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Starosta Aleš Richtr 

Vážení spoluobčané,
čas plyne jako voda a již počtvrté Vás zdravím z úvodní 

stránky jarního čísla našeho zpravodaje.  Volební období 2010 
- 2014 se chýlí pomalu, ale jistě k závěru a je čas zrekapitulovat 
to, co se v naší obci podařilo uskutečnit.

Rok 2011 - nejvýznamnější akcí 
tohoto roku byla jistě generální opra-
va hlavní silnice spolu s rekonstrukcí 
chodníků u autobusových zastávek 
a osvětlení přechodů. Dále byly osaze-
ny měřiče rychlosti při vjezdu do obce, 
které pomohly zpomalit rychlost pro-
jíždějících automobilů. Druhou akcí 
tohoto roku, kterou považuji za nej-
významnější, bylo založení místního 
muzea, které bylo slavnostně otevřeno 
30. července 2011. Naše muzeum se za 
dobu své existence stalo místem koná-
ní mnoha kulturních akcí a turistickou 
zastávkou. Muzeum se neustále pro-
měňuje, od doby založení zvětšilo svou 
plochu již téměř dvojnásobně a přivítalo stovky návštěvníků, 
což dokazuje, že rozhodnutí o zřízení muzea bylo správné. 
Dále byla revitalizována zeleň návsi a prostor u myslivecké 
chaty. Byly zrestaurovány sakrální stavby - kříž na Babice, 
kříž na Blahutově a socha sv. Jana Nepomuckého. Proběh-
la kompletní rekonstrukce sběrného dvora. V kulturním 
domě byly vyměněny vstupní dveře, natřena plechová stře-
cha a zpevněna plocha za přísálím. Oprav se dočkal i místní 
hřbitov, kde byla opravena vstupní brána, oplocení, vybudo-
vána nová urnová místa a prodloužen chodník. Dále jsme se 
finančně podíleli na výměně oken fary. Zvýšení bezpečnosti 
a pořádku v obci bylo dosaženo vyklizením domu č. p. 9. 
Podařilo se významně snížit náklady na chod obecního úřa-
du optimalizací pracovních míst.

Rok 2012 – za nejvýznamnější akci tohoto roku považuji 
rekonstrukci kanalizace v ulici K Moravě. Druhou velkou akcí 
byla rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí kulturního 
domu. Dále byla vyměněna okna v prostorách lékárny, kte-
rá byla znovuotevřena novou pronajímatelkou Mgr. Dagmar 
Veselou. Opravy se dočkaly rovněž zpevněné plochy v základ-
ní a mateřské škole. Střecha budovy školky byla opravena 
a zateplena. Proběhla likvidace černých skládek za hřištěm 
a na Blahutově. Odstranili jsme nevyhovující asfaltové hřiš-
tě. V ulici Klínky byly vyměněny lampy veřejného osvětlení. 
Finančně byla podpořena oprava fasády fary. V celostátní sou-

těži ve Zlínském kraji jsme získali první místo v soutěži obcí 
o nejlepší webové stránky. 

Rok 2013 – nejvýznamnější akci tohoto roku je těžké určit. 
Podařilo se zrealizovat hned čtyři, které považuji za nejvý-
znamnější celého tohoto volebního období, jelikož na jejich 

realizaci se čekalo více než deset let. 
Jde o vybudování chodníku ke hřbito-
vu a to včetně parkoviště. Dále oprava 
chodníků podél hlavní silnice, opra-
va komunikace podél farmy a oprava 
komunikace a chodníku v ulici Morav-
ní. Byla provedena rekonstrukce elek-
troinstalace v základní škole, včetně 
výmaleb, jakož i rekonstrukce a zatep-
lení střechy budovy obecního úřadu 
a opravy místních komunikací ulice 
Farní, Náves, Dolní konec, Chaloupky. 
Pro zlepšení třídění odpadu byly roz-
dány do domácností kompostéry na 
rostlinný odpad.

V letošním roce, tj. v roce 2014, pro-
vedeme výměnu střešní krytiny a opravu fasády na budo-
vě základní školy. Bude vymalován interiér mateřské školy 
a provedeme úpravy pro zvýšení její kapacity. Zrekonstruován 
bude i místní rozhlas, který má sloužit jako varovný systém 
před blížícím 
se nebezpečím. 
Vy b u d o v á n í 
víceúčelového 
hřiště a dětské-
ho hřiště v Olší 
je připrave-
no k realizaci 
a v současné 
době hledáme 
vhodné zdro-
je financová-
ní - v případě 
získání dotace 
bude realizace 
zahájena ještě 
v letošním roce. 
Dále jsou zahájeny projektové práce na rekonstrukci chodníků 
v ulici Sušická a Kvítková a do konce roku by mělo být vydáno 
stavební povolení s tím, že rekonstrukci zrealizujeme již v příš-
tím roce. Jako každý rok se v naší obci uskuteční mnoho kultur-
ních akcí, na které vás tímto chci co nejsrdečněji pozvat.

Občané v ulici K Moravě se po mnoha letech 
dočkali nové kanalizace a vozovky.



Letos na podzim se uskuteční volby do zastupitelstva 
obce. Společně pojďme dosáhnout co nejvyšší volební 
účasti a tím dokázat, že další vývoj naší obce nám není 
lhostejný. Neúčastí ve volbách totiž dáváte hlas tomu, koho 
byste jinak nikdy nevolili. Věřím, že budete mít šťastnou 
ruku při výběru kandidátů a přeji vám všem hlavně zdraví 
a pohodu nejen v letošním roce.

Závěrem chci poděkovat všem zastupitelům obce za spo-
lupráci v tomto volebním období. Zejména místostarostce 
Petře Valentové za založení a vedení dětského folklorního 
souboru Marenka, za podíl při zakládání místní scholy  
a především za přípravu a organizaci společenských a kul-
turních akcí v obci.  Děkuji předsedovi finančního výboru 
ing. Jaroslavu Králíkovi, Ph.D., který mimo vedení výboru 
připravil k realizaci rekonstrukci víceúčelového a dětského 
hřiště v Olší. V neposlední řadě děkuji ing. Heleně Štolho-
ferové za obětavou práci v kontrolním výboru. Poděková-
ní patří všem organizacím a spolkům působících v obci, 
rovněž členům muzejního spolku za jejich obětavou práci 
nejen pro občany obce. Opravenou komunikaci podél farmy v současné době již řidiči  

využívají v hojném počtu a ostatní občané k procházkám.

Místo posledního odpočinku má opravenu vstupní bránu, nové  
parkoviště a přístupový chodník. 

Hlavní křižovatka doznala velkých změn při rekonstrukci  
silnice.

Občané se po mnoha letech dočkali nových chodníků po obou 
stranách I/55.

Prostranství před budovou muzea se stalo místem pro setkávání 
rodáků a všech občanů. 

2



Jaro  /  2014

HUŠTĚNOVICE V ZRCADLE ČASU

Po tři týdny jsme se v únoru a začátkem března scházeli 
v obřadní místnosti obecního úřadu při výstavě Huštěno-
vice v zrcadle času. Výstavu viděly tři stovky občanů, což 
je na naši obec docela dost. Přišli nejen místní, ale přijel 
například dvaaosmdesátiletý pan Miloslav Janásek ze Zlína, 
rodačka paní Ludmila Vranko-
vá z Ostrožské Nové Vsi, která 
nám slíbila trofej majora Hynka 
Býčka. Josef Maňásek z Vlčno-
va, Oldřich Číhal nebo Marie 
Lučná, oba ze Zlína a mnoho 
dalších.  Někteří místní občané 
přišli dvakrát třikrát. Jsem ráda, 
že si výstavu nenechala ujít 
bývalá kronikářka paní Marie 
Kodrlová nebo  paní Marie 
Litošová, zrovna tak kolegyně 
kronikářka ze sousedních Babic 
Marie Dostálková, za genealogy 
Vlaďka Pestlová nebo Josef Pe-
šek. Bylo mi ctí, že si na  naši výstavu našel čas rovněž ředi-
tel Státního okresního archivu v Uherském Hradišti  Lukáš 
Čoupek, paní archivářka Jaromíra Čoupková a etnografka 
Slováckého muzea Ludmila Tarcalová.  Ta byla také u ote-
vření našeho muzea.

U více návštěvníků padla myšlenka výstavu prodloužit. 
K tomu nedošlo, ale na panelech byly fotografie ještě vysta-

veny  během besedy pro důchodce v sále kulturního domu. 
Získala jsem od Vás další pěkné fotečky, moc děkuji. Poctivě 
je ukládám, časem bude každá popsaná, protože fotografie 
bez popisku z pohledu historie nemá cenu. Ale chce to čas. 
Nebylo povinností kronikářů dělat fotografické záznamy, 

dnes je to příloha k psané kro-
nice. Pro budoucnost  důležitá, 
zrovna tak jako jiné další přílo-
hy.

Na výstavních panelech bylo 
šest stovek fotografií a další tři 
tisíce v albech. Fotokroniky jsou 
vedeny od roku 1997, jen veli-
ce málo je jich v jednom albu 
z dřívější doby. Na výstavě jsme 
si společně zavzpomínali nejen 
jak vypadala obec před osmde-
sáti  nebo dokonce sto lety, ale 
třeba také na všechny hodové 
slavnosti. V kronikách Sboru 

pro občanské záležitosti babičky hledaly své vnoučky, při 
listování školní kronikou  někteří vzpomínali na  kantory, 
kteří je učili. Ovšem nejvíce pročítanou byla kopie Pamětní 
knihy obce z roku 1915.  

Více se nám do obřadní síně nevešlo. Ale jak jsem slíbi-
la při vernisáži, připravím obsažnější výstavu  k 800. výročí 
založení obce.

Alena Bazalová, kronikářka obce
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Nedělní odpoledne 16. března patřilo našim seniorům.  
Dlouho jsme přemýšleli, jaký program našim starším spolu-
občanům připravit a  vsadili jsme na naše nejmenší občany. 
Potěšení seniorům přineslo vystoupení dětského folklor-
ního souboru Marenka a tanečníků souboru Cifra, hrála 
cimbálová muzika Ohnica. Čtyřhodinové odpoledne zpří-
jemnili muzikanti z Boršické čtverky. Spoluobčané, kteří se 
dožili významného životního výročí, převzali od Obce Huš-

těnovice dárkový balíček. 
 Starostovi obce Aleši Richtrovi a místostarostce 

Petře Valentové  účastníci besedy děkují za milé přijetí, za 
jeden z nejlepších programů při besedách důchodců, za 
pohoštění a dobré vínečko. Děkují  všem zastupitelům, kte-
ří se jim po celé odpoledne věnovali a kronikářce za jejich 
zvěčnění na fotografii. 

Ing. Helena Štolhoferová 

O besedu s důchodci byl tentokrát velký zájem. Naši starší spoluobčané prožili příjemné společné nedělní odpo-
ledne. 

Důchodci sledují vystoupení dětského folklorního souboru 
Marenka, tanečníků souboru Cifra a CM Ohnica.

Jubilantky Marie Gabrielová, Marie Janečková, Josefa Čevelová, 
Marie Doležalová, Marie Kieryková s místostarostkou Petrou 
Valentovou a starostou obce Alešem Richtrem.

BESEDA S DŮCHODCI
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MUZEUM HUŠTĚNOVICE
Souhlasným rozhodnutím zastupite-

lů obce bylo otevřeno 30. července 2011 
naše vesnické muzeum, kdy pouhé tři 
měsíce předtím byl založen muzejní spo-
lek. Za tak krátkou dobu se muzejnímu 
spolku podařilo  téměř nemožné.

Kromě založení muzea je určitě nej-
větším počinem členů muzejního spolku 
akce Setkání rodáků a jubilantů, za kte-
ré  pozvaní jsou moc vděční, že rodná 
obec na ně nezapomíná. Tradicí se stal 
velikonoční a vánoční jarmark, košt bur-
čáku a neodmyslitelně k tomuto výčtu 
patří pravidelné besedování spoluobča-
nů v muzeu, menší výstavy nebo zájezd. 
Letos plánujeme výlet na Valašsko. 

V tomtéž roce jako muzeum byl založen 
dětský folklórní soubor Marenka a je 
pro nás samozřejmostí při akcích malé 
tanečníky co nejvíce uvést do podvědomí 
veřejnosti a uchovávat   tradice a folk-
lór. Organizujeme nejen akce v muzeu,  
pomáháme také  při besedě s důchod-
ci, při organizaci dětského dne,  vítání 
občánků a nemůžeme nevzpomenout 
setkání bývalých stárků při příležitosti 
devadesátého výročí Kateřinských hodů.   

Máme dobrou spolupráci s Městským 
informačním centrem v Uherském Hra-
dišti a zásluhou paní Bernardetty Vacu-
líkové jsou naše obecní akce známy 
v celém kraji. Na oplátku vždy vyjdeme 
vstříc jejich přáním. Letošní spolupráci 
jsme zahájili při akci Na kole vinohra-
dy Uherskohradišťska. Na turistickém 
serveru České republiky www.CZeCOT.
com si nás může najít turista či provo-
zovatel nejen z České republiky. Máme 
svou registraci a sami zadáváme informa-
ce o akcích. Z dotace Nadace Synot jsme 
pořídili nové informační letáčky.  Muze-
um se tak  stává  obecním informačním 
střediskem. 

Do těchto aktivit nás muzejníky nikdo 
nenutí, chceme jen něco příjemného 
dělat pro Vás občany a obec.  Občas 

zaslechneme ze stra-
ny některých z vás 
kritiku, ale přidejte 
se k nám a společ-
ně toho zvládneme 
daleko více. Dík  
patří zastupitelům 
obce za uvolněné 
finanční prostředky 
na zajištění cho-
du muzea. Někteří 
z nich sice nevěří, že  
další jdou z kapes 
samotných muzej-
níků, ubezpečuji je, 
že je to pravda.

