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Nad šálkem kávy u starostky
Paní starostce Jarmile Ulmanové jsem  
položila otázky, které jsem nejvíce 
slyšela mezi občany. První z nich je, 
co bude s tzv. domem služeb?
	 Je	 již	 zadáno	 zpracování	 projektu		
a	co	nejdříve	se	pustíme	do	opravy.	Pro-
tože	 budovu	 nazýváme	 „dům	 služeb“,	
chceme	zde	zřídit	kadeřnictví,	kosme-
tiku,	pedikúru,	masáže,	sběrnu	šatstva	
pro	čistírnu	a	prádelnu.	Do	této	budovy	
bude	přestěhovaná	i	firma	GREENTEX,	
která	má	nyní	sídlo	v	MŠ.	Tyto	prostory		
budeme	potřebovat	opět	pro	naše	malé		
děti.	 Dům	 služeb	 se	 bude	 opravovat	
postupně.	

Nevadí zastupitelům nevzhledná zá-
koutí, jako polorozbořené domky nebo  
prostor bývalých Stavebnin v Sušické 
ulici?
	 Veřejná	prostranství	v	majetku	obce	
se	snažíme	udržovat	v	čistotě	a	pořádku	
našimi	pracovníky.	To,	na	co	se	ptáte,		
jsou	pozemky	v	soukromém	majetku. 

Nemyslíte si, paní starostko, že kul-
turní komise by měla vykazovat více 
činnosti?
	 Souhlasím	s	Vámi,	že	činnost	kultur-
ní	komise	by	se	neměla	soustředit	jen		
na	 vítání	 občánků.	 Ale	 kulturní	 život		
v	 obci	 není	 jen	 záležitostí	 této	 komi-
se.	Kolikrát	 je	připravena	pěkná	akce		
a	účast	občanů	je	velmi	malá.	Vyzývám	
tímto	 spoluobčany,	 ať	 si	 sami	 řeknou		
o	 jaké	 kulturní	 akce	 by	 měli	 zájem		
a	kterých	by	se	zúčastnili.	

A co nešťastné chodníky, např. ve Sta- 
roměstské ulici?

	 Oprava	 chodníků	 ve	 Staroměstské	
ulici	 byla	 plánovaná.	 Ovšem	 v	 příštím	
roce	 chystá	 Ředitelství	 silnic	 a	 dálnic	
ČR	 Správa	 Zlín	 opravu	 silnice	 I/55		
od	Ostrožské	Nové	Vsi	až	po	Huštěnovice	
včetně.	Opravu	chodníků	při	hlavní	sil-
nici	budeme	realizovat	až	po	této	velké		
akci.	Prosím	proto	spoluobčany	v	 této	
ulici	 o	 trpělivost	 a	 toleranci.	 Zahálet		
ale	nebudeme.	Opravíme	zatím	chod-
níky	na	návsi.	Předpokládám,	že	chod-
níky	 budou	 využívány	 k	 pěší	 chůzi,		
procházkám	a	ne	k	parkování	aut.	Přála		
bych	si,	aby	chodníky	byly	i	místem,	kde		
se	občané	spolu	zastaví,	popovídají	si		
a	v	dobrém	se	rozejdou.	V	otázce	byla	
použita	slova	nešťastné	chodníky.	Vím,		
že	použitý	výraz	se	týká	jejich	technic-
kého	stavu.	Každý	chodník	a	cestička		
má	pro	nás	lidi	i	jiný	–	šťastný	–	význam.		
Jestli-pak	si	ještě	vzpomeneme	na	krás-	
nou	 báseň	 K.	 V.	 Raise	 Cestička	 k	 do-
movu?

