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Vážení spoluobčané,
s přicházejícím jarem se k vám dostává nové vydání Huštěnov-

ského zpravodaje. Čas plyne jako voda a další volební období se 
chýlí ke konci. Vzpomeňme, co se událo a co se významného po-
dařilo zrealizovat za poslední čtyři roky.

Rok 2019 - Byla zrekonstruovaná fasáda obecního úřadu včet-
ně výměny oken, dveří a vrat technického zázemí. Na školní za-
hradě vyrostlo moderní sportoviště a ven-
kovní učebna. Na fotbalovém hřišti byla 
dobudovaná závlaha, která nyní pokrývá 
celou hrací plochu. 

Rok 2020 - Tento rok byl poznamenán 
covidovou pandemií a  prakticky přestal 
existovat kulturní život v  obci, což bylo 
pro nás všechny velmi těžké. Zato v inves-
tiční oblasti se nám docela dařilo. Poda-
řily se zrekonstruovat místnosti po bývalé 
pražírně kávy, kde vznikl prostor pro zá-
zemí kulturního domu a šatna pro děti ze 
základní a mateřské školy, které využívají 
sál kulturního domu při hodinách těles-
né výchovy. I  vstup do šatny je pro děti 
z pohledu silničního provozu bezpečnější. 
Dále zde vznikla ping-pongová místnost, 
sklad mobilního podia a  pomůcek pro 
sportovní nářadí. V  kulturním domě byla kompletně zmoderni-
zovaná kotelna. 

Za nejvýznamnější investiční akci tohoto roku považuji kom-
pletní rekonstrukci ulice Klínky, včetně parkoviště za prodejnou 
Jednoty. Dále se podařilo vybudovat parkoviště u muzea. Po dlou-
hé době, z důvodu pandemie, se neuskutečnily tradiční Kateřinské 
hody.

 Rok 2021- Tento rok byl, z pohledu pandemie, o kapánek lep-
ší. Částečně se podařil obnovit kulturní život v obci, ale pandemie 
pro změnu omezila investiční akce z důvodu opoždění slíbených 
dotací. Podařila se modernizovat kotelna mateřské školy a na konci 
kalendářního roku byla započata stavba pumptrackové dráhy na 
starém hřišti. Ta je první etapou revitalizace plochy starého hřiště. 
Neúspěšně jsme žádali o dotaci na rekonstrukci kuchyně v mateř-
ské školce.

Byla zavedena elektronická informační služba Mobilní rozhlas 
pro lepší komunikaci mezi úřadem a občany. Stačí si stáhnout apli-
kaci do svého mobilu. Dokončeny byly pozemkové úpravy v obci.

Kateřinské hody proběhly v celé své kráse a k radosti nás všech. 
Příprava hodů pro chasu byla tentokrát náročnější.

Rok 2022 - V letošním roce budeme dokončovat na starém fot-

balovém hřišti pumptrackovou dráhu, kterou bychom chtěli slav-
nostně otevřít při oslavách 90. výročí založení TJ Sokol. Měla by se 
uskutečnit 25. června. 

V současné době byla zahájena rekonstrukce ulic K Družstvu 
a  Dvořiště. Bylo požádáno o  dotaci na rekonstrukci ulice Nová 
a  Chaloupky. Žádáme obyvatele, pokud uvažují o  rekonstrukci 

nebo pořízení nových inženýrských sítí, 
aby tak učinili co nejdříve, a to ještě před 
započetím rekonstrukcí těchto ulic. 

Byla opět podaná žádost na rekon-
strukci kuchyně v  mateřské školce. Snad 
uspějeme. V  současné době se připravuje 
projektová dokumentace na rekonstrukci 
ulic Náves I, II, Dolní konec. Zde platí to-
též, pokud občané těchto ulic uvažují o bu-
dování přípojek inženýrských sítí, aby tak 
učinili co nejdříve. Připravujeme projekto-
vou dokumentaci na rekonstrukci parkovi-
ště na Návsi a úpravu parkoviště u  fotba-
lového hřiště. V  dalších letech plánujeme 
rekonstrukci ulic K Hřišti I, II. 

Připravujeme projektovou dokumen-
taci na půdní vestavbu ve škole, kde by 
vznikly pro děti nové třídy družiny. Ve 

školním roce 2021/2022 navštěvuje naši školu 48 žáků – 1. třída 
dvanáct žáků, 2. třída dvanáct žáků, 3. třída jedenáct žáků, 4. třída 
sedm žáků a v 5. třídě je šest žáků. V září by mělo nastoupit dvacet 
nových prvňáčků. Mateřskou školu navštěvuje 45 dětí. 

To je stručný výčet těch nejvýznamnějších investičních akcí 
a událostí. Teď se přesunu k věcem, které se nás všech každodenně 
týkají. V  první řadě bych chtěl vzpomenout zvýšení poplatku za 
svoz odpadu. Dlouhodobě je svoz odpadu obcí významně dotován, 
v loňském roce cca 300 Kč na osobu a rok. Jak jistě vidíte, dochází 
k velkému zdražování úplně všeho. Proto bylo nevyhnutelné tento 
poplatek navýšit na částku 600 Kč za osobu. Poplatek byl navýšen 
naposled před deseti lety. Abychom udrželi poplatek na co nejnižší 
úrovni, je nutné, aby se všichni občané intenzivně věnovali třídění 
odpadů. Od března byla zavedena služba pytlového svozu plastů od 
vašich domů, o kterém jste byli informováni informačním letákem.

Další, stále se opakující věcí, obtěžující mnoho občanů, je bez-
ohledné parkování automobilů na místních chodnících a komuni-
kacích. Není možné, abychom svým nevhodným parkováním ob-
těžovali své okolí. Každý má povinnost parkovat vozidlo na svém 
vlastním pozemku nebo na místech k tomu určených. Je sice pěkné 

Starosta obce Aleš Richtr 
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mít před svým domem pečlivě udržovanou předzahrádku, ale 
není možné současně obtěžovat okolí bezohledným parková-
ním. Pokud nemáte své automobily kde parkovat a nechcete se 
jich vzdát, použijte své předzahrádky na jejich parkování. Nebo 
další možností je otevřít vrata do svých dvorů a parkovat tam.

Další velmi nepříjemná věc je neukázněnost, ba až drzost 
některých majitelů psů, na které se množí čím dál častěji stíž-
nosti. Občané si stěžují na majitele, kteří při venčení pejsků po 
nich neuklízí exkrementy, které znečišťují jejich předzahrádky 
a chodníky. Pes má být veden na krátkém vodítku a v případě, 
že znečistí chodník, je povinnost toto uklidit. Nejhorší situace 
je na návsi před muzeem a v parku před školkou, kde si hráva-
jí děti a kde máme lavičky k odpočinku. Dokonce jsou i takoví 
majitelé, kteří psa vystrčí za dveře a  jen čekají na jeho návrat. 
S úklidem si už starost nedělají. 

Na podzim se uskuteční volby do zastupitelstva obce. Mějme 
na paměti, že žádné jiné volby neovlivní náš každodenní život 
tak významně jako volby komunální. Velmi důležitá je co nej-
vyšší volební účast, aby výsledek voleb byl obrazem vůle největ-
šího počtu občanů. Žádám všechny aktivní občany, kteří se chtě-
jí zapojit do dění v obci, aby kandidovali do obecního zastupitel-
stva. Je to nejlepší cesta, jak pomoci udělat naši obec krásnější.

Závěrem chci poděkovat všem zastupitelům obce za spolu-
práci v tomto volebním období. Mé velké poděkování patří čle-
nům všech spolků působících v obci, kteří svou obětavou prací 
pro všechny obyvatele zajišťují společenské dění v obci. 

Vám všem přeji příjemné prožití jara a léta.
Aleš Richtr, starosta obce



3

Jaro / 2022

Loňské Kateřinské hody s právem by se daly popsat jedním 
slovem. Vymodlené. I přes hrozbu zrušení akce vzhledem ke ko-
ronavirovým restrikcím se hody i dozvuky konaly a dočkaly se 
skvělých ohlasů. Hodový průvod se nesl ve znamení velmi dob-
ré nálady a počasí se také, bohudík, vydařilo. Účast na sobotní 
hodové zábavě byla, především díky mladším návštěvníkům, 
opět vysoká. Společně, s  úžasným výkonem Dechové hudby 
Boršičanka a Cimbálové muziky Harafica, nemohla zábava do-

padnout jinak než úspěchem. Na dozvuky nám trn z paty vy-
trhla skupina Hallo Band, která roztančila celý sál a  postarala 
se o  skvělou atmosféru celého večera. Za všechny stárky bych 
chtěl ještě jednou poděkovat jak výše zmíněným, tak i podstár-
kům a celé hodové chase za přípravu a spolupráci během hodů 
samotných. Poděkování patří rovněž sponzorům. Velmi jsme si 
hody užili a těšíme se, až po nás žezlo převezmou letošní stárci.

Jan Kadlček 

Mladší stárci Lukáš Malíček, Kristýna Havlíková, starší 
stárci Barbora Malíčková a Jan Kadlček. 

Starší stárek Jan Kadlček, podstárek Radim Šenkeřík, sta-
rosta Aleš Richtr a mladší stárek Lukáš Malíček. 

KATEŘINSKÉ HODY
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FAŠANK A POCHOVÁVÁNÍ BASY

Fašank v Huštěnovicích už pár let pořádá „fašankový výbor“.
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www.hustenovice.cz

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

USNESENÍ
Z 17. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA 
OBCE HUŠTĚNOVICE 

KONANÉHO DNE 1. 12. 2021

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 1/17/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje program veřejného zasedání.

Usnesení 2/17/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje prodej pozemku parcela čís-
lo 509/17 o výměře 50 m2, zapsaném 
na listu vlastnictví 1 pro obec Huště-
novice, ležícím v  katastrálním úze-
mí obce Huštěnovice, paní xxx xxx, 
bytem Huštěnovice xxx, 687 03. Za 
pozemek zaplatí 350 Kč za 1m2 a sou-
časně na ni přechází veškeré náklady 
a povinnosti spojené s převodem po-
zemku. 

Usnesení 3/17/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje starostu obce jako osobu 
oprávněnou k  úpravě rozpočtu obce 
rozpočtovým opatřením sestaveným 
k datu 31. 12. 2021.

Usnesení 4/17/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje střednědobý výhled roz-
počtu obce Huštěnovice na roky 2023 
a 2024.

Usnesení 5/17/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje na základě §84 odst. 2 písm. 
b) zákona
č. 128/2000 Sb., v platném znění, roz-
počet na rok 2022 jako schodkový. 
Příjmy jsou ve výši 11.684.000 Kč, 
výdaje jsou ve výši 23.257.000 Kč 
a  schodek je ve výši 11.573.000 Kč. 
Ke krytí tohoto schodku bude využit 
zůstatek na bankovním účtu, který byl 
k datu 31. 10. 2021 ve výši 30.589.411 
Kč. Jako závazné 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:

a)  V  případě přijetí účelově urče-
ných dotací, finančních příspěv-
ků a  darů jak na straně příjmů, 
tak na straně výdajů.

b)  V případě daně z příjmů právnic-
kých osob za obec jak na straně 
příjmů, tak na straně výdajů.

c)  V  případě nutného výdaje na 

zajištění chodu obce v  důsled-
ku havárie, stavu nouze, živelné 
pohromy. Dále na úhradu pokut, 
penále z rozhodnutí nadřízených 
orgánů a dohledů.

d)  V  případě přesunu finančních 
prostředků mezi závaznými uka-
zateli v  rámci příjmů nebo vý-
dajů, kdy nesmí dojít k navýšení 
celkových příjmů nebo celkových 
výdajů schváleného rozpočtu.

e)  V  případě přesunu finančních 
prostředků mezi rámcovými uka-
zateli (třída 5 a třída 6) v rozsahu 
závazného ukazatele (paragrafu), 
kdy nesmí dojít k navýšení celko-
vých příjmů nebo celkových vý-
dajů schváleného rozpočtu.

Usnesení 6/17/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje „Program rozvoje obce 
(místní program rozvoje venkova)“ 
pro obec Huštěnovice.

Usnesení 7/17/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje podání žádosti o  dotaci 
„Huštěnovice – Rekonstrukce školní 
kuchyně“ z podprogramu MMR, Pod-
pora obnovy a  rozvoje venkova pro 
rok 2022, Dotační titul E Rekonstruk-
ce a přestavba veřejných budov a sou-
hlasí se závazkem finanční spoluúčasti 
z rozpočtu obce v letech 2022 a 2023.

V letošním roce tři skupinky Tří králů vybraly ve sbírce re-
kordní částku 36.093 korun. DĚKUJEME.

