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Vážení přátelé, milí občané Huštěnovic
Na začátku čtyřicátých let minulého století sepsal význam-

ný etnolog a pracovník Slováckého muzea profesor Antonín 
Václavík malou knížečku, v níž popsal co patří do muzea, co 
všechno mají lidé sbírat a  kde mají hledat. Malou útlou kní-
žečku výstižně nazval Zrnko k  zrnku. Takto obrazně bych 

nazvala i snahu místních obyvatel, kteří před čtyřmi lety 
začali sbírat exponáty po půdách, komorách či stodolách. 
Nepotřebovali k tomu žádný návod. 11. dubna 2011 se sešlo 
několik nadšenců, kteří se rozhodli vybudovat muzeum a za-
ložit muzejní spolek. Jejich úsilí začalo první brigádou 30. 
dubna 2011 a výsledek vidíme dnes.

Cenné a mnohdy ojediněle vzácné předměty utvořily ce-
lek, který můžeme nazvat Expozicí lidového bydlení a živo-
ta lidu v Huštěnovicích. Snoubí se zde dvě vrstvy dokladů 
– jednak selská a také měšťanská – myslím si, že jedna druhé 
nevadí, ba mnohdy se vhodně doplňují. Jistě daný prostor 
nám nemůže ukázat přesnou dispozici domu, ve které by 
autorky expozice udělaly přesnou kopii zařízení, ale i tak si 
myslím, že se jim to podařilo. V první části je vidět, jak lidé 
měli zařízené své místnosti. Převládá zde nábytek a předmě-
ty denní potřeby z období mezi dvěma světovými válkami, 
některé předměty jsou daleko starší. 

Druhá část již má více předmětů, které patří spíš do měš-
ťanského obydlí. Autorky se velmi dobře vypořádaly s dvěma 

následujícími místnosti, které bychom mohli považovat za 
komoru, kde se všechno schovalo, ale bylo to potřeba ke kaž-
dodenní práci, a řekli bychom přístřešek, šopu nebo návratí, 
kde se ukládalo zemědělské nářadí.

Instalace předmětů zachovává všechny principy práce se 
sbírkami. Velmi oceňuji nápaditost žen s houpacím košem, 
což připomíná domy se stropy z dřevěných trámů, za které se 
schovávaly ty nejcennější věci. Muzeum obsahuje řadu cen-
ných předmětů. Historik by jistě ocenil  ty historické, jako je 
psicha – zrcadlo se stolky, psací stůl, psací stroj, gramofon, 
porcelánové nádobí apod. Já bych se vyjádřila  k těm nej-
vzácnějším etnografickým a dá se říci nejstarším. Patří k nim 
z nábytku selská malovaná truhla. Tu bychom mohli datovat 
rokem 1880 a pak dětský čepeček karkulka, ve kterém se dítě 
křtilo. A ženské kordulky, které můžeme datovat také kon-
cem 19. století. Jsou totiž z atlasu, s motivy, které se objevu-
jí právě v tomto období – jablíčka, ptáčci, vázičky s kvítky 
apod. a další krojové součástky. 

Z předmětů v hospodářské části je nutné vyzvednout 
proutěnou postel – praščák, která již není běžně vidět, dře-

věná ruční pračka, strojek na kukuřici apod. Pěkné bylo od 
autorek, že si vzpomněly na své rodáky a myslím si, že velmi 
vhodně jejich autobiografii zakomponovaly do této expozice.

Vážení přátelé, kdysi mně byla položená otázka, zda jsem 
pro zřizovat vesnická muzea, jestli raději necentralizovat 
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sbírky do jedno-
ho většího mu-
zejního praco-
viště. Můžu říct, 
že jsem ráda, že 
právě občané 
z Huštěnovic se 
přiřadili k těm 
obcím, kde již 
muzea mají. 
Právě v Huště-
novicích se našla 
řada schopných 
pracovitých žen 

a mužů, ochot-
ných rodin, které se na vzniku expozice podíleli. Je potřeba poděkovat Aleně a Bohuslavu Bazalovým, Evě a Milanu 
Dvořáčkovým,  Petře a Milanu Valentovým, Editě a Antonínu Šimovým, Táni a Petru Smětákovým, Pavle a Pavlovi 
Černíkovým a jednotlivým ženám Antonii Blahové, Miladě Veselé, Antonii Škrabalové, Ireně Hlavačkové, Lence Zlá-
malíkové, Marii Hoferkové. 

Vážíme si velké pomoci paní Růženy Kníchalové a Marie Kierykové, ženám, které by mohly již jen odpočívat, ale při-
ložily ruku k dílu. Hodně práce odvedli i muži Aleš Richtr, Josef Richtr, Martin Richtr, Hynek Pres a František Čevela 
-  bývalý starosta Huštěnovic.  A v neposlední řadě patří obrovský dík všem dárcům, protože bez jejich darovaných 
předmětů by muzeum nemohlo vzniknout. Děkujeme také rodině Číhalové, která věnovala reprodukce akademického 
malíře Antonína Sládka a také několik jeho osobních věcí. Radami přispěla konzervátorka Ludmila Štefánková z Buch-
lovic, slámové figuríny zhotovila Mgr. Markéta Lukešová z Vracova, květinové aranžmá provedla Irena Tognerová. 

Nakonec patří velké poděkování panu starostovi 
Aleši Richtrovi, který byl velmi nakloněn nápadu za-
ložit muzeum, líbil se vytipovaný prostor pro umístě-
ní muzea a spolu se  zastupitelstvem umístění muzea 
schválil. Pro vznik muzea bylo z obecního rozpočtu 
uvolněno 100 tisíc korun na rekonstrukci místností, 
nemalou finanční částkou přispěli sami muzejníci,  
asi 20 tisíci.

Huštěnovští občané, díky Vám otvíráme expozici, 
která je dokladem bohatosti života vašich předků, 
jejich umu a pracovitosti. Blahopřeji Vám k tomuto 
dobrému kulturnímu počinu. 

PhDr. Ludmila Tarcalová 
etnografka Slováckého muzea v Uherském 

Hradišti

Zařízení staré kuchyně.

Návštěva arcibiskupa Mons. Jana Graubnera v muzeu.

Pohled do interieru jizby.

Komora. Občané Huštěnovic při slavnostním otevření muzea.

HUŠTĚNOVSKÝ
ZPRAVODAJ
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MUZEUM HUŠTĚNOVICE

Čtyři roky uplynuly od nápadu zřídit 
v Huštěnovicích muzeum. Přestože ex-
ponáty byly sesbírány  docela brzy, trva-
lo nějakou dobu, než  došlo k jeho ote-
vření. Ale o tom nechceme psát, o tom 
jste četli v minulých zpravodajích.  Díky 
novému starostovi Aleši Richtrovi a za-
stupitelům jsme mohli 30. července 
2011 slavnostně otevřít Muzeum Huš-
těnovice.  Děkujeme místostarostce Pe-
tře Valentové,  která je nám nápomocná  
od začátku  a  pomáhá  do dneška  orga-
nizovat všechny akce. 

Ještě předtím ti, co s nápadem mu-
zea přišli,  neoficielně založili Muzejní 
spolek. Členství bylo nabídnuto všem 
občanům.  Nakonec se sešlo kolem pat-
nácti muzejníků.  První brigádu jsme 
měli 30. dubna 2011 a během tří měsí-
ců jsme vytvořili to, co mnozí z vás  na 
vlastní oči viděli.

 Už ani nevzpomínáme na těžké za-
čátky, za každou odpracovanou hodinu 
všem moc děkujeme. Nebylo jich málo, 
ale vynaložený čas a práce stojí jistě za 
to.  A potom nadešel čas,  kdy jsme se 
všem mohli pochválit s vykonaným dí-
lem. Muzeum  s jeho exponáty předsta-
vila PhDr. Ludmila Tarcalová, etnograf-
ka Slováckého muzea,  protože nikdo 
z nás by to tak neuměl.  

Po otevření muzea jsme neusnuli na 
vavřínech, jak se říká. První větší akcí 

muzea byl Košt burčáku, pro děti jsme 
předvedli moštování ovoce. V září pro-
bíhaly v muzeu tvořivé dílničky pro děti. 
Zveme  naše seniory na kafíčko, byli u nás  
senioři ze sousedních Babic a přes Huště-
novice vedla rodinná cyklistická trasa při 
uzavírání cyklostezek. Asi třicetičlenná 
skupina cyklistů navštívila muzeum.   

Víme, že všem se zavděčit nemůžeme, 
ale přijďte se podívat do muzea. Rádi kaž-
dého přivítáme. 

Podle knihy návštěv a fotodokumenta-
ce  Muzeum Huštěnovice   při otevření  
navštívily  dvě stovky osob.  Při burčáku 
se bavil během odpoledne  stejný počet 
milých hostů. Vážíme si každého návštěv-
níka, jak dospělého či dětského, ale vel-
kou radost máme, že si  cestu k nám  našli  
rodáci. Někteří z hodně vzdálených míst 
a dokonce se vrací podruhé. Od otevření 
jsou  čtyři měsíce a naše muzeum viděla 
skoro tisícovka návštěvníků. To je pro nás 
odměna největší. Takovou návštěvností se 
nemohou možná pochlubit ani větší mu-
zea. 

První návštěva, ještě týden před slav-
nostním otevřením, byla z USA. Rodina, 
která má kořeny v Huštěnovicích a hleda-
jí své příbuzné. Mrzí nás, že jsme jim ne-
byli schopni pomoci. Na otevření muzea 
s květinovým dárkem přišli návštěvníci 
z Holandska, měli jsme v muzeu sloven-
ské návštěvníky a také z Rakouska.

 Zápisy v knize návštěv jsou nám pří-

jemným poděkováním. Mnozí  vzpomí-
nali na školní léta, na prázdniny u ba-
bičky, některým i slzička ukápla.  Část 
svého volného času našemu muzeu vě-
noval Mons. Jan Graubner, arcibiskup 
olomoucký, při slavnosti biřmování. 
Doprovodil jej náš pan farář  Dr. ICLic. 
Mariusz Sienkowski a starosta obce Aleš 
Richtr. 