Dovolím si ještě přidat článek ze zpra-
vodaje Vědomosť č. 49 Slováckého krúž-
ku Praha, jehož starostou je rodák Miro-
slav Říha.  Na podzim loňského roku, při 
setkání krúžků Praha, Brno, Bratislava 

v Huštěnovicích, navštívili folkloristé 
rovněž naše muzeum a takové uznání 
a vděk si nemůžeme nechat jen pro sebe. 
V uvedeném zpravodaji je o Huštěnovi-
cích psáno v několika článcích, dokonce 
několik fotografií z muzea. Děkujeme.

Edita Šimová

Nedělní beseda v muzeu.

Předseda uherskohradišťských turistů 
František Čevela při zápisu do návštěvní 
knihy. 
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RODÁCI A JUBILANTI, PŘIJEĎTE NA SETKÁNÍ

21. června  už potřetí se sejdou v Huštěnovicích rodáci a jubilu-
jící občané. Tentokrát jsou zvány ročníky 1924, 1929, 1934, 1939, 
1944, 1949 a 1954. Slavnostní přivítání starostou obce proběh-
ne ve velkém sále kulturního domu ve 13 hodin s vystoupením 
našich žáků.  Jako dva předešlé ročníky, tak také letos společně 
si všichni jubilanti prohlédnou obecní úřad, knihovnu, kostel 
sv. Anny, základní a mateřskou školu a místní muzeum. Tady už 
bude vyhrávat kapela Boršická čtverka k poslechu i tanci.

 Odpoledne při hudbě před muzeem nebude jen pro pozvané, 
ale pro všechny občany a návštěvníky. Smyslem setkání není jen 
prohlídka zajímavostí, ale především setkání lidí, kteří se v obci 

narodili, přistěhovali nebo mají blízký vztah k Huštěnovicím. 
 Nebylo možné zjistit adresy všech žijících jubilantů a rodá-

ků. Prosím, předejte toto pozvání spolužákům nebo příbuz-
ným, kteří v tomto roce mají kulaté a půlkulaté výročí naro-
zení. Těm, u kterých se nám podařilo adresu zjistit, zašleme 
pozvánku s přesným programem a žádostí o potvrzení účasti. 
Pozvání platí také pro jejich partnery. 

 Moc se na všechny těšíme. Přátelství je důležité pro bezpro-
blémový život v obci. 

Petra Valentová 
místostarostka

Dolní náves s pohledem na muzeum. Upravený park kolem myslivecké chaty.
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VEřEJNé ZASEDáNí ZASTUpITELSTVA OBCE HUŠTĚNOVICE 

Usnesení č. 21
z veřejného zasedání Zastu-
pitelstva obce Huštěnovice, 
konaného dne 13. 11. 2013

Zastupitelstvo obce Huštěnovice na 
základě zpráv a návrhů:
1.) Schvaluje program veřejného zasedání.
2.) Bere na vědomí zprávu o činnosti 
starosty a zastupitelstva obce od posled-
ního VZ, konaného 11. 9. 2013.
3.) Schvaluje smlouvu č. EKO-JMP 
/Huštěnovice/P1376/p1377/10-
1,P1378/10-1,P458,P1021/11-1/13/N 
o zřízení práva odpovídajícího věcné-
mu břemenu a pověřuje starostu obce 
podpisem této smlouvy. 
4.) Schvaluje rozpočtové opatření č. 
6/2013.
5.) Schvaluje dodatek č. 2 ke smlou-
vě o dílo č. 35-19 ze dne 6. 5. 2013 
a pověřuje starostu obce podpisem této 
smlouvy. 
6.) Schvaluje prodej parcel č. 1010/3, 
1015/8, 1020/158, 1020/168, 1020/173, 
1016/7, 1020/147 v k. ú. Huštěnovi-
ce o celkové výměře 784 m2 za cenu 

26.977 Kč panu V. S., B. a pověřuje sta-
rostu Aleše Richtra podpisem kupní 
smlouvy. Náklady na vklad do katastru 
nemovitosti hradí kupující. 
7.) Schvaluje prodej parcel č. 1020/94, 
1020/47, 1130/6, 1020/103, 1020/144, 
1129/11, 1020/118, 1020/56, 1020/96 
v k. ú. Huštěnovice o celkové výměře 
1535 m2 za cenu 51.687 Kč panu J. K., 
H. a pověřuje starostu Aleše Richtra 
podpisem kupní smlouvy. Náklady na 
vklad do katastru hradí kupující. 
8.) a/ Schvaluje smlouvu o pronájmu 
nebytových prostor v budově Mateř-
ské školy Huštěnovice, č. p. 78, šatna 
o výměře 15 m2, chodba o výměře 4 m2 
a sociální zařízení o výměře 11 m2 paní 
J. O., H. na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce, za pronájem 1.500 Kč 
měsíčně.
b/ Ukládá starostovi obce vypracovat 
návrh smlouvy podle bodu a/ a tuto 
smlouvu uzavřít. 
9.) Schvaluje smlouvu č. S 35738/2012-
OŘ OLC o zřízení věcného břemene 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Aleš Richtr, starosta
Petra Valentová, místostarostka

Usnesení č. 22
z veřejného zasedání Zastu-
pitelstva obce Huštěnovice, 
konaného dne 11. 12. 2013

Zastupitelstvo obce Huštěnovice na 
základě zpráv a návrhů:
1.) Schvaluje program veřejného zasedání.
2.) Bere na vědomí zprávu o činnos-
ti starosty a zastupitelstva obce od 
posledního veřejného zasedání kona-
ného 13. 11. 2013 a kontrolu usnesení. 
3.) Schvaluje upravený účetní odpi-
sový plán pro rok 2013 příspěvkové 
organizace Základní škola a mateřská 
škola Huštěnovice. Chybějící částka 
na proúčtování odpisů majetku ve výši 
44.624 Kč bude zřizovatelem odeslána 
na bankovní účet příspěvkové orga-
nizace do 15. 12. 2013. Zastupitelstvo 
obce zároveň nařizuje odvod zpět zři-
zovateli ve lhůtě 30 dnů po obdržení. 
4.) Schvaluje rozpočtové provizori-
um pro rok 2014.
5.) Schvaluje mimořádný finanční 
příspěvek TJ Sokol Huštěnovice ve 
výši 83.700 Kč.

Občané sledují program veřejného zasedání.
Zaměstnanci obce Milan Valenta a Miroslav Kryška při jarní 
úpravě zeleně v obci.
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6.) Schvaluje rozpočtový výhled na 
roky 2015 - 2017.
7.) Schvaluje starostu Aleše Richtra 
jako osobu oprávněnou k úpravě roz-
počtu obce rozpočtovým opatřením 
č. 8/2013.
8.) Schvaluje smlouvu č. 62380/1/2013 
o zřízení věcného břemene a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
9.) Schvaluje rozpočtové opatření  
č. 7/2013. 

Aleš Richtr, starosta
Hynek Pres, místostarosta

Usnesení č. 23
z veřejného zasedání Zastu-
pitelstva obce Huštěnovice, 
konaného dne 12. 3. 2014

Zastupitelstvo obce Huštěnovice na 
základě zpráv a návrhů:
1) Schvaluje program veřejného zase-
dání. 
2) Bere na vědomí zprávu o činnos-
ti starosty a zastupitelstva obce od 
posledního veřejného zasedání kona-
ného 11. 12. 2013 a kontrolu usnesení.
3) a) Schvaluje neinvestiční příspě-
vek pro TJ Sokol Huštěnovice ve výši 
120.000 Kč. 
b) Schvaluje neinvestiční příspěvek 
pro ČČK Huštěnovice ve výši 10.000 
Kč.
c) Schvaluje neinvestiční příspěvek 
pro Římsko-katolickou farnost Huš-
těnovice ve výši 20.000 Kč. 
d) Schvaluje neinvestiční příspěvek 
pro Svaz včelařů Traplice ve výši 2.000 
Kč.
e) Schvaluje neinvestiční příspěvek 
pro Záchrannou stanici volně žijících 
živočichů Buchlovice ve výši 1.000 Kč.
f) Schvaluje neinvestiční příspěvek pro 
Svaz tělesně postižených v ČR, pobočku 
v Uh. Hradišti ve výši 1.000 Kč.

g) Schvaluje neinvestiční příspěvek 
pro Oblastní charitu v Uherském 
Hradišti ve výši 3.000 Kč.
h) Schvaluje neinvestiční příspěvek 
pro Centrum pro zdravotně postižené 
Zlínského kraje se sídlem v Uherském 
Hradišti ve výši 1.000 Kč.
i) Schvaluje neinvestiční příspěvek 
pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
v ČR se sídlem na Velehradě ve výši 
1.000 Kč.
j) Schvaluje členský příspěvek pro 
Mikroregion Staroměstsko a Region 
Slovácko,  kde  členský  příspěvek činí 
8 Kč/obyv./kal. rok /8.000 Kč/.
k) Schvaluje členský příspěvek pro 
MAS Severní Chřiby a Pomoraví, kde 
členský příspěvek  činí 5 Kč/obyv./kal. 
rok /5.000 Kč/.
l) Schvaluje členský příspěvek pro 
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova 
kanálu, kde členský příspěvek činí  
5 Kč/obyv./kal. rok /5.000 Kč/.
m) Schvaluje členský příspěvek pro 
Sdružení místních samospráv ČR, 
kde členský příspěvek činí pevnou 
částku za obec ve výši  1.000 Kč/kal. 
rok + 1Kč/obyv./kal. rok /2.000 Kč/.
n) Schvaluje členský příspěvek pro 
Sdružení měst a obcí, kde členský 
příspěvek činí 0,50 Kč/obyv./kal. rok 
/500 Kč/.
4) Schvaluje na základě §84 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. v plat-
ném znění rozpočet na rok 2014, při-
čemž závaznými ukazateli jsou příjmy 
ve výši 9.496.600 Kč, výdaje ve výši 
13.796.900 Kč a financování ve výši 
4.300.300 Kč. Schodek rozpočtu bude 
kryt ze zůstatku na bankovních účtech 
obce, který k datu 11. 3. 2014 vyka-
zoval zůstatek 11.190.532,04 Kč. /+  
Státní dluhopisy ve výši 4.797.500 Kč 
- pozn. redakce/
Opravňuje starostu obce Aleše Rich-

tra k úpravě závazných ukazatelů 
schváleného  rozpočtu: 
a) Rozpočtovým opatřením při při-
jetí účelově určených dotací, finanč-
ních příspěvků a darů jak na straně 
příjmů, tak na straně výdajů.
b) Rozpočtovým opatřením při čer-
pání mimořádných výdajů v rozsahu 
1% schválených výdajů pro rok 2014. 
Za mimořádný výdaj se v tomto pří-
padě považuje  nutný výdaj na chod 
obce v případě živelné pohromy či 
havarijního stavu majetku.
c) Rozpočtovým opatřením v přípa-
dě daně z příjmu právnických osob 
za obec Huštěnovice za rok 2013, ve 
stejné výši na straně příjmů i na stra-
ně výdajů. 
5) Schvaluje prodej parcely č. 87/3 v k. 
ú. Huštěnovice o výměře 4 m2 panu D. 
H., H. za cenu 100 Kč/m2 a náklady za 
vklad do katastru nemovitosti a daň 
z převodu nemovitosti.
6) Schvaluje bezúplatné nabytí par-
cel číslo  1142/1 a 1044/37 k. ú. Huš-
těnovice oddělených z původních 
pozemků geometrickým plánem  
č. 601-197/2013.
7) Schvaluje smlouvu o věcném bře-
menu č.: OT-14130006320/001.
8) Schvaluje smlouvu o věcném bře-
menu č.: OT-14130006341/001.
9) a) Schvaluje dodatek č. 1 smlouvy 
č. O/0192/2010/DOP o poskytnutí 
finančního příspěvku za účelem zajiš-
tění dopravní obslužnosti dle zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve 
znění pozdějších předpisů, na území 
Zlínského kraje veřejnou autobuso-
vou linkovou dopravou. 
b) Zrušuje své rozhodnutí ze dne  
11. 9. 2013, bod 13 z usnesení č. 20.

Aleš Richtr, starosta
Hynek Pres, místostarosta

Vánoční koncert s dechovou hudbou Šohajkou. Mikulášská nadílka pro děti před obecním úřadem. 
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Usnesení č. 24
z veřejného zasedání Zastu-
pitelstva obce Huštěnovice, 
konaného dne 27. 3. 2014

Zastupitelstvo obce Huštěnovice na 
základě zpráv a návrhů:
1.) Schvaluje program veřejného 
zasedání. 
2.) Bere na vědomí zprávu o činnos-
ti starosty a zastupitelstva obce od 
posledního veřejného zasedání kona-
ného 12. 3. 2014 a kontrolu usnesení.
3.) Schvaluje účetní odpisový plán 
pro rok 2014 příspěvkové organiza-
ci Základní škola a mateřská škola 
Huštěnovice. Odpisy majetku pro rok 
2014 jsou ve výši 92.856 Kč a budou 
poukázány zřizovatelem na bankovní 

účet příspěvkové organizace ve dvou 
stejných splátkách ve výši 46.428 Kč, 
první splátka do 30. 6. 2014 a druhá 
splátka  do 31. 12. 2014. Zastupitel-
stvo obce zároveň nařizuje odvod 
zpět zřizovateli ve lhůtě do 30 dnů po 
obdržení.
4.) Schvaluje rozpočtové opatření č. 
1/2014.
5.) Schvaluje směrnici č. 9 – Schvalo-
vání účetní závěrky obce Huštěnovice. 
6.) Schvaluje směrnici č. 3 – O ces-
tovních náhradách.
7.) Schvaluje výsledek výběrového 
řízení na projektovou dokumentaci 
,,Huštěnovice - rekonstrukce chodní-
ků podél silnice III/42822“.  Vítězná 
firma PK Ossendorf s.r.o., Tomešo-
va 503/1, 602 00 Brno s nabídkovou 

cenou 222.640 Kč s DPH a pověřu-
je starostu Aleše Richtra podpisem 
smlouvy o dílo.
8.) Schvaluje výsledek výběrového 
řízení na akci ,,Rekonstrukce spor-
tovně rekreačního areálu v obci Huš-
těnovice“. Vítězná firma Gold Return, 
s.r.o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 
5, s nabídkovou cenou 3.618.597 Kč 
s DPH a pověřuje starostu Aleše 
Richtra podpisem smlouvy o dílo 
pouze v případě obdržení dotace na 
realizaci díla.
9.) Schvaluje smlouvu č. 
1030016665/029 o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene.

