradiční olympiádu pro
nás připravila studentka VŠ Markéta
Hlavačková. V disciplínách „koulení brambory“, „hod kruhem na cíl“,
„skákání na míči“, „driblování“ a „slalom s kolečkama“ jsme si suprově zasoutěžili. Děti se moc snažily. A jak to
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dopadlo? První místa obsadili Ondra
Kovářík a Jakub Prášil, druhá místa
patřila Matyáši Pulkrábkovi a Klárce
Zbránkové, na bronzové pozici byla
Nelly Straková a Julie Šobáňová.
Děti z prvního oddělení byly
v knihovně a začal tak projekt Pohádky z knihovny, který pro nás připravila pani knihovnice Irena Hlavačková
a bude nás provázet do konce roku.

Výjezdový projekt Hrad Buchlov
se dětem moc líbil. Na hradě si to
užívaly s dobově oblečenými průvodci – princeznou a princem. Pozorně
poslouchaly a správně odpovídaly na
položené otázky. Taky si domů přivezly suvenýry a mlsky, což k výletu
určitě patří.
V měsíci říjnu nás čeká ještě projekt v Hipocentru v Koryčanech, kde

se děti seznámí s domácími zvířaty
a významem stromů pro lidi. Dále
se s myslivci projdeme po okolí obce
a navštívíme Muzeum myslivosti
v Babicích a paní Bílková mezi nás
přivede pejsky a dovíme se něco o canisterapii.
Jitka Polášková, vychovatelka ŠD

NETRADIČNÍ OLYMPIÁDA
Dne 8. září jsem pro děti ze Základní školy v Huštěnovicích uspořádala sportovní odpoledne v rámci projektu
Evropského školního sportovního dne. Protože se našeho
odpoledne účastnily děti od první až do páté třídy, rozhodla jsem se pro poněkud netradiční disciplíny, aby se
pobavily malé i větší děti. Čekalo je například kutálení
brambor nebo slalom s kolečkem. U každé z disciplín jsme

Klára Zbránková, Julie Šobáňová, Jakub Prášil
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dětem měřili jejich výkony a poctivě je zapisovali. Poté
jsme všechny aktivity vyhodnotili a vyhlásili ty nejšikovnější. Jelikož ale nešlo o to zvítězit, ale zúčastnit se, dostaly
všechny děti diplom za účast a sladkou odměnu. Myslím,
že se nám naše sportovní odpoledne vydařilo a budeme na
tento den ještě dlouho vzpomínat.
Markéta Hlavačková

Matyáš Pulkrábek, Nelly Straková, Ondřej Kovářík a Markéta Hlavačková

Podzim / 2021

ŠKOLNÍ DRUŽINA NA BUCHLOVĚ
Dne 23. září jsme se v rámci projektu vydali se školní
družinou na hrad Buchlov. Po hradě nás ve dvou skupinách provedla princezna a princ. Podívali jsme se do černé kuchyně hradu, do loveckého salónku i do egyptského

pokoje. Získali jsme informace o tehdejším životě a také
o Černé paní a proč na Buchlově straší. Dětem se prohlídka líbila.
Iva Šajerová, vychovatelka ŠD
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VE ŠKOLCE ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
V září se s novým školním rokem
otevřely dveře školky a my jsme opět
přivítali kluky a holky, většinu kamarádů po prázdninách a ty nejmenší
nově.
Ve školním roce 2021/2022 pracují v Mateřské škole v Huštěnovicích
pod vedením paní ředitelky Mgr. Jany
Daňhelové vedoucí učitelka Monika
Bílová, paní učitelky Ivana Káňová,
Andrea Flíborová, Věra Jakšíková,
školní asistentka Iva Šajerová, školnice
paní Vladimíra Piskláková a paní kuchařky Zdenka Kylhofová a Barbora
Pulkrábková, která je zároveň vedoucí
školní jídelny. Mateřskou školu tento školní rok navštěvuje 43 dětí. Děti
jsou rozděleny do dvou tříd. Mladší děti navštěvují 1. třídu – Berušky
a starší děti 2. třídu – Mravenečky.
První měsíc máme úspěšně za
sebou. Přinesl nám spoustu zážitků, stihli jsme už navštívit zvířátka
v ZOO Hodonín, objevit kouzlo lesa
v Chřibech pod Buchlovem, vystoupit
na moštování před muzeem a přivítat
divadélko s veselou pohádkou O třech
prasátkách. Také jsme postupně zažehnali slzičky některých nových dětí,
s nimiž se při nástupu do školky, kdy
si děti prochází velkou změnou při
odloučení od maminky a tatínka, počítá.
V nadcházejících podzimních dnech
se těšíme ještě na jeden výlet. Pojedeme do Zlína na výtvarný a přírodovědný výukový program včetně
kreativní dílny „Dušičky“. Společně
s rodiči bychom chtěli „zavřít“ naši

Kolektiv MŠ: Iva Šajerová, Andrea Flíborová, Zdenka Kylhofová, Barbora Pulkrábková,
Vladimíra Piskláková, Věra Jakšíková, Ivana Káňová a Monika Bílová

zahradu, aby si přes zimu odpočinula
a na jaře jsme ji mohli radostně „probudit“.
Od měsíce října čekají předškoláky ve školce znovu kroužky. Stejně
jako loni se rozjíždí pro přihlášené
děti kroužek „Hravé angličtiny“ pod
vedením paní učitelky Flíborové, výtvarně pracovní kroužek „Šikovné
ručky“ povede paní učitelka Jakšíková a přírodovědný kroužek „Malí badatelé“ paní učitelka Bílová. Všichni
Mravenečci budou mít každou středu
„Sporťáček“ – dopolední sportovní
hodinku v Kulturním domě v Huštěnovicích pod vedením třídních učitelek. Rozvíjení řečových dovedností
dětí se v rámci logopedické prevence
„Hbité jazýčky“ bude věnovat paní
učitelka Káňová.
V druhém pololetí plánujeme pro