Kdo je zvědavý více na naši činnost, 
může se podívat na webové stránky 
www.hustenovice.cz, kde najde spoustu 
fotografií v sekci veřejné instituce.  Sou-
částí muzea je také badatelna docho-
vané fotodokumentace a dokumentů, 
které nashromáždila kronikářka Alena 
Bazalová. Stále přijímáme exponáty do 
muzea.  Členství v muzejním spolku je  
i nadále otevřeno  pro všechny, kdo se 
zajímají o historii obce.  

Prosíme občany Huštěnovic, kteří 
mají doma nepotřebné staré fotogra-
fie obce nebo dokumenty vztahující se 
k Huštěnovicím, o jejich  věnování nebo 
zapůjčení. 

Pravidelné návštěvní dny jsou středa 
a neděle od 15 do 17 hodin,  od květ-
na do září. Mimo tuto dobu  si můžete 
návštěvu muzea domluvit na telefonu 
737 719 600 nebo 572 585 071. Muze-
um bude otevřeno v době konání kate-
řinských hodů, výstav a jiných událostí.

Členové muzejního spolku 
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Za pěkného slunečného počasí se bavili dospělí i děti. Vystoupil náš dětský folklórní soubor, country skupina Pralinky a šermíři. Své 
umění předváděla hrnčířka, viděli jsme drátkování keramiky nebo práci kováře a řezbáře.
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HUŠTĚNOVICE 

USNESENÍ Č. 3
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZA-

STUPITELSTVA OBCE HUŠTĚNO-
VICE, ZE DNE  29. 3. 2011

Zastupitelstvo obce na základě zpráv 
a návrhů:
1) schvaluje program veřejného zase-
dání 
2) bere na vědomí zprávu o činnosti 
starosty a zastupitelstva obce od po-
sledního VZ, konaného 15. 3. 2011 
a kontrolu usnesení 
3) schvaluje směnu pozemku v ma-
jetku obce p.č. 6180/61 k.ú. Staré Město 
za pozemek PF p.č. 1022/23 k.ú. Huš-
těnovice a pověřuje starostu sepsáním 
smlouvy.
4) bere na vědomí podpisový řád 
obce Huštěnovice 
5) schvaluje sazebník poplatků OÚ 
Huštěnovice 
6) schvaluje rozpočtové opatření č.1/
2011

Aleš Richtr, starosta obce
Bc. Hynek Pres,  místostarosta

USNESENÍ Č. 4
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZA-

STUPITELSTVA OBCE HUŠTĚNO-
VICE, ZE  DNE 15. 6. 2011

Zastupitelstvo obce na základě zpráv 
a návrhů:
1. schvaluje program veřejného zase-
dání
2. bere na vědomí zprávu o činnosti 
starosty, zastupitelstva obce a kontrolu 
usnesení od posledního veřejného za-
sedání konaného dne 29. 3. 2011. 
3. schvaluje vypořádání hospodář-
ského výsledku z hlavní činnosti obce 
za rok 2010 takto: zisk po zdanění ve 

výši 3.217.060,68 Kč 
převést z účtu 431 
/výsledek hospoda-
ření ve schvalovacím 
řízení/ na účet 432 
/ nerozdělený zisk, 
nerozdělená ztráta 
minulých  let/.  
4. Zastupitelstvo 
obce Huštěnovice 
schvaluje „Závěreč-
ný účet obce Huště-
novice“ za rok 2010, 
včetně zprávy o vý-
sledku přezkoumání 
hospodaření  za rok 
2010 vyjádřením souhlasu s celoroč-
ním hospodařením a to bez výhrad.
5. ruší ke dni 15. 6. 2011 drobnou 
provozovnu při Místním národním 
výboru v Huštěnovicích, která byla 
založena dle zákona č. 72/1970 Sb., ve 
znění platném k datu založení, s před-
mětem činnosti švadleny, stolář, elek-
trikář, radioúdržba, holičství, zedníci, 
tesaři, bednář a kolář, malíři a natěrači, 
kadeřnictví a holičství, kamenosochař-
ství. Současně žádá o výmaz této drob-
né provozovny v podnikového rejstří-
ku. 
6. schvaluje rozpočtové opatření č. 2, 
3, 4/2011.
7. schvaluje rozpočtové opatření č. 
5/2011.
8. schvaluje  příspěvek Sdružení pro 
rozvoj Baťova kanálu ve výši 5 Kč na 
občana a rok.
9. schvaluje smlouvu o zřízení prá-
va odpovídajícího  věcnému břemeni 
na obecních pozemcích p. č. 620/3, 
693, 694/1, 694/2, 694/4, 703/2, 703/3, 
710/3, 711/3 v k.ú. Huštěnovice s fir-
mou E.ON Distribuce a. s. Smlouva se 

zřizuje úplatně, a to za jednorázovou 
úplatu ve výši 5.000 Kč.
10. schvaluje pronájem pozemku p. č. 
482 o výměře 4490 m2 v k.ú. Huště-
novice za 0,50 Kč/m2/rok za účelem 
pěstování luční trávy a sušení sena.  
Smlouva se uzavírá na dobu jednoho 
roku s možností prodloužení. Zastu-
pitelstvo obce pověřuje starostu obce 
podepsáním nájemní smlouvy.
11. schvaluje finanční spoluúčast na
dofinancování projektu „Zlepšování
systému povodňové služby a preven-
tivní protipovodňové ochrany měs-
ta Staré Město a obcí  Staroměstska“ 
z rozpočtu roku 2012.

Aleš Richtr, starosta obce
Bc. Hynek Pres,  místostarosta

USNESENÍ Č. 5
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZA-

STUPITELSTVA OBCE HUŠTĚNO-
VICE, ZE DNE  15. 9. 2011

Zastupitelstvo obce na základě zpráv 
a návrhů:
7) schvaluje program veřejného zase-

Úprava dolního parku

Venkovní posezení ve dvoře KD
Nové vstupní dveře a bezbariérový pří-
stup do  KD Hřbitovní brána se dočkala opravy.
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dání. 
8) bere na vědomí zprávu o činnosti 
starosty a zastupitelstva obce od po-
sledního VZ, konaného 15. 6. 2011 
a kontrolu usnesení. 
9) schvaluje rozpočtové opatření č.6, 
7, 8, 9.

10) schvaluje koupi pozemku p.č. 
1044/29 v k.ú. Huštěnovice o celko-
vé výměře 42 m2. Cena pozemku je 
70Kč/m2. ZO pověřuje starostu sepsá-
ním a podpisem kupní smlouvy.   
11) a) schvaluje dle § 23 odst. 4 záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání v platném znění 
výjimku z počtu žáků na školní rok 
2011/2012 s celkovým počtem 19 dětí, 
který stanovuje vyhláška č.48/2005 Sb., 
§ 4 odst. 3 o základním vzdělávání, 
v platném znění a zavazuje se uhradit 
zvýšené náklady na vzdělávací činnost 
školy ve výši 208 825 Kč.
b) schvaluje dle § 23 odst. 5 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání v platném znění 
výjimku z počtu žáků na školní rok 
2011/2012, který stanovuje vyhláška 
č.14/2005 Sb., § 2 o základním vzdělá-
vání, v platném znění, s celkovým po-
čtem 28 dětí ve třídě.
12) schvaluje výsledek výběrového ří-
zení na úpravu chodníků a osvětlení 
přechodů. 
Vítězná firma PSVS a.s., odštěpný zá-
vod 6 - Morava, 763 62 Tlumačov, 
IČO 452 739 10, s cenovou nabídkou 
1.166.730 Kč. A pověřuje starostu po-
depsáním smlouvy o dílo.
13) schvaluje smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení 
věcného břemene 
na pozemcích p. č. 
107/3 a p.č. 17 v ma-
jetku obce Huštěno-
vice v k.ú. Huštěno-
vice a souhlasu se 

zřízením stavby 
pro paní Adélu 
Šenkeříkovou 
a pověřuje sta-
rostu jejím po-
depsáním.

Aleš Richtr, starosta obce
Bc. Hynek Pres,  místostarosta

USNESENÍ Č. 6
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZA-

STUPITELSTVA OBCE HUŠTĚNO-
VICE, ZE DNE  20. 10. 2011

Zastupitelstvo obce na základě zpráv 
a návrhů:
1)  schvaluje program veřejného zase-
dání. 
2)  bere na vědomí zprávu o činnosti 
starosty a zastupitelstva obce od po-
sledního VZ, konaného 15. 9. 2011 
a kontrolu usnesení. 
3)  konstatuje ověření s ust. § 54 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plá-
nování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve zně-
ní pozdějších předpisů, že 
Návrh územního plánu 
Huštěnovice není v roz-
poru s politikou územ-
ního rozvoje, s územně 
plánovací dokumentací 
vydanou krajem, se sta-
novisky dotčených orgá-
nů a stanoviskem krajské-
ho úřadu 
4)  vydává v souladu 
s ustanovením § 6 odst. 
5 písm. c) stavebního zá-
kona za použití ust. § 43 

odst. 4 stavebního zákona, v souladu 
s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhláš-
ky č. 500/2006 Sb., o územně plánovací 
činnosti, formou opatření obecné po-
vahy Územní plán Huštěnovice.

Aleš Richtr, starosta obce
Bc. Hynek Pres,  místostarosta

Pracovníci obce při ořezu živého plotu

Poslední úpravy urnových míst na hřbitově.

Nový měřič rychlosti.

Nátěr střechy KD provádí pracovník OÚ 
Svatopluk Býček.
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OTÁZKY PRO STAROSTU OBCE

1. Pane starosto, silnice I/55 je 
těsně před dokončením. Nejen ob-
čané ve Staroměstské  a Babické 
ulici se konečně dočkají klidnější-
ho spánku. Ale co neutěšený stav 
chodníků při této vozovce?

