
1

Huštěnovský zpravodaj

Huštěnovský
zpravodaj

Květen    1    2010



Huštěnovský zpravodaj

2

Vandalismus v obci
V poslední době se v naší obci 

bohužel rozmohl vandalismus. 
Když se rozhlédneme kolem sebe, 
zůstává nám rozum stát nad tím, co 
vidíme. Nejeden z nás si klade otáz-
ku: „Proč toto někdo dělá? Jaký má 
k tomu důvod?“ A nechápavě kroutí-
me hlavami. Za vše mluví především 
neustálé ničení dopravních značek 
a sloupků na cyklostezce. Bezpočtu-
krát se značky musely doplnit a do 
týdne  byly opět pryč, nebo vhoze-

ny do kanálu. Co z toho vandalové 
mají? Nejspíš uspokojivý pocit! Za 
zmínku jistě stojí i další projevy, jako 
je ničení a rozebírání nového mostu 
k cyklostezce, hořící odpadkové koše, 
zničené tabule s mapami, ukradené 
a poničené vázy z hrobů na hřbito-
vě, spálené lavičky a další. Tito lidé 
si neuvědomují hodnotu vybudované 
věci, jak je složité naplánované akce 
zrealizovat. Umí pouze ničit! Jelikož 
se stále nedaří dopadnout pachate-

Nabídka pronájmu
Obec Huštěnovice nabízí do pro-

nájmu nebytové prostory „stávající  
stánek novinové služby“ u autobu-
sové zastávky.  Začátek pronájmu od 
1.7.2010. Informace: Obecní úřad 
Huštěnovice, telefon 572 585 135, 
572 585 071, mail hustenovice@
uh.cz.

Vodné
Do 31.5.2010 budeme vybírat za 

spotřebovanou vodu z vodovodu 
„Babicko“. Úhradu lze provést hotově 
na Obecním úřadě v Huštěnovicích, 
cena za kubík vody je 19Kč a cena za 
roční pronájem vodoměru  je 40Kč. 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.  
Opište si a vezměte s sebou aktuál-
ní stav vodoměru. Pokud nemáte na 
vodoměru od posledního odpočtu 
v roce 2009 žádnou spotřebu, je nutné 
tuto skutečnost nahlásit OÚ a zaplatit 
pronájem vodoměru za rok 2010.

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

OBECNÍ ÚŘAD HUŠTĚNOVICE

Poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů  na II. polole-

tí roku 2010 
Občanům, kteří si rozdělili úhra-

du výše uvedeného poplatku za rok 
2010 na dvě splátky, připomínáme, že 
částka ve výši 200Kč/osoba/pololetí 
je splatná nejpozději do 30. 9 2010. 
Poplatek je možné zaplatit hotově 
v kanceláři obecního úřadu nebo 
poslat na účet 5223721/0100 a jako 
variabilní symbol uvést číslo domu.

Svoz nebezpečného odpadu 
30.9.2010  od 16 do 17 hodin

ve dvoře kulturního domu 

le odpovědné za napáchané škody, 
a to ani s pomocí  policie, rozhodlo 
se zastupitelstvo obce vypsat fi nanč-
ní odměnu ve výši 10.000,-Kč pro 
toho,  kdo podá informace vedoucí 
k dopadení pachatelů  trestné činnos-
ti v obci. Vyzýváme proto občany, aby 
se dívali kolem sebe, aby byli více vší-
maví ke svému okolí.  Věřte, že každý 
z nás se může stát obětí vandalismu, 
každého z nás se může tento závažný 
problém dotknout.

SBĚRNA ČISTÍRNY A PRÁDELNY

KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN NA OÚ HUŠTĚNOVICE

STŘEDA 15.00 - 17.00
ČTVRTEK 15.00 - 16.00

KNIHOVNA

PONDĚLÍ 15.00 - 18.30

PEDIKÚRA

p.Krátká  731 320 247

 SBĚRNÝ DVŮR

 V OBCI HUŠTĚNOVICE

STŘEDA 15.00 - 17.00
SOBOTA 9.00 - 11.00
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Odjezdy autobus z Hušt novic Odjezdy autobus z Uherského Hradišt
platnost od 13.12.2009 do 13.6.2010 platnost od 13.12.2009 do 13.6.2010

Odjezd P íjezd P íjezd Odjezd Kone ná P íjezd P íjezd

Hušt n. Vysv. Kone ná zastávka do UH do kon.zast. UH Vysv. zastávka Hušt n. do kon.zast.

4:59 x Uherské Hradišt 5:11 5:11 4:45 x 15 Zlín 4:54 5:25
5:02 x Uherské Hradišt 5:15 5:15 4:55 x 15 Zlín 5:04 5:45
5:30 6 + Uherské Hradišt 5:41 5:41 5:10 x 15 Otrokovice 5:20 5:50
6:01 x Uherské Hradišt 6:13 6:13 5:30 x 14 Kudlovice 5:40 5:48
6:03 x Uherské Hradišt 6:15 6:15 6:10 x 15 Otrokovice 6:20 6:43
6:35 x Uherské Hradišt 6:46 6:46 6:20 x 15 Zlín 6:30 7:15
6:35 6 Brno 6:45 8:50 6:25 x 13 Jankovice 6:35 6:54
6:44 x Uherské Hradišt 6:55 6:55 6:25 x 13 Košíky 6:38 6:53
6:49 7 R Brno 6:55 8:50 6:30 6 + 13 Jankovice 6:40 6:58
6:55 x Uherské Hradišt 7:08 7:08 6:45 x 15 Zlín 6:55 7:38
7:21 x Uherské Hradišt 7:35 7:35 6:50 x 14 Kudlovice 7:00 7:13
7:21 x Uherské Hradišt 7:32 7:32 7:25 x 15 Zlín 7:35 8:15
7:25 x Uherské Hradišt 7:39 7:39 8:15 6 + 13 Jankovice 8:27 8:55
7:28 6 + Uherské Hradišt 7:40 7:40 8:30 x Zlín 8:38 9:20
7:30 x Uherské Hradišt 7:40 7:40 9:05 x 13 Jankovice 9:15 9:45
7:31 x Uherské Hradišt 7:46 7:46 9:15 x 14 Kudlovice 9:25 9:40
7:47 x Uherské Hradišt 8:00 8:00 9:30 x 15 Zlín 9:39 10:25
8:16 x Uherské Hradišt 8:28 8:28 10:10 x 15 Zlín 10:19 11:00
8:20 6 R Brno 8:35 10:05 10:45 6 15 Zlín 10:53 11:35
9:01 x Uherské Hradišt 9:12 9:12 10:45 7 15 Zlín 10:53 11:35
10:17 x Uherské Hradišt 10:31 10:31 11:00 x 14 Kudlovice 11:10 11:19
10:46 6 + Uherské Hradišt 11:00 11:00 11:15 6 + 13 Jankovice 11:28 11:57
11:13 x Uherské Hradišt 11:23 11:23 11:30 x 15 Zlín 11:40 12:20
12:37 x Uherské Hradišt 12:47 12:47 11:35 5 R 0 Zlín 11:42 12:15
12:37 x Uherské Hradišt 12:47 12:47 12:10 x R 15 Zlín 12:20 12:55
13:23 x + Uherské Hradišt 13:35 13:35 12:40 6 15 Zlín 12:48 13:30
13:25 x Uherské Hradišt 13:39 13:39 12:40 7 15 Zlín 12:48 13:30
13:48 x Veselí nad Mor. 13:58 14:31 12:45 x 15 Zlín 12:54 13:35
14:09 6 Uherské Hradišt 14:20 14:20 13:15 x 14 Kudlovice 13:32 13:40
14:19 x Uherské Hradišt 14:33 14:33 13:15 x 15 Otrokovice 13:28 14:00
14:38 x Uherské Hradišt 14:50 14:50 13:35 x 13 Jankovice 13:47 14:15
14:45 x Uherské Hradišt 14:56 14:56 13:40 x 14 Kudlovice 13:51 14:00
15:05 x Uherské Hradišt 15:19 15:19 14:15 x 15 Zlín 14:25 15:07
15:09 6 R Brno 15:20 16:50 14:38 x R 0 Zlín 14:45 15:20
15:09 7 Brno 15:20 17:15 14:45 x 13 Košíky 14:58 15:22
15:39 x Brno 15:50 17:45 15:00 x 14 Kudlovice 15:12 15:28
15:52 x Uherské Hradišt 16:05 16:05 15:10 x 13 Košíky 15:23 15:39
15:57 x Uherské Hradišt 16:08 16:08 15:20 x 14 Babice 15:30 15:35
17:02 x Uherské Hradišt 17:15 17:15 15:20 x 15 Zlín 15:28 16:10
17:03 x Uherské Hradišt 17:15 17:15 16:05 + 13 Jankovice 16:17 16:38
17:09 6 + Uherské Hradišt 17:22 17:22 16:15 x 14 Kudlovice 16:27 16:43
17:22 x Uherské Hradišt 17:35 17:35 16:15 x 13 Jankovice 16:28 17:00
18:01 x Uherské Hradišt 18:10 18:10 16:20 x 15 Zlín 16:30 17:10
18:48 x Uherské Hradišt 18:59 18:59 17:15 x 13 Jankovice 17:28 17:57
20:02 x Uherské Hradišt 20:12 20:12 17:20 x 15 Zlín 17:29 18:10
21:04 x Uherské Hradišt 21:15 21:15 18:15 6 + 13 Jankovice 18:27 18:55
22:51 x Uherské Hradišt 23:00 23:00 18:35 x 14 Kudlovice 18:47 19:03

18:40 6 R 15 Zlín 18:48 19:25
Vysv tlivky 19:03 x + 15 Zlín 19:12 19:50

x jede v pracovní dny 19:15 x 13 Jankovice 19:27 19:56
+ jede v ned li a ve státem uznané svátky 19:40 7 R 15 Zlín 19:48 20:20
5 jede v pátek 20:50 x 15 Otrokovice 21:01 21:25
6 jede v sobotu 22:40 x 14 Kudlovice 22:52 23:08
7 jede v ned li
R jízdenku s místenkou je možné zakoupit V DOB UZÁV RKY ZPRAVODAJE NEBYLY ZE STRANY DOPRAVCE

ve všech p edprodejních kancelá ích ZVE EJN NY ZM NY JÍZDNÍCH ÁD OD 13.6.2010
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Zvykáme si na mateřskou školu
…a školky jsou opět plné dětí. 

Jsou mezi nimi „staří mazáci“, ale 
i „nováčci“. Proces přizpůsobová-
ní se a zvykání na nové prostředí 
není ničím patologickým a patří 
k životu. Potkává nás „dospěláky“ i ty 
nejmenší v mateřské škole. Adaptační 
období, kterým nové děti (i rodiče) 
v naší mateřské škole procházejí, má 
u každého jiný průběh. Někdo se pro-
mění v „slzavé údolí“ a odmítá komu-

nikovat s učitelkou i ostatními dětmi, 
jiný se rychle „oklepe“ a přivykne si 
na nové věci. U malého dítěte je to 
složitější v tom, že dítě změnou, kte-
rou mu přinesl přechod do mateřské 
školy, přijde o tu základní jistotu blíz-
kého okolí, v němž se dokázalo ori-
entovat a kde byly věci, na které si už 
zvyklo a kterým rozumělo. Najednou 
je v neznámém prostředí a musí se 
s tím nějak vyrovnat. Maminky, které 

nenastupují zpět do zaměstnání, se 
obávají, jakpak to asi to jejich „zla-
tíčko“ bez nich vydrží, ale doopravdy 
je jim v prázdném bytě taky trochu 
smutno. Neznamená to, že úzkostné 
dítě bude automaticky změnu snášet 
hůř, jen bude mít trochu jiné proje-
vy. Navíc je třeba si uvědomit, z čeho 
úzkost pramení. Pokud je dítě nejisté, 
protože mu doma chybí pevný řád 
a režim, může se přechodem do 

mateřské školy, kde je jasné, že „teď si 
budeme hrát“ a „teď se jde ven“, nao-
pak uklidnit, neboť získá dosud chy-
bějící potřebnou jistotu. 

Také je dobré dávat do školky 
dítě dříve, než maminka nastoupí 
do práce. Osvědčilo se nám, když 
dítě přišlo alespoň měsíc před zahá-
jením docházky na návštěvu s rodi-
čem (pravidelné hrací odpoledne dětí 
s rodiči), kde se seznámilo s novým 

prostředím, kamarády a hračka-
mi. Pak doporučujeme pokračovat 
v docházce na kratší dobu bez rodiče 
(např.dvě až čtyři hodiny dopoledne 
podle zralosti dítěte), ale pravidelně.

Úspěšné zvládnutí adaptace je vel-
ký úkol pro dítě a MŠ, ale i pro rodiče. 
Nejistá a dlouho loučící se maminka, 
která sice ráno dítě povzbuzuje, aby 
se zapojilo mezi kamarády, ale s oba-
vami hovořící o tom, jak to její dcer-

ka nebo synek zvládne, k překonání 
obtíží příliš nepřispěje.

Snažíme se, aby se děti v naší 
mateřské škole po nástupu co nej-
rychleji zadaptovaly a aby se v ní co 
nejdříve cítily spokojeně a bezpečně. 
Spolupráce rodičů, pedagogů a dět-
ských kamarádů sice stojí něco úsilí 
i času, ale jistě se vyplatí.   

Věra Veselá, vedoucí učitelka MŠ
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Plavání
Na začátku školního roku dostala 

škola nabídku jezdit dvakrát měsíč-
ně do Starého Města na hotel Synot 
do plavání. Škola tuto nabídku při-
jala. Plavání neplatíme, poněvadž 
peníze nám na to věnovala Nadace 
DKS. Děti zde mohou plavat v bazé-
nu, relaxovat ve vířivce a odpočívat 
v saunách. Do tohoto plavání jezdí-
me, protože nemůžeme navštěvovat 
bazén v Uh. Hradišti. Tam totiž pro-
bíhá rekonstrukce. Do Starého Města 

Sluníčko

Běžte holky, běžte kluci,
podívejte na nebe.

Sluníčko už pěkně svítí 
a je celé veselé.

Usmívá se na nás z výšky,
pouští na nás teplíčko, 

až zas přijde velký mráček, 
začne pršet maličko.

Katka Daňková, 3.ročník

Kde je myš?

Kde je myška, tam je kočka,
běží kočka, běží myš.

Myslíš si, že myška počká,
že ji, kočko, dohoníš?

Katka Daňková, 3.ročník

jezdíme linkovým autobusem, někdy 
se mačkáme jako sardinky a někdy si 
zase všichni sedneme.

Na tyto hodiny se osobně moc 
těším. Jednou jsme vyjeli o něco dřív. 
Měli jsme v plánu se ještě podívat 
do památníku Velké Moravy, který 
je poblíž hotelu Synot. Jak jsme tam 
přišli, tak jsme se podívali na krátký 
fi lm o tom, jak se žilo dřív, když vládl 
naší zemi např. kníže Mojmír. Potom 
jsme vešli do místnosti, kde se nachá-

zely kostry, základy starého koste-
la, meče, staré náušnice atd. Potom 
jsme mohli jít na dotykové počítače 
s výukovým programem. Po prohlíd-
ce jsme posvačili a šli do bazénu. Ten-
to den byl moc hezký, moc se mi to 
líbilo, něco jsem se naučil a taky jsem 
relaxoval. Jen škoda, že tento den 
venku hodně pršelo.

Honza Hejtmánek, 4.ročník

Karneval
Naše škola uspořádala v únoru 

dětský karneval. Já jsem se na něj při-
pravovala tak, že jsem vzala babiččinu 
čelenku a obmotala jsem ji vánočními 
ozdobami a pak mi ji babička obvá-
zala nití. Našla jsem si křídla, sukni 
a bílé triko. Byla jsem za anděla. Na 
karneval jsem šla s mou kamarádkou. 
Bylo zde mnoho dětí, masek a rodi-
čů. Celý program pro nás připravila 

maminka Aničky Smětákové, která ho 
také uváděla. Byly tam různé soutěže, 
hry, tanec i občerstvení. Líbilo se mi 
taneční překvapení, které předvedla 
skupina Babéry. Byly tam i soutěže 
s rodiči, ale já jsem nesoutěžila, pro-
tože jsem tam byla jenom s kamarád-
kou. Zato jsem tancovala a křídla mi 
skákala nahoru a dolů. Karnevalu se 
zúčastnila spousta masek např. čaro-

dějky, břišní tanečnice, spidermani, 
loupežníci, motýli, černá paní, anděl, 
víly, líný Honza, Pipi dlouhá punčo-
cha a další. Karnevaly bývají každý 
rok a tento rok se škola překonala. 
Odcházela jsem až na závěr s mojí 
tetou – sousedkou.

Magda Jurčíková, 4.ročník
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• Před 80 lety  narodil se P. Oldřich 
Zich /5. 9. 1930/ a před 20 lety 
zemřel /24. 8. 1990/. Slavnostní 

z Babic, Jalubí, Prakšic. Světite-
lem byl PhDr. Metoděj Habáň, 
administrátor proboštského úřadu 
Chlum nad Ohří. Kazatelem P. Jan 
Němec, administrátor v Porubě. 
Ke zhotovení zvonu přispěli obča-
né z Huštěnovic a Sušic, ale i cizí 

Zajímavosti z kroniky

Významná výročí osobností obce

• Před osmdesáti lety, přesně 
10. dubna 1930, byly Huštěnovice 
připojeny k elektrické síti Západo-
moravských elektráren. 

• 17. července 1960 byly posvě-
ceny nové dva zvony pro kostel 
sv. Anny v Huštěnovicích. Zvon 
sv. Václav o váze 95 kg a zvon 
sv. Cyril a Metoděj o váze 125 kg. 
Zvony ulil Kovolit Česká u Brna. 
Cena přesáhla 22 000 korun a byla 
uhrazena ze sbírek dobrodinců.  
Svěcení se zúčastnilo deset kněží. 
Světitelem byl vldp. Děkan Arnošt 
Horák ze Starého Města a kazatelem 
vldp. Tomáš Loprais, rada z Jalubí. 
Slavnost se za krásného počasí vel-
mi podařila. 

• 9. července 1961 byl posvěcen tře-
tí zvon o váze 308 kg. Na zvonu je 
obraz P. Marie a sv. Anny. První nápis 
„Maria, pomocnice křesťanů, oroduj 
za nás“ a druhý nápis „sv. Anno žeh-
nej naše rodiny“. Svěcení se odbývalo 
v kostele a zúčastnilo se všech pět 
kněží, našich rodáků, též faráři 

• Před 120 lety narodil se Antonín 
Směták – ruský legionář /11. 3. 
1890/. Na jeho rodném domě byla 
9. června 1935 odhalena pamětní 
deska. V době války byla uscho-
vána a znovu odhalena 12. srpna 
1945 před slavností dožínek. 

• Před 100 lety  narodil se P. Jan 
Němec  /5. 7. 1910/ a v den svých 
25. narozenin v roce 1935  přijal 
kněžské svěcení. Z rodného domu 
čp. 81 vyšel slavnostní průvod do 
kostela, kde slavil primiciant  prv-
ní mši svatou.

• Před 90 lety  narodil se P. Antonín 
Směták /13. 11. 1920/ a před 40 
lety zemřel /25. 11. 1970/.  Primič-
ní slavnost  konala se 27. června 
1948 v rodných Huštěnovicích. 
U sochy sv. Jana Nepomuckého 
byla postavena slavobrána na uví-
tanou.

dobrodinci. Nejvíce se zasloužil 
Jan Vojtěšek, zdejší rodák, vedou-
cí Jednoty v Pohoří u Milovic 
v Čechách. Bez jeho pomoci sotva 
by se věc podařila. /Zápisy z Farní 
kroniky/.

Alena Bazalová, kronikářka

primicie  konala se v Huštěnovi-
cích 3. července 1955. Od té doby 
nevyšel z naší obce žádný kněz. 
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Akademický sochař Jiří Kaňovský

J.Kaňovský, Buchlovská madona,  
1994, lípa

Ak. sochař Jiří Kaňovský se naro-
dil v Huštěnovicích čp. 39, kde 
prožil nejkrásnější školní léta. Po 
absolvování povinné školní docház-
ky studoval Střední umělecko-prů-
myslovou školu v Uh. Hradišti. 
Poté se hlásil a byl přijat na medi-
cínu v Hradci Králové. Ale ještě 
před nástupem do Hradce se setkal 
se svým profesorem Jaškou z Uh. 
Hradiště a ten jej přesvědčil ke stu-
diu Akademie výtvarného umění 
v Praze, kde získal akademický titul. 
V 19-ti letech odešel do Prahy stu-
dovat, tam se i oženil. V současné 
době žije v Jablonném v Podještědí, 
kde má svůj atelier. Na Moravské 
Slovácko nezapomíná, stále se vra-
cí do rodných Huštěnovic, kde má 
své přátele a krásné vzpomínky na 
dětství.

Hodně se zabýval restaurová-
ním, např. na Prašné bráně dva 
roky práce, Nové Město nad Metu-
jí – zrestaurované sochy, Veltrusy 

– ohradní zeď, schodiště a velké 
sochy, Zákupy – barokní sousoší 
Nejsvětější trojice /dílo 14 m vysoké 
s 20-ti sochami/. V Hodoníně sochy 
před kostelem a mnoho dalšího. 

První jeho práce pro náš regi-
on byla v jeho šestnácti letech na 
budově mateřské školy ve vedlejších 
Babicích – sgrafito ve výklencích 
oken.

Ak. sochař Jiří Kaňovský se 
posledních devět let zabývá volnou 
tvorbou. Jeho sochy jsou výhradně 
z pískovcového kamene a lipové-
ho dřeva. Olejomalbám se věnuje 
v zimních měsících. 

/U příležitosti jubilea šedesát-
níků jsem využila jejich setkání 
a vyzpovídala jednoho z nich, kte-
rého si  ukládám do osobností obce 
Jestli víte o rodácích, kteří si zaslouží 
náš obdiv, napište o nich nebo mně 
podejte  informaci. Alena Bazalová, 
kronikářka obce./

• Před 70 lety narodil se P. Zdeněk 
Zlámal /10. 5. 1940/. Na kněze byl 
vysvěcen v Olomouci v roce 1974. 
Od července 1992 byl duchovním 
otcem v naší farnosti. V srpnu 
loňského roku, ze zdravotních 
důvodů,  přestěhoval se do svého 
rodiště  Žeravic u Kyjova.

• Před 80 lety zemřela ve 42 letech 
spisovatelka Phdr. Fanny Hasman-
dová /3. 3. 1930/. Z její tvorby 
např. Obrázky z Moravského Slo-
vácka /1919/, Illuse /1921/, Dolů 
dolinečků /1924/ nebo Malí ame-
ričánkové /1927/. 

Alena Bazalová, kronikářka 

Hody s právem
14.-15.11.2009

Huštěnovská chasa uspořádala tra-
diční krojované hody s právem. Role 
starších stárků se ujali Vojtěch Petru-
cha s Editou Šímovou, role mladších 
stárků Tomáš Kryška s Michaelou 
Šimoníkovou.

Události od posledního vydání zpravodaje
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Vánoční koncert 
29.11.2009 
dechová hudba Boršičanka A. Koníčka

Mikuláš
4.12.2009

Přijetí šedesátníků u starostky obce
28.11.2009
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Vítání občánků
13.12.2009

Vánoční výstavka 
6.-9.12.2009

Antonín Vavřiník
Šimon Hanák
Jan Hruboš
Tomáš Maňásek
Karina Slámová   

Degustace slivovice

Degustace proběhla 20.12.2009 
v přísálí kulturního domu. Bylo 
předloženo 86 vzorků, které byly 
rozděleny do tří kategorií - trnky 
a durancie, meruňky, ostatní.

Košt slivovice 
a country bál

26.12.2009 zastupitelstvo obce 
pořádalo již III. ročník koštu slivo-
vice a country bál. 

Šárka Malíková
1.1.2010

Téměř současně s příchodem 
nového roku (2 minuty po půlnoci) 
se v uherskohradišťské porodnici 
narodila Šárka Malíková, která je  
první občankou obce Huštěnovice 
a současně i první občankou České 
republiky v roce 2010. Vážila 2900g 
a měřila 49cm. Šárce i celé rodině 
přejeme hodně zdraví.
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Tříkrálová sbírka                  
9. ledna 2010 proběhla v obci tříkrálová sbírka. Koledníky bylo vybráno 

19 608 Kč. Ještě jednou všem občanům, kteří přispěli, děkujeme.

Fašank          
13.2.2010

Moravský ples v Praze
V květnu minulého roku  se kona-

lo v Huštěnovicích setkání Slovác-
kých krúžků. A na oplátku starosta 
Slováckého krúžku Praha Mirek Říha  
pozval své hosty z Huštěnovic na Slo-
vácký ples do  Prahy. Ples se konal  
v Národním domě na Smíchově 
20.února 2010. Byl to pro nás neza-
pomenutelný zážitek. 

Maškarní ples                  
6.2.2010
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Výstava paličkované krajky      
28.3.2010

Poslední březnové dny náv-
štěvníci místní knihovny si nepůj-
čovali knížky, ale shlédli milou 
výstavu paličkovaných obrázků.  
Své umění a své výrobky předvá-
děla děvčata z kroužku paličko-
vání při zdejší základní škole pod 
vedením Aleny Bazalové. Julin-
ka Tomáštíková, Monika Šťastová 
a Lucka Kraváčková po tři dny před-
váděly techniku paličkování a určitě 
jim další chuť do práce dodalo to, 
že se jejich krajky moc líbily a šly 
na odbyt.

Paličkovat mohou jen šikovné 
ruce. Je potřeba velká trpělivost 
a dovednost. Nejdříve se musí 
nachystat herdule, namotat palič-
ky, uvázat tkalcovský  uzlík, vybrat 
podvinek a pokračuje se plátýn-
kem, polohodem nebo krouce-
ním.  A ta spousta špendlíků, co se 
musí zapíchnout.  Natužit a všech-

Výstava vín
17.4.2010

Výstavu vín pořádáme již potřetí 
a letos jme si pro naše věrné návštěv-
níky připravili malé zpestření v podo-
bě exkurze do vinařské oblasti Čechy. 
Co nás pořadatele trochu mrzí, je 
malý zájem místních obyvatel o tuto 
akci,  i když je naše výstava velmi 
oblíbená u milovníků vína z širokého 
okolí a pravidelně k nám jezdí napří-

Uctění památky padlých
Začátkem května letošního roku jsme si připomněli 

65. výročí od ukončení 2. světové války. Naše obec Huště-
novice byla osvobozena rumunskou armádou 30. dubna 
1945. Položením kytice k pomníku padlých ve 2. světové 
válce si každoročně toto osvobození připomínáme. Čest 
jejich památce.

klad také návštěvníci z Olomouce 
a Ostravy, kteří si naši výstavu cení 
pro její poklidný průběh a dobrou 
úroveň. Do budoucna plánujeme 
další zajímavé exkurze po vinařstvích 
České republiky, a to vinařskou oblast 
Morava.

Milan Dvořáček ml.     

ny špendlíky zase vytáhnout. Toto 
všechno malé paličkářky už bravur-
ně zvládají.

Na výstavu vážili cestu návštěv-

níci ze St.Města,  Kunovic, Topolné,  
Žlutav, Uh. Hradiště, ale místních 
bylo poskromnu.

 Marie Hoferková, 
knihovnice
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Bude místní muzeum? 
Před třemi roky padl návrh vybu-

dovat místní muzeum. Zastupitelé 
obce s tímto nápadem souhlasili, ale 
nedaří se najít prostory. Po nedávném 
rozhovoru s místostarostou Antoní-
nem Adamčíkem možná svitla nadě-
je, že by se nápad  mohl uskutečnit. 
Ovšem nyní jsou největším problé-
mem fi nance,  jako u každé akce. Pře-
sto nepřestáváme věřit, že muzeum 
v Huštěnovicích bude.

Začali jsme shromažďovat  před-
měty používané v domácnosti, nářa-

dí, nábytek. Přibyly součásti lidového 
kroje, staré fotografi e zachycující běž-
ný život na venkově, plakáty, pozván-
ky. Díky četným darům od občanů 
jsme získali již řadu předmětů a jsme 
jim velice vděčni. Našim dětem bude-
me moci takto představit život jejich 
prarodičů. 

V případě, že máte historické 
materiály – týkající se života a činnos-
ti obce a okolí – a chcete je věnovat 
nebo půjčit pro účely „muzea“, kon-
taktujte kronikářku Alenu Bazalovou. 

Jestli máte zájem pomoci při realiza-
ci místního muzea, rovněž se ozvě-
te kronikářce. Nárůst počtu muzeí 
v obcích s méně obyvateli se zazna-
menává stále častěji. 

Prosíme, kdo doma nějaké staré 
a už pro něj nepotřebné věci má,  
nevyhazujte je.  Budeme vděčni i za 
maličkosti. Všechny artefakty jsou 
uloženy v depozitáři, za nějaký čas 
budou sloužit svému účelu. Byla by 
velká škoda toto „bohatství“ nezacho-
vat.                 Přátelé místního muzea

Život u silnice I/55
Bydlení pro občany v domech 

podél silnice I/55 je takový menší 
psychický teror. Dnes, s moderními 
okny, již dokážeme zamezit vniknutí 
hluku do našich domácností. Horší 
než hluk jsou pro členy domácností 
otřesy způsobené přejezdem nerov-
ností a výtluků na silnici těžkými 
nákladními vozy, které jedou ve větši-
ně případů rychleji, než jim dovoluje 
zákon. Hlavně v nočních hodinách se 
při otřesech domů budí nejen děti, ale 
i starší občané, kteří mají lehčí spá-
nek. Dále jsou otřesy páchány škody 

na zdech domů, které si musí lidé 
stále dokola na vlastní náklady opra-
vovat. V zimě jsou zase ničeny fasády 
domů úklidem sněhu. Policii, která 
má na dodržování zákonů dohlížet, 
vídáme v naší obci při měření rych-
losti pouze jednou ročně. Z mé vlast-
ní zkušenosti při jednání se správcem 
silnice, kterým je Správa silnic a dál-
nic Zlínského kraje, musí mít člověk 
velkou dávku trpělivosti, než dosáhne 
opravy výtluku před svým domem, 
ale jde to a již několikrát jsem toho 
dosáhl. Pro spoluobčany se stejným 

trápením, kterým je přetížená silnice 
I/55, můžu poradit telefonní číslo, na 
kterém jsem si vynutil již třikrát opra-
vu silnice před našim domem. Odpo-
vědný vedoucí pro údržbu silnice 
v naší obci je pan Růžička – telefon 
724 046 309, na něj je možné se obrá-
tit co se týká oprav nerovností na 
silnici, ale nesmíte se nechat odbýt. 
V soužití se silnicí I/55 to chce pev-
né nervy a doufat v brzkou výstavbu 
obchvatu naší obce.

Petr Malík

Jak mám svým dětem vysvětlit …
Ráda chodím za dědinu, je tam 

moc krásně. Doprovází  mě můj pes 
a taky se občas přidají moje děti. Je 
mi moc smutno, když vidím kolem 
remízků podél cest a za hřištěm nepo-
řádek, který si děláme sami. Když 
máme dost sil a prostředků si věci 
zaplatit a přinést domů, tak bychom 

měli mít rozum a odpovědnost za 
věci, které nám doslouží. Ty je nutné 
uklidit například do sběrného dvora. 
Jak mám dětem vysvětlit, že někteří 
lidé jsou sobečtí a zaujatí sami sebou, 
nemyslí na zvířata a přírodu kolem 
sebe. Že je pro ně důležitý pořádek 
v domě, na vlastní zahradě, ale už 

Štěpánský hon

se nestarají, co je za jejich plotem. 
Jediné, co mě těší je, že se každý člo-
věk snaží být svým dětem příkladem 
a učit je jen to nejlepší. Tak snad za 
pár let se nám tady bude žit ještě 
o trošku líp.

Lenka Šťastová

Huštěnovští myslivci a Štěpánský 
hon patří  neodmyslitelně k sobě. Pod-
le vyprávění tato tradice byla velmi 

živá už v době první republiky a tradi-
ce pokračovala i v poválečné době. V 
padesátých a šedesátých letech minulé-

ho století to byla mezi myslivci a přáteli 
přírody a myslivosti velká společenská 
událost. Jednalo se o společný hon na 

Poznámka obecního úřadu: Prosíme občany, kteří z důvodu hlučnosti provozu na I/55 neslyší hlášení místního 
rozhlasu, aby sledovali vývěsku u místní prodejny Jednoty a webové stránky obce www.hustenovice.cz.  Zde se snažíme 
uvádět veškeré důležité informace pro Vás, které hlásíme. Bohužel se v současné době nenabízí žádné jiné řešení.

Napsali jste nám:
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drobnou zvěř a to konkrétně o kolový 
hon na zajíce. Výborně zazvěřený huš-
těnovský revír lákal všechny myslivce 
z okolí a každý usiloval o pozvání na 
tuto akci. Honu se zúčastňovalo běžně 
až čtyřicet střelců a zhruba stejný počet 
honů. Nebylo žádnou zvláštností, že 
v jednom kole například na Podílech 
nebo Volových se střílelo kolem 130 
zajíců. Po honě následovala „Poslední 
leč“ s hudbou a neodmyslitelným mys-
liveckým gulášem. 

Dolní pole bylo daleko na zvěř 
bohatší než pole horní. Z drobné zvě-
ře se v Huštěnovicích lovil hlavně zajíc 
a z pernaté se lovilo několik set kusů 
koroptví. Bažant byl u nás rozšířen až 
několik let po druhé světové válce. Stej-
ně tomu bylo i se srnčí zvěří. Zásadní 
změnou hospodářského systému země-
dělství, nástupem socializace, se stala 
koroptev velmi vzácnou. Celkově uby-
lo drobné zvěře a nastal velký nárůst 
u polní srnčí zvěře a v posledních letech 
u nás není zvláštností ani černá zvěř. 

V roce 2009 byl konán opětovně 
Štěpánský hon, ale jeho průběh byl 
nesrovnatelný s dobou dávno minu-
lou. Hlavně co do počtu střelců, který 
se omezil jen na domácích jedenáct 
myslivců. Důvod je zcela prostý. Úby-
tek drobné zvěře změnou hospodář-

ského systému v krajině je tak velký, 
že z myslivců se stali hlavně chovatelé 
a ochránci zvěře. Chovu drobné zvě-
ře rovněž příliš neprospívá neúměrně 
vysoký počet dravců v revíru, kteří 
jsou zákonem chráněni. Rozvoji per-
naté zvěře, tj. bažantů a koroptví, ško-
dí i vysoké stavy strak a ježků v revíru, 
kteří plení hnízda jak zvěře, tak ostat-
ního ptactva. 

Štěpánský hon loňského roku byl 
velmi zdařilý a dobře vedený. Zahájení 
bylo provedeno v mysliveckém are-
álu slavnostním nástupem. Zahájení 
bylo zpestřeno mysliveckými fanfára-
mi, které na loveckou borlici troubil 
náš kamarád myslivec a sokolník pan 
Jiří Švub z Traplic. Mezi jednotlivý-
mi lečemi byl průběh honu zpestřen 
ukázkou sokolnické práce, kterou nám 
předváděl pan Jiří Švub. Jednotlivé leče 
byly vždy ukončeny výloží zvěře a na 
závěr honu byl v mysliveckém areálu 
uspořádán slavnostní výřad. Výřad byl 
vyzdoben chvojím, po stranách hoře-
ly dva ohně a za troubení myslivec-
kých famfár byla vzdána ulovené zvěři 
poslední pocta.

Plán lovu na tradiční štěpánský 
hon byl dán schváleným plánem a dále  
zásadou: neulovit větší počet kusů zvě-
ře než je počet lovců a počet lovecky 

upotřebitelných psů, na které se rov-
něž přiděluje zvěř. Pes je totiž pro 
myslivce neodmyslitelný pomocník 
a počet lovecky upotřebitelných psů je 
dán zákonem. 

Přesto, že stavy zaječí zvěře mají 
stoupající tendenci, máme zájem 
o zvelebení chovu této naší tradič-
ní polní zvěře. I když plán lovu bývá 
splněn velmi brzy, procházíme revír 
do pozdních odpoledních hodin 
z důvodu kontroly a případného utlu-
mení škodné zvěře jako je např. liška. 
V minulém roce velmi významně do 
stavu zvěře zasáhlo odhalení pytlácké 
skupiny ze Starého Města, kterým cyk-
listická stezka ve středu revíru umož-
ňovala rychlý pohyb. 

Neodmyslitelnou součástí honu je 
i tzv. poslední leč na myslivecké chatě, 
kde se v družné zábavě probírá průběh 
honu a utužují se myslivecké zvyky 
a tradice. Taková sešlost bývá často 
využívána např. k pasování na mysliv-
ce nových členů a k podobným mys-
liveckým obřadům. Společnost se pak 
po dobrých mysliveckých zážitcích 
rozchází v pozdních hodinách spoko-
jeně domů. 

starosta Honebního společenstva 
a místopředseda Myslivecké společnosti 

Huštěnovice  Ing. Jaroslav Králík, St.
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TJ SOKOL – start jarní části sezóny soutěžního ročníku 2009/2010
Mužstvo žáků a přípravka se 

celou zimu připravovali v sále kul-
turního domu. Přípravku vedl pan 
Stanislav Tománek ze Starého Města. 
Na jeho svěřencích jde velmi dobře 
vidět jasný pokrok v dovednostech. 
Od měsíce května bude přípravka 
trénovat již na hřišti v Olší. Tím-
to oslovujeme rodiče dětí ve věku 
5-8 let, aby přišli se svými ratolestmi 
a připojili se do této velmi užitečné 
aktivity. Pro žáky byly tréninky v sále 
novinkou a můžeme konstatovat, že 
jejich návštěvnost byla vysoká. Věří-
me, že se to ukáže i na samotných 
výkonech a zlepšených soutěžních 
výsledcích. Pro jarní část sezóny 
a vlastně do konce žákovského věku 
jsme získali na hostování z Kunovic 
výraznou posilu, a to Viktora Hejdu 
z Huštěnovic.  Týmu žáků se věnu-

jí dle časových možností V. Habáň, 
P. Jurák, P. Hlaváček a P. Čechmá-
nek. Po dvou odehraných jarních 
zápasech je tým žáků na velmi hez-
kém 4. místě a očekáváme, že mini-
málně tuto pozici udrží. Počet hráčů 
pro jarní část sezóny se stabilizoval 
na 11 chlapců a 1 dívku.  Naštěstí 
ze stávajícího kádru odejde v létě 