Účinkující v hudební pohádce Kašpárek v pekle
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předškoláky plavecký kurz pro děti
MŠ v Aquaparku v Uherském Hradišti a kurz „Těšíme se do školy“, který
by měl děti připravit tak, aby plynule
zvládly přechod ze školky do školy.
Během školního roku se chystáme podniknout řadu „tradičních“, ale
i nových akcí, spolupracovat s rodiči,
uspořádat s nimi třeba tvořivé dílničky či zahradní slavnosti. Věříme,
že se nám všechny naše plány podaří
v tomto školním roce realizovat a že
prožijme ve školce pěkný čas plný her
a zábavy, získávání nových poznatků,
dovedností a zkušeností.
Děkujeme všem, kteří s naší MŠ
spolupracují a jakkoli nám pomáhají. Přejte nám, ať se nám daří celý rok
a nejen v září.
Monika Bílová,
vedoucí učitelka MŠ

Podzim / 2021

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Předposlední týden v červnu je čas, kdy se nejstarší děti
pomyslně loučí s mateřskou školou a po prázdninách se
chystají do školy základní.
Ráno se loučily na zahradě s kamarády ze školky, pan
Gajdošík nám všem natočil velkou cukrovou vatu. Potom
přijela pohádka „Čert a Káča“. Celá školka fandila střídavě
čertovi, Káče, andělovi i vojákovi.
Herci z divadla „Řád červených nosů“ děti pasovali na
školáky. Odpoledne přišli rodiče a sourozenci. Děti ukázaly své pohybové a taneční dovednosti. Potom se z příbuzných dětí stal Google, pomáhali svým budoucím prvňákům s odpovědí na složitější otázky, které si pro ně paní

Cukrová vata pro všechny děti

učitelky připravily.
Na závěr děti předvedly hudební pohádku „Kašpárek
v pekle“. Na oplátku si každý malý kamarád vybral svého
„dospěláka“ a ten převzal roli v pohádce. Tak se tatínek
stal princeznou a maminka Honzou, další tatínek čertem
a maminka Luciferem. Za hudebně divadelní představení rodiče sklidili rozesmáté tváře svých dětí a velký aplaus
všech přítomných.
Loučení se školkou se povedlo, budeme rádi vzpomínat
na společně prožité chvíle.
Ivana Káňová, učitelka MŠ

Sladké mlsání

Společné foto s předškoláky

ŠKOLKA V LESE
V úterý 21. září jsme s dětmi zažili krásný den v Chřibech. Byl to shodou okolností poslední letní den, počasí
bylo jako vymalované a my jsme se s létem rozloučili v lese
pod Buchlovem. V rámci lesní pedagogiky se nám celé
dopoledne věnovali Ing. Pavel Zůbek a Ing. Lucie Pálková
z Lesní správy Buchlovice, kteří měli pro děti připravený
moc pěkný program. Po přivítání v kruhu jsme se naučili
pozdrav lesníků „Lesu zdar“ a pak se děti dozvěděly, jak
se mají v lese správně chovat. Každé lesní pravidlo bylo
prezentováno kresleným obrázkem a krátkou výstižnou
říkankou. Potom jsme se posilnili svačinkou a vyrazili objevovat les.

Výlet do Chřibů

Postupně jsme se dozvídali o zvířátkách, stromech,
práci lesníků a různé zajímavosti o lese. Po cestě kolem
kaple sv. Barborky na vrchu Modla jsme narazili na lesního skřítka z přírodnin, který se dětem moc líbil. Děti také
obdivovaly dřevěné rodinky zvířat. První jsme narazili na
jelena, laň a kolouška, potom na kňoura, bachyni a selátko. Při jednom ze zastavení děti dostaly za úkol postavit
obydlí pro lesní tvorečky a skřítky. Tohoto úkolu se děti
zhostily s radostí, společně se domluvily a podařilo se jim
postavit tři lesní domečky z klacíků, kůry a listí. Při dalším
zastavení jsme si všichni zahráli veselou pohybovou hru
na kuny a veverky. Cestou jsme našli i pár prvních popa-

Domečky pro trpaslíky

Lesem za zvířátky
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daných kaštánků. Děti si je schovaly pro štěstí do kapsy.
Jak jsme se blížili ke konci lesního okruhu, dostaly děti za
úkol najít lišku. I tento úkol děti hravě zvládly, i když liška
byla, jak už lišky bývají, mazaná a byla schovaná ve svahu
v kořenech pod balvany.
Celé dopoledne jsme završili návštěvou hájenky U Tří
křížů pod Buchlovem, ve které je malé muzeum lesnictví
a myslivosti. Děti tu viděly lovecké trofeje, vycpaná zví-

řata, staré mapy a lovecké zbraně, což ocenili hlavně kluci. U velkého ohniště na zahradě hájenky děti dostaly od
lesníků omalovánky s pohádkou a do školky jsme dostaly
barevný plakát plný obyvatel lesa a plyšovou žabku jako
symbol vody v lese. Na závěr jsme se s lesníky rozloučili
jak jinak než hlasitým pozdravem „Lesu zdar!“ Dopoledne
v lese bylo vydařené a kouzelné.
Monika Bílová, vedoucí učitelka MŠ

VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY
Na návštěvu ZOO Hodonín jsme se hodně těšili. Prožili
jsme neskutečně krásné dopoledne mezi zvířátky. Sluníčko
se na nás usmívalo a teplé počasí nás provázelo celé dopoledne. Hned po příjezdu jsme se posilnili dobrou svačinkou, kterou nám přichystaly naše paní kuchařky. Na programu byla komentovaná prohlídka u opiček a také jejich
krmení. Velkým zážitkem bylo malé opičí mláďátko, které
na nás vyplazovalo jazýček. Moc jsme byli zvědaví na bílé

tygry, a jaké bylo naše překvapení, když jsme je zastihli při
krmení. Velké bílé husy zvládli zbaštit raz, dva. Moc nás
pobavily zvědavé surikaty, ospalé sovy a dovádění klokanů.
Unavení, spokojení, plní zážitků, dojmů a znalostí jsme
se vrátili do školky a netrpělivě čekali na rodiče, až jim
budeme moct všechno povyprávět.
Věra Jakšíková, učitelka MŠ

Za zvířátky do ZOO

ZOO Hodonín

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ TŘI PRASÁTKA
V pátek 24. září k nám do mateřské
školy přijelo Divadlo pro děti ŘÁD
ČERVENÝCH NOSŮ s divadelním
představením Tři prasátka. Toto divadlo k nám zavítalo již po několikáté,
a tak se děti velmi těšily. V pohádce
vystupoval vlk, kterého se některé
děti zprvu bály, ale během pohádky
se ukázalo, že vlk nebyl zas až tak zlý.
Děti byly během představení vtaženy
do děje, kde si společně s vlkem a prasátkem zatančily, zazpívaly a pobavily se. Jako vždy měla pohádka velký
úspěch u malých, větších dětí i paní
učitelek. Určitě ne naposledy jsme zde
herce z Řádu Červených nosů přivítali.
Andrea Flíborová, učitelka MŠ

20

Pohádka Tři prasátka a šedý vlk
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VÝLET DO HOSTĚTÍNA

Společná fotografie

Povídání o včeličkách

Sbírání nektaru

Cvičení s včelkou
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Z NAŠÍ FARNOSTI

Společná fotografie dětí u 1. Sv. přijímání

Shromáždění dětí kolem obětního stolu při mši svaté
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JEDEN VELKÝ DEN NA KONCI KVĚTNA
Po dvouleté pauze na konci května jsme v naší farnosti slavili mši svatou s přijetím 1. svatého přijímání deseti
dětí. Celé této slavnosti předcházela roční příprava. Nejde
jen o přípravu dětí samotných, týká se to zejména rodičů a celé rodiny. Děti se učily, co je to Desatero, hřích, seznámily se s příběhem o marnotratném synovi, či potkání
Zachea s Ježíšem. Učily se zpytovat své svědomí, přemýšlely nad svým chováním. V únoru pak byly představeny
celé farnosti a jako symbol toho, že to s přípravou myslí
vážně, přinesly si svíci se svým jménem před oltář. Tím se
celá farnost modlila za dobrou přípravu dětí a jejich rodin
a hlavně o uskutečnění velkého dne. Potom ještě děti čeka-

la první svátost smíření, vytažení křestní svíce z máminy
skrýše na vzácné věci, nácvik celé slavnosti, oblečení do
slováckého kroje a mámin a tátův křížek na čelo a slavnost
mohla začít. Pod vedením pana faráře Miroslava Suchomela ze Starého Města slavnostní mše proběhla zdárně
a my všichni máme na co vzpomínat. Přejeme dětem a jejich rodinám, aby vytrvaly na cestě dobra s pevnou vírou,
že Bůh člověka neopouští a vede ho po správných cestách.
Jedna malá kontrolní otázka na závěr: Dokážete vyjmenovat Desatero?
Radka Batůšková

PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO KNĚZE NAŠÍ FARNOSTI
P. Stanislav Matyáš od 1. července 2021 vystřídal P. Miroslava Suchomela ve farnosti Huštěnovice a obsadil osmé
místo v pořadí faráře v historii zdejší farnosti a současně
funkci administrátora exkurendo ve farnosti Babice.
Narodil se 1. září 1964 ve Vsetíně, základní školu absolvoval ve Francově Lhotě. Následovalo studium na SPŠE ve
Frenštátu pod Radhoštěm a základní vojenská služba. Od
roku 1985 do roku 1993 pracoval v MEZu Vsetín.
Následovalo životní rozhodnutí pro duchovní službu.
V letech 1993 až 1994 navštěvoval Teologický konvikt v Litoměřicích. Od roku 1994 do roku 1999 studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci.
Na jáhna byl vysvěcen v katedrále sv. Václava 23. června 2001 olomouckým pomocným biskupem Josefem
Hrdličkou. Od roku 2001 do roku 2002 sloužil jako jáhen
v Otrokovicích.