Na hřbitově obec vysadila 90 smrčků jako náhradu za od-
straněné náletové keře a stromy při dráze.
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Usnesení 8/17/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje podání žádosti o  dotaci na 
akce „Obnova místních komunikací 
v obci Huštěnovice“ do Podprogramu 
MMR – 117D8210 – Podpora obnovy 
a rozvoje venkova.

Usnesení 9/17/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje Plánovací smlouvu.

Usnesení 10/17/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice vy-
dává Obecně závaznou vyhlášku obce 
Huštěnovice číslo 1/2021 o  místním 
poplatku za obecní systém odpadové-
ho hospodářství.

Usnesení 11/17/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice vy-
dává Obecně závaznou vyhlášku obce 
Huštěnovice číslo 2/2021 o stanovení 
obecního systému odpadového hos-
podářství.

Usnesení 12/17/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice sou-
hlasí s přijetím daru 1/6 podílu čísla 
popisného 8 a 1/6 podílu parcely číslo 
420 v k.ú. Huštěnovice, zapsaném na 
LV číslo 94 pro Katastrální úřad Zlín-
ského kraje, Katastrální pracoviště 
Uherské Hradiště. Dárce je paní xxx 
xxx, bytem Uherské Hradiště, xxx.

Usnesení 13/17/2021
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 

schvaluje rozpočtové opatření číslo 
10/2021. 

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 provedené úpravy roz-
počtu – rozpočtové opatření číslo 7, 
8 a 9/2021 a změnu rozpisu rozpočtu 
číslo 5, 6 a 7/2021.

Aleš Richtr, starosta
Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová, 

místostarostka

USNESENÍ
Z 18. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA 
OBCE HUŠTĚNOVICE

 KONANÉHO DNE 2. 3. 2022

Usnesení 1/18/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje program veřejného zasedá-
ní.

Usnesení 2/18/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje Smlouvu o  právu provést 
stavbu číslo 
3/2022-53200/PPS.

Usnesení 3/18/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 

schvaluje účetní odpisový plán pří-
spěvkové organizace Základní škola 
a mateřská škola Huštěnovice na rok 
2022.

Usnesení 4/18/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje poskytnutí neinvestiční do-
tace ve výši
150.000 Kč Tělovýchovné jednotě So-
kol Huštěnovice, IČ: 61704181. Sou-
časně schvaluje veřejnoprávní smlou-
vu o poskytnutí této dotace.

Usnesení 5/18/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 40.000 Kč Oblastní-
mu spolku ČČK Uherské Hradiště, 

IČ: 00426385, s  konečným určením 
pro Místní skupinu ČČK Huštěnovi-
ce. Současně schvaluje veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí této dotace.

Usnesení 6/18/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje poskytnutí finančního daru 
ve výši 2.000 Kč Českému svazu vče-
lařů, z.s., základní organizaci Traplice, 
se sídlem Traplice 404, 687 04, 
IČ: 65268415, formou darovací 
smlouvy.

Usnesení 7/18/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje Plán rozvoje sportu v obci.

Vánoční koncert s Kumpanovými muzikanty a sourozenci 
Baťkovými se uskutečnil po roční pauze, bohužel obavy ob-
čanů a covidová opatření zapříčinila menší účast než v le-
tech předešlých. 
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Usnesení 8/18/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje podání žádosti o  dotaci na 
akci „Modernizace fotbalového hři-
ště“ z  programu „Rozvoj místních 
sportovišť a  zázemí – Kabina 2021-
2025“ a souhlasí se závazkem finanční 
spoluúčasti z rozpočtu obce. 

Usnesení 9/18/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje rozpočtové opatření číslo 
1/2022. 

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 
11/2021.

Aleš Richtr, starosta
Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová, 

místostarostka

Na březnovém veřejném zasedání zastupitelů obce starosta 
Aleš Richtr poděkoval paní Aleně Bazalové za dlouholetou 
činnost kronikářky.

Na konci roku se paní Alena Bazalová rozhodla ukončit 
práci kronikářky. Paní Bazalová psala kroniku od roku 1997, 
celé čtvrtstoletí. 

Poctivě zapisovala dění v obci, shromáždila bohatou foto-
dokumentaci obce, ale také historii Kateřinských hodů. Mno-
ho informací zjistila o  našich osobnostech, na které dřívější 
kronikáři zapomněli. O generálu Králíčkovi nikdo u nás neměl 
tušení. Jako kronikářka byla na svém místě, kroniku psala s vel-
kou láskou k rodné obci a svým spoluobčanům. 

Paní Bazalová si dokonce našla svého nástupce. A jak mně 
sama řekla: „Možná jsem se některým lidem zdála občas zvě-
davá, možná otravná, ale jinak by kronikář nic nezaznamenal. 
Teď ráda, i když se slzou v oku, tu zvědavost a hlavně zodpo-
vědnost přenechám mladšímu kronikáři a vím, že bude ještě 
lepší než já.“ Novým kronikářem se stává Mgr. Jakub Veselý. 

Za její obětavou práci ji mnohokrát děkuji a  těším se na 
další spolupráci při přípravě Huštěnovského zpravodaje a mu-
zejních akcí. 

Aleš Richtr, starosta obce

PODĚKOVÁNÍ ALENĚ BAZALOVÉ ZA KRONIKÁŘSKOU PRÁCI

Mikuláš zavítal za dětmi také do kos-
tela sv. Anny. 

Mikulášské bruslení 
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K 1. červenci 2022 končí platnost papírových bankovek 
s úzkým proužkem v nominálních hodnotách 100 Kč, 200 
Kč, 500 Kč a 2000 Kč. Těmito bankovkami nebudete moci 
po 1. červenci 2022 platit.

Pokud u  vás zůstanou papírové bankovky s  úzkým 

proužkem i  po 1. červenci 2022, můžete je v  období od 
1. července 2022 až 30. června 2024 vyměnit na poklad-
nách všech úvěrových institucí. Bankovky mají výrazně 
užší stříbrný proužek, který vertikálně protíná bankovku. 
(ČNB)

NÁRODNÍ BANKA STAHUJE Z OBĚHU PAPÍROVÉ BANKOVKY S ÚZKÝM PROUŽKEM

Milada Obalová, účetní OÚ

VÝVOJ POČTU OBYVATEL V ROCE 2021
Počet obyvatel ČR k 1. 1. 2021 984 osob z toho 501 mužů, 483 žen 

Narodilo se 12 dětí z toho 3 chlapci, 9 dívek

Zemřelo 7 osob z toho 3 muži, 4 ženy

Přistěhovalo se 28 osob z toho 14 mužů, 14 žen

Odstěhovalo se 15 osob z toho 9 mužů, 6 žen

Počet obyvatel ČR k 1. 1. 2022 1002 osob z toho 506 mužů, 496 žen

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

Počet cizinců k 1. 1. 2022 12 osob z toho 6 mužů, 6 žen

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

50 osob

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ 2019 - 2022



9

Jaro / 2022

ROZPOČET OBCE HUŠTĚNOVICE NA ROK 2022

STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH OBCE HUŠTĚNOVICE
k 1. 1. 2022 byl 31.651.365,46 Kč  (k 1. 1. 2021 byl 24.652.302,- Kč)
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Odpady – finanční přehled rok 2021

Produkce odpadů (t)

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ORGANIZACÍM PŮSOBÍCÍCH V OBCI

            příjmy

Vybráno od občanů - poplatek za odpad    490.934,00 Kč

Poplatek za sběrný dvůr        19.600,00 Kč

Zpětný odběr za tříděný odpad       218.876,00 Kč

Celkem příjem        729.410,00 Kč

            výdaje

Celkem výdej za svoz odpadu    1.028.758,00 Kč

Doplatek obec celkem za rok 2021      299.348,00 Kč

Doplatek obec celkem za rok 2020      362.314,10 Kč

        2018    2019    2020    2021

Komunální odpad – svoz popelnice  202,318 203,264 228,675 223,396

Objemný odpad 

– sb. dvůr, komunál, matrace, atd.     28,8    32,72    45,06      29,42

Suť – sběrný dvůr      89,00    52,54    64,906   70,14

Dřevo – sběrný dvůr      12,88    13,6    20,2    15,48

Papír – kontejnery, sběrný dvůr    14,706   14,181   18,332   18,301

Sklo – kontejnery, sběrný dvůr    12,30    13,347   14,116   14,744

Plast – kontejnery, sběrný dvůr     17,137   17,997   20,168   20,319

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

Kovové obaly – kontejnery       1,198     1,517     2,173     2,238

Celkem odpad /t/    385,539 356,966 421,33  401,638

     2019  2020  2021  2022

TJ SOKOL     90.000 Kč 100.000 Kč 100.000 Kč 150.000 Kč

MS ČČK     20.000 Kč   20.000 Kč   20.000 Kč   40.000 Kč

Finanční dary občanům *   72.800 Kč   95.000 Kč  133.300 Kč 

Farnost Huštěnovice        0               0  100.000 Kč

Hodová chasa      36.500 Kč   nekonaly se    44.000 Kč

* Vítání občánků, nástup dětí do 1. tř., krojovaní při slavnostech vína
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Žádáme občany, aby přednostně k platbě poplatků využí-
vali platbu převodem.
Poplatek za odpad/osoba/rok: 600 Kč
Poplatek za odpad/senior nad 80 let/rok: 400 Kč
Poplatek za dítě v  roce narození: 0 Kč, od ledna dalšího 
roku 600 Kč

středa     14:00 – 15:30 hodin 
sobota       9:00 – 11:00 hodin

23. 04. 2022 – otevření sběrného dvora
06. 07. 2022 – sběrný dvůr uzavřen

PLATBA POPLATKU ZA SVOZ ODPADU A PSA PŘEVODEM

POZOR, ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY SBĚRNÉHO DVORA

TERMÍNY PYTLOVÉHO SVOZU PLASTŮ

Svoz bude začínat již v 6 hodin ráno, je třeba pytle nachys-
tat den dopředu. Do pytlů můžete ukládat především plas-
tové PET lahve – bílé, barevné, tetra pack (obaly od mlé-
ka a džusů) a  také Al plechovky od nápojů. Nepatří sem 
kovové obaly od konzerv. Všechny obaly musí být řádně 
zmáčknuty, pytle vždy plné a  řádně zavázané, aby nedo-
cházelo k rozfoukání odpadu po ulici. 
Na jednu domácnost bude přiděleno 10 ks pytlů na ka-
lendářní rok. Začátek výdeje pytlů na druhé pololetí bude 
ohlášen místním rozhlasem. Můžete použít i vlastní prů-
hledný igelitový pytel. 
Zapojení do pytlového svozu plastů je zcela dobrovolné 
a i nadále bude probíhat obvyklý svoz plastů ze sběrných 
míst v obci.

Pátek   22. dubna
Pondělí  23. května
Pondělí  20. června
Pondělí  18. července
Pondělí  29. srpna
Pondělí  26. září
Pondělí   17. října
Pondělí   28. listopadu
Pátek   23. prosince

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.

09. 07. 2022 – sběrný dvůr uzavřen
28. 09. 2022 – sběrný dvůr uzavřen
29. 10. 2022 – sběrný dvůr uzavřen
19. 11. 2022 – sběrný dvůr uzavřen
26. 11. 2022 – naposled otevřen

Naše knihovna je otevřena každé pondělí od 15 do 
18 hodin. Máme zde spoustu knih pro dospělé i pro děti. 
V  rámci výměnného fondu Knihovny B. B. Buchlovana 
v Uherském Hradišti si půjčujeme knihy pro naši knihov-
nu, a zajišťujeme tak čtenářům větší výběr. Na webových 
stránkách knihovny najdete online katalog, kde si můžete 
vyhledat požadované tituly a jejich dostupnost. Starší ob-
čané si mohou objednat knihy domů. Rádi jim je přinese-
me. Také nás můžete sledovat na Facebooku.

Ve spolupráci se Základní školou Huštěnovice se usku-
tečnila 1. dubna Noc s Andersenem. Dne 24. června 2022 
proběhne Pasování prvňáčků na čtenáře. 

Těšíme se na Vás
Irena Hlavačková, knihovnice 

INFORMACE Z KNIHOVNY
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Všichni se těšíme, zároveň i obáváme, jestli nám Miku-
láš něco nadělí. Děti ve školce mají ,,ČERTOVSKO AN-
DĚLSKÉ DOPOLEDNE“ a  ani letos tomu nebylo jinak. 
Všichni jsme se nastrojili do kostýmů - anděl, čert, dokon-
ce se objevil i jeden Mikuláš. Tančilo se, soutěžilo, ochut-
návaly se dobroty od maminek, které nám k této příleži-
tosti udělaly. Malí čertíci si postavili malé peklo, malovali 
a zlobivě si hráli, ale jenom jako. Větší čerti to měli těžší. 
Soutěžili v obouvání kopyt se zavázanýma očima, skocích 
v pytli, chůzi po papíru k cíli. Nechyběl ani tanec letkis na 
píseň Čert a Káča. Po veselém dopoledni přišla procházka 
a setkání s Mikulášem a Andělem u muzea. Některé děti se 
přestaly smát, protože Mikuláš otevřel velkou knihu, kde 
četl, co špatného, ale i pěkného se dětem od loňského roku 
podařilo. Někteří se musí polepšit v jídle, jiní ve zlobení, 
někteří by mohli naopak trochu zlobit a radovat se. Všem 
dětem Mikuláš nadělil balíček sladkostí, ale někteří museli 
slíbit, že se budou snažit polepšit.