Průběžná tabulka žákovské soutěže  po odehraných 16 kolech z celk.28 kol.
1. Babice 16 14 2 0 184 : 6 44
2. Jankovice 16 13 3 0 194 : 9 42
3. Jalubí 16 10 1 5 88 : 30 31
4. Huštěnovice 16 8 1 7 79 : 58 25
5. Sušice 16 7 0 9 58 : 111 21
6. Velehrad 16 6 1 9 67 : 57 19
7. Kudlovice 16 1 1 14 6 : 188 4
8. Traplice 16 0 1 15 2 : 219 1

do dorostu pouze 1 chlapec. Proto 
jsme přesvědčeni, že mužstvo žáků 
udržíme i pro další sezónu. Stejné 
problémy se sestavováním žákov-
ských družstev mají i okolní vesnice 
(Kudlovice, Sušice, Traplice, Jan-
kovice, ..)  Řešením do budoucna 
může být spojení dvou vesnic, které 
sestaví společný tým.

Mužstvo mužů zahájilo zimní pří-
pravu ve 2. lednovém týdnu. Pro ten-
to rok jsme vynechali účast na zim-
ním turnaji ve Starém Městě, protože 
jsme chtěli provést změnu, která by 
napomohla k lepším výsledkům v jar-
ní části soutěže. Ta se stala již typicky 
výsledkově horší polovinou sezony. 
V průběhu měsíce února bylo zorga-
nizováno velmi úspěšné víkendové 
soustředění na Radějově.  Mužstvo 
sehrálo pouze 2 přípravné zápasy. 
S mužstvem Vážan vyhrálo 3:0 
a s Hlukem „B“ remizovalo 2:2. Kádr 
zůstal v podstatě nezměněn. V zimě 
skončilo hostování M. Kunderovi 
a také bylo předčasně ukončeno hos-
tování L. Hubálovi. 

Ze dvou odehraných soutěžních 
utkání jsme jedno vyhráli (doma 
s Bílovicemi 3:2) a jedno prohráli (ve 
Starém Městě 2:0). Mužstvo mužů 
se drží na 5. místě. Je potřeba říci, že 
nás čeká ještě spousta zápasů, jejichž 
průběh a výsledek ukáže, zda budeme 
držet krok s těmi nejlepšími. Konku-
rence je velká, což můžete vidět na 
připojené průběžné tabulce. Mužstvo 
mužů trénuje R. Zlámalík, kterému 

Průběžná tabulka III. tř. soutěže mužů  po odehraných 16 kolech z celk. 26 kol.
1. Horní Němčí 16 12 2 2 49 : 27 38
2. Vlčnov 16 12 1 3 37 : 15 37
3. Hradčovice 16 10 2 4 44 : 33 32
4. Pitín 16 10 1 5 31 : 17 31
5. Huštěnovice 16 8 4 4 31 : 28 28
6. Košíky 16 8 3 5 48 : 21 27
7. Staré Město 16 9 0 7 34 : 32 27
8. Babice 16 8 2 6 42 : 38 26
9. Popovice 16 6 3 7 28 : 30 21

10. Buchlovice 16 5 2 9 27 : 42 17
11. Březová 16 3 3 10 21 : 43 12
12. Mařatice 16 2 4 10 20 : 39 10
13. Korytná 16 2 4 10 19 : 42 10
14. Bílovice 16 1 1 14 19 : 43 4
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pomáhá v trénování P. Černý (hrající 
asistent). Achilovou patou mužského 
týmu zůstává role stabilního vedoucí-
ho mužstva, který by s týmem pravi-
delně cestoval na každý zápas a kryl 
záda R. Zlámalíkovi. 

Co se týká areálu v Olší, dali jsme 
si za cíl postupně rekonstruovat 
a modernizovat šatny. Nešvarem, kte-
rý se rozrůstá v celé obci a v podsta-
tě i celé společnosti, je vandalismus. 
Během zimy nám někdo 2x rozko-
pl dveře do kabin. Stejné problémy 
jsou i na cyklostezce, kde je neustále 
úmyslně ničen sloupek, který brání 
průjezdu aut atd. Problémem hřiště 
a šaten je, že je umístěna v nezastavě-
né lokalitě, kde není počínaní vanda-
lů dostatečně na očích. 

Gabriela  Klem Střítežská

REALITNÍ  MAKLÉŘ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  NÁKUPU

 A  PRODEJE  NEMOVITOSTÍ
tel.  606 474 749

REVOPOINT s.r.o.
Prodej a servis počítačů a satelitů

Babice 232, 687 03
Mobil: 775-123402 Telefon: 576-121302

Email: revopoint@email.cz

Závěrem děkujeme všem našim 
fanouškům za podporu a současně 
tímto zveme i ostatní příznivce spor-
tu v naší obci, aby si našli cestu na 

místní hřiště, a tím povzbudili naše 
mladé i dospělé fotbalisty.

Ing P. Čechmánek

Kompletní rekonstrukce a realizace interiérů.                                     

Montáž podlah, dveří a nábytku.

       
tel.:  604 206 233        e-mail:  milan.klem@volny.cz
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