P. Mgr. Stanislav Matyáš

Kněžské svěcení přijal dne 29. června 2002 v katedrále
sv. Václava v Olomouci od arcibiskupa Jana Graubnera.
/https://farhustenovice-cz.webnode.cz/

•
•
•
•
•

Jeho kněžská působiště:
2002 až 2003 - Valašské Meziříčí, Branky, Lešná kaplan
2003 až 2010 - Velký Ořechov - administrátor, farář
2010 až 2017 - Kostelec na Hané, Ohrozim, Vícov farář
2017 až 2021 - Strání – farář
2021
- Huštěnovice - farář

Starosta Aleš Richtr přivítal 11. července v naší farnosti P. Stanislava a rozloučil
se s P. Miroslavem
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SRAZ NA RAJSKÉ ZAHRADĚ
Tak úplně rajská zahrada to není, je to zahrada farská.
A právě na ní jsme se první zářijovou sobotu sešli – děti
z huštěnovické farnosti, rodiče, prarodiče, trochu mladých
a náš nový pan farář. Loučili jsme se s prázdninami, to naštěstí tak bolestné nebylo, vždyť už se chodilo pár dní do
školy, a vítali jsme nový školní rok. K tomu jsme opékali
špekáčky, degustovali různé moc dobré buchty a jiné dobroty, které upekly hodné maminky či babičky. Pro děti byly
připravené hry, po celé velké zahradě se dalo běhat a koštovat různé ovoce. Také jsme měli možnost se seznámit
s otcem Stanislavem, který v červenci přišel mezi nás do

zdejší farnosti, buď v příjemném rozhovoru, nebo někteří
jen tak „po očku“. Na závěr jsme si zazpívali trochu písniček s kytarou a připravili jsme dvě písničky na následující
nedělní mši svatou, která byla sloužená s prosbami za naše
děti, školní mládež a studenty, aby ten školní rok byl příznivý pro zdárný průběh výuky, abychom byli všichni zdraví a mohli se všichni potkávat v běžném životě. Protože
jak už věděli naši předkové - bez Božího požehnání marné
lidské namáhání.
Radka Batůšková

Ve farské zahradě se hrály různé hry ….

Vyhodnocení soutěže „lízátkový závod“

Mše svatá na zahájení školního roku s našimi dětmi, mládeží
a studenty

Před začátkem mše svaté připravené aktovky a batohy k požehnání

VÝROČÍ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ V LETOŠNÍM ROCE
P. Jakub Hudeček

150 let od narození /15. září 1871/

Gen. Rudolf Králíček

75 let od úmrtí /4. ledna 1946/

Akad. sochař Jiří Kaňovský

5 let od úmrtí /3. února 2016/
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CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES …
Možná se nám zdá, že mít co jíst, pít, radovat se z krásných květin či jiných výpěstků, pochutnávat si na různých
dobrotách je samozřejmostí. Ale není-li přívětivého počasí
či pracovitých rukou, nemusí tomu tak být. V neděli 19.
září se v naší farnosti konala mše svatá na poděkování za
úrodu.

Krásný dožínkový věnec, který se nesl v průvodu při
čtení proseb a díků za úrodu, vyrobila paní Irena Hrabcová. V průvodu se také přinášely květiny, ovoce, zelenina,
víno, koláče a perníky, chléb a hrozny. /Fotodokumentace
z farnosti – Ing. Josef Slezák/
Radka Batůšková

Přinášení dožínkového věnce před obětní stůl

Na závěr mše svaté byla úroda požehnána otcem Stanislavem

Z ČINNOSTI MS ČČK
I U NÁS ŽIJÍ SKROMNÍ LIDÉ
21. září 2021 – úterý jako každé jiné. A přece pro někoho začal den hodně důležitý. Tím člověkem, pro kterého
tento den byl významný, je paní Jarmila Ulmanová. Poděkováním za její celoživotní úsilí a práci pro Český červený
kříž bylo vyznamenání udělené prezidentem Českého červeného kříže Markem Juklem. Slavnostní akt se uskutečnil
v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. Ocenění
jsou udělována pod záštitou předsedy Senátu Miloše Vystrčila u příležitosti Světového dne Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Tento den se slaví každoročně 8. května,
v den narozenin zakladatele tohoto hnutí Henri Dunanta.

Letos se tato oslava uskutečnila až v těchto podzimních
dnech kvůli covidu.
Paní Jarka Ulmanová celý svůj život zasvětila práci pro
jiné lidi. Mnozí z nás se s ní setkali coby děti u MUDr.
Jiřího Argiria, kde několik let pomáhala zpříjemnit nemocným dětským pacientům návštěvu lékaře. Její další
profesní cesta pokračovala na dětské oddělení nemocnice
v Uherském Hradišti. Zde jí byl odměnou i malý úsměv
každého dítěte a hřál ji u srdíčka. Pomáhání a dobro je jejím celoživotním krédem.

Předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil předal vyznamenání paní Jarmile Ulmanové za její celoživotní úsilí a práci
pro Český červený kříž
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I v této době, kdy by si sama zasloužila odpočívat
a zvolnit životní tempo, dělá pro své okolí tolik důležitých
a nesmírně užitečných věcí, co jiní nezvládnou ani v mladých letech, kdy jsou plni sil.
Když vyjmenuji některé z jejích činností, jako je ředitelování Oblastního spolku Českého červeného kříže,
školení zdravotníků, školení ve firmách, zajišťování zdravotního dozoru při různých sportovních i společenských
akcích či pořádání letních táborů pro děti, tak pořád ještě
nejsem u konce jejích aktivit, protože také doma věnuje
svou nevyčerpatelnou energii vnoučatům. Také je třeba
připomenout její bezmezné úsilí při šití a darování roušek

v začátcích koronavirové pandemie, jakož i organizování
sbírky pro tornádem postižené části jižní Moravy.
Myslím si, že ocenění, kterého se jí dostalo, jí náleží plným právem a také jí patří naše poděkování za její skromnost, vstřícnost a neutuchající nápady.
V závěru mého psaní se vracím k názvu tohoto příspěvku. Nyní mám na mysli onu skromnost, protože o celé
události ocenění jsem se dozvěděla zcela náhodně, věděl
o ní totiž jen malý okruh rodiny a je docela možné, že by se
na veřejnost ani nedostala…. A to by byla určitě škoda!!
Ludmila Smýkalová, předsedkyně MS ČČK Huštěnovice

