
1

Prosinec   /    2    /    2010

Huštěnovský
zpravodaj

prosinec   /    2    /    2010



HUŠTĚNOVSKÝ
ZPRAVODAJ

2 3

Prosinec   /    2    /    2010

Vážení spoluobčané,
poprvé jsem dostal možnost se na Vás ve zpravodaji obrátit v roli starosty 

a jsem za ni vděčný. V první řadě bych chtěl poděkovat voličům, že přišli 
k volbám a projevili tak zájem o naši obec. 

I když povolební vyjednávání nemělo zcela hladký průběh, věřím, že sou-
časné zastupitelstvo bude dělat vše proto, aby vyhovělo Vašim přáním a po-
žadavkům. 

Abychom mohli svou práci pro Vás dělat správně a efektivně, potřebovali 
bychom i Vaši pomoc. Tímto chci požádat, abyste jednali aktivně. A to tak, 
že své připomínky sdělíte přímo mně, či komukoliv jinému ze zastupitelů 
obce. 

Dále bych Vás chtěl také požádat, abyste navštěvovali veřejná zasedá-
ní, jelikož zde se projednávají všechna důležitá rozhodnutí týkající se obce 
a zde můžeme o jednotlivých problémech nejlépe diskutovat a pokusit se 
vyřešit danou věc. 

Tímto Vás chci také upozornit, že zpravidla ve středu mám pro Vás tak 
zvaný „Den otevřených dveří“. V průběhu tohoto dne můžete  za mnou kdy-
koliv přijít se svými problémy, ať už se týkají obce či osobních věcí a já Vám 
slibuji, že udělám vše proto, abychom společně problém vyřešili.

Na závěr bych Vám všem rád popřál příjemné prožití vánočních svátků 
a do nového roku 2011 jen to nejlepší, hlavně zdraví a osobní spokojenost.

 Doufám, že Vám toto přání budu moci sdělit osobně, při slavnostním 
přípitku u obecního úřadu, kde společně Nový rok přivítáme.

Aleš Richtr, starosta obce
                                                                            

MIKULÁŠ VE ŠKOLCE
Kdy jsou děti během roku nejhodnější? Ano, je to 

v týdnu, kdy se na různých místech objevuje Mikuláš 
a hlavně čerti. Bojí se malé děti, protože věří tomu, 
že čerti vidí jejich lumpárny, neuklizené hračky, od-
mlouvání rodičům…A velké děti, ty už mají silné řeči, 
že čert je převlečený člověk, ale jakmile se blíží den D, 
tak přeci jenom přemýšlí o tom, že se určitě sem tam 
může pravý čert objevit. Představte si, že do naší ma-
teřské školy letos opravdu přišel opravdový Mikuláš 
i s čertíkem. Děti jim zazpívaly písničky, některé měly 
nachystané pro jistotu i obrázky. Mikuláš všechny po-
chválil a taky jim dal nějakou dobrotu. A co čert? Ten 
letos odešel s prázdnou, protože v celé školce nenašel 
jediné zlobivé dítko. A ty děti, které trošku, občas, ne-
chtě zlobí, slíbily, že se pokusí polepšit. Kdo by tako-
vému slibu nevěřil! 

Věra Veselá, učitelka MŠ

I.pololetí školního roku
2010/2011 v základní škole

V září jsme byli pozváni na prohlídku místního kos-
tela spojenou s besedou a ukázkami varhaní hudby. 
Žáci si vyslechli improvizace mistra varhaní hudby 
o historii vzniku varhan. Ke konci měsíce září pro-
běhl sběr starého papíru, kterého se zúčastnili všich-
ni žáci. Místním občanům, jež nám přispěli, bychom 
chtěli poděkovat. Finanční částka bude věnována na 
výchovně vzdělávací akce pro  naše děti. Tradičně v říj-
nu pořádá škola pro děti drakiádu. Přálo nám počasí 
a k nebi vzlétlo téměř 24 barevných dráčků. Škola vyu-
žívá programy z agentury Bílé Karpaty. Z jejich bohaté 
nadílky jsme si zajistili tři výukové programy, které na 
sebe vzájemně navazují. Jmenovitě „Stateček“, „Zma-
tený les“ a „Lesní patra“. Prosincový program školních 
akcí byl velmi bohatý. Statečně jsme odolávali počasí 
a pěšky jsme se vydali do Babic na pohádku „O zakleté 
princezně“. Místní skupina ČČK zorganizovala v pro-
storách školy „Dílničky pro děti“. Za vydatné pomoci 
dospělých si děti vyráběly vánoční ozdoby a dárečky. 
Při příležitosti rozsvícení vánočního stromu děti ZŠ 
a MŠ přednesly připravený program složený z básní 
a koled. Za svoji snahu byly odměněny balíčky z boha-
té nůše čerta a Mikuláše. K závěru roku žáci zhlédli ve 
Slováckém divadle pohádku „Jak se bubnuje na prin-
cezny“,  kde si naše děti i zahrály na stavitele a vojáčky. 
K výročí narození Josefa Lady jsme navštívili výstavní 
prostory Galerie v Uherském Hradišti. Škola získala fi-
nanční dar ve výši 15.000Kč z grantu Nadace DKS na 
volnočasové aktivity. Byly zakoupeny hrací molitanové 
kostky a florbal. 

Na 20. ledna 2011 chystáme zápis dětí do I.ročníku 
naší základní školy a 6. února 2011 se bude konat již 
tradiční karneval pro děti.

Mgr.Zuzana Bazalová, Marie Pížová

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD
 

Obec Huštěnovice pořádá dne 
22. ledna 2011  lyžařský zájezd do 
SKICENTRA KOHÚTKA. Od-
jezd autobusu bude v 7.00 hodin 
od budovy místní základní školy.  
Srdečně jsou zváni všichni ob-
čané, nejen lyžaři. Ve skicentru 
nabízí mimo jiného upravenou 
běžeckou trasu a trasy pro pěší. 
Přihlásit se můžete v kanceláři 
obecního úřadu nejpozději do 
10. ledna 2011, kdy současně 
s nahlášením počtu osob zapla-
títe účastnický poplatek ve výši 
100Kč za osobu, který je v přípa-
dě Vaší neúčasti nevratný. 

Děti do 10 let účastnický po-
platek neplatí.

KNIHOVNA

Místní knihovna bude v do-
bě vánočních svátků uzavřena. 
V letošním roce bude naposledy 
otevřeno v pondělí 20. prosince 
2010. V roce 2011 Vás opět ráda 
v pondělí 3. ledna v obvyklou 
otevírací dobu přivítá paní kni-
hovnice Marie Hoferková.

OBECNÍ ÚŘAD

Kanceláře obecního úřadu bu-
dou  z  důvodu čerpání řádné 
dovolené v období od 23.12.2010 
do 2.1.2011 uzavřeny. Zaměst-
nanci přejí všem občanům klid-
né svátky a v roce 2011 jen to 
nejlepší.