Kde zůstal čert? To nikdo neví, asi v pohádce, kam také 
patří. V Huštěnovicích večer před svátkem sv. Mikuláše, 
prý z té pohádky vyleze a straší děti, které zlobily.  

Ivana Káňová, učitelka MŠ

CO VŠECHNO JSME ZVLÁDLI OD PODZIMU DO JARA?

MIKULÁŠ
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Nejen v Pekingu se v únoru konaly olympijské hry, také 
ve školce jsme jeden celý týden věnovali olympiádě. Na za-
čátku jsme si nejprve společně vytvořili olympijskou po-
chodeň a slíbili si, že budeme závodit tak, abychom nikomu 
neublížili, budeme dodržovat pravidla hry, nebudeme se 
posmívat slabším a budeme pomáhat ostatním. Potom jsme 
si vyrobili olympijské kruhy a děti se dozvěděly, že každá 

Naše MŠ se v tomto školním roce opět zapojila do pro-
jektu „Sněhuláci pro Afriku“. Protože jsme chtěli dětem 
přiblížit, kam budeme peníze vybrané v  rámci projektu 
posílat, rozhodli jsme se zařadit ve školce projektový den 
o Africe.

Na přípravě projektového dne se podílely všechny paní 
učitelky, které společně naplánovaly, jak bude celý den 
probíhat. Na základě dřívější velmi kladné spolupráce 
jsme oslovili Mgr. Lenku Pavelčíkovou z PC Trnka, která 
má program o Africe ve své nabídce výukových programů 
pro MŠ. Po vzájemné domluvě si paní Pavelčíková připra-
vila dva programy uzpůsobené věku dětí (jeden pro třídu 
mladších dětí a druhý pro předškoláky).

Před projektovým dnem jsme nakoupili výtvarný 
a pracovní materiál na tvoření v „duchu Afriky“ a objed-
nali Bobotubes perkusní hrací roury na africké muzicíro-
vání. Jedna z maminek nám přinesla odpadový materiál ze 
zaměstnání - kartonové role pro výrobu dešťových holí. Ve 
školce jsme měli z adventních kalendářů nasbírané prázd-
né obaly od překvapení z Kindervajíček na tvoření rum-
bakoulí. Dětem jsme připravili pracovní listy s tematikou 
afrických zvířat, nejmladším dětem omalovánky. 

Celý projektový den byl realizován v MŠ. Děti měly od 

barva zastupuje jeden kontinent. Postupně jsme si povídali 
o jednotlivých zimních sportech, vybavení sportovců. Ně-
které sporty jsme si improvizovaně vyzkoušely v podmín-
kách školky. Sportování děti bavilo nejvíc. Na konci týdne, 
stráveného v  olympijském duchu, přišla pro děti největší 
odměna, a to když získaly za své úsilí zlaté medaile.

Monika Bílová, vedoucí učitelka MŠ

rána přichystány centra aktivit. U jednoho stolečku tvořily 
rumbakoule, u druhého si děvčátka dekorovala barvička-
mi upravené papírové talíře „africké náhrdelníky“, u další-
ho děti vyplňovaly pracovní list. Na jednom stolečku byly 
připravené obrázky afrických zvířat, atlas zvířat pro děti 
otevřený na dvoustraně s Afrikou a ilustrovaná mapa Afri-
ky s otvíracími okénky, kde se chlapci a děvčátka dozvídali 
různé zajímavosti. U  ponku kluci zatloukali hřebíky do 
kartonové role, aby společně vytvořili dešťovou hůl. 

Po těchto činnostech jsme zařadili pohybovou chvilku. 
Děti měly podle rytmu rumbakoulí střídat běh s  chůzí. 
Následovaly pohybové improvizace zvířat, kdy děti dupa-
ly jako sloni, běžely jako gepardi, skákaly jako opice atd.  
Po svačince přišel na řadu bohatý, velmi pěkně připravený 
program Mgr. Lenky Pavelčíkové, plný zajímavého poví-
dání, ukázek a úkolů pro děti spojených s Afrikou. Men-
ší děti měly program kratší, a tak šly s paní učitelkou ven 
na malou vycházku, při níž v zásilkovně vyzvedly balíček 
„z Afriky“. Obě třídy dostaly sadu perkusních hracích tru-
bek, aby si mohly vyzkoušet zahrát „africké tóny“. 

Z nadšení dětí, jejich aktivního zapojení do veškerých 
činností během dne, radosti a pozorného vnímání všeho, 
co se během dne dělo, jsme usoudili, že se dětem tento pro-

OLYMPIÁDA VE ŠKOLCE

AFRIKA – PROJEKTOVÝ DEN V MŠ
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jektový den ve školce opravdu líbil. Projektový den splnil 
nad míru naše očekávání. Děti získaly zážitkovou formou 
spoustu nových poznatků o Africe. Vědomosti dětí z  to-
hoto projektového dne jsme využili i v následujícím týd-
nu, protože začaly olympijské hry, na kterých měla Afrika 
své sportovní zastoupení. Díky projektovému dnu si děti 

Ve čtvrtek 24. února jsme měli naplánovaný karneval 
ve školce, protože bylo období MASOPUSTU. Celý týden 
jsme si o tom s dětmi povídali a ve čtvrtek bylo vyvrchole-
ní. Děti již ráno přišly do tříd v maskách. Byly tam různé 
princezny, víly, filmoví hrdinové, rytíři a  spousta jiných 
krásných masek. Děti si hrály a po svačince jsme se sešli 
ve třídě Berušek, kde už na nás čekalo překvapení – kou-
zelník Waldini. Děti pomáhaly kouzlit a  za odměnu do-
stal každý balonek ve tvaru pejska nebo meče. Nejvíce se 

navíc osvojily dovednosti pro práci s některými materiály, 
náčiním a nářadím, rozvinuly si manuální zručnost. Pro 
některé chlapce bylo zpočátku zatlučení hřebíku těžkým 
oříškem.

 Monika Bílová, vedoucí učitelka MŠ

dětem líbilo vykouzlení živého holoubka z papírového. Po 
kouzelnickém představení následovala Karnevalová pro-
menáda masek s jejich představením. Během představová-
ní děti zjistily, že přišel „fašankový průvod“ masek ze ško-
ly. Děti ze školy nám zazpívaly a dostaly sladkou odměnu. 
Všichni, jak děti z MŠ, tak i ze ZŠ dostali sladkou odměnu 
v podobě bavorských vdolků, které jim připravily paní ku-
chařky. Tento den jsme si všichni společně pěkně užili.

Andrea Flíborová, učitelka MŠ

KARNEVAL V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Začátkem měsíce listopadu jsme 
s dětmi zavítali do Hostětína, kde na 
nás čekal výukový program o  jabl-
kách a moštu, který byl loni bohužel 
kvůli pandemii zrušen. Hostětín už 
děti znaly z  jarního výletu za pozná-
ním vůní, barev a zvuků lesa v okolí 
Hostětína. Tentokrát jsme měli pro-
gram přímo v  zázemí Ekocentra Ve-
ronica. Celý program se odehrával 
v zahradě a areálu ekocentra a počasí 
nám opravdu přálo. Na listopad bylo 
krásně teplo a slunečno. Děti se nejpr-
ve dozvěděly, z jakých druhů ovoce se 
dá udělat mošt a které odrůdy jablek 
jsou na moštování nejlepší. Ochutnaly 
různé odrůdy jablek a také se dozvě-
děly, jaké odrůdy už téměř vymizely, 
ale díky centrům jako je Veronica se 

VÝUKOVÝ PROGRAM O MOŠTOVÁNÍ OVOCE – „PIJU MOŠTY, CO TY?“
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Další z  výletů, které jsme s  žáky naší školy podnikli, 
byla návštěva vědecko-technického parku VIDA. Děti lá-
kal nejen vědecký park samotný, ale také delší cesta auto-
busem do Brna, která byla pro mnohé zážitkem. Oproti 
jiným podobným parkům nebo muzeím se VIDA liší tím, 
že si děti mohou bez obav na vše sáhnout a vše si vyzkou-
šet. Expozice se neustále mění, takže i děti, které sem už 
zavítaly s rodiči, měly opět co nového objevovat. Nejvíce 

V den, kdy žáci naší základní školy dostávali vysvědče-
ní, proběhlo školní kolo v recitační soutěži. Zúčastnili se 
ho všichni přítomní žáci. Soutěžilo se ve třech kategoriích.

V kategoii žáků třetího ročníku zvítězila Klára Zbrán-
ková. Druhé místo obsadil Max Petratur, a třetí příčka pa-
třila Dianě Richtrové. Symbolicky bylo vyhlášeno i čtvrté 
místo. Tentokrát patřilo Nikol Kročové. 

všechny zaujal vznik tornáda a start rakety, který dopro-
vázel hlasitý výbuch. Své si tu našli i obdivovatelé přírody, 
kde se mohli mikroskopy podívat na zvířecí nebo rostlin-
né preparáty. Velmi zajímavá byla i část, která ukazovala 
a vysvětlovala fungování lidského těla. Nakonec byla pro 
děti připravena Science show plná pokusů a experimentů. 

Vladimíra Šobáňová, učitelka ZŠ

Vítězkou v kategorii čtvrtých a pátých ročníků se stala 
Tereza Zbránková. Druhé místo obsadila Julie Šobáňová 
a třetí místo patřilo Vojtovi Zemkovi. Také v této kategorii 
bylo uděleno čtvrté místo – vybojovala si ho Kristýna Kul-
havá. Výše uvedeným žákům ještě jednou  blahopřejeme 
a všem dětem děkujeme za účast, snahu a velkou odvahu. 

Šárka Makówková, učitelka ZŠ

NÁVŠTĚVA VĚDECKO-TECHNICKÉHO PARKU VIDA

RECITAČNÍ SOUTĚŽ V ZŠ HUŠTĚNOVICE

naštěstí do našich zahrad a sadů opět vrací. Z ovoce děti 
nejvíce zaujala kdoule, která opravdu krásně voněla, a do-
zvěděli jsme se, že právě proto ji dříve používali do šatníků 
na provonění prádla. 

Po ochutnávce a ukázce jablíček jsme se přesunuli do 
staré sušičky ovoce. Děti si vyslechly, jak se ovoce sušilo 
dříve, když ještě nebyly elektrické sušičky ovoce. Samy si 
mohly i vyzkoušet, že švestka sušená ve staré sušárně vy-
tápěné dřevem chutnala opravdu lépe než ta z elektrické 
sušičky. 

Poslední část programu se dětem líbila nejvíce. Samy 
si mohly vyzkoušet sešrotovat a poté také ručně vylisovat 
jablečný mošt. Děti si moštem nakonec společně připily na 
zdraví a pochvalovaly si, jak dobrý mošt si vyrobily.

Vladimíra Šobáňová, učitelka ZŠ

Vojtěch Zemek, Kristýna Kulhavá, Julie Šobáňová a Tereza 
Zbránková

Max Petratur, Klára Zbránková, Diana Richtrová a Nikol 
Kročová
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V  půlce listopadu se naše nejmladší děti účastnily 
v rámci projektového dne Šablony II dvouhodinového cyk-
lu Muzikoterapie. Tématem projektu byla pohádka O dva-
nácti měsíčkách. Paní lektorka komunikovala s dětmi na 
téma hudby, zpěvu, hry na tělo, rozpoznání hudebních 
nástrojů. Děti v rámci dané pohádky vytvářely improvizo-

vanou skladbu pomocí terapeutických nástrojů laděných 
pentatonicky a kreativně řešily vzniklé situace v příběhu. 
Děti si také upevnily pozitivní vztah k hudbě, umění na-
slouchat a práci ve skupině. Dále rozvíjely jemnou moto-
riku při hraní na orffovy nástroje a terapeutické nástroje.

Kateřina Hradilová, učitelka ZŠ

MUZIKOTERAPIE VE ŠKOLE

Poslední lednový den je v naší škole významným nejen 
tím, že si děti odnášejí výsledky své pololetní práce, ale také 
se pravidelně v tento den koná školní kolo recitační soutě-
že. Volbu básní ponechaly paní učitelky na dětech a jejich 
rodičích, ale mnohé děti využily také možnost vybrat si 
svou báseň, či prozaický text ve škole. Své recitátorské do-
vednosti si pak mohli žáci vyzkoušet a vylepšit v třídním 
kole, které o  několik dní předcházelo samotnou recitač-
ní soutěž. Ta se konala ve dvou kategoriích. V  kategorii 
mladších žáků byly zastoupeny převážně básně pohádko-
vé, humorné, ale našla se i klasická z pera Karla Václava 
Raise. Přestože z počátku panovala mezi žáky tréma, brzy 
ji vystřídalo fandění a radost. Svou báseň zvládli odreci-
tovat nakonec všichni a odměnou jim byl potlesk a malá 

Hned po jarních prázdninách na naší škole proběhla 
soutěž Zazpívej slavíčku pro naše nejmenší žáčky. Děti si 
připravily svou oblíbenou písničku a samy nebo ve dvojici 
ji zazpívaly svým spolužákům. Některé děti zpívaly s do-
provodem klavíru, jiné zase a cappella. Někdo zpíval sólo, 
někteří vytvořili duet. 

A kdo se umístil se svou písničkou na stupních vítězů? 
Za výběr písně získala pochvalu a  odměnu Sárinka Pe-
traturová z první třídy. Na 1. a 2. místě se umístily a ceny 
získaly Anička Vašičková a  Josefínka Hrubošová. O  třetí 

sladká odměna. Pak ale nastala těžká chvíle pro paní uči-
telky v roli porotkyň, které měly rozhodnout o výsledcích 
soutěže. Po krátké poradě došlo ke shodě a v 1. ročníku 
se vítězkou stala Josefína Hrubošová, na druhém místě se 
umístil Michal Kulhavý, o  třetí místo se pak dělila Ester 
Maternová a Lukáš Kulhavý. Ve 2. ročníku se vítězkou sta-
la Veronika Maňásková, druhé místo obsadila Anna Vitás-
ková a třetí místo patřilo opět dvěma soutěžícím  -  Emě 
Kopčilové a Václavu Mišákovi. Na umístěné čekal diplom 
a drobná odměna. Na tomto místě patří poděkování všem 
dětem za poctivou přípravu a také jejich rodičům za spo-
lupráci. 

Markéta Vaňková, učitelka ZŠ

RECITAČNÍ SOUTĚŽ V 1. A 2. ROČNÍKU

ZAZPÍVEJ SLAVÍČKU

Veronika Maňásková, Anna Vitásková, Ema Kopčilová, 
Václav Mišák

Max Petratur, Sofie Kalinová, Nela Pitaschová, Jakub Prášil

Josefína Hrubošová, Michal Kulhavý, Ester Maternová, Lu-
káš Kulhavý
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Žáci třetího, čtvrtého a  pátého ročníku letos vyjeli 
s paní učitelkami za lyžováním do Osvětiman. Čekala je 
upravená sjezdovka a  pěkné ubytování v  přilehlém pen-
zionu.   

První den se děti seznámily s novým prostředím – uby-
tovaly se na penzionu a zahájily s paní učitelkami lyžová-
ní na svahu. Byly rozděleny do tří skupin podle zdatnosti. 
Družstvo zdatných lyžařů vedla paní učitelka Šobáňová. 
Děti si během lyžování rozvíjely své dosavadní lyžařské 
dovednosti. 

Druhé družstvo žáků, kteří se potřebovali doučit ně-
které kroky v  lyžování pak vedla paní učitelka Šárka 
Makówková. Dětem se vedlo dobře. Každým novým sje-
tím svahu se většina dětí zlepšovala v technice. 

Třetího družstva se ujala paní ředitelka. Děti učila zá-
kladům lyžování. Když se žák zlepšoval, tak byl přeřazen 
do druhého družstva. A dětem se opravdu dařilo. Po pře-
chodu do druhého družstva již využívaly vlek a kopec sjíž-
děly asi od poloviny. 

LYŽAŘSKÝ VÝJEZD DO SKI AREÁLU OSVĚTIMANY

místo se podělili Lukášek Kulhavý a Michálek Kulhavý. 
Mezi druháčky se nejlépe umístila Emička Kopčilová, 

Verunka Maňásková a Matýsek Pulkrábek. Diplom a  od-
měnu za svou písničku získal také Vašík Dudešek. 

Naši třeťáci, čtvrťáci a páťáci zpívali o týden později – 
mezi třeťáčky se nejlépe umístil Maxík Petratur, na dru-
hém místě skončila Nelinka Pitaschová spolu se Sofinkou 
Kalinovou. Třetí místo patřilo Kubíku Prášilovi. Z nejstar-
ších dětí si nejvyšší cenu odnesly Simonka Kováříková 
a Terezka Zbránková za společný duet, druhé místo si vy-
zpíval Vojta Zemek a na třetím místě se umístily Kristýnka 
Kulhavá společně s Julinkou Šobáňovou. 

Bez pochvaly a sladkosti ale neodešly ze soutěže žádné 
děti – všechny totiž zazpívaly, jak nejlépe uměly. A připra-
vily nám tak krásný kulturní zážitek, za což jim všem patří 
veliký dík.

Kateřina Hradilová, učitelka ZŠ

Ema Kopčilová, Veronika Maňásková, Matyáš Pulkrábek, 
Václav Dudešek

Vojtěch Zemek, Kristýna Kulhavá, Julie Šobáňová, Tereza 
Zbránková, Simona Kováříková 

Sára Petraturová, Anna Vašičková, Josefína Hrubošová, 
Lukáš Kulhavý, Ema Polášková, Michal Kulhavý

Tereza Zbránková, Kristýna Kulhavá, Julie Šobáňová, Ma-
tyáš Straka, Jakub Prášil, Vojtěch Zemek
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Druhý den se opět lyžovalo dopoledne i  odpoledne. 
Třetí den se děti dopoledne rozjezdily a pak si každý zajel 
na čas slalom, který pro ně paní učitelky připravily v pravé 
části svahu. Nejlepší sjezdaři byli oceněni diplomy a slad-
kou odměnou. 

Oba večery na penzionu strávily děti hraním společen-
ských her. Při těchto hrách se navzájem poznaly a za pěkná 
umístění dostaly diplomy. A kdo se neumístil, tak si odvá-
žel spoustu nezapomenutelných zážitků, na které se bude 
dlouho vzpomínat. Stravování na penzionu bylo kvalitní 
a dětem jídla chutnala. 

O týden později čekal stejný výjezd také žáky prvního 
a druhého ročníku. Náplň byla stejná. Lyžovali od rána do 
večera. Počasí bylo sice o trochu horší, ale za to svah měli 
jen pro sebe a  bylo to na nich znát. Ve středu již téměř 
všichni při slalomu napodobovali Ester Ledeckou. 

Teď se mohou děti těšit na další lyžařský výjezd, který 
bude příští zimu. 

Šárka Makówková, učitelka ZŠ

Nelly Straková, Jakub Králík, Václav Dudešek, Julie Van-
derková, Václav Mišák, Ema Kopčilová, Petr Mamula, dole 
Ester Maternová, Anna Vitásková, Lukáš Kulhavý, Nelly 
Straková

Poslední únorový čtvrtek se na naší škole nesl v duchu 
Masopustu – děti si do školy přinesly masky a v 10 hodin 
celá škola vyrazila na masopustní obchůzku obcí. První 
zastávkou byla školka, kde školáci zazpívali a ukázali se ve 
svých maskách. Všichni byli odměněni a pokračovalo se 
dál k paní Struhár, kde děti čekalo také občerstvení. Poté 
se průvod vydal k bytovkám, prošel Novou ulicí a pak zpět 

k  Obecnímu úřadu. Během celé obchůzky se děti zasta-
vovaly a  zpívaly u  domů natěšených rodičů a  prarodičů 
i  sousedů. Všichni měli pro děti přichystané sladkosti. 
Masopustní pochůzka se velmi vydařila i díky krásnému 
slunnému počasí. Děkujeme všem, kteří nám zpříjemnili 
náš Masopust.

Kateřina Hradilová, učitelka ZŠ

MASOPUST
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V tomto školním roce 2021/2022 nás ve školní družině 
provází téma „Letem pohádkovým světem  K. J. Erbena“. 
A proč právě pohádky? Pohádky jsou klíčové pro rozvoj 
dětské fantazie. Pohádka nebo báchorka je příběh, ve kte-
rém se objevují smyšlené postavy, jako jsou princezny, 
draci, čerti, vodníci, víly, skřítci nebo loupežníci. Oprav-
dová pohádka nebo příběh pro děti by měl končit šťastně. 
Na dětskou psychiku to má velmi dobrý vliv. Podle dobře 
skončených pohádek si dítě dokáže k lidem vytvořit klid-
nější, osobitější a radostnější vztah. V dřívějších dobách se 
pohádky vyprávěly. Nejčastěji v zimním období, kdy neby-
lo tolik práce nebo se po večerech dralo peří. Rodina nebo 
více vesničanů se sešlo v chaloupce a při lucerničce si vy-
právěli pohádky nebo pohádkové příběhy. A pohádky K. 
J. Erbena jsou pro děti poutavé a naučné. Zatím máme za 
sebou pět krásných pohádek. V říjnu to začalo Zlatovlás-
kou, listopadem nás provedli Dlouhý, Široký a Bystrozra-
ký. V prosinci nás navštívila Sněhurka se svými trpaslíky 
a v lednu jsme dali povel Hrnečku vař! Ještě budeme roz-
hodovat, co je důležitější, zda Rozum či Štěstí, dojdeme si 

s Plaváčkem pro Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Taky k nám 
zavítá Červená Karkulka a něco se dozvíme O žabce krá-
lovně. Pohádku si přečteme nebo zhlédneme na videu. 
Povídáme si o kladných a záporných vlastnostech postav 
a taky si postavy nebo výjevy z pohádky kreslíme. Při ně-
kterých proběhne i dramatizace. Dojde i na stavbu hradu 
z kostek. Děti mají velmi bujnou fantazii a pohádky v nich 
vyvolávají velké emoce. Je to pro ně jakýsi zázračný a kou-
zelný svět, do kterého smí vstoupit jen ony a dospělým je 
vstup zakázán. Proč děti tak milují pohádky? Možná pro-
to, že si ve vlastních představách vytvoří svoje smyšlené 
bytosti. Jelikož žijeme v  uspěchaném a  hektickém světě, 
naše děti stále věří na dobro a žijí si svůj pohádkový svět. 
Malé holčičky touží a sní o tom, jaké jsou krásné princezny 
v přenádherných šatech, a chlapečci stále chodí s mečem 
a  bojují s  drakem. Dětem těžko vysvětlíme, že pohádky 
a postavy z pohádek neexistují. Nechme je žít v jejich po-
hádkovém světě, dokud samy nepoznají, jak to doopravdy 
je.

Jitka Polášková, vychovatelka ŠD

CELOROČNÍ HRA I. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Adam Richtr, Lukáš Kulhavý, Petr Mamula, Jakub Králík, 
Ondřej Kovářík, Jonáš Polišenský, Václav Dudešek, Adam 
Bruštík, Michal Kulhavý

Julie Vanderková, Ester Maternová, Ema Polášková, Vero-
nika Maňásková, Josefína Hrubošová
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V září jsme s dětmi zahájili naše putování kolem světa. 
Startovali jsme Evropou, dozvěděli se, jak Evropu dělíme, 
prošli jsme jednotlivými státy. Ochutnali jsme slovenské 
sýry, švýcarskou čokoládu, i to, jak chutná Itálie – uvařili 
jsme si italské špagety. 

V  listopadu jsme se přesunuli za oceán. V  Severní 
Americe jsme se věnovali všeobecným informacím a ná-
sledně původnímu obyvatelstvu – Indiánům. Dozvěděli 
jsme se, jak žili a  žijí v  současnosti, také o  jejich oděvu, 
špercích, zbraních a tradicích. V Jižní Americe jsme si po-
věděli o jednotlivých státech. Díky sociálním sítím jsme se 
spojili s Čechem žijícím v Brazílii, který nám povykládal 
nejenom o Brazílii, ale i o dalších státech a jeho prostřed-
nictvím jsme se seznámili s  jeho brazilskou partnerkou. 
V teple Brazílie a v karnevalové náladě jsme před Vánoci 
zakončili rok 2021.

Rok 2022 jsme zahájili návštěvou nejchladnějšího kon-
tinentu – Antarktidy. Zjistili jsme, že zde jsou hlavně různí 
výzkumníci, žádní stabilní obyvatelé. Z chladného jižního 
pólu jsme se přesunuli na východ do Asie. Naučili jsme se 
vyrábět vějíře, které jsou tradičním doplňkem, zjistili jsme 
jaká je architektura, jaký je rozdíl mezi chudými a bohatý-
mi státy. Prostřednictvím fotografií a videí jsme nahlédli 
do hlavních měst, projeli se šinkanzenem, nahlédli jsme 
do asijské kuchyně. Abychom se pouze nekochali obrázky, 
tak jsme si s dětmi dopřáli i chuť Asie výrobou vlastního 
sushi, se kterým nám ochotně pomohla paní Struhár.

V následujícím pololetí nás čeká návštěva protinožců 
v Austrálii a na Novém Zélandu, Afrika a na závěr roku si 
oživíme, co jsme se dozvěděli a děti čeká soutěž o nejlep-
šího cestovatele. 

Držte nám palce, ať v tom světě nezabloudíme a vrátí-
me se zpátky domů. 

Iva Šajerová, vychovatelka ŠD

CELOROČNÍ HRA II. ODDĚLENÍ ŠD

Sára Petraturová, Nelly Straková, Daniela Mamulová, 
Anna Vašičková

V říjnu 2021 jsme se školní družinou navštívili Hipo-
centrum Koryčany. Děti byly rozděleny do dvou skupin. 1. 
a 2. třída měla program Milujeme domácí zvířata, 3. a 5. 
třída Rodný list stromu. Počasí nám ze začátku moc ne-
přálo, a tak oba programy začaly ve vnitřním prostoru.  

Mladší děti si povídaly o domácích zvířatech – psech, 
kočkách, ovcích a také o koních. Prohlédly si stáje a mohly 
si pohladit koně, kterého potom, co přestalo pršet, společ-
ně odvedly na pastvu.  

Byl to projekt společně připravený s paní Jarmilou Ulmanovou. V  tomto 
projektu se děti formou besedy dověděly, co to zdravý životní styl je. Děti se 
zapojovaly svými příspěvky do témat jídla, pohybu, života dětí jinde ve světě. 
Společně jsme si sestavili denní jídelníček. Děti se svěřovaly, že nesnídají a po 
první hodině už mají hlad. Nejraději by uvítaly na oběd jídla z fastfoodu. A řešil 
se i důležitý pohyb – sportování. Probrali jsme i bezpečnost při pobytu venku 
a taky první pomoc. Každý si na papírový talířek nakreslil nejoblíbenější jídlo.

Starší děti si nejprve nakreslily vlastní strom čtyř roč-
ních období, a když přestalo pršet, vyrazily do zámeckého 
parku. Zde se dozvěděly, jak se jednotlivé stromy jmenují, 
vyzkoušely si metodu zvanou frotáž listu a díky pracovním 
listům, které vypracovávaly, se naučily odhadnout stáří stro-
mu a pozorováním okolí zjistily, kdo v okolí stromu bydlí.

Na závěr si děti pověděly, co se vše dozvěděly a dostaly 
i malou odměnu. 

Iva Šajerová, vychovatelka ŠD

PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE V KORYČANECH

V 1. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY (DĚTI 1. A 2. ROČNÍKU) PROBÍHALY 
PROJEKTY MODERNÍHO VYUČOVÁNÍ: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
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S panem Bohuslavem Bazalou jsem domluvila návštěvu myslivecké chaty. 
Jelikož jsme obklopeni přírodou, chtěli jsme dětem přiblížit živou i  neživou 
přírodu v okolí obce. Seznámili jsme se s obyvateli polí, zahrad, lesů a vod. 
I když to byly jen vycpaniny, děti byly v udivení. Dověděli jsme se, kde jaké 
zvíře můžeme zahlédnout. Udělali jsme si malou vycházku k rybníku Mokřad 
a sledovali jsme zde divoké kachny. Pan starosta s panem Bazalou nám před-
vedli poslušnost loveckých psů. To byl zážitek. V družině jsme si povídali taky 
o ekologii a hlavně třídění odpadků. Poslouchali jsme i hlasy ptáků a vyrobili 
jsme si papírové krmítko. Taky jsme si četli příběhy myslivců, co zažili se zvířa-
ty nebo na posedu. Vymalovali jsme spoustu omalovánek na toto téma.

Jitka Polášková, vychovatelka ŠD

POVÍDKY Z MYSLIVNY

S  dětmi jsme si společně s  paní knihovnicí Irenou 
Hlavačkovou povídali o knihách v knihovně. Byly nadše-
né z  Ferdy mravence, brouka Pytlíka, Berušky. Pohádka 
O dvanácti měsíčkách byla pro ně známější. Viděli jsme ji 
na videu – Tři bratři. V družině si povídáme i o naší plane-
tě Zemi. Kniha Neználek na Měsíci nám dala pohádkový 
pohled na život na Měsíci. Udělali jsme návrhy na rakety 

a už jsme mohli letět do vesmíru. Z Pařezové chaloupky 
k  nám zavítal i  Křemílek s  Vochomůrkou. Tyto úsměv-
né a poučné příběhy se dětem moc líbily. A co by to byla 
knihovna bez Krtečka? Toho máme dokonce jako talisman 
na nástěnce. K pohádkám jsme připravili spoustu omalo-
vánek a taky kvízy.

POHÁDKY Z KNIHOVNY
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Začátkem školního roku jsme přivítali v  našem flor-
balovém týmu nové děti - Bruštík Adam, Králík Jakub, 
Kulhavý Michal, Kulhavý Lukáš, Richtr Adam, Materno-
vá Ester, Večerková Adriana, Čevela Adam, Mamula Petr, 
Straková Nelly, Pitaschová Nela, Kalinová Sofie, Straka 
Matyáš. Posilou našeho týmu jsou už delší dobu i  kluci 
Kodrlovi, Matouš a Štěpán.

Kroužek letos navštěvuje 29 dětí, občas se k nám přidají 
i  děti z  loňských ročníků. Jsme rádi, že kroužek funguje 
v tak hojném počtu dětí a bez vládních omezení.

Dne 13. 1. 2022 jsme pozvali tým Kudlovic na přátelský 
miniturnaj. Děti se při tomto turnaji připravovaly fyzicky 
i technicky na námi tak dlouho očekávaný Čeps Cup.

FLORBAL - SPORTOVNÍ KROUŽEK PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE

OKRESNÍ KOLO PROBĚHLO 26. LEDNA 2022 
VE SPORTOVNÍ HALE V KUNOVICÍCH.

Tým kluků: Kovářík Ondřej, Čevela Pavel, Kodrla Matouš, 
Zemek Vojtěch, Maňásek Ondřej, Prášil Jakub, Šmíd Pa-
vel. Kluci hráli proti Ostrožanům, Velehradu, Tigers ONV 
a Kudlovicím,  ale i přes velkou snahu skončili na 5. místě. 

Florbalisté se svými trenéry

Tým holek: Richtrová Diana, Večerková Zuzana, Kročová 
Nikol, Kulhavá Kristýna, Šobáňová Julie, Zbránková Tere-
za, Zbránková Klára, Kováříková Simona. Holky měly ve 
skupině Tygřice ONV a Ostrožanky, postoupily z 2. místa 
do krajského kola.

Tým holek: Večerková Zuzana, Kováříková Simona, 
Šobáňová Julie, Kulhavá Kristýna, Kročová Nikol, Richtro-
vá Diana, Pitaschová Nela. Zbytek týmu nám bohužel one-
mocněl (holky Zbránkovy a  Sofie Kalinová). Děkujeme 

všem dětem za účast.
Rodičům velké díky za pomoc při zajištění dopravy na 

turnaje.
 

KRAJSKÉ KOLO PROBĚHLO 18. ÚNORA 2022 
VE SPORTOVNÍ HALE V UHERSKÉM BRODĚ.

Zápasy:
Huštěnovice-Halenkovice 3:0
Pod Vinohrady-Huštěnovice 6:1
Holky z Ohrady-Huštěnovice 2:2
Luhačovice-Huštěnovice 3:1
Hradčovice-Huštěnovice 1:2
Ostrožanky-Huštěnovice 1:4

Konečná tabulka:
1. Ostrožanky
2. Pod Vinohrady Uh. Brod
3. Luhačky
4. Huštěnovice
5. Hradčovice
6. Holky z Ohrady
7. Halenkovice
8. Slušovice
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FARNOST

Miniparty pro holky za postup do kraje, kterou nám 
připravuje pan starosta Aleš Richtr.

Dále chystáme turnaj o  pohár starosty Huštěnovic, 
který proběhne koncem školního roku u nás v kulturním 
domě.

Nováčkům domlouváme samostatný zápas s Kudlovi-
cemi, který proběhne na školním hřišti v Huštěnovicích. 
Předpokládaný termín je květen 2022.

Také pokračujeme v soutěži o nejzajímavější obrázek - 

téma zvířata, vyhlášení vítězů proběhne po Velikonocích.
Poslední a pro nás největší akcí tohoto školního roku, 

by mohl být letní příměstský florbalový tábor, který by 
byl určitě velmi zajímavou zkušeností a  trenérskou teč-
kou. Pokud by tato akce nevyšla, uděláme florbalovou noc 
v kulturním domě.

Sportu zdar, florbalu zvlášť. 
Markéta a Zdeněk Klapilovi

A CO NÁS V BLÍZKÉ DOBĚ ČEKÁ?

Na přelomu roku 2021/2022 se na-
příč farnostmi v celé České republice 
konala Synoda, kterou inicioval v říj-
nu 2021 papež František. V úvodu si 
dovolím zběžně vysvětit, co to vlast-
ně ta Synoda je a  co je jejím cílem. 
Slovo Synoda představuje svolávání 
církevního shromáždění na různých 
úrovních a jejím cílem je zapojit více 
lidi z církevního společenství ve snaze 
sdílet své názory a  podněty vedoucí 
k rozvoji církve.

Náš duchovní správce otec Stani-
slav Matyáš ani chvilku neváhal a roz-
hodl se oslovit mladé huštěnovské far-
níky s cílem založit i u nás ve farnosti 
pracovní skupinu, která by se pro-
blematikou Synody zaobírala. Sesta-

vení takové pracovní skupiny 
nebylo vůbec jednoduché, ale 
nakonec se nám podařilo se-
stavit skupinu o  deseti lidech, 
kde byli zastoupeni jak mladí, 
tak starší farníci, a dokonce se 
zapojil i  jeden nepraktikují-
cí křesťan, což nám pomohlo 
získat náhled, jakým je huště-
novská farnost vnímána mimo 
místní křesťanskou komunitu.

Z  arcibiskupství nám byly 
zaslány podklady, které obsa-
hovaly i  témata k  řešení a  postupy, 
jak by měla setkání pracovní skupiny 
řešící Synodu vypadat. Celkem bylo 
na výběr z 10 témat a naše synodální 
skupina si vybrala téma „naslouchá-
ní“.

V  období prosinec 2021 až leden 
2022 proběhla celkem 3 setkání, kde 
se probíralo téma „naslouchání“. Je-
likož naše pracovní skupina byla, co 
se názoru týká, velmi rozmanitá, tak 
bych vám rád závěry z těchto setkání 
shrnul v  následujících několika od-
stavcích.

Z  řad nepraktikujících křesťanů 
vzešla myšlenka týkající se prezentace 
církve jako takové, tedy jakousi rekla-
mu či zviditelnění křesťanského spo-
lečenství. Ať prostřednictvím nového 
(farního) webu, nebo pořádáním akcí 
pro širší veřejnost, ať už věřící či nevě-
řící, popřípadě mobilní aplikací, kte-
rá by byla atraktivním nástrojem pro 
mladší generaci. Šlo především o cíle-

ní na mladou věkovou skupinu.
Díky schůzkám, které byly pořá-

dány na základě synodálního proce-
su, vzešly různé myšlenky jak zapojit 
do činností farnosti i  další farníky, 
nepraktikující katolíky nebo nevěří-
cí, a  to zejména pořádáním akcí pro 
rodiny s  dětmi. Cílem by mělo být 
hledat společná témata a  nabídnout 
ostatním svůj pohled na víru a Boha.

Jak jsem již napsal, téma „naslou-
chání“ bylo díky názorové různoro-
dosti naší skupiny probráno z mnoha 
různých pohledů. Synoda jako taková 
je jedna věc, ale život ve farnosti je 
věc druhá. A proto považuji vytvoření 
takové pracovní skupiny za přínosné 
zejména pro dění ve farnosti a hledá-
ní společného dialogu i s  lidmi, kteří 
do kostela nechodí nebo tam zavítají 
zřídkakdy.

Ing. Petr Straka, 
koordinátor 

za místní synodální skupinu

SYNODA ANEB JAK VZÁJEMNĚ NASLOUCHAT
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Ač je jaro v plném proudu, pokusíme se o jedno malé 
ohlédnutí zpět do času vánočního. Jsou totiž mezi námi 
malí hudební umělci a zpěváci, které je potřeba povzbudit 
a držet jim palce v jejich hudebním vzdělávání. Vynalože-
né úsilí totiž není vůbec malé, kolikrát to chce pořádnou 
dávku přemáhání, trpělivosti a taky odvahy vystoupit před 
lidmi.

V  neděli 26. prosince bylo svatého Štěpána. Čas vá-
noční koledy a zároveň svátek Svaté rodiny. Vzpomeňte, 
že loňské Vánoce byly trochu kratší, než bývají, někdy se 
ty sváteční dny trochu „srazí“ do podoby 2 v 1. Venku se 
už stmívalo a do vánočně nazdobeného kostela přicházely 
děti, jejich rodičové, babičky a  také ti, kteří se chtěli vá-
nočně naladit a zazpívat si. V kostele se uskutečnilo Zpí-
vání u jesliček. Obsah tohoto setkání se tvořil v průběhu. 

Na začátku zazpívala schola svůj malý vánoční repertoár 
a  pak následovaly další vánoční skladby v  podání dětí, 
které našly odvahu zahrát nebo zazpívat před celým kos-
telem svoji nacvičenou skladbu nebo koledu. Někteří se 
přihlásili dopředu, někteří přicházeli v průběhu. Tak např. 
jsme si vyslechli skladbu na klávesy, akordeon, tenor, ky-
taru, zazpívala skupina bratranců či sestřenic. Všichni byli 
vždy odměněni bouřlivým potleskem. Mezi jednotlivými 
vystoupeními se četlo několik dopisů dětí z  celého světa 
z knihy „Milý papeži Františku“ a některé úsměvné kur-
zívky Jana Skácela ze souboru Jedenáctý bílý kůň. Na závěr 
si pak společně všichni přítomní zazpívali několik vánoč-
ních koled s doprovodem varhan.(foto Julie Tomáštíková)

Radka Batůšková

NADĚJNÍ HUDEBNÍ UMĚLCI U JESLIČEK

K začátku jara se beze sporu tradičně váže řez stromů. 
V sobotu 5. března 2022 se proto sešla skupina farníků na 
farní zahradě, aby provedla její údržbu. Práce bylo spous-
ta, vládla dobrá nálada, počasí vyšlo a vše proběhlo podle 
plánu. Do práce se zapojili velcí i malí, traktor s vlečkou 

i  motorová pila. Díky všem, kteří přiložili ruku k  dílu 
a panu Zbránkovi za výborný oběd. Jelikož většina stromů 
na zahradě jsou švestky, nabízí se otázka, co s plody? Povi-
dla, slivovice…? Uvidíme na podzim.

Vojtěch Batůšek

BRIGÁDA NA FARNÍ ZAHRADĚ
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Pandemická nařízení omezovala nejen náš život osob-
ní, ale i spolkový. O zvěř se ovšem členové Mysliveckého 
spolku Huštěnovice – Sušice starali pečlivě jako v  jiných 
letech. Během celého roku prováděli opravy mysliveckého 
zařízení, čistili okolí krmelců a zásypů. Do těch v zimním 
období bylo pravidelně doplňováno krmivo, kde nesmí 
chybět sůl, která pomáhá zvěři při trávení. 

Každá honitba v okrese vystavuje svou odlovenou zvěř 
na okresní přehlídce trofejí, kde odborná komise posuzuje 
kvalitu hospodaření se zvěří. Pravidelně se zúčastňuje zá-
stupce našeho spolku okresního sněmu v Uherském Bro-
dě. Zde jsme obeznámeni s činností a zprávami na úrovni 

 V tomto roce 2022 si připomeneme vznik naší místní 
skupiny ČČK. Je to již 70 roků od data, kdy byla ustanove-
na základní organizace Českoslovenkého červeného kříže 
v Huštěnovicích, a to zásluhou zdravotníků paní učitelky 
Antonie Korvasové a Františka Kanyzy. V začátcích měla 
organizace 46 členů, z toho 12 dobrovolných zdravotníků, 
kteří prošli zdravotnickým kurzem. Členové poskytovali 
občanům první pomoc, na hřišti V Olší pořádali ukázky 
zdravotnické pohotovosti, kdy za účasti velkého počtu 
obyvatel je seznamovali se základními pravidly první po-
moci.

Do roku 1961 se nezachovaly žádné dokumenty o míst-
ní skupině a od roku 1961 jsou zápisy neúplné nebo zcela 
chybí. O hospodaření místní skupiny z těchto let se dokla-
dy také nedochovaly. Nelze s jistotou určit ani členy výbo-
ru. Pravděpodobně první předsedkyní byla paní učitelka 
Antonie Korvasová a  po ní pan Vojtěch Hasmanda. Od 
roku 1961 až do roku 1965 pracoval jako předseda Česko-
slovenského červeného kříže v Huštěnovicích pan Franti-

okresu i celorepublikově. 
Na myslivecké chatě proběhla beseda o myslivosti, péči 

o zvěř a padlo plno zvědavých otázek od žáků místní zá-
kladní školy, s vycházkou po revíru.

Zastihla nás ale i  smutná zpráva. Z našich řad odešel 
dlouholetý předseda mysliveckého spolku Ing. Doc. Čest-
mír Ondrůšek, Csc. Čest jeho památce.

V  současnosti má MS osm členů. Novým předsedou 
byl na mimořádné schůzi všemi hlasy odsouhlasen a zvo-
len Aleš Richtr.

Výbor  Mysliveckého spolku Huštěnovice – Sušice

šek Kanyza. Od roku 1966 do roku 1968 byla předsedkyní 
paní Růžena Varmužová. V letech 1969 až 1983 předsedal 
pan Štěpán Ondrůšek. Od roku 1984 do roku 1990 opět 
paní Růžena Varmužová a od roku 1991 do roku 2007 byla 
předsedkyní paní Jarmila Ulmanová, která byla v  roce 
2006 zvolena starostkou obce a  funkce předsedkyně se 
vzdala. Od roku 2007 je předsedkyní Ludmila Smýkalová.

V průběhu uplynulých sedmdesáti let se částečně mě-
nila náplň činnosti Červeného kříže. Do konce 80. let 
uplynulého století se činnost zaměřovala například na po-
moc tehdejším rozvojovým zemím, jako byly Nikaragua, 
Afghanistán, Řecko nebo Salvádor. Pořádaly se sbírky šat-
stva a  jiných věcí a také finanční příspěvky pro lidi žijící 
v těchto zemích.

Další činností bylo plnění brigádnických hodin, napří-
klad při směnách Národní fronty a  různých akcích „Z“. 
Určitě brigády věnované údržbě zeleně a parkových pro-
stor prospívaly vzhledu obce a  možná si toho i  lidé více 
vážili.

MYSLIVECKÝ SPOLEK HUŠTĚNOVICE – SUŠICE

70 LET OD ZALOŽENÍ MS ČČK HUŠTĚNOVICE

Václav Kolomazník, Štěpán Ondrůšek, Aleš Richtr, Jaroslav Králík Martin Richtr
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Také významnou akcí býval sběr léčivých bylin. Ve sta-
rých záznamech je přesně vedeno, kolik kilogramů kdo 
nasbíral. Každý druh bylin se musel sušit, skladovat a pře-
pravovat jinak, podle předem stanoveného návodu.

Další zajímavou činností té doby byla tzv. příprava ob-
čanů na stáří. Byly to různé přednášky věnované jednotli-
vým tématům a lidé po čtyřicátém roku svého života se už 
seznamovali s nástrahami stáří. Byli tak dostatečně s před-
stihem připraveni na problémy, které s sebou toto období 
života přináší. Dnešní čtyřicátníci si ani nemají čas připus-
tit, že nějaké stáří bude, protože je doba prostě trošku jiná.

S  postupem času a  změnami ve společnosti se mění 
také činnost a dá se říci i náplň naší organizace. Dřívější 
potřeby první pomoci dnes plní větší dostupnost rychlé 
záchranné služby. Ale základní znalosti předlékařské prv-
ní pomoci by měly získávat už děti. Je mnoho případů, kdy 
i laická první pomoc přispěje k záchraně života. V součas-

nosti naše místní skupina pořádá v průběhu roku školení 
první pomoci jak pro děti, tak i pro dospělé, různé kultur-
ní akce i tábory pro děti.

V  době, kdy propukla covidová pandemie, se členky 
snažily šitím roušek zásobovat všechny, kdo je potřebo-
vali.  V minulém roce, kdy jih Moravy postihla přírodní 
pohroma v podobě tornáda, jsme nakoupily potřebné věci 
a dopravily je do postižených oblastí.

V těchto posledních týdnech se snažíme pomáhat orga-
nizovat různé sbírky jak finanční, tak i materiální na zmír-
nění dopadů války na Ukrajině. Ve spolupráci s krajským 
oblastním spolkem jsme odeslaly potřebné věci do Prahy, 
přispíváme také do zlínského centra pomoci, odkud je tato 
pomoc poskytována všem potřebným.

Děkujeme dárcům, kteří pomohli a stále pomáhají li-
dem postiženým přírodními i válečnými katastrofami.

Ludmila Smýkalová, předsedkyně MS ČČK

SDRUŽENÍ RODIČŮ

Neformální huštěnovský spolek Sdružení rodičů v so-
botu 30. října uspořádal již třetí sázení stromků v Huště-
novicích. Díky příznivé epidemiologické situaci jsme nyní 
mohli pozvat i širokou veřejnost. Počasí nám přálo a velmi 
nás potěšila hojná účast pomocníků, díky kterým jsme vy-
sázeli, ošetřili a zalili během jednoho slunného dopoledne 
13 stromků (6 jabloní a 7 třešní). Stromky byly zakoupeny 
za peníze, které jsme utržili během zahradnických burz 
v  roce 2020 a  za občerstvení na Moštování v  roce 2021. 

Jabloně jsme vysázeli u fotbalového hřiště a třešně za há-
jenkou. Věříme, že jsme vybrali zdravé a silné jedince, kte-
rým se bude v Huštěnovicích dobře dařit. Letos na jaře se 
budeme věnovat péči o již vysazené stromy a doufáme, že 
na podzim k nim s vaší pomocí přibudou další. Pokud víte 
o místě v Huštěnovicích, kde byste novou výsadbu uvítali, 
neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: rodice.hustenovi-
ce@seznam.cz.

Za Sdružení rodičů Eliška Dudešková 

ŘÍJNOVÉ SÁZENÍ OVOCNÝCH STROMŮ

Již druhým rokem do Huštěnovic 
zavítal sv. Martin na bílém koni při 
příležitosti svého svátku. Za poslechu 
svatomartinských písní z  obecního 
rozhlasu objel na koni celou vesni-
ci, u školy předal světlo ze své lucer-
ny paní ředitelce Daňhelové, aby zde 
ještě chvíli svítilo u dveří a děti si jej 

mohly přenést ve vlastních lucernách 
do svých domovů. Toto symbolické 
světlo nám má připomínat, že když jej 
začíná být venku nedostatek, je potře-
ba si pěstovat to své vnitřní. 

Na jednoduchý svatomartinský 
happening navazovala Svatomartin-
ská soutěž pro děti ze školy a školky, 

SVATOMARTINSKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI ZE ZŠ A MŠ

kterou uspořádalo Sdružení rodičů ve 
spolupráci se ZŠ a  MŠ Huštěnovice. 
Děti ze školky měly za úkol jakko-
li ztvárnit Martinův plášť dle svých 
představ. Úkolem pro školáky pak 
bylo navázat na svatomartinský odkaz 
a popsat svou zkušenost s pomocí ci-
zímu člověku. Ve školce se zúčastnilo 
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5 a ve škole 7 dětí. Všichni zúčastnění 
dostali odměnu, kterou financovalo 
Sdružení rodičů z prodeje občerstve-
ní. Podívejte se, jak si děti s tímto za-
dáním poradily.

Za Sdružení rodičů 
Eliška Dudešková 

František Dvořáček v Martinově 
plášti.

Při návštěvě Jeseníků jsme si vyšlápli na Kralický Sněž-
ník. Při jeho výstupu jsme zahlédli značku horské služby, 
na které bylo telefonní číslo. Mamince jsem říkal, ať si čís-
lo zapamatuje, kdybychom ho náhodou potřebovali. Ušli 
jsme pár metrů a potkali jsme dvě starší paní, jedna ležela 
na zemi a druhá stála u ní. Bylo vidět, že potřebují pomoc. 
Šli jsme k nim a ptali jsme se, co se stalo. Paní nám říkala, 
že seskakovala z velkého kamene a při seskoku špatně do-
šlápla a zvrtla si kotník. Potřebovaly naši pomoc, neznaly 
číslo na horskou službu a nikdo v okolí nebyl. Terén byl 

velmi kamenitý a cesta zpátky byla daleko. Řekl jsem ma-
mince, že potřebujeme na záchranu číslo na horskou služ-
bu, které bylo na cedulce, kterou jsme viděli po cestě. Běžel 
jsem asi 200 metrů zpět, kde jsem telefonní číslo horské 
služby viděl naposledy a vyfotil ho. Když jsem doběhl zpět, 
maminka na toto číslo zavolala a přivolala horskou službu. 
Záchranáři přijeli asi za 20 minut. Paní byly rády a moc 
nám děkovaly za pomoc. Já jsem měl dobrý pocit, že jsem 
někomu mohl pomoct.

Matyáš Bolf

POMOC CIZÍMU ČLOVĚKU

22. ledna bylo vzpomenuto 160. výročí narození gene-
rála Rudolfa Králíčka.

Od obecního úřadu se vydal průvod v čele se starostou 
Alešem Richtrem, místostarostkou Vladimírou Šobáňo-
vou, zastupiteli obce a místními i přespolními občany na 
místní hřbitov. V dobových uniformách se položení věnce 
k  pamětní desce zúčastnili členové Spolku vojenské his-
torie Von Macenau, z. s. ve Zlíně a členové Sboru unifor-
movaných ostrostřelců z Kroměříže. Z historických zbraní 
byly vypáleny čestné salvy.

Generál Rudolf Králíček byl významný velitel rakous-
ko-uherských vojsk, nositelem Císařského řádu železné 
koruny I. třídy, rytíř Leopoldova řádu a Řádu železné ko-
runy III. třídy, držitel Vojenského záslužného kříže, Vo-
jenské záslužné medaile s  červenou stuhou, Vojenského 
služebního odznaku II. třídy pro důstojníky, Jubilejní pa-
mětní medaile pro brannou moc, Vojenského jubilejního 
kříže a Mariánského kříže Řádu německých rytířů.

„Žádný voják českého a moravského původu, ani Sve-
tozar Boroëvić von Bojna, vrchní velitel rakousko-uherské 
armády, se Císařským řádem železné koruny I. třídy ne-
mohl pochlubit,“ řekl Radovan Jančář, ředitel Knihovny 
Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.

V roce 2016 byla u Pomníku padlým obětem 1. sv. vál-
ky generálu Rudolfu Králíčkovi odhalena pamětní deska 
při příležitosti 70. výročí úmrtí.

GEN. RUDOLF KRÁLÍČEK (*9. 1. 1862, †4. 1. 1946)
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Jindřich Erazim Vitásek (*26. 7. 1817, †17. 3. 1897)
V letošním roce vzpomeneme jeho 205. výročí naroze-
ní a 125. výročí úmrtí.

P. Jakub Hudeček (*15. 9. 1871, †18. 1. 1937)
V lednu uplynulo 85 let od úmrtí.

P. Rudolf Matěna (*14. 3. 1912, †2. 10. 1972)
Letos si připomínáme 110. výročí narození a 50. výročí 
úmrtí.

Jan Býček (*12. 1. 1867, †15. 9. 1952)
Vzpomínáme 155. výročí narození a 70. výročí úmrtí 

Major Hynek Býček (*8. 1. 1898, †10. 9. 1992)
V záři si připomeneme 30. výročí úmrtí legendy česko-
slovenských dostihů.

Akad. malíř Antonín Sládek (*29. 10. 1942, †31. 10. 
2009)
V  měsíci říjnu si připomeneme 80. výročí narození 
akad. malíře Antonína Sládka. 

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V LETOŠNÍM ROCE
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAROZENÉ DĚTI V ROCE 2021
 
Isabela Bártková
Štěpánka Kusáková
Aneta Lukšová
Lucie Nožičková
Terezie Pospíšilová
Anna Rozehnalová
Vilém Šima
Natálie Výstupová
Eduard Hlaváček
Filip Sentl
Zoja Laštovičková

Sofie Chrástková 

JUBILANTI V ROCE 2022

90 let
Kadarová Ludmila  

85 let
Cigánková Libuše 
Kadlec Zdeněk  
Macháčková Františka 
Zlámalíková Milena
Kadlčková Anežka
Pastorek Alois
 
80 let 
Hastíková Libuše 
Habáňová Karla  
Hrdinová Miroslava 
Vojtěšková Růžena 
Rybnikářová Helena

75 let
Čevelová Hana  
Čevela František
Grebeňová Marie
Hrubošová Marie
Káňová Marie
Kaštovská Gabriela
Korvasová Marie
Malinová Libuše
Polášková Terezie

ZEMŘELÍ OBČANÉ V ROCE 2021 

Jiří Čevela
František Číhal
Olga Kadarová
Štefan Pecha
Jana Smětáková
Libuše Smýkalová
Zdeňka Šimková 

Pernička Miroslav
Švajka Stanislav
Kryška Zdeněk

70 let 
Blahová Antonie 
Býček Svatopluk
Černá Marie
Dvořáčková Eva
Perničková Jana
Polášková Miroslava
Štajnar Antonín
Tománek Josef
Zetíková Marta
Zouhar Oldřich
Slezák Josef
Haferník Pavel
Kovaříková Blažena
Štefka Zdeněk
Konečný František

Kvůli nepříznivé covidové situaci je již druhý rok 
nejstarším jubilujícím spoluobčanům (80, 85 a 90 let) 
z  rukou starosty Aleše Richtra předáno blahopřání 
s dárkem v jejich domovech. 

Předešlá léta blahopřání probíhalo při besedě s dů-
chodci v kulturním domě.
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TJ SOKOL – MLÁDEŽ 

TJ Sokol Huštěnovice v letošním roce slaví výročí 90 
let od svého založení. V průběhu slavnostního roku bude 
konáno několik akcí, a to nejen pro naše malé fotbalisty, 
ale i pro jejich sourozence a rodiče. 

Nejprve se budeme věnovat mládeži. V současné době 
jsou děti rozděleny do tří věkových kategorií. Nejmladší 
kategorie – předpřípravka, která ještě nehraje žádné sou-
těžní zápasy se připravuje pod vedením trenéra Rostisla-
va Zlámalíka ml. Děti se schází v jarním, letním a pod-
zimním období dvakrát týdně na hřišti v Huštěnovicích 
a v zimním období jednou týdně v kulturním domě. Děti 
se učí základům fotbalových technik a hrají různé pohy-
bové hry. 

Starší  kategorie – přípravka, která už hraje své sou-
těžní zápasy v Okresní soutěži okresu Uherské Hradiště, 
se připravuje pod vedením trenéra Davida Kulhavého. 
Děti se schází v jarním, letním a podzimním období dva-
krát týdně na hřišti v Huštěnovicích a v zimním období 
jednou týdně v kulturním domě. Děti už mají za sebou 
několik sportovních utkání s různými výsledky. Vždy ov-
šem mají radost z každého zápasu a z každého úspěchu. 

Nejstarší kategorie – mladší žáci se připravují pod ve-
dením trenérů Petra Malenovského a Jana Hruboše. Děti 
jsou účastníky Okresního přeboru mladších žáků okre-
su Uherské Hradiště. Schází se v  jarním, letním a pod-
zimním období dvakrát týdně na hřišti v Huštěnovicích 
a v zimním období jednou týdně v kulturním domě. Děti 
dosahují rozdílných výsledků, podstatné však je, že mají 
z každého utkání a z každého úspěchu radost. Utkání be-
rou už velmi soutěživě. 

Přijďte se na naše děti podívat na hřiště v Olší, ať už na 
trénink a nebo na některé soutěžní utkání.

V  rámci oslav výročí 90 let od založení našeho klu-
bu bude pro děti i dospělé uspořádáno několik sportov-
ních a kulturních akcí. Nejprve v sobotu dne 14. května 
proběhne zájezd do ZOO Ostrava, na který jsou zváni 

i sourozenci našich malých fotbalistů a jejich rodiče. Dále 
v sobotu dne 25. června bude hlavní program oslav 90. 
výročí, který se bude konat v  našem areálu. Proběhne 
sportovní odpoledne, kde se můžete těšit na utkání jak 
našich dětí, tak i dospělých. Odpoledne bude ukončeno 
taneční zábavou. A na závěr v době od 1. srpna do 5. srp-
na proběhne na hřišti v Huštěnovicích fotbalové soustře-
dění našich dětí. Průběh celého týdne bude zaměřen na 
zdokonalování fotbalových dovedností našich dětí a po-
hybové hry. Navštíví nás profesionální trenér FAČR a je-
den den bude uspořádán výlet na lodi po Baťově kanále. 

Snad bude letošní rok bez jakýchkoliv omezení a bude 
možné děti, jejich sourozence, rodiče i spoluobčany po-
těšit naší sportovní a kulturní aktivitou. 

Mgr. Petr Malenovský, jednatel TJ Sokol

Trenéři David Kulhavý, Rostislav Zlámalík, Kristýna Kul-
havá, Julie Šobáňová, Diana Richtrová, Jakub Prášil, Pavel 
Šmíd, Karel Volf, Ondřej Maňásek, Ondřej Kovářík, Matyáš 
Pulkrábek. Prostřední řada Adam Vrána, Matyáš Kohout, 
Michal Šobáň, Michal Kulhavý, Vendula Čermáková, Vin-
cent Zlámalík. Dolní řada Ondřej Slezák, Jan Šmíd, Filip 
Bosák, Lukáš Kulhavý, Antonín Kaštovský, Filip Grebeníček.
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Jarní fotbalová sezóna v  roce 2021 byla dlouhou dobu 
v očekávání, zdali s ohledem na koronavirová opatření bude 
možné její zahájení. Bohužel platnost opatření se neustále 
prodlužovala, až bylo nakonec vedení soutěže donuceno jar-
ní část sezóny zrušit a anulovat tak již druhý fotbalový ročník 
po sobě. Nezbývalo tedy, než doufat, že v létě se situace opět 
zlepší a nový ročník bude moci odstartovat. 

Stalo se a vzhledem ke zlepšení epidemiologické situace 
v  letních měsících bylo umožněno opět zahájit amatérské 
fotbalové soutěže v  tradičním termínu a bez výrazně větší-
ho omezení. Před zahájením nové sezóny se nám podařilo 
získat několik posil, když k  nám nejprve ze Starého Města 
zamířili Lukáš Ošívka a Jan Zajíc. Během rozběhnuté sezóny 
se nám podařilo ještě získat dva hráče, když k nám na půl-
roční hostování ze Zlechova zamířil Filip Mazůrek a po delší 
odmlce se k fotbalu vrátil Jiří Melichárek. Bohužel nezůstalo 
jen u příchodů, ale došlo i k několika odchodům. V případě 
Richarda Vaďury a Matěje Jegly došlo k přestupu do jiných 
mužstev, tak v  případě Mariana Maňáska a  Jiřího Zambala 
došlo k ukončení hráčské kariéry.

Nový soutěžní ročník 2021/2022 jsme zahájili pohárovým 
utkání na hřišti Dolního Němčí „B“. V  tomto utkání jsme 
vždy dotahovali, když nejprve na 1:1 srovnal Lukáš Ošívka 
a  na 2:2 vyrovnal veterán Petr Malenovský, který nastoupil 
k soutěžnímu utkání po několika letech.  Utkání tak dospě-
lo až k rozstřelu v podobě pokutových kopů, ve kterém naše 
mužstvo zvítězilo 3:5, celkově tedy vyhrálo 2:3 z pohledu do-
mácích a postoupilo do dalšího kola poháru okresního fot-
balového svazu. V osmifinále poháru jsme zavítali na půdu 
týmu Hluku „B“. V tomto utkání se nám však příliš nedařilo, 
když naše mužstvo podlehlo soupeři 3:1 a vypadlo z poháru. 
Autorem našeho jediného gólu byl Lukáš Ošívka. 

Další neděli po pohárovém utkání naše mužstvo čekalo 

již první soutěžní utkání nového ročníku okresní fotbalové 
soutěže, ke kterému náš tým zavítal na hřiště Záhorovic. Toto 
utkání jsme zahájili více než dobře, když po brankách Jiřího 
Melichárka a Lubomíra Puškáče jsme již v 16. minutě vedli 
0:2. Soupeři se sice ještě do konce prvního poločasu podařilo 
snížit na 1:2, ale v 72. minutě rozhodl o konečném výsledku 
utkání 1:3 pro naše mužstvo Dalibor Hastík. Povzbuzeni ví-
tězstvím v prvním kole nové sezóny jsme s očekáváním shlí-
želi k dalšímu utkání, kdy jsme na domácí půdě přivítali silný 
tým Prakšic - Pašovic. Utkání jsme začali dobře a po brance 
Jiřího Melichárka jsme vyhráli první poločas 1:0. Ve druhém 
poločase jsme však podali špatný výkon, čehož soupeř vyu-
žil, zápas dvěma góly otočil a utkání tak skončilo v náš ne-
prospěch 1:2. Neúspěch v  tomto zápase hodilo mužstvo za 
hlavu a chuť si spravilo hned v dalším utkání, tentokrát na 
hřišti Nezdenic. První poločas vyšel mužstvu více než dobře, 
když po brankách Lukáše Ošívky, Marka Stříteckého a  Lu-
bomíra Puškáče vedlo v  poločase 0:3. Ve druhém poločase 
došlo k určitému uspokojení z naší strany a domácí dokázali 
zápas ještě zdramatizovat. Nakonec jsme však vedení uháji-
li, přidali ještě dvě branky Filipem Mazůrkem a Daliborem 
Hastíkem, a  nakonec po dramatickém závěru zvítězili 4:5 
z pohledu domácích.

V  dalším domácím utkání jsme přivítali nevyzpytatelný 

TJ SOKOL - MUŽI

Horní řada: Marek Střítecký, Jan Trňák, Denis Hrdina, Antonín Šimon (trenér), David Kulhavý (vedoucí mužstva), 
Petr Konečný, Jan Zajíc, Petr Kanyza, Jan Petrželka, Ondřej Adamík, Pavel Čechmánek ml. 
Dolní řada zleva: Lukáš Grebeň, Lubomír Puškáč
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tým Strání „B“, což se potvrdilo i v samotném zápase. Soupeř 
posílen několika hráči A-mužstva, hrajícího o  několik třid 
výše, potvrdil své kvality a zcela zaslouženě zvítězil. V prvním 
poločase vyhrál jednoznačně 0:4, načež ve druhém poločase 
jsme dokázali pouze zkorigovat skóre po brankách Petra Ka-
nyzy a Jiřího Melichárka na konečných 2:5 v náš neprospěch. 
Nevydařený zápas se bohužel podepsal na výkonu mužstva 
v dalším zápase, kdy jsme zavítali na půdu Kněžpole. V tom-
to zápase jsme celou dobu tahali za kratší konec a nakonec 
prohráli 2:0. Možnost na reparát mělo mužstvo o týden poz-
ději v dalším domácím utkání, kdy jsme doma přivítali v té 
době poslední tým tabulky z Bílovic. Bohužel tento zápas se 
nám vůbec nevydařil a patrně i v důsledku podcenění soupe-
ře jsme prohráli 1:2. Autorem naší jediné branky byl Lukáš 
Ošívka.

Po nevydařených výsledcích z posledních kol nás v dalším 
kole čekal další těžký soupeř, když jsme zavítali na horkou 
půdu týmu z  Březové. Naše mužstvo v  tomto utkání před-
vedlo zcela jiný výkon než v předešlých utkáních a po vyhra-
ném poločase 0:1 nakonec zvítězilo 0:2 a odvezlo si z Březové 
velmi cenné 3 body. Autorem obou branek v  tomto utkání 
byl Jan Trňák. V dalším utkání jsme na domácí půdě přivítali 
zvučného soupeře, a  to tým 1. FC Slovácko „C“. Soupeř se 
v tu dobu nacházel na čelních příčkách tabulky a do utkání 
vstoupil lépe, když se již v páté minutě ujal vedení 0:1. Na-
šemu týmu se však ještě do poločasu podařilo vývoj zápasu 
otočit, a tak se šlo v poločase po brankách Marka Stříteckého 
a Lukáše Grebeně do kabin za stavu 2:1 pro naše mužstvo. Ve 
druhém poločase naše mužstvo přidalo ještě jednu branku 
Janem Trňákem a nakonec pro mnohé překvapivě zvítězilo 
3:1. Vítězství v  tomto utkání chtělo naše mužstvo potvrdit 
dalším bodovým ziskem, tentokrát na půdě týmu Havřic, kde 
se nám v posledních letech příliš nedařilo. Tentokrát bylo vše 
jinak a  naše mužstvo bylo po celý zápas lepším mužstvem 
a po brance Petra Konečného se v 64. minutě ujalo zaslouže-
ného vedení 0:1. Mužstvo mělo v zápase ještě několik dalších 
vyložených šancí, které však bohužel nedokázalo využít, což 
se později ukázalo osudným, když domácí v samém závěru 
vsítili branku a  vyrovnali na konečných 1:1. Ze hřiště sou-
peře jsme si sice odvezli cenný bod, ale po průběhu utkání 
to byla hodně hořká remíza. Chuť si však mužstvo spravilo 
hned v dalším utkání, kdy na své půdě přivítalo tým z Jaro-
šova. V tomto utkání jsme po brankách Jana Trňáka a Lukáše 
Ošívky z prvního poločasu zvítězili 2:0 a do tabulky si při-
psali další cenné 3 body. V  dalším týdnu jsme měli zavítat 
na hřiště týmu z Nedakonic, soupeř však požádal o přelože-
ní zápasu až na konec podzimní části sezony, a  tak se naše 
mužstvo připravovalo na další domácí zápas, kdy jsme na 
naší půdě přivítali mužstvo z  Březolup. Do tohoto zápasu 
jsme vstupovali jako mírní favorité, a  to se nám i  podařilo 
potvrdit. Nejprve skóre zápasu otevřel ve 12. minutě Marek 
Střítecký a druhý gól přidal Lukáš Grebeň. Soupeř ještě stačil 
do poločasu vsítit jeden gól, a tak se šlo do šaten za stavu 2:1 
pro naše mužstvo. Ve druhém poločase se nám podařilo ještě 
skóre navýšit, když se podruhé v zápase trefil Marek Střítecký. 
Soupeř stačil v samotném závěru už jen zkorigovat výsledek 
utkání na konečných 3:2 v náš prospěch. 

Po dalším vítězství mělo mužstvo před sebou už jen dvě 
poslední utkání podzimní části sezóny. Prvním z nich bylo 

sousedské derby na půdě Babic. K tomuto utkání sice odjíž-
dělo naše mužstvo povzbuzeno solidními výsledky z  před-
chozích kol, ale bohužel také značně zdecimované zraněním 
hráčů. Absence několika důležitých hráčů se bohužel proje-
vila i v samotném utkání a naše mužstvo nakonec prohrálo 
1:0. Jak již bylo zmíněno dříve, posledním utkáním podzimní 
části sezóny bylo odložené utkání na půdě Nedakonic. Bo-
hužel i k tomuto utkání zajíždělo mužstvo ve značně zdeci-
mované sestavě, což se projevilo i  v  samotném zápase, kdy 
se domácí ujali vedení již 8. minutě z pokutového kopu. I po 
zbytek poločasu byli domácí lepším mužstvem a bylo štěstím, 
že se v poločase odcházelo do šaten jen za stavu 1:0 pro do-
mácí. Bohužel ani druhý poločas nezačal z našeho pohledu 
příliš dobře a soupeř ve 47. minutě zvýšil své vedení na 2:0. 
Od této chvíle jako by se domácí hráči nechali uchlácholit 
výsledkem a naše mužstvo se začalo dostávat do brankových 
příležitostí, když se nakonec v  87. minutě prosadil Marek 
Střítecký a  snížil na 2:1. Bohužel se našemu mužstvu přes 
enormní snahu v závěru utkání nepodařilo vsítit vyrovnávací 
branku a tak utkání nakonec skončilo 2:1 ve prospěch domá-
cích Nedakonic. 

Po podzimní části sezóny naše mužstvo nakonec získalo 
19 bodů a  skočilo na 8. místě. Přípravu na jarní část sezó-
ny zahájilo na konci ledna a celá příprava pak vyvrcholila na 
začátku března čtyřdenním soustředěním na Břestku. Snad 
mužstvo správným způsobem zúročí celou zimní přípravu, 
na jaře bude opět bavit své fanoušky povedenými výkony, vy-
varuje se záchranářským potížím a potvrdí tak svou přísluš-
nost v okresním přeboru.

Zdravíme z hodiny aerobiku. Přijďte si s námi zacvičit pro 
zábavu, relax a kondici. Cvičíme každé pondělí od 18.30 do 
19.30 hodin ve velkém sále kulturního domu. Vezměte si s se-
bou sportovní obuv a oblečení, ručník, pití a dobrou náladu. 
Vstupné 50 korun. Těší se na Vás Petra Vanderková
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Bylo nás moc kamarádů. Mys-
lím tým kamarádů, s  kerýma sem 
vyrůstál. Třeba takový Jožka Krajan, 
zvaný „ulej“. Protože když došél na 
besedu, povidá ulej mě. Tata na to: 
jenom ulej, nevíš jak je v kom, ať po 
ránu otráví červa. Nebo druhá mož-
nosť: ať mu odpráhne na prsách.

Další kamarádi Mira Gajdošík, 
Vojta Škrabal ženatý na Březové, to už 
je skoro Slovensko, jak říkáme Kančí 
hory. 

Práce sme doma měli každý dosť, 
když sem došél ze školy a uviděl ten 
napsaný lístek, aj sem trošku zahřešíl. 
Ale opatrně, kdyby to slyšel stařeček, 
dostál sem po čuni a udělál kotrmelec. 

Ale poďme dál. Vojta Škrabal har-
monikář samouk, co sme pěsniček 
přezpívali, ale hlavně sme sa štycho-
vali:  slyšéls tůto nebo tůto? 

Hrávalo se většinů u  Králíkového 
na lavce pod hrůšků na dolním konci. 
Měli jsme tak asi 16 až 18 roků. Schá-
zalo sa tam aj hodně tetiček a strýčků, 
srandy sme užili, pěsniček přezpívali, 
jabčáku popili, ale už teď enom vzpo-
mínky máme. 

Tetka Fana Kadarka a tetka Vavře-
níkova nám dávaly školu sexu. Dnes 

Rybární, kterýsi strýček jél s  konima 
zapřahlíma do bryčky, kůřili viržín-
ko, práskali fůsama a seděli jak měch 
otrub. „Strýčku, odkáď jedete?“ ptali 
sme sa jich. „Co je vám po tom, pas-
gřivci“.  Ale když sme sa optali po 
žňách, odpovídali strýček „Toš přece 
z Houštěnovic“. Eště šla jedna taková 
průpovídka, když už bylo po žňách: 
„Odsedněte mojí ženě, ona je z Hou-
štěnovic“. 

Ale dnes už dost, ať mám co plkat 
příště. 

se budeme učit stehnomatiku nebo že 
by vyšší rozkračovací? Nám to bylo 
jedno, akorát sme měli uši nastrážené, 
aby nám neco neutéklo. Zasmíli sme 
sa a Vojta zmáčkl měchy a už sa zpí-
valo. Toš dáme si tů našu. A kerů? No 
přece tů našu: „Hačačů, hačačů, mám 
frajárku Kaču, chcel sem ju opáčit, 
dala sa do plaču, duša moja.“ A stačí, 
táto pěsnička má aspoň dvacet slok, 
nestačíl by nám papír.

Když jsme tak besedovali a  zpí-
vali, často se zastavíl „Kádek“. Jožka 
Kadara, sůsed vedle od Králíků, rád 
se k nám přidál a zazpívál. Když bratr 
Jožka stavíl barák, „Kádek“ býl dvorní 
zedník. Býl dlůho svobodný mláde-
nec, takový nežeňa. Ale podařilo sa, 
jedna děvčica z  Vlčnova ho uhnala 
a v 39 rokoch se ožénil. Jožkovi Kada-
rovi jsme také říkali „stará“. Možná to 
bylo pěsničků, kerů rád notovál. 

„Stará lehni, sukně zvedni, ukaž 
nám tů kyticu a  já ti tam našrubuju 
pohraniční municu.

Stará lehla, sukně zvedla, ukázala 
motýla a já ji tam našrubovál pohra-
ničního kurýra.“

Sedláci nebo lidé aj méň urození 
jezdili do Hradišťa po lůkách až do 

STRÝC SLÁVA VZPOMÍNÁ NA ZPÍVÁNÍ PO DĚDINĚ
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Sofie Chrástková, Eduard Hlaváček a Filip Sentl se svými rodiči. Starosta Aleš Richtr jim předal finanční dar ve výši pěti tisíc 
korun, hračku a maminkám kytičku. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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Morena – symbol zimy - byla vynesena ze vsi, zapálená 
a vhozená po proudu do Baťova kanálu.

V muzeu na děti čekala místostarostka Vladimíra Šobáňo-
vá s rukodělnou dílničkou. V rukou šikovných dětí kamín-
ky měnily svou podobu

Figurínu Moreny mají na starosti už pěknou řádku let 
Anička, Ivanka a Taťána Smětákovy a k nim se v krojích 
přidávají děvčátka z folklorního kroužku Marenky. V prů-
vodu jich bylo více, na fotografii s Morenou je Verunka 
Maňásková, Julinka Šobáňová a  Kristýnka Kulhavá.

Zpět děti přinesly starostovi Aleši Richtrovy létečko – sym-
bol jara. Ten všechny obdaroval velkým čokoládovým za-
jíčkem.

VYNÁŠENÍ MORENY
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BESEDA S DŮCHODCI

Besedování proběhlo 20. března za účasti asi padesáti seni-
orů. Během celého nedělního odpoledne o  dobrou náladu se 
postarali muzikanti z cimbálové muziky Pozdní sběr a  jako za 
mlada si s nimi zahrál pan Emil Gablas. Starosta Aleš Richtr od-

povídal na zvědavé otázky občanů a přítomným byl představen 
nový kronikář obce Mgr. Jakub Veselý.  Případné kronikářské 
náměty pište na e-mail: kronika@hustenovice.cz