PRÁZDNINY V HUŠTĚNOVICÍCH
I v letošním roce pořádala MS ČČK Huštěnovice tři
turnusy příměstských táborů. Tento projekt - Příměstské
tábory Huštěnovice - je spolufinancován Evropskou unií.
Organizaci zajistily členky místní skupiny - úklid
a dezinfekce prostorů po celou dobu trvání turnusů, mytí
nádobí, závěrečný úklid atd. Velkou měrou se na bezproblémovém chodu tábora podílel pan starosta Aleš Richtr
a paní místostarostka Vladimíra Šobáňová. Poděkování
patří taky za pěknou plavbu lodí Morava po řece Moravě,
kterou pro děti zajistil OÚ Huštěnovice. Téma a program
jednotlivých turnusů měly na starosti studentky – lektorky.
PRVNÍ TURNUS
První turnus táborů v Huštěnovicích nesl název „Tábor
snů“. Během prvního dne jsme se rozdělili do týmů, seznámili se se všemi a pak se řádně připravili ke spánku.
Každé dítko si sebou přineslo malý polštářek a na táboře
si vytvořilo povlak podle své vlastní fantazie. Aby se nám
na něm lépe usínalo, naučili jsme se hromadně i táborovou ukolébavku. Každé ráno jsme si společně zazpívali,
uložili se ke spánku a odpluli do říše snů. V prvním snu
jsme přicházeli o naše smysly, zkusili jsme si, jaké to je nic
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nevidět a muset překonávat překážky nebo jak je obtížné
spolupracovat bez možnosti mluvení. Další den naši snílci putovali kolem světa, bohužel nám ale nepřálo počasí,
a tak jsme nestihli navštívit všechny kontinenty. Do třetího snu nás uvítaly řecké bohyně za doprovodu olympijské
hymny. Týmy proti sobě celý den soutěžily v nejrůznějších
disciplínách. V posledním snu nás navštívil Večerníček.
Prověřil naše pohádkové znalosti a vyslal nás na cestu, na
jejímž konci nás čekala odměna.
TÁBOROVÁ UKOLÉBAVKA
Děti šly spát, přestaly si hrát se svými kamarády.
Už s hlavou svou ve snech svých plavou, tak jak to mají
rády.
Jsou velice unavené, den byl tak těžký.
Zlé sny spolu uzamkneme, budeme spinkat hezky.
Spí teď a sní první poslední děťátka táborová.
Ve snech už jsou, objevovat jdou a zítra zase znova.
Jsou velice unavené, den byl tak těžký.
Zlé sny spolu uzamkneme, budeme spinkat hezky.
(Text Markéta Hlavačková)

Podzim / 2021
DRUHÝ TURNUS
Druhý táborový týden děti zavítaly do Huštěnovské
školy čar a kouzel a celé okolí fotbalového hřiště se proměnilo v kouzelnický svět. Hned na začátku moudrý klobouk
rozdělil nové studenty podle jejich zájmů a dovedností do
tří kolejí: Zmijozelu, Mrzimoru a Havraspáru. Každá kolej
dostala za úkol vytvořit si vlastní znak, který poté zdobil
dveře jejich koleje. Následně bylo třeba seznámit se s okolím a řádně ho zmapovat, nechyběli místa jako nástupiště
9¾, Azkaban, Hagridova skrýš, Příčná ulice, Zapovězený
les či hostinec U Tří košťat. Děti si také vytvořily vlastní
kouzelnické hůlky a seznámily se se školním řádem. Druhý den započala výuka. Jako první bylo třeba naučit se
létat na koštěti a osvojit si základy famfrpálu. Děti trénovaly rychlost, obratnost, rovnováhu, schopnost udržet se
na koštěti, ale také spolupráci a přesnou střelu. Další den
studia byl zaměřen na kouzlení. Naučili jsme se spoustu
kouzelnických formulí a s hůlkami jsme pak zdokonalovali rychlost našich reakcí. Odpoledne jsme měli hodinu
Kouzelných tvorů, při které jsme si nejen představili, ale
i vyzkoušeli canisterapii. Ve čtvrtek jsme se vypravili mimo
tábor pro suroviny na lektvary a odpoledne nás navštívila
paní ze Zlínského kraje s programem zaměřeným na Ev-