Oprava komunikace I/55 se přes 
počáteční problémy blíží ke zdár-
nému konci. Byla provedena úprava 
chodníků u většiny autobusových 
zastávek v obci, prodloužení chod-
níku až do ulice Klínky a osvětlení 
přechodů. Autobusová čekárna u 
Restaurace u Vaverků a chodník 
před sv. Janem Nepomuckým budou 
dokončeny v prosinci. Vše na nákla-
dy obce a jsem přesvědčen, že to byly 
účelně vynaložené prostředky.

Bohužel nebylo možné současně 
opravit zbývající chodníky, protože 
ještě nebyl dokončen projekt  a ne-
ní vydáno stavební povolení na tuto 
opravu. Jelikož tyto chodníky leží na 
pozemcích majitelů přilehlých domů, 
bylo třeba k vydání stavebního po-
volení zajistit souhlas k provedení 
stavby od všech dotčených vlastníků. 
V současné době jsou již podepsány  
všechny smlouvy a musím říci, že to 
nebyl jednoduchý úkol sehnat všech-
ny majitele dotčených pozemků. Ale 
podařilo se a všech cca 60 smluv je 
podepsáno. V současné době jsem 
požádal o vydání stavebního povole-
ní a po jeho vydání požádáme  Státní 
fond dopravní infrastruktury o dota-

ci. Pokud se  tuto dotaci podaří získat, 
budou práce zahájeny již v příštím 
roce. 

2. Na komunikaci I/55 byli vytvo-
řeny dva přechody s ostrůvky. Ne-
bylo by možné vybudovat přechod 
pro chodce i na ulici Sušická mezi 
novinovým stánkem a autobusovou 
zastávkou u Vaverků?

Když jsem sledoval postupující práce 
na opravě komunikace I/55, napadlo 
mě, že by byl  přechod pro chodce 
přínosem a proto jsem tento požada-
vek přednesl projektantovi. Projektant 
stavby prověřil tuto možnost a bo-
hužel zjistil, že není možné provést  
přechod v těsné blízkosti křižovatky. 
Přechod za autobusovou zastávkou na 
Sušice by byl zase nepraktický a cel-

kem zbytečný.

3. V březnu 
byla  Vám a ZO 
předána Petice za 
opravu místní ko-
munikace podél 
farmy Huštěnovice.  
Komunikace byla ve 
velmi špatném sta-
vu už tehdy, natož 
dnes, kdy po této   
komunikaci vede 
objízdná trasa.  

Je pravda, že ob-

jízdná trasa tuto komunikaci ještě 
více zhoršila, ale nemůžeme si naivně 
myslet, že ŘSD nám provede opravu 
této komunikace tak, že položí nový 
asfaltový povrch. Samozřejmě, že 
opravu provedou, ale jen do původ-
ního stavu, což znamená zasypat díry 
recyklátem. A jak víme z minulosti, 
je to pouze řešení dočasné, které však 
situaci s celkově špatným stavem ko-
munikace nevyřeší. Petici podepsalo 
160 občanů obce (celkem je v obci 
810 oprávněných voličů, což zname-
ná, že nejméně každý pátý  volič vyjá-
dřil přání opravit cestu).

Můj názor je, že jde o cestu, která je 
pro obec důležitá. Zaslouží si, aby byla 
kompletně opravena tak, aby mohla 
plně a bezpečně sloužit. Nicméně ten-
to můj názor, sice podpořený silným 
hlasem spoluobčanů vyjádřeným pe-
ticí, je však v zastupitelstvu ojedinělý. 
Proto vyzývám všechny občany, aby 
svůj nesouhlas s nezájmem některých 
zastupitelů, změnit neutěšený stav této 
„polňačky“ na plnohodnotnou komu-
nikaci, vyjadřovali jak na veřejných 
zasedáních zastupitelstva, tak i přímo 
u svých zastupitelů. A věřím, že se 
podaří, aby stále hlasitější požadavek 
občanů na slušnou cestu byl konečně 
prosazen.

4. A co další zničená cesta objízd-
nou trasou v ulici Moravní?Zahájení prací ve Staroměstské ulici

Práce na ostrůvku před prodejnou Renta
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V této ulici je situace jiná, ale také 
špatně řešitelná. Dokud nebude zde 
zrekonstruována kanalizace, která je 
desítky let nefunkční, bude oprava 
této komunikace mrháním finančních 
prostředků, i když by to případně ne-
byly prostředky obce.

5. Mluví se  o chodnících ke hřbi-
tovu a  také parkovišti. 

V současné době je dokončen pro-
jekt a požádal jsem o stavební povo-
lení. Všechny potřebné pozemky pro 
tento projekt jsou již konečně v ma-
jetku obce. Po vydání stavebního po-
volení bude možné tyto chodníky re-
alizovat již v příštím roce. Jistě stojí za 
povšimnutí, že byla provedena úprava 
vstupu hřbitova, opraveno jeho zděné 
oplocení, dále byla vybudována nová 
urnová místa, prodloužen chodník 
v zadní části hřbitova a byla provede-
na úprava zeleně.

6. Na webových stránkách jsou 
nabízeny k pronájmu prostory po 
bývalé lékárně, která občanům vel-
mi chybí.  Je  naděje, pane starosto, 
že bude v obci  opět  lékárna? Máte 
nějaké nabídky  k  pronájmu?   

Prostory po lékárně byly vráceny 
obci 3. 10. 2011. Ihned po předá-
ní jsem podal opakovaný inzerát do 
novin a umístil jej na obecní webové 
stránky a začal jsem aktivně oslovovat 
lékárníky v okolí. Má nabídka zauja-
la pouze jednoho potencionálního 
nájemce a na inzerát se do dnešního 
dne ozval také jeden   vážný zájemce. 
V nejbližší době předložím tyto na-
bídky k posouzení zastupitelům, kteří 
nového nájemce vyberou a lékárna by 
tedy mohla být otevřena již  začátkem 
nového roku.

7. Obec Huštěnovice  má ve vlast-
nictví  dva rodinné domky. Které to 
jsou a co je s nimi zamýšleno?    

Máme zakoupen objekt č. 62 (Ha-
báňovo, vedle lékárny) - s tímto ob-
jektem se počítá, že  v budoucnu bude 
přičleněn ke kulturnímu domu, kde 
by mohlo být vybudováno větší ven-
kovní posezení.

Dále vlastníme objekt č. 110 (Kra-
janovo). U tohoto objektu ještě není 
jasné, k čemu bude využit. Chtěl bych 
touto cestou vyzvat občany, aby před-
nesli návrh, co by podle jejich názoru 
bylo dobré v tomto objektu realizo-
vat.

8. Teď jedna otázka  na tělo. Ob-
čanům je známo, že jako svého ko-
níčka máte myslivost.  Nesly se řeči, 
že pracovníci obce na náklady obce 
u myslivecké chaty odklízeli poře-
zané stromy.  Členové mysliveckého 

spolku se však ohrazují, že to není 
pravda. Mohl byste se k tomu, pane 
starosto, vyjádřit? 

Je třeba si uvědomit, že pozemek 
kolem myslivecké chaty je obecní 
a obec již v minulém volebním obdo-
bí rozhodla tento pozemek revitalizo-
vat a také tuto revitalizaci uskutečni-
la. Nicméně pro myslivce byl původní 
stav vyhovující a již v době, kdy se 
zpracovával projekt na tuto realizaci, 
tj. před několika lety, bylo přislíbe-
no, že veškeré úpravy provede Obec 
Huštěnovice. O pokácené stromy, kte-
ré pracovníci obce uklízeli, projevili 
zájem právě myslivci a za toto dříví  
věnovala Myslivecká společnost Huš-
těnovice - Sušice  na účet Obce Huš-
těnovice výtěžek z prodeje kovového 

odpadu z přístřešku v celkové výši 
9700,- Kč. 

 
9. Postrádáme kříž směrem na 

Babice a ani v areálu farmy není  
kříž.    

Byla získána dotace na opravu sak-
rálních staveb v obci. Na kříž u cyk-
lostezky směrem na Babice, na pře-
místění kříže z areálu farmy a na 
opravu sochy sv. Jana Nepomuckého. 
Kromě sochy sv. Jana Nepomuckého, 
jsou kříže opravovány v dílně. Zpětná 
montáž,  hlavně kříže u cyklostezky  

směrem na Babice, byla pozastavena  
z důvodu, že v těsné blízkosti vede 
objízdná trasa a kříž by tedy mohl být 
poškozen.

Za poskytnutý rozhovor panu sta-
rostovi děkuji. 

Otázky jsem panu starostovi  klad-
la na základě vyposlechnutých  debat 
mezi spoluobčany.V minulém Huště-
novském zpravodaji jsme Vás vybízeli 
k zaslání dotazů, což zatím nikdo ne-
učinil. Nebojte se, starosta odpoví na 
všechno. Lepší by bylo diskutovat na 
veřejném zasedání, ale všichni víme, 
kolik z nás se  zasedání účastní. Chce-
me-li svých požadavků dosáhnout, 
musíme  toto sdělit  našim zastupite-
lům osobně. 

Alena Bazalová

Členové MS při uklízení dříví u chaty
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POPRVÉ  NA OBECNÍM ÚŘADĚ 
V HUŠTĚNOVICÍCH SE ODDÁVALO

Poprvé v historii  obce  v obřadní 
místnosti Obecního úřadu Huště-
novice  si řekli společné ano  novo-
manželé Martina Brázdilová a Roman 
Hastík. Oddávajícím se stal  starosta 
obce Aleš Richtr, který sám měsíc 
před nimi uzavřel sňatek. Svým  ano 
a podpisy do knihy oddací, před zra-
kem matrikářky paní Vladimíry Šur-
mánkové, potvrdili svůj stav. 