SBĚRNÝ DVŮR

Sběrný dvůr je od 1.12.2010 do 
28.2.2011 uzavřen. O jeho opě-
tovném otevření budeme včas 
informovat.

Nové zastupitelstvo obce pro volební období 2010-2014
Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce se konalo
10. listopadu 2010 v 18 hodin v sále místního kulturního domu.
Zvoleni byli: starosta  Aleš Richtr
  místostarosta  Bc.Hynek Pres,Dis
  místostarostka  Petra Valentová
  členové  Ing.Jaroslav Králík,Ph.D.
     Mgr.Marek Kryška
     Bc.Petr Malenovský
     Josef Remeš
     Ing.Helena Štolhoferová
     Jarmila Ulmanová   
 

Mikuláš u budovy obecního úřadu

Děti základní školy na drakiáděDěti mateřské školy na drakiádě
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Volební období 2006 - 2010
Vážení spoluobčané, pomalu se blí-

ží konec roku 2010. V říjnu skončilo 
volební období let 2006-2010. Dovolte 
mi malé ohlédnutí za prací minulého 
zastupitelstva obce. 

Dotace: 2006 – 2010
V tomto období jsme získali dota-
ce z různých fondů v celkové výši 
8.596.913 Kč.
Vlastní podíl činil 3.425.366 Kč
Hodnota vytvořená celkem 
12.137.670 Kč

Z těchto dotací bylo realizováno: 
oprava pomníku padlých na hřbitově 
(bylo nám uděleno ocenění od mi-
nisterstva obrany za péči o válečné 
hroby); byly opraveny kříže - před 
kostelem a před Neoralovým; doplně-
ní hracích prvků před MŠ, pyramida 
pro starší děti; úprava návsi a parků 
před a za kostelem; výměna oken v ZŠ 
a MŠ; byl položen asfaltový povrch na 
cyklostezku při BK; vybudována cyk-
lostezka při ČOV; nyní je dokončena 
I. část revitalizace krajiny, která se 
týká liniové výsadby stromů ve volné 
krajině.

Z vlastních zdrojů za cca 
2.100.000 Kč jsme opravili střechu 
márnice, střechu na moštárně; v KD 
byla vyměněna okna kromě velkého 
sálu, byla provedena výmalba celého 
KD kromě velkého sálu, ve druhém 
podlaží byla přebroušena podlaha 
a znovu nalakována, byla vyměněna 
střešní krytina, v přísálí byla koupena 
nová kuchyňská linka a vybavena ná-
dobím pro 30 lidí, koupena průmyslo-
vá myčka nádobí, velká lednice; v ku-
chyni MŠ byla letos o prázdninách 
vzhledem ke špatnému technickému 
stavu provedena výměna spotřebičů. 

Dále byla vybudována technická in-
frastruktura pro stavbu 18 RD za cca 
6.000.000 Kč. Cena za tuto investici 
se obci vrátila při prodeji zasíťova-
ných pozemků. Pro výstavbu dalších 
RD obec vykoupila další vhodné po-
zemky. Podařilo se vykoupit domek 
č. p. 62 (záměr obce byl zde vybudo-

vat v předních místnostech muzeum, 
zadní prostory by se upravily jako 
venkovní posezení, které by bylo pro-
pojeno s KD).

Novému zastupitelstvu předáváme 
tyto rozjednané projekty:
Chodník ke hřbitovu – je zpracována 
projektová dokumentace od Ing. Kun-
číka. Proběhlo osobní jednání na mís-
tě samém dne 19. 10. 2010 s Ing. La-
dislavem Kašparem, ředitelem Správy 
železniční dopravní cesty, státní or-
ganizace, Správy dopravní cesty Zlín. 
Bylo domluveno, že projektant silnic 
– Ing. Kunčík a železniční projektant 
Ing. Pavel Kučera budou spolupraco-
vat na projektu „Chodník ke hřbito-
vu“. Předjednána koupě pozemku p. č. 
731, 730/1, 730/3,  v osobním vlast-
nictví, pro stavbu tohoto chodníku. 
Revitalizace ploch veřejné zeleně ve 
vybraných částech obce Huštěnovice 
– tato revitalizace se týká zahrady ma-
teřské školy, prostor před MŠ, parku 
před MŠ. Dále se týká parků před do-
mem zahrádkářů a kolem pyramidy, 
a bude upraven celý prostor kolem 
myslivny. Tento projekt je již schválen 
a byla přiznána dotace z OPŽP. 
Kanalizace v Moravní ulici – bylo 
provedeno vykoupení pozemků 
pro stavbu, byla zpracována PD pro 
územní řízení, PD pro stavební povo-
lení a v současné době je již stavební 
povolení vydáno. 
Sociální byty v obci Huštěnovice 
– v současné době zpracovává pro-
jektovou dokumentaci ke stavebnímu 
povolení firma „Hutní projekt“.
Územní plán – je rozpracován návrh 
nového územní plánu architektem 
Dujkou, přiznaná dotace je ve výši 
156.000 Kč.
Dne 2. 11. 2006 jsme od bývalého za-
stupitelstva přebírali obec nezadluže-
nou, na účtech byla částka 11.562.011 
Kč.
Zastupitelstvo v letech 2006 –2010 
spravovalo obec hospodárně, předá-
váme obec nezadluženou, 
ke dni 9. 11. 2010 byla na účtech část-

ka 21.014.435,80 Kč.
Závěrem chci poděkovat za práci 

minulému zastupitelstvu, ČČK za vel-
kou pomoc při pořádání kulturních 
akcí, poděkování patří též organiza-
cím a spolkům – ČZS, TJ Sokolu Huš-
těnovice, Svazu dobrovolných hasičů 
– za jejich činnost. Dále chci poděko-
vat všem, kteří pomohli při organizo-
vání oslav výročí obce, a touto cestou 
děkuji také kronikářce obce paní Ale-
ně Bazalové za výstavu kronik při této 
oslavě. Všem občanům přeji klidné 
a spokojené prožití svátků vánočních.

  Jarmila Ulmanová 

Obci Huštěnovice byla přidělena 
na základě rozhodnutí Zastupi-
telstva Zlínského kraje ze dne 16. 
června 2010 dotace z Fondu kultu-
ry Zlínského kraje ve výši 40.000Kč 
na restaurování kříže z roku 1946. 
Díky  dotaci se rozhodlo Zastupi-
telstvo obce Huštěnovice k zahá-
jení prací na restaurování tohoto 
kříže.  Oprava kříže stála celkem 
98.796 Kč, obec se podílela  vlast-
ními finančními prostředky ve výši 
58.796 Kč.

Při zahájení restaurátorských 
prací v pondělí  9. srpna 2010 ni-
kdo netušil, že je v útrobách kříže 
ukryt vzkaz pro příští generace ve 
formě dopisu, který obsahuje vy-
světlení, kdo a proč nechal tento 
kříž postavit. Dopis byl vložen do 
zelené skleněné láhve od „ondrá-
šovské kyselky“. Sklenice byla uza-
vřena korkovým uzávěrem, který 
byl díky povětrnostním vlivům 
porušen a  částí  této zátky do skle-
nice vnikla voda s příměsí  hlíny.  
Dopis tak byl rozmáčený a ušpi-
něný, do kříže byl vložen při jeho 
opravě v roce 1973.

Po jeho vysušení se nám poda-
řilo vzkaz s pomocí pana Otakara 
Neorala mladšího rozluštit. V zá-
věru vzkazu příštím generacím 
byla informace, že další vzkaz je 
uložen v základech kříže. Neměli 
jsme v úmyslu opravovat základy 
kříže, ale výše uvedená informa-
ce byla natolik lákavá, že jsme tak 
nakonec učinili. V základech kříže 
byla nalezena další láhev, bohužel 
opět nedostatečně zabezpečená 
proti  vodě a nečistotám. Byla té-
měř do poloviny naplněna vodou 
a ve vodě plavaly 3 složené  listiny. 
Voda a hlína opět vnikly do skle-

OPRAVA KŘÍŽE PŘED
NEORALOVÝM

nice poškozenou korkovou zátkou. 
Díky lépe vybrané kvalitě použité-
ho papíru byl vzkaz čitelnější, bo-
hužel však v místech, kde byl papír 
přeložený, kousky papíru chyběly 
a místo některých slov jsme byli 
nuceni při přepisu použit tečky. 
V listině nalezené v základech pan 

Neoral starší popisuje hlavně 2.svě-
tovou válku a život občanů Huš-
těnovic po této válce. Listina byla 
sepsána 23. srpna 1946 a v témže 
roce byla vložena i do základů kří-
že.

Dne 27. 10. 2010, v předvečer 
státního svátku Dne vzniku samo-
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V červenci 2010 byla spuš-
těna webová prezentace 
Římsko-katolické farnosti 
Huštěnovice
www.farhustenovice.web-
node.com.

Mikulášská nadílka v kostele

statného československého státu 
a ukončení 1. světové války (1918), 
byly ukončeny restaurátorské práce 
místním občanem Ing. Zdeňkem 
Habáněm, kříž byl opět postaven 
na původní místo a ve speciálně 
pro tento účel vyrobené krabici 
byly do kříže uloženy níže uvedené 
dokumenty. Originály nalezených 
vzkazů budou uloženy ve Státním 
okresním archivu v Uherském 
Hradišti.

-  vzkaz starostky obce Huštěnovice 
Jarmily Ulmanové

-  kopie a ruční přepis originálů na-
lezených dokumentů

-  kopie zápisu do kroniky obce za 
rok 2009 zapsané kronikářkou 
obce Alenou Bazalovou

-  Od minulosti k současnosti …, 
kniha pana Otakara Neorala 
o huštěnovské farnosti

-  Slovácké hody s právem, publi-
kace paní Aleny Bazalové, místní 
kronikářky

-  pamětní list obce Huštěnovice 
u příležitosti 790 let od založení 
obce Huštěnovice

-  zpravodaje obce  z let 1994, 1997, 
2003-2010

-  turistická a cyklistická mapa po-
dél BK

- současné kovové mince
- CD-fotky

Přepis vzkazu, který byl uložen 
v základech kříže 

Budoucím
Roku 1938 se ukázala severní záře. 
Staří říkali: „Přijde … vojna“. My 
jsme se smáli. Až do roku 1939 
se nám žilo pěkně v ČSR. Přišel 
15. březen - zřízen Protekrorát.  
Ovzduší bylo dusné. Žádný Čech 
nevěděl, kdy a proč může býti za-
vřen německými gestapáky a týrán 
v koncentračních táborech. Pro-
hlídka stíhala prohlídku. Nejhroz-

nější byla hospodářská na Pope-
leční středu 1943. Skoro ráno byla 
vesnice obklíčena vojskem a pak 
domy prohledány. Ve třech do-
mech našli něco obilí, buď v zemi, 
ve slámě nebo nevymláceno. Maji-
telé byli vězněni až do osvobození 
v roce 1945. Lid skrýval vše, jed-
nak pro vlastní potřebu, nebo aby 
pomohl bezzemkům, na lístky byl 
nedostačující příděl. Kvetlo vše na 
„černo“. Mlelo se v noci, zabíjelo 
v noci. Krávy se též dojily za tmy. 
Překročení nařízení přineslo smrt. 
Jedinou záchranu proti německé-
mu nacismu jsme viděli v Bohu, 
neboť národy Hitler dusil jeden za 
druhým jako pýr. Jedině v kostele, 
kde se nesměly ani všechny písně 
zpívat, jsme hledali posilu. Požár 
války zachvátil i naše kraje. V ro-
ce 1945, často jsme při náletech 
„nepřátelských“ letadel, jak jsme 
museli říkat letadlům Angličanů 
a Američanů, kteří urychlili pád 
hitlerismu, s růžencem v ruce če-
kali v krytech a sklepích snad po-
slední hodinku.

Za zamčenými dveřmi jsme po-
slouchali cizí zprávy z rádia, jimž 
jsme před dětmi říkali „z Kromě-
říže“ a byl to Londýn a Moskva. 
Přišel konec dubna. Kraj Slovácka 
od Břeclavi a Uherského Brodu 
planul, umíral a úpěl v bitevní vřa-
vě. Bylo 30. dubna. V naší vesnici 
bylo ještě německé vojsko. Před 
Uherským Hradištěm od Kunovic 
a Mařatic již stála vítězná, osvo-
bozující Rudá armáda ruská a od 
Kostelan jí pomáhali Rumuni. Ve-
čer o půl sedmé opustili posled-
ní SSmani vesnici. O deváté ještě 
se vrátili a ukradli krásné koně 
A.Vojtěškovi, A.Varmužovi a vozy 
… Chybíkovi a … Smětákovi. Pak 
se rozpoutal na Jankovicích děsivý 
boj. Němci přijeli s tanky. Muse-
li prchat před přesilou partyzánů 
a Rumunů. Byla to hrozná noc du-

nění děl, štěkání kulometů, kol do-
kola obloha v jednom plameni. 

O půlnoci padla na vesnici, v níž 
nikdo ani oko nezamhouřil, záře-
-požár. To poražení Němci zapá-
lili sklad dříví a pilu na Velehra-
dě. Také vyházeli všechny mosty, 
zničili elektrické a telefonní zaří-
zení a trať a nádražní zařízení od 
Břeclavi až k Tlumačovu. Silnicí 
jarošovskou i naší hlavní bezhlavě 
pádili Němci k Napajedlům. A v tu 
hroznou noc, když moje rodina 
i se mnou volala k Bohu o pomoc 
ve sklepě a my muži jsme byli na 
stráži, zrak můj pohlédl ke starému 
dřevěnému kříži, který stál před 
našimi okny, kamž byl přenesen 
od hlavní silnice, kde na jeho místo 
byla před lety postavena huštěnov-
skými občany socha sv. Jana Nepo-
muckého. Tento vetchý kříž stojící 
ve stínu slovanské lípy, který zde 
již několik staletí stojí, mně dodá-
val útěchy a síly. Tehdy mě napadla 
slova od básníka J. V. Sládka  V ná-
ruči Boží, kdo by se bál? Tehdy jsem 
slíbil: „Postavím nový kříž, bude 
naše vesnice zachráněna“. Vždyť 
kolik jich už leželo v troskách. 
Přišlo ráno 1. května 1945 – kraj 
byl pohroužen v hrobový klid. Co 
věstí?  Bylo ¾ …, partyzán vynesl 
od strojníka Navrátila na věž naši 
červeno-modro-bílou a … vlajku. 
Na kraji vesnice vztyčili bílý pra-
por. Nevěřili jsme vlastním očím 
zastíněným slzami radosti. O … 
hodině již jsme se objímali s první-
mi rumunskými vojáky, kteří obe-
zřetně postupovali celým krajem 
od řeky Moravy až za Chřiby. Na-
večer se rozpoutal boj o Spytihněv 
a Napajedla, ale k nám nepadl ani 
jeden náboj. Jak velebně se nesla 
osvobozenou vesnicí, v níž ani je-
diná taška na střeše nebyla zniče-
na, ani krůpěj krve prolita,  zase po 
šesti letech naše národní hymna 
„Kde domov můj“ a „Nad Tatrou 

sa blýská“, kterou svorně celá obec 
zapěla pod májem. Jak zbožně pěl 
lid, který naplnil kostel na májové 
do posledního místečka: „K nebe-
sům dnes zaleť písni“ a ke Králov-
ně míru „Milá jsi byla Čechům po 
vše časy, milými byli Tobě Čechové 
– oroduj za nás, Matko věčné spá-
sy – v ruce Tvé kladem blaho vlasti 
své“. 

V obci se ujal vlády Místní ná-
rodní výbor. Zrádci byli pochytáni 
a odvezeni do Uherského Hradiš-
tě, aby se vyznali ze svého přátel-
ství k Němcům. Bohudíky, bylo 
jich jen málo, tři a dva, kteří se při-
hlásili i k německé národnosti. 9. 
května byl slaven „Den světového 
míru“, opět byla na návsi pod lípou 
svobody, která byla zasazena roku 
1918 slavnost, na níž se mohlo po-
děkovat zástupcům Rudé armády 
za oběti a chrabrost. Zase si vládne-
me sami, jsou čtyři strany Národ-
ní fronty: Strana čes.komunistů, 
Národních socialistů, Čsl. strana 
lidová a Sociálních demokratů. 
U nás, kde je dnes ve 263 domech 
1160 obyvatel, vede strana lidová. 
Škola je trojtřídní, řídící učitel je E. 
Janásek a učitelky M. Charvátová, 
rozená Vojtěšková a A. Korvasová. 
Učilo se téměř nepřetržitě i přes 
válku, děti nosily dříví i z domu, 
když nebylo … přídělu a když 
školu obsadilo vojsko, bylo vyučo-
vání ve staré škole před kostelem, 
v níž byla mateřská školka. Děti 
odchází hodně za vyšším vzdělá-
ním. Doposud vyšli z Huštěnovic: 
jeden lékař MUDr. Jan Maňásek, 
který byl v koncentráku umučen, 
JUDr. Jan Býček, PhDr. Jaromíra 
Němcová-dominikánka, profes. J. 
Chybík a sestra Svatava Býčková, 
kněží Dr. Met. Habáň, P. Jan Ně-
mec, P. Josef  Němec, v bohosloví 
je Ant. Směták a Jar. Kuchař, uči-
telé M. Charvátová A. Chybíková 
a Korvasová, L. Chrástková , Fr. 

Vojtěšek a Voj.Hasmanda a ses. 
Anastázie Němcová, řeholnice-
mi ošetřovatelkami je 8 dívek. 
Lid pracuje na polích, ale je málo 
pracovních sil. Vše utíká do tová-
ren, kde jsou velké platy. Dělník 
vydělá v továrně 450-900 Kčs týd-
ně, za 1q obilí se platí průměrně 
360 Kčs. Hotový mužský oblek je 
za 1500 – 3000 Kčs , dá-li se zho-
tovit, vezme krejčí od práce 1100 
Kčs. Služka stojí měsíčně-ovšem je 
štěstím ji sehnat- … Kčs. Prozatím 
je vše na poukazy a povolení. Za 1 
litr mléka vyplácí sběrna až 4,80 
Kčs., 1kg vajec za 44,20 Kčs, dělník 
u rolníka požaduje denně 70 … 
Kčs. Děti nechtějí od rodičů pole 
proto, že by na něm musely dřít. 
Dobytek pěkný je … Krávy se pro-
dávají za 12 – 16 tisíc Kčs, býci 10 
– 26 tis. Kčs, selata 1kg za 100 Kčs. 
Letos byla průměrná úroda okurek 
a ovoce. Bolestivé je, že lid odkládá 
kroj. Vyšívanice  a rukávce se nosí 
jen o národních a církevních slav-
nostech. Starší ještě oblékají selský 
kroj - ovšem jen ženy, ale ve škole 
neuvidíte ani jedné dítě po  selsky. 
Také dialekt upadá, mluví se téměř 
spisovným jazykem.

Stále je ještě doba neustálená, 
doba vývoje a proto věříme, že až 
se uklidní nervy vzrušené hrůza-
mi nacismu, zavládne úplný klid 
i v duších, povznese se mravnost 
na … Kristových pravd, ustane 
honba za zábavami a …

Kříž, který budujeme, spočívá na 
kořenech staleté lípy. Věříme, že 
dokud český lid nezradí kříž, potud 
ho Bůh neopustí i když naň zkouš-
ky dopustí.  Slovanská lípa zůstane 
zelená ve stínu Kristova kříže.

V Huštěnovicích 23.srpna 1946
Otakar Neoral – čís. 215

budovatel kříže (za 18.000Kčs) 
s ženou Marií a dětmi Václavem, 
Otakarem a Marií.
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24. července 2010 proběhly oslavy 790. výročí od 
založení obce Huštěnovice. Před desátou hodinou  
dopoledne  před obecním úřadem vyhrávala dechová 
hudba Nedakoňanka. V deset hodin přivítala starost-
ka obce Jarmila Ulmanová hosty: hejtmana Zlínského 
kraje Stanislava Mišáka, senátorku p. Juřenčákovou 
a poslance Jaroslava Plachého. Mezi hosty byli sta-
rostové z okolních obcí, také bývalý pan farář Zde-
něk Zlámal. Přivítala také všechny bývalé poslance 
NV, všechny pracovníky obce bývalé i nynější. Těmto 
všem byl předán Pamětní list vydaný k tomuto výročí. 
Poté byla zasazena Památní lípa, která nahradila Lípu 
svobody z roku 1919. Pro pozvané hosty a občany byl 
připraven společný oběd a odpoledne na hřišti V Ol-
ší proběhly fotbalové zápasy. Pro děti  byl předveden 
výcvik policejních psů, jízda na koni a další sportovní 
aktivity. 

K výročí  kronikářka připravila výstavu kronik obce. 
Byly vystaveny čtyři díly obecních kronik, dvě kroniky 
školní, kronika myslivců, hasičů a několik dílů kronik 
sboru pro občanské záležitosti. Vedle ručně psaných 
kronik byla k nahlédnutí bohatá fotodokumentace ze 
současnosti. Dokumenty o osobnostech obce, historii 
obce a fotodokumentace z dávné doby. Návštěvníci 
výstavy si mohli prohlédnout  na výstavních panelech 
tablo starostů od roku 1945 nebo fotografie ze života 
farnosti, porovnat rodová jména před rokem 1900 až 
po dnešek. 

Výstava byla doplněna obrazy místních výtvarníků 
Dagmar Hlaváčkové, Veroniky Tomšejové a Jindřicha 
Petruchy.

Byla představena i nová kniha, která mapuje sto let 
duchovního vývoje farnosti Huštěnovice od autora 
Otakara Neorala s názvem Od minulosti k součas-
nosti v huštěnovické farnosti. V knize je představe-
no pět kněží a třináct řádových sester, pocházejících  
z Huštěnovic.  Text je doplněn rovněž o životopisy 
kněží, kteří v naší farnosti sloužili,   popisem křížů 
a mnoha dalšími historickými zajímavostmi, týkají-
cích se  farnosti.

V neděli v kostele sv. Anny bylo slaveno sté výročí 
od předání klíčů od kostela a fary. Před Sv. mší průvod 
farníků, v čele s Páterem Mariuszem Sienkowskim, 
prošel kolem sochy sv. Jana Nepomuckého.  Před kos-
telem koncertovala dechová hudba Staroměšťanka. 

Tak bylo oslaveno velké jubileum naší obce Huště-
novice.  

 Alena Bazalová

790. výročí založení obce
Posteskly jsme si s babickou kro-

nikářkou, že se  kronikáři  nesetká-
vají a  je to škoda. Při příležitosti 
120. výročí naší školy jsem bádala 
v archivu  a našla  tam Školní kro-
niku z roku 1889. O existenci této 
kroniky neměl v naší obci nikdo  

tušení. Navrhla jsem  setkání kroni-
kářů v okresním archivu, abychom 
se dozvěděli nové zajímavosti. V  
badatelně Státního okresního ar-
chivu Uh. Hradiště pozvané kroni-
káře z okolních obcí Huštěnovice, 
Babice, Kudlovice, Sušice, Traplice, 
Jankovice, Košíky a Jalubí přivítal 
ředitel Mgr. Lukáš Čoupek. Zasvě-
til nás do badatelských tajů, ukázal 
nejstarší archiválii hradišťského 
archivu  z roku 1272 apod. 

Hodně jsme mluvili o digitali-
zaci kronik, což zatím moc obcí 
nemá. Mgr. Čoupek doporučil  

Z kronikářské činnosti
oslovit starosty, aby se kroniky di-
gitalizovaly.  Začala jsem na tomto  
pracovat a  část kronik je zdigitali-
zovaná. Psané kroniky se ušetří od 
poškození a na CD nosiči  je lepší 
dostupnost  pro širokou veřejnost. 
Ale je důležité dodávat archiválie 

k uložení do okresního archivu. 
Archiválie, týkající se obce, jsou 

dostupné všem. Výjimkou jsou 
farní archiválie. Přestože jsou v ar-
chivu uložené, jsou stále majetkem 
církve. Pokud badatel do nich  na-
hlíží a  chce pořídit kopii nějakého 
farního dokumentu, tak pouze se 
souhlasem farnosti. Netýká se to 
ovšem farních matrik.

Kromě zajímavého vyprávění 
ředitele archivu, diskutovali kroni-
káři o spolupráci s obcí a občany.  
Další setkání plánujeme ještě do 
konce letošního roku. 

Ještě před pár lety kronikářskou 
práci řídili pracovníci Slováckého 
muzea Uh. Hradiště. Toto pře-
stalo platit a kronikáři se téměř 
nesetkávají.  Informace o kroni-
kářích a kronikářské práci  získá-
vám na webových stránkách, které  

řídí pražský kronikář  
Mgr. Tomáš Hromád-
ka,  kde si vyměňují 
zkušenosti  kronikáři 
z celé republiky.

Při výstavě kronik  
u příležitosti 790. vý-
ročí naší obce jsem 
poznala, že  mnozí si 
mé práce váží. Ohlas 
návštěvníků byl velký, 
cením si slov bývalé 
kronikářky p. Marie 
Litošové a p. Marie 
Kodrlové, které mi 
dodaly chuť do dal-
ší kronikářské  práce.  
Jeden měsíc na pří-
pravu takové výstavy 
je strašně málo. Tak se 
párkrát  stalo, že  jsem 
končila ve tři ráno, ale 
času  stráveného při 
přípravě výstavy neli-

tuji. Děkuji všem ochotným lidem, 
kteří zapůjčují své dokumenty 
nebo fotografie, které tak mohou 
být zachované pro další generace.  
Budu vás stále oslovovat a sbírat 
od vás zajímavý materiál. Někdo 
ani netuší, jaké má doma poklady. 
Na oplátku vám umožním  kdyko-
liv nahlédnout do kronikářských 
archiválií a fotodokumentace.   

Příjemné prožití vánočních svát-
ků, do nového roku pevné zdraví 
a pohodu přeje

    Vaše kronikářka Alena Bazalová
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Až do roku 1949 bylo v obci „honební spole-
čenství“, které spravovalo společenstevní ho-
nitbu. V této době byl starostou honebního 
společenstva Hynek Hastík. 18. února 1949 
se konala ustavující schůze „myslivecké spo-
lečenství“ za účastí 25 osob. Schůzi řídil ho-
nební starosta. Pan Vladimír Ulman se dob-
rovolně vzdal honební pachtovní smlouvy ve 
prospěch nové organizace. Činnost této orga-
nizace se řídila zákonem č. 225/1947. Honeb-
ní společenstva zanikla.

Předsedou myslivecké společnosti byl zvolen bývalý ná-
jemce Vladimír Ulman, místopředsedou Varmuža Svato-
pluk, hospodářem Býček František, jednatelem Varmuža 
Vladimír, pokladníkem Křiva Cyril, revizory Hrdý Anto-
nín a Hanačík František, hajnými Hrňa Pavel a Nesázal 
Julius. Dalšími zakládajícími členy byli: Motyčka Josef, 
Varmuža Antonín, Mokroš Ludvík, Gabriel Otto, Navrátil 
František, Mach František a Grebeň František. 
Hlavní činnost byla zaměřena na vysazování remízků a pé-
či o zvěř. V tomto roce se konal tradiční „Štěpánský hon“. 
Cena zvěře pro členy v tomto roce činila: párek koroptví 
20,- Kč, bažant 30,- Kč a zajíc 50,- Kč.

Z historie myslivosti v Huštěnovicích
V roce 1950 byl předsedou zvolen Hrdý Antonín a hospo-
dářem Hrňa Pavel. Byl vysazen remízek Fífart, Cigánská 
Jáma a Calgov (tj. horní remízek).
V roce 1952 byl předsedou Grebeň František a hospodá-
řem Gabriel Otto. Byla postavena výrovka na Hampalkách. 
Uloveno bylo 153 zajíců, 30 bažantů, 70 kachen a 320 ko-
roptví. 
V roce 1953 byla členská základna následující: Gabriel O., 
Nesázal J., Grebeň F., Čech Š., Hrdý A., Navrátil F., Mach 
C., Varmuža V., Hrňa P., Vitásek J., Hanačík F., Mokroš L., 
Janků J.
V roce 1955 došlo k silnému napadení králíka divokého 
myxomatózou a proto byl nařízen povinný odstřel této ne-
mocné zvěře.
V roce 1963 došlo ke spojení revírů Huštěnovice a Sušice. 
Důvodem sloučení bylo zvýšení honitby nad 500 ha, což 
ukládal zákon. Ze Sušic přišli členové Mikulík Josef, Sentl 
Adolf, Kostelníček Zdeněk a Pešl František. Předsedou byl 
zvolen Mikulík J. Společnost měla 21 členů včetně hostů. 
Uloveno bylo 102 bažantů a 225 zajíců. 
V roce 1964 se hospodářem stal Gabriel Otto. Živě bylo 
odchyceno 92 zajíců. 
V roce 1967 se vyskytla u zajíců tularémie a proto každý 
ulovený kus musel projít veterinární kontrolou. Za člena 
byl přijat Hána Václav. Uloveno bylo 164 bažantů a 258 
zajíců.

V roce 1968 byli přijati noví členové Hrbáček Petr, Has-
manda Jan, Králík Jaroslav a Bazala Bohuslav. Členská zá-
kladna měla 22 členů. 
V roce 1969 byl po dlouhé době povolen zkušebně lov ko-
roptví. Výsledkem bylo zjištění neuspokojivých stavů ko-
roptví. 
V roce 1970 se stal hospodářem Vojtek Vlastimil a zemřel 
zakládající  člen Býček František. Po složitých jednáních 
byla zahájena výstavba myslivecké chaty na louce u čapího 
hnízda. 
V roce 1973 byl předsedou zvolen Hána Václav. Za členy 
byli přijati Kadara Josef a Černík Josef.
V osmdesátých letech došlo k direktivnímu sloučení spo-
lečností Huštěnovice, Babice a Kudlovice. Násilné sloučení 
se nesetkalo s úspěchem a jakmile to doba a zákony umož-
nily, došlo opětovně k osamostatnění Myslivecké společ-
nosti Huštěnovice-Sušice. 
27. 12. 1992 se konalo ustanovující jednání Honebního 
společenstva Huštěnovice. Složení přípravného výbo-
ru z řad vlastníků honebních pozemků bylo následující: 
Doc. Ing. Čestmír Ondrůšek CSc., Ing. Jaroslav Králík, 
Ing. Zdeněk Habáň, Bohuslav Bazala, Vladimír Havlík 
a za Sušice Rostislav Trňák a Alois Štěpán. 30.12.1992 se 
konala ustanovující Valná hromada honebního společen-
stva. Starostou honebního společenstva byl zvolen Ing. Ja-
roslav Králík st., 

místostarostou Doc. Ing. Čestmír Ondrůšek CSc., jedna-
telem Bohuslav Bazala a pokladníkem Vladimír Havlík. 
Bylo zaregistrováno honební společenstvo Huštěnovice 
a byla uznána společenstevní honitba Huštěnovice o vý-
měře 666 ha. Současně byla založena a zaregistrována 
Myslivecká společnost Huštěnovice-Sušice. Dne 9.4.1993 
došlo k uzavření smlouvy o pronájmu výkonu práva mys-
livosti mezi HS Huštěnovice a Mysliveckou společnos-
ti Huštěnovice-Sušice.  K pronájmu došlo na období od 
1.4.1993 do 1.4.2003. Za Mysliveckou společnost smlouvu 
podepsal předseda Antonín Smolík a za Honební spole-
čenstvo ing. Jaroslav Králík st. Na základě zákona o mys-
livosti 449/2001 došlo k úpravě činnosti honebních spo-
lečenstev. Proto 6.12.2002 se konala transformační valná 
hromada honebního společenstva Huštěnovice. Zde došlo 
k pronájmu společenstevní honitby Myslivecké společnos-
ti Huštěnovice – Sušice na dalších 10 let. 
V současné době je dobrá spolupráce mezi HS Huštěnovi-
ce a MS Huštěnovice – Sušice, která má 11 členů. Předseda 
je Doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, hospodářem Ing. Jaroslav 
Králík Ph.D., místostarostou Ing. Jaroslav Králík st. a čle-
nové jsou Bohuslav Bazala, Zdeněk Nesázal, Petr Nesázal,  
MUDr. Jaroslav Knot, Aleš Richtr, Antonín Smolík, Václav 
Kolomazník a MUDr. Štěpán Ondrůšek. Hlavním cílem 
v naší honitbě je péče o zvěř a ochrana přírody jako celku.

Ing. Jaroslav Králík st.
starosta HS a místostarosta MS 
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Odjezdy autobusů z Huštěnovic Odjezdy autobusů z Uherského Hradiště
platnost od 12.12.2010 do 6.3.2011 platnost od 12.12.2010 do 6.3.2011

Odjezd Příjezd      Příjezd Odjezd Konečná Příjezd      Příjezd

Huštěn. Vysv. Konečná zastávka do UH do kon.zast. UH  Vysv. zastávka Huštěn. do kon.zast.

4:59 x Uherské Hradiště 5:11 5:11 4:45 x 15 Zlín 4:54 5:25
5:02 x Uherské Hradiště 5:15 5:15 4:55 x 15 Zlín 5:04 5:45
5:30 6  +   Uherské Hradiště 5:41 5:41 5:10 x 15 Otrokovice 5:20 5:50
6:01 x Uherské Hradiště 6:13 6:13 5:30 x 14 Kudlovice 5:40 5:48
6:03 x Uherské Hradiště 6:15 6:15 6:05 x 15 Otrokovice 6:14 6:37
6:35 x Uherské Hradiště 6:46 6:46 6:20 x 15 Zlín 6:30 7:15
6:42 x Uherské Hradiště 6:52 6:52 6:25 x 13 Jankovice 6:35 6:54
6:49 6 R Brno 6:55 8:40 6:25 x 13 Košíky 6:38 6:53
6:49 7 R Brno 6:55 8:40 6:30 6 +    13 Jankovice 6:40 6:58
6:55 x Uherské Hradiště 7:08 7:08 6:40 x 14 Kudlovice 6:48 7:00
7:11 x Uherské Hradiště 7:25 7:25 6:45 x 15 Zlín 6:55 7:38
7:21 x Uherské Hradiště 7:32 7:32 7:25 x 15 Zlín 7:35 8:15
7:22 x Uherské Hradiště 7:35 7:35 8:15 6 +    13 Jankovice 8:27 8:55
7:25 x Uherské Hradiště 7:39 7:39 8:30 x § Zlín 8:38 9:20
7:28 6  +   Uherské Hradiště 7:40 7:40 9:05 x 13 Jankovice 9:15 9:45
7:31 x Uherské Hradiště 7:46 7:46 9:15 x 14 Kudlovice 9:25 9:40
7:47 x Uherské Hradiště 8:00 8:00 9:30 x 15 Zlín 9:39 10:25
8:16 x Uherské Hradiště 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 Hradiště 9:12 9:12 10:45 7 15 Zlín 10:53 11:35
9:41 x R Brno 9:50 11:30 11:00 x 14 Kudlovice 11:10 11:19
10:17 x Uherské Hradiště 10:31 10:31 11:15 6 +    13 Jankovice 11:28 11:57
10:46 6  +   Uherské Hradiště 11:00 11:00 11:30 x 15 Zlín 11:40 12:20
11:10 x Uherské Hradiště 11:20 11:20 11:35 5 R 0 Zlín 11:42 12:15
12:37 x Uherské Hradiště 12:47 12:47 12:10 x R 15 Zlín 12:20 12:55
12:37 x Uherské Hradiště 12:47 12:47 12:30 6 R 15 Zlín 12:37 13:15
13:23 x  +   Uherské Hradiště 13:35 13:35 12:30 7 R 15 Zlín 12:37 13:15
13:25 x Uherské Hradiště 13:39 13:39 12:45 x 15 Zlín 12:54 13:35
14:09 6 Uherské Hradiště 14:20 14:20 13:15 x 14 Kudlovice 13:32 13:40
14:19 x Uherské Hradiště 14:33 14:33 13:15 x 15 Otrokovice 13:28 14:00
14:38 x Uherské Hradiště 14:50 14:50 13:35 x 13 Jankovice 13:47 14:15
14:45 x Uherské Hradiště 14:56 14:56 13:40 x 14 Kudlovice 13:51 14:00
15:05 x Uherské Hradiště 15:19 15:19 14:15 x 15 Zlín 14:25 15:07
15:09 6 R Brno 15:20 16:45 14:38 x R 0 Zlín 14:45 15:20
15:09 7 R Brno 15:20 16:45 14:45 x 13 Košíky 14:58 15:22
15:41 x R Brno 15:55 17:20 15:00 x 14 Kudlovice 15:12 15:28
15:52 x Uherské Hradiště 16:05 16:05 15:10 x 13 Košíky 15:23 15:39
15:57 x Uherské Hradiště 16:08 16:08 15:17 x 14 Babice 15:28 15:33
17:02 x Uherské Hradiště 17:15 17:15 16:05 +  13 Jankovice 16:17 16:38
17:03 x Uherské Hradiště 17:15 17:15 16:15 x 14 Kudlovice 16:27 16:43
17:09 6  +   Uherské Hradiště 17:22 17:22 16:15 x 13 Jankovice 16:28 17:00
17:26 x Uherské Hradiště 17:35 17:35 16:20 x 15 Zlín 16:30 17:10
18:01 x Uherské Hradiště 18:10 18:10 17:15 x 13 Jankovice 17:28 17:57
18:48 x Uherské Hradiště 18:59 18:59 17:20 x 15 Zlín 17:29 18:10
20:02 x Uherské Hradiště 20:12 20:12 18:15 6 +    13 Jankovice 18:27 18:55
21:04 x Uherské Hradiště 21:15 21:15 18:35 x 14 Kudlovice 18:47 19:03
22:51 x Uherské Hradiště 23:00 23:00 18:55 6 +    15 Zlín 19:03 19:40

19:00 x R 15 Zlín 19:08 19:50
Vysvětlivky 19:15 x 13 Jankovice 19:27 19:56

x j  v   ede pracovní dny 19:40 7 R 15 Zlín 19:48 20:20
 +  j  v  ě  a       ede ned li ve státem uznané svátky 20:50 x 15 Otrokovice 21:01 21:25
5 j  v ede pátek 22:40 x 14 Kudlovice 22:52 23:08
6 jede v sobotu
7 jede v neděli
R jízdenku s místenkou je možné zakoupit

ve všech předprodejních kancelářích 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ROKU 2010
OSLAVILI

60 let
Sucháňová Božena
Bazalová Zdeňka
Csiki František

Červenáková Jana
Dvořáček Milan

Grebeníček Čeněk
Hoferek Vladislav
Hoferková Marie

Hrňa Josef
Krátký Karel

Kroutilová Irena
Mach Jiří

Škrabal Antonín
Šmídová Naděžda
Štajnarová Vlasta

Tomáštíková Irena
Vaverková Dana

65 let
Bazala Jan

Dončev Ivan
Hledík Jaroslav

Korvasová Anežka
Kraváčková Zdenka

Kristek Jiří
Pecha Štefan

Řehůřková Marie
Škrabalová Bohuslava

70 let
Veselá Marie

Březina Antonín
Číhal Jan

Habáňová Marie
Hrdina Drahoslav
Kadarová Eleonora

Kilhofová Emilie
Kolomazníková Ludmila

Kraváček Vincenc
Kučerová Marie
Vojtěšek Josef

Vojtková Marie
Čaníková Zdeňka

Neoral Otakar

75 let
Gablas Emil
Jančová Věra
Kořínek Josef

Kořínková Marie
Kubinová Marie

Smětáková Vlasta
Vojtek Vlastimil

Čechmánek Antonín

80 let
Bazalová Ludmila

Čevela Zdenek
Grebeňová Alžběta
Hastíková Libuše
Hrubošová Josefa

Janča Antonín
Kryšková Vlasta

Střítecký Antonín
Brázdilová Vlasta

Hánová Marie

85 let
Janeček Vojtěch

90 let
Pechová Jarmila

Býčková Hedvika
Korvasová Ludmila

NARODILI SE

Šárka Malíková
Tomáš Jaroslav Kalina

David Baláž
Josef Maňásek

ZEMŘELI

Josef Čaník
Miroslav Gajdošík

Oldřich Grebeň
Jarmila Čevelová

Jan Němec
Vilemína Tomečková

Josef Krajan
Marie Laholová
Václav Janeček

Horymír Kryška
Jarmila Janečková
Božena Kryšková
Antonín Čevela
Antonín Janeček

 

Pokud si nepřejete být  zveřejněni 
v příštím roce v této rubrice, sdělte 

tuto skutečnost nejpozději do
30. 6. 2011 v kanceláři obecního 
úřadu. Děkujeme za pochopení.
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Prosinec   /    2    /    2010

Kompletní rekonstrukce a realizace interiér .                                     

Montáž podlah, dve í a nábytku.