ropskou unii. Poslední den jsme využili nasbírané suroviny a dali se na vaření lektvaru, prvně ale bylo třeba rozluštit zašifrovaný recept. Po absolvování veškeré výuky čekaly
žáky zkoušky NKÚ (Náležité kouzelnické úrovně), které
se skládaly ze tří částí: let na koštěti, znalosti kouzelnického světa a kouzla. Všichni ve zkouškách obstáli a úspěšně
absolvovali první ročník Huštěnovské školy čar a kouzel.
Sabina Večeřová, Markéta Hlavačková, Barbora Němčická, lektorky turnusu
TŘETÍ TURNUS
V posledním srpnovém turnusu jsme vstoupili kouzelnou almarou do tajuplné země Narnie. Čekala nás výroba vlastních rytířských plášťů, plavba po Narnijské řece
(Baťův kanál - lodí Morava), hledání rohanských mečů,
rytířský výcvik a nakonec i bitva s Bílou čarodějnicí, ve
které jsme zvítězili! Poslední den proběhlo pasování na
rytíře. Následně jsme opustili kouzelnou Narnii a vrátili
se do reálného světa. Léto i tábory již skončily, nicméně
vzpomínky a zážitky se nám natrvalo vryly do srdcí. Julie
Tomáštíková, Barbora Němčická a Valentina Horáková,
lektorky turnusu
Zapsala Jarmila Ulmanová
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NAŠE VÝPRAVA ZA HISTORIÍ
Termín letošního zájezdu MS ČČK Huštěnovice padl
na sobotu 25. září 2021. A dobře jsme udělali. Ten den byl
krásný, slunečný začátek podzimu.
Tentokrát jsme se vypravili na severní Moravu, a to za
krásami zámků v Hradci nad Moravicí a Raduni.
Brzy ráno jsme se pohodlně usadili do autobusu společnosti pana Dubovského. Příjemný pan řidič nás spolehlivě dovezl až přímo k bráně vedoucí do zámeckého areálu
v Hradci nad Moravicí.
Teď trošku té historie: Zámek Hradec nad Moravicí se
nachází v severovýchodním výběžku Nízkého Jeseníku
nad soutokem řeky Moravice a potoka Hradečná. První
zmínky o Hradci a jeho hradisku pocházejí z poloviny 11.
století. Po požáru v polovině 13. století započal s velkou
výstavbou nového gotického hradu král Přemysl Otakar
II. Gotický hrad byl přestavěn na renesanční, posléze barokní zámek. Empírovou přestavbou získal svůj dnešní
charakteristický výraz. Do komplexu památkových budov
s rozsáhlým anglickým parkem dnes patří Bílý zámek, za
ním se tyčí tzv. Bílá věž a do celého areálu se vstupuje branou, která je součástí novogotického Červeného zámku.
Již v pravěku tudy vedla jedna z nejdůležitějších komunikačních tepen ze Středomoří k pobřeží Baltu - Jantarová
stezka. Zámek hostil mnoho politických celebrit a velikánů kulturního světa – jako byli L. van Beethoven, F. Liszt,
J. Mánes, W. A. Mozart, N. Paganini a jiní.
Po důkladné prohlídce krásných komnat a přilehlých
zahrad jsme dostali pořádný hlad, a tak jsme v blízké restauraci doplnili chybějící energii a přejeli autobusem na
domluvenou prohlídku zámku v Raduni.
Státní zámek Raduň se nachází ve stejnojmenné obci
asi 7 km od Opavy a 8 km od zámku v Hradci nad Moravicí. Na místě zámku stála původně středověká tvrz, která
od roku 1481 náležela rodu Tvarkovských z Kravař. Ti ji
také v 16. století přestavěli na čtyřkřídlý renesanční zámek

a vlastnili jej až do roku
1671. Potom zámek postupně pustl a až v letech
1816 – 1822, za vlády Jana
Larische Mönnicha, byl
zámek opraven a přestavěn podle projektu architekte Englische. Současně
byl upraven park s rybníky. Roku 1832 přišli na panství Blücherové z Wahlstatu
a žili zde až do začátku roku 1949.
Veřejnosti byl zámek opět zpřístupněn v roce 1984
a je zařízen sbírkami zapůjčenými ze zámku v Hradci nad
Moravicí. Při prohlídce zámku jsme navštívili knihovnu
s dřevěným schodištěm, obsahující 16 000 svazků, knížecí
pokoje a zbrojnici. Do areálu zámku dále patří oranžerie,
empírový ovčín, úřednický dům a sýpka. Ve sklepeních
farního kostela Nejsvětější trojice se nachází hrobka rodu
Blücherů.
Zámecký park v Raduni náleží svými kompozičními
a dendrologickými kvalitami k nejvýznamnějším přírodně – krajinářským areálům Moravskoslezského kraje.
V prostorách parku zrovna tento den probíhala oslava vinobraní, takže jsme měli možnost využít lákavou nabídku
sladkostí, vína a jiného, kterou nabízely četné kulinářské
stánky.
No a s blížícím se podvečerem jsme se šťastně navrátili
do naší vesnice a spokojeně se rozešli plni mnoha dojmů
z celého vydařeného dne.
V literatuře se uvádí, že zámky v Hradci nad Moravicí
a Raduni jsou perlami Slezka. O tom jsme se přesvědčili na
vlastní oči, že je tomu skutečně tak. Příště snad objevíme
další zajímavá místa.
Smýkalová Ludmila
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DFS MARENKA
Dětský folklorní soubor Marenka již nezahálí a po nucené přestávce, zaviněné nepříznivou koronavirovou situací, začal opět zkoušet v malém sále kulturáku. Nové členy
přijímáme vždy ve středu od 16 hodin a moc se na ně těšíme. Zahájili jsme přímo slavnostně. Naše první zkouška tohoto školního roku byla účast v průvodu Slováckých
slavností vína v Uherském Hradišti a moc se povedla. Sluníčko svítilo, byla skvělá nálada a my si zazpívali i zavýskali a nenásilně potrénovali pochodový krok. Společně s Petrou Valentovou připravujeme nový program na Vánoční
zpívání a všichni si budeme držet palce, aby nám vše vyšlo
a společně jsme se setkali.
Mgr. Martina Sedlářová, vedoucí souboru

MUZEUM

Nový propagační
letáček muzea

Spanilá jízda na pionýrech, organizovaná bratry Gajdošíkovými. Zastávka v našem muzeu, kde si zavzpomínal na prázdniny „u staréj mamy“ účastník výpravy Afrikou na pionýru a fenomenálních žlutých trabantů Marek Slobodník. Kluci nejvíce obdivovali zvětšovací čočku před miniaturní obrazovku televizoru z roku
1957, kotel a kotulu na vaření trnek /povidel/.