Na obecním úřadě v Huštěnovicích 
se nikdy neoddávalo. Na tehdejším 
Místním národním výboru budou-
cí novomanželé museli stvrdit  svůj 
stav podpisem před zrakem předsedy 
MNV.  Poté někdo hned druhý den, za 
týden nebo i za delší dobu měl církev-
ní svatební obřad v kostele.  Z vyprá-
vění je známo, že někteří snoubenci 
dokonce jen si odskočili v pátek večer 

„toto“ podepsat na 
úřad  a v sobotu byla 
svatba v kostele. Tato 
praxe byla ještě za 
předsedování pana Jo-
sefa Sládka. Později se 
oddávalo na úřadech, 
kde byla matrika. Pro 
nás to byla obec Babi-
ce. Nejdříve proběhly  
oddavky na úřadě a  
hned ten den se konal 
církevní obřad v kos-
tele.  V dnešní době 
je platný jak sňatek 
na obci, tak sňatek církevní, takže 
nemusí novomanželé absolvovat oba  
akty.  Přestože v naší obci  matrika 
není, stačí jen účast matrikářky, kte-
rá ověří podpisy.  Takže starosta obce 

Aleš Richtr je prvním starostou, kte-
rý v Huštěnovicích oddával. A to jen 
díky tomu, že  novomanželé Hastíkovi  
si přáli být zde oddáni. 

INVESTIČNÍ  A NEINVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2011:

• Montáž měřičů rychlosti  - 180 tisíc korun
• Oplocení sběrného dvora a  zpevněná plocha dvora – 220 tisíc korun    
• Oprava chodníku před muzeem a  nátěr fasády muzea  - 50 tisíc korun
• Úprava vnitřních prostor muzea 100 tisíc korun
•  Revitalizace návsi a prostoru u myslivecké chaty – 865 tisíc korun celkové náklady, dotace činila 612 tisíc korun 

z Operačního programu životního prostředí, obec hradila 253 tisíc korun.
•  Oprava sakrálních staveb (dva kříže a socha sv. Jana Nepomuckého) – 398 tisíc korun, dotace 279 tisíc korun,  

obec 119 tisíc korun.    
• Rekonstrukce  autobusových zastávek a  nasvětlení přechodů   1.200 tisíc korun, bez dotace
• Oprava veřejného osvětlení + výměna některých dosluhujících svítidel – 70 tisíc korun 
• Zpevněná plocha za přísálím kulturního domu – 104 tisíce korun   
• Výměna hlavních vchodových dveří kulturního domu –  120 tisíc korun    
• Nátěr plechové střechy kulturního domu -  24 tisíc korun  
•  Opravy na hřbitově -  90 tisíc korun. Nová urnová místa, prodloužení chodníku, oprava oplocení, nátěr bran, 

oprava vstupu. 

NA JAKÉ DOTACE OBEC V LETOŠNÍM ROCE DOSÁHLA? 

• Na opravu sakrálních staveb jsme dosáhli na dotaci ve výši  279 tisíc Kč od  Ministerstva pro místní rozvoj.
• Z kulturního grantu Nadace Děti-Kultura-Sport jsme získali 15 tisíc Kč na podporu knihovny. 
•  Z kulturního grantu na podporu zájmové činnosti Nadace Děti-Kultura-Sport jsme získali 10 tisíc Kč na folklor-

ní kroužek
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MLÁDEŽ, JAK JI /NE/ZNÁTE – JSME OPRAVDU TAKOVÍ?

V době objížďky jsme museli být všichni tolerantní a tr-
pěliví. Poznávali jsme, jak jsme  zvyklí na nezbytnost auto-
mobilové dopravy a její výhody pro nás.  Bylo těžké dodr-
žet legislativu a současně zachovat životní potřeby občanů. 
Dopravní inspektorát nám v této oblasti vyšel vstříc a po-
volil vjezd do obce domácí službě Charity, která obsluhuje 
naše seniory a imobilní občany. Jsem za to ráda.  

 Druhou stranou mince jsou však nepřizpůsobiví ob-
čané. Tento článek píšu záměrně a slibuji si od něj, že se 
poučí nejen mladá dvojice z Huštěnovic, která svou neu-
vážeností mohla obec připravit o stovky tisíc finančních 
prostředků. Pominu-li, že porušili několik  zákazových 
značek, které by měl zodpovědný řidič respektovat. Když 
začala dvojice manipulovat s betonovými obrubníky, došla 
mně trpělivost a upozornila jsem je na jejich chování.  Nic 
nerespektovali, až mou výhružku, že zavolám na policii. 
Nebudu ani popisovat, jak nevhodně reagovali.  Chci ne-
jen této dvojici, ale všem neukázněným řidičům vysvětlit, 
co by nás občany  jejich hloupost  mohla stát.

 Při uzavírce silnice I/55 byly stanoveny objízdné tra-

sy. Pokud řidiči jezdí jen po těchto trasách a dojde k jejich 
poškození, může obec uplatnit alespoň částečný nárok na 
jejich opravu. Jestliže však řidiči nadměrně využívají tra-
su, která jako objízdná nebyla určená a dojde k poškození, 
opravu musí zaplatit obec. A to z peněz nás všech! Aby-
chom zbytečně nevyčerpávali obecní rozpočet, snažili jsme 
se zabránit vjezdu do obce mimo objízdné trasy například 
umístěním betonových zábran. Rozmístěné betonové 
komponenty nebyly jen rozmarem zastupitelstva. Snažili 
jsme se jen hospodárně využívat nám svěřené finance. 

 Takže všichni, co jste si zkracovali cestu do obce 
mimo objízdnou trasu nebo jste do obce vjížděli zbyteč-
ně:  „Víte kolik stojí jeden metr asfaltové plochy? Jakou 
délku má spojovací silnice podél fary? Byli byste schop-
ni za svou chybu zaplatit opravu z vlastní kapsy?  Pokud 
máte k tomuto rozumné vysvětlení, ráda si jej vyslechnu 
na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Vezměte si, pro-
sím, z tohoto článečku ponaučení  pro příště a chovejme se 
k sobě slušně.“

Petra Valentová, 
místostarostka obce 

ŘSD a zhotovitel opravy
komunikace I/55 

děkuje všem občanům obce Huštěnovice
za trpělivost 

při této pro Vás důležité opravě.

PRACOVNÍ DOBA NA OBECNÍM ÚŘADĚ HUŠTĚNOVICE

Pondělí: 7.00 – 17.00 hod.    přestávka: 12.00-12.30 hod.  úřední den
Úterý   : 7.00 – 15.00 hod.    přestávka: 12.00-12.30 hod.
Středa  : 7.00 – 17.00 hod.    přestávka: 12.00-12.30 hod. úřední den
Čtvrtek: 7.00 – 15.00 hod.    přestávka: 12.00-12.30 hod.
Pátek   : 7.00 – 13.30 hod.    přestávka: 11.00-11.30 hod.

Žádáme občany, aby chodili vyřizovat běžné záležitosti, jako jsou platby poplatků za odvoz odpadu, 
poplatek ze psů, platba vodného a ověřování podpisů, pouze v úřední dny!!!!

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU
e-mailové adresy Obce Huštěnovice.

Nová adresa:
hustenovice@hustenovice.cz.

Adresa hustenovice@uh.lcz
sice ještě funguje, ale k 1. 1. 2013

bude zrušena.
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. OBČANÉ, TŘIĎTE!
Vážení občané, určitě jste již v médiích slyšeli, že je v parlamentu na stole návrh zákona o odpadech, který řeší úpravu 

maximální výše poplatku za odvoz odpadu. V současné době nesmí být poplatek za svoz odpadu vyšší jak 500 Kč, ale 
návrh zákona počítá až se 100% zdražením. 

Určitě se ani my v budoucnu neu-
bráníme zvýšení poplatku za odpad. 
Jediná cesta jak přispět k tomu, aby 
toto zvýšení bylo co nejnižší je, co 
nejvíce odpad třídit. V naší obci k to-
mu jsou vytvořeny dobré podmínky, 
a přesto se najde mnoho lidí, kteří této 
možnosti nevyužívají. Pokud se však 
nenaučíme odpad třídit všichni, tak 
poplatek bude neustále růst. Je třeba 
se zkrátka naučit, že do popelnice na 
komunální odpad nepatří to, co mů-
žeme vytřídit (sklo, plast, papír). 

V žádném případě by sem neměl 
přijít ani bioodpad. Každý,  kdo má 
možnost, by si měl na svém pozemku 
zřídit vlastní kompost na bioodpad. 
I když na trávu a plevel je umístěn 
vedle sběrného dvora kontejner, tak 
by měl být využíván občany co nejmé-
ně a měli bychom se snažit tento od-
pad likvidovat v rámci svého pozem-

ku, protože odvoz tohoto 
kontejneru není zrovna 
levný a tak se tento od-
voz promítá do celkové-
ho poplatku za svoz.  Do 
tohoto kontejneru v žád-
ném případě nepatří ani 
větve stromů.  Větve stro-
mů sice zatím obec není 
schopna likvidovat, ale 
uvažujeme do budouc-
na o pořízení drtičky na 
sběrný dvůr. 

Také do komunálního 
odpadu rozhodně nepat-

ří žádné elektrospotřebiče a to ani ty 
drobné. Všechny vysloužilé elektro-
spotřebiče můžete uložit bezplatně na 
sběrném dvoře.

Dále je třeba upozornit neukázněné 
občany, kteří pohazují plastový odpad 
v pytlích vedle kontejnerů. Tyto pytle 
sem nepatří, lze je uložit na sběrný 
dvůr. 

Na přání obyvatel ulice 
Předbraní byl na sběrné mís-
to poblíž této ulice umístěn 
kontejner na sklo. Jelikož se 
toto sběrné místo nachází 
v blízkosti domů, žádáme 
občany, aby zde sklo ukládali 
pouze v denní dobu!