Paní starostko, máte ještě něco, co 
byste ráda spoluobčanům sdělila?
	 Chtěla	bych	informovat	občany	o	tom,	
že	naše	obec	je	jedním	ze	zakládajících		

členů	 Občanského	 sdružení	 Severní	
Chřiby	 a	 Pomoraví.	 Cílem	 činnosti	 je		
všestranná	 podpora	 rozvoje	 regionu,		
který	 je	 dán	 územní	 působností	 sdru-	
žení	a	to	zejména	činosti	ve	prospěch	
obcí,	 občanů,	 drobných	 podnikate-
lů,	 neziskových	 organizací	 a	 dalších	
subjektů	příslušných	k	danému	území.	
Prvním	krokem	k	fungování	programu	
Leander	je	založení	místní	akční	skupi-
ny	/MAS/.	Název	naší	místní	skupiny	je	

Severní	Chřiby	a	Pomoraví,	o.	s.	
MAS	 Severní	 Chřiby	 a	 Pomoraví	 je	
tvořena	 obcemi	 Babice,	 Halenkovice,	
Huštěnovice,	Jalubí,	Jankovice,	Košíky,	
Kudlovice,	 Kostelany,	 Spytihněv,	 Suši-
ce,	Traplice.	Celková	 rozloha	území	 je	
100,54	 km2,	 celkový	 počet	 obyvatel	
území	11	844.
Společnou	 prací	 je	 možné	 realizovat	
řadu	 aktivit,	 které	 by	 jednotlivé	 obce	
nebyly	schopny	samostatně	zajistit.	Je	
vhodná	cílevědomá	spolupráce	s	ostat-	
ními	aktéry	regionálního	rozvoje,	nezis-
kovým	sektorem	a	zejména	podnikateli.	
Bližší	 informace	 na	 www.mas-schp.
php5.cz.	

Děkuji paní starostce za rozhovor.                                                                                 
                                    »	Alena	Bazalová	

Založení muzea v Huštěnovicích
 Předávat něco tak cenného jako jsou vzpomínky na domov 
a vše co s ním souviselo, je jeden z důvodů, proč chceme 
založit obecní muzeum. Je to naše dědictví, naše bohatství, 
které si předáváme z generace na generaci. Možná nás život 
zanese daleko od domova, ale pro štěstí krásných návratů 
zachovejme co možná nejvíce z toho, jak žili naši předkové. 
 Blíží se 790. výročí založení naší obce a k těmto oslavám 
je zamýšleno vybudování místního muzea. Po projednání  
na obecním zastupitelstvu dostává tento záměr konkrétnější 
podobu. Pro prostory muzea budou možná vyčleněny míst-
nosti v Domě služeb /po jeho rekonstrukci/, ale v návrhu 
jsou ještě další prostory. Prosíme všechny, kteří mají doma 
zajímavé fotografie, aby je zapůjčili. Máme zájem o fotogra-

fie osobností, ročníkové školní fotky – zvláště z období, kdy 
jste opouštěli zdejší školu, divadelní fotky nebo zajímavé  
historické dokumenty. Prosíme také o stručný popisek  
události. Každou fotku si podepište.    
 Nabídněte nám své historické předměty. U každého expo-
nátu bude uvedeno jméno osoby, která jej darovala nebo 
zapůjčila. Řemeslnické předměty, nádobí, předměty denní 
potřeby, menší starý nábytek, staré učebnice, knihy, časopisy, 
hračky, pohlednice, památníčky, památky našich předků 
po současnost, huštěnovský kroj, historie kostela, spolků, 
osobnosti, historické dokumenty obce. Děkujeme za spolu-
práci. 
     »	Alena	Bazalová	
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Humanitární sbírka 
pro diakonii
	 7. března 2007 proběhla v obci humanitární sbírka, kterou 
vyhlásilo občanské sdružení Diakonie Broumov. Sbírka byla 
zaměřena na oblečení, lůžkoviny, bytový textil atd. Bylo sesbí-
ráno kolem 50 pytlů textilií. Děkujeme občanům za darované 
věci, kterými přispěli na dobrý účel. Věříme, že se občané 
zapojí i do podzimní sbírky a pomohou sociálně potřebným 
lidem. Bližší informace budou včas oznámeny. 

Tříkrálová sbírka
pro charitu
	 I v letošním roce proběhla v naší obci Tříkrálová  
sbírka. Koledníčkům a jejich doprovodu moc děkujeme.  
A všem štědrým občanům, kterým není lhostejné utrpení  
druhých. Starostka Jarmila Ulmanová předala za obec  
Huštěnovice částku 14.682 korun Oblastní charitě  
v Uherském Hradišti. 

Vánoční  vystoupení dětí ZŠ a MŠ

»	Čertíci	z	mateřské	školky

»	Sněhové	vločky

Přinesu si herduli, stojánek a nit,
navážu si paličky a nůžky honem vzít. 
Zakroutím první paličkou, už mám půlku hotovou.
Zakroutím druhou paličkou. už mám půlku druhou. 
Zakroutím třetí, motýl k nebi letí.
Potom udělám suk a už je motýl fuč. 

»	Renatka	Machová,	3.	třída

Motýl



Od 1. ledna platí nový stavební zákon

Informace pro naše občany
  Do konce roku 2007 se vyměňují řidičské průkazy vydané 
od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993. 

 Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1998 platí do 31. 
12. 2007. OP vydané do 31. 12. 2003 platí do 31. 12. 2008. 
Výměna OP se nevztahuje na občany narozené před 1. 1. 
1936.

» POZOR «  Informace 
k zániku povolení k odběru 
a vypouštění vod
 Pokud jste majitelem studny pro individuální potřebu 
domácnosti (např. i zalévání zahrady ze studny) a vaše studna  
byla vybudována do roku 1955 netýkají se vás žádné infor-
mace o zániku povolení.
 Pokud jste majitelem studny pro individuální potřebu 
domácnosti a vaše studna byla vybudována po roce 1955 
musíte prokázat, že jste obdrželi povolení k odběru vody. 
Jinými slovy prokázat zda je povolena stavba studny a dále 
povolený odběr z ní. Jedná se o 2 formuláře (příloha č. 2 

a příloha č. 7 k vyhlášce 432/2001 Sb.), které je možné 
vyzvednout si v kanceláři obecního úřadu.
 Je možné, že budete moci prokázat stavbu studny povole-
ním, pak vyplňujete jen žádost o povolení odběru. 
Při žádosti o povolení stavby studny musíte doložit doklad 
o vlastnictví, situaci se zakreslením, souhlas sousedů a za-
platit správní poplatek 300,- Kč.
 S takto vyplněnými formuláři se dostavíte na Městský 
úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí (budova 
bývalého Okresního úřadu a současně budova Okresního 
soudu). V pondělí a středu od 7.30 do 17 hodin. Přeji hodně 
zdaru při vyřizování.

Sběr tříděného odpadu
 Vážení občané, při výkonu své pracovní činnosti se setkávám 
s Vaší nespokojeností nad zdražováním poplatků za odvoz 
odpadů v obci. I když v mém případě pláčete na špatném 
hrobě a měli byste své názory prezentovat na veřejných 
zasedáních zastupitelům, které jste si zvolili. Pokusím se 
Vám objasnit princip výpočtu tohoto poplatku. 
 Z obce je odvážen odpad tříděný a odpad netříděný.  
Tříděný odpad sice obec zaplatí, ale část se nám vrátí  
v podobě dotace od firmy EKO-KOM. Abychom dotaci dostá-
vali, je nutné třídit všechny komodity, které požadují. K této 
podmínce nám zbývá třídit nápojové kartony (např. krabice 
od mléka). Proto v letošním roce bude nutné zahájit sběr 
této komodity. Bude se jednat o sběr od domů a to pytlů 
žluté barvy, do kterých bude možno ukládat Pet láhve spo-
lečně s nápojovými kartony. Doposud se od domů sbíraly 
pytle s Pet láhvemi, ale za více než rok se nenaučili občané  
tento svoz využívat. Jednodušší bylo stěžovat si na přeplněné 
kontejnery u Renty, než si zakoupit pytel za 12,- Kč a jednou 
za měsíc jej vystrčit před dům. Výsledkem bylo, že z celé 
obce, která má cca 350 domácností, se sbíralo 20 pytlů.  
Tento fakt svědčí o tom, že většina z nás netřídí odpad  
vůbec a tak množství netříděného odpadu, který obec zaplatí, 
roste a s množstvím odpadu rostou také ceny za poplatky. 
Výše poplatku za odpad se totiž vypočítává z množství netří-
děného odpadu odvezeného z obce za předešlý rok. Jestli 
tedy chcete, aby ceny poplatku nerostly nebo alespoň rostly 
pomalu, můžu Vám doporučit odpad z domácností třídit. 
Za rok se pak u platby odpadů můžeme všichni pochválit, 
že jsme šetřili nejen své peněženky, ale v první řadě životní 
prostředí. 