Aleš Richtr, starosta
Hynek Pres, místostarosta

PŘEHLED REALIZOVANýCH AKCÍ V LETECH 2011-2014

2011 vynaložené finanční  prostředky v Kč
Měřiče rychlosti 180.000 
Oplocení a zpevněná plocha sběrného dvora 220.000 
Oprava chodníku před muzeem a nátěr fasády muzea 50.000
Úprava vnitřních prostor muzea 100.000
Revitalizace návsi a u myslivecké chaty 865.000 /z toho 621.000 dotace/
Oprava sakrálních staveb 398.000 /z toho 279.000 dotace/
Rekonstrukce chodníků u autobus. zastávek a nasvětlení pře-
chodů

1.200.000

Výměna svítidel veřejného osvětlení 70.000
Zpevněná plocha za přísálím KD 104.000
Výměna hlavních vchodových dveří KD 120.000
Nátěr plechové střechy KD 24.000
Opravy na hřbitově - oprava vstupu, nová urnová místa 90.000
Celkem vynaložené finanční prostředky za rok 2011 v Kč 3.421.000 /z toho 900.000 dotace/

2012 vynaložené finanční  prostředky v Kč
Oprava sociálního zařízení KD 700.000
Úprava kanceláří OÚ - zřízení bezp.  zóny a oddělení kuchyňky 50.000
Výměna oken v lékárně 50.000
Oprava střechy MŠ 300.000
Oprava chodníků a zpevněných ploch na zahradě ZŠ a v areálu 
MŠ

350.000

Rekonstrukce kanalizace v ulici K Moravě 4.100.000
Likvidace sutin a odpadu z č. p. 62 43.000
Likvidace nepořádku na Blahutově 68.000
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2013 vynaložené finanční  prostředky v Kč

Oprava komunikace podél farmy 700.000 /z toho 700.000 dotace/

Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ 1.160.000

Vybudování chodníku ke hřbitovu včetně parkoviště a VO 1.212.000

Rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici K Moravě 2.134.000

Rekonstrukce chodníků podél I/55 3.434.000    /z toho 2.191.000 dotace/

Rekonstrukce střechy OÚ 580.000

Oprava komunikací obce /Za farou, Náves, Dolní konec, 

Chaloupky/ 118.000

Pořízení kompostérů do domácností 1.146.000    /z toho 1.026.000 dotace/

Celkem vynaložené finanční prostředky za rok 2013 v Kč 10.484.000  /z toho 3.217.000 dotace/ 

2014 předpokládané náklady v Kč

Oprava střechy a fasády ZŠ 2.900.000

Víceúčelové hřiště a dětské hřiště v Olší 3.600.000  
/realizace pouze při získání dotace/

Bezdrátový rozhlas 968.000 /z toho dotace  852.000/

Celkem předpokládané náklady v roce 2014 7.468.000 /z toho 852.000 dotace/

Celkem vynaložené finanční náklady na uvedené akce 2011 - 
2013 /bez nákladů roku 2014/

19.918.000 /z toho 4.817.000 dotace/

Třídění a odvoz zeminy za hřištěm 52.000

Úprava tréninkového hřiště na bývalých asfaltových kurtech 73.000

Založení trávníku tréninkového hřiště 24.000

Výměna elektro rozvodny OÚ 20.000

Výměna plynového kotle na KD 30.000

Výměna lamp veřejného osvětlení  - převážně ulice Klínky 99.000

Vybudování chodníku na hřbitově, nová vodárna a dveře 
na márnici

54.000

Celkem vynaložené finanční prostředky za rok 2012 v Kč 6.013.000

Finanční prostředky na účtech obce k 11. 11. 2010 v Kč 20.999.503   

Finanční náklady na uvedené akce celkem /bez nákladů r. 2014/ 19.918.000   /z toho 4.817.000 dotace/

Finanční prostředky na účtech obce k 31. 3. 2014 16.095.789    
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PLNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU OBCE V ROCE 2013

Finanční hospodaření obce Huštěnovice se řídilo rozpoč-
tem,  který byl schválen dne 13. 3. 2013, usnesením č.16, 
bodem č. 4, na veřejném zasedání zastupitelstva obce.
 - rozpočtové příjmy 9.254.900,00 Kč
 - rozpočtové výdaje 14.772.200,00 Kč
 - schodek rozpočtu 5.517.300,00 Kč

V průběhu roku bylo provedeno 16 změn rozpočtu, z toho bylo  
8 rozpočtových opatření a 8 změn rozpisu rozpočtu.  Rozpočet po 
všech změnách a dle skutečného plnění k datu 31. 12. 2013 byl:
 - rozpočtové příjmy 13.493.297,38 Kč
 - rozpočtové výdaje 15.547.784,87 Kč
 - schodek rozpočtu 2.054.487,49 Kč

přehled poskytnutých finančních příspěvků organizacím působících v obci
TJ SOKOL 2010 2011 2012 2013 2014
Běžný provoz 96.402 Kč 117.000 Kč 100.000 Kč 95.000 Kč 120.000 Kč
Projektová dokumentace 108.700 Kč
K tomu železný odpad ze sběrného dvora každoročně v hodnotě cca 15.000 Kč 

MS ČČK 2010 2011 2012 2013 2014
Na běžnou činnost 1.000 Kč 2.000 Kč 15.000 Kč 5.000 Kč 10.000 Kč
Kurz první pomoci 12.000 Kč

Farnost Huštěnovice 2010 2011 2012 2013 2014
0 Kč 60.000 Kč 90.000 Kč  20.000 Kč 20.000 Kč

Hodová chasa 2010 2011 2012 2013 2014
Příspěvek na muziku 11.000 Kč 11.000 Kč 20.000 Kč  20.000 Kč 20.000 Kč

Starosta Aleš Richtr za přinesené létečko obdarovával děti slad-
kostmi. Věnovaná sbírka kraslic Evy Temelové měla velký úspěch.
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VíTE ŽE...

•  O Huštěnovicích bylo v loňském roce ve Slováckém deníku, Kurýru nebo MF Dnes psáno v 77  článcích. 
Výstřižky najdete na www.hustenovice.cz/kronika/napsali-o-nas.

• V kadeřnickém studiu M-style paní Marcely Ondruchové se můžete objednat na čísle 739 995 288. 
•  V prostorách kadeřnictví začala pracovat slečna Monika Bartošková. Na čísle 606 192 867 si můžete objed-

nat gelové nehty, úpravu obočí a líčení na různé příležitosti.

KOSMETIKA JANA

Nová  kosmetická služba v Huštěnovicích Vám 
nabízí uvolnění a relaxaci při ošetření Vaší pleti 
a kosmetické úpravy. Pracuji s kosmetikou bylin-
nou - přírodní protivráskovou Dermaclinik nebo 
s minerály Mrtvého moře. Nabízím využití těchto 
služeb a srdečně Vás zvu na jakékoliv ošetření, např. 
barvení a úpravu obočí, epilaci voskem, čištění ple-
ti a zapracování séra ultrazvukovou špachtlí, masáž 
obličeje, mikromasáž očního okolí, pleťové mas-

VyNÁŠENÍ MORENy A VELIKONOČNÍ VýSTAVA

Přestože letošní zima nebyla ani zimou, na jarní poča-
sí všichni čekali. Už podruhé děti z folklorního souboru 
Marenka vynášely paní zimu ze vsi, v podobě slámové 
figuríny Moreny. V loni v tuto dobu foukal pěkně silný  
a chladný vítr, letos nám spadlo jen pár kapek deště. Kro-
jované děti docela s velkým doprovodem,  říkankami  
a zpěvem, vyrazily od muzea směrem ke hřišti, stezkou 
až k Baťovu kanálu. Tam byla Morena odstrojena, zapá-
lena a vhozena po proudu do vody. Průvod se vracel se 
symbolem jara - stromkem nazdobeným kraslicemi. 
Ten děti předaly starostovi Aleši Richtrovi v muzeu, kde 
na ně už čekalo sladké občerstvení.

S příchodem jara je zahájena  kulturní činnost 
muzejního spolku a to velikonoční výstavou. Letos 

ky a séra, líčení a dekorativní úpravu pleti, celkové 
ošetření pleti, lymfodrenáž obličeje a dekoltu, indic-
kou masáž hlavy, ušní svíce. 

Možnost zakoupení profesionální kosmetiky nebo 
dárkových poukazů přímo v kosmetické provozov-
ně v přízemí Mateřské školy v Huštěnovicích.  

Pracovní doba dle objednávek na telefonu 
776 591 269. Těším se na Vás - Jana Ošívková

jsme mohli vidět předvádění výroby kraslic, výrobků 
z kukuřičného šustí nebo pletení velikonoční pomláz-
ky, ale také výstavu kraslic sběratelky Evy Temelové 
z Uherského Hradiště. Kraslice nejen její, ale z mnoha 
koutů naší republiky,  také z Nového Zélandu, Gruzie, 
Rumunska, Maďarska nebo Slovenska. 

Téměř tři stovky slámových, děrovaných, z jezerní 
sítiny, škrabaných, reliéfních, malovaných, paličkova-
ných, porcelánových, polepovaných nebo drátkovaných 
kraslic, můžete vidět celoročně ve vstupní místnosti 
muzea. Krasličářka Eva Temelová své řemeslo předvá-
děla v Huštěnovicích mnohokrát a našla si mezi námi 
přátele. Sbírku věnovala místnímu muzeu a díky ní se 
můžeme chlubit něčím, co v jiných muzeích nenajdete. 

Alena Bazalová

Drátkované kraslice a výrobky z pedigu předváděla Jarmila 
Vajďáková.

Reliefní voskovou techniku zdobení kraslic předváděla Slobo-
danka Kolajová. 
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Údaje o obci a občanech

v roce 2013 se narodilo 10 dětí
- z toho 4 chlapci a 6 děvčat
v roce 2013 zemřelo 17 osob
- z toho 9 mužů a 8 žen
v roce 2013 se do obce přistěhovalo 19 osob
v roce 2013 se z obce odstěhovalo 15 osob

k 31. 12. 2013 mělo trvalý 
nebo přechodný pobyt v obci 13 cizinců
- z toho 7 mužů a 6 žen
k 31. 12. 2013 mělo trvalý 
pobyt na úřední adrese obecního úřadu 71 osob
k 31. 12. 2013 mělo platný 
pobyt v obci 1002 občanů ČR
- z toho 498 mužů a 504 žen

Pracovní doba na obecním úřadě: 
pondělí - úřední den 7.00 - 12.00 12.30 - 17.00    
úterý 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00    
středa - úřední den 7.00 - 12.00 12.30 - 17.00    
čtvrtek  7.00 - 12.00 12.30 - 15.00    
pátek 7.00 - 11.00 11.30 - 13.30 

email: hustenovice@hustenovice.cz
tel.: 572 585 135

ační pobyt, dovolená/,  napište stav vodoměru na lístek, 
připište číslo popisné vašeho domu a vhoďte do poštovní 
schránky u vchodových dveří do obecního úřadu. Můžete 
také poslat mailem na adresu hustenovice@hustenovice.cz.

19.  5. - 9. 6. 2014 úhrada za vodné v hotovosti v kance-
láři  Obecního úřadu v Huštěnovicích, pondělí a středa 
7.00 – 17.00 hod. 

II.termín
13. - 15. 10. 2014 pouze kontrola vodoměru a zápis 

aktuálního stavu vodoměru pracovníky obecního  úřadu. 
Pokud nebudete v tyto dny doma /např. v obci máte pouze 
rekreační pobyt, dovolená/,  napište stav vodoměru na lís-
tek, připište číslo popisné vašeho domu a vhoďte do poštovní 
schránky u vchodových dveří do obecního úřadu. Můžete 
také poslat  mailem  na adresu hustenovice@hustenovice.cz.

20. 10. - 10. 11. 2014 úhrada za vodné v hotovosti 
v kanceláři  Obecního úřadu v Huštěnovicích, pondělí 
a středa 7.00 – 17.00 hod.

Sběrné místo
 Upozorňujeme občany, aby odpad ve sběrném místě 

ukládali pouze v provozní dobu a pouze za přítomnosti 
obsluhy! Je zde možné uložit objemný komunální odpad, 
plasty, PET láhve v pytlích, vysloužilé elektrospotřebi-
če (televizory, počítače, kopírky, tiskárny, LCD monito-
ry…). Stavební odpad je možné uložit pouze v omezeném 
množství. V případě, že potřebujete uložit větší množství 
stavebního odpadu, je možné tuto službu objednat včetně 
dopravy na telefonním čísle 572 552 062.

provozní doba: středa 15.00 - 17.00 hod., 
   sobota  9.00  - 11.00 hod.