 Jistě jste si při procházce 
kousek za vesnicí všimli, že 
např. u některého z remízků 
nebo kousek za fotbalovým 

hřištěm narazíte na spoustu černých 
skládek. Odpad je všude kolem obce 
a to i takový, který lze uložit zdarma 
na sběrném dvoře. Je nepochopitelné, 
proč občané nevyužijí, často zdarma, 
sběrný dvůr a riskují mnohatisíco-
vou pokutu….. V letošním roce do-
šlo k navýšení počtu kontejnerů na 
sběrných místech. Žádáme občany, 
aby udržovali pořádek jak u sběrných 
míst, tak i v celé obci. Chceme-li žít 
v čisté obci, musí se o to zasloužit kaž-
dý z nás.

Poplatek za svoz odpadu  je mož-
né platit převodem z účtu na č. ú . 
5223721/0100 u Komerční banky 
Uherské Hradiště s vyznačením vari-
abilního symbolu, kterým bude číslo 
popisné, vyznačením specifického
symbolu, kterým bude počet osob za 
které je placeno a s vyznačením jmé-
na a příjmení osoby ve zprávě pro pří-
jemce.

Aleš Richtr, starosta obce

PŘEHLED NÁKLADŮ ZA SVOZ ODPADŮ ZA POSLEDNÍ 3 ROKY
Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011

Poplatek na občana 400 Kč 400 Kč 500 Kč
Reálný náklad na občana 654 Kč 688 Kč 694 Kč
Celkové náklady na svoz odpadu 654 877 Kč 688 168 Kč 694 681 Kč
Poplatky vybrány od občanů 444 337 Kč 475 418 Kč 521 327 Kč
Doplatek obce 210 540 Kč 212 750 Kč 173 354 Kč
Doplatek celkem za poslední 3 roky                                                       596 644 Kč

Zde je vidět kolik peněz z obecního rozpočtu je doslova odvezeno na skládku. Pokud se nám podaří snížit doplatek 
obce za svoz odpadu, zůstane více prostředků na investiční akce. Každý z nás si musí uvědomit, že čím více bude třídit, 
tím více ušetříme všichni.

Rok 2011 je vypočten dle skutečných nákladů za 9 měsíců a náklady za celý kalendářní rok jsou tedy zkalkulovány 
předběžně.

Nově vybudované oplocení sběrného dvora
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Sběrný dvůr
Provozní doba: středa 15-17 hod. Sobota 9-11 hod.
19. listopadu 2011 sběrný dvůr uzavřen /hody/.
26. listopadu 2011 bude naposled v letošním roce otevřen 
sběrný dvůr.  
24. března 2012 znovuotevření sběrného dvora.

Termíny splatnosti poplatků
Svoz odpadu za 2. pol. 2011  do  30.září 2011!!! 
Stále někteří občané  nemají poplatek  uhrazen!
Vodné za 2.  pol. 2011  do 16. listopadu 2011
Svoz odpadu za 1. pol. 2012  do  30. března 2012 
Svoz odpadu za 2. pol. 2012  do  30. září  2012
Poplatek za psa za rok 2012   do  30. května 2012 

Předběžné termíny veřej-
ného zasedání

O termínech veřejného zasedání 
budete včas informováni na úřední 
desce obce. 

Je možné, že se termín ještě změní. 
15. 12 .2011 začátek v 18 hodin
15. 03. 2012 začátek v 18 hodin
14. 06. 2012 začátek v 18 hodin
13. 09. 2012 začátek v 18 hodin
13. 12. 2012 začátek v 18 hodin

Označení domů číslem 
popisným

Upozorňujeme občany, že každý 
majitel domu je povinen označit svůj 
dům číslem popisným. Neztěžuj-
me práci poštovním doručovatelům 

a řádně své domy označme. V pří-
padě Vašich zdravotních komplika-
cí usnadníte záchranářům orientaci 
v obci a získáte pro sebe drahocenné 
minuty, které vám mohou zachránit 
život.

Zimní údržba
Blíží se zima a tak připomínáme ob-

čanům, že pokud budou parkovat na 
komunikacích a chodnících, nebude 
moci být v těchto ulicích sníh řádně 
odklizen a případné stížnosti proto 
nebudou vyslyšeny. V loňském roce 
byl problém zejména v ulici Dvořiště 
a Ke hřišti. 

Pronájem nebytových 
prostor

Obec Huštěnovice nabízí k proná-

jmu nebytové prostory bývalé lékárny. 
Prostor je umístěn v přízemí kultur-
ního domu,  vedle hlavní komunikace 
směr Zlín. Jedná se o 148 m2. V pří-
padě zájmu napište svůj záměr s před-
stavou, jak byste chtěli prostor využít, 
spolu s nabídkou na výši nájemného 
na email: hustenovice@hustenovice.
cz.

2. ročník lyžařského zájezdu 
do Ski areálu Kohútka

21. ledna 2012 se uskuteční druhý 
lyžařský zájezd do Ski areálu Kohút-
ka, který pořádá Obec Huštěnovice. 
Přihlásit se můžete v kanceláři obec-
ního úřadu a současně zaplatit účast-
nický poplatek, který čini 150 Kč na 
osobu. Děti do 10 let zdarma.

V poslední době jsem zaregistroval 
počet žádostí s tím,  aby se obec sta-
rala ve zvýšené míře o úklid v obci. 
Obecní úřad by byl schopen všem 
těmto žádostem vyhovět za předpo-
kladu, že bychom navýšili počet za-
městnanců údržby. Je však třeba si 
uvědomit, že prostředky vynaložené 
na jejich zaplacení mohou být dale-
ko účelněji využity na investiční akce 
a různé opravy. Když se projdete obcí, 
uvidíte například, kolik chodníků by 
si zasloužilo výměnu dlažby. Obec by 
se proto měla postarat především o to, 
aby  pracovníci obce  prováděli opravy 
chodníků, cest, údržbu parků a obec-
ních nemovitostí. O běžný úklid by 
se měl postarat každý z nás. K tomu, 
abychom měli obec čistou a krásnou, 
by měli přispět všichni obyvatelé 
obce a nejen čekat, až to za nás někdo 
udělá. Například před svým domem  
jednou za čas pozametat a posekat 
trávník. Mám ještě v živé paměti, že 
v sobotu bývalo na dědině běžné, že 

Čistota a pořádek v obci
lidé prováděli úklid před svým do-
mem. A také bývalo dobrým zvykem 
odklidit si vlastními silami sníh před 
svým domem. Nebo u hlavní silnice 
ostříhat živé ploty. Někteří z vás to 
dělají zcela samozřejmě sami od sebe 
i nadále, ale je vás  málo a každý by si 
z vás měl vzít příklad. 

To samozřejmě neznamená, že tyto 
práce nebude obecní úřad nadále 
provádět, ale musíme si uvě-
domit, že v jeden moment 
nemůže být hotovo všechno. 
Když v noci napadne větší 
množství sněhu, tak prioritou 
obecního úřadu je uklidit sníh 
na autobusových zastávkách,  
chodník k vlakovému nádra-
ží, před obchodem, obecním 
úřadem, příjezdovou cestu 
ke školce, na cyklostezce na 
Babice a poté teprve  může-
me pokračovat na odklízení 
ostatních chodníků. 

Stříhání živých plotů  zabere celý tý-
den a pokud v průběhu prací několik 
dní prší, pak se může stát, že někde 
bude zeleň přerostlá. Bylo by nejlepší, 
kdyby každý,  v rámci svých možnos-
tí, přiložil ruku k dílu. Vždyť krásná 
a čistá obec není vizitkou pouze obec-
ního úřadu, ale  každého z nás.

Aleš Richtr, starosta obce

Udržovaná předzahrádka na dolním konci.
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KDY POTŘEBUJEME STAVEBNÍ POVOLENÍ
Úvodem je třeba říci, že při povolování 

staveb musí stavební úřad vždy přihlédnout 
ke konkrétní situaci, stavbě, její velikosti  
a jejímu umístění na pozemku, vzdálenos-
ti od hranice pozemku a dalším skutečnos-
tem, takže není možné vypracovat jakýsi 
univerzální návod použitelný pro všechny 
situace. Nebudu tedy v tomto článku vy-
jmenovávat konkrétní paragrafové znění 
zákona nebo prováděcích vyhlášek, ale 
chtěla bych občanům Huštěnovic  usnad-
nit základní orientaci ve stavebním zákoně 
s tím, že složitější případy je potřeba kon-
zultovat na stavebním úřadě v Uherském 
Hradišti. Fomuláře jednotlivých  žádostí je 
možné si vyzvednout na Stavebním úřadě 
osobně nebo na internetových stránkách 
města na adrese http://www.mesto-uh.cz/
Folders/36696-1-Stavebnictvi.aspx.

Co tedy dělat, když:
Chci si postavit plot – stavba plotu ne-

vyžaduje stavební povolení ani ohlášení, 
postačí tzv. „územní souhlas“. 

Je tedy  třeba vyplnit formulář s názvem 
„Oznámení o záměru v území“  a doložit 
následující doklady:

• doklady prokazující vlastnické právo 
• jednoduchý technický popis a přísluš-

né výkresy,  které nemusí zpracovat opráv-
něný projektant

• souhlasy sousedů, případně 
spoluvlastníků pozemku či opráv-
něných z věcného břemene, tyto 
souhlasy musí být rovněž vyznače-
né v situačním výkresu

Chci si postavit hospodářkou 
stavbu, přístřešek pro auto – pokud 
se jedná o nepodsklepenou stavbu 
do 25 m2 a do 5 m výšky, nebudou 
zde pobytové místnosti ani nebude 
sloužit k ustájení zvířat a splní další 
náležitosti,  postačí rovněž vyplnit 
formulář s názvem  „Oznámení 
o záměru v území“ a doložit stej-
né doklady jako u oplocení.