  																																																						»	Petra	Valentová
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Zájemci z řad občanů mohou využít bezplatný přístup  
k internetu, který je v místní knihovně. Denně v pracov-
ní době, v pondělí až do 18.30 hodin, kdy je půjčovní 
doba v knihovně. Bezplatný internet je od roku 2005. 
V loňském roce navštívilo internet 120 uživatelů, kteří 
měli možnost informace si vytisknout.

 1. ledna 2007 vešel v platnost nový stavební zákon – celým 
názvem zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu. Již v průběhu loňského roku proběhla médii řada 
„zaručených“, často i protichůdných informací o zjednodušení  
povolovacího řízení a lidé často nevědí jakým způsobem  
a o co na stavebním úřadě žádat. Pokusím se tedy podat 
stručné informace týkající se nejčastěji budovaných staveb. 
 Nový stavební zákon „odstranil“ nutnost vydávat stavební 

povolení pro některé druhy staveb, například rodinné domy 
do 150 m2 a stavby pro rekreaci. Tyto stavby, pokud splňují 
další podmínky stavebního zákona (např. jsou umisťovány  
v zastavěném území a nevyžadují nové nároky na dopravní  
a technickou infrastrukturu), postačí stavebnímu úřadu ohlásit.  
Stavební úřad u takovýchto staveb nevede povolovací řízení, 
neobesílá účastníky a nevydává rozhodnutí, doručí pouze 
stavebníkovi písemný souhlas, a to ve lhůtě do 40 dnů   
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 ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu. Pokud  
v této lhůtě stavebníkovi nebude doručen písemný souhlas 
ani zákaz stavbu provést, má se za to, že stavební úřad sou-
hlas udělil. Ohlášenou stavbou je nutné začít stavět ve lhůtě  
do 12 měsíců od udělení souhlasu stavebního úřadu. Tolik 
ke zjednodušení. I nadále je však nutné k ohlášení předložit 
projektovou dokumentaci stavby, vyjádření vlastníků rozvodů 
elektrické energie, plynu, vody a kanalizace, v případě stavby  
svépomocí prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude 
vykonávat stavební dozor a další doklady. Nově je třeba  
k ohlášení doložit, že stavebník o svém stavebním záměru  
prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků  
a staveb na nich, ti mohou příslušnému stavebnímu úřadu 
oznámit své případné námitky proti stavbě do 15 dnů ode 
dne, kdy byli stavebníkem informováni. Sousedé už tedy 
nebudou stavebním úřadem obesíláni, nebudou jim doručo-
vány žádné další informace o stavbě.
 Pokud chce stavebník získat bližší informace ještě před 
ohlášením stavby, chce se ujistit, že i v jeho případě postačí  
pouze ohlášení stavebnímu úřadu, lze stavební úřad požádat 
o tzv. „územně plánovací informaci“ o podmínkách provedení 
jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí 
nebo územního souhlasu. Žadatel musí v žádosti uvést kon-
krétní požadavky na informaci v souvislosti se svým zámě-
rem, účel a technické provedení stavby. Poskytnutá územně 
plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud 
v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo  
ke změně podmínek, za kterých byla vydána. 
Pro stavbu rodinného domu většího než 150 m2 je třeba jak 
územní rozhodnutí, tak stavební povolení.
 Odlišným způsobem je oproti dřívější kolaudaci upraveno 
také užívání staveb. Dokončenou stavbu rodinného domu lze 
užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu. Stavebník  
zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny  
a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními 
předpisy (např. revize elektro, plynoinstalace, tlakové zkoušky  

apod.). Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu 
záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. 
S užíváním stavby může být započato, pokud do 30 dnů 
od oznámení stavební úřad rozhodnutím užívání stavby 
nezakáže. K zákazu užívání by došlo v případě, že stavební 
úřad by na základě závěrečné kontrolní prohlídky zjistil, že 
stavba ohrožuje bezpečnost nebo nejsou dodrženy obecné 
požadavky na výstavbu a další požadavky stavebního zákona.  
U staveb pravomocně povolených před 1.1. 2007 se prove-
de kolaudační řízení podle dřívějšího stavebního zákona. 
 Veškeré žádosti, ohlášení atd. lze podávat pouze  
na předepsaném formuláři, který je k dispozici na stavebním  
odboru Městského úřadu v Uherském Hradišti, případně 
na webových stránkách – www.mesto-uh.cz.
 Dříve se hojně používal termín „drobná stavba“ , pro jejíž 
provedení postačovalo ohlášení stavebnímu úřadu. Nový 
stavební zákon přímo cituje stavby, které nevyžadují sta-
vební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Mezi takové  
stavby patří např. různé zahradní stavby, kůlny, přípojky 
inženýrských sítí apod. – slovy zákona „stavby o jednom 
nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m 
výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové míst-
nosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení 
zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých ply-
nů“ –„stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží  
o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky“ – „zimní zahrady 
o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavě-
né plochy a do 5 m výšky“, „ přípojky vodovodní, kanalizační 
a energetické v délce do 50 m“. Tyto stavby sice nevyžadují 
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, podléhají 
však tzv. „územnímu souhlasu“ stavebního úřadu. Stavebník  
oznámí svůj záměr stavebnímu úřadu na předepsaném  
formuláři, doloží  požadované doklady a stavební úřad vydá 
do 30 dnů územní souhlas se záměrem.
                                                                              

»	ing.	Helena	Štolhoferová,	předsedkyně	stavební	komise

Knihovna
Koncem minulého roku měla místní knihovna 4.013 
knih. Z toho je 836 knih naučné literatury a 3.177 knih 
krásné literatury. V loňském roce navštívilo knihovnu 
141 čtenářů a vypůjčilo se celkem 512 knih. Dvakrát 
ročně se doplňuje kni žní fond meziknihovní výpůjční  
službou z knihovny B. B. Buchlovana v Uherském  
Hradišti. Za rok je to 100 knih. Knihy jsou pro čtenáře půj-
čovány bez poplatku. Registrovaných členů je 41, převážně  
z řad mládeže. 
 Mimo zapůjčení knih a časopisů pro dospělé i děti, 
mohou návštěvníci knihovny využít zdarma připojení  
k internetu. Knihovna je otevřena každé pondělí od 16.30 
do 18.30 hodin, mimo školních prázdnin. 
 V knihovně je nové osvětlení, žaluzie, židle, stůl na PC, 
monitor a klávesnice. Interiér je vymalován. 

                                                              								
	»	Marie	Hoferková,	knihovnice



Něco málo z činnosti ČČK

 MS Českého červeného kříže v Huš-
těnovicích měla ke konci roku 119 čle-
nů. Jsme určitě velkou organizací v naší 
obci. Snažíme se o zpestření kulturního 
života našich spoluobčanů. Jak se nám 
to daří, může zhodnotit každý sám.  
Už několikátý rok pořádáme maškarní  
ples. Zúčastňuje se jej vždy dost masek, 
které se zároveň starají o dobrou nála-
du celého večera. Velmi úspěšným se 
stává zájezd do termálních lázní na Slo- 
vensko. V loňském roce to byla Pod-
hajská. Příjemné počasí ještě podtrhlo 
spokojenost všech výletníků. Letní akcí 
byla Andulková zábava při příležitosti 
otevření zrekonstruovaného kulturního 
domu. 
 V září jsme přivítali prvňáčky a pro 
všechny, i ty starší a také děti z mateř- 
ské školy, jsme v polovině měsíce uspořá-
dali táborák se spoustou her. Také tento  

podvečer se vydařil a určitě jej zopa- 
kujeme. Pro naše starší spoluobčany 
byla na podzim uskutečněna ve spolu- 
práci s obecním úřadem beseda s dů- 

chodci. Na programu byly tóny z operet  
a veselé povídání s malým občerstvením.  
Naše zimní akce se nesou v duchu vánoč-
ní výstavy.Jako každoročně předváděly 
své šikovné ruce naše lidové umělky-
ně. Ať už zdobení perníčků, výroba  
gelových svíček, vizovické pečivo nebo 
zdobení ubrouskovou technikou či pa-
ličkování. To vše ukazuje na jejich um, 
kterým vládnou. Patří jim za to náš 
obdiv a dík. 
 Letos nám všem chyběla návštěva 
přátel z Denního centra sv. Ludmily 
Charity Uh. Hradiště. My jsme je ovšem 
navštívili u příležitosti jejich vánoční 
besídky. Zažili jsme jejich obrovskou 
radost, kterou dovedou přenést na vše- 
chny ve svém okolí. Do budoucna  
bychom chtěli dále rozvíjet naši spo-
lupráci s obecním úřadem a Denním 
centrem sv. Ludmily, ZŠ a MŠ. 

