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Huštěnovský 
zpravodaj

Z posledních drobných útratu platí a jen pomalu souká se do kožíšku.
Starý rok zavíráme jak knížku, k níž rádi se ještě vrátíme.
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Vážení občané 

Životní jubileum nejstarší spoluobčanky

 Chci Vás informovat o dění v naší 
obci. Velkou investiční akcí bylo pro 
obec vybudování technické infrastruk-
tury pro stavbu 18 rodinných domků. 
S výstavbou se začalo 5. 6. 2008 
předáním staveniště stavební firmě 
Ekostav, která zvítězila ve výběrovém 
řízení. Realizace stavby probíhala bez 
větších problémů a komplikací. Dílčí 
kolaudace a předání stavby proběhlo 
dne 2. 12. a 9. 12. 2008 a 22. 10. 
2008 se konalo výběrové řízení na 
prodej stavebních pozemků. Podmínky 
prodeje byly zveřejněny na úřední 
desce obecního úřadu. Do tohoto říze-
ní se přihlásilo 11 zájemců. Výběrové 
řízení probíhalo obálkovou metodou 
a 10 zájemců takto získalo pozemky 
na stavbu rodinného domu.
 V červenci bylo vybudováno dětské 
hřiště pro předškolní děti. Z Nadace DKS 
obec získala 20 000 Kč, 28 528 Kč 
doplatila obec z vlastních prostředků. 
Toto hřiště je plně využíváno, chodí 
sem maminky s malými dětmi, hrají si 
zde děti předškolního i školního věku. 
Pro starší děti jsou ale tyto hrací prvky 
nevyhovující. Pro ně jsme využili dotace 
z ministerstva zemědělství – Leader ČR 
2008 – na vybudování hřiště pro školní 
děti, konkrétně na projekt „lanová 
pyramida“ ve výši 381 706 Kč. Obec 
dofinancuje 95 426 Kč. Výzva a ná-

sledné zpracování dotace se odehrálo 
až na podzim. Náš projekt byl vybrán 
a s realizací můžeme začít od druhé 
poloviny listopadu. Konec realizace je 
20. 12. 2008. Takto tvrdě jsou nasta-
vena pravidla. Odměnou za vynaložené 
úsilí nám budou snad spokojené děti.
 Rovněž se nám podařila získat 
z Regionálního operačního programu 
dotace 3 209 314 Kč na obnovu parku 
před a za kostelem a vybudování 
chodníků od mateřské školy po hlavní 
silnici. Na obci zůstane dofinancovat 
356 931 Kč. Úprava parku odčerpá asi 
440 000 korun, zbytek budou chodníky. 
Tyto finanční prostředky jsme mohli 
čerpat až na podzim, proto necháváme 
realizaci projektu na jaro 2009. Projekt 
je k nahlédnutí na obecním úřadě.
 Na hřbitově na budově márnice byla 
střecha ve velmi špatném stavu a proto 
byla nákladem 86 185 Kč opravena.
 V současné době se buduje nový 
most přes Baťův kanál. Investorem této 
akce je Povodí Moravy a.s., které je 
i majitelem mostu. Se stavbou se zača-
lo 3. 11. 2008 a má být ukončena do 
dvou měsíců. 
Obec má zájem, aby naše vesnice 
a její okolí bylo čisté, upravené. Pro-
to mě mrzí jednání některých našich 
obyvatel, kterým na životním prostředí 
moc nezáleží. Chtěla bych tímto upo-

zornit na „černou skládku“ tzv. bioodpadu 
za sběrným místem. Žádám občany, 
aby kompostovali odpad na svých 
zahrádkách.
 Co se týká kulturního života, chtě-
la bych poděkovat všem krojovaným 
spoluobčanům za účast na Slavnostech 
vína, které proběhly v září v Uh. Hradišti. 
 V květnu, u příležitosti oslav 120. vý-
ročí školy, bylo velmi pěkné vystoupení 
našich dětí ze základní a mateřské školy. 
  V mateřské škole došlo k malým 
úpravám. Firma GREENTEX ukončila 
svou činnost a tím došlo k rozšíření 
MŠ o přízemí. Jsou zde dvě místnosti,  
které slouží jako jídelna a herna pro 
pohybovou výchovu dětí. V odpoled-
ních hodinách je místnost využita pro 
zájmovou činnost, kroužek keramiky 
a angličtiny.  
 V Domě služeb opět začalo fungo-
vat kadeřnictví, které si na své náklady 
upravila paní Ondruchová a masáže 
paní Prokešová. Na obě služby mám 
velmi příznivé ohlasy a doufám, že při-
spívají ke komfortnějšímu životu v naší 
obci.
 Vánoce se kvapem blíží. Chci Vám 
popřát klidné svátky vánoční a do nové-
ho roku hodně zdraví a jako starostka 
přeji spokojený život v naší obci.
                                                                
     » Jarmila Ulmanová, starostka obce

 Nejstarší občankou naší obce je paní 
Štěpánka Černá, která se dožívá krás-
ného životního jubilea 90 let. Narodila 
se 23. 12. 1918 v Huštěnovicích a se 
svým manželem  vychovala dvě dcery 
- Jarmilu a Libuši. Dnes se těší z kaž-
dé návštěvy svých čtyř vnuků a  šesti 
pravnuků, přestože zdravíčko už není 
nejlepší. Paní Černá  špatně vidí, ale 
velice ráda poslouchá muziku v rádiu, 
popovídá si s rodinou a se sousedy.
 Od roku 1956 pracovala jako 
kuchařka v místní mateřské škole až 
do důchodového věku. Ale když bylo 
třeba, vždycky ochotně vypomohla už 
jako důchodkyně. Spousta dnes už 
„dospělých dětí“ si určitě vzpomene 
na její dobroty, které pro ně s láskou 
připravovala.  