Chci vybudovat vodovodní, 
kanalizační či jinou přípojku 
– pokud je délka přípojky do 50 m, posta-
čí rovněž územní souhlas a je tedy opět 
třeba vyplnit formulář  „Oznámení o zá-
měru v území“ a doložit stejné doklady 
jako u oplocení a navíc vyjádření správců 
jednotlivých inženýrských sítí, tj. SVK a.s., 
Vodovod Babicko, E.ON Česká republika, 

RWE Jihomoravská plynárenská a Telefo-
nica O2. 

Pokud bude přípojka umístěna v obec-
ním pozemku, je třeba s obcí uzavřít tzv. 
„Smlouvu o právu provést stavbu“, po-
kud bude přípojka u hlavní silnice a bude 
zasahovat do pozemku Ředitelství silnic 
Zlínského kraje, je třeba jednat  s touto or-
ganizací.

Chci ve stávajícím rodinném domě 
provést stavební úpravy, vybudovat pod-
kroví – u těchto složitějších staveb je po-
třeba především trojí vyhotovení projekto-
vé dokumentace zpracované oprávněným 
projektantem a opatřené veškerými náleži-
tostmi vyžadovanými stavebním zákonem 
a prováděcími vyhláškami a samozřejmě je 
třeba doložit vlastnické právo stavebníka. 

Pro další postup stavebního úřadu je 
rozhodující velikost stavby:

- v případě, že se jedná o dům do 150 
m2, postačí tzv. „ohlášení stavby“ – for-
mulář „Ohlášení stavby, stavební úpravy 
a změny stavby“ a je třeba doložit doklad  
o skutečnosti, že o svém záměru stavebník 
informoval vlastníky sousedních pozemků 
a staveb na nich, včetně data poskytnutí 
této informace – tedy  podpisy sousedů, že 
byli informováni o té které stavbě  a k ja-
kému datu. 

-pokud je stavba větší než 150 m2, spadá 
do režimu stavebního povolení – formulář 
„Žádost o stavební povolení“. U staveb-
ního povolení není třeba dokládat podpisy 
sousedů, sousedé budou účastníky řízení, 
které stavební úřad povede a budou sta-
vebním úřadem obesláni.

Chci provést přístavbu nebo nástav-
bu stávajícího rodinného domu – platí 
to, co v předchozím případě stavebních 
úprav rodinného domu, tedy především je 
třeba projektová dokumentace, vlastnické 
právo stavebníka a opět ohlášení či staveb-
ní povolení podle velikosti stavby s tím, 
že ohlášení či stavebnímu povolení musí 
předcházet tzv. „umístění stavby“, které lze 
provést územním souhlasem nebo územ-
ním rozhodnutím. Tady je nutné konzulto-
vat konkrétní stavbu se stavebním úřadem, 
co bude jednodušší, výhodnější, kratší, co 
je potřeba konkrétně doložit apod. (na-
příklad u nástavby bude pravděpodobně 
potřeba vyjádření fimy E. ON Česká re-
publika).

Chci stavět novostavbu rodinného 
domu – zase platí to, co už bylo řečeno 
výše, tedy projektová dokumentace, vlast-
nické právo, opět rozdělení na stavby do 
150 m2 a nad 150 m2 a  potřeba tzv. „umís-
tění stavby“. Konkrétní stavbu je tedy 
třeba konzultovat se stavebním úřadem. 
U novostavby rodinného domu se vždy 
provádějí přípojky inženýrských sítí, bude 
tedy třeba vyjádření jednotlivých správců 
inženýrských sítí. „Smlouva o právu pro-
vést stavbu“ v případě, že přípojky budou 
umístěny v obecním pozemku a v případě 

budování nového sjezdu na míst-
ní komunikaci tzv. „Rozhodnutí 
o zřízení sjezdu“, které vydává 
obec. 

V případě, že chce stavebník  
stavět svépomocí, musí zajistit tzv. 
„stavební dozor“ – formulář „Do-
hoda mezi stavebníkem a staveb-
ním dozorem“, u stavby pro byd-
lení je třeba zajistit odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím 
– formulář „Dohoda mezi sta-
vebníkem a stavbyvedoucím“. 
Jednotlivé formuláře lze stáhnout, 
jak už bylo napsáno v úvodu, z in-
ternetových stránek Městského 
úřadu Uherské Hradiště. 

Je možné provádět na rodinném domě 
nějaké práce „bez stavebního úřadu“? 
Ano, veškeré udržovací práce jako např. 
výměnu střešní krytiny včetně laťování, 
opravu omítek, podlah, výměnu dlažby, 
obkladů a zařizovacích předmětů v kou-
pelně apod.

Ing. Helena Štolhoferová

Autobusová zastávka v „novém kabátu“ 
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Společenský život v obci
V letošním roce zaznamenal vzestup společenský život 

v obci. Nemalou měrou k tomu přispěli členové Muzej-
ního spolku a členové zahrádkářského svazu. Otevření 
samotného muzea vyžadovalo od občanů jejich volný 
čas a jejich pracovité ruce. Dílo se však zdařilo a s jeho 
otevřením dostal spád i společenský život v obci. Také 
založení dětského tanečního kroužku nám v budouc-
nu pomůže oživit kulturní tradice. Rovněž sport začíná 
více prorůstat do povědomí místních. Stěžejním spor-
tem je u nás stále  kopaná a jak je vidět, této skutečnosti 
se přizpůsobuje i něžné pohlaví. Za všemi úspěchy však 
stojí jednotlivci. Obětaví občané, kteří svůj volný čas 
věnují ve prospěch nás všech. Dříve byl na vesnici no-
sitelem kulturního a společenského života místní „pan 
řídící“ – učitel školy. Dnes však v pedagogickém sboru 
základní školy není ani jeden místní pedagog.  Proto se 
musíme o udržení společenského života v obci snažit 
postarat sami.   Těm, kteří se do veřejného života letos 
aktivně zapojili, děkuji a ostatní zvu mezi nás. Přijďte 
a představte nám svoje nápady, ukažte nám svou šikov-
nost, dejte podněty k dalším činnostem, které by ostatní 
mohly zajímat. Vždyť je ještě spousta oblastí společen-
ského života, které by si pozornost určitě zasloužily.

Petra Valentová, místostarostka obce

Dětský folklorní soubor 

Děcka před vystoupením u Muzea Huštěnovice.

Beseda s důchodci
Letošní Beseda s důchodci  se uskutečnila 5. května 

2011. V kulturním programu vystoupily děti z místní 
základní a mateřské školy a předvedly co všechno umí. 
Jejich vystoupení nebralo konce. Našim starším spolu-
občanům se program velice líbil.  

Starosta  Aleš Richtr  a zastupitelé obce  blahopřá-
li  jubilujícím spoluobčanům  a předali pozornost od 
obce.  Bc. Petr Malenovský, člen zastupitelstva obce,  se 
snažil důchodce svou přednáškou varovat před zloději 
a  jak si mají chránit svůj majetek. Za Policii ČR nabídl 
pomoc při řešení takových případů.  Také poutavá  lé-
kařská přednáška MUDr. Štěpána Ondrůška  všechny 
velice zaujala. 

28. února 2011,  kdy jsme se poprvé sešli, začal 
fungovat náš dětský huštěnovský soubor. Scházíme 
se každý čtvrtek. Je nás 20 dětí a je nám 5 až 10 let. 
Naší vedoucí je Martina Kolajová z Uherského Hra-
diště. Několikrát jsme už vystupovali doma v Huš-
těnovicích a také v Uherském Hradišti na akci „Den 
skautů“ s pásmem country tanců. Nyní se již věnuje-
me folkloru a pomalu se připravujeme na slavnost-
ní vánoční vystoupení s pásmem „AVE MARIA“, ve 
spolupráci s folklorním souborem Cifra z Uherské-
ho Hradiště. Uskuteční se v neděli 18. prosince 2011 
u Muzea Huštěnovice. Věříme, že nás přijdete pod-
pořit a podívat se, čemu jsme se naučili.

Za tanečníky vedoucí Bc. Martina Kolajová

Zaplněný sál našimi staršími spoluobčany. Starosta Aleš Richtr blahopřeje p. Josefu Gabrielovi.
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Ať je jaro, léto, podzim, zima,
v naší školce je vždy príma…  
Starý školní rok 2010/11 je už sice za námi, ale 

přesto se ho ještě pokusíme v krátkém ohlédnutí 
zhodnotit. Po prázdninách jsme zahájili provoz re-
konstruované školní kuchyně, kde došlo k výměně 
téměř veškerého zastaralého provozního vybavení 
a opravě sprchy s toaletou pro zaměstnance. 

Díky těmto nemalým finančním nákladům, zamítnuté
dotaci  z „Nadace děti, sport, kultura“ a škrtům v roz-
počtu na provoz celého subjektu, se nám již nepodařilo 
zprovoznit a dovybavit  třídu pro pohybové aktivity v pří-
zemí. Přesto se  interiér mateřské školy v rámci možnos-
tí modernizuje a přizpůsobuje dětským potřebám. Do 
herny byla zakoupena dětská sedací souprava, v ložnici 
vyměněna polovina lehátek s lůžkovinami a matracemi. 
Neustále průběžně doplňujeme a obnovujeme pomůcky 
a hračky pro pedagogicko-výchovnou činnost. Po získá-
ní dotace obecního úřadu z evropských fondů se poda-
řilo vysadit zeleň na školním dvoře a zahradě MŠ. Byly 
předlážděny nebezpečné chodníky a demontována stará 
pergola. Je ale potřeba průběžně pokračovat v opravách 
ostatních popraskaných betonových ploch v areálu školy, 
na školní zahradě dokončit  rekonstrukci  pergoly s po-
sezením pro venkovní činnosti s dětmi, udělat  nezbytné 
zastínění  a obložení pískoviště s opravou zdiva a podla-
hy v altánu a skladu hraček. Tyto a další požadavky po-
stupně předkládáme, na základě potřeb dětí a pravidelně 
prováděných revizí,  našemu zřizovateli. Věříme, že i přes 
omezené finanční možnosti budou  v co největší míře ná-
sledně zahrnuty do rozpočtu obce. 