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

Gabriela  Klem Střítežská

REALITNÍ  MAKLÉŘ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  NÁKUPU

 A  PRODEJE  NEMOVITOSTÍ
tel.  606 474 749

Mužstvo žáků
V podzimní části sezóny si mužstvo 
vede velmi dobře. Máme za poslední 
léta suverénně nejlepší výsledky, kte-
ré potvrzují, že tým je fotbalově vel-
mi silný. Je to dáno velkým počtem 
chlapců ročníku 1996, kteří tvoří vět-
šinu týmu. Z mužstva odešel do do-
rostu před podzimní sezónou pouze 
Jakub Habáň. Ještě touto cestou mu 
děkujeme za dlouhodobou vzornou 
reprezentaci týmu žáků Huštěnovic, 
kde byl lídrem a tahounem mužstva. 
Zároveň mu přejeme hodně úspěchů 
v dalším fotbalovém růstu v doros-
tu Starého Města a pak věříme, že se 
zapracuje zpět do 1. mužstva Huště-
novic.

Co se týče nových hráčů, zaregistrova-
li jsme nově 3 chlapce ročníku 2002/
03 (Vojtěch Grebeníček, Daniel Říha 
a Pavel Čechmánek ml.). Tito chlapci 
se zatím pouze seznamují s velkým 
fotbalem a učí se teprve orientovat na 
ploše hřiště. Současně tito chlapci spo-
lu s dalšími svými vrstevníky navště-
vují tréninky přípravky pod vedením 
pana Tománka ze Starého Města. Rádi 
konstatujeme, že úsilí a obětavost se 
vyplácí, protože nyní již tyto tréninky 
standardně navštěvuje 8-10 chlapců 
i děvčat. Je to také jediná cesta, jak za-
chovat žákovský fotbal v obci. Bohu-
žel je zde velká mezera mezi ročníky 
1997-2000, kde nemůžeme k fotbalu 
získat více chlapců. V jarní sezóně se 

rozhodneme, 
jakým způso-
bem bude tato 
situace řešena 
po odchodu 
ročníku 1996 
do doroste-
neckého věku. 
Týmu žáků se 
věnují přede-
vším Pavel Ju-
rák, Vlastimil 
Habáň a Pavel 
Čechmánek.

Mužstvo mužů
V mužstvu mužů došlo před podzim-
ní sezónou ke kosmetickým změnám. 
Dalibor Hanák se vrátil po ročním 
hostování zpět do mateřského oddílu 
Horní Němčí. Jedinou posilou je Ma-
rek Skřítecký, u kterého jsme využili 
novinky v možnosti střídavého startu 
hráče ve dvou oddílech. Marek hraje 
ve Starém Městě posledním rokem za 
dorost a také může  nastupovat za 1. 
mužstvo Huštěnovic. Trenérem zů-
stává Rostislav Zlámalík jako „coach“ 
týmu při zápasech, tréninky řídí Pavel 
Černý jako hrající asistent trenéra.
Ještě před zahájením sezóny se v létě 
uskutečnil dvojzápas 1. mužstva proti 
Babicím a starých pánů Huštěnovic 
proti Sušicím. Zápasy navazovaly na 
slavnostní dopolední oslavy 790 let 
založení Obce Huštěnovice. Kromě 
zápasů byly na hřišti „v Olší“ připra-
veny i další atrakce, které byly zamě-

řeny především 
pro děti. Jednalo 
se o povedené po-
kračování oslav, 
které přilákalo 
spoustu spoluob-
čanů na místní 
sportoviště.

Areál sportoviště
V letošním roce 
se díky extrém-
ním dešťovým 

přeháňkám nepodařilo vůbec zpro-
voznit spodní hřiště. Neodehrál se na 
něm ani jeden zápas. Je otázkou, jak 
přistoupit k řešení tohoto hřiště. Zda 
provést kompletní rekonstrukci hřiš-
tě, nebo se vzdát již spodního hřiště 
navždy a zbytečně neplýtvat energií 
a penězi pro jeho záchranu a využít 
danou plochu pro jiné smysluplnější 
účely. S troškou nadsázky by nejlepší 
variantou mohlo být založení 1. rýžo-
vého pole v ČR. 
K problému se spodním hřištěm se 
přidala zásadní komplikace  s nedáv-
no vybudovanou studnou. Do studny 
se dostaly tekuté písky a z kohoutků 
začala téct voda s pískem. Všechny 
pokusy s opravou studny skončily 
neúspěchem. Proto byla narychlo do 
šaten připojena voda z obecního vo-
dovodu.

 Už při popisu situace se spodním 
hřištěm je hlavním cílem pro násle-
dující období zlepšovat infrastruktu-
ru a kvalitu horního hřiště (osazením 
stacionárních střídaček, zajištění jed-
noduché tribuny pro diváky, ..). Záro-
veň věříme, že se za pomoci obce po-
daří najít prostředky na rekonstrukci 
šaten  a celého areálu v Olší, což bylo 
také jedním z hlavních volebních 
lákadel všech politických stran a se-
skupení při právě proběhlých volbách 
do obecního zastupitelstva. Závěrem 
děkujeme všem příznivcům sportu 
a zvláště fotbalu.

Ing. Pavel Čechmánek

Závěrečná tabulka podzimní části 2010‐2011
OS skupina B žáků

1. Jalubí  7 7 0 0 62 : 0 21
2. Huštěnovice 7 6 0 1 60 : 9 18
3. Babice 7 5 0 2 46 : 16 15
4. Velehrad 7 4 0 3 21 : 15 12
5. Sušice 7 3 0 4 33 : 20 9
6. Traplice 7 2 0 5 12 : 61 6
7. Košíky 7 1 0 6 4 : 64 3
8. Kudlovice 7 0 0 7 2 : 55 0

Závěrečná tabulka podzimní části 2010‐2011
OS muži

1. Košíky 13 9 2 2 34 : 14 29
2. Mařatice 13 8 3 2 45 : 17 27
3. Ostr.Nová Ves B 13 9 0 4 18 : 12 27
4. Buchlovice 13 8 2 3 35 : 20 26
5. Kněžpole B 13 7 2 4 33 : 25 23
6. Huštěnovice 13 7 2 4 23 : 18 23
7. Bánov 13 5 3 5 33 : 27 18
8. Babice 13 6 0 7 39 : 35 18
9. Popovice 13 4 3 6 17 : 33 15

10. Staré Město 13 4 2 7 20 : 25 14
11. Pitín 13 4 2 7 16 : 23 14
12. Hradčovice 13 3 1 9 24 : 37 10
13. Tupesy 13 2 3 8 13 : 39 9
14. Korytná 13 1 3 9 11 : 36 6

TJ SOKOL V NOVÉ SOUTĚŽNÍ SEZÓNĚ 2010/2011
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Hody s právem 2010

Děti na loutkovém představení Kašpárkovo čarování

Dílničky pro děti

Oslava 790 let od založení obce

Hody s právem 2010

Rozsvícení vánočního stromu

Vánoční koncert dechové hudby Rozmarýnka

Vydal: Obecní úřad Huštěnovice v nákladu 300 ks
Autorizované příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.

Grafická úprava a tisk: Tiskárna L.V. Print Uherské Hradiště (776 776 008)
   ww.hustenovice.cz      e-mail: hustenovice@uh.cz

Oslava 790 let od založení obce
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