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Na začátku školního roku byla vyhlášena soutěž o logo 

školy. Během měsíce září žáci zpracovávali své nápady. 
Do užšího kola bylo vybráno pět prací, o kterých pak 
rozhodovali samotní žáci. Jako předloha pro školní logo 
byl nakonec použit originální návrh Adély Dobešové 
z 5. ročníku.

 Mgr. Jitka Šimíková, ředitelka ZŠ a MŠ

ŠKOLA MÁ SVÉ LOGO

NÁVŠTĚVA LONDÝNA S VÝUKOU ANGLIČTINY

Muzeum voskových figurín Madame Tussaud a Adéla Dobešová

Tower /Marek Slezák, p. uč. Andrea Flíborová, Marie Hlavačková, 
Matyáš Martinek, Jaromír Habáň, Adéla Dobešová, Josef Daňko, 
Andrea Trmalová, Robin Tomaštík, p. uč. Zuzana Bazalová, Zuza-
na Presová, Aneta Machová, Radka Sentlová/ Tower Bridge

Ve dnech 12. - 16. 10. jsme s žáky 4. a 5. ročníku navští-
vili Londýn, který je domovem 7 milionů lidí a patří mezi 
nejvýznamnější města celého světa. V ulicích jsme potkávali 
příslušníky snad všech národností a setkali se s různou archi-
tekturou, stavbami a zajímavostmi. Dopoledne žáci absolvo-
vali výuku angličtiny v místní škole pro cizince „Skola“, kde 
je vyučovali učitelé, od kterých češtinu po celou dobu výuky 
neslyšeli. Odpoledne patřila prohlídkám památek, zajímavos-
tí a také nákupu suvenýrů. Děti tak v praxi využily základní 
znalosti angličtiny a ověřily si, jak je důležité učit se cizí jazyk. 

Zájezd s výukovým kurzem se vydařil, všichni jsme byli spo-
kojeni, ale také velmi unaveni.

Mgr. Zuzana Bazalová,
 Andrea Flíborová - učitelky ZŠ
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London Eye

Hyde Park - Speakers Corner

Ulice v části Camden Town

Buckingham Palace

„SKOLA“ - výuka angličtiny

Anglická telefonní budka 

Buckingham Palace

„SKOLA“ - výuka angličtiny

Double Decker

Stráž na Whitehall

SOHO - čínská čtvrť Londýna
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V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Ať jsi holka nebo kluk, udělej tu s námi kruh.
Naučíš se chodit, stát, pojď si s námi, pojď si hrát.
Ve školce je zábava, najdeš si kamaráda.
Poskoč si, zatleskej, kamarádům ruku dej!
S touto veselou písničkou jsme zaha-

jovali školní rok 2015/2016 a vítali nové 
děti v Mateřské škole v Huštěnovicích. 
Po prázdninách došlo v naší školce 
k jistým personálním změnám. Ke kon-
ci září jsme se rozloučili s paní školnicí 
Lenkou Stříteckou. Touto cestou jí dě-
kujeme za dlouholetou odvedenou prá-
ci a přejeme vše dobré v dalším životě. 
Od října má naše mateřská škola novou 
školnici, je jí paní Jana Ošívková. Další 
velkou událostí je právě probíhající re-
konstrukce školní zahrady, na jejíž ote-
vření se již všichni těšíme.  

Letos je zapsáno ve dvou třídách, Be-
rušek a Mravenečků, celkem 32 dětí. 
Vzhledem k věkovému rozvrstvení tříd 
se u mladších dětí ve třídě Berušek zaměřujeme přede-
vším na oblast sebeobsluhy a činnosti estetické. Základním 
úkolem v této třídě je adaptace, získávání prvních sociál-
ních kontaktů, vytváření citové vazby k učitelkám, získává-

ní pocitu bezpečí a jistoty v novém prostředí. Při adaptaci 
hodně záleží na individualitě dítěte. Pomoci může klidný 
a vyrovnaný přístup rodičů, kteří by měli být přesvědčeni, 
že mateřská škola je pro jejich  dítě nejlepším řešením. Star-
ší, částečně předškolní děti ve třídě Mravenečků jsou cíle-

ně a individuálně vedeny k dovednos-
tem, které jim zajistí úspěšný vstup do 
základní školy. Školka je přes veškeré 
případné problémy obrovským příno-
sem do života. Dítě se zde naučí soci-
álním dovednostem, díky nimž bude 
schopnější obstát v kolektivu, uhájit si 
své místo, spolupracovat i uznávat ji-
nou autoritu. Přesto se ale nechceme 
soustředit pouze na výkon a vzdělává-
ní. Naším hlavním cílem je mít dosta-
tek času na to se zastavit, popovídat si, 
pohrát si a hlavně si to užít. Čas na to, 
nechat děti být dětmi. Vždyť v mateř-
ské škole je to možná naposled, kdy si 
děti mohou užívat dětství bez toho, aby 

je někdo hodnotil. Školka vlastně před-
stavuje první krok k osamostatnění vašeho dítěte, a proto 
se budeme společnými silami snažit o to, aby to byl krůček 
v příjemném a laskavém prostředí. 

Věra Veselá, vedoucí učitelka MŠ Huštěnovice
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Paní učitelka pofouká každou bolístku.
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Starosta Aleš Richtr upřímně děkuje všem zúčastněným 
krojovaným občanům a dětem za účast v průvodu a repre-
zentaci obce Huštěnovice při Slavnostech vína a otevřených 

památek v Uh. Hradišti. Poděkovat je třeba také huštěno-
vickým ženám, které napekly boží milosti a slané pečivo, po 
kterém se jen zaprášilo.  

SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK V UHERSKÉM HRADIŠTI
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HUŠTĚNOVICE 
USNESENÍ

z veřejného zasedání Zastu-
pitelstva obce Huštěnovice 

konaného dne 10.6.2015
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze do-
kumentu z důvodu dodržení přiměře-
nosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 1/4/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
program veřejného zasedání.

Usnesení 2/4/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
prodej pozemku parcela číslo 509/10 o vý-
měře 72m2, zapsaného na LV č. 1 pro obec 
Huštěnovice, v k.ú. obce Huštěnovice, za 
cenu 210 Kč/m2, kupující dále uhradí po-
platek za návrh na vklad do katastru ne-
movitostí a daň z nabytí nemovitých věcí. 
Kupující je současně poplatníkem daně z 
nabytí nemovitých věcí.

Usnesení 3/4/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, 
kterou se stanovují pravidla pro po-
hyb psů na veřejném prostranství 
v obci Huštěnovice.

Usnesení 4/4/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
smlouvu o bezúplatném převodu vlast-
nického práva k nemovité věci  UZSVM/
BUH/2514/2015-BUHM na pozemek par-
cela č. 779/7.

Usnesení 5/4/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje smlouvu o zřízení věcného břemene 
č. 58732/1/2015.

Usnesení 6/4/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovi-
ce schvaluje dodatek č. 2 smlouvy 
č. O/0192/2010/DOP.

Usnesení 7/4/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
platná od 10.6.2015.

Usnesení 8/4/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2/2015.

Usnesení 9/4/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvalu-
je závěrečný účet obce Huštěnovice za rok 
2014 včetně zprávy o výsledku přezkou-
mání hospodaření za rok 2014 vyjádřením 

souhlasu s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad.

Usnesení 10/4/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvalu-
je účetní závěrku obce Huštěnovice za rok 
2014, sestavenou k datu 31.12.2014.

Usnesení 11/4/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
hospodářský výsledek příspěvkové organi-
zace Základní škola a mateřská škola Huš-
těnovice za rok 2014 a souhlasí s převodem 
celého zisku ve výši 4.872,85 Kč do rezerv-
ního fondu. Současně schvaluje účetní 
závěrku příspěvkové organizace Základní 
škola a mateřská škola Huštěnovice za rok 
2014, sestavenou k datu 31.12.2014.

Usnesení 12/4/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje poskytnutí neinvestiční do-
tace ve výši 110.000 Kč Tělovýchov-
né jednotě SOKOL HUŠTĚNOVICE, 
IČ: 61704181.

Usnesení 13/4/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tělo-
výchovné jednotě SOKOL Huštěnovice, 
IČ: 61704181.

Usnesení 14/4/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvalu-
je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
18.000 Kč Oblastnímu spolku ČČK Uher-
ské Hradiště-Místní skupině ČČK Huštěno-
vice, IČ: 00426385.

Usnesení 15/4/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí nein-
vestiční dotace z rozpočtu obce Oblastnímu 
spolku ČČK Uherské Hradiště-Místní sku-
pině ČČK Huštěnovice, IČ: 00426385.

Usnesení 16/4/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
darovací smlouvu na poskytnutí finanční-

ho daru ve výši 2.000 Kč Českému svazu 
včelařů, o.s., základní organizaci Traplice, 
IČ: 65268415.

Usnesení 17/4/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje darovací smlouvu na poskyt-
nutí finančního daru ve výši 2.000 
Kč  Moravskému rybářskému svazu, 
místní organizaci Uherské Hradiště, 
IČ: 00557323.

Usnesení 18/4/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
darovací smlouvu na poskytnutí finančního 
daru ve výši 2.000 Kč Základní organizaci 
Českého svazu ochránců přírody Buchlovi-
ce, IČ: 70967318.

Usnesení 19/4/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvalu-
je nájemní smlouvu č. 250440, která bude 
uzavřena s firmou Vodafone Czech Repub-
lic, a.s., Náměstí Junkových 2808/2, 155 00  
Praha 5, IČ: 25788001.

Usnesení 20/4/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku obce Huštěno-
vice č. 3/2015 o stanovení systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a na-
kládání se stavebním odpadem na území 
obce Huštěnovice.

Usnesení 21/4/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
rozpočtové opatření č. 3/2015.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere na 
vědomí zprávu o činnosti starosty obce a 
kontrolu usnesení z minulého veřejného 
zasedání.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere na 
vědomí rozpočtové opatření č. 1/2015 
a provedené úpravy rozpisu rozpočtu.

Aleš Richtr, starosta obce
Petra Valentová, místostarostka obce

Kulturní dům  v „novém kabátě“. 
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U příležitosti výročí osvobození obce děti z mateřské školky a žáci základní školy položili 
kytici květů ke kříži na dolním konci. 

USNESENÍ
z 5. veřejného zasedání Za-

stupitelstva obce Huštěnovi-
ce konaného dne 2.9.2015

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze do-
kumentu z důvodu dodržení přiměře-
nosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 1/5/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
program veřejného zasedání.

Usnesení 2/5/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje smlouvu číslo 1040009039/001 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene.

Usnesení 3/5/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvalu-
je prodej pozemku parcela číslo 1379/78 
o výměře 70 m2 v katastrálním území obce 
Babice za 202 Kč za 1m2. Kupující zaplatí 
poplatek za návrh na vklad do katastru ne-
movitostí, daň z nabytí nemovitých věcí a je 
současně poplatníkem daně z nabytí nemo-
vitých věcí.