Ve školním roce 2010/11 bylo zapsáno do Mateřské ško-
ly v Huštěnovicích 25 dětí. Z následujícího přehledu spo-
lečných aktivit je zřejmé, že se děti v naší mateřince určitě 
nenudí a školka jim má co nabídnout:
-  Slavnostní zahájení školního roku  v obřadní síni OÚ

-  Podzimní vycházka do přírody k Fífartu se sběrem pří-
rodnin a k soukromému rybníku Mokřad s pozorová-
ním rybolovu

-  „Drakiáda“ společně s dětmi Základní školy v Huštěno-
vicích na fotbalovém hřišti

-  Vycházka s ekologickým zaměřením –  ke kontejnerům 
a sběrnému dvoru

-  „Hrajeme si s pohádkou“ – kulturní program pro děti 
MŠ v kině Hvězda v Uh. Hradišti

-  „Hvězdička betlémská“ – vánoční koncert s Míšou No-
vozámskou

-  Vánoční jarmark v Uherském Hradišti – ukázka tradič-
ních vánoc ( živý betlém, lidová řemesla a výrobky)

-  „U vánočního stromu“ –  vystoupení dětí MŠ před obec-
ním úřadem 

-  Když Mikuláš naděluje – mikulášská nadílka ve spolu-
práci s dětmi ZŠ

-  Mikulášská nadílka  v prodejně Jednoty v Huštěnovicích  
( sponzorské mikulášské balíčky) 

-  Vánoce v MŠ – dopis Ježíškovi, pečení cukroví, výroba 
ozdob a dárečků, vánoční tvoření s rodiči, zdobení stro-
mečku ve třídě, nadílka

-  Zdobení stromečku pro ptáčky před mateřskou školou
-  Vánoční koledování s obchůzkou po obci
-  Jedeme do ZOO – výchovný koncert s písničkou pro ZŠ 

a MŠ
-  Návštěva dětí MŠ ve třídě prvňáčků  před blížícím se 

zápisem do ZŠ
-  Dětský karneval ve spolupráci se ZŠ a paní Taťánou  

Smětákovou
-  Plavání předškoláků – zahájení pololetního kurzu pro 

děti z MŠ a ZŠ
-  Divadlo plné kouzel – divadelní představení pro děti s  

hercem Slováckého divadla p. Šulajem
-  „Pinochio“ – dětské představení známé pohádky v Klu-

bu kultury v Uherském Hradišti
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-  Prodejní výstava knih ve spolupráci s nakladatelstvím 
Svojtka

-  Návštěva v místní knihovně – krátké hraní a vypůjčení 
knihy dle výběru dětí s četbou na pokračování ( Kvak 
a Žbluňk)

-  Oslava Dne matek v mateřské škole – vystoupení pro ro-
diče 

-  Vystoupení dětí na besedě s důchodci
-  „Budka“ – loutkové představení v MŠ ( společně s dětmi 

ZŠ)
-  Tajný ostrov s pokladem - oslava Dne dětí na zahradě MŠ 

– mlsání s cukrovou vatou u sponzorů manželů  Gajdo-
šíkových

-  Společné focení dětí MŠ a ZŠ u příležitosti ukončení 
školního roku

-  Školní výlet  lodí Morava po Baťově kanálu s návštěvou 
Hřebčínu v Napajedlech

-  Knihovna v Huštěnovicích – druhá návštěva za účelem 
vrácení vypůjčené knihy 

- Den plný her na zahradě MŠ na závěr školního roku
-  Slavnostní loučení se sedmi předškoláky – předávání vy-

svědčení, obrázků od kamarádů, pamětních listů a upo-
mínkových knih s malým pohoštěním, připraveným ko-
lektivem zaměstnanců MŠ

Z nadstandardních aktivit naše škola nabízela oblíbe-
ný kroužek keramiky, který ve spolupráci s Domem dětí 
a mládeže Šikula v Uherském Hradišti  vedla nová kera-
mička p. Nošťáková a některá ze svých vydařených umě-
leckých dílek budou děti nabízet i na připravovaném vá-
nočním jarmarku v Muzeu v Huštěnovicích.

Ve 2. pololetí jsme začali společně  se základní školou 
jezdit do nově otevřeného Aquaparku v Uherském Hra-
dišti, kde probíhala výuka plavání pro předškolní děti. 
Jako velkou výhodu naší jednotřídní MŠ vidíme v tom, že 
výuky se mohou účastnit děti již od tří let a má návaznost 
již od první třídy v základní škole. Tato pohybová aktivita 
je mezi rodiči i dětmi velmi oblíbená a vyhledávaná, což se 
odrazilo i v závěrečném hodnocení na „mokrém vysvěd-
čení“ v získaných dovednostech a návycích.

Špatná výslovnost se objevuje u většiny příchozích dětí. 
Proto i nadále spolupracujeme  při provádění depistá-
ží a v poskytování odborného poradenství s logopedkou 
Mgr. I. Chudobovou. Nadále úzce spolupracujeme s Peda-
gogicko-psychologickou poradnou  v Uherském Hradišti 
a základní školou,  při  testování školní zralosti a přípravě 
budoucích školáků. Na rozvoj zejména grafomotorických 
schopností  se chceme zaměřit v naší pedagogické práci 
v příštím školním roce 2011/12. 

Věra Veselá, vedoucí učitelka MŠ Huštěnovice

Starosta obce Aleš Richtr přivítal   prvňáčky 
se svými rodiči v obřadní místnosti obecního 
úřadu. Učitelka mateřské školy Věra Veselá  
představila  pět nových prňáčků – Simonku 
Vavřeníkovou, Adélku Dobešovou, Andrejku 
Trmalovou, Josefa Daňko a Jakuba Cirhana. 
Dětem se představila jejich nová třídní učitelka 
Jitka Polášková, od které dostaly kytičku. Dárek 
každoročně děti obdrží od Českého červeného 
kříže, letos z rukou Jitky Šuranské a od DV Jed-
nota.  Ten jim předala paní Marie Březinová. 
Na závěr prvňáčkům  starosta obce Aleš Rich-
tr popřál  co nejveselejší vstup do první třídy 
a pro jejich rodiče předal šekovou poukázku 
v částce tisíc korun na nákup školních potřeb.

Zahájení školního roku



HUŠTĚNOVSKÝ
ZPRAVODAJ

16

Vážení rodiče, vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás pozvat 9. prosince 2011 na Den otevřených dveří do 
naší  školy. Je to  jedinečná  příležitost podívat se do vyučování v naší malotřídní škole.

Těší se na Vás žáci a pedagogové Základní školy Huštěnovice.

Huštěnovský zpravodaj vychází  dvakrát ročně, 
proto si ještě dovolíme  připomenout  starší  akce.

Několik šikovných děvčat společně s místní kni-
hovnou  připravilo 10. dubna 2011  velikonoční vý-
stavu v obřadní místnosti obecního úřadu.   Návštěv-
níci obdivovali výrobky keramického kroužku dětí 
z mateřské školky a ze základní školy.  Svými pracemi 
se pochválila i děvčata z kroužku  paličkování Luc-
ka Kraváčková, Julie Tomaštíková, Monika  Šťastová 
a Anička Smětáková.  Velikonočně nás naladily kras-
ličářky paní Slobodanka Kolajová a paní Eva Temelo-
vá.  Košíkářka Hana Špalková pletla s dětmi, ale i do-
spělými hochy,  velikonoční žíly.  Nechybělo  medové 
pečivo, jidáše a hlavně velikonoční beránek. Výstava 
se vydařila, navštívilo ji mnoho místních, ale i přes-
polních návštěvníků. 

Slavnosti vína v Uherském 
Hradišti

Letošní devátý ročník Slavností vína a otevře-
ných památek se účastnilo 47 krojovaných z naší 
obce, v čele s místostarostou Hynkem Presem. 

Nádvoří Staré radnice každoročně je centrem pro 
obce mikroregionu Staroměstsko, kde naše obec 
Huštěnovice se reprezentovala stánkem s občer-
stvením. Možná příští rok  se zúčastní kulturního 
vystoupení také náš nově založený dětský folklorní 
kroužek Děcka z Huštěnovic. 

Starosta obce Aleš Richtr a zastupitelstvo obce 
děkují všem občanům a dětem za účast a repre-
zentaci obce. 

Vítání občánků
Nové občánky Huštěnovic se svými rodiči 

a dalšími rodinnými příslušníky přivítala v ob-
řadní místnosti OÚ Edita Šímová. Přivítala rov-
něž starostu obce Aleše Richtra, kterému před-
stavila děti Josefa Maňáska, Ondřeje Maňáska a  
Adélu Škrabalovou.

Ke všem přítomným promluvil také starosta 
obce a rodiče pro své děti převzali  z jeho ru-
kou dárkovou poukázku v hodnotě tisíce korun 
a dalších  3000 korun obdrží po nástupu do Zá-
kladní školy Huštěnovice.  O hudební doprovod 
se postarala Veronika Škrabalová, s kulturním 
pásmem vystoupila děvčata ze základní školy.

Velikonoční výstava
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V posledních letech, kdy se zvyšují nároky na vzdělání 
dětí, se do popředí dostávají otázky týkající se malotříd-
ních škol a dětí, které se zde vzdělávají.  Poskytují malo-
třídní školy skutečně stejnou příležitost k výchově a vzdě-
lávání dětí, jako prvních pět ročníků plně organizované 
školy? Jaké jsou jejich výhledy do budoucnosti?  