Sběr nebezpečného odpadu
 Další sběr nebezpečného odpadu se koná ve čtvrtek  2. 

října 2014 v době od 16.00 do 17.00 hodin ve dvoře místní-
ho kulturního domu. Přinést můžete: rozpouštědla, kyseli-
ny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, olej a tuk, barvy, tis-
kařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné 
látky,  detergenty obsahující nebezpečné látky, nepoužitel-
ná cytostatika.

Sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov
 Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje sbír-

ku použitého ošacení, letního a zimního oblečení, lůžko-
vin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, domácích 
potřeb, vatovaných přikrývek, polštářů, dek, obuvi, hra-
ček. Sbírka se uskuteční v budově Obecního úřadu v Huš-
těnovicích  v  týdnu od 19. do 23. května 2014, v pondělí 
a ve středu od 7.00 do 17.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek  od 
7.00 do 15.00 hodin a v pátek od 7.00 do 13.00 hodin. Věci 
prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepo-
škodily transportem. 

 Od června letošního roku bude přistaven u budovy kul-
turního domu kontejner Diakonie Broumov, do kterého 
bude možné výše uvedené věci ukládat průběžně během 
celého roku, stejně jako ostatní tříděný odpad.

Poplatek za odvoz odpadu
 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-

KomPoStéry

V loňském roce Obec Huštěnovice získala dotaci 
1.026.000 Kč na pořízení kompostérů do domácností 
za účelem snížení objemu bioodpadu ukládaného do 
popelnic. Většina domácností kompostér již obdržela. 
Někteří z vás však nebyli zastiženi doma a z tohoto 
důvodu jste kompostér ještě neobdrželi. Pokud o něj 
máte zájem, dostavte se do kanceláře obecního úřadu 
podepsat darovací smlouvu a obratem vám bude kom-
postér doručen před váš dům. Kompostér je pro kaž-
dou domácnost zcela zdarma.

Aleš Richtr, starosta obce  

Úhrada za odebranou vodu v roce 2014 
Úhrada za odebranou vodu se provádí formou dvou 

složek, pevné složky a pohyblivé složky.
pevná složka
první splátka při výběru vodného k datu 31. 5. 2014 ve 

výši  58 Kč za měsíce 1-5/2014
druhá splátka při výběru vodného k datu 31. 10. 2014 ve 

výši  81,20 Kč  za měsíce 6-12/2014
pohyblivá složka ceny vodného závisí na množství ode-

brané vody, cena za 1m3 odebrané vody je od 1. 1. 2014 
stanovena ve výši 24,50 Kč.

Množství spotřebované vody se bude v roce 2014 opět 
zapisovat a platit ve dvou termínech.

I.termín
14. - 16. 5. 2014 pouze kontrola vodoměru a zápis aktuál-

ního stavu  vodoměru pracovníky obecního  úřadu. Pokud 
nebudete v tyto dny doma /např. v obci máte pouze rekre-
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nálních odpadů za rok 2014 dle obecně závazné vyhlášky 
č.1/2012 je splatný  do  30. září 2014. Poplatek lze uhradit 
jednorázově nebo formou dvou splátek. První splátka ve 
výši 250 Kč byla splatná k datu 31. března 2014. Zbývající 
část ve výši 250 Kč nebo celý poplatek ve výši 500 Kč tak 
musí být uhrazen nejpozději 30. září 2014. Poplatek za 
osobu přihlášenou v obci k platnému pobytu a kalendářní 
rok je 500 Kč. Od roku 2013, na základě změny zákona,  
jsou poplatníky také cizinci vyjmenovaní ve výše uvede-
né obecně závazné vyhlášce a dále fyzické osoby, které 
mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba. Od poplatku jsou osvobozeny pou-
ze osoby dlouhodobě žijící v zahraničí a to na základě 
žádosti včetně čestného prohlášení o pobytu v zahraničí, 
které musí být obecnímu úřadu doručeno vždy do data 
splatnosti poplatku. Poskytnutí úlevy ve výši 200 Kč náleží 
dětem do tří let věku /v roce, kdy dítě dovrší věku tří let, 
mu ještě náleží úleva ve výši 200 Kč/ a občanům nad 80 let 
/úleva ve výši 200 Kč se těmto občanům poskytuje až od 
kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, 
ve kterém dovršili 80 let/.

Úhrada poplatku:
- Bankovním převodem na účet u Komerční banky číslo 

5223721/0100, VS: číslo popisné domu, SS: počet osob, za 
které je poplatek hrazen.

- Hotově v kanceláři Obecního úřadu Huštěnovice,  
v pondělí a ve středu od 7.00 do 17.00 hodin.

VŠEM, KTEří pOpLATEK ZA ODVOZ ODpADU 
JIŽ ZApLATILI, DĚKUJEME. OSTATNí pROSíME, 
ABY pOpLATKY ZApLATILI NEJpOZDĚJI K VÝŠE 
UVEDENéMU DATU SpLATNOSTI.

V roce 2013 obec za odvoz a likvidaci odpadu 
zaplatila .................................................................741.372 Kč
V roce 2013 bylo vybráno od občanů za místní poplatek, 
za uložení odpadu ve sběrném místě a získáno za zpětný 
odběr odpadu.........................................................548.754 Kč
Rozdíl, který obec doplácela z rozpočtu............192.618 Kč 

Poplatek za psa
Místní poplatek za psa je splatný nejpozději do 31. 5. 

2014. Tento poplatek lze hradit pouze jednorázově ve výši 
60 Kč za jednoho psa.

Úhrada poplatku
- bankovním převodem na účet u Komerční banky číslo 

5223721/0100, VS:číslo popisné domu
- hotově v kanceláři Obecního úřadu Huštěnovice 

v pondělí a ve středu od 7.00 do 17.00 hodin

Předběžné termíny veřejného
zasedání zastupitelů obce
Středa 11. června 2014 v 19.00 hodin, obřadní místnost OÚ.
Středa 17. září 2014 v 19.00 hodin, obřadní místnost OÚ.
O přesných termínech veřejných zasedání budete včas 

informováni na úřední desce obce. 

redakce Huštěnovského zpravodaje informuje
 Huštěnovský zpravodaj vychází dvakrát ročně - jaro 

a podzim. Bereme v úvahu připomínky Vás občanů a aby-
chom  se zavděčili všem, proto  v jarním čísle od tohoto 
vydání se dočtete  o hodovém veselí, vánočních akcích 
a na podzim si přečtete zase  o májových akcích. Snaží-

me se připravovat Huštěnovský zpravodaj plný informací 
a zajímavostí k co největší spokojenosti  všech.  Za grafické 
zpracování děkujeme panu Vladimíru Šopíkovi.

Ve zpravodaji, na webových stránkách a veřejných 
schůzích vyzýváme k dodání příspěvků do Huštěnovské-
ho zpravodaje. Pokud jste nenašli ten „svůj“ článek, máte 
šanci zpravodaj obohatit a rádi Vaše příspěvky otiskne-
me. Přivítáme příspěvky nejen od zastupitelů a organizací 
působících v  obci, ale ode všech občanů. Na tomto vydání 
zpravodaje se podílela nová členka redakční rady Lenka 
Zlámalíková. Termín uzávěrky podzimního čísla Huště-
novského zpravodaje je  3. října 2014.

Petra Valentová

Pozvánka na zájezd do Horní Lidče 
a rožnova pod radhoštěm
Muzejní spolek  připravuje, dalo by se říci  už tradič-

ní zájezd nejen pro seniory. Tentokráte  se chceme vydat   
30. srpna 2014 na opačnou stranu než v předchozích letech. 
Chtěli bychom navštívit mechanický betlém v Horní Lidči 
a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

 Betlém byl otevřen teprve nedávno, v prosinci 2011, tedy 
jen o několik měsíců později než naše muzeum v Huště-
novicích. Betlémská scéna je umístěna na ploše 170 m2. Je 
zde asi 230 figur vyřezaných ze dřeva, z toho 75 pohybli-
vých, které nám představují tradiční řemesla. 

 Dále zde najdeme asi čtyřicet nejzajímavějších míst Zlín-
ského a Trenčínského kraje. Z našeho okolí je to například 
Velehrad, Buchlov, Buchlovice, Hostýn a další místa, která 
určitě poznáte. Na vyřezávání   betlému pracovalo patnáct 
řezbářů z Česka a Slovenska. Při prohlídce můžeme slyšet  
zvuky hudby, kterou složil Jiří Pavlica a hraje jeho Hra-
dišťan.

 Po prohlídce betlému budeme pokračovat dále – do 
Skanzenu do Rožnova pod Radhoštěm. Zde jsme už asi 
všichni někdy byli, ale určitě tu najdete nějaké novinky  
nebo expozici, která vás zaujme. Pro milovníky příro-
dy a myslivosti je ve skanzenu na tento den připravován 
v Dřevěném městečku pořad Myslivosti zdar!  - pořad 
Československé myslivecké jednoty s kulturním progra-
mem.

 A přesto, že to v našem termínu bude už téměř půl roku 
od ničivého požáru Libušína na Pustevnách, myslím, že 
pokladnička na jeho obnovu bude ve skanzenu ještě hodně 
dlouho. Tak pokud bude někdo chtít přispět na jeho obno-
vu, určitě si ji najde.

 Doufáme, že vás tento připravovaný zájezd zaujme a při-
řadí se k dalším úspěšným akcím našeho muzejního spolku.

Lenka Zlámalíková

Mechanický betlém v Horní Lidči
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DĚTSKý FOLKLORNÍ SOUBOR MARENKA

Dětský folklorní soubor MARENKA z Huštěnovic byl 
založen 28. února 2011. Na jeho vzniku má největší podíl 
místostarostka Huštěnovic Petra Valentová, která přišla 
s myšlenkou, založit v obci taneční soubor pro děti. Se 
svojí myšlenkou se podělila s Mgr. Martinou Kolajovou 
z Uherského Hradiště, kdysi členkou DFS Hradišťánek,  
tanečnicí FS Cifra Uherské Hradiště, a také tanečnicí VUS 
Ondráš Brno.  Slovo dalo slovo a myšlenka se stala skuteč-
ností. Později se další  vedoucí stala Bc. Markéta Šálková 
z Uherského Hradiště.

Děti nezačaly ihned výukou folklorních tanců, ale nau-
čily se základním figurám country tanců, se kterými  se 
úspěšně představily divákům.

Dnes už se věnují výhradně folkloru. Soubor má své 
vlastní kroje, které navrhla paní etnografka PhDr. Ludmila 
Tarcalová. Pravidelně se zúčastňují akcí pořádaných obcí 
i spolky, které při obci pracují.

Protože vedoucí souboru Mgr. Martina Kolajová odjela 
na rok pracovně do zahraničí a druhá vedoucí ukončila 
svoji činnost, převzaly vedení souboru Slobodanka Kola-

jová z Uherské-
ho Hradiště jako 
taneční vedoucí 
a Petra Valento-
vá z Huštěnovic, 
spoluzakladatel-
ka a organizační 
vedoucí souboru, 
díky které dnes 
mohou malí taneč-
níci rozdávat radost 
z písničky a tance 
nejen občanům vaší 
obce.

Během tříleté činnosti prošlo řadami souboru několik 
desítek dětí, nejen z Huštěnovic. Taneční i pěvecké umění 
malých tanečníků se pomalu  rozšiřuje a k tomu jim velmi 
pomáhá i spolupráce s tanečníky hradišťského souboru 
Cifra, ve kterých mají velký vzor.

Slobodanka Kolajová

Vystoupení Marenky při besedě 
s důchodci
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MATEŘSKÁ ŠKOLA  

V mateřské škole soutěžíme 
s čmeldou Pepíkem

Předškolní vzdělávání je pro děti první životní etapou 
školní docházky. V Mateřské škole v Huštěnovicích se 
snažíme o maximální individuální podporu rozvojových 
možností a schopností každého dítěte. Náš Školní vzdě-
lávací program plně respektuje, že u této věkové skupiny  
3 - 6 letých dětí  je fyziologické a běžné, že jsou mezi nimi 
značné vývojové rozdíly.

Zvláštní péči věnujeme dětem se specifickými potřebami 
a dětem nadaným. Na podzim jsme se zapojili do projektu 
vzdělávání nadaných dětí ve spolupráci  se Základní ško-
lou Čtyřlístek v Uherském Hradišti a s Přírodovědeckou 
fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Tato soutěž 
je určena pro všechny děti, které rády řeší zajímavé úlo-
hy z různých oblastí matematiky a logiky. Řešení první-
ho a druhého kola probíhalo ve školce a zúčastnilo se ho  
7 dětí nastupujících do základní školy a 1 pětileté. Do 
třetího finálového kola soutěže, které proběhlo  v Uher-
ském Hradišti, postoupil jako jediný z naší školy, Ondře-
jek Býček. V průběhu soutěže bylo pro rodiče nadaných 
dětí připraveno povídání o řešených příkladech a o mož-
nostech jejich dalšího vzdělávání. Každý účastník obdržel 
Osvědčení o účasti,  výsledky byly současně předány na 
Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci a byly pro nás 
velmi milým překvapením. 

Náš nejmladší účastník a jediný pětiletý z 23 finalistů, 
Ondra Býček, obsadil nádherné 7. místo s plným počtem 
bodů.

Blahopřejí paní učitelky z Mateřské školy Huštěnovice 
Věra Veselá a Jarmila Lačňáková

Ondřej Býček při  práci na PC.