 K významnému životnímu jubileu 
starostka obce a zastupitelé blahopřá-
li našim nejstarším spoluobčanům již v 
květnu při Besedě s důchodci. Ale jen 
pár dnů před výročím navštívily paní 
Štěpánku Černou s kyticí a dárkovým 
košem  členky Českého červeného 
kříže, jehož  byla zakladatelkou 

a připily na další krásné, láskyplné a 
pokojné chvilky prožité v kruhu svých 
nejbližších. 
 Naše oslavenkyně všem vzkazuje: 
Mějte se moc rádi a radujte se z každé 
pěkně prožité chvilky, aby každý z vás 
měl na co vzpomínat ve stáří. 

» Alena Bazalová, kronikářka obce
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Zastupitelstvo obce se rozhodlo zřídit 
na našem obecním úřadě službu 
CZECH POINT. 

 Český Podací Ověřovací Informační Národní terminál – 
je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii 
ve vztahu občan – veřejná správa. Pro projekt Czech 
POINT je charakteristická široká síť míst pro komunikaci 
se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala 
data, ne občan“. Projekt se snaží soustředit na jedno mís-
to agendy, které vyžadují práci s písemnými dokumenty 
– ať už převodem elektronického dokumentu do papíro-
vé podoby (ověřené výpisy), tak i do budoucna převodem 
písemného dokumentu do podoby elektronické (elektroni-
zace dokumentů). 
 V některých situacích tak bude možné zajít pouze na 
jeden úřad. V konečné podobě projektu by občan mohl své 
záležitosti vyřizovat z domova prostřednictvím internetu. 

Na pracovištích Czech POINT je možné získat ověřené 
výstupy z těchto veřejných informačních systémů: 

�  Katastru nemovitostí – výpis listu vlastnictví
 • Podle čísla listu vlastnictví
 • Podle čísla popisného
 • Podle čísla parcel
 • Částečné výpisy
� Obchodního rejstříku
 • Úplný výpis
 • Výpis platných údajů 
  k aktuálnímu dni
�  Živnostenského rejstříku
�  Rejstříku trestů

Čistírna v naší obci 
i nadále funguje!
 Oděvy do čistírny a prádelny přijímá 
v kanceláři OÚ paní Petra Valentová kaž-
dou středu. Čistírna k nám jezdí jeden-
krát za 14 dnů a to ve čtvrtek. 

Pedikúra!
 Další neúřední činností našeho úřa-
du je organizace pedikúry. 2x v měsíci 
k nám dojíždí pedikérka z Oblastní cha-
rity Uherské Hradiště. Pedikúru provádí 
jak v budově OÚ, tak v případě potřeby 
ve Vaší domácnosti. Objednat se můžete 
v kanceláři obecního úřadu..

Obědy!
 Závodní kuchyně pana Havlíka nabízí 
občanům obědy. Oběd stojí 50 Kč a platí 

se poslední den v měsíci podle skutečně 
odebraných obědů v kanceláři OÚ, kde se 
můžete také k odběru  přihlásit. Na konci 
týdne obdržíte jídelníček, kde je výběr ze 
dvou druhů jídel na následující týden. 

Veřejný internet!
 Na obecním úřadě jsou v provozu 2 
veřejné internetové stanice. Služba není 
zpoplatňována. Internet navštěvují i přes-
polní občané. Z naší obce jej využívají pře-
vážně děti. Rodiče by si měli uvědomit, 
že veřejná internetová stanice není mís-
to, kde se děti odkládají v době prázdnin 
nebo špatného počasí. Z časových důvo-
dů nemůžeme provádět výuku dětí k prá-
ci s počítačem. Rovněž nemůžeme sledo-
vat, které stránky děti navštěvují. Každý 
zodpovědný rodič by měl děti do interne-
tové stanice doprovázet. Po návštěvách 
některých dětí muselo dojít k servisním 
zásahům, které jsme zatím hradili z vlast-

ních zdrojů. Internet je Vám k dispozici v 
pracovní době úřadu a za provozu místní 
knihovny. 

Neplatiči ještě stále 
mezi námi!
 Platební morálka některých našich 
spoluobčanů je stále velmi špatná. 
Nejúčinnější by asi bylo vyvěsit jmen-
ný seznam ve vývěsce u Renty, ale to si 
nemůžeme dovolit. Naše zastupitelstvo 
se v této věci také vyhýbá osobnímu jed-
nání s těmito občany a tak si úřednice za 
obecní peníze statně dopisuje prakticky 
sama se sebou. A jak se zdá, nikomu to 
nevadí. Slušní lidé platí a těm neslušným 
se pohledávka stejně nakonec pro nevy-
možitelnost za několik let odepíše. To 
máme ale pěknou demokracii, viďte! 
  
   » Petra Valentová

Prodej pozemků v lokalitě Předbraní
 Prodej pozemků proběhl 20. 10. 2008 v Kulturním 
domě v Huštěnovicích. Na 18 parcel bylo 11 zájemců, 
kteří složili jistinu v částce 30.000 korun. Prodej byl 
formou obálkové metody. Postupným prodejem parcely 
č. 1 – č. 18 se prodalo 10 pozemků dle nejvyšší nabídky. 
Minimální částka činila 600 Kč/m2. Nejvyšší nabízená

částka byla 656 Kč/m2. Další pozemky se budou prodávat 
obdobným způsobem na jaře příštího roku. Přesný termín  
bude upřesněn podle počtu podaných žádostí. Kupující 
musí do dvou let započat stavbu a do roku 2013 provést 
kolaudaci. 
  » Mgr. Zuzana Bazalová, místostarostka obce

Za tímto účelem můžete navštívit kancelář v úřední dny pondělí a středu vždy od 7 do 12 a od 13 do 17 hod. 



 První kolo voleb do Senátu a Zastupitelstva Zlínského 
kraje proběhlo ve dnech 17. a 18. 10. 2008 v Obřadní míst-
nosti OÚ Huštěnovice. Ve druhém kole o týden později se 
volilo do Senátu Parlamentu ČR. Z počtu 822 zapsaných 
voličů ve stálém seznamu platné hlasy odevzdalo 363 voličů 
do Zastupitelstva Zlínského kraje, tj. 47 %. Z počtu 822 voličů 
do Senátu odevzdalo svůj hlas 344 voličů, tj. 45%.
 Ve volební komisi zasedla jako předsedkyně Jena Čech-
mánková, zapisovatelka Petra Valentová, za ODS Marie 
Habáňová, za KSČM Eleonora Kadarová, za KDU-ČSL 
Miriam Farská, za Stranu zelených Markéta Mišáková 
a za stranu Moravané, ČSSD Henryk Lahola.  

»Za volební komisi Jena Čechmánková
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Volby do Senátu a Zastupitelstva 
Zlínského kraje

 V letošním roce Slovácké slavnosti vína a otevřených 
památek v Uherském Hradišti podpořili i naši krojovaní spolu-
občané a tak dopomohli k rekordu počtu krojovaných. Každý 
registrovaný krojovaný účastník dostal od Nadace Děti – kul-
tura – sport finanční příspěvek na pořízení či opravu kroje.
 Obec Huštěnovice také reprezentovala košíkářka Hana 

Špalková se svými výrobky nebo kuchař Tomáš Kryška 
s pomocným kuchařem Milanem Dvořáčkem st., kteří se 
účastnili soutěže o nejlepší slovácký guláš. Ten byl ovšem 
během půl hodiny rozprodaný. Ve stánku Pod věží Remešovi 
nabízeli chleba s čerstvým škvařeným sádlem a cibulí. Podě-
kování patří i panu Antonínu Ondruchovi za sponzorský dar. 

Slavnosti vína

Nové služby v obci
 Od září 2008 je v provozu Kadeř-
nictví M-styl. Tuto službu poskytuje 
od úterý do pátku p. Marcela Ondrucho-
vá na základě telefonického objednání 
na čísle 739 995 288 nebo osobně 
v době provozu. Perfektní střih, nový 
barevný odstín vlasů a odejde spokoje-
ný zákazník. 
 Další službou v naší obci jsou Masáže 
Pohoda p. Elišky Prokešové. Tato regis-
trovaná zdravotní sestra vám nabídne 
klasickou masáž, aromaterapii, lym-
fatickou a reflexní terapii, Dornovu 
metodu, Breussovu masáž, baňkování, 
léčebnou rehabilitaci a zábaly, reiky. 

Vaše tělo, ale i psychiku si můžete polé-
čit každé pondělí na základě telefonic-
kého objednání na mobilním telefonu 
608 414 473. 
 Nezapomeňte ovšem ani na službu 
p. Gabriely Vlkové – Kosmetiku. Tato 
je v provozu v budově mateřské školy 
v pracovní dny, kromě pondělí. Na tele-
fonním čísle 723 467 537 si můžete 
objednat kosmetiku, manikúru, ale 
např. i japonské malování na tělo nebo 
parafínové zábaly rukou. 

 Všechny uvedené služby jsou nejen 
pro ženy, ale i pro muže. Přivítají vás 

usměvavé dámy v příjemném prostředí, 
plném pohody. 
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120. výročí postavení budovy základní 
školy v Huštěnovicích

 V květnu naše škola slavila 120. 
výročí položení základního kamene 
ke stavbě nové školní budovy. První 
letošní číslo Huštěnovského zpravo-
daje bylo věnované tomuto výročí, ale 
to se týkalo historie. V tomto vydání se 
vrátíme k oslavě, která byla zahájena 
výstavou školních fotografií v budově 
školy. Mezi fotografiemi jsme našli 
i dokumenty týkající se začátku školství 
nebo rozvrh hodin z roku 1898. Výsta-
vu připravila kronikářka obce Alena 
Bazalová. Návštěvníci výstavy si mohli 
prohlédnout všechny učebny a prostory 
školy a zavzpomínat na svá školní léta. 
 Ve 13 hodin byli učitelé a zaměst-
nanci školy přijati starostkou obce Jar-
milou Ulmanovou v obřadní místnosti 
Obecního úřadu v Huštěnovicích.
 Od 15 hodin probíhalo v kulturním 

domě vystoupení dětí. Předvedly se 
děti z mateřské i základní školy. Pod 
vedením paní Jitky Janečkové žáci 

sehráli divadelní představení Cézar a 
Kleopatra. Patří jí poděkování za její  
volný čas věnovaný dětem.



 Letos začal školní rok přesně 1. září. 
V obřadní místnosti Obecního úřadu 
v Huštěnovicích je přivítala starostka 
Jarmila Ulmanová, od které dostaly 
poukaz v hodnotě tisíce korun na za-
koupení školních pomůcek. Nebyla 
porušena tradice a malé prvňáčky 
opět představovala  učitelka mateř-
ské školy Věra Veselá. Loňští prvňáčci 
recitovali básničky a celou abecedu 
odříkali, jako když bičem mrská. Ředi-
telka základní školy Mgr. Zuzana Baza-
lová dětem na přivítanou předala kara-
fiát, Jitka Šuranská za Český červený 
kříž a Marie Březinová za Dohlížecí 
výbor Jednota dala dětem malé dárečky.   
V lavici každý prvňáček našel své první 
učebnice a školní pomůcky, ale i dárkový 
balíček od VZP ČR. Obsahoval barevné 
desky na sešity, pexeso s obrázky, roz-

vrh hodin s pravítkem, ale hlavně sou-
bor rad, jak se vyhnout nebezpečným 
situacím, jak zdravě žít a chránit se 
před nemocemi a úrazy. 
 Jejich třídní učitelka Marie Pížová se 

na ně těšila v krásně vyzdobené třídě. 
První den děvčatům ale moc do řeči 
nebylo. Poprvé do školní lavice usedla 
Petra Rouzková, Veronika Šťastová, 
Lucie Polášková a Natálie Habáňová.
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Zahájení školního roku 2008/2009