Výsledky České školní inspekce hodnotí práci na malo-

třídních školách kladně.  Malotřídky vedou žáky k větší 
samostatnosti, lepší individuální přístup k žákům, fungu-
je lepší spolupráce školy s rodiči dětí. Žáci se umisťují na 
předních místech v soutěžích a stávají se žáky víceletých 
gymnázií. Žáci a učitelé malotřídních škol přispívají svými 
aktivitami pozitivně k rozvoji života na vesnici. I přes tato 
fakta se huštěnovská škola dostala  počtem dětí, které ji na-
vštěvují, na  pomyslnou hranici  a vyvstala otázka „Zavřít 
nebo nezavřít“.

SOUČASNOST MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL 
 Na svolané  mimořádné schůzce se sešli rodiče, zastupi-

telé a pedagogové ZŠ a MŠ.  Učitelky prezentovaly výsledky 
své práce. Také starosta obce Aleš Richtr a zastupitelé obce 
seznámili rodiče se svým stanoviskem, za jakých podmí-
nek bude možno školu zachovat.  Z dlouhé tříhodinové 
debaty  se vykrystalizoval požadavek  rodičů  - prodloužit 
dobu pobytu dětí  ve školní družině a zajistit hlídání dětí 
ve školce v době čerpání dovolené pedagogů. O tom bude 
jednat starosta se zástupci školy a školky a budou se snažit 
najít řešení. 

 Jsem ráda, že přes čtyřicet rodičů si udělalo čas a při-
šlo vyjádřit svůj názor na existenci školy v Huštěnovi-
cích. Vždyť každá obec chce mít vše, co k životu patří. 
Tedy i vlastní školu, v níž spatřují pokračování svého díla 
v místní další generaci. 

Marie  Pížová, ředitelka ZŠ

 Je podzim a k zasednutí do lavic zavolal žáky nový 
školní rok. V naší škole je zapsáno 19 dětí, které navště-
vují 1.- 5. ročník. Nastoupila k nám  nová paní učitelka, 
která tu bude učit po dobu nemoci paní ředitelky. Jme-
nuje se Eva Horňáková a učí holky ze 4. a 5. třídy. Paní 
učitelka  Marie Pížová  vyučuje 2. a 3. třídu a s novými 
prváčky se základy čtení, psaní a počítání učí Jitka Poláš-
ková, která je zároveň vychovatelkou ve školní družině.

V letošním roce jsou nově připraveny pro děti a jejich 
rodiče programy na odpoledne, kde si můžeme popoví-
dat, vyrobit si společně nějaké předměty a hlavně propo-
jit více spolupráci mezi školou a rodiči. V říjnu jsme si 
vyrobili dýňové skřítky, kteří pak zkrášlili prostor před 
školou. V listopadu připravujeme týden zdravé stravy, 
pokrmy z jablek a pro rodiče „čajový dýchánek“.

Novinkou bude setkání předškoláků a jejich rodičů 
ve škole s paní učitelkami v „předškoličce“. Zde se děti 
a rodiče seznámí s prostředím školy, do které budou po 
velkých prázdninách chodit. Předvedeme rodičům, co asi by dítě mělo zvládnout  - jaké dovednosti by mělo mít osvojené. 
To vše hravou a nenásilnou formou. Rodiče poznají i paní učitelky, které jejich děti budou učit.  Připravujeme vánoční 
dílničky a besídku, společně při koledách rozsvítíme stromeček před obecním úřadem. Ještě bych chtěla připomenout, 
že naši školu v červnu opustilo 9 žáků. Všem přejeme na nových školách hodně kamarádů a samozřejmě skvělé studijní 
výsledky.                                 Jitka Polášková

Co se děje ve školních lavicích?

Žáci s paní učitelkou Evou Horňákovou
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Výlet do Chřibů
Letos nám podzim dopřál krásné slunečné počasí. Slu-

níčko lákalo k vycházkám do přírody. Naplánovali jsme si 
výlet do Chřibů  v sobotu 1. října 2011. Jela s námi paní 
zástupkyně Mgr. Marie Pížová. Ráno jsme se sešli před 
školou  v  7.30 hodin. V cestě jsme pokračovali autobu-
sem  do Starých Hutí. Doprovázel nás  průvodce Tomáš 
Pjevič.  Procházka přírodou začala krásným lesem, občas 
jsme procházeli vysokou travou. Cestou jsme pozorovali 
krásnou krajinu, zahlédli jsme i některá zvířata. Celkem 
jsme ušli asi 17 km. Domů jsme přijeli až k večeru. Výlet 
se nám moc líbil, těšíme se na další.  

Natálie Habáňová

Muzejní spolek připravil na 17. září 
ochutnávku burčáku, ve spolupráci 
s Českým zahrádkářským svazem. 
Dětem jsme  předvedli moštování 
ovoce. Když jsme plánovali tuto akci, 
netušili jsme, jaký bude ohlas. Naším 
záměrem bylo přichystat našim spo-
luobčanům příjemné odpoledne a byli 
jsme mile překvapeni hojnou účastí. 

Na  úvod  velkému počtu přihlí-
žejících zatancoval místní folklorní 
kroužek  „Děcka z Huštěnovic“, s ve-
doucí  Martinou Kolajovou.  A jen tak 
mimochodem, slečna Martina dojíždí 
každý týden za našimi malými taneč-
níky  bez nároku na mzdu. To se dnes 
už tak moc nevidí.

A že  bylo veselo, to dokládá proda-
ných sto litrů burčáku a dětem se rozdalo zdarma padesát 
litrů jablečného moštu.  Jak jim bylo potom, to nevíme. 
Byla připravena grilovaná klobása a k poslechu vyhrával 
harmonikář pan Ladislav Togner.   

Velké překvapení přišlo navečer.  Paní Bohdana Kaštov-
ská udělala dětem, ale i mnohým dospělým, velikánskou 
radost projížďkou obcí na voze, taženém dvěma krásnými 

koňmi, za což jí i kočímu velice děkujeme.  
Po celé  odpoledne byla umožněna prohlídka muzea, 

o kterou byl velký zájem. Děkujeme všem lidem, kteří 
nás podporují tím, že navštěvují naše muzeum, naše akce 
a tím podporují naši činnost, kterou orientujeme právě 
našim dětem a občanům. Z výdělků tak můžeme hradit 
další akce a co nejméně zatěžovat obecní pokladnu. 

Na příští akce s Vámi se těší členové muzejního spolku.

Košt burčáku a moštování ovoce 
Na školní zahradě.
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Akce členek ČČK Huštěnovice v roce 2011 

Letošní rok pro nás, coby členky ČČK, začal zrovna 
snad největší akcí, kterou pořádáme každoročně, a to 
maškarním plesem. Několik let, dá se říct už tradičně, 
nám tento večer vyhrává hudební skupina MADU-
SONG. Jsou to hoši, kteří k nám rádi zavítají a udělají 
výbornou atmosféru. Sešlo se asi 35 masek, všechny byly 
perfektní a také všechny dostaly malou pozornost a vel-
ký potlesk všech. Půlnočním překvapením byla taneční 

ukázka z Car-
men v podání 
Alžběty Petru-
chové a její-
ho tanečníka. 
Těšíme se už 
na následují-
cí maškarní 
ples, který se 
uskuteční 4. 
února 2012. 

V měsíci 
březnu pro-
běhla Valná 
hromada naší 

MS. Zhodnotily jsme činnost v uplynulém roce, pobla-
hopřály jsme členkám, které se v uplynulém roce dožily 
kulatých narozenin. Připravený návrh plánu činnosti na 
rok 2011 byl členkami plně schválen.  Negativ-
ní zpráva, která na valné hromadě zazněla, je 
navýšení členských příspěvků ČČK.  Od  1. 1. 
2011, na základě usnesení Shromáždění delegá-
tů ČČK v Praze, došlo k úpravě výše členských 
příspěvků. Podle průzkumu v řadách našich 
členek se místní skupina zmenší asi o třetinu. 
Bohužel se tak děje i v jiných místních skupi-
nách a ta naše i tak patří k nejpočetnějším v ce-
lém okrese.

Dne 2. dubna se uskutečnil zájezd do termál-
ních lázní v Maďarsku – do Györu.  Autobus byl 
plně obsazen, počasí přálo a zábava byla výbor-
ná i během cesty. Všichni účastníci byli spoko-
jeni.

Prázdninové lenošení ukončil 27. srpna tá-
borák a připomněl tak dětem blížící se začátek 
školního roku. Průběh trošku kazil vítr a večer 

Letošní výstava vín v Huštěnovicích byla opět vydařenou 
akcí,  plnou krásných chuťových zážitků, jak vín okolních 
vinařů, tak i malou degustací vín ze znojemské podoblasti. 
A aby toho nebylo málo, tak si na své přišli i milovníci sýrů, 
kterým předvedla svou širokou nabídku firma u Mlsného Ko-
coura z Uherského Hradiště. K poslechu a tanci hrála CM Ku-
novjan. Náš košt se těší velké přízni zejména u přespolních. 
Již stálými hosty se stali lidé z Olomouce, Brna a jiných vzdá-
lených měst. Byli bychom rádi, kdyby náš košt oslovil i více 
místních občanů. Doufáme proto, že naše snažení nebude 
v příštím roce marné a najdete si na košt cestu. 

Milan Dvořáček ml.

Výstava vína 
Maškarní ples.

prudké ochlazení, ale plápolající oheň a opečené špekáčky 
pomohly zahnat zimu. Večer se domů moc nechtělo

Zatím poslední akcí byl zájezd, opět do maďarských termá-
lů. Tentokrát jsme vyrazili do Mošonu. Tento výlet se usku-
tečnil 24. září a byl opět vydařený… i přesto, že se nám ne-
podařilo obsadit plně autobus, byla nálada výborná a všichni 
byli spokojeni, hlavně naše „omladina“. 

V průběhu měsíce října a listopadu připravujeme vánoční 
dílničky, které se uskuteční v neděli 11. prosince. Tímto bych 
chtěla pozvat všechny děti, rodiče i prarodiče, aby se přišli 
naladit už tak trošku vánočně. