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Čas běží a léta nám všem přibývají. Z le-
tošních nejstarších jubilantů se setkání zú-
častnila paní Milena Zlámalíková a pan Sta-
nislav Tománek. Milými a vítanými Huště-
novjáky jste nám úplně všichni, bez rozdílu 
věku a bez rozdílu, zda jste se v Huštěnovi-
cích narodili nebo se k nám přestěhovali. 

Přátelské setkání mnohým připomnělo 
vzpomínky na dobu svého dětství, škol-
ní léta a jak se v naší obci tehdy žilo. Byla 
jim umožněna projížďka bryčkou po jejich 
rodišti. Vzpomínky umocnilo prostředí 
místního muzea, kde se besedovalo až do 
večerních hodin. 

K dobré náladě přispěla Country kapela 
Štrůdl a  samozřejmě ochutnávka burčáku, 
ovocného moštu a jablečných výrobků. 

Na závěr přejeme všem rodákům a jubi-
lantům do dalšího života následující: 

„Žijte ve zdraví, chraňte svoje štěstí 
pohledem čistým jako den. Žijte bez bolů 
do pozdního stáří, ať je usměvavý váš  
každý den.“

 
Dovolte malý dovětek na úplný závěr. Le-

tos nás zaskočilo chladné počasí, v  loňském 
roce jsme seděli s krátkým rukávem. Nedo-
vedeme předvídat, ba ani meteorologové se 
netrefí do předpovědi. Přivítání bylo před 
muzeem, kde si pro návštěvníky připravily 
program děti ze školy a školky. Do muzea by 
se všechny nevešly a pokazit vystoupení dě-
tem nelze. Snad se nám podařilo zlepšit pr-
votní rozhořčení některých tím, že následně 
vás čekalo vyhřáté muzeum. 

A  ještě něco. Na setkání můžete přijít 
i  bez pozvánky a  kdykoliv. Seznamy máme 
jen od vašich spolužáků a někteří jste chodili 
o rok později, takže sem tam se najde někdo, 
kdo místo v roce jubilea je pozvaný až další 
rok. 

SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILUJÍCÍCH OBČANŮ
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Ročník 1937 – Stanislav Tománek, Milena Zlámalíková 
/Kraváčková/, starosta Aleš Richtr

Ročník 1947 – Antonín Unger, František Čevela, Hana 
Čevelová /Ulmanová/, Marie Bartošová /Palánková/, 
Libuše Malinová, Miroslav Pernička, Věra Novotná /Ba-
zalová/, Marie Pavelková /Dovrtělová/, Marie Hrubošo-
vá /Tomáštíková/, Marie Jansková /Malinová/, Gabriela 
Kaštovská /Číhalová/, Zdeněk Kryška

Ročník 1957 – Ludmila Slezáková, Libuše Remešová, 
Věra Volfová /Kubinová/, Stanislav Kočenda, Ludmila 
Dovrtělová /Cacková/, Josef Hastík, Zdeněk Hruboš, 
Marta Číhalová

Besedovalo se v muzejní „stodole“

Jitka Polášková, Jana Bělohradová, 
Zdeněk Pelka, Rostislav Zlámalík, 
Jindřiška Štěrbová a Hana Špalková

Country kapela Štrůdl v  muzejní 
„kuchyni“

Ročník 1942 – Libuše Hastíková /Kadarová/, Josef 
Kašpárek, Miroslava Hrdinová /Hastíková/, Jarmila Hej- 
dová /Býčková/

Ročník 1952 - František Konečný, Eva Dvořáčková 
/Adamíková/, Marie Černá, Antonie Blahová /Kolářo-
vá/, Zdeněk Štefka, Jana Majerová /Gabrielová/, Josef 
Slezák, Jana Perničková, Pavel Haferník

Ročník 1962 – Vlastimil Smýkal, Rostislav Zlámalík, 
Hana Špalková, Ludmila Smýkalová, Alena Klajnová  
/Veselá/, Eva Vavrušová /Zálešáková/, Jitka Polášková  
/Hrůzková/, Jindřiška Štěrbová /Škrabalová/

FOTOGALERIE JUBILANTŮ – ŠKODA, ŽE SE VŠICHNI NECHTĚLI FOTOGRAFOVAT
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Měsíc po zahájení nového školního roku a padesát let 
od otevření nové budovy mateřské školy přijal starosta 
obce Aleš Richtr v obřadní síni obecního úřadu její sou-
časné i bývalé pedagožky a zaměstnance.

„Přesně 1. října 1972 vstoupily první děti, první učitel-
ky do budovy mateřské školy. Naše škola byla krásná teh-
dy a je krásná i dnes. K narozeninám patří dárky a přání. 
Škola dostala k  padesáti letům jako dárek zbrusu novou 
kuchyň, s nejmodernějším vybavením. 

Mnohem více dárků dostanou děti od svých paní učite-
lek. Nemám na mysli materiální dárky, ale dárky v podobě 
milého a  laskavého přístupu k dětem, nápadů a uskuteč-
něných akcí. 

K padesátým narozeninám škole přeji, aby se dožila sta 
let v co nejlepší kondici, bez velkých oprav, aby do ní cho-
dilo hodně spokojených dětí, aby se mohla chlubit mno-
ha úspěchy, tak jako dosud.“ To jsou slova starosty Aleše 
Richtra pronesená k hostům. 

Alena Bazalová

Předsedkyně kulturního výboru OÚ Edita Šimová před-
stavila starostovi obce Aleši Richtrovi přítomné hosty.

Zleva Marie Koudelníčková, ředitelka ZŠ a MŠ Jana Daňhelová, Barbora Pulkrábková, Ivana Káňová, Věra Jakšíková, 
starosta obce Aleš Richtr, Zdeňka Kylhofová, Marie Hořínková, Eva Dvořáčková, Alena Petrželková
Zleva Jitka Šimíková, Jana Zemánková, Hana Špalková, zástupkyně ředitelky pro MŠ Monika Bílová, Andrea Flíbo-
rová, Anna Surá, Eva Bednaříková, Antonie Blahová, předsedkyně kulturního výboru OÚ Edita Šimová a Kateřina 
Gachová.

PADESÁT LET MATEŘSKÉ ŠKOLY V HUŠTĚNOVICÍCH

Starosta Aleš Richtr předává květinu a pamětní list sou-
časné zástupkyni ředitelky pro MŠ Monice Bílové.
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První ředitelkou v  nové školce ve školním roce 
1972/1973 byla paní Marie Hořínková, která se přišla 
podívat po padesáti letech na místo činu. První učitelky 
byly Pavla Vodicová a Milada Hanáčková. Jako kuchař-
ka paní Štěpánka Černá a vedoucí jídelny paní Bronisla-
va Karafiátová.

Paní Antonie Blahová, paní učitelka Andrea Flíborová, 
zástupkyně ředitelky pro MŠ Monika Bílová, bývalá ře-
ditelka ZŠ a MŠ Jitka Šimíková a kuchařka paní Zdenka 
Kylhofová.
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www.hustenovice.cz

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 

KONANÉ VE DNECH 23. A 24. ZÁŘÍ 2022 V HUŠTĚNOVICÍCH
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Ing. Lucie Kulhavá, Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová – místostarostka, Aleš Richtr – starosta obce, Ing. Kateřina Zlámalí-
ková, Edita Šimová, Mgr. Jiří Silný, Mgr. Jakub Veselý, Ing. Jaroslav Králík, Ph.D. a Ing. Josef Slezák.

Volební komise ve složení – zleva: 
Ing. Petr Adamčík, Ing. Rudolf Mike-
rásek (předseda), Veronika Batůšková, 
Jana Urbancová, Helena Maňásková, 
Jarmila Ulmanová, Danuše Havalová 
(místopředsedkyně), Milada Obalová 
(zapisovatelka).

Z 800 možných voličů přistoupilo 
k urně 496, což je 62% účast. 

V  úterý 11. října úderem 18. hodiny bylo zahájeno 
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Huštěnovice. Sta-
rostou obce byl jednohlasně zvolen Aleš Richtr, místosta-
rostkou Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová. 

Aleš Richtr je zvolen na čtvrté volební období. Před 
ním byl od roku 1945 nejdéle ve funkci Josef Kučera, a to 
tři volební období. 

USTAVUJÍCÍ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
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dával hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a  radní pro 
digitalizaci Jiří Jaroš. 

Huštěnovice jako vítěz krajského kola postoupily do 
kola celostátního, ale tam už jsme tolik štěstí neměli. Le-
tošní vítězství o titul nejlepších webových stránek nebylo 
první. Před deseti lety v roce 2012 jsme se rovněž umístili 
na 1. místě. Je to pro nás velký úspěch. 

„Vyhlášení soutěže je možné zhlédnout na YouTube pod 
heslem ´Ocenění nejlepších webových stránek Zlatý Erb´.“ 

 Alena Bazalová

21. dubna 2022 při slavnostním ceremoniálu na Kraj-
ském úřadě Zlínského kraje byly vyhlášeny výsledky sou-
těže o nejlepší webové stránky měst a obcí. Porota kladla 
důraz na informační hodnotu pro občany a pro návštěv-
níky obce. Je důležité mít kvalitní internetovou prezentaci 
obce. Soutěž Zlatý erb právě napomáhá k inspiraci a po-
rovnání s jinými obcemi a městy. 

Starosta obce Aleš Richtr, dnes už bývalá kronikářka 
Alena Bazalová a zástupce ImperialMedia Michael Šopík 
převzali pro naši obec ocenění za 1. místo. Ocenění pře-

NEJLEPŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY OBCÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Druhý den dopoledne starosta a místostarostka obce po-
ložili kytici květů k Pomníku padlých v 1. sv. válce na místním 
hřbitově, kde je také pamětní deska generála Rudolfa Králíčka. 

Nejen zastupitelé obce v tento významný den vzpomenou 
výročí položením květin, ale i mnozí občané, kteří v době duši-
ček u pomníku rozsvěcují svíčky a tiše vzpomínají.

Oslava Dne vzniku Československa je již pár let v Huštěno-
vicích rozdělena do dvou dnů. V den výročí od základní ško-
ly vyšel průvod děti s lampionky k rodnému domu legionáře 
Antonína Smětáka, na němž je umístěna jeho pamětní deska. 
Byla položena kytice květů a průvod se ubíral k muzeu, kde ná-
sledoval ohňostroj. Pro děti bylo v interiéru muzea odehráno 
loutkové divadlo. 

28. ŘÍJEN – DEN VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
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USNESENÍ Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZO

USNESENÍ
Z 19. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA
 OBCE HUŠTĚNOVICE 

KONANÉHO DNE 22. 6. 2022

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze doku-
mentu z důvodu dodržení přiměřenosti roz-
sahu zveřejňovaných osobních údajů podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění.

Usnesení 1/19/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
program veřejného zasedání.

Usnesení 2/19/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
závěrečný účet obce Huštěnovice za rok 
2021 včetně zprávy o  výsledku přezkou-
mání hospodaření za rok 2021 vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad.

Usnesení 3/19/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
účetní závěrku obce Huštěnovice za rok 
2021 sestavenou k datu 31. 12. 2021.

Usnesení 4/19/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvalu-
je hospodářský výsledek příspěvkové or-
ganizace Základní škola a mateřská škola 
Huštěnovice za rok 2021 a souhlasí s pře-
vodem celého zisku ve výši 14.031,73 Kč 
do rezervního fondu. 

Usnesení 5/19/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
účetní závěrku příspěvkové organizace Zá-
kladní škola a mateřská škola Huštěnovice 
za rok 2021, sestavenou k datu 31. 12. 2021.

Usnesení 6/19/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč  
Moravskému rybářskému svazu, z. s., po-
bočnému spolku Uherské Hradiště, U Mo-
ravy 852, Mařatice, 686 01, IČ: 00557323, 
s konečným určením pro Místní skupinu 
Babice, formou darovací smlouvy.

Usnesení 7/19/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
poskytnutí investiční dotace ve výši 
100.000 Kč Římskokatolické farnosti 
Huštěnovice, Huštěnovice 175, 687 03, 
IČ: 46254960. Současně schvaluje veřej-
noprávní smlouvu o poskytnutí této dota-
ce.

Usnesení 8/19/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene číslo OT-001030075730/
001-MPEL.

Usnesení 9/19/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
dodatek číslo 001/2021 ke smlouvě číslo 
1030016665/003 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene.

Usnesení 10/19/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
přijetí finančního daru ve výši 31.180 Kč 
od paní xxx xxx, bytem xxx, xxx, formou 
darovací smlouvy. 

Usnesení 11/19/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje Dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo na 
Pumptrackovou dráhu v obci Huštěnovice. 
Zhotovitel firma Hydro Gas Manufacture, 
s.r.o., Poděbradova 1069/35, 702 00 Ostra-
va-Moravská Ostrava, IČ: 26792699, tak 
bude fakturovat celkovou částku za dílo ve 
výši 4.741.604,07 Kč a původní schválená 
nabídková cena se zvyšuje o 752.216,95 Kč 
včetně DPH. 

Usnesení 12/19/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo na 
Rekonstrukci místních komunikací v obci 
Huštěnovice pro firmu SVS-CORRECT, 
spol. s  r.o., Bílovice 513, 687 12 Bílovice, 
IČ: 25513141.

Usnesení 13/19/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo na Re-
konstrukci chodníků v  obci Huštěnovice 
pro firmu SVS-CORRECT, spol. s r.o., Bí-
lovice 513, 687 12 Bílovice, IČ: 25513141.

Usnesení 14/19/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
Provozní řád pumptrackové dráhy.

Usnesení 15/19/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje výsledek výběrového řízení na akci 
Rekonstrukce školní kuchyně pro firmu 
KODRLA s.r.o, Huštěnovice 363, 687 03,  
IČ: 25547453, s  nabídkovou cenou 
4.254.525 Kč včetně DPH.

Usnesení 16/19/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
rozpočtové opatření číslo 7/2022. 

Poznámka do usnesení:
•	 Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere na vě-

domí zprávu o činnosti starosty obce a kont-
rolu usnesení z minulého veřejného zasedání.

•	 Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere na vě-
domí počet 9 členů Zastupitelstva obce Huš-
těnovice pro volební období 2022-2026.

•	 Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere na vě-
domí provedené úpravy rozpočtu – změnu 
rozpisu rozpočtu číslo 1, 2 a 3 a rozpočtové 
opatření číslo 6/2022.

Aleš Richtr, starosta
Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová, 

místostarostka

Pietní vzpomínka na osvobození obce Nová komunikace v ulici Dvořiště Ulice K Družstvu
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USNESENÍ
Z 20. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA 
OBCE HUŠTĚNOVICE 

KONANÉHO DNE 7. 9. 2022

Usnesení 1/20/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvalu-
je program veřejného zasedání.

Usnesení 2/20/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje poskytnutí finančního daru ve výši 
8.249 Kč, formou darovací smlouvy, 
Charitě Uherské Hradiště, Velehradská 
třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 
44018886.

Usnesení 3/20/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje Dodatek číslo 2 ke smlouvě o  dílo 

na „Rekonstrukci místních komunikací 
v obci Huštěnovice“ pro firmu SVS-CO-
RRECT, spol. s  r.o., Bílovice 513, 687 12 
Bílovice, IČ: 25513141, na cenu víceprací 
ve výši 696.529,00 Kč včetně DPH.

Usnesení 4/20/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje Dodatek číslo 2 ke smlouvě o  dílo 
na „Rekonstrukci chodníků v  obci Huš-
těnovice“ pro firmu SVS-CORRECT, 
spol. s r.o., Bílovice 513, 687 12 Bílovice, 
IČ: 25513141, na cenu víceprací ve výši 
419.087,00 Kč včetně DPH.

Usnesení 5/20/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje výsledek výběrového řízení na akci 
„Výměna nepropustných ploch – udržení 
vody v krajině, parkovací plochy na návsi, 
Huštěnovice“ a  „Výměna nepropustných 
ploch – udržení vody v krajině, parkovací 

plochy u  hřiště, Huštěnovice“, pro firmu 
SVS-CORRECT, spol. s r.o., Bílovice 513, 
687 12 Bílovice, IČ: 25513141, s  nabíd-
kovou cenou ve výši 4.666,380 Kč včetně 
DPH.

Usnesení 6/20/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvalu-
je rozpočtové opatření číslo 9/2022. 

Poznámka do usnesení:
•	 Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere na vě-

domí zprávu o činnosti starosty obce a kont-
rolu usnesení z minulého veřejného zasedání.

•	 Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere na 
vědomí provedené úpravy rozpočtu – změ-
nu rozpisu rozpočtu číslo 4 a 5 a rozpočtové 
opatření číslo 8/2022.

Aleš Richtr, starosta
Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová, 

místostarostka

USNESENÍ
Z 1. USTAVUJÍCÍHO 

VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 

OBCE HUŠTĚNOVICE 
KONANÉHO DNE 11. 10. 2022

Usnesení 1/1/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvalu-
je program ustavujícího zasedání.

Usnesení 2/1/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvalu-
je zvolení jednoho místostarosty.

Usnesení 3/1/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice v soula-
du s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích 

určuje, že pro výkon funkce starosty obce 
bude člen zastupitelstva uvolněn.

Usnesení 4/1/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice určuje, 
že volba starosty a  místostarosty bude 
probíhat veřejně hlasováním.

Usnesení 5/1/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice volí sta-
rostou obce pana Aleše Richtra.

Usnesení 6/1/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice volí mís-
tostarostkou obce Ing. Mgr. Vladimíru 
Šobáňovou.

Usnesení 7/1/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice zřizuje 

finanční výbor, kontrolní výbor a kulturní 
výbor. Všechny výbory budou tříčlenné.

Usnesení 8/1/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice volí 
předsedou finančního výboru Ing. Jarosla- 
va Králíka, Ph.D.

Usnesení 9/1/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice volí 
předsedou kontrolního výboru Ing. Lucii 
Kulhavou.

Usnesení 10/1/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice volí 
předsedou kulturního výboru paní Editu 
Šimovou.

V mateřské školce byla provedena rekonstrukce kuchyně a zařízena nejmodernějším nerezovým zařízením. Kuchařka 
paní Kylhofová vysvětluje při oslavě 50. výročí MŠ přítomným, co všechno umí nový konvektomat. 
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Usnesení 11/1/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice volí 
členy finančního výboru Ing. Tomáše 
Maňáska a Ing. Zdeňka Hruboše, Ph.D.

Usnesení 12/1/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice volí čle-
ny kontrolního výboru Mgr. Petra Male-
novského a Ing. Petra Kanyzu.

Usnesení 13/1/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice volí čle-
ny kulturního výboru Markétu Hlavačko-
vou a Dagmar Gajdošíkovou mladší.

Usnesení 14/1/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice v soula-
du s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích stanovuje odměnu za vý-
kon funkce neuvolněného člena zastupi-
telstva obce ve výši 700 Kč měsíčně. Od-
měna bude poskytována od 12. 10. 2022 
a v případě náhradníka ode dne prvního 
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil 
a složil na něm slib.

Usnesení 15/1/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice v  sou-
ladu s  § 72 odst. 2 a  § 84 odst. 2 písm. 
n) zákona o obcích stanovuje odměnu za 

výkon funkce místostarostky jako neuvol-
něného člena zastupitelstva obce ve výši 
12.000 Kč měsíčně. Odměna bude posky-
tována ode dne 12. 10. 2022.

Usnesení 16/1/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice v  sou-
ladu s  § 72 odst. 2 a  § 84 odst. 2 písm. 
n) zákona o  obcích stanovuje odměnu 
za výkon funkce předsedy výboru zastu-
pitelstva ve výši 2.000 Kč. Odměna bude 
poskytována ode dne 12. 10. 2022. 

Usnesení 17/1/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice v  sou-
ladu s  § 74 odst. 3 zákona o  obcích sta-
novuje, že při souběhu výkonu několika 
funkcí se odměna neuvolněnému členovi 
zastupitelstva obce poskytne pouze za vý-
kon funkce, za níž mu podle rozhodnutí 
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Usnesení 18/1/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice na zá-
kladě ustanovení § 6 odst. 1) písmeno 
c) a  odst. 5) písmeno a) a  f) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon) v  aktuál-
ním znění a ustanovení § 35 odst. 1) a § 
84 odst. 2) písmeno y) zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v aktuálním znění stanovuje starostu obce 
Aleše Richtra určeným zastupitelem pro 
územní plánování.

Usnesení 19/1/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice deleguje 
dle § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích 
v platném znění starostu obce Aleše Rich-
tra k zastupování obce na valných hroma-
dách obchodních společností, v nichž má 
obec majetkovou účast a sdružení a svaz-
ků obcí, jejíchž je členem, pro volební ob-
dobí 2022 – 2026. Náhradníkem je určena 
místostarostka obce Ing. Mgr. Vladimíra 
Šobáňová.

Usnesení 20/1/2022
Zastupitelstvo obce Huštěnovice jmenuje 
Mgr. Jiřího Silného členem školské rady 
Základní školy a  mateřské školy Huště-
novice, Huštěnovice 72, IČO: 75020033, 
v  souladu s  § 167 odst. 2 zák. 561/2004 
školský zákon.

Aleš Richtr, starosta
Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová, 

místostarostka

Kalendář na rok 2023 je již nějakou 
dobu v  prodeji v  kanceláři OÚ. Najdete 
v něm upozornění na akce, termíny splátek 
poplatků, na odvoz komunálního odpadu 
upozorňuje modrý panáček v  sudé úterý. 
Fotografie jsou z posledních deseti let hodů, 
kterými připomínáme blížící se 100. výročí 
konání Kateřinských hodů s právem v Huš-
těnovicích. 

Jak je uvedeno i  v  kalendáři, někteří 
namítnou, že hody byly daleko dříve. Ano, 
byly, ale byly to hody živelné, bez stárků, 
bez práva. Až v roce 1923 poprvé byli voleni 
stárci a nesli nastrojené právo, atribut hodů.

Krátkou ukázkou se rodákům a jubilantům představila 
děvčátka z folklorního kroužku Marenka, pod vedením 
Mgr. Martiny Sedlářové
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NAUČTE SE CHODIT DO KNIHOVNY. V naší 
knihovně je půjčování knih a používání internetu zdar-
ma. Půjčování knih také z výměnného fondu Knihovny 
B. B. Buchlovana. Pro starší osoby je možnost roznášky 
domů. Naše knihovna má určitě co nabídnout. Otevřeno 
v pondělí od 15 do 18 hodin. 

30. ledna
27. února
27. března
24. dubna
29. května
26. června
31. července
28. srpna
25. září
30. října
27. listopadu
19. prosince

OPAKOVANĚ UPOZORŇUJEME 
„PEJSKAŘE“, ABY NEVENČILI SVÉ 
MILÁČKY V PARCÍCH A PŘEDZA-
HRÁDKÁCH. K VENČENÍ PSŮ 
JSOU URČENA MÍSTA MIMO ZÁ-
STAVBU OBCE. V ZASTAVĚNÉM 
ÚZEMÍ OBCE NENÍ DOVOLENO 
VENČENÍ PSŮ. BUĎTE OHLEDU-
PLNÍ KE SPOLUOBČANŮM!

Obecně závazná vyhláška obce Huště-
novice č. 2/2015 ze dne 10. 6. 2015 sta-
novuje Pravidla pro pohyb psů na ve-
řejném prostranství v  obci. Celé znění 
vyhlášky najdete na webu obce v  sekci 
Obecní úřad – Vyhlášky, nařízení, důle-
žité zákony. 

TERMÍNY PYTLOVÉHO SVOZU PLASTŮ 

V ROCE 2023

Uzávěrka jarního vydání Huštěnovského zpravodaje je každoročně 15. března.

Uzávěrka podzimního vydání Huštěnovského zpravodaje je každoročně 1. října.

Prosíme všechny, kdo do zpravodaje chtějí přispět svými články, aby toto respektovali 

a zapsali si do diáře. 

VZHLEDEM K BLÍŽÍCÍMU SE ZIMNÍMU OB-
DOBÍ ŽÁDÁME DŮRAZNĚ ŘIDIČE OSOB-

NÍCH AUTOMOBILŮ, ABY NEPARKOVALI NA 
CHODNÍCÍCH A KOMUNIKACÍCH A NEZNE-

MOŽŇOVALI ÚKLID SNĚHU.

SBĚRNÝ DVŮR BUDE V SOBOTU 19. LISTO-
PADU UZAVŘEN - HODY. 26. LISTOPADU 

BUDE NAPOSLED OTEVŘEN.  
NOVÉ OTEVŘENÍ BUDE AŽ 22. DUBNA 2023. 
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Každoročně se 1. září nese ve slavnostním duchu. Nebylo 
tomu jinak ani letos. Velký den je to hlavně pro prvňáčky, 
kterých jsme tentokrát na OÚ přivítali devatenáct. Tak po-
četná třída v ZŠ v Huštěnovicích už dlouho nebyla a asi ani 
dlouho nebude.

Díky této třídě dosáhl celkový počet žáků ve škole 62, 
a tím vznikly ve škole čtyři třídy.

Tato změna vyžadovala větší přípravu, která započala 
prvním dnem prázdnin. Bylo potřeba zrušit oddělení škol-
ní družiny a místnost přebudovat na třídu. Bylo nutné vše 
vymalovat, koupit novou interaktivní tabuli, nové lavice, 
židličky a školní nábytek. Také chyběly šatní skříňky. Vše se 
ale zvládlo a prvního září byla třída připravena. Je pravda, že 
v letošním roce praská škola ve švech, dvě třídy se v odpoled-
ních hodinách mění na školní družinu. Proto jsme rády, že 
je připraven projekt na půdní vestavbu. V nových prostorech 
by mělo vzniknout zázemí pro obě oddělení školní družiny.

A jaké je tedy letošní rozdělení tříd? První třídu tvoří naši 

prvňáčci a jejich paní učitelkou je Kateřina Hradilová, DiS. 
Druhá třída je složena z žáků druhého ročníku a pokraču-
jí se svojí paní učitelkou Mgr. et Mgr. Markétou Vaňkovou. 
Paní učitelka Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová si vede dále své 
třeťáky. Čtvrtá třída je tvořena spojením 4. a 5. ročníku a vrá-
tila se k nim po roce paní Mgr. Zuzana Bazalová. 

Vzhledem k velkému počtu žáků máme i  letos dvě od-
dělení školní družiny. První tvoří žáci prvního a  druhého 
ročníku a vede je paní vychovatelka Jitka Polášková. Druhé 
oddělení, pod vedením paní vychovatelky Ivy Šajerové, tvoří 
zbytek žáků. O úklid se v naší škole i nadále stará paní Hana 
Špalková. 

Jsem ráda, že se nám i v letošním roce podařilo pro žáky 
připravit velmi širokou nabídku odpoledních kroužků. 
V  pondělí mohou žáci s  hudebním nadáním rozvíjet svůj 
talent při hře na hudební nástroje s paní učitelkou Hradi-
lovou a pro děti zvídavé je tady nový kroužek Všeználek - 
SVČ Klubko s vedoucí paní Havláskovou. V úterý již tradič-

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAHÁJEN

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - starosta Aleš Richtr přivítal nové prvňáčky v obřadní síni obecního úřadu. 
Zleva Julie Hanáková, František Dvořáček, Antonín Kaštovský, Jiří Maňásek, Filip Grebeníček, Matyáš Kohout, Michaela Kolářová, 
Eliška Vitásková, Jan Prášil, Michal Šobáň, Ondřej Slezák, Vincent Zlámalík. Přední řada Vendula Čermáková, Bibiana Hrubošo-
vá, Matěj Hlaváček, Tomáš Pokorný, Filip Bosák, Jan Šmíd, Adam Vrána. Třídní učitelka Kateřina Hradilová, DiS., starosta obce 
Aleš Richtr, ředitelka ZŠ Mgr. Jana Daňhelová.
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Ve školním roce 2022/2023 nabídneme dětem ve školní 
družině opět celoroční témata. 

V I. oddělení to bude „Rok v přírodě.“ 
Čas pro domácí mazlíčky – není snad na světě kluk a hol-

ka, kteří by nechtěli mít doma nějaké zvířátko. Je to ale velká 
starost a odpovědnost. Každé zvířátko potřebuje něco jiné-
ho. Zvíře není věc, ale živý tvor.

Čas pro jehličnaté stromy – jsou to krásné vysoké stromy, 
listy jsou jehlice a jsou stále zelené. Jedině modřín na zimu 
opadává. V prosinci nám slouží jako vánoční stromeček.

Čas pro ptáky – mají dokonale přizpůsobené tělo pro lé-
tání, všichni jsou opeřenci. Někteří jsou tažní, pěvci, dravci, 
noční ptáci ... Některým zhotovujeme na zimu krmítka.

Čas pro nejstarší průvodce člověka – psa a kočku, jsou to 
milí a srdeční společníci, je jich mnoho druhů, mají hodně 
společného, ale každý je originál. Mají se s lidmi rádi, jsou to 
čtyřnozí obyvatelé lidských obydlí.

Čas pro domácí hospodářská a užitková zvířata – dopro-
vází člověka pěkných pár tisíciletí, člověk je zkrotil, ochočil 
a přizpůsobil svým potřebám. Každé z nich je jinak užitečné.

Čas květů a květin – to je jaro ve své kráse a důležitost 

opylování hmyzem i brouky.
Čas pro les – poznáváme stromy, houby, zvířata v  lese. 

Lesy jsou plíce naší planety. 
Pro II. oddělení školní družiny bylo zvoleno téma 

„Sport.“
Nejprve si povíme, co je to sport, jak se sporty dělí, a vy-

zkoušíme si aktivity s  motorickým padákem. Plynule na-
vážeme netradičními sporty (bumerang, kroket, kanjam, 
petang, žonglování, mölkky). Odhalíme taje orientačního 
sportu (orientační běh, lyžařský orientační běh radiový ori-
entační běh), protáhneme tělo s gymnastikou a  jógou, po-
víme si něco o sportech na ledu (boby, curling, krasobrus-
lení, sáně, skeleton), zimní sporty na sněhu si snad některé 
i vyzkoušíme (biatlon, lyžování, skoky na lyžích, snowboar-
ding). Na jaře se přesuneme k letním sportům (frisbee, há-
zená, florbal, basketbal, ringo, fotbal, americký fotbal, ragby, 
volejbal, kuličky, bowling, opičí dráha). Na konci školního 
roku nakoukneme pod pokličku vodních sportů, lukostřelby 
a scoopballu.

Jitka Polášková, vychovatelka ŠD 

JAK BUDEME PROŽÍVAT LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ně ve spolupráci s DDM Šikula probíhá kroužek keramiky. 
V letošním roce pod vedením paní Bečičkové. Středa je ve 
znamení sportu. Prvním kroužkem jsou Sportovní hry paní 
učitelky Šobáňové a druhým, na základě loňského úspěchu, 
Tančírna, která je opět pod hlavičkou SVČ Klubko a  lek-
torkou je paní Březinová. Čtvrtek již tradičně patří florbalu 
a manželům Klapilovým a letos se k němu nově přidá krou-
žek Vaření. Hlavní šéfkuchařkou bude paní Bečičková. Celý 
týden zakončí páteční výuka náboženství. 

Kromě samotného vzdělávání žáků patří ke školnímu 
roku také akce, které výuku doplní a  žákům rok zpestří. 
I to je již naplánováno. Na konci října tradičně vyzdobíme 
předzahrádku dýněmi, potom ožije ve spolupráci se Sdru-

žením rodičů svatomartinský příběh. Následovat bude pří-
prava vánočního koncertu v  místním kostele. Po předání 
pololetního vysvědčení podnikneme tradiční zimní výjezd 
s lyžováním do Osvětiman a po dvou letech bychom se rádi 
vrátili k dětskému karnevalu. V dubnu přenocujeme ve škole 
při Noci s Andersenem. V závěru roku bychom chtěli zdo-
lat další horský vrcholek. Po úspěšném výstupu na Kralický 
Sněžník to bude Praděd. Poslední tečkou bude slavnostní 
rozloučení s našimi páťáky. 

V závěru mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří nás 
podporují, pomáhají, a  přispívají tak k  úspěšnému chodu 
školy. Přeji nám všem úspěšný školní rok 2022/23.

Jana Daňhelová, ředitelka ZŠ a MŠ

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ŠKOLNÍM ROKEM

Naši absolventi 
Josef Maňásek, 
Ondřej Maňásek, 
Matyáš Bolf, 
Karel Volf, 
Simona Kováříková, 
Tereza Zbránková
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V  minulém školním roce 2021/2022 nás v  I. oddělení 
školní družiny provázelo téma „Letem pohádkovým svě-
tem K. J. Erbena“. Pohádky K. J. Erbena jsou pro děti pou-
tavé a naučné. V říjnu to začalo Zlatovláskou, listopadem 
nás provedli Dlouhý, Široký a Bystrozraký. V prosinci nás 
navštívila Sněhurka se svými trpaslíky a v lednu jsme dali 
povel Hrnečku, vař! Rozhodovali jsme, co je důležitější, zda 
Rozum či Štěstí a  došli jsme si s  Plováčkem pro Tři zlaté 
vlasy děda Vševěda. Taky k nám zavítala Červená Karkulka 
a něco jsme se dověděli O žabce královně. Pohádky jsou pro 
děti jakýsi zázračný a kouzelný svět. Nechme je žít v jejich 

V letošním roce se děti mohly opět těšit na Noc s Ander-
senem, která se v posledních dvou letech nemohla konat 
kvůli pandemickým opatřením. Pro děti je to velká udá-
lost, protože je to jediný den, kdy mohou ve škole i přespat 
a “zažít” tak školu v noci. V pátek 1. dubna 2022, kdy se Noc 
s Andersenem konala, odešly děti ze školy jako obvykle, ale 
navečer v 18 hodin se už vracely zpět se spacákem, knížkou, 
nějakou dobrotou na svačinu a samozřejmě s dobrou a ve-
selou náladou.

Akce se od roku 2000 koná každoročně na přelomu 
března a dubna v několika evropských zemích pod záštitou 
místních knihoven a škol. Cílem je hlavně podpořit dětské 
čtenářství a české knihovny a hlavně odpoutat děti od stále 
populárnějších mobilů, tabletů a počítačů. 

Paní knihovnice Irena Hlavačková si pro děti připravila 

pohádkovém světě, dokud samy nepoznají, jak to dooprav-
dy je. Dětem se téma pohádek moc líbilo a zase si jej někdy 
zopakujeme.

 Ve II. oddělení školní družiny jsme měli celoroční téma 
„Cesta kolem světa“. V rámci tohoto tématu jsme si povídali 
o světových kontinentech, prohlíželi fotografie, videa a ob-
čas nějaký tématický film. Vyráběli jsme výrobky spojené 
s danou oblastí a také jsme něco uvařili. Žákům se téma líbi-
lo a podle ohlasů mělo největší úspěch vaření, které by chtěli 
zařadit i v budoucnu.

zábavný program v knihovně. Mladší děti se dozvěděly něco 
nové o samotném Hansi Christianu Andersenovi a poslech-
ly si pohádku „Císařovy nové šaty“. Starší děti se pak pomocí 
šifer dozvěděly nové informace o Janu Amosu Komenském. 
Po programu v knihovně se děti přesunuly na kulturní dům, 
kde si pro ně připravila akčnější zábavu Markéta Hlavačko-
vá. Hlavním tématem byl Harry Potter a jeho kouzelnický 
svět. Děti si zahrály několik pohybových her, kde se staly 
kouzelníky a  čarodějkami a  sváděly boje pomocí zaklína-
del a kleteb. K prohlédnutí a přečtení pak měly připraveny 
všechny knihy o Harry Potterovi a škole kouzel v Bradavi-
cích. Na závěr se děti přesunuly do svých tříd, kde si mohly 
ukázat a představit knížky, které si přinesly z domu a společ-
ně pak usnuly u pohádek, které jim paní učitelky přečetly.

Vladimíra Šobáňová, učitelka ZŠ

JAK JSME PROŽILI ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

NOC S ANDERSENEM

Noc s Andersenem a knihovnicí 
paní Irenou Hlavačkovou

Naše čtenářky Simonka, Julinka,  
Terezka a Kristýnka

Chvilka čtení - Rychlé šípy vítězí Zábava s Harry Potterem a Markétou Hlavačkovou 
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Letos bylo na nové čtenáře pasováno dvanáct žáků – Michal Kulhavý, Adam 
Bruštík, Adam Richtr, Lukáš Kulhavý, Sára Petraturová, Ester Maternová, 
Josefína Hrubošová, Ema Polášková, Anna Vašičková. Omluvena byla Julie 
Vanderková, Adriana Jana Večerková a Jakub Králík. 