Recenze na knihu Huštěnovice v osmi stoletích nám přišla od Anny Krestyn. Narodila se v USA, ale její maminka Hilda stále vzpomíná
na rodnou zem.
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Muzejní spolek v srpnu navštívil zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Toto barokní šlechtické sídlo, společně
se zámeckým chrámem sv. Markéty,
se řadí mezi nejnavštěvovanější památky Vysočiny. Druhou zastávkou
byl nejstarší moravský benediktínský klášter v Rajhradě, kde sídlí
Památník písemnictví na Moravě.
V historické benediktinské knihovně
s 65 000 svazky si člověk připadá málem jak v Sixtinské kapli. Tak krásný
je to prostor. Klenby s nástropními
freskami, štuková výzdoba, zlatem se
nešetřilo. Ale také obří mechanický
globus a další zajímavosti. Památník
je expozicí moravského písemnictví 9.
– 18. století. Mezi poklady se řadí také
korespondence malíře Alfonse Muchy.

V muzeu nám zahrála CM Pozdní sběr

Moštování ovoce se stalo tradicí při koštu burčáku. Členové
Zahrádkářského spolku Huštěnovice Antonín Adamík, Jaroslav
Sucháň, Milan Dvořáček ml. a František Vaverka.
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STRÝC SLÁVA VZPOMÍNÁ NA VAVERKOVU HOSPODU A VINAŘE
Vzpomínám na svého bratra Pavla Maňáska a jeho velikého kamaráda Tondu Viceníka. Oba se nedožili ani padesáti roků. Kamarádi od mládí, hráli spolem fotbal. Po
tréninku byla zastávka u nás, jak ináč, než že se moselo
doplnit tekutiny. Pil se jabčák, víno se nedělalo, to až o cosi
pozděj. Tata kluky popichovál - toš eště jeden pohárek
a dej nám pámbu zdraví. Také sa nekdy zastavíl Jožka Gajdošík - Karlík. Výborný kluk, fotbalista, kamarád. Nemoc
byla silnější, tento svět opustíl v pouhých 34 letech.
Na muzikách U Vaverků, řekněme v rokoch 1970 až 74,
to byla jedna zábava vedle druhé. Ať šibřinky, vinobraní,
rodičovský ples, ples fúsatých a iné. Hrávala populární kapela Gladioly z Pohořelic.
Když zahráli Janie jde ulicí, má bílé kalhoty …… nebo
Ágnes, toš nás byl hnedkaj plný parket mladých, aj tých
dříve narozených. Potom sa vletělo do „pekla“. To byla nálevna bílého a červeného pod pódiem. Aj nečeho tvrdšího.
A to už potom nebylo daleko k pěsničce. Třeba k téjto:
Stokrát jsem sa zaříkala ze šohajkem hovorit, a keď došél
pod okénko, prišla sem mu otvoriť.
Falešná si falešnico, falešné ty oči máš, koho potkáš na
ulici, za každým sa ohlédáš.

No ale vraťme sa k Vaverkovéj hospodě. Kamarádi vinaři jsme tam pořádali košt vína. Asi dva ročníky, potom
jsme se přesunuli naproti do kulturáku. Velice podařený
býl ten druhý ročník. Hrála cimbálová muzika primáša
Rajmica z Hradišťa. Sál plný, vína dosť, zpívání až do rána,
no moc pěkné.
Nekdy kolem roku 89 napadla myšlénka nekerého z vinařů, že uděláme na Štěpána, kdy je každý sobě za pána,
obchůzku po sklepoch. Zamudrovat, pokoštovat, aj pěsničku zazpívat. Toš před týma třiceti rukama nás teda bylo.
A né enom vinaři, ale aj příznivci a přátelé vína. Abych na
nekoho ale nezapomněl. Veznu to z dolního konca. Toš
Lojza Zbránek, Ota Neoral, potom teda já Sláva Maňásek,
Bohuš Bazala, strýc Franta Kieryků, strýc Jan Bazala, otec
Bohuša. Zpěvák to býl velice dobrý, vinař také. A mnoho
múdrých slov a rad mě dál do života. Potom Milán Dvořáček starší, můj bratr Jožka a poslední dům na řádku akademický malíř Tonda Sládek.
Dám trochu vzpomínku na tohoto rodáka z Huštěnovic, kerý svůj život prožíl v Praze, ale velice rád se vracál
dom. Iďa kolem humen, vidím maléřa Tondu jak maluje.
Povídám mu: strýcu, co to maluješ? Toš obraz, Slávo. Prd
jsem téj malbě rozumněl, ale pochválíl sem, že je to pěkné.
Třicet roků dál sedíme na dvoře, pijeme červené a Tonda vzpomíná - když sem maloval v těch našich humnech,
říkáls mně strýcu a teď mně říkáš Tone. Toš jak je to?
Ale abych dokončíl tú obchůzku. Na horním konci byli
enom dvá vinaři. Tonda Adamík a Staníček Kočenda. Dvá
enom proto, že na horním konci bylo málo slúnka, moseli
by přislazovat. Eště vzpomínám na strýca Vaclava Hampalu a ostatní kamarády vinaře jakbysmet. Teď už možu
enom vzpomínat.