Malé kadeřnice

Děti pracují pod dohledem paní učitelky Jarmily Lačňákové
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
www.hustenovice.cz/verejne-instituce/zakladni-skola/akce

V letošním školním roce byla v naší škole nově vybavena počí-
tačová učebna. Zakoupili jsme nové židle, stoly a přibylo dalších 
šest počítačů, které jsou zapojeny do počítačové sítě s vysokorych-
lostním přístupem na internet.

Součástí vybavení ICT je také interaktivní tabule s dataprojek-
torem, na které se využívají výukové programy a LCD televize 
s připojením k internetu.

Učebna PC je využívána nejen v hodinách informatiky, ale také 
k procvičování učiva v ostatních předmětech, zvláště při výuce 
cizích jazyků.

Své znalosti s prací na PC žáci využívají při tvorbě školního 
časopisu, prezentací ve výuce a tvorbě materiálů pro prezentaci 
školy na veřejnosti. Rovněž je zde dětem umožněno tisknout si 
své školní práce, které ve škole vytvoří nebo si je přinesou z domo-
va, většinou na USB zařízeních.

Pokud mají žáci zájem pracovat na svých projektech v odpoled-
ních hodinách, je jim umožněn přístup do učebny.

Mgr. Zuzana Bazalová, učitelka ZŠ

Počítačová učebna

Ze života základní školy
Letošní školní rok je v základní škole spojen s realizací projek-

tu „Život v příslovích“. Učitelé zařazují projekty do výuky pře-
devším jako změnu, zpestření klasické hodiny. Prostřednictvím 
projektového vyučování jsou naplněny požadavky na moderní, 
efektivní vzdělávání, při kterém žáci poznávají svět, který je 
obklopuje, ale také poznávají sami sebe, své možnosti a aktuální 
meze. A právě venkovské malotřídní školy mají spoustu před-
ností, které se dají v plné míře využít při realizaci projektu. 

Předně je to rodinná atmosféra, žáci se v celé škole vzájemně 
dobře znají a každý den se potkávají na chodbách, a tak mezi 
sebou vytváří dlouhodobé kamarádské vztahy. Starší žáci pomá-
hají mladším, kdy se učí odpovědnosti a vlastní důležitosti. 
Mladší žáci v nich můžou najít jak přítele, tak pomocníka či při-
rozený vzor nápodoby. Vzhledem k organizaci malotřídní školy 
se zde žáci učí samostatnosti, trpělivosti a respektování druhých. 

Malý počet žáků ve třídě je výhodou pro učitele. Lépe zná 
všechny děti a jejich potřeby a možnosti ve výuce. V takovém 
vyučovacím procesu má učitel okamžitou zpětnou vazbu a může 
na danou situaci bezprostředně reagovat - odhalovat chyby žáků, 
pracovat s nimi, průběžně a snadno je odstraňovat. 

To vše pak přispívá ke zdárné realizaci projektu, který 
umožňuje žákům dotýkat se skutečného světa, řešit problé-
my a uplatňovat své získané vědomosti a zkušenosti. Vede 
je k samostatnosti, hledání a objevování. Díky projektu žáci 

poznávají náš svět i sami sebe.
Projekt „Život v příslovích“ je zaměřen na poznávání a obje-

vování všeho, co nás obklopuje, prostřednictvím přísloví. Vždyť 
právě přísloví vyjadřují životní zkušenost, lidskou moudrost, 
nabízejí jasné instrukce, zásady, soudy a pro děti, které hledají 
životní jistotu, dávají pocit bezpečí.

Projekt je rozdělen do šesti částí, zaměřených vždy na jed-
nu konkrétní oblast lidského života. Každé části se žáci věnují 
podrobněji, detailněji se s ní seznámí. 

ŠKOLA - Žáci navštívili Muzeum Jana Ámose Komenského 
v Uherském Brodě, kde se dověděli něco o historii českého škol-
ství, počátky a vývoj školství v Huštěnovicích zachycovala výsta-
va „Když jsem chodil do školy, učil jsem se litery …“ , která byla 
k vidění v měsíci říjnu v budově základní školy. 

DOMOV - Význam přísloví „Jiný kraj, jiný mrav“ žáci pocho-
pili na zajímavé besedě se studentkou Aurélií, která pochází 
z ostrova Martinic ležícího v Karibském moři. Velmi poutavou 
formou jim vyprávěla o životě a zvycích tamějších obyvatel. 
Domácí zvyky a obyčeje si žáci připomněli při projektovém dnu 
„Na svatú Kateřinu, zalezem pod peřinu“. S nejstaršími českými 
dějinami se žáci seznámili na výstavě „To nejlepší z archeolo-
gie“, kterou pořádalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. 
Do minulosti své vesnice nahlédli prostřednictvím fotografií na 
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výstavě „Huštěnovice v zrcadle času“.
pRáCE - Jak pracují jednotlivé složky integrovaného záchran-

ného systému, poznávali žáci při návštěvě Hasičského záchran-
ného sboru v Uherském Brodě, Policie a Zdravotnické záchran-
né služby v Uherském Hradišti. O obraně státu besedovali 
s majorem Armády ČR Pavlem Poláškem. Jak se dělá divadlo, se 
dověděli od hereček z Městského divadla Zlín. Velmi zajímavá 
byla též exkurze na farmu FYTO Králík.

ZDRAVí - O zdraví a správné životosprávě se žáci učili při 
projektovém dnu „Zdravý životní styl“ a při výukovém progra-
mu „Co je zdravé“. V  programu „Zdravé zuby“ si povídali, jak 
správně pečovat o svůj chrup.

přáTELSTVí - O významu přátelství, a to nejen mezi lidmi, 
se žáci přesvědčili v pořadu „Labradoří pac“, který je seznámil 
s podstatou canisterapie. 

příRODA - Projektový den „Třídíme správně odpad“, jehož 
součástí byl i sběr papíru, byl zaměřen na důležitost ochrany 
přírody.

Celoroční projekt „Život v příslovích“ bude pokračovat až do 
konce školního roku, zakončen bude v červnu výstavou žákov-
ských prací s vernisáží. 

Mgr. Jitka Šimíková, ředitelka školy

Ukázky prací, které žáci v rámci projektu vytvořili: 

Domov
Když se řekne domov, vybaví se mi rodina, kterou mám ráda. 

Také kamarádi, příbuzní a láska v rodině. Některé děti nemají 
střechu nad hlavou. Proto jsem ráda, že můžu klidně spát a nikdo 
cizí mě nevzbudí. Jsem ráda, že se o mě a mé sourozence rodina 
postará. Jsem ráda, že se pokaždé můžu vrátit domů k nim.

Eliška Tomáštíková, 5. ročník

Domov
Domov je tam, kde máme rodinu. Máme tam příbuzné 

a pomáháme si. Máme tam teplo a taky tam máme dvorek, kde 
trávíme dětství. Je tady krásné okolí, je tady bezpečí.

Daniel Šmíd, 4. ročník

Náš dům
Bydlím se svou rodinou v Huštěnovicích na dolním konci 

v dědině. Naproti našeho domu je kadeřnictví a muzeum. Náš 
dům je malý a oranžový, je tam deset místností a osm místností 
je na dvoře. Na zahradě pěstujeme ovoce a zeleninu. Za zahra-
dou máme stodolu. Na našem domě mám nejraději dvůr a můj 
pokoj. Na dvoře se dá dělat spousta věcí, hrát si se psem a kočkou 
a tak dále. Můj pokojík má oranžovo-bílou barvu. Moc se mi líbí 
náš dům, je skvělý. Bydlím s maminkou, babičkou a dědečkem.

Andrea Trmalová, 3. ročník

Náš dům
Bydlím na horním konci v Huštěnovicích. Vedle nás bydlí pan 

Hrňa. Náš dům je velký, má 10 místností. Nejlepší je pokojíček. 
V domě je taky malá křižovatka. Na zahradě je pískoviště, malý 
domeček a velký modřín. A malá lavička. A rostou tam maliny.

Matyáš Martínek, 2. ročník

Můj kamarád
Můj kamarád se jmenuje Mates Martinek, bydlí u hlavní sil-

nice, má číslo domu 77. Je to báječný kámoš. Jezdí rád na kole, 
jeho nejoblíbenější období je léto. Bavím se s ním, protože taky 
rád jezdím na kole. Neumí moc prohrávat, ale to mně nevadí. Je 
větší než já, nosí brýle.

Robin Tomáštík, 2, ročník

Moje kamarádka
Já mám za kamarádku Radku Sentlovou, má osm roků. Má 

ráda koně a ráda se na nich vozí. Má dva psy, dvě kočky a jedno-
ho křečka. Má středně kudrnaté vlasy a štíhlou postavu. Je veselá 
a je hodná. Já se s ní bavím, protože když se pohádáme, tak se 
zas usmíříme. A je na mě hodná.

Zuzana Presová, 2. ročník

„Má srdce ze zlata“ - projekt žáků 4. a 5. ročníku.

„Přítel k pomoci třeba o půlnoci“ - žáci 2. a 3. ročníku popiso-
vali svého  kamaráda.

„Můj dům - můj hrad“ - výtvarné práce žáků 1. ročníku. 
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Když děti pomáhají dětem ...

Žáci při předávání kupónů v ZŠ a MŠ speciální   

Žáci ZŠ Huštěnovice při-
vezli dárek žákům ZŠ a MŠ 
speciální Uherské Hra-
diště. Marietka, Zuzanka, 
Petr a Marek - spolu s paní 
učitelkou Jitkou Poláško-
vou navštívili žáky ZŠ a MŠ 
speciální Uherské Hradiště 
a předali jim hezký dárek 
- hromadu kupónů s kódy. 
V Huštěnovicích se totiž ví, 
že se jejich škola zapojila 
do soutěže o sto tisíc korun 
pořádané Tescem a tak 
jsme se rozhodli jim svým 
dárkem k výhře pomoci. 
Za nezištnou pomoc nám 
poděkovali krásným dopi-
sem.

V naší školní družině se zaměřujeme na zvířata, kte-
rá žijí s námi na vesnici a která dobře známe. V průběhu 
celého roku si o těchto zvířatech  povídáme, děláme si 
výstavky z kreslených obrázků a učíme se o nich básničky 
a písničky. 

Podíváme se na vybraná zvířata v příslovích, dozvíme 
se, jakou roli v nich hraje například pes, kráva, koza nebo 
třeba kůň. Některá přísloví nám jsou povědomá, některá 
budou znát spíše už jen prarodiče. A čím jsou vlastně růz-
ná přísloví a rčení tak zajímavá? Krásně nám ukazují, jak 
bohatá je čeština, když můžeme jednu a tu samou věc vyjá-
dřit hned několika způsoby. Rčením můžeme často také 
říci nepříjemnou věc trochu jemněji a v neposlední řadě 
patří přísloví k našemu jazyku a ukazuje nám, jak se mlu-
vilo před desítkami,  dokonce stovkami let.

 pes - Ani pes by to nejedl (nežral) - je to opravdu špatné 
jídlo, špatně uvařené jídlo,  jídlo, které se nedá jíst. Chcí-
pl tam pes - o špatném podniku či obchodu, který nemá 
úspěch, nevydělává, také o místě, kde se nic neděje. Ani 
pes po něm nezaštěkne /neštěkne/ - o člověku, na které-
ho si nikdo nevzpomene. Často se používá v souvislosti se 
známými osobnostmi, které se rychle dostanou na vrchol 
slávy a předpokládá se, že jejich sláva skončí stejně rychle 
jako začala. Lidé pak předpovídají, že po něm brzy ani pes 
neštěkne. psovi maso svěřit /sádlo dát hlídat/ - něco svě-
řit do nesprávných rukou, něco svěřit nepravému člověku. 
Už zastaralé. Ani psa by nevyhnal - venku je opravdu ošk-
livé počasí. Mít se pod psa - mít se velmi špatně, strádat, 
být na tom špatně.

Kůň - přesednout z koně na mezka, na soumara, na 
osla - pohoršit si, být na tom hůře než předtím. Darova-
nému koni na zuby nehleď, nekoukej -  nekritizuj, co jsi 
dostal darem. Velmi používané i v dnešní době. Být na 
koni - mít navrch, mít vyhráno.

Drůbež - Chodit spát se slepicemi - chodit velmi brzy 
spát, časně jít spát. Myslí, že se mnou husy pásl(a) - cho-
vá se až příliš důvěrně, chová se dotěrně, příliš přátelsky. 
Často se používá také v obměně: husy jsme spolu nepásli. 
Neublížil by ani kuřeti - je to velký dobrák, říká se o veli-
ce dobrém a hodném člověku. V dnešní době se také často 
používá neublížil by ani mouše.

Koza - Vlk se nažral a koza zůstala celá - dělat něco tak, 
aby byly obě strany (u)spokojeny, chovat se opatrně, opatr-
ně si počínat. Já o koze, on o voze - každý mluví o něčem 
jiném. I dnes často používané. Kdyby koza čepec na hlavě 
měla, tehdy by se mu zalíbila - říkáme o někom, kdo je 
velký záletník, často střídá partnerky, je holkař. Dnes již 
není příliš časté.

Kráva - Vymámit, vyloudit, vyhádat na jalové krávě 
tele - svou výřečností o něčem přesvědčit, něco pro sebe 
získat, být výřečný, přesvědčivý, neoblomný, neodbytný, 
v podstatě i být zdatný řečník.

Vůl - To by porazilo i vola - je to velmi silné, ostré. Čas-
to se používá v souvislosti s alkoholem. Snědl by na pose-
zení vola - je to velký jedlík,  sní velké množství jídla.