»	Ludmila	Smýkalová,	předsedkyně	ČČK	
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Restaurování křížů v obci
 Huštěnovice patří k obcím, které pečují o památky na svém 
katastru. Podle finančních možností se provádí rekonstrukce,  
údržba nebo restaurování některé z nich. 
 Kříž z neznámého roku u Jalubí byl poprvé opraven v roce 
1922, potom v roce 1965. Původní litinový kříž byl v roce 
2002 nahrazen kamenným. Odhadní cena dle znaleckého 
posudku je 120.000 Kč.  
 Socha sv. Jana Nepomuckého byla opravována několi-
krát. Fi Kámen Zdeněk Habáň jej restaurovala v roce 1995, 
po autohavárii v roce 1998 znovu. Odhadní cena dle znalec-
kého posudku je 250.000 Kč. 
 V loňském roce přišel na řadu kříž před hřbitovem. Touto 
prací byla pověřena opět fi Kámen Zdeněk Habáň. Oprava 

byla provedena v kamenosochařské dílně. Byly odstraněny 
nánosy mechů a starých laků. Ornamenty a nápisy byly pře-
sekány a obnoveny. Restaurátorské práce vyšly na 80.726 Kč,  
z toho 40.000 Kč byla dotace z Fondu kultury Zlínského kraje.
 Levý nápis na kříži: Zbudován	nákladem	manželů	Tomáš	
a	Frant.	Hastíkových	z	Huštěnovic,	čís.	117,	v	r.	1878. Pravý 
nápis: Oj	vy	všickni	kteříž	žijete,	cestou	pozorujte	a	vizte	jest-
li	bolest	jako	bolest	má	/plač.	112/. Kříž je v majetku obce, 
odhadní cena dle znaleckého posudku před restaurováním 
byla 140.000 Kč. 
 V letošním roce počítá OÚ s opravou Pomníku padlých 
hrdinů v 1. svět. válce, který stojí v čele hřbitova. Je požádané  
opět o dotaci. 



Kateřinské hody 2006 
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»	Stárci	se	starostkou

 V roce 2006 Kateřinským hodům přálo počasí. Za starší stárky byli Ondřej  
Adamík a Martina Smýkalová, za mladší stárky Lukáš Sovek a Svatava  
Smýkalová. Tyto hody byly první akcí pro nově zvolenou starostku Jarmilu 
Ulmanovou. 
 V loňském roce bylo obnovené starší právo. To původní už něco pamatovalo.  
Ve spodní výplni byly dokonce noviny z roku 1972. Kostru práva udělal Jiří 
Zezula, natřel Vlastimil Smýkal a nové obšití a nastrojení práva Dana Vaver-
ková. Růžičky byly použité z velké části původní a zrcátka se jen nablýskala. 
Staré právo vážilo přes tři kila, nové nemá ani dvě. 
 Dlouhé roky zdobení práva, zdobení kordulek a beranic dělala paní Františka  
Macháčková. A dělala tuto předhodovou práci s radostí a pečlivostí. Určitě od 
těch dřívějších stárků si zaslouží veliké poděkování. 
 Loňští stárci o toto požádali paní Danu, která váže také děvčatům turčáky.  
U Vaverků hody začínají už někdy v září. Po celém domě vidíte nažehlené  
dudovice, spodnice, fěrtůšky. Jestli potřebujete ušít nový fěrtůšek, kordulku  
nebo sámkovicu, tak to není pro paní Vaverkovou problém, horší je to s časem.      

»	Starší	a	mladší	právo

»	Před	domem	staršího	stárka »	Kordulka	a	beranice	staršího	stárka



130.výročí kostela sv. Anny v Huštěnovicích
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 Zajímavý pohled skýtá návštěvníkům 
Huštěnovic novogotická stavba kostela  
sv. Anny, která je náročnou historizující  
architekturou tvořící výraznou dominan-
tu v centru historické zástavby obce.  
Chrám byl postaven v letech 1873 –  
1877 jako náhrada za kapli sv. Anny  
z roku 1828, v níž se konaly bohoslužby  
jednou ročně a kterou po jeho stavbě 
zbourali. Kapli předcházela zvonice  
z josefínské doby, před jejím vznikem 
byly údajně na stejném místě vykopány 
základy ke stavbě kostela, ale k realiza-
ci z neznámých důvodů nikdy nedošlo. 
Avšak myšlenka vystavět v Huštěnovi-
cích vlastní kostel byla neustále velmi 
živá a zakrátko se stala naléhavou, 
jelikož nepřetržitá docházka věřících  
na bohoslužby do Starého Města a Uher- 
ského Hradiště byla neudržitelná. 
 V roce 1872 se obecní výbor za sou-
hlasu veškerého obyvatelstva rozhodl 
chrám postavit. K tomuto účelu byl 
ihned zvolen zvláštní kostelní výbor, 
ve kterém figurovali J. E. Vitásek, fran-
tiškán z Uherského Hradiště a čestný 
občan Huštěnovic, Petr Habáň, Franti-
šek Varmuža, Antonín Kašpárek, Hynek 
Adamčík a Antonín Veselý. Stavba byla 
svěřena hradišťskému staviteli Schani-
akovi. 
 Dne 26. 7. 1873 došlo k slavnostní-
mu položení základního kamene a zá- 
roveň i k jeho posvěcení Páterem 
Františkem Michalským z Uherského  
Hradiště. Náklady byly odhadnuty na 33  
tisíc 362 zlatých. Stavba kostela postu-
povala velmi rychle, takže ještě v roce 
1873 došlo k jejímu zastřešení. Ale již 
v závěru téhož roku bylo patrno, že roz-
počet byl podhodnocen a ani zdaleka 
na dokončení stavby nestačí. Nezbýva-
lo než se s prosbou o pomoc a o další 
finanční prostředky obrátit na huštěno-
vické občany. Každý přispěl, jak mohl, 
ovšem ani tato podpora ještě nestačila 
a bylo třeba požádat o příspěvky též 
okolní farnosti a významné osobnosti  
z politických a církevních kruhů. Od květ- 
na 1874 se mohlo ve stavbě chrá-
mu opět pokračovat a 10. července 
byla dokončena 39,82 metrů vysoká 
věž, na kterou ještě téhož dne usadili  
makovici, v níž byly mj. uloženy i „His-
torické náčrtky obce Huštěnovské  
a okolí Velehradského“. Délka kostela 
činila 29,29 m, šířka 10,43 m. Kostel 
byl pojat jako novogotická jednolodní 

obdélníková stavba s nižším obdélným 
presbytářem a symetrickými bočními 
prostorami a se štíhlou vysokou hrano-
lovou věží v hlavním průčelí. 
 Hlavní oltář sv. Anny vznikl 14. 10. 
1876 a zhotovil jej řezbář A. Čuba z Pře-
rova za 800 zl. Oltářní obraz namaloval 
Josef Zelený z Brna, kazatelnu, boční 
oltáře a lavice vytvořil umělecký stolař 
K. Bařinka ze Starého Města. 
 Dne 8. dubna 1877 se uskutečnilo 
slavnostní zavěšení nových zvonů, které  
byly ulity ve Vídni firmou Gesner a syn 
a posvěceny od víděňského světícího 
biskupa P. Ed. Angerera. 

 Největší zvon Anna Maria vážil 600 
kg a byla na něm vyobrazena P. Maria 
a sv. Anna, na protější straně sv. Václav 
a z boku rádlo ovinuté klasy. Nápis na 
zvonu zněl: „Vzhůru	slyšte,	 volá	anděl	
Páně,	 Zdrávas	 Maria,	 hlas	 jeho	 zní!“. 
Druhý zvon s názvem Cyril a Metoděj 
vážil 4 q a měl nápis:“Pojďte,	klanějme	
se	 a	 plačme	 před	 Hospodinem,	 kte-
rý	 učinil	 nás.“ Nejmenší byl umíráček 
Jindřich a celý soubor doplňoval zvon  
sv. Anny pocházející z roku 1851  
a umístěný původně v dřívější kapli. 
 26. července 1877 pak proběhlo 
slavnostní vysvěcení chrámu, které 