Na školní zahradě se v červnové stře-
deční odpoledne konala velká slav-
nost. Svůj velký den si užívali žáci 
první třídy. Konečně mohli ukázat, co 
se za celý rok ve škole naučili. Žáčci, 
kteří v září poznávali sotva pár pís-
men, tu hrdě stáli nastoupeni připra-
veni předvést rodinným příslušníkům 
a dalším hostům svůj čtenářský vý-
kon.
Žáky přivítala paní knihovnice Irena 
Hlavačková, která záhy předala slovo 
panu starostovi Aleši Richtrovi pro-
měněného v samotného pana krále. 
Pak už dostali slovo žáci. Nejdříve 
každý přednesl svou básničku, kterou 
se s paní učitelkou v průběhu roku 
učili ke každému písmenu. Následo-
vala společná báseň o písmenkách 
v abecedě, která byla doplněná vytvo-
řenými obrázky. Vrcholem pak bylo, 
když každý četl do mikrofonu úryvek 
z knihy Kvak a Žbluňk jsou kamará-
di. Knihu o zeleném žabákovi a hně-
dém ropušákovi měly děti rozečtenou 
z hodin českého jazyka. Všichni svůj 
velký úkol zvládli, i přes malou nervo-
zitu, na jedničku. Odměnou jim pak 

bylo samotné pasování mečem na čtenáře, předání upomínkové listiny a drob-
ných dárečků.
Přejme dětem, aby nově nabytá schopnost číst se proměnila ve vášeň, a jako 
čtenáři mohli tak v knihách nacházet zábavu i cenný zdroj informací.

Markéta Vaňková, učitelka ZŠ

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

V neděli jsme celá rodina vyrazili na výlet. Usnul jsem 
v autě dřív, než byste napočítali do pěti. Jak jsem odpočí-
val, tak se mi zdál sen. Přede mnou se objevil veliký, sma-
žený a nejspíš krásně křupavý řízek. Vypadalo to, že mě 
chce sníst. Neváhal jsem, otočil se a běžel jsem, co mi síly 
stačily. Už mě skoro chytil, ale já jsem se naštěstí probu-
dil, protože auto zrovna zastavilo. Byl čas na oběd. Vešli 
jsme do restaurace, posadili a začali vybírat jídlo. V jídel-

ním lístku jsem zahlédl řízek a já se chtěl pomstít. Za chvíli 
nám přinesli jídlo, podíval jsem se na talíř a řekl: Tak říz-
ku, pomsta tě nemine.

Všichni se na mě s údivem podívali, ale jen já a řízek 
jsme věděli, o  co jde. Po obědě všichni nadšeně poslou-
chali můj příběh o řízku. Smáli jsme se ještě celou cestu 
tam i domů. 

Matyáš Bolf

ZLOBIVÝ ŘÍZEK

Čtvrtý týden v lednu jeli žáci 5. B do SKI areálu Bílá. Hned 
druhý den dostal Pavel chytrý nápad, že budou sjíždět sla-
lom. Ale museli při tom dávat pozor, aby nenarazili do ci-
zích lidí a bezpečně projížděli kolem tyček. Ne každému 
se to podařilo. Marek nabral hned tři tyčky a narazil do 
jednoho vysokého pána. A to chtěl být slavný jako Ester 
Ledecká. Jonášovi ujela lyže, tak zkoušel dolů sjet po jed-

né. Nakonec se kutálel jako sud. A Martinku s Karolínkou 
zabrzdila až síť v dolní části svahu. 
Naštěstí to všichni přežili. Večer rozdala paní učitelka dě-
tem za odměnu sladká lízátka a pustila jim film z produkce 
Marvel studia. 

Tereza Zbránková

BOURAVÁ LYŽOVAČKA
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V červnu jsme vyjeli na školní výlet do Hipocentra Ko-
ryčany. Po prvotních nesnázích, kdy nám ihned po příjez-
du onemocněly čtyři děti, jsme absolvovali prohlídku stájí 
s odborným výkladem a informacemi o jednotlivých sou-
těžních úspěších některých koní. Dozvěděli jsme se o  tzv. 
westernovém ježdění, kterému se v Hipocentru mimo jiné 
věnují. Na závěr prohlídky stájí jsme mohli být přítomni vy-
vádění koní na pastvu. Po prohlídce nastal čas nastěhovat 
se do uklizených chatek, které děti v okamžiku proměnily 
(i přes naše doporučení nevybalovat) na bojiště. Před obě-
dem jsme se ještě vydali na krátkou, zato horkou procházku 
po blízkém okolí. 

Po obědě byl vyhlášen odpočinkový čas v chatkách, aby-
chom přečkali to největší horko. Odpoledne jsme se přesu-
nuli na krytou kamennou terasu, kde byl příjemný chládek 
a pokračoval odpolední program v naší režii. Pohybové ak-
tivity a společné hry. V 18 hodin začala ukázka práce s koň-
mi pod vedením pana Dolínka alias FREDA. Myslím, že 
jsme byli všichni překvapeni, kolik práce a úsilí stojí za tím, 
aby vás kůň obešel ze správné strany nebo se uklonil, a jak 
jsou koně chytrá zvířata. 

Na večer byl program jasný. Opékání špekáčků a disko-
téka, ze které děti postupně odcházely do sprch a následně 
do svých chatek. S večerkou už některé děti spaly, jiné už se 
spát chystaly a my venku držely hlídku. 

Druhý den po probuzení proběhla rozcvička a snídaně. 
Následně si děti sbalily všechny své věci, které přenesly na 
stinné místo. Do malého batůžku jsme si nabalili svačinu 
a obědový balíček a s jasně viditelným nadšením jsme vyra-
zili na výšlap. Cíl byl jasný, hrad Cimburk. Trasa vedla přes 
Koryčany, podél chatové oblasti a dále lesem. Jako první vy-
razili ti nejstarší, žáci pátého ročníku, kteří těm mladším žá-
kům cestu vyznačili fáborky a po cestě nechali několik obá-
lek s úkoly, které museli najít a poté splnit. Úkoly děti plnily 
po třídách. Jedním z úkolů bylo například pojmenovat rost-
liny rostoucí podél trasy. Dozvěděli jsme se spoustu různých 
názvů ... jen ne vždy byly správné k dané rostlině. Úspěšnější 
byly úkoly, ve kterých měli najít určitý počet šišek a sestavit 
z nich obrázek, vymyslet co nejdelší větu začínající na název 
jejich třídy, zazpívat si píseň “Na Cimburk je cesta” nebo za-
hrát si živé pexeso pomocí zvuků zvířat. Myslím, že některé 
z úkolů si děti i užily, alespoň to tak vypadalo. Po cestě jsme 
zvládli také splnit dva nejdůležitější body dne. SVAČINA 
a  OBĚD. Na svačinu děti dostaly oplatek a  na oběd měly 
v  balíčku pravý výletnický řízek s  chlebem, rohlík, pašti-
ku a jablko. I přes velké horko zvládli všichni trasu skvěle, 
i když pár slziček během cesty ukáplo, že bolí nožky, že už 
dál nechtějí. Po poledni nás vyzvedl autobus a vyrazili jsme 
na cestu domů, unavení, uvaření, ale šťastní a plní zážitků.

Iva Šajerová, vychovatelka ŠD

ŠKOLNÍ VÝLET DO KORYČAN 

Krátký odpočinek při cestě na CimburkOpékání špekáčků na školním výletě
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Stalo se už tradicí na závěr školního roku pořádat Škol-
ní akademii a rozloučení s páťáky. Letošní školní akademii 
zahájili všichni naši školáci hudební pohádkou O Popelce. 
Poté vystoupily v  kostýmech princezen a  princů mladší 
děti, které navštěvují první oddělení družinky s  progra-
mem Tanec princezen. Vystřídali je žáci čtvrtého ročníku 
s  anglickou scénkou In the Space (Ve vesmíru). Po nich 
zatancovali v  kostýmech modrých postaviček Šmoulí 
makarenu naši druháčci. Děti z první třídy nám pak za-
zpívaly a  zatancovaly písničku Hello again. V  anglickém 

zpívání pak pokračovali i žáci třetího ročníku, a to s pís-
ničkou It‘s party time. Zpěv poté vystřídal moderní tanec 
dětí z druhého oddělení družinky na motiv titulní písně 
z filmu Rambo. Po jejich vystoupení jsme se zaposlouchali 
do přednesu veršů, písní a skladbiček žáků čtvrtého a páté-
ho ročníku. Celá školní akademie vyvrcholila rozloučením 
s páťáky a přáním, aby se jim na nových školách dařilo tak 
jako na té naší, aby byli spokojení a měli stále úsměv na 
tváři. 

Kateřina Hradilová, učitelka ZŠ

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY - ANEB LOUČÍME SE S PÁŤÁKY

Šmoulí MakarenaPrincezny a princové ze školní družiny

Muzikál Popelka

Tanec II. oddělení školní družiny Čtvrťáci recitují básně pro páťáky Třeťáci a jejich píseň

Pro více informací navštivte webové stránky ZŠ a MŠ Huštěnovice.

zshustenovice.cz
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Školní rok nám ve školce začal tak trochu v bojových 
podmínkách, protože se ještě v první polovině září dokon-
čovala velká rekonstrukce školní kuchyně. Všechny děti, 
rodiče i zaměstnanci překážkám statečně odolali. Nyní se 
můžeme těšit z „nové“ moderní kuchyně. Nezůstalo jenom 
u ní, nová je také jedna paní učitelka a jedna paní kuchař-
ka. 

Ve školním roce 2022/2023 tak pracují ve školce pod 
vedením paní ředitelky Mgr. Jany Daňhelové zástupkyně 
ředitelky pro MŠ Monika Bílová, DiS., paní učitelky Věra 
Jakšíková, Ivana Káňová a  Eva Bednaříková, školní asis-
tentka Jana Zemánková, školnice paní Vladimíra Piskláko-
vá, paní kuchařky Zdenka Kylhofová a Kateřina Gachová 
a vedoucí školní jídelny Barbora Pulkrábková. Do mateř-
ské školy je pro tento školní rok zapsáno 39 dětí. Děti jsou 
rozděleny podle věku do dvou tříd. 1. oddělení - Berušky 
- navštěvují mladší děti, 2. oddělení – Mravenečky - děti 
starší.

První školní měsíc se nesl, dá se říct, tradičně. Jak už to 
bývá, zahnali jsme slzičky u některých nových dětí, starší 
„ostřílení“ kamarádi se dostali do třídy „velikáčů“ a byli na 
to dostatečně pyšní. Velký úspěch mělo ve školce vystou-
pení kouzelníka Toma, herce Slováckého divadla Tomáše 
Šulaje, který pobavil nejen děti, ale i  paní učitelky. Škol-
kou se při jeho veselých kouzlech rozléhal hlasitý smích. 
Na závěr ještě přidal bonus a naučil nás trik s kouzelnou 
hůlkou, což u kouzelníků nebývá zvykem, že by prozradili 
své tajemství. 

Během měsíce září proběhla ve školce také logopedická 
depistáž. Paní učitelka Ivana Káňová, která zaštiťuje logo-
pedickou prevenci, vytipovala děti, kterým se bude v prů-
běhu roku věnovat v  rámci „Hbitých jazýčků“. Rodičům 
dětí, které potřebují odbornou logopedickou péči, dopo-
ručila návštěvu logopeda, SPC.

Nastává podzim a my se těšíme na pouštění draků, pro-
cházky po okolí se sbíráním různých přírodnin, příjezd 

divadélek s pohádkami, haloweenskou párty. Pro předško-
láky jsou od měsíce října opět připraveny kroužky Hravá 
angličtina, Šikovné ručky a Malí badatelé, které povedou 
paní učitelky. Všichni Mravenečci budou mít každý pátek 
oblíbený Sporťáček – hodinku her a zábavného cvičení na 
Kulturním domě v Huštěnovicích. 

V loňském školním roce se nám osvědčilo zapojení do 
projektu „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrát-
ky, cvičíme se zvířátky“, kdy se děti učí vnímat pohyb jako 
přirozenost a součást jejich života, a to díky kladné moti-
vaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířá-
tek. V projektu budeme pokračovat i v tomto školním roce.

Čeká nás také řada akcí, na kterých se budeme podílet 
společně se školou. Jako např. rozsvícení vánočního stro-
mu, vánoční koncert v kostele, karneval, předškolička atd. 
Kromě toho děti ze školky budou svým vystoupením vítat 
nové občánky Huštěnovic. 

V druhém pololetí mají předškoláci opět možnost na-
vštěvovat plavecký kurz v Aquaparku v Uherském Hradi-
šti. Paní Mgr. Hana Dvořáčková i  v  tomto školním roce 
povede pro předškoláky kurz dvanácti lekcí „Těšíme se do 
školy“, jenž má děti připravit tak, aby plynule zvládly pře-
chod ze školky do školy. 

Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči. Uvítáme osvěd-
čené rodinné recepty, abychom dětem zpestřili jídelníček. 
Společně s  rodiči během října zavřeme zahradu při opé-
kání špekáčků. Budeme se snažit uspořádat odpolední 
tvořivé dílničky pro rodiče a děti. Jsme otevřeni nápadům, 
tipům i připomínkám ze strany rodičů, přátel školy.

„Huštěnovická školka“ slaví významné výročí. Je to pa-
desát let od založení nové budovy MŠ. Naším přáním je, 
aby se nám všem ve školce líbilo, děti do školy chodily rády 
a byly tu šťastné! 

Všem, kteří školce jakýmkoliv způsobem pomáhají, 
podílí se na jejím chodu, moc děkujeme, vážíme si toho.

Monika Bílová, Dis., zástupkyně ředitelky pro MŠ

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

Jedno z červnových témat našeho ŠVP nese název „Jed-
na, dvě, tři, čtyři, pět, pojedeme na výlet“. Záměrem to-
hoto tématu je nejen prožít blížící se konec školního roku 
v duchu zábavy, radosti, nevšedních zážitků, ale i rozvíjet 
povědomí o naší zemi, ve které žijeme, o její poloze, sym-
bolech, tradicích, památkách apod. Z tohoto důvodu jsme 
se spojili telefonicky s vedoucí návštěvního provozu Mgr. 
Marcelou Joškovou, abychom naplánovali projektový den 
na hradě Buchlov. Cílem tohoto projektového dne bylo za-
ujmout děti a pěstovat v nich, pro ně přirozeným způso-

bem, vztah k historii a památkám vůbec. 
Paní Jošková nám nabídla, že pro děti připraví dva pro-

hlídkové okruhy upravené přímo podle věku dětí. Jeden 
pro skupinu menších dětí a  jeden pro předškoláky. Děti 
během prohlídky prošly různými zastaveními od „lípy ne-
viny“, přes černou kuchyni, hradní studnu, barokní ložnici, 
zbrojnici, sbírky Berchtoldů, až po místnost s mumií či vy-
hlídkovou věž. Z výkladu průvodce byly vypuštěny téměř 
všechny letopočty a  další pro děti nezajímavá data, o  to 
více se školkáčci dozvěděli informace o  životě na hradě 

PROJEKTOVÝ DEN NA HRADĚ BUCHLOV
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Berušky Mravenečci

samotném a o legendách, které se k hradu vážou. Obě sku-
pinky dětí provázel školený průvodce v historickém kos-
týmu.

Součástí prohlídky byl sešitkový průvodce „S  pastel-
kami po hradu Buchlovu“, doplněný malými pastelkami. 
Tato drobná publikace obsahovala portréty osobností, 
erby určené k vymalování, spojovačky, hádanky, bludiště, 
poutavé obrázky a přehledné popisky. Byl zde i prostor pro 

vytvoření osobní vazby k památce, kde si děti mohly něco 
nakreslit nebo otisknout hradní razítko jako důkaz „do-
bytí“ hradu. Každému dítěti tak zůstala věcná upomínka.

Díky tomuto projektovému dni se děti prostřednictvím 
prožitků dozvěděly o  historické památce ve svém kraji. 
Projektový den splnil naše očekávání. Radostné reakce 
dětí, nám potvrdily, že se jim opravdu líbil.

Monika Bílová

Při plánování akcí koncem minulého školního roku 
jsme se s kolegyněmi shodli na tom, že bychom ve školce 
uvítali mobilní planetárium. Na internetu jsme našli kon-
takt a telefonicky jsme se spojili s lektorem Mobilního pla-
netária Mgr. Richardem Štoudkem, Ph.D., se kterým jsme 
naplánovali celý průběh a  organizaci projektového dne. 
Lektor se seznámil s naším vstupním očekáváním a zkon-
zultoval s námi poupravení programu vzhledem k našemu 
zájmu a vstupním znalostem a věku našich dětí. Pan Štou-
dek nám mailem poslal i pracovní listy pro děti a veškeré 
instrukce k přípravě projektového dne z naší strany – za-
jištění prostoru a organizace v MŠ. Také děti dostaly úkol. 
V projektový den si měly do školky přinést malý polštá-
řek, aby jim bylo dopřáno komfortu a zároveň relaxačního 
účinku při projekci v kupoli, která byla pro děti vleže.

Na začátku projektového dne bylo potřeba nejprve při-
pravit projekční techniku, tzv. mobilní přenosnou projekč-
ní kupoli. Děti měly možnost tuto přípravu sledovat, místy 
se zapojit a náležitě si to užívaly. 

Po přípravě přišla na řadu projekce vzdělávací fulldo-
me show „Se zvířátky o vesmíru“. Děti se na základě krát-
kého pohádkového příběhu seznámily se základními jevy 
astronomie, jako je např. střídání dne a noci, měsíčními 
fázemi či souhvězdími. Zjistily, proč ve městě nemohou 
pozorovat hvězdy, a podnikly také virtuální výlet k plane-
tám naší sluneční soustavy. Bonusem byla zvířátka, která 
dětem nové informace sdělovala.

Interaktivní výklad lektora byl postavený na práci 
s edukační aplikací Stellarium, díky níž měly děti možnost 
podívat se na podobu naší sluneční soustavy a vesmíru. Děti 

také dostaly možnost pokládat lektorovi případné otázky. 
Pan Štoudek, jenž dlouhá léta popularizuje vědu dětem, 
se vždy snažil srozumitelnou formou dotazy zodpovědět. 
V závěru projektového dne děti samostatně plnily pracovní 
listy zpracované speciálně pro tento projektový den.

MOBILNÍ PLANETÁRIUM VE ŠKOLCE

Děti poslouchají vyprávění o planetách
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Mobilní planetárium se všem moc líbilo. Nejvíce děti 
zaujala projekce v kupoli. Díky projektovému dni se děti 
seznámily s tím, kdo je hvězdář a že lidem, kteří létají do 
vesmíru, se říká kosmonauti. Také poznaly, k čemu slou-
ží hvězdářský dalekohled a  co to jsou kosmické rakety, 
jak vypadá planeta Země očima kosmonautů z  vesmíru 
a proč se jí říká planeta modrá. Dozvěděly se, na co slouží 

kosmonautům ve vesmíru skafandr, jaké je stáří Sluneční 
soustavy a která planeta je Slunci nejblíže, která je největší, 
která má prstenec a další charakteristiky planet Sluneční 
soustavy. Nejzajímavější informace pro ně byla, že Slunce 
je hvězda a je to tedy hvězda, kterou můžeme na nebi po-
zorovat i za bílého dne. 

Monika Bílová, zástupkyně ředitelky pro MŠ

„Letí, letí pusinka, dostane ji maminka“. Děti si mají 
uvědomit nezastupitelnost a důležitost maminky v rodině, 
v našem životě. Snažíme se pěstovat v dětech povědomí, že 
pokud chceme udělat někomu radost, je třeba hodně úsilí 
k tomu, abychom dovedli věci do konce.

Celý projektový den byl realizován v  MŠ. Keramická 
dílnička byla naplánována tak, aby se během dne postupně 
vystřídala skupina předškolních a  posléze mladších dětí. 
Paní učitelky oslovily maminku Aničky. MgA. Boglárka 
Struhár si pro děti připravila a v MŠ realizovala program 
(keramickou dílničku).

Po přivítání se s dětmi, položila jim otázku, jakým způ-
sobem mohou někomu, koho mají rády, udělat radost. 
Děti se shodly, že by chtěly udělat radost právě své mamin-
ce. Látkový pytlík se proměnil v tajemství a děti zkoušely 
hmatem hádat, co v pytlíku je. Byl tam keramický rámeček 

K oslavě Mezinárodního dne dětí jsme pro naše děti při-
pravily Pohádkovou zahradu.

Na děti čekalo plno překvapení, jednotlivá stanoviště 
ovládala vždy jedna pohádková bytost, která po dětech chtě-
la splnit „pohádkový úkol“.
* U vodníka Česílka musely děti pochytat všechny rybky.
*  Princeznička na bále potřebovala navléct rozsypané ko-

rále.
*  Tři prasátka přišla o  domeček, HURÁÁ postavíme jim 

nový.

na fotografii ve tvaru srdce. Dětem se moc líbil a hned ho 
chtěly mamince vyrobit. Paní Boglárka jim ukázala, jak 
mají postupovat a nabídla jim různé varianty zdobení.

Z připravených plátů keramické hlíny pak děti vykra-
jovaly pomocí razniček tvary, které přilepovaly na srdce. 
Potom děti vyskládaly přilepené tvary drobnými barevný-
mi sklíčky. Po dokončení rámečku se děti sešly s Aničči-
nou maminkou na koberci ve vedlejší herně, kde proběhla 
oboustranná evaluace prožité aktivity. Tady jim ještě vy-
světlila, co se s jejich rámečkem bude dále dít, že je třeba, 
aby nazdobené srdce nejdříve pořádně vyschnulo, a  po-
tom se musí vypálit při vysoké teplotě v keramické peci.

Velmi děkujeme mamince Aničky za krásné dopoledne 
a citlivý přístup k dětem.

Ivana Káňová, učitelka MŠ

SVÁTEK MAJÍ MAMINKY

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ V NAŠÍ 

MATEŘSKÉ ŠKOLE

Tvoření pro maminky Mravenečci - seznámení s projektem Berušky - zhodnocení tvoření

Prolézání tunelem
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* U čarodějnice nás čekal slalom na koštěti - to nám moc šlo.
*  Popelce chudince zlá macecha pomíchala všechny věci, ale 

nám se podařilo všechno roztřídit a dát do pořádku.
*  U babičky Květinky jsme hned poznali všechny květinky, 

co nám nachystala.
* Prolézt dračí slojí byla pro nás úplná maličkost.
*  Trošku nás potrápil Děd Vševěd, ale nakonec jsme došli na 

tři věci, které zapomněl.
Ovšem nejdůležitější bylo najít ukrytý poklad. Bylo to 

docela zapeklité.
Ale jsme děti šikulky bystrozraké a  všimly jsme si, že 

něco visí na větvičce hluboko v keři a byl to on. POKLAD! 
A tak nás sladká odměna za splnění všech úkolů neminula. 
Už se moc těšíme na další pohádkovou zahradu.

Věra Jakšíková, učitelka MŠ Sladké mlsání

Pohádková zahrada

Jako běží čas na hodinách v  hodinovém krámku, tak 
uběhl i dětem v mateřské škole. Pro rodiče na rozloučenou 
se školkou si připravily dvě pohádky. Prince Bajaju a po-
hádku O koze a vlkovi. Obě se líbily, na oplátku se děti vy-
střídaly s rodiči, kteří jim pohádky zahráli v rodičovském 
obsazení. Princ zachránil princeznu před drakem a vlk byl 
potrestán za svou chuť na kůzlátka. Program pokračoval 

na zahradě MŠ, děti předvedly country tanec a byly paso-
vány na školáky. Vše doprovázel společný táborák s opéká-
ním a povídáním. Tablo, které jsme mohli všichni vidět na 
plotě MŠ, děti vyrobily samy. Jednou z odpovědí bylo, čím 
by se chtěly stát, až vyrostou. Všichni jim přejeme, aby se 
jejich tužby splnily.

 Ivana Káňová, učitelka MŠ

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Koza a kůzlátka Kůzlátka a vlk Společné opékání špekáčků
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Z NAŠÍ FARNOSTI

Ohlédnutí za farním dnem, který se uskutečnil na hři-
šti V Olší 26. června 2022, přinese vzpomínku na jednu 
neděli těsně před prázdninami. Naše farní rodina prožila 
nádherný farní den, který začal sváteční bohoslužbou, 
kterou sloužil místní pan farář P. Stanislav Matyáš. Mši 
svatou zpěvem obohatila místní schola za doprovodu 
paní varhanice Marty Číhalové. Po mši svaté farníci při-
pravili překvapení pro otce Stanislava, který v tomto roce 
slaví 20. výročí kněžství. Následně byl připraven bohatý 
odpolední program, a to nejen pro dospělé, ale i pro děti. 
Děti si mohly užít projížďku na koni, kterou připravila 
paní Bohdana Borovičková, dále paní Markéta Bilíková 
přivedla své pejsky, se kterými děti dováděly při různých 
úkolech. Schola měla několik stanovišť na fotbalovém 
hřišti, kde děti postupně plnily úkoly a za jejich splnění 
pak následovala sladká odměna. Mohly si vyzkoušet ma-

OHLÉDNUTÍ ZA FARNÍM DNEM

19. června jsme slavili Slavnost Božího Těla s průvodem 
kolem kostela ke čtyřem oltářům. Modlili jsme se za poli-
tiky, kněze a církev, za rodiny a za mír.

22. května bylo v naší farnosti 1. sv. přijímání, které přija-
ly čtyři děti z farnosti Huštěnovice a jedno dítě z farnosti 
Babice - Klára Zbránková, Max Petratur, Adéla Krňávko-
vá, Štěpán Richtr a Diana Richtrová.
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lování na kameny, vytvořit si z vosku svíčku či ozdobu, 
zábavný kvíz a poté zdolávaly překážkovou dráhu. Na pa-
mátku tohoto překrásného farního dne, kdy nám i počasí 
velmi přálo, děti vytvořily obraz z otisku rukou, který je 
nyní umístěn na faře. Horko bylo zmírňováno občas-
ným spuštěním závlahových postřikovačů na fotbalovém 
trávníku, to ocenily hlavně výskající děti. K příjemnému 
posezení zahrál písně známé i  neznámé pan Radek Sy-
chra z Otrokovic. Vrcholným zážitkem pak byly pokrmy, 
které připravil pan Vladimír Havlík. Zároveň bylo mož-
né ochutnat slané i sladké dobroty, které přinesli farníci. 
Všem sponzorům, dárcům, a  především zúčastněným 
chceme poděkovat, jelikož bez vás by tento den nemohl 
proběhnout.

Josef Maňásek

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

25. září jsme slavili mši svatou s poděkováním za úrodu. 
Dožínkový věnec přináší pan starosta Richtr a pan Králík.

Děkovná mše svatá se uskutečnila s velkou účastí rodin.

P. Stanislav Matyáš, jáhen Miroslav Pernička, malí a velcí ministranti
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Společná fotografie poutníků

Dne 25. září 2022 proběhla v  naší farnosti, za účasti 
všech věkových kategorií sportovců, cyklopouť na Vele-
hrad. Dopravní prostředky byly různorodé - bicykly, ko-
loběžka a dokonce i zásahové vozidlo pana Slezáka, jako 
technická podpora a uvítací výbor, který nás ihned při pří-
jezdu na místo řádně zdokumentoval.

Před Bazilikou Nanebevzetí Panny Marie nás přivítal 
otec P. Josef Čunek s připravenou komentovanou prohlíd-
kou baziliky, při níž jsme mohli, alespoň částečně, nahléd-
nout do historie tohoto krásného a magického místa.

Poté následovala návštěva lapidária, podzemní části 
baziliky, kde jsme obdivovali původní stavební části, včet-
ně spousty kamenných artefaktů nalezených při vykopáv-
kách. K vidění je zde dokonce i zlatá růže, vyznamenání, 
které udělil této slavné bazilice papež sv. Jan Pavel II. 28. 
června 1985. Po zhlédnutí všech částí lapidária jsme se 
s motorizovanou částí poutníků rozloučili a vydali na zpá-
teční cestu domů.

Závěrem bychom chtěli vyzdvihnout úžasný výkon paní 
Hradcové. Ta na svém kole, s třemi rychlostními stupni, za 

duchovní podpory otce Stanislava, zvládla cyklopouť bez 
jediného zaváhání. A opomenout nemůžeme ani neméně 
úžasný výkon jedné poutnice, která se na Velehrad a zpět 
vydala po vlastních.

rodina Zbránkova

CYKLOPOUŤ VELEHRAD

Při rostoucích cenách čehokoliv se člověku tají dech 
a přemýšlí, zda by se nedalo někde něco omezit nebo udě-
lat nějak jinak. S  touto myšlenkou se došlo k  závěru, že 
je potřeba změnit způsob vytápění v  kostele. Stará aku-
mulační kamna, která v současnosti již nevyhovují poža-
davkům efektivity tepla a spotřeby elektrické energie, byla 

odstraněna. Do lavic byly nataženy elektrické rozvody 
a po dodání topných spirál dojde k namontování ze spodu 
každé lavice. O kolik je tento způsob vytápění efektivněj-
ší, ukáže hned první zima. Pokud byste měli někdo zájem 
o vyřazená kamna, popř. jejich části, neváhejte se obrátit 
na farní úřad v Huštěnovicích.

VÝMĚNA TOPENÍ V KOSTELE

Příjezd na Velehrad, v čele otec Stanislav
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HUŠTĚNOVJANÉ NA VÝLETĚ

Muzejní spolek koncem srpna zorganizoval zájezd do Brna, kde jsme navštívili katedrálu sv. Petra a Pavla, hrad Veveří 
a absolvovali plavbu parníkem po Brněnské přehradě. 

Místní skupina ČČK začátkem září vyrazila do Boskovic. Navštívili zámek, židovské městečko a židovský hřbitov. Pro 
děti bylo velkým zážitkem papouščí zoo. 

V muzeu se slavil Den matek a všem přítomným maminkám starosta Aleš Richtr předal květinu. Anička Zubrová nám 
přišla zazpívat.
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UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME HUŠTĚNOVICE 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA HŘIŠTI V OLŠÍ

DĚTSKÝ DEN NA HŘIŠTI V OLŠÍ 

Akce se zúčastnili zastupitelé obce, 
TJ Sokol, myslivci a hlavně rodiče 
s dětmi. 

Nejmenší děti se zapojily do úklidu 
toho, co dospělí nanosili do přírody.

Po práci odpočinek a špekáček
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Letopočty zakončené dvojkou vždy přinášejí v případě 
Huštěnovic mimo jiné kulatá výročí místního fotbalového 
klubu. Letos jsme si v sobotu 25. června připomenuli, že 
jeho historie je už devět desetiletí dlouhá.

Sportovci reprezentující naši obec se do soutěžních 
struktur československé fotbalové asociace zapojili v roce 
1932, a to pod názvem Sportovní klub Huštěnovice. I přes 
nelehká první léta, především z  pohledu finančního, se 
tým úspěšné etabloval na okresní úrovni. V  poválečné 
době několikrát mění název, až se od konce 50. let ustaluje 
dnešní název TJ Sokol Huštěnovice. Středobodem kopané 
je pro několik generací fotbalistů hřiště na dolním konci, 
svého času jedno z  největších a  nejkvalitnějších hřišť na 
okrese.

Den oslav výročí byl zároveň jaksi symbolicky spojen 
s uzavřením první fáze revitalizace právě tohoto „starého“ 
hřiště. Řeč je pochopitelně o nové pumptrackové (čti pa-
mptrekové) dráze, která v jarních měsících postupně v lo-
kalitě rostla.

Hlavní náplní slavnostního dne byla fotbalová utkání 
huštěnovických mužstev napříč generacemi. Tentokrát se 
jednalo o pět zápasů. V této souvislosti je potěšující přede-
vším to, že klub mohl předvést hned tři svá mládežnická 
mužstva.

Celý program odstartovalo utkání minipřípravky proti 
prestižnímu soupeři v podobě 1. FC Slovácko. Zajímavostí 
je, že soupeřící tým trenérsky vedl „náš“ Pavel Černý, toho 
času trenér mládeže slováckého klubu. Naši nejmenší ne-
dostali od soupeře nic zadarmo, několik skvělých momen-
tů ale sami předvedli a celkem 4x rozvlnili síť za hostujícím 
brankářem.

Před zápasem přípravky s  TJ Jiskra Staré Město bylo 

k vidění vystoupení dívek z oddílu Sport Academy B2M 
z Uh. Hradiště, které předvedly povedenou sestavu v ryt-
mu aerobiku. V samotném zápase pak diváci mohli sledo-
vat o poznání vyrovnanější zápletku než v prvním utkání. 
A i když nakonec hosté opět nabyli vrchu (7:10), potlesk 
naše hráče a hráčky neminul.

Ve třetím zápase se konečně urodilo vítězství pro naše 
barvy. Zasloužil se o to tým žáků proti SK Stříbrnice, který 
vytrvalou převahu proměnil ve dvouciferný triumf (12:2). 
Před vrcholem dne byl k vidění ještě přitažlivý zápas sta-
rých gard Huštěnovic a  Babic, jenž také nabídl bohatou 
gólovou podívanou. Pohodovému průběhu uniklo remí-
zové vyvrcholení jen o jednu branku (5:6).

Než se nachystali účastníci posledního zápasu dne na 
svoje vystoupení, nastala doba pro slavnostní okamžik 
otevření pumptrackové dráhy. Starosta obce Aleš Richtr 
spolu se zastupiteli Jiřím Silným a  Jaroslavem Králíkem 
přestřihl pásku a  toto nové a  originální sportoviště bylo 
oficiálně uvedeno do provozu. Jak se dráha „správně“ uží-
vá, předvedli bikeři (čti bajkeři) z Ostravy, kteří stáli za ná-
vrhem firmy FIVERAMPS na finální podobu areálu. No 
a po nich se do bludiště terénních vln a klopených zatáček 
už vydala také přítomná natěšená mládež.

Vrcholem fotbalového dění tohoto dne se následně sta-
lo utkání A mužstva Huštěnovic proti staré gardě Baníku 
Ostrava. V modrobílých barvách tohoto věhlasného klubu 
se na huštěnovickém pažitu předvedlo několik známých 
jmen z  nedávné baníkovské historie – Petr Samec, Du-
šan Vrťo či Martin Lukeš. Domácím patřil první gólový 
úspěch, ale nakonec se hostům povedlo zápas uhrát v po-
měru 2:4 a nad hřištěm se neslo jejich vítězné „Parada“.

V poločase utkání došlo ještě k jedné slavnostní chvíli, 

TJ SOKOL

Horní řada zleva v bílých dresech: Pavel Černý, Petr Malenovský, Jan Petrželka, Dušan Malíček, Luděk Vrána, Jan 
Hruboš, Martin Bruštík, Jan Gajdošík, Roman Haša, Miroslav Malíček, Miroslav Umlauf. Dolní řada zleva: Stanislav 
Tománek (trenér), David Kulhavý (čtvrtý zleva).

OSLAVY 90 LET OD ZALOŽENÍ TJ SOKOL A SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 

PUMPTRACKOVÉ DRÁHY
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a to když z rukou předsedy TJ Zdeňka Hruboše a jednatele 
Petra Malenovského obdrželi upomínkové předměty čtyři 
zasloužilí členové klubu Josef Maňásek, Milan Dvořáček, 
Bohuslav Bazala a Václav Maňásek.

Do další desetiletky zakončené věřme oslavami klubo-
vé stovky nezbývá než popřát Sokolu sportovní úspěchy 
a vytrvalost ve výchově svých následovníků.

Mgr. Jakub Veselý

Horní řada zleva: Marek Bohun, Jan Lysák, Adam Petřík, Adam Kalina, Kryštof Materna, Sebastian Tuček, Jan Kon-
vička, Adam Abualhawa, Tomáš Maňásek, Adam Svoboda, Sofie Bruštíková, Oliver Ižvolt. Dole: Jan Hruboš.

Horní řada zleva ve žlutých dresech: Aleš Richtr (starosta obce), Aleš Vaverka, Filip Grebeníček, Marek Slezák, Marek Stří-
tecký, Dalibor Hastík, Martin Bruštík, Lukáš Grebeň, Jan Zajíc, Ondřej Adamík, Pavel Čechmánek, Lukáš Malíček, Petr 
Straka, Antonín Šimon (trenér – černá čepice). Dolní řada zleva: Josef Kedra, Lubomír Puškáč, Lukáš Ošívka, Filip Hřib. 

Bývalým hráčům bylo předáno Čestné uznání za dlou-
holetou hráčskou a funkcionářskou činnost, kterou jim 
udělil Okresní fotbalový svaz Uherské Hradiště. Čestné 
uznání u příležitosti 90 let fotbalu TJ Sokol Huštěnovice 
převzal Josef Maňásek, Milan Dvořáček, Bohuslav Baza-
la a Václav Maňásek. Předával předseda TJ Sokol Huště-
novice Zdeněk Hruboš a Petr Malenovský. 

Při oslavách 90. výročí TJ Sokol byla dána dětem a obča-
nům do užívání pumptraková dráha. Přestřižení pásky 
se zhostil starosta obce Aleš Richtr a zastupitelé Jaroslav 
Králík a Jiří Silný. 
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První srpnový týden uspořádal TJ Sokol Huštěnovice 
fotbalové soustředění pro přípravku a  mladší žáky. Pod 
vedením trenérů Davida Kulhavého a  Rostislava Zláma-
líka ml. absolvovalo čtyřicet mladých fotbalistů týdenní 
výcvik, zaměřený zejména na fotbalové praktiky. Svými 
znalostmi a  zkušenostmi přispěli i  profesionální trenér 
Ondřej Machala, Petr Malenovský, Ondřej Adamík, Petr 
Straka, Zdeněk Hruboš a Stanislav Tománek. Děti si mimo 
fotbal vyzkoušely také jiné sportovní aktivity, jako byl soft-
ball a ping-pong. Pod vedením zkušeného profesionální-
ho basketbalisty pana Jaroslava Prášila si děti vyzkoušely 
základy driblování, přihrávky a hod na basketbalový koš. 
Středeční cyklovýlet z Huštěnovic do Spytihněvi byl zpes-
třen plavbou na lodi po řece Moravě směr Otrokovice. 
I když celý týden vládly tropické teploty, únava z horka na 
dětech nebyla znát. Každý den pilně trénovaly přihrávky, 
střelbu na branku, práci s fotbalovým míčem a jiné fotba-
lové praktiky.

 Poslední den fotbalového soustředění se nesl v  du-
chu celodenního miniturnaje, kdy mladí fotbalisté ode-
hráli třináct miniutkání, ve kterých si zahráli proti sobě 
v tříčlenných týmech v různém věkovém složení. V závěru 
soustředění byly uspořádány tři zápasy, kdy si mladí fotba-

listé mohli otestovat své získané dovednosti ze soustředě-
ní. Jejich soupeři byli ostřílené maminky a tatínkové, kteří 
si změřili své síly se svými ratolestmi. Poté následovalo vy-
hlášení nejlepších účastníků celého soustředění za každou 
věkovou kategorii (Jakuba Králíka, Ondřeje Kovaříka a Se-
bastiana Tučka) a celodenního miniturnaje (Adama Kali-
ny, Kryštofa Materny a Sebastiana Tučka). Úplnou tečkou 
na závěr bylo opečení špekáčků. 

TJ Sokol Huštěnovice touto cestou děkuje všem trené-
rům a  rodičům (zejména Lucii Kulhavé, Aleši Richtrovi, 
Kateřině Zlámalíkové, Barboře Pulkrábkové, Marii Něm-
cové), kteří se zapojili a pomohli s organizací soustředění, 
a pevně věří, že se toto soustředění stane každoroční zále-
žitostí jako letní příprava na fotbalovou soutěž.

Ing. Lucie Kulhavá

FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ PŘÍPRAVKY A MLADŠÍCH ŽÁKŮ

Horní řada zleva: trenér Ondřej Machala, Matyáš Čaňo, trenér David Kulhavý, Karel Volf, Marek Bohun, trenér Rosti-
slav Zlámalík, Sebastian Tuček, Jan Hruboš, Adam Kalina, Tomáš Maňásek, Kryštof Materna, Ondřej Maňásek, trenér 
Petr Malenovský, Jan Lysák
Prostřední řada zleva: Veronika Maňásková, Diana Richtrová, Dimytrij Lukianov, Nella Tučková, Kristýna Kulhavá, 
Julie Šobáňová, Simona Kováříková, Pavel Čevela, Pavel Šmíd, Šimon Materna, Matyáš Pulkrábek, Jan Puškáč, Ondřej 
Kovářík. 
Spodní řada zleva: Alex Němec, Ester Maternová, Michal Kulhavý, Filip Grebeníček, Jakub Králík, Matyáš Kohout, 
Jan Šmíd, Antonín Kaštovský, Vincent Zlámalík, Adam Vrána, Ondřej Slezák, Michael Šobáň, Lukáš Kulhavý, Václav 
Dudešek
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Maminky vs. fotbalová přípravka. Zleva: Veronika a Jan Šmídovi, Martina a Jan Prášilovi, Lucie, Michal a Lukáš Kul-
haví, Alex Němec, Kateřina a Vincent Zlámalíkovi, Reneé Gregorová a Matyáš Kohout, Vladimíra a Michael Šobáňovi, 
Barbora Pulkrábková a Ester Maternová, Sandra a Jakub Králíkovi, Petra Havlová a Adam Vrána, Helena a Veronika 
Maňáskovy, Petra Zubíková a Filip Bosák.

Fotbalová rozcvička

Starší přípravka

Předávání rad napříč generacemi

Mladší přípravka

Fotbalový trénink

Trénink basketbalu

Mladší žáci

Plavba lodí po řece Moravě

Trénink brankářů
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27. dubna jsme přijeli na pozvání ředitelky Halenkovic 
na florbalový turnaj 1. - 3. třídy.

Adámek Bruštík jako prváček zažil atmosféru prvního 
florbalového turnaje a hrál skvěle.

Našimi soupeři byly FBC Slovácko A+B, ZŠ Kudlovice 
A+B, ZŠ Halenkovice.

Zdravíme všechny florbalové fanoušky a nadšence tohoto sportu. I když začal nový školní rok, 
v předchozím roce jsme si užili ještě spoustu turnajů a společných aktivit, které stojí za připomenutí.

ZŠ Huštěnovice pořádala 11. května florbalový turnaj 1. 
- 3. třídy. Za naši školu jsme složili dva týmy Green a Yellow, 
protože jsme chtěli, aby si zahrály všechny naše děti. Turnaj 
probíhal v klidu a bez úrazů, pro většinu dětí to byl jejich 
první turnaj a pan Mamula nám na oslavu donesl krabici 
dětského šampíčka. Funkce rozhodčího se ujal pan Šobáň. 
Dohled zajistila paní Čevelová, bufet vedla paní Králíková. 
Zapisovatelé byli pan Večerka a paní Šajerová. 

Konečné pořadí:

1. Halenkovice
2. Slovácko
3. Luhačovice
4. Huštěnovice Yellow
5. Huštěnovice Green
6. Kudlovice A
7. Kudlovice B

Děti si turnaj maximálně užily a  vybojovaly krásné 
druhé místo. 

Výsledky jsou následující: 
1. Slovácko A, 2. Huštěnovice, 3. Slovácko B, 4. Halen-

kovice, 5. Kudlovice B, 6. Kudlovice A

Vzali jsme nejmladší děti naší školy v sestavě Kročová 
Nikol, Večerková Zuzana, Kovářík Ondřej, Prášil Jakub, 
Kodrla Štěpán, Zbránková Klára, Bruštík Adam, Šmíd 
Pavel, gólman

FLORBAL - SPORTOVNÍ KROUŽEK PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE
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21. května jsme jeli na turnaj do základní školy Halen-
kovice s většími dětmi. Bylo celkem sedm týmů, bohužel 
jsme byli zklamaní agresivitou halenkovských dětí. Během 
turnaje jsme měli spoustu zranění a  některé děti už pak 
odmítaly hrát, protože měly strach. I přes prosby na po-

Největší akcí našeho školního roku je vždy Huštěnovice cup - 
O putovní pohár starosty obce.

Turnaj se konal 17. června v kulturním domě. Pozvaní přijali Kud-
lovice, Halenkovice a Jalubí.

Za týmy Huštěnovic hrály všechny děti 3.-5. třídy. Turnaj probíhal 
v přátelské atmosféře. Funkci rozhodčího přijal náš bývalý žák a skvělý 
kamarád Tomáš Krajča, který hraje v současné době za FBC Slovácko.

Provoz občerstvení a dohled nad žáky měly na starost paní Šmídová 
a paní Čevelová. Pan Večerka a paní Šajerová zajišťovali zápisy do ta-
bulek a kontrolu výsledků. Na vše dohlížel náš pan starosta Richtr Aleš 
a ředitelka školy Mgr. Daňhelová Jana.

řadatele turnaje se fauly neustále opakovaly a  zkazilo to 
celkový dojem tohoto dne. Zklamaní jsme byli my, rodiče 
i děti. Na naší škole totiž upřednostňujeme kolektivní hru, 
přihrávky, kamarádské vztahy a každé pokusy o agresivní 
hru okamžitě trestáme vyloučením na trestnou lavici. Na-
šim posláním není zvítězit za každou cenu, vítězství je po-
třeba si zasloužit především kvalitní hrou. Chtěli bychom 
vyzvednout hru dětí z Bystřice pod Hostýnem, které před-
váděly rychlou kombinační hru. Zásadně bez faulů. I když 
sami byly tvrdě faulovaní, tento styl hry neoplácely a hrály 
dál čistě. 

Konečné pořadí bylo následující:

1. Bystřice pod Hostýnem
2. Halenkovice Blue
3. Slovácko Pink
4. Huštěnovice
5. Slovácko Black
6. Slovácko
7. Halenkovice Yellow

Na konci turnaje jsme se rozloučili 
s našimi páťáky. Děti dostaly medai-
li, pohár, diplom a dárkové předmě-
ty. Zbránková Tereza, Kováříková 
Simona, Maňásek Ondřej a Bolf 
Matyáš. Děkujeme za reprezentaci 
naší školy a přejeme do budoucna 
hodně úspěchů.
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Další oblíbenou částí školního 
roku je florbalová noc, která je odmě-
nou za odvedenou celoroční snahu ve 
florbalu.

Proběhla dne 18. června v  kultur-
ním domě, za podpory starosty obce, 
který nám zajistil večeři, snídani a pit-
ný režim. Noční dohled měly paní 
Maňásková a paní Kročová.

S  dětmi jsme hráli florbal, fotbal, 
vybíjenou, židličky, povídali jsme si 
a kreslili obrázky do florbalové kroni-
ky. Nechyběla ani o půlnoci stezka od-
vahy, kde nás zaskočil netopýr a zajíc 
a  celá skupinka měla záchvat smíchu 
a  radost z  adrenalinu. Po návratu na 
kulturák jsme zalezli do spacáků a děti 
vyčerpáním za chvíli usnuly.

Ihned po snídani jsme udělali týmy a  zahráli si ještě 
miniturnaj ve fotbale a florbalu. Děkujeme rodičům za vý-
borné koláče, které dětem donesli a zpestřili snídani i ve-
čeři. Během her jsme udělali přestávku a vyhlásili soutěž 

Konečná tabulka:
1. Halenkovice Blue
2. Halenkovice Yellow
3. Huštěnovice Green
4. Jalubí
5. Huštěnovice Yellow
6. Kudlovice A
7. Kudlovice B

v  kreslení. Absolutní vítěz celého roku byla Simona Ko-
váříková, náš velký talent v kreslení. Další místo obsadi-
li Zbránková Tereza, Šobáňová Julie, Večerková Zuzana, 
Kulhavý Lukáš a Čevela Pavel. Děti dostaly medaili a slad-
kosti a celkový vítěz získal pohár.

Letos nezůstal putovní pohár doma, ale odvezly si jej 
na rok Halenkovice. Doufáme, že další rok bude zase zdo-
bit naši milovanou školu.

V novém školním roce jsme přivítali ve florbalu tyto no-
váčky – zleva Slezák Ondřej, Šobáň Michal, Kohout Ma-
tyáš, Prášil Jan, Zlámalík Vincent, Šmíd Jan, Grebeníček 
Filip, Richtr Štěpán. Na fotce chybí z důvodu nemoci Sav-
chenko Maxim, Bosák Filip a Vrána Adam
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Když jsme s florbalem před pár lety začínali, měli jsme 
deset dětí v kroužku. K dnešnímu dni máme zapsáno 37 
dětí, plus loňští páťáci, kteří mohou stále chodit mezi nás, 
což je 41 dětí. Jsme rádi, že florbal se v oblíbenosti sportů 
dostává na přední příčky a baví stále více dětí. Z tohoto dů-
vodu jsme se letos rozhodli rozšířit trenérský tým o pana 

Večerku, se kterým už rok jezdíme na turnaje. Přejeme si, 
aby letošní školní rok se vydařil alespoň tak dobře jako 
loni. 

Sportu zdar a florbalu zvláště. 
Zdeněk a Markéta Klapilovi 

Nadšenci stolního hokeje se v  sobotu 8. října poprvé 
sešli v  nově zrekonstruovaných prostorách kulturního 
domu. Proběhl zde turnaj ve stolním STIGA hokeji. Po 

šestihodinovém boji byli ti nejlepší oceněni medailemi 
a putovním pohárem.

STOLNÍ HOKEJ
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TJ Sokol Huštěnovice byla založena v roce 1932. Nejsu 
žádný historik, abych se pitval jaké měli dresy nebo klobásu 
po zápase. Z vyprávění svojého otca vím, že fotbalisté tu 
byli výborní. Například Vojta a Josef Hrňovi, kluci Janišovi, 
Tonda Varmuža kněžpolský, Staňa Tomáštík, Laďa 
Maňásek. To byl obrovský hecíř. Prohrávali prý tři minuty 
před koncem 6:1 a on stále hecovál, že néni nic ztracené.  
Další generace fotbalistů narozená kolem roku 1930 
a  výš Čevela Zdeněk - Tabáček, Vavruška Josef, Kubina 
Franta - Škíř, Kieryk František – Panťa, Tomeček Milan, 
Staňa Tománek, Brázdil Miloš, Brádil Josef - Čopo, 
Pepek Veselý – Holič, Tonda Čechmánek – Čára, 
Mirek Doležal a  také Zdena Nesázal - Jul, pravý bek.  
Hrálo se s  Bánovem, levé křídlo Velecký, rychlý, mladý, 
technický a  Zdenovi utěkál. Vlasťa Habáň - Fidél hrál 
stopéra a  povídá enom mně ho nadežeň. Zdena ho 
nadehnál a  Vlasťa, to byl král skluzů. Rozběhl se a  tak 
zvaně zdvihl lištu. Jednů nohů do kolena, druhů na 
břuch. Bánovjan udělál tři kotrmelce a ostál ležat. Přiběhl 
rozhodčí, že faul. Jaký faul, povidá Vlasťa, když neteče 
krév, tak se nic nestalo. 

Do kategorie roku narozéní 1940 a  více patří bratři 
Tomeškovi. Hubert, zvaný Vorst a jeho bratr, který hrával 
za Zlín I. ligu. Potom to byl hlavně Jara Škrabal - Škrábek, 
Jirka Palánek – Prcek, Jožka Vojtěšek – Scherer, Olin Číhal 
– Honk, Zdena Maňásek – Lišák, Jara Hejda – Hotel, Milan 
Hejda – Hnilica, Pavel Maňásek – Pitkin, Tonda Viceník – 
Kicin, Jara Fusek – Šela, Franta Grebeň. 

Posuneme se dál a  jsme kolem roku narození 1950. 
To byli fotbalisté, které jsem zažíl já jako aktivní. Bohuš 
Bazala – Bob, Milan Dvořáček – Dvorský, Pavel Chybík – 
Zito, Jožka Gajdošík – Karlík, Mira Gajdošík – Kolec, kluci 
Štefkovi Zdena a Petr, Jara Brázdil – Kyslík, Jožka Maňásek 
– Roháček, Pavel Flíbort – Flinta, Jara Šůstal.

Nemožu zapomnět na kluky Veselé, Mirka – Plukovník, 
Pavla – Nehoda a  Zdenu – Silon a  také Jirku Ondruše. 
Zdenu Kočendu – Kosťa a Jaru Dovrtěla – Kovář. 

A  tak se dostáváme k  roku narozéní 1960 a  okolo. 
Tady se narodilo výtečných fotbalistů! Zdena Brázdil 
– Porca, Jožka Hastík – Murto, Zdena Čevela – Čokin, 
Míša Zdílna, Jožka Vavruška – Rildo, Jirka Ulbrich, Oskar 
Kraváček, Vlasťa Smýkal – Buton, Rosťa Zlámalík – 
Cvrk, Jožka Zlámalík, Petr Bazala – Lenin. Před zápasem 
říkajů Leninovi, že už pije čtvrtů borovičku, že za chvílu 
nastupuje. A Petr na to – co blbneš, srážám fyzičku.

A kolem roku 1970? Také výborní fotbalisté Petr Litoš – 
Lisťák, Přema Číhal, Michal Veselý, Tonda Joch. V prvním 
mužstvu se neprosadíl, tak šel k  bratrovi do Napajedel 
dělat tlačenku a jitrnice. 

Na sportovní prohlídky se jezdilo do Hradišťa k  dr. 
Filovi a nebo k dr. Červinkovi. Ten byl hodně přísný. Jeden 
šlapál na kole, druhý leh sedy, třetí přeskakovat lavku, 

měření tlaku, zátěžový test …. Také bylo měření vitální 
kapacity plic. To jsem byl s  Tondů Viceníkem. Tonda se 
nebál cigarety, ani borovičky. Spirometr je válec, uvnitř je 
voda a fůkneš tam šlauchem. Kapacita je 7 litrů, průměrný 
sportovec dá 4-5 litrů. Tonda ten válec vyfůkl aj s vodů. 
Doktor Červinka prohlásil, že to eště neviděl. 

Před padesáti rokama nebylo jednoduché chodit na 
trénink. V  každém domě byla zahrada nebo kus pola 
a  moselo se pomáhat. Když se došlo ze školy, už byl na 
stole lístek vyhaž prasati hnůj, potom králíkom, posbírej 
vajca …. Až to všecko uděláš, dojdi za nama na pole. 

Bratři, radši nebudu jmenovat, donďa z  práce či ze 
školy už měli nachystaný „trečaf “, až ho nasbírali plný 
trnek, teprů mohli na trénink. 

Toš zazpívejme si tů trnkovů. Kdo zná pěsničku 
„Vyznání“, toš tak se zpívá aj táto slivovicová.

Znám tě hrozně dlůho, celý život sám.
Mám úplně hovno, celý trnek sad.
Trvalo to dlůho, než nám zarodilas,
málem deset roků, než byl první kvas.
Každé ráno vstávám, když ty eště spíš,
naději si dávám, že nám zarodíš.
Trápím se a nevím co si myslet mám,
náhle tady stojím, tebja objímám. 
Refrén
Ty si má trnka, ty si můj strom,
ty mňa podepřeš, až půjdu dóm.
Ty si má trnka, tebe chcu mít,
ohnivý nápoj z tebe chcu pít.

Tvoje plody s velků lásků posbírám,
ani jednu stopku na nich nenechám. 
K nasypání bečky slýchám tichý hlas,
těším se jak bude voňavučký kvas. 
Refrén
Ty si má trnka, každý to ví,
že nápoj z tebe vracá zdraví.
V žalůdku hřeje, barví líca,
pravá slovácká slivovica.

Ty spíš zimním spánkem, já však pilno mám,
chodím kolem kotla, míšám, přikládám.
Kdo nám radu nese, jak máme páliti,
my jim na to řekneme, běžte do řiti.

Enom krátká vzpomínka na staré šatny. Ty byly vedle 
zahrady Martina Hrdého. Dlůhý plechový žlab a když sme 
se chtěli umyt, jeden pumpovál vodu a ostatní se opláchli 
a naopak. Také byli mančafty, kde jsme se umyli v potoku 
nebo vůbec.

Teď bych vzpomněl dobu před padesátipěti rokama, aj 

MALÁ SONDA DO HUŠTĚNOVSKÉHO FOTBALU
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možná dél. Když jsme došli na hřiště a chtěli si zahrát fotbal, 
moseli jsme vyhnat husy. To byly třeba Hrdých, Kaštánků, 
Martínků, Hamrlíků, Bajajů či Krajanů. Každé hejno hus 
neomylně trefilo dóm, byly trénované. Vzpomínám, že 
na husincoch byly krásné skluzy, jelo to jak po másle. Ale 
naše maminky zalamovaly rukama, kdo to má pořád prat. 

V roce 1972 se otvíraly nové šatny. To bylo 40. výročí 
založení TJ Sokol. Tenkrát byla pozvaná Fatra Napajedla, 
výsledek si nepamatuju, ale vím, že bylo pěkně a byla žízeň. 

Jednů trenér zase nadávál, že už podruhé chybíjů na 
tréninku bratři, zase nebudu radši jmenovat. Hned dostál 
odpověď, že sů u Moravy, obracajů seno. Ty jim nebudeš 
živit 120 králíků, 2 kozy a krávu po telati. To samé když na 
podzim se kopů zemáky, většina mosela pomáhat. Až se 
podělalo, šlo se na hřiště. 

Teď pár heců z tréninků a fotbalových zápasů:
•	 Naflídruj to na penaltu a trhám sítě – Jarda Škrabal
•	 Chodíš po hřišti jak šafář – Milan Tomeček
•	  Zdeno, máš, nahraj, předej, bojuj, ty si přece vůl – 

Mira a Zdena Veselí

Krátce na nekteré úspěchy. Vyhráli jsme finále Českého 
poháru v Ostrožské Nové Vsi. Ale tych „černochů“. To byly 
sendesáté roky. Krásný zápas se odehrál v Nedachlebicích. 
Tam jsme přijeli, hrála dechovka, zabijačka voněla, 
ukazovali nám pět prstů, že zkrátka prohrajeme. Fotbal 
nemá logiku, jak říkál Tomáš Pospíchal. Vyhráli jsme 2:1, 
branky dávali Jan Bazala – Izrael a Staňa Karafiát – Seňor. 

Teď se pokusím sestavit nejlepší jedenáctku fotbalistů, 
které jsem zažíl, s kterýma jsem hrál a na které si pamatuju. 
Už teď ale slyším, že na koho jsem zapomněl.

Brankář Smýkal Vlasťa, pravý bek Laďa Blaha, střední 
obránci Josef Gajdošík, Zdena Brázdil, levý bek Jara 
Dovrtěl. Pravý halv Zdena Čevela, střední halv Josef 
Maňásek, Jara Brázdil, levý halv Pavel Čechmánek. Útok 
zprava Jara Škrabal, zleva Josef Hastík. 

Aj na pár náhradníků si vzpomenu. V  bráně Jara 
Fusek, Milan Dvořáček, beci Vlasťa Habáň st., Petr Litoš, 
Česťa Šuranský, Petr Pisklák. Halv Josef Vavruška, Zdena 
Kočenda, Přema Číhal, Jirka Ulbrich. Útok Jirka Palánek, 
Zdena Maňásek. Hrál aj za Staré Město I. A třídu. Eště aj 
Petr Štefka.

Krátce bych vzpomněl 50. výročí kopané. To přijeli staří 
páni Sparty Praha v čele s Andrejem Kvašňákem. Krásné 
počasí, hodně se vypilo a  Sparta dala našim fotbalistom 
krásné školení, jak se má hrát fotbal. 

Letos proběhla oslava 90. výročí založení TJ Sokol. 
Přijeli staří páni Baníku Ostrava a  ti nám předvedli, že 
aj v  padesáti moc nezapomněli. Proběhlo vyznamenání 
bývalých hráčů a  funkcionářů, ale bylo nás jaksi málo, 
nekde se stala chyba. Moje maličkost, bratr Josef, Bohuš 
Bazala a Milan Dvořáček. Akce se díky našému starostovi 
a vedení TJ Sokol velmi vydařila. 

Doufám, že sem vás aspoň trochu pobavíl, aj když to 
nemá moc hlavu a patu.

Váš strýc Sláva
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Začátkem června oslavila Místní skupina Českého červeného kříže Huštěnovice 70. výročí od svého vzniku. Z rukou preziden-
ta ČČK Marka Jukla a předsedkyně OS ČČK Čestná uznání a pamětní listy převzala Ilona Čechmánková, Jitka Šuranská, 
Kristýna Malíková, Jitka Kročová, Jana Kryšková, Helena Zezulová, Ludmila Smýkalová, Helena Maňásková, Radka Číha-
lová, Věra Blahová a Jarmila Ulmanová.

Prezident ČČK Marek Jukl a ředitelka oblastního spolku ČČK Jarmila Ulmanová ocenili diplomem huštěnovické dárce krve – 
dárce života. Byli to Jitka Šuranská, David Kulhavý, Pavel Pučalík, Svatopluk Býček, Rostislav Ulman, Karel Volf, Petr Zemek, 
Jana Zemková, Ivo Adamčík, Pavel Hastík, dole Jan Petrželka, Petr Hlavačka, Milan Říha a Magdalena Daňková.

MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE SLAVILA 70. VÝROČÍ 

Předsedkyně MS ČČK Ludmila Smýkalová převzala od 
prezidenta ČČK Děkovné uznání za dlouholetou a oběta-
vou činnost MS ČČK Huštěnovice u příležitosti 70. výročí 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

1. října byli přivítání noví občánci – Jakub Šobáň, Zoja Laštovičková a Rozalie Straková. Starosta Aleš Richtr rodičům předal 
finanční dárek od obce v částce 5 000 Kč, pro děti hračku a maminkám kytičku. 

Aleš Richtr, Patrik Kohout, Matylda Laštovičková, Richard 
Kohout, Lída Veselá, Jáchym Laštovička, Anna Polišenská, 
Stela Pulkrábková a paní uč. Ivana Káňová. Děti z mateř-
ské školky se dočkaly srdečného potlesku po vystoupení, od 
starosty sladkostí.