Kočka - Asi nejznámější české přísloví nejasného půvo-
du, které je dodnes velmi často metaforicky používáno, 
zní: Když kočka není doma, myši mají pré. 

Jitka Polášková, vychovatelka ŠD

V letošním školním roce se rovněž školní družina zapojuje do celoročního projektu 
Přísloví a pranostiky.  
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FARNOST 
www.farhustenovice.webnode.com 

Matka Vojtěcha 
Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského, ve 

spolupráci s místním farářem Dr. Mariuszem Sienkowskim 
a starostou obce Alešem Richtrem, uspořádali v den 100. výro-
čí narození Matky Vojtěchy Hasmandové, 25. března 2014 v 17 
hodin, děkovnou mši svatou v kostele sv. Anny v Huštěnovicích. 
Hlavním celebrantem byl J. E. Mons. Jan Graubner arcibiskup 
olomoucký a metropolita moravský. Občané naší obce si tak 
spolu s farníky okolních obcí, dvaceti třemi kněžími a čtyřmi 
desítkami řádových sester, mohli připomenout, jak vzácný člo-
věk se v naší obci narodil.  Samotné mši svaté předcházel spo-
lečný oběd hostů z řad rodiny, řádových sester a kněží. V přá-
telském duchu jsme tak mohli vyslechnout živé vzpomínky na 
Matku Vojtěchu. Zajímavé bylo hlavně povídání její spoluvězen-
kyně z pardubické věznice. Po obědě se hosté odebrali do míst-
ního muzea, kde si přiblížili život a zvyky naší obce. V muzeu se 
jim velmi líbilo a to nás ještě čekal neskutečný duchovní zážitek. 

Přestože jsme v kostele zvýšili kapacitu míst k sezení, kostel 
praskal ve švech. Zvědaví farníci netrpělivě vyhlíželi, kdy průvod 
kněží vejde do kostela. Atmosféra byla úžasná a úsilí pořadate-
lů se vyplatilo. Opět se ukázala soudržnost našich farníků. Kdo 
mohl, přiložil ruce k dílu, kdo nemohl, přidal alespoň modlit-
bu nebo finančně přispěl na květinovou výzdobu. Ženy zdobily 
a uklízely v kostele, pekly zákusky na pohoštění. Paní Irena Hla-
vačková měla plné ruce práce se strojením dcer Marušky a Mar-
kétky do svátečních krojů. Babický sbor přijal pozvání a spolu 
s naší varhanicí Martou Číhalovou zajistili hudební a pěvecký 
doprovod mše svaté. 

Přede mší svatou zazněla kostelem píseň Ave Maria v podání 
sourozenců Bazalových. Přestože byl všední den, kluků minis-
trantů se sešlo nespočítaně. Prostě vše běželo jako po drátkách 
a ke spokojenosti všech. Právem tedy místní duchovní správce 
vyjádřil na nejbližší mši svaté poděkování všem přítomným. 
Byla to opravdu důstojná vzpomínka na naši významnou rodač-
ku Antonii Hasmandovou. Její osobnost má hluboké propoje-
ní s naší minulostí. Nacistická a poté i komunistická ideologie 

považovaly křesťanskou víru za škodlivý fenomén a snažily se 
ji vymýtit ze srdcí lidí. Matka Vojtěcha však zkouškám doby 
odolala a my si teprve dnes plně uvědomujeme, jakou duchovní 
oporu v těžkých dobách skýtala. V její osobě se snoubí odkaz 
našich předků s jejím vlastním osudem.  Věřím, že takovéto milé 
setkání věřících u nás neproběhlo naposledy.

Petra Valentová

Děkovnou mši svatou k 100. výročí narození Matky Vojtěchy 
celebroval  J. E. Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký 
a metropolita moravský.

    Tři králové
Šestý leden je označován jako svátek Zjevení Páně. Končí 

vánoční doba církevního roku. Jeho spojení se Třemi králi je 
svou podstatou lidové. V evangeliu sv. Matouše stojí: „Když se 
narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudr-
ci od východu se objevili v Jeruzalémě. Vešli do domu, padli na 
zem, klaněli se mu a obětovali přinesené dary - zlato, kadidlo 
a myrhu.“

Nikde se v Písmu svatém neuvádí počet mudrců, natož jejich 
jména. Ve starokřesťanském výkladu se jejich počet pohyboval 
od dvou do dvanácti. Teprve později se ustálil na třech, počtu 
odvozeném pravděpodobně ze tří darů. 

Tři bibličtí mágové či mudrci byli dle legendy pohané, hvěz-
dopravci a zřejmě pocházeli z Arábie. Znalost postavení hvězd 
v kteroukoli dobu a znalost jejich pohybu byla kdysi pro všech-
ny lidi na souši i na moři nejspolehlivějším kompasem. Podle 
hvězd určovali denní čas a roční doby. Když hvězdáři pozorovali 
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oblohu, často si připomínali dávné proroctví proroka Balaáma, 
že vyjde hvězda z pokolení Jákobova a povstane král z Izraele. 

Když se naplnil čas, objevil se na nebi zvláštní úkaz: vlasatice 
- kometa. Mudrci v ní viděli znamení příchodu prorokovaného 
vykupitele. Touha spatřit na vlastní oči novorozeného krále, je 
přivedla k rozhodnutí, že se vydají společně, ačkoli byl každý 
z jiné země, za touto jasně zářící hvězdou, která je vedla. 

K záměně mudrců za krále došlo ve středověku. Jména tří 
králů Kašpar, Melichar a Baltazar byla poprvé zveřejněna kanc-
léřem pařížské Sorbonny ve 12. století a byla známa ze zkratky 
C+M+B, která se spolu s datem psala svěcenou křídou na dveře. 
Podle některých badatelů však může být původní význam zkrat-
ky jiný. Zřejmě šlo o požehnání „Christus mansionem benedi-
cat“ - „Kristus ať požehná příbytek“.

Ve svátku „Tří Králů“ se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím, či 
jinověrcům a v postavách svatých králů je zosobněno přijetí 
Krista za krále všech.

Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. 
Obchůzka duchovního, doprovázeného ministranty, často i kos-
telníkem, učitelem a žáky, měla nejméně od třicetileté války 
stejnou podobu. S modlitbou a zpěvem se dům vykuřoval kadi-
dlem a vykropoval svěcenou vodou, na dveře či rám nad nimi 

se psala písmena K+M+B a letopočet. Později se v některých 
vsích ujal této povinnosti kantor, který za ni dostával výslužku. 
Malí koledníci, kteří ho doprovázeli, převzali verše z divadelních 
her o narození Krista a příchodu Tří králů, které v barokní době 
hrávali žáci jezuitských kolejí. Masky „Tří králů“ byly jednodu-
ché - papírová koruna, vousy z koudele nebo vaty, místo vzácné-
ho roucha dlouhá bílá košile přepásaná provazem a samozřejmě 
začerněné tváře třetího krále. 

A jak se tento svátek slaví v současnosti? Charitativní organi-
zace jej využívají jako symbol a organizují sbírky pro potřebné. 
Tříkrálová sbírka je nejznámější charitativní akcí v celé repub-
lice. O svátku „Tří králů“ se v huštěnovském kostele světí voda, 
kadidlo, křída a předměty ze zlata. S posvěcenou křídou pak 
děti převlečené za tři krále obcházejí s kasičkami od uhersko-
hradišťské charity domy a koledují. Dospělí, kteří je doprová-
zejí mají být jakousi záštitou, aby sbírka nebyla zneužita nepo-
volanými osobami. Jsou to všem dobře známí a vážení občané 
ing. Jindřich Petrucha, ing. Josef Slezák a Radmila Tomáštíková. 
Za pomoc při organizaci sbírky jim i koledníkům patří velký 
dík. Letošní sbírka v naší obci činila 19 747,- Kč a všem dárcům 
upřímně děkujeme.

Petra Valentová

V podzimní části sezony 2013/2014 sehrála naše přípravka 
celkově 9 zápasů, z nichž 6 skončilo naším vítězstvím, ve zbylých 
3 utkáních se z výhry radovali naši soupeři. Se ziskem 18 bodů 
a při celkovém skóre 79 : 49 nám patří po podzimu v tabulce 
okresní soutěže starších přípravek pěkné 4. místo z celkových 
deseti mužstev. Všichni hráči, resp. hráčky, si zaslouží opravdu 
velkou pochvalu za svoje výkony a příspěvek k úspěchu celého 
týmu.

Stejně jako v letech minulých jsme také absolvovali pravidel-
nou zimní přípravu v sále místního kulturního domu, kde jsme 
téměř každý týden strávili necelé dvě hodiny přípravou na jar-
ní část sezony. Vzhledem k letošnímu velmi příznivému počasí 
jsme se již na konci března opět s radostí přesunuli na venkovní 
fotbalové hřiště, kde i nadále budou pokračovat naše pravidelné 
odpolední páteční tréninky. Od 20. dubna nás již čekala jarní 

porce soutěžních zápasů, na které se již všichni (hráči i trenéři) 
netrpělivě těšili.

Do týmu se nám přes zimu podařilo také zapojit několik 
nových mladých hráčů ve věku kolem 6 až 7 let, kteří na jaře 
dostanou poprvé šanci předvést se v soutěžních utkáních. Navíc 
cítíme i zájem ze strany rodičů dětí mladších 6 let o pravidel-
nou sportovně-herní přípravu, narážíme však na naši omezenou 
personální a časovou kapacitu. Tímto proto vyzýváme tatínky 
(ale i maminky) těchto mladších dětí o aktivní zapojení do cho-
du našeho oddílu s tím, že by se jedenkrát za týden přibližně 
1,5 hodiny věnovali sportovnímu vyžití nejmenších fotbalových 
nadějí (v tomto věku spíše ve formě zábavných pohybových 
cvičení a her). V případě zájmu se na nás lze kdykoliv obrátit. 
Pomůcky, podpora i vhodná plocha jsou zajištěny.

Ing. Pavel Grebeníček a Ing. Pavel Čechmánek

TJ SOKOL 
www.hustenovice.cz/sdruzeni-a-spolky/uvod

TJ Sokol - přípravka
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Družstvo mužů
V letošní podzimní části uhrálo naše mužstvo slušný výsle-

dek! Oproti loňské sezóně jsme přezimovali na 6. místě se zis-
kem 17 bodů. Bilance počtu vstřelených a obdržených branek je 
vyrovnaná 24:24. To znamená, že v nadcházejících jarních měsí-
cích nás čekají boje o vylepšení postavení v tabulce. Věřme, že se 
týmu vyhnou loňské  ,,záchranářské“ problémy. 

Příprava na jarní část sezóny začala letos později, a to na konci 
ledna. Přispěly k tomu nejen odlišné tréninkové metody trené-
ra Světničky, ale také pozdější začátek soutěže. Díky příhodným 
klimatickým podmínkám jsme mohli v podstatě celou zimní 
přípravu absolvovat na našem hřišti, kde jsme se dvakrát týd-
ně scházeli. Do jarní přípravy se postupně zapojila i nová tvář, 
konkrétně Jirka Melichárek ze Starého Města, u kterého jedná-
me o jarním hostování. Jednání probíhají také u Jardy Slavíka 
z Traplic, jemuž po podzimní části sezóny hostovaní skončilo. 
Snad oba hráči budou moct za naše mužstvo brzo nastupovat.

V polovině února proběhlo již tradiční soustředění na Radě-
jově. Oproti loňskému roku, kdy nám tréninkové plány zkom-
plikovala nečekaně velká sněhová nadílka, nás tentokrát čekaly 

příhodné tréninkové podmínky. Tým absolvoval několik trénin-
kových jednotek, včetně dvou na umělém povrchu ve Strážnici, 
a lze říci, že se nám podařilo odtrénovat vše, co jsme si napláno-
vali. Po soustředění jsme dále pokračovali v trénování na domá-
cím hřišti a v měsíci březnu pak sehráli tři přátelská utkání.

První utkání se hrálo na domácím hřišti s týmem Stříbr-
nic, hrající základní soutěž. V tomto utkání se projevil rozdíl 
v soutěžích, které mužstva hrají a s přehledem jsme zvítězili 6:0 
(branky: Petrželka, Hruboš, Střítecký M., Vaverka A., Řehůřek, 
Vašička). V následujícím přátelském zápase jsme hostili soupe-
ře z Popovice, který hraje také okresní soutěž, ale v ,,brodské“ 
skupině. Bohužel jsme celou dobu tahali za kratší konec a i díky 
neproměnění několika vyložených šancí nakonec prohráli 1:4 
(Slavík). Na další utkání jsme se vypravili do Podolí. Výkon 
nebyl optimální, ale výsledek 3:0 (Silný F., Petrželka, Řehůřek) 
potvrdil rozdíl v úrovni soutěží v náš prospěch.

Přejme si, aby náš tým dokázal potvrdit výsledky v jarní části 
soutěže a vylepšil umístění v závěrečné tabulce sezony.

Ing. Zdeněk Hruboš, předseda TJ SOKOL

Na konci roku 2013 se v naší obci konal 7. ročník Štěpánského 
koštu slivovice pod záštitou TJ Sokol Huštěnovice a zastupite-
lů obce. K hodnocení bylo předloženo 97 vzorků rozdělených 
do tří kategorií (trnky+durancie, meruňky a ostatní). V sobo-
tu 21.12.2013 proběhlo vyhodnocení nejlepších pálenek šesti 
odbornými komisemi. Hodnocení se zúčastnilo 24 degustátorů 
– Pavel Černý, Jan Petrželka, Ondřej Adamík, Zdeněk Hruboš, 
Martin Vašička, Jiří Silný, Pavel Litoš, Petr Litoš, Zdeněk Štef-
ka, František Vaverka, Vlastimil Smýkal, Josef Remeš, Rosti-

slav Ulman, Petr Gajdošík, Marek Kryška, Petr Tarcala, Martin 
Mišurec, Petr Zemek, Roman Furo, Jiří Zezula ml., Jan Hruboš, 
Hynek Pres, Petr Ambrož, Josef Bouda. Hodnotilo se 100 bodo-
vým systémem. Samotný košt slivovice pak proběhl 26.12.2013 
od 17 hodin v sále kulturního domu. Touto cestou bychom chtě-
li poděkovat všem členům degustačních komisí za spolupráci 
a za odpovědný a objektivní přístup k hodnocení připravených 
vzorků, také všem pěstitelům za dodané vzorky pálenek a spon-
zorům za poskytnuté dary do tomboly. 

Ing. Zdeněk Hruboš

Výsledky koštu slivovice 
kategorie trnky + durancie 
1. Hrošík Josef Hluk durancie 2013
2. Němečková Alena Nedakonice 180 durancie 2013
3 Dvouletý Pavel Nedakonice 138 trnka 2013
kategorie  meruňky
1. Šimoník Josef Huštěnovice 369 meruňka 2013
2. Ing. Hruboš Zdeněk Huštěnovice 107 meruňka 2013
3. Čevela Karel Traplice meruňka 2013
kategorie ostatní
1. Čechmánek Antonín Huštěnovice 183 směs 2012
2. Gajdošík Petr Huštěnovice 345 trnka+mirabelka 2013
3 Škrabal Svatopluk Jalubí 37 trnka+mirabelka 2013

KOŠT SLIVOVICE 2013

Cvičení žen
Tradici cvičení žen v naší obci se nám stále daří udržovat. Od podzimu mezi nás občas 

zavítá několik mladých maminek z  ulice Předbraní, to když jim to jejich mateřské povin-
nosti dovolí. Chtěli bychom poděkovat panu starostovi, že nám umožnil nákup nových 
gymnastických míčů na cvičení. A aby na kulturním domě moc nepřekáželi, udělali pro ně 
pracovníci obce v šatně držáky, kam se krásně naskládají. Tak teď si jen udělat čas, najít chuť 
a možná i trochu odvahy a přijďte, ženy, za námi – každé pondělí a čtvrtek od 18.45 hodin 
do velkého sálu kulturního domu. 

Lenka Zlámalíková
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Účastníci 2. ročníku turnaje ve stolním tenise konaného dne  
5. dubna v sále kulturního domu v Huštěnovicích.

Finálové utkání ve stolním tenise mezi vítězným hráčem Jaku-
bem Habáněm a druhým Jaromírem Býčkem.  Finále ukončilo  
2. ročník stolního tenisu, třetí ročník zahájíme s příchodem  
chladného počasí.

František Kadlček 

Každou středu v 19.30 v kulturním domě cvičíme ZUMBU. Jde o taneční cvičení na rytmickou hudbu. Kdo má zájem může 
přijít. Nic se neplatí, je to jen pro zábavu a chuť se hýbat.   

Ošívková Jana

22. února 2014 se konal v Praze v Národním domě na Smícho-
vě Moravský ples. Pro zúčastněné je to nezapomenutelný zážitek 
a překrásná podívaná. V úvodní písni na plese se zpívá: Bože 
nám pomáhaj, aj Panna Maria, aby nezhynula Moravská krajina. 
Moravská krajina žije a žije hlavně svými krásnými tradicemi 
a kroji. Na plese to byla široká paleta krojů, výšivek, malovaných  
šátků, krajek – to se slovy nedá popsat – to se musí vidět. Asi 
dvacet folklorních  souborů,  cimbálových muzik a pěveckých 
sborů  předvádělo to nejlepší ze svého repertoáru. A hlavní bod 
večera byla Moravská beseda  v  provedení různých tanečních  
souborů. 

V listopadu 2013 se konalo v Huštěnovicích setkání  Slovác-
kých krúžků měst Praha, Brno, Bratislava a Skaličané. O historii 
slováckých krúžků v těchto městech by se dalo hodně napsat, 
ale to až někdy příště. Toto setkání se u nás nekonalo poprvé.  
Krúžky k nám jezdí na  společná setkání rády a v Huštěnovi-
cích se jim líbí.  A my jsme jim vděčni za to, že šíří náš slovácký 
folklor v Praze, Brně a Bratislavě  a vlastně všude,  kde vystupují. 
A právě od pana starosty Slováckého krúžku  Praha, pana  Mirka  
Říhy,  jsme dostali  pozvání na Moravský ples. Po slavnostním 

MORAVSKý PLES V PRAZE

zahájení plesu a defilé všech souborů jsem spolu s ostatními  
účastníky plesu z  Huštěnovic předala panu Říhovi Plaketu obce 
Huštěnovice za udržování  tradic a šíření slováckého folkloru. 
Setkání v Praze bylo velmi srdečné, dobře jsme se bavili a těšíme 
se na další setkání třeba opět v Huštěnovicích.

Jarmila Ulmanová

Národopisná skupina z Huštěnovic při předávání plakety Mirko-
vi  Říhovi.
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LISTY Z KRONIKY OBCE
V podzimním vydání Huštěnovského zpravodaje jsme začali s rubrikou nazvanou Listy z kroniky obce. Minule to 

byla historie kulturního domu, dnes o čtenářském spolku a knihovně.

první písemnou zprávu o založení Čtenářského spolku v Huštěnovicích  jsme našli v nejstarší kronice obce NáSTIN 
DĚJIN OBCE HUŠTĚNOVSKé sepsanou Jindřichem Erazimem Vitáskem z roku 1878.

Společenský život v Huštěnovicích počíná se vždy více a více oživovati. Obyvatelé jsou pokročilejší Slováci, mající uvě-
domnělost národní a proto chápou  se prostředků všech, by navzájem se podporovali a zdokonalovali. Za tím účelem 
zřízen byl čtenářský spolek. Jak veškerý národ náš snaží se dosíci vždy vyššího stupně vzdělanosti, neb ve vzdělání jen naše 
spása, tak musíme i my pokračovati s ním v tichých naších vískách. Znaje však dobrou vůli, odhodlanou a podnikavou 
mysl a zbožné srdce obyvatelstva Huštěnovského, volám z hloubí srdce: zdar všem podnikům Vaším! /Jindřich Erazim 
Vitásek, čestný občan Huštěnovský a předseda kostelního výboru  v Huštěnovicích 1878/

V lednu 1921 byla zřízena obecní lidová knihovna 
v Huštěnovicích dle zákona o zřizování obecních kniho-
ven ze dne 22. 7. 1919. Členy knihovní rady byli: Antonín 
Reska - řídící učitel a předseda,  P. Jakub Hudeček - místní 
farář,  jednatel, František Varmuža - obuvník, pokladník a  
Leopold Kryška - železniční zřízenec.

 Současně s knihovní radou zahájila činnost čtenářská 
komise dle téhož zákona. Členy této komise byli Hynek 
Varmuža, František Varmuža, Oldřich Tauber, místo něj  
byl později zvolen Jan Korvas a Antonín Reska. Předsedou 
byl Hynek Varmuža, jednatelem Antonín Reska. Činnost 
čtenářské komise směřovala k pořádání  poučných před-
nášek a divadelních představení.

Koncem roku 1924 knihovna měla 180 svazků knih, vět-
šinou zábavních. Mimo to byla v obci sloučená knihovna 
Čtenářského spolku a Orla, knihovna čtenářského spolku 
Svornost a knihovna farní.  V roce 1948 bylo jen 23 čtená-
řů, knihovníkem byl Stanislav Šiška, před  ním Jan Říha. 
Knihovna byla umístěna ve třídě národní školy. V roce 
1953 měla knihovna 618 svazků a 65 čtenářů. V roce 1960 
bylo půjčeno celkem 4.370 knih při 170 čtenářích. Lidová 
knihovna vlastnila 1.353 svazků knih, které byly rozdě-
leny: spisy klasiků 32, společensko-politická 50, přírodo-
vědecká 24, zemědělská 31, technická 9, jiná naučná 480, 
krásná literatura 599, pro mládež 128. Zásluhou knihovní-
ka Františka Palánka byla naše knihovna řazena jako první 
v okrese. Další knihovnicí byla Anna Lesová, Emílie Jam-
borová, Zdeňka Čaníková  a dnes Marie Hoferková.

Čtenářský spolek měl své místnosti v hostinci p. Vidrma-
na, potom p. Bernarda, dnešní kulturní dům. Spolek ode-
bíral politické a hospodářské časopisy a v zimním obdo-
bí pořádal pro své členy tzv. hospodářské besídky. Byl 
v rukou strany lidové. Podle kronikářského zápisu na str. 

31 v Pamětní knize je psáno,  že 1. srpna 1926 oslavil Čte-
nářský spolek šedesátileté výročí svého trvání. Musel být 
tedy založen už v roce 1866. 

V roce 1890 na nátlak pana Sojáka, učitele zdejší ško-
ly a čestného občana huštěnovského, přestal Čtenářský 
spolek odebírat Moravskou Orlici, Našince a Slovácké 
noviny a začal odebírat Velehrad, což mělo za následek, 
že místní učitelé ze spolku vystoupili.

Pravděpodobně v roce 1902 byl založen druhý  čtenář-
ský spolek Svornost v hostinci p. Ježka, dnes U Vaverků. 
Měl pokrokovou správu.

Základní kámen školní knihovny byl položen v roce 
1859 J. E. Vitáskem, který složil částku 21 zl. ve  prospěch 
knihovny. Rozšířena byla také darem p. JUDr. Fr. A. Šro-
ma, advokáta v Uh. Hradišti. Pan  Ant. Cetkovský, koop. 
z Uh. Hradiště daroval 10 zl. na dědictví a Zlatou knihu. 
P. K. Polesný, katecheta v Uh. Hradišti daroval více svaz-
ků poučných a zábavných knih. Taktéž Antonín C. Ban-
ner, měšťan a knihtiskař v Uh. Hradišti věnoval několik 
svazků, takže knihovna čítala s více než 250 svazky děl 
obsahu zábavného. Dozor nad knihovnou měl místní 
učitel a knihovna se těšila v té době horlivému čtenářstvu, 
že často ani jedné knihy v ní se nenacházelo, což zvláště 
platilo o čase zimním. Nikde nejevila knihovna blaho-
dárnější působení jako mezi lidem naším, huštěnovským. 

Péčí řídícího učitele Pokračovací lidové školy pro mlá-
dež mužskou a dívčí byla zřízena a o nedělích otevřena ve 
škole čítárna, v níž byly vyloženy dětské časopisy. V dneš-
ní době již knihovna ve škole není. 

Historie knihovny a čtenářských spolků byla velmi 
málo kronikáři zachycena. Čerpáno z Pamětní knihy, 
Kroniky obce, Nástinu dějin obce huštěnovské a školní 
kroniky.

TEN, KDO NEMILUJE KNIHU, NEMILUJE MOUDROST. TEN, KDO NEMILU-
JE MOUDROST, STÁVÁ SE HLUPÁKEM. /JAN AMOS KOMENSKý/ 

Současná knihovna se nachází v prostorách budovy 
Obecního úřadu Huštěnovice a má samostatný vchod. 
Knihovna čítá kolem šesti tisíc svazků, počet se mění pod-
le počtu nakoupených a vyřazených knih. Výpůjční doba 
je v pondělí od 15.00 do 18.30 hodin. V době školních 
prázdnin je knihovna uzavřena. Půjčování knih je zcela 
zdarma.

Knihy jsou rozděleny na beletrii, detektivky, romá-
ny, povídky, poezii a část naučnou. Část dětská na kni-
hy pro děti a mládež, pohádky, říkadla a časopisy pro 
děti a dospělé. Pro lepší vyhledávání knih je k dispozici  
KATALOG ON-LINE

 Naše děti chodí do školy, aby se naučily číst, psát a počí-
tat. A kde jinde se tomuto naučí, než v klasické tištěné kni-
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Podruhé byla připravena burza knih, o kterou je čím dál větší 
zájem z řad čtenářů

ze. Dejme jim co nejvíce popudů a ukázek, jak s knihou 
pracovat.  Největším lidským kapitálem je dnes myšlenka, 
kvalifikovanost a rozvinutý mozek.

V naší knihovně během školního roku pořádáme bese-
dy jak pro žáky základní školy, tak také pro děti z mateř-
ské školky. Knihu dáváme dětem do podvědomí rovněž 
o jarních prázdninách, i když jen formou her. V březnu, 
v měsíci knihy, se uskutečnila  burza knih. Oproti loň-

Jarní prázdninování v knihovně  

skému roku byl o knihy větší zájem a bylo z čeho vybírat. 
Z pětikorunového výtěžku za každou prodanou knihu 
byly zakoupeny košíky a pomůcky pro pracovní činnosti 
dětí v knihovně.  

Cílem zastupitelů obce a knihovny je posilovat význam 
četby a zviditelnit činnost naší malé  knihovny.   O činnos-
tech v ní  se dovíte na www.knihovnahustenovice.webk.cz

Marie Hoferková, knihovnice

DOBROVOLNÍ HASIČI

V obci požární sbor sice už nemáme. Hasiči nemají žádnou 
techniku, ba dokonce nestíhají dopsat ani hasičskou kroniku, 
přesto každoročně připravují společně s fašankovým výborem 
tradiční Masopust s obchůzkou po obci. Ti nejzodpovědnější 

MS ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍžE

Stejně jako v uplynulých letech největší akcí členek  míst-
ní skupiny českého červeného kříže byl i letos maškarní ples. 
Rozdováděných masek kroužilo po sále přes třicet, ale nepře-
konatelní byli „Piráti z Karibiku“.  Ples se vydařil také díky 
štědrým sponzorům.

V březnu na valné hromadě byla hodnocena činnost, přálo 
se čtyřem jubilantkám. Dlouholetá a velmi aktivní členka ve 
své době,  paní Ludmila Smolíková,  nás opustila navždy. Při-
jaly jsme tři nové členky a proběhly volby do výboru ČČK. Tři 
členky ve výboru skončily a to Ilona Kadarová, Jena Čechmán-
ková a Dana Vaverková.  Hostem valné hromady byl starosta 
Aleš Richtr.

V nově zvoleném výboru červeného kříže jako předsedkyně 

je Ludmila Smýkalová, jednatelka Libuše Remešová, poklad-
ník Zuzana Bazalová a členky výboru Věra Blahová, Zdeňka 
Otrusiníková, Jitka Šuranská, Jarmila Ulmanová, Kristýna 
Malíková a Helena Maňásková. V dozorčí radě pracuje Ilona 
Čechmánková, Zdeňka Havlíková a Helena Zezulová. Neod-
myslitelně k výboru patří desítkářky Antonie Blahová, Marie 
Pavlicová, Lenka Střítecká.  

Z našich akcí nelze zapomenout na dětský bazárek, který 
organizovala Kristýna Malíková a Marcela Slezáková. Výtěžek 
z bazárku byl věnován dětem na pohádkové plavbě lodí v čer-
venci 2013. Každoročně je organizován zájezd do termálních 
lázní Velký Meder. Výlet se vydařil, přestože počasí bylo chlad-
nější a členek naší organizace se zúčastnilo pouze sedm.

a také nejstarší členové vedou celý průvod. Letos to byl Josef 
Hrňa, František Vaverka, Josef Horák a Miroslav Hruboš. Večer 
se odehrává v sále kulturního domu Pochovávání basy se čte-
ním hříchů některých spoluobčanů.                                       /AB/
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V květnu se uskutečnila akce, která byla přínosem pro všech-
ny zúčastněné. Proběhlo školení občanů v Základní normě 
zdravotnických znalostí a základech první pomoci. Školite-
li byli manželé Mojžíšovi z Uherského Hradiště. V prvním 
poschodí KD se sešlo 46 dospělých osob a v přízemí probíhalo 
školení pro děti. Byla to poutavá hra, při které si děti osvo-
jovaly základy první pomoci. Školení vedly zkušené lektorky 
Mgr. Andrea Ptáčková a Radka Kydličková. Po teoretické části 
se dvacítka dětí vypravila na procházku po vesnici a jaké bylo 
překvapení, když v parku u mateřské školy zahlédly zraněné 
osoby. Ani chvilku neváhaly a zručně je začaly ošetřovat. Zhos-
tily se svého úkolu na jedničku a byly po právu pochváleny. 
Také figurantky a Mgr. Pavlína Juráková, která je perfektně na-
maskovala, měly radost z šikovnosti dětí. Dospělí si mohli své 
získané znalosti vyzkoušet v praxi o měsíc později, kdy také 
psali závěrečný test. Školení bylo hodnoceno zúčastněnými 
velmi kladně. Akce se uskutečnila za podpory Obce Huštěno-
vice, za což patří velké poděkování. 

Každoročně vítáme prvňáčky s malým dárkem a poslední 
akcí v kalendářním roce bývají vánoční dílničky.

Ludmila Smýkalová, předsedkyně MS ČČK 

Maškarní ples.

ČESKý SVAZ ZAHRÁDKÁŘů

V neděli 23. února se členové ČSZ v Huštěnovicích sešli, 
aby na své výroční schůzi vyhodnotili dosavadní čin-
nost minulého volebního období a zvolili nový výbor pro 
období následující.

V úvodu programu dosavadní předseda pan Otakar 
Neoral poděkoval panu Jaroslavu Drábkovi za jeho dlou-
holeté členství a různé funkce v této organizaci. U pří-
ležitosti jeho 77. narozenin mu bylo uděleno čestné uzná-
ní, které mu bylo v tento den předáno. 

Činnost v minulém období nebyla nijak výjimečná. 
Po několika letech útlumu vrací se někteří občané opět 
k moštování ovoce a využívají také našeho zařízení. Pod-
le úrody a sklizně ovoce nabízí se i další zpracování, jako 
vaření povidel a jiných produktů. Ve prostorách objektu 
moštárny bylo započato s úpravou pro další využití. 

Přítomní členové společně  velmi příznivě hodnotí spo-
lupráci s místním muzejním spolkem pro jejich záslužnou 
práci a i nadále podpoří tuto činnost a nabídnou ještě širší 

spolupráci pro spokojenost občanů. 
V dosavadní činnosti zajišťování sad-
bových i konzumních brambor, hno-
jiv, postřiků apod., budeme pokračo-
vat i v budoucnu podle zájmu občanů 
a nabídky dodavatele.

V sobotu 12. dubna se uskutečni-
la tradiční výstava vín s ochutnává-
ním. V měsíci květnu bude možno 
zúčastnit se zájezdu na pěstitelskou 
výstavu do Kroměříže. 

Pro příští období po zdlouhavém 
jednání byly ukončeny volby nového výboru. Ze zdravot-
ních důvodů se stávající předseda vzdal kandidatury. Nový 
výbor je ve složení: předseda Tomáš Kryška, tajemník Fran-
tišek Vaverka, člen Milan Dvořáček ml., Jan Hruboš a Jaro-
slav Sucháň. V kontrolní revizní komisi je předsedou Ota-
kar Neoral, členové Miroslav Hruboš a Vladimír Býček. 

Za ČSZ Otakar Neoral 

Jaroslav Drábek  
s čestným uznáním. 

MySLIVECKÁ SPOLEČNOST - NĚCO Z NAŠÍ PŘÍRODy

Již po několikáté píši do Huštěnovského zpravoda-
je informace o myslivosti a přírodě v naší lokalitě. Mám 
pocit, že vše podstatné bylo již zmíněno v předchozích 
článcích, nicméně bych se rád podělil o některé zajíma-
vosti z naší honitby. 

V naší lokalitě se vyskytuje spousta zavlečených druhů, 
které do naší přírody nepatří. Jedná se mimo jiné přede-
vším o dravou zvěř, která nemá v naší lokalitě přirozeného 
predátora, a proto se řadí až k vrcholu potravního řetězce, 
což logicky způsobuje určitou nevyrovnanost toků energie 
v dnes neustále zmiňovaných ekosystémech.  Před něko-
lika lety se u nás objevil uhynulý kus mývalovce kuního, 
/psík mývalovitý/  jehož domovinou je východní Asie /
Japonsko/.  

V letošním roce byl v našem revíru odchycen mýval 
severní.  V roce 1934 byly vysazeny v německém městě 
Kassel dva páry do volné přírody. Dnes žije ve městě sto 

tisíc mývalů, v celém Německu zhruba milion a rozšiřu-
jí se  do sousedních států. Vyskytuje se i v celém Česku, 
nejčastěji na Jižní Moravě a na Šumavě. Populace mývalů 
se nachází také v Bělorusku, kam byli úmyslně vysazeni 
v letech 1948 a 1954.

Doufám, že letošní příspěvek vás obohatil o nové zají-
mavosti z přírody. Mývalovec kuní a mýval severní byl 

Mývalovec kuní. Pivoň.
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nalezen nebo odloven přímo v naší lokalitě. Závěrem bych 
popřál všem hezké chvíle v přírodě a připomínám - červen 
je měsíc myslivosti.  

 Ještě bych zmínil „nejhorší predátory“, kteří se v honit-
bě vyskytují a nevím kam to s přírodou povede. Jedná se 
o pivoně, kdy se zajíc v posledních letech kříží se srnčí zvě-
ří a to je možná příčina úbytku drobné zvěře.  

V případě  posledního živočicha doufám, že jsem vás 
alespoň pobavil. 

Jaroslav Králík, 
starosta Honebního společenstva  

a  hospodář Myslivecké společnosti Huštěnovice-Sušice

Základní škola a mateřská škola 
Huštěnovice

pořádá v pátek 9. května 2014

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Kontejnery budou přistaveny ve dvoře základní školy, papír můžete 

zanechat i před svým domem, bude odvezen. Prosíme o řádné svázá-
ní papíru a o roztřídění na noviny, časopisy, letáky … a zvlášť karton 

a lepenku. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají třídit odpad.
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VíTáNí OBČáNKŮ DO ŽIVOTA
V sobotu 12. dubna bylo pozváno do obřadní síně obecní-

ho úřadu pět dětí - Anna Křížová, Barbora Káňová, Nela Pit-
chaschová, Veronika Maňásková a Matyáš Purkrábek. Všechny 
přítomné občánky představila Edita Šimová, s kulturním pro-
gramem vystoupily žákyně základní školy, pod vedením paní 
učitelky Jitky Poláškové a paní Lenka Zlámalíková přednesla 
pěkné básničky. K rodičům a prarodičům promluvil starosta 
Aleš Richtr. 

Na závěr se rodiče podepsali do kroniky narozených občán-
ků, od Obce Huštěnovice dostali malý dárek a každá mamin-
ka obdržela kytičku s finančním příspěvkem 1.000 Kč. Další 
3.000 Kč obdrží, pokud dítě nastoupí do naší základní školy.  
Novým huštěnovským občánkům přejeme krásná dětská léta 
prožitá ve zdraví.

MIROSLAV říHA  - osobnost obce

Miroslav Říha je aktivní propagátor lidové kultury Slovácka a své rodné obce Huštěnovice. 
Po absolvování gymnasia v Uherském Hradišti v roce 1969 odešel na studia do Prahy, kde 
žije dodnes. Vedle své náročné pracovní profese v manažerských funkcích v oblasti IT se od 
příchodu do Prahy plně věnuje spolkové činnosti v pražském Slováckém krúžku. V mládí 
jako tanečník, zpěvák, stárek, později jako jednatel a od roku 1991 starosta krúžku. Pod jeho 
vedením se krúžek stává vůdčím spolkem všech krajanských sdružení působících v Praze. 
Osobně se mimo jiné zasloužil o obnovení stoleté tradice pražského Moravského plesu v Pra-
ze po roce 1989. Připravuje a vydává krajanský časopis Vědomosť, je zakladatelem dnes již 
tradičních výstav vín pořádaných krúžkem. Je organizátorem společných setkání s partner-
skými krúžky z Brna, Bratislavy a Skalice. V oblasti publikační se podílí na vydávání publi-
kací s krúžkařskou tématikou. Důsledně dbá a vede krúžek k udržování stále živé spolupráce 
mezi pražskou krajanskou obcí a rodným regionem Slovácka.

Mirkovi Říhovi při příležitosti 90. výročí Kateřinských hodů měla být z rukou starosty obce 
Aleše Richtra předána pamětní plaketa za udržování slováckých tradic a hlavně propagaci 
Huštěnovic. Setkání stárků a stárek se bohužel nemohl zúčastnit. K předání došlo na Morav-
ském plesu v Praze, kde byli zástupci naší obce.  

Alena Bazalová



Při příležitosti devadesátého výročí Kateřinských 
hodů bylo pozváno na dvě stovky bývalých stárků 
a stárek a pozvání jich přijalo stošestnáct. Nejstarší-
mi  byli osmaosmdesátiletí stárci z roku 1950 Stanislav 
Veselý a Zdeněk Bazala nebo stárka z roku 1952 Julie 
Bernreiterová.  Růžena a František Býčkovi stárkova-
li v roce 1953 a vlastně slavili výročí dvě. Jako všich-
ni  devadesáté, ale také jejich šedesáté  výročí, kdy byli 
společně za stárky. 

Dvakrát stárkem nebo stárkou byli např. Josefa Hrňo-
vá, Františka Adamíková, Josef Adamík, Josef Brázdil, 
Zdeněk Habáň, Aleš Vaverka, Kateřina Jandová, Jan 
Hruboš,  Pavlína Havlíková, Andrea Špalková, Micha-
ela Šimoníková, Milan Dvořáček, Vojtěch Petrucha, 
Edita Šimová.  Jiří Zezula si stárkování zažil dokonce 

Loňští stárci Alžběta Petruchová a Miroslav Hlaváček se staros-
tou Alešem Richtrem a krojovanými dětmi Maruškou Hlavačko-
vou a Marečkem Slezákem. 

Sólo před obecním úřadem si zatancovala chasa se zastupiteli 
obce.
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SETKáNí BÝVALÝCH STáRKŮ A STáREK 
90. VÝROČí KATEřINSKÝCH HODŮ

třikrát, jako jediný. Za devadesát let konání Kateřin-
ských hodů až v roce 1999 byla stárka jménem Kate-
řina /Jandová/ a v roce 2001 si stárkování zopakovala.  

Až do osmdesátého výročí chodili  stárci mladší, tak 
starší. V roce 2003 poprvé  právo nesli jen jedni stárci, 
a to Michaela Škrabalová s Milanem Dvořáčkem.  Na 
podzim loňského roku, v devadesáté výročí Kateřin-
ských hodů se toto opakovalo a atribut hodů - právo 
-  patřilo jen Alžbětě Petruchové a Miroslavu Hlaváč-
kovi.  Jak loni, tak před deseti lety před hlavními stárky 
šly v průvodu krojované děti, coby náhrada za mladší 
stárky. Tentokrát to byla Maruška Hlavačková  a Marek 
Slezák. Doufejme, že se toto nestane tradicí.

Připravujeme besedu s etnografkou PhDr. Ludmilou 
Tarcalovou o svátečním a všedním kroji. 
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