„Strýcu, co to maluješ?“

Akad. malíř Antonín Sládek mezi vinaři
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NABÍDKA VÁNOČNÍCH AKCÍ V HUŠTĚNOVICÍCH
Sledujte aktuálně www.hustenovice.cz nebo stránku facebooku, kde se dovíte o případném zrušení akce.
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TJ SOKOL HUŠTĚNOVICE – MLÁDEŽ
TJ Sokol Huštěnovice i v nelehké covidové době pokračuje v práci s mládeží.
A je vidět, že naše práce má smysl a sklízíme úspěch. Tohle hodnocení není stavěno na sportovních výsledcích, ale na
účasti dětí na trénincích a v soutěžních
utkáních. V současné době jsou v okresních soutěžích přihlášená dvě mládežnická družstva, a to přípravka a mladší
žáci. Podařilo se taky rozšířit trenérský tým mládeže a na
dětech je intenzivní práce stále více a více vidět. Daří se
děti rozdělit do tří věkových skupin, jedná se o PŘEDPŘÍPRAVKU, PŘÍPRAVKU A MLADŠÍ ŽÁKY. Z těchto kategorií ještě vyčleňujeme brankáře a ty připravujeme zvlášť.
Není úplně důležité zaměřit se na výsledky jednotlivých
utkání, neboť u přípravky se výsledky nepočítají a nevedou se výkonnostní tabulky. Mladší žáci mají v soutěžním
ročníku odehrány tři soutěžní utkání. Nejprve jsme hráli
ve Stříbrnicích, kde hraje utkání sdružené družstvo Stříbrnice/Boršice, utkání jsme prohráli 4:0. V dalším utkání jsme na našem hřišti přivítali družstvo ČSK Uherský

Trenér David Kulhavý s dětmi z přípravky

Brod – dívky a utkání jsme prohráli 4:6. Nakonec opět na
vlastním hřišti jsme odehráli utkání proti družstvu OREL
Uherský Brod a utkání jsme prohráli 5:10. V soutěži je ještě
přihlášeno družstvo TJ Sokol Újezdec u Luhačovic. Daleko důležitější než výsledky je však celkový počet dětí, který
navštěvuje naše tréninky. Na trénincích, které jsou v úterý
a v pátek od 17 hodin na místním hřišti, se běžně schází
30 - 40 dětí. Trenérský tým se skládá z trenérů: mladší žáci
Petr Malenovský a Jan Hruboš, přípravka David Kulhavý,
předpřípravka Rostislav Zlámalík ml., brankářům se věnuje Petr Straka, a když je potřeba, kdykoliv zaskočí Petr
Materna. I nadále jsme otevření dalším dětem, chlapcům
i dívkám a dobrovolníkům, kteří jsou ochotni pomoci.
Naše děti hrají pravidelnou soutěž, a pokud hrají na našem hřišti, tak mladší žáci hrají zápas v neděli v 10.15 hod.
a přípravka hraje předzápas utkání mužů, kde je čas utkání
pohyblivý. Všichni občané jsou na naše tréninky a utkání
srdečně zváni.
Mgr. Petr Malenovský
jednatel TJ Sokol Huštěnovice

Trenér Rostislav Zlámalík s dětmi z předpřípravky

FLORBAL – SPORTOVNÍ KROUŽEK PŘI ZŠ

Rozloučili jsme se s páťáky, poděkovali za reprezentaci ZŠ Huštěnovice, předali památeční medaile a pohárky a popřáli si
hodně zdaru v nových školách.
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Ondřej Maňásek, Simona Kováříková, Vojtěch Zemek, Tereza Zbránková, Nikol Kročová, Ondřej Kovářík, Diana
Richtrová, Pavel Čevela, Klára Zbránková, Zuzana Večerková, Kristýna Kulhavá, Julie Šobáňová, Matyáš Bolf, Jakub
Prášil, Václav Mišák, Pavel Šmíd (horní řada)
Matyáš Straka, Ester Maternová, Sofie Kalinová, Nela Pitaschová, Michal a Lukáš Kulhaví, Adriana Večerková, Jakub
Králík, Adam Richtr, Adam Bruštík, Adam Čevela, Petr Mamula, Nelly Straková

28. června jsme byli pozváni trenérem Slovácka panem Juráskem na turnaj do Hluku.
Huštěnovice – Hluk A 1:2 – vyrovnaný zápas s naší mírnou převahou, branku jsme dostali v poslední minutě, když
obrana nepokryla útočícího hráče soupeře.
Slovácko A – Huštěnovice 1:4 – po celý zápas jsme měli
průběh pod kontrolou a po zásluze vyhráli.
Huštěnovice – Slovácko B 1:1 – byli jsme mírně lepší, ale
soupeř se ubránil.
Huštěnovice – Halenkovice 0:3 – vyrovnaný zápas, i když
to podle výsledku nevypadá.
Hluk B – Huštěnovice 1:2 – všem týmům docházely síly, ale
dokázali jsme se vyburcovat a s trochou štěstí jsme vyhráli.
Obsadili jsme celkově 3. místo za týmy Halenkovic a Slovácka B. Nejlepším hráčem našeho týmu byla Sofie Bruštíková. Všem patří velký dík za reprezentaci naší školy.

Když děti nemohly sportovat, našly si zálibu v kreslení na
téma Harry Potter. Autory kreseb jsou Eliška Hanáková,
Simona Kováříková, Klára Zbránková, Alena Krajčová,
Veronika Kročová a Veronika Bakalíková
Zdeněk Klapil, trenér
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