Usnesení 4/5/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvalu-
je výsledek výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Zahrada v přírodním stylu MŠ 
Huštěnovice“. Vítězem se stala firma Flors-
tyl, s.r.o., IČ: 607 31346, Panská 25, 686 04 
Kunovice s nabídkovou cenou 2.131.594 Kč 
včetně DPH.

Usnesení 5/5/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje smlouvu o právu provést stavbu 

k akci „Zateplení rodinného domu 
č.p. 63“.

Usnesení 6/5/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje smlouvu o právu provést stavbu 
k akci „Vodovodní přípojka k rodinnému 
domu č.p. 63“.

Usnesení 7/5/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
rozpočtové opatření č. 5/2015.

Usnesení 8/5/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice opravňu-
je starostu obce k provedení rozpočtového 
opatření u výdajů v maximální výši 100.000 
Kč, konkrétně paragrafu rozpočtové sklad-
by 3117.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere na 
vědomí zprávu o činnosti starosty obce a 
kontrolu usnesení z minulého veřejného 
zasedání.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere 
na vědomí změny rozpisu rozpočtu 
č. 2,3,4,5,6/2015 a rozpočtové opatření č. 
4/2015.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere na 
vědomí závěrečný účet Sdružení obcí pro 
rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece 
Moravě.

Aleš Richtr, starosta obce
Petra Valentová, místostarostka obce

Děti z mateřské školky při vystoupení na besedě s důchodci.

Drakiáda
Dětský den letos děti slavily v parku před 
muzeem. 
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané,
po půl roce bych vás chtěl opět pozdra-

vit a seznámit s tím, co se nám podařilo. 
Během dvou tří let nejde zajistit všechno, 
co bychom si přáli. Někdy se „věc“  táh-
ne i desetiletí.  Chtěl bych Vás požádat 
o trpělivost, protože se jedná o velmi fi-
nančně náročné akce a jako 
dobří hospodáři se nejdříve 
musíme snažit o získání do-
tací.  Zodpovědnost starosty 
a plnění úkolů je velmi ši-
rokou oblastí. Jako starosta 
musím myslet na problémy 
Vás, občanů. Každý má u mě 
dveře otevřené. Respektuji 
většinový názor, snažím se 
dohodnout a potom tepr-
ve řeším moje požadavky. 
Zkušenosti člověk získává 
neustále, bez ohledu na věk. 
Dnes nejdříve vzpomenu 
nejvíce očekávanou investič-
ní akci.

■ Kompletní rekonstruk-
ce ulic Sušická a Kvítková

Oznamujeme občanům, kteří bydlí v 
ulici Sušická a Kvítková, že na jaře bude 
zahájena rekonstrukce chodníků, která 
bude financována za pomoci dotace ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Hodnota díla cca 7 mil Kč, dotace cca 3,5 
mil Kč. Při rekonstrukci chodníků spo-
lečnost E.ON pravděpodobně provede 
kabelizaci rozvodné sítě. Dále bude vy-
budováno nové veřejné osvětlení a budou 
vyměněny asfaltové povrchy obou komu-
nikací. 

Žádáme občany, kteří zvažují vybudo-
vání přípojek plynu a vodovodu, aby tak 
učinili před zahájením rekonstrukce. 

■ Přechody pro chodce
V obci máme dva přechody pro chod-

ce se středovými ostrůvky, které se vy-
budovaly při rekonstrukci silnice v roce 
2011. Toto opatření se při stále zvyšující 
intenzitě dopravy jeví jako nedostatečné. 
Z tohoto důvodu jsme požádali Státní 
fond dopravní infrastruktury o dotaci na 
světelnou signalizaci přechodů. Dotaci 
jsme obdrželi a realizace projektu začne 
v nejbližším možném termínu ihned po 
vyřízení všech administrativních úkonů. 
Hodnota díla 1,5 mil Kč, dotace cca 1,3 
mil Kč.

■ Zahrada v přírodním stylu v mateř-
ské škole

Bylo započato s realizací akce, která 
bude hotova do konce letošního roku.

Projekt ,,Zahrada v přírodním stylu MŠ 
Huštěnovice“ je zaměřen na úpravu stá-
vající zahrady na dětské hřiště a zahradu 

v přírodním stylu, s cílovou skupinou dětí 
MŠ. Princip a realizace návrhu musí od-
povídat pravidlům poskytovatele dotace 
Ministerstva životního prostředí a nedo-
voluje téměř žádnou odchylku od těchto 
pravidel. Hodnota díla  cca 2 mil Kč, do-
tace 1,8 mil. Kč.

Vybudování přírodního dětského hřiště 
a zahrady umožní dětem aktivní pozná-
vání přírodního prostředí, vlivu přírody 
na člověka a důvodů ochrany životního 
prostředí. Pomocí terénních úprav, pří-
rodních prvků a rostlin vznikne soustava 
drobnějších samostatných prostorů, které 
umožní dětem rozmanitou, nerušenou 
a samostatnou hru - vznikne pestrá na-
bídka pohybových podnětů. Přímé po-
zorování a aktivní zapojení do činností 
v zahradě MŠ povede děti k hlubokému 
a osobnímu zážitku. Děti se naučí použí-
vat smyslové vnímání, získají jednoduché 
pracovní návyky a dovednosti při péči 
o rostliny. Seznámí se se zahradním ná-
řadím, využitím lupy pro pozorování, bu-
dou se bezpečně pohybovat a orientovat 
v přírodním terénu, vyhledávat informa-
ce potřebné pro další pozorování. Přímá 
pozorování umožní dětem rozlišovat 
a pojmenovat rostliny, stromy, keře 
a drobné živočichy, se kterými se mo-
hou v zahradě běžně setkat. Děti budou 

schopné charakterizovat jednotlivá roční 
období v souvislosti se změnami v zahra-
dě. Dokážou se chovat ohleduplně s ohle-
dem na pozorované živočichy či rostliny, 
naučí se spolupracovat a využívat dosa-
vadních zkušeností k dalšímu pozorování 
a poznávání.

■ Dětské hřiště ,, V Houští“
Dětské hřiště před mateř-

skou školkou je již na hranici 
své životnosti a zaslouží si vý-
měnu hracích prvků. Na konci 
loňského roku děti z mateřské 
školky hřišti vybraly název 
„V Houští“ a následně bylo po-
žádáno o dotaci na minister-
stvu pro místní rozvoj. Dotaci 
jsme obdrželi a práce začnou 
ještě v letošním roce. Hodnota 
díla cca 600 tis. Kč, dotace max. 
400 tis Kč.

■ Kamerový systém
Téměř v každém čísle na-

šeho zpravodaje žádáme ob-
čany, aby neukládali odpad 

mimo sběrné nádoby a to zcela bez úspě-
chu. Nepořádek se vyskytuje neustále. 
Z tohoto důvodu byl pořízen kamerový 
systém na monitoring sběrného místa 
u kulturního domu, myslivecké chaty 
a na hřišti.

■ Výměna oken podél hlavní silnice  
Přetížená doprava v obci je jedním 

z největších problémů, který si zaslouží 
trvalou pozornost. I když nejsme schopni 
ovlivnit výstavbu obchvatu obce, je neu-
stále co zlepšovat. Pro ty, kdo uvažujete 
o výměně oken podél hlavní silnice, 
máme dobrou zprávu. V roce 2012 jsme 
požádali Ředitelství silnic a dálnic ČR 
o kontrolní měření hluku. Na základě vý-
sledků měření budou občanům bydlícím 
podél hlavní silnice vyměněna okna na 
náklady Ředitelství silnic a dálnic. Reali-
zace se uskuteční v příštím roce a o po-
drobnostech budete informováni pracov-
níky ŘSD.

Protože se blíží konec roku, chtěl bych 
poděkovat všem spoluobčanům, kterým 
není život v obci lhostejný, za udržování 
vzhledu naší obce.  Spolkům a organiza-
cím za pořádané kulturní nebo sportovní 
akce. Prožijte klidné a spokojené Vánoce.

Aleš Richtr, starosta obce
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Folklorní soubor písní a tanců Pozdní sběr z Napajedel vystupo-
val při koštu burčáku a  moštování ovoce.

Odhalení pamětní desky generála Rudolfa Králíčka
* 19.1.1862 v Huštěnovicích - † 4.1.1946 v Českém Těšíně

U příležitosti 70. výročí úmrtí generála Rudolfa Králíčka, bude v sobotu 9. ledna 2016 ve 13 hodin na místním hřbi-
tově odhalena, za účasti Čestné jednotky armády ČR,  pamětní deska.
Rudolf Králíček byl považován za jednoho z nejlepších velitelů 1. světové války. Patřil mezi nejvýznamnější nositele 
císařského řádu železné koruny I. třídy. /Kdo byl Rudolf Králíček? - Huštěnovský zpravodaj, jaro 2015./ 

V prodeji je třetím rokem obecní kalendář. Aby byl dostupný 
všem, jeho cena je letos stanovena pouze na 50 korun. Můžete si 
jej zakoupit v kanceláři obecního úřadu, rovněž při pořádaných 
akcích Vám jej organizátoři nabídnou. Jak už je zvykem, najdete 
tam pro Vás důležité informace. Například kdy je splatnost po-
platků za vodu, odpad, psa. Kdy je otevřený sběrný dvůr V Olší. 
Letos jsme pro starší občany a jejich lepší orientaci v kalendá-
ři ulehčili hledání svozu domovního odpadu, kdy 
si někteří toto pletli s otevřením sběrného místa. 
V den svozu odpadu, což je každé druhé úterý,  na-
jdete panáčka s popelnicí

Vážení občané,
za mého čtrnáctiletého působení na pozici zaměstnance obce 

a pětiletého působení jako místostarostky obce, jsem mohla 
poznat spoustu z vás, vaše názory a postoje, činnosti spolků, 
zájmových a sportovních organizací, činnosti podnikatelských 
subjektů a život v obci vůbec. Většina z vás si zaslouží uznání 
a poděkování, co na úkor svého volného času, rodin a bez fi-
nančního ohodnocení děláte pro ostatní, pro děti, pro své okolí, 
pro obec, či pro svůj dobrý pocit. Obec se svým zastupitelstvem  
je tu proto, aby v těchto aktivitách pomáhala jak finančně, tak 
materiálně či jinou součinností. Když to funguje, je vše jedno-
dušší. A ona ta spolupráce funguje či začíná fungovat, za což dě-
kuji! Na opačném pólu jsou však věci, které jsem v takové míře 
nevnímala a netušila jsem, že se v takových rozměrech v naší 
obci dějí. Co mám na mysli? Co někteří jedinci dokážou pro naši 
obec „udělat“? Co mě mrzí a na co se musím zeptat PROČ?

Černé skládky – není jich mnoho, ale jsou. Když už je odpad 
naložen, PROČ neskončí na sběrném dvoře nebo v některém 
z kontejnerů na tříděný odpad? Likvidace těchto skládek stojí 
desetitisíce korun.

Poničené dopravní značky, koše, lavičky, hrací prvky – co je 
smyslem opakovaného ničení a v čem to komu pomůže? PROČ? 
Vždyť jsou to jen další náklady na obnovu.

„Toulaví psi“ – náklady na umístění v psím útulku jsou vy-
soké. PROČ si je majitelé nezabezpečí proti volnému pohybu? 
Opravdu čekáte, až vám je přestaneme odchytávat a vodit domů 
a místo toho vám pošleme účet za umístění v útulku? Nejsou 
i tohle zbytečné náklady?

Psí exkrementy – ano, mějme psí miláčky, mějme je rádi, ale 
ukliďme po nich, když to sami nedokážou. PROČ chceme, aby 
nám parky zhnědly, místo aby se zelenaly? Líbí se vám psí ex-
krementy na rohožce před domem? Asi ne, tak když váš miláček 
takovou věc provede, proč nezazvoníte na souseda a neomluvíte 
se nebo to neuklidíte? Je řešení, aby vám soused přemístil, to co 
jste si u něho zapomněli, před váš dům?

Sousedské vztahy – PROČ se dva sousedé nedokážou do-
mluvit a znepříjemňují život okolí i sami sobě? Vyjděme vstříc 
sousedovi, když opravuje dům, pomozme mu svým přístupem 

a shovívavostí, vždyť i naše okolí bude hezčí, když dá nový kabát 
svému domu.

Dodržování bezpečnosti silničního provozu – zejména rych-
lost, špatné parkování. PROČ přecházíme přes hlavní křižovat-
ku mimo přechod, když jsou na ní vyznačeny dva přechody pro 
chodce? Budou se budovat semafory u přechodů, po kterých 
jsme tak volali. Nebude to doufám zbytečně vynaložený náklad 
a tak jako učíte přecházet přes přechod své děti, naučte se i vy 
dospělí, přecházet bezpečně!

Vše je o přístupu a postoji každého z nás. Přeji si, aby se tyto 
nešvary z naší obce podařilo vytlačit. Vzhled obce, včetně jeho 
přilehlých částí, jeho obslužnost, vybavenost a funkčnost, by ne-
měla být jenom záležitostí vedení obce a zaměstnanců obecního 
úřadu, ale také vás občanů. Vaše nápady, připomínky, podněty 
a pomoc jsou vítány a jsou potřebné. Přijďte s nimi na veřej-
né zasedání zastupitelstva obce – budeme rádi. Ano, jsou přání 
a jsou možnosti. Něco je možné řešit okamžitě a něco v delším 
časovém horizontu. Něco může být i nerealizovatelné. Přesto 
vám za vaše náměty předem děkuji.  

Petra Valentová, místostarostka obce
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V sobotu v našem muzeu bylo rukodělné předvádění místních 
řemeslníků. 

Pro návštěvníky bylo připraveno polední meníčko - česnečka, 
chábovica, hrstková polévka, „kysané šišky“ a buchty. 

VÍKEND OTEVŘENÝCH PAMÁTKOVÝCH DOMKŮ,
OBJEKTŮ LIDOVÉHO STAVITELSTVÍ A MALÝCH MUZEÍ

6. a 7. června se uskutečnilo ojedinělé zpřístupnění všech pa-
mátkových domků na Slovácku - Uherskohradišťsku a Uhersko-
brodsku - v jednom termínu.  V 1. ročníku  se zapojilo 25 objek-
tů s doprovodným programem, propojeným pomocí cyklotras. 
V našem muzeu sobota byla věnovaná předvádění rukodělných 
výrobků. Anna Klasová ukázala, jak je možné z papírových ruli-
ček vytvořit nádherná aranžmá,  Hana Špalková předvedla své 
košíkářské řemeslo, Taťána Smětáková výšivku richelie, Anička 
Smětáková paličkovala, Petra Valentová předvedla zdobení me-

dového pečiva. Odpoledne se členové muzejního spolku  vrhli 
na kutí kosy. 

V neděli program zahájil sedminásobný mistr světa a mnoho-
násobný mistr Evropy a Česka ve freestyle foodbagu a mistr ČR 
ve freestyle fotbalu. Exhibice s hakisákem se stala pro všechny 
nezapomenutelným zážitkem. Po jeho vystoupení následoval 
další program pro děti k jejich svátku. 

Alena Bazalová

Bratislava - malé velké město
poznávací program pro zájemce o historii

Termín 
sobota 23. dubna 2016   
Cena 
490 Kč za klienta
/ kapacita 48 účastníků / 
Cena zahrnuje dopravu, odborné-
ho lektora, vstupné na hrad Děvín 
a chrám sv. Martina.
Cena nezahrnuje pojištění.

Program 
Děvín - komentovaná prohlídka - zřícenina středověkého hradu, soutok Moravy 
a Dunaje
Bratislava  - komentovaná pěší prohlídka historického centra - Chrám sv. Martina, 
Bratislavský hrad, Parlament, Nový most, Michalská brána, Hlavní náměstí, Čumil, 
Stará radnice, Národní divadlo…

Odjezd z Huštěnovic v 7.30 hod. /směr Staré Město, Uherské Hradiště, Strážnice/                
Návrat do Huštěnovic asi  ve 20.00 hod.  

Co nezapomenout?  Platný cestovní pas nebo občanský průkaz.
                    Evropský průkaz zdravotního pojištění /Karta pojištěnce/.
                    Eura pro osobní potřebu /doporučujeme 20 - 30 euro/.
Zájezd zajišťuje PhDr. Pavel Kočí, vzdělávací agentura
Přihlásit se mohou zájemci v kanceláři obecního úřadu do 28. 3. 2016.

Veřejné zasedání v roce 2016
9. 3. 2016 18.00 hodin
8. 6. 2016 19.00 hodin
7. 9. 2016 19.00 hodin
7. 12. 2016 18.00 hodin

Provoz sběrného místa je ve středu 15 - 17 
hod.,  v sobotu 9 - 11 hod. V letošním roce 
bude naposled otevřen sběrný dvůr 21. lis-
topadu a v roce 2016 bude otevřen poprvé 
9. dubna. 

Uzávěrka Huštěnovského zpravodaje 
jarní vydání - 20. 3. 2016 
podzimní vydání - 1. 10. 2016 

Lyžařský zájezd
do Ski areálu Kohútka 

6. ročník lyžařského zájezdu do Ski 
areálu Kohútka se uskuteční 30. ledna 
2016. Přihlásit se můžete v kancelá-
ři obecního úřadu a současně zaplatit 
účastnický poplatek, který činí 150 Kč 
na osobu, děti do 10 let zdarma. 
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V parku byla k obdivování stará auta, motorky, tříkolky a děti 
využily projížďky na koních.

Milan Dvořáček st. byl k ruce kuchaři Tomáši Kryškovi při vaření 
guláše,  také Martin Klas a Milan Dvořáček ml. Důkazem toho, 
že byl výborný je, že nezůstala ani porce.

Smětákovi přemýšleli, jestli nůž použít nebo ne. 

MOŠTOVÁNÍ OVOCE S KOŠTEM BURČÁKU

Letošní košt burčáku s předváděním moštování ovoce se mu-
zejnímu spolku a zahrádkářům  opět vydařil. Přispělo k tomu  
pěkné počasí, ale hlavně program během celého odpoledne. 
Přestože začátek koštu byl daný  na druhou hodinu odpolední, 
podle zkušeností z minulých ročníků jsme věděli, že návštěvníci 
si své místo přijdou zasednout už o hodinu dříve. Byli jsme při-
praveni, aby neseděli „posuchu“. 

Na začátku předvedly děti z mateřské školky své vystoupení‘ 
a ani žáci místní základní školy se nenechali zahanbit. K příjem-
né pohodě zpíval Mužský sbor Vlčnov, tancem a zpěvem potěšil 
Folklorní soubor písní a tanců Pozdní sběr z Napajedel,  dopro-
vázela je Cimbálová muzika Rováš ze Zlína. Hlavním bodem byl 
ale burčák a jablečný mošt.

Košt burčáku i moštování se setkalo s velkým zájmem Huště-
novjáků, ale i návštěvníků  ze vzdálených míst. Každý rok při-
dáváme na množství litrů burčáku. Letos jsme měli od místních 
vinařů Josefa Maňáska a Milana Dvořáčka. Z jablek se vypreso-

valo 250 l sladkého moštu. Jak komu 
z ochutnávání bylo, to nevíme. Ale 
víme, že příště musí být napresovaná 
aspoň stovka litrů moštu dopředu, aby 
se netvořila řada. Chlapi se při práci 
pěkně zapotili.

Za korábkem měl své království mistr 
kuchařský, Tomáš Kryška. Výborný 
hovězí gulášek neměl chybu. Také ani 
kapka nezůstala.

Smích nechyběl u simulátoru doje-
ní krávy. Malí i velcí si užili pořádnou 
legraci  při soutěži v dojení. Děcka se 
vydováděla ve skákacím hradu a povo-
zila se na koních paní Bohdany Boro-
vičkové. Poutavou atrakcí bylo rovněž 
zábavné vozítko Segway, které mnozí 
z nás vyzkoušeli nebo auto Opel Bliltz 
z roku 1931.

Patří se poděkovat za zaštítění ing. 
Marianu Jurečkovi, ministru zeměděl-
ství, firmě SUKOV a FYTO Králík.

Alena Bazalová
Moštování ovoce se ujal Bohuslav Bazala, Miroslav Hruboš, Josef Grössl, dohlíží Aleš Richtr, 
Jaroslav Sucháň a František Vaverka.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

Radka Sentlová, Aneta Machová a Zuzana Presová si pro prv-
ňáčky připravily písničky a básničky, které se naučily v hodi-
nách hudební výchovy.

Kulturní vystoupení žáků před muzeem při moštování ovoce.

Začala škola ...

V úterý 1. září 2015 začal nový školní rok. Zvlášť významný 
byl tento den pro 8 prváčků, kteří byli v doprovodu svých rodičů 
slavnostně přijati do řad školáků na Obecním úřadě v Huštěno-
vicích. V tomto školním roce se v základní škole vzdělává celkem 
32 žáků 1. až 5. ročníku. Jelikož počet žáků přesáhl 30, bylo nutné 
rozšířit prostory, ve kterých probíhá samotná výuka. Proto byla 
po více jak deseti letech třída, nacházející se v přízemí a doposud 
využívána jako herna a tělocvična, přebudována na učebnu – byly 
provedeny drobné stavební úpravy a zakoupen nový školní náby-
tek. Takto zmodernizovaná třída nyní slouží k výuce žáků 4. a 5. 
ročníku.

Výuka probíhá podle vzdělávacího programu „Od hraní k po-
znání“, který je vytvořen tak, aby zajišťoval co nejlepší předpokla-
dy pro postupné osvojování požadovaných znalostí a dovedností. 
Výuka bude v průběhu celého školního roku doplňována zajíma-
vými exkurzemi, besedami a výukovými programy.

Škola je zapojena do několika projektů. Projekt „Ovoce do škol“ 
je zaměřen na podporu zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce 
a zeleniny, žáci dostávají ovoce a zeleninu zdarma. Díky projektu 
„Školní mléko“, který si klade za cíl zvýšit spotřebu mléka a mléč-
ných výrobků u dětí, mají žáci nárok na 1 dotovaný výrobek na 
1 školní den. Projekt „Zdravé zuby“ se snaží zlepšit zubní zdraví 
a prevenci zubního kazu u dětí na 1. stupni základních škol.

Školní družina má jedno oddělení. V provozu je v ranních ho-
dinách v době od 6.30 hod. do 7.45 hod. a odpoledne od 11.40 
hod. do 16.00 hod. Téma, kterému se budou děti v tomto školním 
roce věnovat, je zaměřeno na přírodu. Děti si budou prohlubovat 
svůj vztah k přírodě, všímat si jejích krás a učit se přírodu chránit. 
K výuce náboženství se přihlásilo celkem 11 žáků, zajišťovat ji 

bude paní Radka Batůšková. Při škole pracují celkem 4 zájmové 
útvary – pohybové hry, florbal, keramický kroužek (ve spolupráci 
s DDM Šikula Uherské Hradiště) a taneční kroužek (ve spolupráci 
s Kroužky Zlín).

Na začátku školního roku došlo k jistým personálním změnám. 
Místo paní učitelky Mgr. Kamily Medkové, která odešla na mateř-
skou dovolenou, nastoupila na částečný úvazek paní učitelka Ka-
teřina Hradilová, která vyučuje anglický jazyk ve 3. až 5. ročníku 
a hudební výchovu. Změny se dotkly též školní jídelny. Ke konci 
srpna odešla z funkce vedoucí školní jídelny paní učitelka Jarmila 
Lačňáková. Za její mnohaleté působení jí patří poděkování. Jako 
nová vedoucí školního stravování nyní pracuje paní učitelka Zu-
zana Bazalová. Se vzrůstajícím počtem strávníků bylo nutné po-
sílit i provoz školní kuchyně. Na částečný úvazek nastoupila jako 
pomocná kuchařka paní Antonie Blahová.

Na závěr bych chtěla popřát všem žákům, rodičům a paní uči-
telkám, aby nový školní rok byl rokem plným úspěchů, radosti 
a pohody.

Mgr. Jitka Šimíková, ředitelka ZŠ a MŠ

ročník žáci třídní učitel
1. 8 Mgr. Zuzana Bazalová
2. + 3. 3 + 10 Andrea Flíborová
4. + 5. 8 + 3 Mgr. Jitka Šimíková
školní družina 24 Jitka Polášková
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Cesta kolem světa

Celoroční školní projekty se staly již nedílnou součástí vyučová-
ní na naší základní škole. Při práci na projektu žáci poznávají svět, 
který je obklopuje, ale také poznávají sami sebe, učí se pracovat ve 
skupině, respektovat přesvědčení jiných lidí, vyhledávat informa-
ce vedoucí k vyřešení zadaného úkolu. Projekt pro letošní školní 
rok má název „Cesta kolem světa“ a celý je ve znamení cestování. 
V průběhu deseti měsíců se budou žáci seznamovat s životem na 
pěti kontinentech, budou poznávat etniku a kulturní odlišnosti 
jednotlivých zemí. Putování zavede děti do různých koutů světa, 
ale nakonec se opět vrátí do staré dobré Evropy. Hlavním cílem 
projektu je výchova k vzájemné toleranci, k pochopení, že všichni 
lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný. Popřejme dětem, 
aby jejich cesta kolem světa byla pro ně poutavá a zajímavá.

Andrea Flíborová, učitelka ZŠ

Před odletem do Londýna

Znalost cizích jazyků se stává každodenní nutností. Abychom 
výuku angličtiny co nejvíce přiblížili realitě, využili jsme jedné 
z posledních Výzev Ministerstva školství zaměřenou na podporu 
jazykového vzdělávání. Získali jsme grant 
na týdenní pobyt našich žáků v Anglii. 
Ve dnech 12. až 16. října se jedenáct žáků 
4. a 5. ročníku zúčastnilo jazykově vzděláva-
cího pobytu v Londýně. Vyzkoušeli si výuku 
v pravé anglické jazykové škole a navštívili 
několik nejvýznamnějších pamětihodností 
Londýna. Samotnému pobytu předcházela 
pečlivá příprava. V hodinách angličtiny se 
žáci učili fráze, pomocí kterých se domlou-
vali v obchodě, v restauraci, fráze, které by 
použili v případě nepředvídaných situací. 
V hodinách vlastivědy a literární výchovy se 
seznamovali s historií i současností Anglie, 
poznávali významná a zajímavá místa této 
země. Své teoretické znalosti pak plně vyu-
žili při samotné návštěvě Londýna.

Mgr. Jitka Šimíková, ředitelka ZŠ a MŠ

Fotografie prvňáčků před budovou školy.  S třídní učitelkou 
Mgr. Zuzanou Bazalovou zprava Tobiáš Bolf, Zdeněk Klapil, 
Oliver Ižvolt, Barbora Steinerová,  Gabriela  Káňová, Eliška 
Hanáková, Kristýna Blahová a Emilie Vašičková.

Poprvé ve školní lavici vedle dětí zasedli také rodiče

Žáci 4. a 5. ročníku zpracovávali seminární práce o významných londýnských pa-
mátkách.

V obřadní síni obecního úřadu přivítal starosta Aleš Richtr 
nové prvňáčky s jejich rodiči i prarodiči.
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V Londýně se mi nejvíc líbil Tower, protože je to velký hrad a má 
hluboké příkopy.

Robin Tomáštík

Na pobytu v Londýně se mi líbil výhled na citi z Londýnského 
oka, protože v citi jsou zajímavé budovy a tvary budov.

Matyáš Martinek

Nejvíc se mi líbilo Science Museum, kde byly různé objevy tech-
niky. Byl tam i hrací koutek, kde jsme si mohli zkoušet různé po-
kusy. Byl tam i obchod se zajímavými věcmi.

Adéla Dobešová

V Londýně se mi nejvíc líbilo London Eye. Je to velké kolo, když 
jsme byli nahoře, viděli jsme moc věcí: Okurku – velká budova ve 
tvaru okurky, Big Ben a tak dále. Bylo to úžasné.

Zuzana Presová

V Londýně se mi nejvíc líbil křižník Belfast. Je to válečná loď 
z druhé světové války. Kotví na řece Temži a v současné době je 
to muzeum.

Josef Daňko

V Londýně se mi líbilo, když jsme šli večer na Tower Bridge, je to 
most přes řeku Temži. Byl nádherně osvícený. A taky se mi líbilo, 
jak jsme v jazykové škole dostávali ovoce.

Marie Hlavačková

LONDÝN OČIMA DĚTÍ
V Londýně se mi nejvíc líbilo Muzeum voskových figurín Mada-
me Tussaud. Nejlepší figurína byla Katniss Everdeen. Bylo tam 4D 
kino, ve kterém promítali Avengers. Byly tam různé figuríny her-
ců, superhrdinů, zpěváků, horrorových figurín, královské rodiny 
a dalších. A pak se mi ještě líbilo London Eye. Byl odtud hezký 
pohled do okolí.

Andrea Trmalová  

Nejvíc se mi líbil Big Ben, protože mám ráda velké věže, strašně 
se mi líbilo, jak začaly zvony ve věži odbíjet 5 hodin. Byl to totiž 
zvláštní zvuk.

Aneta Machová

V Londýně se mi nejvíc líbilo muzeum voskových figurín, protože 
tam byli sportovci a byli jsme ve 4D kině, kde promítali Avengers.

Marek Slezák

V Londýně se mi nejvíc líbilo muzeum voskových figurín, protože 
tam byl jezdící vláček a hýbající se figuríny.

Jaromír Habáň

V Londýně se mi nejvíc líbilo Muzeum Madame Tussaud, je to 
muzeum voskových figurín. Byly tam herečky, zpěvačky, pohád-
kové postavy a královská rodina. Jeli jsme elektrickými taxíky a 
pak jsme šli na 4D kino. Kino bylo o superhrdinech.

Radka Sentlová

NA PIONÝRECH DO PAŘÍŽE  25. 7. - 3. 8. 2015

O letošních prázdninách jsme si my - Petr a Jiří Gajdošíkovi 
z Huštěnovic a náš bratranec Martin Kolaja z Jalubí - splnili svůj 
velký sen. Na starých strojích značky JAWA Pionýr 21, vlastně už 
veteránech, jsme vyrazili do Francie. Od mládí jsme velcí fandové 
těchto strojů. Od svých 15 let je opravujeme, leštíme, někdy i jez-
díme a pionýrům věříme. O cestě jsme mluvili dlouho. Nikdo nás 
ovšem nebral vážně, spíše nás měli za blázny. Svého naleštěného 
pionýra měl nachystaného ještě nejmladší bratr Martin, který bo-
hužel nemohl jet pro pracovní vytížení. To nás  moc mrzelo.
V sobotu 25. července 2015  jsme s nabalenými a přetíženými pi-
onýry vyrazili směr Paříž. Každý jsme si vezli karimatku a jinak 
spoustu náhradních dílů. Motory, kola, řetězy a mnoho dalších 
dílů a nářadí. Dali jsme si za úkol ujet každý den kolem 300 km. 
Abychom jsme se za l0 dnů dovolené stihli i vrátit. Docela se nám 
dařilo. První den jsme dorazili na Lipno, kde jsme přespali a po-
kračovali směr Německo. Druhý den jsme dorazili do Německa 
a nastaly různé komplikace, jako zadřený motor, každou chvilku 
jsme měnili kola a řetězy, ale fichtl - jak my říkáme pionýrům - se 
dá spravit i na koleně. Petr, který je automechanik, vždy věděl, jak 
na to. Tak jedeme dál. Jedeme krásnou krajinou, všímáme si, jak 
jsou k nám v Německu řidiči ohleduplní, jezdí se tu předpisově. 
Naši řidiči by si měli vzít příklad. Všude je tu čisto, na odpočíva-
dlech, benzínkách, nikde ani papírek. Německý benzín jede da-
leko lépe než český. A opět se nám potvrzuje, jak jsou němečtí 
obyvatelé vstřícní. Když viděli naše černé ruce, darovali nám i 10 
eur na pivo. Vlaječky české republiky nám vlály za zády. Už tady Vlajka se znakem obce Huštěnovice pod Eiffelovou věží.
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byly naše stroje Němci obdivovány. Škoda, že jsme nevěděli, že 
v Německu proběhlo setkání Jawa club. Přijeli jsme k Legolandu, 
kde jsme obdivovali nejlepší stavebnici našeho dětství. Jeli jsme 
průměrnou rychlostí 38 km. Jedeme za každého počasí, čas nás 

tlačí, ani déšť nás nezastaví. Oblečeme si pláštěnky, igelitové sáčky 
do bot a jede se dál. Čtvrtý den přijíždíme do Francie. Zde nás po-
licista upozorňuje na časté krádeže, ať si své stroje dobře hlídáme 
nebo bychom mohli  domů jít i pěšky. Užíváme si jízdy, i když ruce 
a zadky už ani necítíme. A konečně  po pěti dnech vidíme naši 
dlouho očekávanou, vytouženou Eiffelovu věž. Byl to krásný po-
cit. Každý z nás reprezentoval svou obec. Pan starosta nám půjčil 
vlajku obce, dostali jsme trička Huštěnovic a také pleskačku naší 
pravé huštěnovské slivovice. Podívali jsme se po Paříži, kde už je 
jiná architektura budov než u nás. Domy jsou starobylé, postavené 
většinou z kamene. Už se chystáme na cestu zpět. Čeká nás dalších 
pět dní v sedle. Vidíme, že náhradních dílů ubývá, a proto jsme 
museli navštívit opravářskou dílnu, ovšem za velmi tučný popla-
tek. Mobily jsou vybité, ruce černé a zase už se spravuje. A jede se 
dál. „Cestou necestou, polem nepolem, ujíždíme na našich mope-
dech.“ Byl to skutečně krásný zážitek, na který budeme vzpomínat 
celý život. 
Doma nás čekalo hezké přivítání celé rodiny a sousedů Špalko-
vých, kteří nás přivítali v kroji chlebem a solí. Vážíme si hezkých 
sousedských vztahů v obci a taky pěkného přivítání pana starosty, 
který nám celou dobu fandil. Moc všem děkujeme.

Starosta obce Aleš Richtr přivítal cestovatele  na obecním úřadě.

Z NAŠEHO DENÍKU

1. den: Huštěnovice - Lipno nad Vltavou (374 km), sobota 
25.7.2015, výjezd v 7.15, příjezd v 19.00, ráno 18°C, sluneč-
no, polojasno, odpolední přeháňka na pláštěnku.
Vyjíždíme celkem čtyři stroje. Martin Gajdošík (Huštěnovice, 24 
let) na zeleném stroji nás doprovází kousek za Slavkov u Brna, 
poté se vrací domů. Zbytek jezdců, tedy Jiří Gajdošík (Huštěno-
vice, 27 let), Petr Gajdošík (Huštěnovice, 31 let) a Martin Kolaja 
(Jalubí, 28 let) pokračuje do vzdálenějšího cíle, do Paříže. Někde 
před Brnem se také odehraje jediná technická závada dne, kdy 
Martinovi  uletí česká vlajka přímo před policejním autem, na-
štěstí to neřeší. O kousek dál vytratí litr slivovice, Petr si toho vší-
má, ale myslí si, že je to voda a tak to nechává ležet. Tato ztráta nás 
bolí ještě po příjezdu zpět domů. Martin počítá z dlouhé chvíle 
mrtvá zvířátka na silnici (ty větší), na konci dne jich je 17. U Lipna 
přespáváme v kempu Jestřábí, je zde nepříjemná zima, pijeme se 
dvěma motorkářema od Mělníka, podle očekávání je huštěnovská 
slivovice zlomí.

2. den: Lipno nad Vltavou - Neuburg (293 km), výjezd 
v 8.00, příjezd v 19.45, ráno 16°C, zpočátku jasno, poté za-
taženo, večer déšť.
Jiří opravuje zadní světlo, jedeme trajektem přes Lipno do Rakous-
kých Tyrol, po jejich krátkém přejezdu se ocitáme v německém 
Bavorsku. Projíždíme krásným městem Passau, za ním Martinův 
stroj začíná zpomalovat, až se ozve rána a sprosté nadávky. Praskl 
pístní kroužek a pionýr se zadřel. Po výměně válce s pístem se ze 
stroje v nejlepší kondici stává chcípáček, který brzdí ostatní. Zjiš-
ťujeme, že za všechno může ucpaný výfuk, prorážíme jeho útroby 
skrz a získáváme tak krásný, hlučný zvuk, který široké okolí upo-
zorňuje, co se to blíží za střelce. Problémy začíná Jurovi pomalu 
dělat řetaz. Na konci dne přespáváme na poli kousek od hlavní 
silnice. Martin napočítal 13 mrtvých zvířátek. P.S. Doufáme, že 
Němci nechápou špatně náš signál rukou pro odbočení doprava.

3. den: Neuburg - Horb am Neckar (322 km), výjezd v 6.00, 
příjezd v 19.30, ráno 13,6°C, mírný déšť, větrno, polojasno.
Trochu bloudíme, hlavně kvůli objížďkám. Užíváme si nic nechá-
pající civění míjejících Němců. Omylem navštívíme Legoland. 
Poté, co Jura předjel plastovou trojkolku, která valila plným po 
rychlostní cestě, mu spadl řetaz. Řešila to i německá policie, ale 
díky komunikační bariéře nás nechali vyřešit si problém svépo-
mocí. Řetaz začíná dělat problémy i Pecovi. Přespáváme v kempu 
u města Horb am Neckar. Noc nás celkem přijde skoro na 40€, je 
to proto poslední kemp, který na celém výletu navštívíme. Martin 
napočítal 14 mrtvých zvířátek.

4. den: Horb am Neckar - Pont-à-Mousson (251 km), vý-
jezd v 7.00, příjezd v 20.00, ráno 14,6°C, oblačno, déšť.
Po výjezdu z kempu chytl Martin defekt, samozřejmě na hůř 
přístupném zadním kole. Projíždíme Štrasburgem, hraničním 
městem mezi Německem a Francii. Jediný, kdo trochu tuší, jak 
se z velkého města vymotat, je Martinova GPS. Hrnem si to po 
klidných francouzských okreskách, Jiřímu a Petrovi dál padají ře-
tazy.  Kvůli stávce francouzských zemědělců a jejich blokádě dál-
nic, jsou okresky totálně ucpané, jedeme proto hlava nehlava přes 
chodníky. Děsíme se francouzských samoobslužných benzinek na 
platební karty, nakonec nás okolnosti donutí se s nimi skamarádit. 
Večer kempujeme u lesa za městem Pont-à-Mousson. Martinovi 
upadl kus zubu. Prší, je zima, plánujeme podrobnou trasu do Pa-
říže a přemítáme, k čemu jsme si nabalili trička s krátkým ruká-
vem a plavky.

5. den: Pont-à-Mousson - Gressy (303 km), výjezd v 9.50, 
příjezd v 20.30, ráno 10°C, déšť, polojasno, jasno
I přes neustávající déšť vyjíždíme směr slavný Verdun. Po cestě 
stavíme u malého Carrefouru, kde kupujeme sáčky do odpadko-
vého koše, které si nandáme na nohy. Po chvíli máme konečně 
v botách teplo. Po této protidešťové úpravě přestává pršet. Dora-
zíme do Verdunu, kde si dáváme kafé, svačinu a pauzu u McDo-
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nalda, sundáme pláštěnky, protože koneč-
ně vylezlo slunko. Všem dál padají řetazy. 
Stany stavíme na poli, asi 35 km od Paříže, 
u dědiny jménem Gressy. Divíme se stále 
jasnému slunci v 10 hodin večer. Nikoho 
nenapadne, že jsme blízko jiného časového 
pásma.

6.den: Gressy - Paříž - cesta zpět (341 
km), výjezd v 7.00, příjezd v 19.30, 
ráno 18°C, jasno celý den.
Ráno nás probouzí pálící slunce. Je to po-
prvé za celou cestu, kdy to vypadá, že bude 
normální letní počasí. Využíváme toho 
a během snídaně sušíme promočené stany 
a ponožky. Snídáme to stejné, co už čtyři 
dny svačíme, obědváme i večeříme (pe-
čivo, salám, plátkový sýr, hořčice, ovocný 
čaj z uvařené sodovky). Jak se blížíme do 
Paříže, přibývá aut, pruhů, semaforů, čer-
nochů a borců na tříkolových skútrech. Ti 
nechápou, proč musíme na stopkách neu-
stále držet plyn a dýmit jim tak do obliče-
je. Nechápou, že takové mašiny nedrží volnoběh. Možná i proto 
se nikde nezdržují a křižovatky a semafory projíždějí v klidu na 
červenou. Někteří se nechtějí nechat zahanbit a přes přední brzdu 
se snaží také túrovat. Na náš řev a smrad však nemají šanci. Ze 
šílených obrovských kruháčů se nám špatně dostává i s navigací. 
Na jednom z nich, na červené si vykládáme se strýcem cyklistou, 
ten nás pomáhá navést k Eiffelově věži. Když se znenadání objeví, 
překvapí nás její velikost, ocelovost a poloha. Leží hned u hlavní 
silnice a její kompozice moc nezapadá do světské architektury Pa-
říže. Odbočíme z hlavní cesty do parku vedle věže a kolem značek 
zákaz vjezdu stroje tlačíme ke vhodnému místu na focení. Hned 
nás lapí dvě cigánky, prý ať přispějeme na invalidy. Původně jsme 
mysleli, že se stačí podepsat. Když Jura vidí na listině symbol Eura, 
začíná mluvit česky a pakuje se pryč. Peca jim vysype z peněženky 
eurošepleť (drobné centy), Martin nemá nic menšího než 2 €, za 
což si člověk v Paříži stejně nekoupí ani malé kafé. Když se jich 
zbavíme, stíháme nafotit pár rychlofotek. Pak přijde policajt na 
kole a začne nám slušně vysvětlovat, že tady nemůžeme stát a uká-
že, kde je parkoviště pro motocykly. Zapomínáme mu vysvětlit, že 
pionýry nejsou motocykly a že jsme jeli 1500 km kvůli pár fotkám. 
Při hledání jiného místa pro focení jedeme na druhý břeh Seiny 
a stroje parkujeme na velkém kruháči u kolotoče. Tam nám ko-
lemjdoucí turisté vyjadřují obdiv a pomáhají s focením. Když 
máme nafocené, co potřebujeme, parkujeme stroje pod věží a vy-
rážíme na malou obchůzku. Od návštěvy Eiffelovky Juru s Marti-
nem odradí dlouhé, nekonečné fronty, které jsme tam uprostřed 
vrcholu turistické sezóny naivně nečekali. Nakupujeme pohledy, 
suvenýry, dáváme si pikolo za 3,30 €, posíláme pohledy a neza-
pomeneme ani na Karla Matuša se vzkazem, že ten válec od něj 
se pokazil už v Německu. Kolemjdoucí Francouzi nechápou, že 
pionýry mají obsah jen 50 ccm. Vážíme si toho, že jsme potkali 
bílé Francouze a vydáváme se na cestu zpět, směrem na Meaux, 
Montmirail, Vertus (krásné vinice) a Châlons-en-Champagne. 
Za ním parkujeme na strništi, mezi polními cestami. Promažeme 
ztvrdlá lanka, ochutnáme odporný Rhum (s rumem má společné 
opravdu jen tři písmenka) a snažíme se spát. V tom nám nepomá-
hají neustále plným plynem projíždějící traktory, které musí sekat 
trávu i ve 3 hodiny ráno.

7. den: Châlons-en-Champagne - Štrasburg (341 km), vý-
jezd v 9.00, příjezd ve 23.00, ráno 13,6°C, jasno, větrno.
Jiří ráno nestihl ani nastartovat a hned mu prasklo jediné lanko, 
které nepromazal, plynové. Jedeme zpět přes Verdun, kde opět 
přestávkujeme u McDonalda. Posíláme první průkazné fotky na 
Facebook. Cesta nazpátek do Německa je podobná cestě do Paří-
že, na jednom odpočívadle potkáváme slovenského řidiče auto-
busu, který po Francii vozí Číňany. Před Sarrebourgem najedeme 
omylem na dálnici. Pecovi už se řetaz neudrží na rozetě a musí 
se vyměnit za druhý náhradní řetaz, který jsme měli s sebou. Ten 
je ovšem delší. Sjedeme z dálnice do nejbližšího servisu. Cena za 
zkrácení 10 cm je 10 € (asi 5 minut práce). Ve vedlejším Lidlu 
nakupujeme zásoby a potkáváme další Slováky na služební ces-
tě. Před Štrasburgem Jiří mění rozetu, řetaz však dál padá jako 
kurz rublu. Snažíme se ještě ten den dostat na německou stranu 
Rýna. Projíždíme proto Štrasburgem i v noci, kdy je město ještě 
plnější černochů a kdoví koho ještě. Po vymotání se z města na-
jíždíme na noční silnici. Zjišťujeme, že stroje nejsou v těchto ho-
dinách absolutně použitelné, protože jejich osvětlení nedosahuje 
ani mizivých hodnot. V poloslepu stavíme stany v turkyni u kolejí 
a domlouváme dodávku náhradních řetazů a rozet, které nám 
mají do Německa přivézt kamarádi Pavel Choravý a Petr Býček.

8. den: Štrasburg - Donauwörth (300km), výjezd v 7.30, 
příjezd v 19.45, ráno 13,3°C, zataženo celý den.
Jiří se po cestě zastavuje v servisu BMW a ptá se, jestli náhodou 
nemají řetaz na Simsona (ten je stejný jako na pionýra). Odpověď 
byla, že na tomto místě nikdy žádný Simson nebyl. V Ulmu už je 
situace neudržitelná, řetaz Jurovi padá každých 100 metrů. Uvaří-
me si polévku, sodovku a čekáme asi hodinu na příjezd kamarádů 
s náhradními díly. Navigaci, která nás dostává z velkých měst při-
pojujeme na poslední funkční externí zdroj. Dva zdroje odpálilo 
USB dobíjení, které živilo zapalovaní z Pecového pionýra. Večer 
zakotvíme 7 km před Donauwörthem, u potoka a přespáváme 
spolu s hejnem komárů.
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9. den: Donauwörth - České Budějovice (420 km), výjezd 
v 8.00, příjezd v 20.30, ráno 20°C, polojasno, zataženo, sil-
ný déšť, na konci dne polojasno.
Ve snaze dostat se na rychlostní cestu směrem na Passau nám 
pomáhá náhodně kolemjdoucí Češka, která poznala stroje i vlaj-
ku. Pálíme to plným na Passau, po cestě mokneme. V Passau na 
benzince potkáváme zajímavého strýca, vypadá od pohledu jako 
mafiánský boss. Několikrát za námi dojde s doutníčkem a popel-
níčkem v ruce a se zájmem se nás vyptává na vše možné. Daruje 
nám 10 € na pivo, což Jura v mžiku na benzince rovnou konvertu-
je. Strýc mu za to omylem vylije kafé za 2,50 €. Na otázku, zda-li 
je to ruský stroj mu Martin rázně vysvětlí, že je to náš stroj, čes-
koslovenský. Poté pokračujeme v nepříjemném dešti směrem do 
Rakouska. Tím se nám podaří ztěžka prokousat a po výjezdu z hor 
se ocitáme zpět u Lipna. Motá se nám hlava, když na první české 
benzince slyšíme z rádia české písničky, jaký to nezvyk. Po zdo-
lání Šumavy se počasí umoudřuje a nám se tak podaří dostat až 
na pole u Českých Budějovic, kde nastávají další Jurovi problémy, 
tentokrát se zapalováním. 

10. den: České Budějovice - Huštěnovice - Jalubí (287 km), 
pondělí 3.8.2015, výjezd v 6.30, příjezd v 16.30, ráno 19°C, 

hustá ranní mlha, jasno.
Jura pionýra jaksi všelijak roztlačí a můžeme jet. Po cestě si píšeme 
na reflexní vesty odkud jedeme, aby jsme lidem ušetřili zbyteč-
né otázky. Dodereme se až ke Slavkovu u Brna, kde dotankujeme 
a už neodjedeme. Jiřímu to nejede a nikdo neví proč. Na vině je 
nakonec startovací cívka, která dělala, jakoby jí nic nebylo, ale ve 
skutečnosti bylo. Po její výměně a dlouhé, neplánované pauze, 
ukrajujeme poslední kilometry směrem domů a už se strachujeme 
sebemenších problémů. Ty pochopitelně nastaly, v Buchlovských 
horách to nechce jet zas Pecovi. Nakonec to nějak chytí a pokra-
čujeme. Pokoušíme osud a zastavujeme v bistru u Trampa na 
polévku. Kupodivu odtamtud i odjedeme. V Huštěnovicích nás 
čeká uvítací výbor s transparenty. Martin se po přivítání vydává 
na poslední kilometry do Jalubí, kde si v kavárně dává 12° Plzeň, 
na kterou se těšil téměř 3000 km.
Následující den se fotíme s huštěnovským starostou, na kterého 
dlouho čekáme u obecního úřadu.
Ujeto zhruba 3000 km, cena za benzín 5000 Kč/osobu, ubytování 
ve stanu, v poli, celkový
rozpočet na l0 dnů výletu 8000 Kč/osoba 

Jiří Gajdošík, Petr Gajdošík, Martin Kolaja

Pietní vzpomínka u příležitosti Dne vzniku samostatné Česko-
slovenské republiky se uskutečnila 28. října. Před budovou zá-
kladní školy odezněla státní hymna a starosta obce Aleš Richtr 
vzpomenul toto významné výročí. Po té se několik desítek dětí 
s rodiči a lampiony odebraly k  rodnému domu legionáře Anto-
nína Smětáka, kde byla položena kytice květů. Setmělou obcí se 
průvod ubíral k muzeu, kde na děti čekal ohňostroj, v muzeu pro-
mítání pohádek a také menší občerstvení jak pro děti, tak také pro 
rodiče.

VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM
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KNIHOVNA

Týden od 5. do 11. října byl týdnem knihoven. Nová knihovnice, 
paní Irena Hlavačková, přípravě na tuto akci věnovala všechen 
svůj volný čas. Na pondělí připravila pro dětské čtenáře i naše 
nejmenší besedu nad pohádkovými příběhy. Ke čtení pohádek 
přijala pozvání bývalá paní učitelka Mgr. Jiřina Krátká. Za což jí 
touto cestou děkujeme. Akce byla zahájena v 15 hodin. Bohužel, 
všehovšudy pět dětí přišlo až ke konci otevírací doby knihovny. 
Další akcí bylo páteční loutkové divadlo. Paní Lenka Sasínová dě-
tem zahrála tři pohádky. Ani tentokrát nebyla účast ohromující, 
ale myslím, že přítomní rodiče a prarodiče mohli vidět, jak se tři 
desítky dětí baví a zapojují do děje. Jeden odvážný chlapec dokon-
ce předvedl, jak se perou kapesníky. Nejvíce děti nadchla pohádka 
o Otesánkovi. Holky při ní dokonce tančily. Pro paní knihovnici 
to byl signál, že program přece jen sestavila vhodně. 
Nedělní odpoledne bylo ve znamení povídání nad tvorbou 
PaedDr. Jiřího Jilíka. Přestože ho zradila technika a nemohl pro-
mítnout připravené dokumenty, nahradil tento čas předčítáním 
z knih a četl tak poutavě, že se nám nechtělo odcházet ani domů. 
Stinnou stránkou byla však opět nízká účast občanů. Nebojte se 
přijít mezi své sousedy, v obřadní místnosti bylo teploučko jako 
ve staré chalupě a příběhy z Kopanic, Chřibů a vesniček z blízkého 
okolí se poslouchaly náramně dobře. Na své si mohli přijít neje-
nom čtenáři, ale i turisté. Vždyť málokdo má Slovácko tak „pro-
šláplé“ jako náš vypravěč. 

Petra Valentová

Mateřská školka na vycházce s paní učitelkou Věrou Veselou.

Beseda se spisovatelem Jiřím Jilíkem.

Pasování nových čtenářů - Marian Chybík, Petr Abschneider, 
Helena Musilová a Jan Zemek.

ČTEME POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ 
KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ  

OD 16 DO 17 HODIN  
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KATEŘINSKÉ HODY S PRÁVEM

Být stárkem, to bylo vyznamenání od celé chasy a vlast-
ně celé dědiny. Do konce života vzpomínáme jaké to 
bylo. Kolikrát slyšíte při vzpomínání:  „to se stalo, když 
jsem byl stárkem“. Koho si chasa zvolila, toho jsme mu-
seli poslouchat. 
A zrovna tak to bylo u děvčat. Co řekla stárka, to pla-
tilo.  A když předala stárkovi právo, to jsme se teprve 
pyšnili, vykračovali  jsme jak pávi. V každém domě 
bylo nachystané a u mnohých na hody padlo prase. 
A když už byli oba zvolení, nastal  neobyčejný ruch. 
Všichni po dědině uklízeli, zametalo se před domy ..., 
a hlavně  všechno se  řešilo v hospodě. Těšili jsme se 
všichni.  O každých hodech se mluvilo celý rok, až do 

těch nových. Toto přetrvává do dneška, ale je jiná doba. 
Jak píše v jedné ze svých povídek ze Slovácka Zdeněk 
Galuška: „Dyť hody sú najvětší svátek v roce“. 
Někdo řekne jaké hody, je to pokaždé stejné. Není to 
tak pravda. Každý rok se účastní někdo nový v chase, 
učí se nové písničky, teď také tanečky. Tímto se stávají 
hody tradicí, že se přenáší stále na mladší generaci. Kéž 
by v Huštěnovicích nikdy tato tradice nezevšednila 
a uchovala se na věky. Hodové vzpomínky jsou ty nej-
krásnější a nejveselejší.
Takto zavzpomínal trochu víc odrostlejší stárek, „ale 
v novinách svoje jméno nemusím vidět“, jak řekl. Re-
spektujeme jeho přání.

Lajblisté při 80. výročí Kateřinských hodů v roce 2003
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AKCE - ROK 2016

Koncem srpna 49 huštěnovjáků si vyjelo na zájezd. První zastávkou byl Skanzen ve Strážnici a potom se pokračovalo na Vracovské 
kulturní léto. Tam,  ve stínu bílých bříz a při dechové hudbě, jsme čekali na dožínkový průvod. Někteří si dokonce i zatancovali. 

9. LEDEN ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY GEN. 
RUDOLFA KRÁLÍČKA

16. LEDEN MAŠKARNÍ PLES - ČČK
17. LEDEN DĚTSKÝ KARNEVAL - ZŠ a MŠ
30. LEDEN LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD - OBEC
31. LEDEN VALNÁ HROMADA ČČK

1. ÚNOR JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ

2. ÚNOR JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
6. ÚNOR MASOPUST - HASIČI

9. BŘEZEN VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO
14. BŘEZEN BURZA KNIH
19. BŘEZEN DĚTSKÝ BAZÁREK - ČČK
21. BŘEZEN VELIKONOCE V MUZEU

- MUZEJNÍ SPOLEK
21. BŘEZEN VYNÁŠENÍ MORENY - DFS MARENKA

3. DUBEN BESEDA S DŮCHODCI - OBEC
9. DUBEN VÝSTAVA VÍN - ČZS

23. DUBEN ZÁJEZD DO BRATISLAVY - OBEC
29. DUBEN PIETA K OSVOBOZENÍ OBCE 
30. DUBEN PÁLENÍ ČARODĚJNIC

- TJ SOKOL, ČČK
14. KVĚTEN ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI - ČČK
15. KVĚTEN BESEDOVÁNÍ V MUZEU

- DEN MATEK
4. ČERVEN ZÁJEZD ČČK
5. ČERVEN VÝSTAVA ZŠ a MŠ
5. ČERVEN DĚTSKÝ DEN - OBEC
6. ČERVEN PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ
8. ČERVEN VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

11. ČERVEN DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - ČČK
12. ČERVEN BESEDOVÁNÍ V MUZEU

18. ČERVEN SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ - 
OBEC

30. ČERVEN UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
V OBŘADNÍ SÍNI OÚ

17. ČERVE-
NEC

BESEDOVÁNÍ V MUZEU

14. SRPEN BESEDOVÁNÍ V MUZEU
26. SRPEN TÁBORÁK NA UKONČENÍ PRÁZDNIN 

- OBEC
27. SRPEN ZÁJEZD MUZEJNÍHO SPOLKU

1. ZÁŘÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
V OBŘADNÍ SÍNI OÚ

7. ZÁŘÍ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO
11. ZÁŘÍ BESEDOVÁNÍ V MUZEU 
17. ZÁŘÍ KOŠT BURČÁKU - MUZEJNÍ SPOLEK
24. ZÁŘÍ DĚTSKÝ BAZÁREK - ČČK
2. ŘÍJEN BESEDOVÁNÍ V MUZEU

28. ŘÍJEN LAMPIONOVÝ PRŮVOD - OBEC
19. LISTOPAD MUZEUM OTEVŘENO

PŘI PŘÍLEŽITOSTI HODŮ
19. LISTOPAD  KATEŘINSKÉ HODY S PRÁVEM
20. LISTOPAD KATEŘINSKÉ HODY S PRÁVEM
26. LISTOPAD DOZVUKY HODŮ
28. LISTOPAD DO KNIHOVNY NA VÁNOČNÍ PUNČ
3. PROSINEC MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - OBEC
4. PROSINEC VÁNOČNÍ DÍLNIČKY - ČČK
7. PROSINEC VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

10. PROSINEC VÁNOČNÍ KONCERT - OBEC
11. PROSINEC VÁNOČNÍ JARMARK S BETLÉMEM

 - MUZEJNÍ SPOLEK
26. PROSINEC KOŠT SLIVOVICE - OBEC, TJ SOKOL
31. PROSINEC NOVOROČNÍ SETKÁNÍ 

SE STAROSTOU U OÚ

Podzim  /  2015
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Akt vítání občánků proběhl v letošním roce 
celkem třikrát a bylo přivítáno 21 dětí. V 
úvodu vystupují děti z mateřské školy nebo 
žákyně základní školy pod vedením jejich 
učitelek s pásmem písní a básní. Po přivítání 
všech přítomných předsedkyně kulturní-
ho výboru Edita Šimová představila malé 
občánky. Starosta obce Aleš Richtr pronesl 
projev k přítomným s tím, že: „ tento slav-
nostní den přivítání nového občánka je 
zároveň poděkování vám rodičům za obě-
tavou práci, kterou při výchově dítěte vy-
konáváte. Těší nás, že jste své zázemí našli 
právě v Huštěnovicích, že si zde budujete 
bydlení a připravujete se na život na vesnici. 
Přeji vašim rodinám zdraví, pohodu a ať se 
vám podaří zvládnout všechny povinnosti. 
Co nejvíce času věnujte právě svým dětem.“ 
Po zápisu do pamětní knihy  převzali rodiče 
věcný dárek a finanční obnos tří tisíce ko-
run. Uběhne pár let a  budou z dětí školáci 
a  při nástupu do huštěnovické školy obdrží 
další tři tisíce. 

Lenka Zlámalíková

V červnu byly přivítány děti Michaela Kolářová, Jiří Maňásek, Filip Grebeníček, Julie 
Vanderková, Adam Richtr, Josefína Hrubošová, Ema Polášková.

V měsíci říjnu byly přivítány děti František Dvořáček, Adam Vrána, Sára Petraturo-
vá, Michal Šobáň, Eva Horáková, Ondřej Slezák a Julie Hanáková.

František Dvořáček s rodiči.

Po obřadu Sára Petraturová a Michal Šobáň s rodiči a staršími 
sourozenci. Ondřej Slezák s bratrem  Markem a sestřenkou Kristýnkou.

HUŠTĚNOVSKÝ
ZPRAVODAJ
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FARNOST 
www.farhustenovice.webnode.com 

Město Betlém

Město Betlém je známé především jako místo naro-
zení Ježíše Krista. Nachází se v Izraeli, 8 km od Jeru-
zaléma, na pokraji Judské pouště. Betlém /hebrejsky 
„Dům chleba“/ byl místem, ve kterém se cestovatelé  
zásobovali chlebem na dlouhou cestu pouští. Pevné 
dějiny Betléma jsou zaznamenány již v jedenáctém 
století před Kristem, kdy tady žil a byl pomazán král 
David. Betlém je také místem původu svaté Anny 
a svatého Josefa. 

Narození Ježíše Krista bylo jako prvním oznáme-
no pastýřům na pokraji Betléma. Toto místo se na-
zývá Pole pastýřů, kde jim anděl oznámil: „Dnes se 
vám narodil v Davidově městě Spasitel, Kristus Pán.“ 
Podle biblických záznamů vyhledali místo narození 
také tři mudrcové, kteří jsou známi jako Kašpar, Me-
lichar a Baltazar. Dnes si je připomínáme také tříkrá-
lovou sbírkou. 

Nynější Betlém má kolem čtyřiceti tisíc obyvatel. Místo naro-
zení se nachází uprostřed města v Bazilice narození Páně. Místo 
narození je zde označeno čtrnácticípou hvězdou v podlaze s la-
tinským nápisem „Tady se narodil z Marie Panny Ježíš Kristus, 
Boží Syn“. Odtud se také již tradičně rozváží Betlémské světlo 
do celého křesťanského světa. Původní jesličky, do kterých bylo 
uloženo narozené dítě, byly v roce 560 přemístěny do Říma 
a dnes se nachází pod hlavním oltářem v bazilice Santa Maria 
Maggiore. 

Betlémy

Symbolem Vánoc je nazdobený stromek s dárky. Mnohem 
starší tradicí v katolické části světa je především betlém. Za tento 
zvyk vděčíme svatému Františku z Assisi, který ve snaze přiblížit 
lidem tajemství Kristova lidství podle Evangelia, již v roce 1223 
v jeskyni v Grecciu, začal s živými jesličkami znázorňovat udá-

lost narození Krista v Betlémě. Od té doby se tato tradice rychle 
šířila v celém křesťanském světě. 

Stavěním betlémů si připomínáme historický zlom v dějinách 
lidstva, nový čas. Jde o obnovení harmonického mezilidského 
vztahu založeného na pokoře, pravdě, spravedlnosti a víře bez 
podvádění, lží, chytračení a pomlouvání. Tak dnes příchodem 
k jesličkám dáváme najevo snahu patřit do tohoto harmonické-
ho katolického království lásky v rodinách, farnosti, vlasti a ve 
světě. Jesličky jsou jádrem osvobozeného světa, přitahují k sobě 
všechno a všechny. 

Stavění betlémů je prováděno především podle lidských před-
stav a tvořivosti. V našem kostele svaté Anny byly pořízeny jes-
ličky v roce 1911. Současný betlém, který je umístěn v kapli pod 
kúrem, byl pořízen v roce 1950 a byl vyroben chrámovým druž-
stvem v Pelhřimově. Vánoční výzdobu provádí převážně mládež 
a příznivci kostela pod dohledem pana faráře.

Přejme si radostné, požehnané Vánoce.
Otakar Neoral

První svaté přijímání udělil v kostele sv. Anny P. Mariusz Sienkowski v letoš-
ním roce devíti dětem.  

Pásmo básniček v podání Marie Hlavačkové, Anežky Musilové, 
Biancy Běhávkové a Heleny Musilové.

Rodiče Hrubošovi při podpisu do pamětní knihy. 

Podzim  /  2015
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KONTAKTY, KTERÉ BYSTE MOHLI POTŘEBOVAT
OBEC HUŠTĚNOVICE
Huštěnovice 92
687 03 Babice

ALEŠ RICHTR - starosta
telefonní kontakt 572 585 135
e-mail: starosta@hustenovice.cz
www.hustenovice.cz

Úřední hodiny OÚ - účetní
PO a ST 7.00-12.00 12.30-17.00
telefonní kontakt 572 585 135

Pracovní doba na OÚ
PO a ST 7.00-12.00 12.30-17.00
ÚT a ČT 7.00-12.00 12.30-15.00
Pá 7.00-13.30

Muzeum Huštěnovice
NE a ST /květen-září/ 15.00-17.00  
telefonní kontakt  737 719 600
www.hustenovice.cz/verejne-instituce/muzeum/akce

Základní škola a mateřská škola Huštěnovice
ZŠ telefonní kontakt 572 585 072
MŠ telefonní kontakt 572 585 073
www.zshustenovice.webnode.cz

Místní knihovna
PO   15.00-18.00
v době školních prázdnin zavřeno
telefonní kontakt 777 970 310
www.knihovnahustenovice.webk.cz

Farní úřad Huštěnovice
P. Dr. Mgr. ICLic. Mariusz Sienkowski
telefonní kontakt 571 141 171
www.farhustenovice.webnode.com

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Záchranná služba 155
Hasiči  150
Policie ČR  158
E.ON  800 225 577
RWE  1239
Vodovod Babicko 731 152 078

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Praktický lékař pro děti a dorost  Huštěnovice
MUDr. Jiří Argiriu
PO- PÁ 7.00-11.00 
telefonní kontakt 572 585 120

Pohotovost pro děti a dorost
PO - PÁ  17.00-20.00
SO, NE a svátky  8.00-20.00
telefonní kontakt 572 529 664

Praktický  lékař pro dospělé Babice
MUDr. Igor Bychler
PO, ÚT, ST  7.00-12.00 
ČT  12.00-18.00 
PÁ 7.00-10.00 
telefonní kontakt 572 585 119
Pohotovost  pro dospělé
telefonní kontakt 572 552 555
  572 529 445

Zubní oddělení Babice
MUDr. Jakub Černý
PO, ST, ČT 8.00-12.30  13.30-17.00
ÚT 8.00-12.30 13.30-15.00
PÁ 8.00-12.30
telefonní kontakt 725 335 408

Zubní pohotovost Uh. Hradiště
SO, NE  a svátky 8.00-12.00
telefonní kontakt 572 529 111

Pečovatelská služba Babice
telefonní kontakt 724 149 246

Veterinární ordinace Babice
MVDr. Zlatko Horvat, MVDr. Ivona Horvatová
PO-PÁ 9.00-  9.30 15.00-18.00
SO  9.00-10.00
telefonní kontakt 572 585 192 
pohotovost  602 759 757

Pošta Babice 687 03
PO, ST, PÁ 8.00-11.00 13.00-16.30
ÚT, ČT 8.00-11.30 13.00-16.00
telefonní kontakt 572 585 001

V přízemí kulturní domu, kde byla dříve lékárna, je od září pra-
žírna a prodejna kávy Coffeespot. 
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TJ SOKOL

Mladé fotbalové naděje v Huštěnovicích
Od srpna tohoto roku máme v Huštěnovicích opět více než dvě 

fotbalová družstva. Mimo mužů a přípravky se nám nakonec po 
několika letech podařilo dát dohromady také mužstvo žáků. Stej-
ně jako přípravka se také družstvo žáků účastní okresní fotbalové 
soutěže.

Jak žákům, tak i přípravce, se některé podzimní zápasy vydařily 
více, některé méně, všichni mladí fotbalisté si však zaslouží po-
chvalu za svůj aktivní přístup k tréninku a jednotlivým zápasům. 
Velmi pozitivně hodnotíme stále přibývající počet mladých hráčů 
(ale i hráček) fotbalu v Huštěnovicích. V současné době máme již 
registrováno celkově 25 fotbalistů a fotbalistek ročníků narození 
2001 až 2009. Za žáky pravidelně nastupuje 14 hráčů, za přípravku 
pak hráčů 11.

Družstvo žáků tvoří: Čechmánek Pavel, Grebeníček Vojtěch, 
Grebeníček Štěpán, Karafiát Jan, Kraváček Tomáš, Kučerová Ni-
kola, Malíček Lukáš, Maňásková Martina, Petrucha Pavel, Říha 
Daniel, Šenkeřík Radim, Šťastová Veronika, Tománek Tomáš 
a Zajíc Jan.

Družstvo přípravky tvoří: Abschneider Petr, Bakalíková Vero-
nika, Grebeníček Jan, Ižvolt Oliver, Kalina Adam, Klapil Zdeněk, 
Korvas Pavel, Malík Jakub, Slezák Marek, Šmíd Dominik a Zemek 
Jan.

Ing. Grebeníček Pavel, Ing. Čechmánek Pavel - trenéři žáků
Mgr.  Malenovský Petr,  Mgr. Kryška Marek - trenéři přípravky

Veronika Bakalíková při závěrečném kopání pokutových kopů. 

Žáci: dolní řada zleva Pavel Petrucha, Tomáš Kraváček, Štěpán 
Grebeníček, ležící Radim Šenkeřík, Marek Slezák, Daniel Říha. 
Horní řada: Pavel Grebeníček - trenér, Jan Karafiát, Vojtěch Gre-
beníček, Lukáš Malíček, Veronika Šťastová, Jan Zajíc, Pavel Če-
chmánek ml., Tomáš Tománek, Pavel Čechmánek st. - trenér.

Přípravka: Petr Malenovský - trenér, Pavel Korvas, Marek Sle-
zák, Marek Kryška - trenér, stojící vpředu Dominik Šmíd, Jan 
Grebeníček, Jan Zemek, Zdeněk Klapil, Adam Kalina, Oliver 
Ižvolt, Jakub Malík a Šárka Malíková, ležící  Petr Abschneider.



V podzimní části loňské sezóny jsme nasbírali pouhých 5 bodů 
a přesto, že jsme nebyli na sestupové příčce, byli jsme v přímém 
sestupovém ohrožení. Jarní část se tedy nesla v duchu záchranář-
ských prací. Nezáviděníhodné role trenérů se ujali Josef Zláma-
lík a Pavel Černý. K dispozici jim byl kompletní tým z podzimu, 
doplněný o uzdravené hráče. Na výsledcích to hned bylo poznat. 
Zachraňovali jsme se sice až do předposledního utkání, ale soutěž 
se vyrovnala takovým způsobem, že jsme nakonec obsadili sedmé 
místo ve dvanáctičlenné soutěži. Do nové sezóny jsme si vytyči-
li jasný cíl   vyhnout se sestupovým starostem. Trenérská pozice 
zůstala beze změny. K týmu se připojili Petr Kanyza (který se vrá-
til po ukvapeném ukončení kariéry), Jan Jaroš a Martin Šimčík. 
Naopak mužstvo opustili Jakub Řehůřek (hostování v Ostrožské 
Lhotě) a Ondřej Střítecký (hostování v Napajedlích). Od začátku 
se nám výše zmíněný cíl dařilo naplňovat. V prvním utkání jsme 
doma porazili Mistřice 3:2, následovala remíza 2:2 v Kněžpoli 
a další domácí výhra 2:1 s Popovicemi. Poté jsme sice prohráli 
sousedské derby v Babicích v poměru 1:3, ale chuť jsme si spravili 
v následujících utkáních, ve kterých jsme remizovali 2:2 se silným 
Částkovem a vyhráli v Polešovicích 3:2. Následovala dvě utkání, 
která se nám již výsledkově příliš nepovedla, neboť jsme doma 
prohráli 2:5 s Topolnou a 3:6 v Kostelanech nad Moravou. Závěr 

Muži: horní řada zleva - Zlámalík Josef, Zambal Jiří, Straka Petr, Petrželka Jan, Adamík Ondřej, Vašička Martin, Puškáč Lubomír, 
Čevora Zdeněk, Střítecký Marek. Dolní řada zleva - Černý Pavel, Zlámalík Rostislav, Silný Jiří, Silný František, Tománek David, 
Melichárek Jiří, ležící Vaverka Aleš
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Mužstvo Muži

podzimní části sezóny jsme však již dohráli na vítězné vlně, když 
se nám podařilo postupně na domácím hřišti zvítězit 4:2 s Košíky, 
4:0 s Mařaticemi a na závěr zvítězit na hřišti v Traplicích 2:1. Tyto 
výsledky znamenají zisk 20 bodů,  průběžné 5. místo po podzimní 
části a dodává nám to určitý klid pro zimní pauzu a následnou 
přípravu na jarní část sezóny. V té se pokusíme navázat na posled-
ní úspěšné zápasy a vylepšit současné umístění v tabulce. Celkově 
tedy můžeme dosavadní průběh sezony hodnotit jako úspěšný.                                                                                                        

Pavel Černý

Hráči nastupují k sousedskému derby v Babicích. 
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SETKÁNÍ RODÁKŮ
Pro někoho byla sobota 20. června jako 

každá jiná, pro někoho to byl den sváteční 
a to už po čtyři roky. Ke zdárnému průbě-
hu akce nestačilo jen krásné slunečné po-
časí, ale předcházela tomu více jak půlroční 
příprava.  Ze začátku je to jen obcházení po 
spolužácích, potom se přidá telefonování po 
příbuzných, ale i úplně cizích lidech. Jen aby 
se našlo co nejvíce rodáků. Dnes nám žádný  
úřad nebo matrika nesmí podat informaci, 
musíme pátrat jen a jen mezi sebou. Žijeme 
v době internetu, takže několik  pozvaných 
jsme našli přes facebook. Usilovné hledání se 
vyplatilo a pozvaní hosté - jubilující rodáci 
- nešetřili poděkováním za zorganizování to-
hoto příjemného setkání. Následující dopis 
od Marie Blažkové mluví za vše.

„Zdravím všechny v rodných Huštěnovicích a klobouk dolů za 
skvělou organizaci setkání rodáků. Muselo Vám to dát hodně prá-
ce a vy jste mysleli na všechno. Nic Vás nezaskočilo a všichni jsme 
si to užívali. Měli jste skvěle rozdělené role, dobře naplánovaný 
program, výtečné proslovy, pamětní list. Prohlídka obecního úřa-
du, chrámu sv. Anny nebo školy, to bylo úžasné. U muzea děvčata 
stále doplňovala koláčky, trubičky. Třešničkou na dortu byla pro-
jížďka kočárem po obci.

Mnohým z nás jste udělali velkou radost  a budeme na to rádi 
vzpomínat. Pokud bylo Vaším přáním, abychom odjížděli z Huš-
těnovic spokojeni, tak se Vám to povedlo. Můžete mít jen dobrý 
pocit z úspěchu, který předčil všechna očekávání. Přestože jsem 
stále skoro domácí, byla jsem mile překvapena. 

Doufám, že Vám i ostatní dali najevo, že byli spokojení a podě-
kovali. Vy sami jste na sebe nějak zapomněli, takže díky za pěknou 
sobotu.“ 

Kulturní výbor, muzejní spolek a všichni, kdo se na přípravě 
podíleli,  zase děkují tobě, Majko. Ale i všem ostatním, kteří nešet-
řili slova chvály. Přípravy stály za to a už počtvrté. Komu se u nás 
líbilo, může přijet i na další akce, které se v Huštěnovicích konají 
a není jich málo.

Příští rok pozveme ročníky 1926, 1931, 1936, 1941, 1946, 1951, 
1956.  Už teď můžete vzpomínat, kdo se v tyto ročníky narodil 
a poskytněte nám, prosím, jejich adresy. 

Alena Bazalová

Pamětní list paní Vlastě Kryškové předává Lenka Zlámalíková

Přátelská setkání,  při nichž  se nejen vzpomínalo na léta mladosti. Rodáci, kteří zavítali do své rodné obce mnohdy po létech, se 
mohli přesvědčit, jak jejich rodná obec vzkvétá a jak dnes její obyvatelé žijí.

Místostarostka Petra Valentová blahopřeje k výročí Aleně
Viceníkové
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