 Bylo 30. května 2008, kdy se usku-
tečnila akce páťáků – spaní ve škole.  
 Začátkem bylo, že přijeli hasiči z Ba-
bic a my všichni jsme si mohli pro-
hlédnout hasičské auto a také někte-
ré děti vyzkoušely hasičskou výzbroj. 
Poté následovalo opékání špekáčků, 
kdy všechny děti mohly přijít s rodiči a 
opékat. Jak opékání skončilo, mladší 
děti odešly domů a zůstali jen páťáci. 
Za chvíli byla veliká tma. A to bylo 
panečku teprve dobrodružství. Paní 
učitelka nám oznámila, že půjdeme 

na stezku odvahy. Šli jsme směrem ke 
hřišti. Byla veliká tma a nesměli jsme 
mít žádné světlo. Zastavili jsme se a 
paní učitelka Pížová nám vysvětlovala 
cestu a z ničeho nic jsme uviděli svě-
týlko. Jako první odvážlivec šel David 
Vaculka. Pak nás paní učitelka vzala a 
šli jsme malinkou cestičkou u čističky. 
Zhruba na konci cesty nás paní učitel-
ka zastavila a poslala dalšího chlapce. 
Bylo slyšet samé hů hů, vá vá, chrr 
chrr, kříp. Poté jsem přišla na řadu já. 
Šla jsem a šla a z ničeho nic na mně 

vybaflo  strašidlo. Jak jsem utíkala, tak 
další a další strašidlo na mně vybaflo. 
Pak jsem zjistila, že to byla paní ředitel-
ka Bazalová, paní Blahová, paní Ulma-
nová /starostka/ a moje mamka a můj 
bráška. Divila jsem se, co tam vlastně 
dělají. Pak jsme šli do školy a nachys-
tali jsme si věci na spaní a lehli jsme. 
Pomalu jsme usínali. 
 A to byl hezký zážitek, na který budu 
dlouho vzpomínat.
           

» Veronika Čechmánková

Noc ve škole 
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 S příchodem nového školního roku 
2008–09 jsme obměnili další část 
zastaralého vybavení a zlepšili technic-
ké zázemí školy. Snažíme se tím nadále 
zkvalitňovat podmínky pro výuku a pobyt 
dětí, ale i provozu celého zařízení. 
 Do třídy byly zakoupeny ke stoleč-
kům dětské židličky s nastavitelnou 
výškou, které odpovídají novým plat-
ným normám. Příští rok plánujeme 
dokončit výměnu zastaralého zařízení 
a nábytku, výměnu hracího koberce 
a na základě výsledků kontroly KHS 
rekonstrukci osvětlení ve třídě a herně 
pro pobyt dětí. 
 Z důvodu většího počtu strávníků 
byla zakoupena výkonnější fritéza 
a nerezový servírovací vozík. Zaměst-
nanci obecního úřadu nám o prázdni-
nách vymalovali školní kuchyň a všech-
ny přilehlé provozní prostory.   
 Také údržba zeleně a péče o trav-
naté plochy je celoročně zajišťována 

Nový školní rok v mateřské škole

těmito pracovníky a je na dobré úrovni. 

 Vzhledem k maximální naplněnosti 
mateřské školy nám obecní úřad uvol-
nil přízemí, které dříve pronajímal sou-
kromé firmě. Celé prostory byly ve veli-
ce špatném, až havarijním technickém 
stavu. S pomocí zaměstnanců obec-
ního úřadu a vlastních zaměstnanců 
jsme během prázdnin provedli nejnut-
nější opravy (vyklizení celého prostoru, 
doplnění stropního osvětlení a chybějí-
cích zásuvek, oprava opadaných omí-
tek, nátěr krytů radiátorů a vymalování 
celého přízemí). 
 Byl zakoupen nový koberec do bu-
doucí třídy pro pohybové hry a nain-
stalovány nové toalety a zásobník 
na papírové ručníky. Byla též opravena 
popraskaná schodiště před budovou 
a školní kuchyní a obložena protisklu-
zovou dlažbou.
Jelikož ale rozpočet na údržbu mateř-

ské školy nepočítal s těmito většími 
výdaji, byly práce prozatím přerušeny 
a musíme celkovou rekonstrukci přízemí 
ve spolupráci se zřizovatelem napláno-
vat v příštím roce.
 Náš Školní vzdělávací program 
„Svět kolem nás“ společně s dosta-
tečně laskavým, vstřícným, přátelským 
a podnětným prostředím nám umož-
ňuje probouzet v dítěti aktivní zájem 
a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, 
objevovat, ale i s odvahou ukázat, co 
vše umí, zvládne a dokáže. Snažíme se 
rozvíjet pozitivní citové vztahy k sobě 
i druhým, vytvářet ovzduší vzájemné 
důvěry, všestranně a nenásilně roz-
víjet osobnost dítěte, poskytnout mu 
určitou volnost  a soukromí. Do činnos-
tí děti nenutíme a naším cílem je dítě, 
které se do mateřské školy těší.
 Rodiče se též zapojují do organizace 
a společného plánování nadstandart-
ních aktivit dle jejich přání a zájmu 
dětí. Ve 2. pololetí jsme ve spolupráci 
s Domem dětí a mládeže „Šikula“ 
v Uherském Hradišti a pod vedením 
výtvarnice p. Bronislavy Krystové ote-
vřeli kroužek keramiky, který vzbudil 
velký zájem u dětí, ale především obdiv 
rodičů nad doposud neobjevenou 
výtvarnou kreativitou svých nejmen-
ších. Od září v něm pro velký úspěch 
pokračujeme a zároveň jsme reagova-
li na poptávku rodičů a otevřeli jsme  
kroužek angličtiny pro nejmenší. 
 Aktivně spolupracujeme a komu-
nikujeme s rodiči, umožňujeme jim 
především odpoledne přístup do třídy 
a účastnit se našeho vzdělávacího pro-
gramu. 
        

»Věra Veselá, učitelka MŠ
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Dožínky 

» stará školní budova  na čp. 92 

»  Poznáte osoby na fotografii z roku 1933?

 Nácviky pásma, příprava sálů a žeh-
lení krojů bylo v plném proudu. Ještě 
aby ne, když datum 15. 11. 2008 byl  
za dveřmi. Chase moc času nezbývalo 
a začíná se činit  jak jen může, aby 
letošní hody byly ty pravé. 
Pevně v rukou drží svou funkci starší 
stárci  Edita Šímová, Vojtěch Petrucha 
a pomáhají jim mladší stárci Šárka Zlá-

malíková a Rostislav Zlámalík. Nácviky 
byly vždy v pátek v 18 hod. a v neděli 
10 hod. Poctivě se nacvičovalo  pásmo, 
zpěv, karičky, verbuňk nebo se  dělaly  
růžičky, pozvánky a mnoho dalších věcí 
na hody. 
   Letos měla starší chasa obzvláště 
radost, že se k nim v hojném počtu  při-
pojila řada nováčků. Musíme uznat, že 

díky velkému snažení a odhodlanosti 
se jim  tančení dařilo bez velkých pro-
blémů. Jsme rádi, že o tuhle tradici je 
stále zájem. Myslím, že letošní hody v 
Huštěnovicích se opravdu povedly a 
příjemně  jsme se pobavili, prohloubili 
vztahy, ostatně jako vždy.

» Michaela Šimoníková

Jak to je před hodama?

31. srpna 2008 vedení firmy FYTO Králík s.r.o.  připravila dožínkové setkání.  
V chrámu sv. Anny v Huštěnovicích se konala  děkovná Mše svatá za úrodu.
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Huštěnovští stárci hody chystajů, veselo 
na nich bude, až Boršičané zahrajů.

 Letos o stárky nouze nebyla. Bratranci to vyřešili. 
Edita Šímová s Jindřichem Petruchou, Šárka Zlámalíková 
s Rosťou Zlámalíkem. Hodové starosti jsou nejvíce 
na těchto čtyřech stárcích, ale bez pomoci dalších děvčat 
a chlapců by to nešlo. V Huštěnovicích leží celá organizace 
hodového veselí na chase  a funguje to. 
V průvodu jsme mohli vidět padesátku krojovaných. Děti 
si letos na starost vzal František Silný a že s nimi bylo 

veselo, to není pochyb. Konec průvodu tradičně patří 
ženáčům. Stává se tradicí  hodová Mše svatá.
Žehlení dudovic, vázání turčáků a přípravu staršího 
i mladšího práva si vzala na starost paní Dana Vaverková. 
Obecní úřad přispěl  částkou 10.000 Kč na zaplacení mu-
ziky a poskytl třikrát bezplatný pronájem kulturního domu.  
Letošní kateřinské hody jsou za námi a věřme, že násle-
dující roky nebudou bez stárků.



 V letošním roce se poprvé  podařilo  Zdeňku Nesáza-
lovi skolit divočáka. Není to první úlovek v letošním roce, 
ale za celou historii Myslivecké společnosti Huštěnovice 
– Sušice.  Stalo se tak 21. července 2008 v horním poli 
u Jalubí.

9 

Bedmintonový turnaj
 Půlrok uplynul jako voda a opět jsme se  sešli na změření 
sil v bedmintonu. Jelikož se konal druhý ročník v bedminto-
nu, všichni se snažili dosáhnout lepších výsledků než v roce 
minulém. A účastníkům se to povedlo. Turnaje se zúčastnilo 
šest párů, ale vítězem mohl být jen jeden.
Stoprocentní vítězství získala Martina Smýkalová a Rostislav 
Mazáč, kteří neprohráli ani jeden zápas a jejich protihráči 
měli co dělat, aby se jim alespoň trochu vyrovnali. Další v 
pořadí se umístil David Řehůřek. Neměl domluvenou part-
nerku a tak pořadatelům nezbylo nic jiného, než aby udělali 
výjimku. David hrál sám, ale to nevadilo. Bojoval a probojoval 
se na 2. místo. A kdo získal bronzovou medaili? Na 3. místě 
skončila Svaťka Smýkalová s přítelem Petrem Strakou.
Další ročník  bedmintonového turnaje měl úspěch, všichni 

se bavili a myslím, že brzy se opět sejdeme. Poděkování patří 
OÚ Huštěnovice za poskytnutí sálu. 

» Michaela Šimoníková

Myslivecká společnost Huštěnovice – Sušice 

TJ SOKOL V PODZIMNÍ ČÁSTI SEZÓNY 
2008/2009
 Pro podzimní část sezóny 2008/ 
2009 došlo v žákovském týmu pouze 
k minimálním změnám. Do dorostu TJ 
Babice odešel Jakub Řehůřek, který 
byl velkou oporou týmu. Dále z týmu 
odešel Jiří Svoboda, který také dovršil 
dorostenecký věk a Honza Gajdošík 
přestoupil do sousedního Jalubí. Nao-
pak tým se nám podařilo posílit Luká-
šem Slezákem z Kunovic. Pro podzimní 
sezónu rozšířil Okresní fotbalový svaz 
počet mužstev v naší skupině na 14, 
což pro nás znamenalo odehrát o 3 
utkání více než v minulých sezónách 
a navíc vzhledem k příznivým klima-
tickým podmínkám bylo ještě na závěr 
podzimu předehráno jedno jarní kolo. 
Ačkoliv kádr hráčů není příliš široký, 
podařilo se nám v každém utkání hrát 
alespoň s jedenácti hráči. Můžeme 

s potěšením konstatovat, že po několi-
ka hubených letech, kdy jsme se pohy-
bovali na samém chvostě tabulky, byl 
tento půlrok velmi úspěšný a mužstvo 
žáků vyhrálo 6 zápasů a v dalších 4 
zápasech sahalo alespoň po remíze. 
Pouze s prvními čtyřmi mužstvy jsme 
nedokázali sehrát rovnocennou partii. 
Kromě toho, že jsme nasbírali 18 bodů, 
je velmi potěšující, že bilanci vstře-
lených a obdržených branek máme 
pozitivní 62:50. Na našich vstřele-
ných brankách se podílelo téměř celé 
mužstvo. Nejvíce branek vsítili: Dali-
bor Hastík 19, Viktor Jurák 11, Radim 
Otrusiník 11 a Michaela Otrusiníková 
8. Dále se nám velmi osvědčilo zařaze-
ní Petra  Kanyzy na post brankáře. Zde 
si počínal ve většině zápasů s velkým 
přehledem a byl oporou týmu. Pro jarní 

část sezóny máme jasný cíl. To je uhrát 
minimálně dalších 18 bodů a současně 
získat do žákovského mužstva nové 3-
4 chlapce nižších ročníků z Huštěnovic, 
aby doplnili stávající kádr i s ohledem 
na odchod nejstarších dvou hráčů po 
skončení této sezóny do dorostu. Jarní 
přípravu začneme podle počasí nejdří-
ve v měsíci březnu. Kromě toho bychom 
chtěli zajistit pro žákovský tým alespoň 
jeden sálový turnaj. Po celou podzim-
ní část soutěže se mužstvu věnovali z 
pozice trenérů, asistentů, vedoucích 
mužstva a také rozhodčích Pavel Jurák, 
Vlastimil Habáň, Pavel Čechmánek a 
Stanislav Tománek. Zde bych vyzdvihl 
především přístup pana Tománka, kte-
rý nám pomáhá v organizaci a „heco-
vání“ hráčů při samotných utkáních, 
kdy využívá svých bohatých zkušeností 
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s trénováním přípravek a žáků ve Sta-
rém Městě.
Pokud v mužstvu žáků došlo k mini-
málním změnách v kádru, tak u týmu 
dospělých nedošlo prakticky k žádné 
změně. Pouze Robert Sklenář ukon-
čil aktivní činnost. Po zdařilé sezó-
ně 2007/2008 (konečné 3. místo 
v soutěži) si tým mužů pro nadcháze-
jící rok klade podobné cíle. A to hrát 
o špici tabulky. Hned v úvodu soutěže 
musel trenér Petr Pisklák řešit neleh-
kou situaci na postu brankáře, protože 
pro první tři zápasy neměl k dispozici 
brankářskou jedničku Ondřeje Střítec-
kého. Nakonec jsme na tyto zápasy 
získali zpět do brány dlouhodobého 
brankáře a nyní hráče starých pánů 
„internacionálů“ Slovácké Slávie Uher-
ské Hradiště Vlastimila Smýkala, kte-
rému tímto velmi děkujeme za jeho 
pomoc. Po celou podzimní část sezóny 
se mužstvo drželo na čelních místech 
tabulky. Na domácím hřišti neklopýt-
lo ani jednou (pouze jedna remíza) 
a drželo se hesla „můj dům, můj hrad“. 
Bohužel na hřištích soupeřů se nám 
podařilo uhrát pouze 6 bodů. Nicméně 
tento rok je soutěž nadmíru vyrovnaná 
a uchazečů o postup do vyšší soutěže 
je několik. Nakonec skončilo mužstvo 
mužů po půlce sezóny na 4. místě 
v těsném závěsu za vedoucím triem 
a se zápasem navíc pro jarní část sezó-
ny. Vzhledem k úzkému kádru mužů a 
ambici poprat se o postup do okresní-
ho přeboru, je nutné posílit mužstvo 
o 2-3 kvalitní hráče. Jedním z nich 
bude Petr Klajn, který se k nám vrací 
po  ročním hostování z Kudlovic. Co se 

týče zimní přípravy, rádi bychom zopa-
kovali loňský model, to je krátké čtyř-
denní soustředění mimo Huštěnovice, 
zimní turnaj ve Starém Městě a pak 
samozřejmě pravidelné tréninky v are-
álu hřiště V Olší. 
A co se týče ostatních problematickým 
věcí v TJ SOKOL? Stav šaten se nám 
nepodařilo vylepšit. Avizovanou dotaci 
z Ministerstva školství mládeže a tělo-
výchovy jsme neobdrželi a zajistit kom-
pletní opravu nebo spíše GO celých 
šaten z běžného rozpočtu SOKOLU je 
nemyslitelné. Bez veřejné podpory od 
státu či Obce Huštěnovice není mož-
né danou situaci vyřešit. O počtu čle-
nů výboru TJ SOKOL, respektive lidí, 
kteří se podílí na chodu oddílu, se už 

nebudu ani vyjadřovat. Je to „evergre-
en“, který neplatí jenom ve fotbale, ale 
obecně ve všech aktivitách naší obce. 
Nevím zda to sebou přináší doba, ale 
stále méně lidí je ochotno dělat něco 
veřejně ve svém volném čase, ale stá-
le více lidí ví, jak by se to mělo dělat, 
ale bohužel o tom jenom mluví. Věřím, 
že stávající členové výboru, i přes svou 
únavu (vyhoření) z dlouhodobého půso-
bení ve vedení fotbalu, vydrží a zůsta-
nou i nadále u TJ SOKOL, abychom 
mohli slavit další kulatá výročí fotbalu 
v Huštěnovicích. Na závěr děkujeme 
všem věrným fanouškům a příznivcům 
fotbalu za podporu.

» ing. Pavel Čechmánek

Tabulky okresních soutěží po podzimní části sezóny 2008/2009.

žáci:

1. Topolná 14 13 0 1 123 : 7 39

2. Babice 14 13 0 1 112 : 4 39

3. Nedachlebice 14 12 0 2 138 : 8 36

4. Jankovice 14 12 0 2 125 : 20 36

5. Bílovice 13 9 0 4 73 : 35 27

6. Kněžpole 14 7 0 7 87 : 40 21

7. Kudlovice 14 7 0 7 66 : 49 21

8. Mistřice 14 6 2 6 41 : 114 20

9. Huštěnovice 14 6 0 8 62 : 50 18

10. Kostelany 14 3 1 10 26 : 115 10

11. Sušice 14 3 0 11 31 : 70 9

12. Traplice 13 2 1 10 14 : 108 7

13. Jalubí 14 1 1 12 6 : 155 4

14. Velehrad 14 0 1 13 5 : 134 1

muži:

1. Březová 14 9 3 2 44 : 18 30

2. Nivnice 14 9 3 2 49 : 30 30

3. Havřice 14 9 2 3 47 : 17 29

4. Huštěnovice 13 8 1 4 25 : 18 25

5. Popovice 14 7 2 5 40 : 27 23

6. Pitín 13 5 4 4 24 : 25 19

7. Buchlovice 13 4 5 4 29 : 23 17

8. Horní Němčí 14 4 5 5 26 : 26 17

9. Staré Město 14 5 2 7 26 : 36 17

10. Korytná 13 5 1 7 26 : 37 16

11. Slov.-Vážany 13 4 3 6 24 : 35 15

12. Košíky 14 2 6 6 20 : 31 12

13. Bystřice p/L 13 3 1 9 19 : 46 10

14. Mistřice 14 1 2 11 27 : 57 5

» dolní řada: Kristýna Habáňová, Pavel Koželuha, David Tománek, Martin Hla-
vačka, Michal Janeček, Tomáš Jurčík, Radim Otrusiník
horní řada: Pavel Jurák - trenér týmu, Viktor Jurák, Dalibor Hastík, Petr Kanyza, 
David Vaculka, Lukáš Slezák, Michaela Otrusiníková, Pavel Čechmánek - 
vedoucí týmu
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 V letošním roce, s pomocí dotace 
40.000 korun od Krajského úřadu Zlín, 
jsme mohli opravit další sakrální památku 
v obci. Kříž u kostela stojí už od roku 1874. 
Restaurování provedla firma Kámen Zde-
něk Habáň. Hodnota díla činila téměř  sto 
tisíc korun. Obec restaurování kříže stálo 
59.579 Kč.

Oprava 
sakrální 
památky

1828 postavena kaple sv. Anny

1888 zahájení stavby nové školní budovy

1908 postavena fara

1908 postavena socha sv. Jana Nepomuckého 

 na místě dřevěného kříže – božích muk

1928 na návsi vydlážděny dvě cesty kostkama

1948 zakládáno JZD

1958 2. filmový festival v Huštěnovicích  

1958  postavena autobusová čekárna od Sušic

1958 zbudovaná vodní nádrž  pro hasiče

1958 započata stavba Spotřebního družstva Jednota /dnes Dům služeb/

1968 v 1. patře Liďáku zřízeno Dětské zdravotní středisko

1968 28. října zasazena „Lípa  - symbol státu“ u příležitosti 50. výročí ČSR

Obec v letopočtech s osmičkou na konci

100 let od postavení 
budovy fary

 Fara byla postavena jako přízemní budova v roce 1908. 30. července 1910 
byla zřízena prozatimní duchovní správa /expozitura Farního úřadu v Uher-
ském Hradišti/. Expozitou ustanoven P. Jakub Hudeček. V roce 1915 kostel 
byl připsán římsko-katolické církvi a tím byla odstraněna překážka zřízení 
samostatné duchovní správy. Fara byla přidělena v roce 1915 duchovnímu 
správci P. Jakubovi Hudečkovi.
 V roce 1987 byla provedena oprava fasády a byl zničen letopis v čele fary 
/MCMVIII/.
V letošním roce  P. Zdeněk Zlámal nechal opravit střechu  budovy fary.  Obecní 
úřad Huštěnovice přispěl částkou 10.000 Kč.



Připravované akce

Antonín Směták se narodil v Huštěnovi-
cích 11. března 1890. Po absolvování 
nižšího gymnázia na Obchodní akade-
mii v Brně /1907 – 1911/, konal vojen-
skou službu u 49. rakouského pluku v 
Brně /1912/. Po ukončení vojenské 
služby nastoupil místo v Kojetíně jako 
úředník městské elektrárny. Při mobili-
zaci v roce 1914 odešel do pole s první-
mi vojáky. Už dne 13. září 1914 přešel 
k Rusům u městečka Němirova v Halí-
či. Prošel různými zajateckými tábory, 
byl v Taškentu, v Revalu u Finského 
zálivu. V říjnu 1916 odejel s několika 
druhy do československé armády. Dne 
8. listopadu 1916 byl jako dobrovolník 
zařazen do l. čs. střeleckého pluku a 
přidělen k náhradní rotě v Borispolu. 
Po přeměně l. náhradní roty v prapor 
dne 2. prosince 1916 byl přidělen do l. 
roty náhradního praporu. Dne 17. květ-
na 1917 odejel s pochodovou rotou k l. 
střeleckému pluku, kde byl 24. května 
1917 zařazen do 9. roty. S l. plukem se 
zúčastnil  slavné bitvy u Zborova dne 2. 
července 1917. 
 Dne 26. května 1917 byl povýšen na 
svobodníka a 20. června na desátníka. 
Po bitvě u Zborova byl 8. srpna 1917 
jmenován do důstojnické školy. Dne 
11. listopadu byl jmenován důstojnic-

kým zástupcem a převeden do 4. čs. 
střeleckého pluku Prokopa Velikého. 
Dne 16. prosince byl povýšen na četaře 
a 20. června 1918 jmenován praporčí-
kem. V druhé polovici února 1918 ode-
šel se 4. plukem na Východ přes Kyjev a 
po bojích u Bachmače dále na Penzu a 
Samaru. Z této cesty je zachován struč-
ný zápisník. Za bojů s bolševiky byl s 6. 
rotou poslán na Nikolajevskou frontu, 
kde byl v boji pod Nikolajevskem těžce 
raněn do lokte pravé ruky. Zemřel 12. 
srpna 1918, podlehnuv otravě krve. 
Pohřben byl v Samaře 13. srpna 1918
 Osobním věstníkem ministerstva 
národní obrany z 21. července 1923 
byl pro memoria povýšen na nadporu-
číka dnem 12. srpna 1918. K uctění 
památky statečného legionáře Anto-
nína Smětáka sestavil jeho stručný 
životopis bratr legionář Cyril Kunštát-
ský. Tiskem vydal Moravský legionář v 
Brně roku 1935.
 Na popud místního pana řídícího 
Františka Valenty a některých jiných 
zájemců utvořil se přípravný výbor pro 
zasazení pamětní desky. Bylo rozhod-
nuto, aby pamětní deska byla umístěna 
na rodném domě čp. 64. Dne 9. červ-
na 1935, v neděli svatodušní se kona-
la v Huštěnovicích slavnost odhalení 

pamětní desky Antonínu Smětákovi, 
praporčíku 4. pluku Prokopa Velikého, 
ruskému legionáři. Pamětní desku zho-
tovil sochař J. Lukašík z Napajedel. V 
době války byla pamětní deska uscho-
vána a znovu odhalena 12. srpna 1945 
před slavností dožínek.

 12 

Antonín Směták, ruský legionář – 
90. výročí úmrtí

– placená inzerce –

» Pozvánka na 2. ročník koštu slivovice 

 26. 12. 2008 v kulturním domě, který pořádá  

 Obecní úřad Huštěnovice. 

 K tanci i poslechu bude hrát 

 country kapela „Je nás moc“ a „Štrůdl“ 

»  Starostka obce a členové zastupitelstva se těší  

 na setkání s občany u vánočního stromu 

 o půlnoci na Silvestra.  

»  Maškarní ples pořádá Český červený kříž  

 Huštěnovice 7. 2. 2009 

»  Dětský karneval 8. 2. 2009

» Sbor dobrovolných hasičů Huštěnovice 

 připravuje Masopust na 14. 2. 2009 
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» Matka Marie Vojtěcha Hasmandová –zemřela v roce 1988

» PhDr. Fanny Hasmandová – v roce 1888 se narodila 
 spisovatelka, redaktorka a autorka povídek 
 z Moravského Slovácka 

» MUDr. Jan Maňásek – narodil se v roce 1898

» P. Josef Němec – zemřel v roce 1998

» P. Jan Čechal – vysvěcen na kněze v roce 1938

» P. Antonín Směták – vysvěcen na kněze v roce 1948

» Maj. Hynek Býček, legenda dostihového sportu – 
 narozen 1898

Výročí osobností obce

Zažloutlé fotografie z dolního konce obce
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 Opět je tu čas Vánoc a s nimi čas očekávání a radosti. 
Sváteční kouzlo vánoc často nepůsobí jen na děti, ale také 
na nás dospělé, a tak navštěvujeme své blízké, zpíváme 
koledy, radujeme se a vzájemně se obdarováváme. Také 
svátek Tří králů, který toto období jakoby symbolicky uzavírá, 
je svátkem obdarovávání, neboť právě Kašpar, Melichar 
a Baltazar navštívili Ježíška v Betlémě, přinesli mu dary 
a sami byli obdarováni tím, že mohou všem zvěstovat novinu 
o jeho narození. 
 Na základě této události pak vznikla tradice, kdy v minu-
lých stoletích chodily chudé děti převlečené za Tři krále 
a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních dveří 
do stavení ve formě tří písmen K+M+B. Tři známé litery 
nejsou začáteční písmena jmen králů (jde o starobylý 
a zakořeněný výmysl), nýbrž znamenají “Kyrios mansionem 
benedicet - Pán žehnej tomuto domu“, a právě požehnání 
Tří králů mělo ochraňovat stavení i jeho obyvatele. Obyva-
telé domu za toto požehnání obdarovávali příchozí jídlem, 
sladkostmi anebo penězi.  
 Zvyk Tříkrálového požehnání, a s ním spojeného kole-
dování, u nás před lety obnovila Česká katolická charita 

(dnes Charita Česká republika) formou Tříkrálové sbírky. 
Sbírka probíhá na celém území naši republiky za spolupráce 
farností, obecních a městských úřadů a především velkého 
počtu dobrovolníků. Takže opět přicházejí malí i velcí koled-
níci do našich domácností a křídou označují naše obydlí. 
Letos k nám s požehnáním v rámci Tříkrálové sbírky přijdou 
již podesáté. Na Slovácku byl vždy výtěžek z koledování 
jeden z nejvyšších v celé republice. Tyto finanční prostřed-
ky byly rozděleny do nejrůznějších sociálních projektů u nás 
i v zahraničí a pomohly opravdu těm nejpotřebnějším.
 Věříme, že stejně jako se kdysi tři králové plni radosti z na-
rození Ježíška vraceli do svých domovů, budou se také naši 
koledníci vracet plní radosti, že mohli do našichdomácností 
předat požehnání našich biskupů či arcibiskupů a zároveň 
co nejvíce naplnit tříkrálové pokladničky. Znamení na dveřích 
v minulosti totiž také vymezovala prostor pravdy a spravedlnos-
ti uprostřed ne vždy přívětivého světa. Zkusme proto také 
alespoň malým finančním darem přinést trochu té „sociální 
spravedlnosti“ také těm, kteří ji potřebují přece jen více než my.

» D. Jirásek a J. Gálová, Oblastní Charita Uh. Hradiště

Tři králové

Huštěnovský zpravodaj vydává Obecní úřad Huštěnovice

Redakční rada: Alena Bazalová, Mgr. Zuzana Bazalová

Grafická úprava: Mgr. Veronika Ulmanová / Tisk: Tiskárna Harok

www.hustenovice.cz / e-mail: hustenovice@uh.cz 

– placená inzerce –



Příjemné prožití Vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí a osobní pohody 

v roce 2009

 Členky ČČK zahájily první neděli adventní vánoční výstavou a koncertem 
dechové hudby Boršičanka Ant. Koníčka. Byl rozsvícen vánoční strom před OÚ 
a děti si vykoledovaly výslužku od Mikuláše. Výstavu navštívili také klienti 
Denního centra Charity Uh. Hradiště, nad nimiž má ČČK patronát. Předváděla 
se výroba vizovického pečiva, výrobků ze šustí nebo paličkovaná krajka. 
Děti si mohly vyrobit papírové vánoční lucerničky. 


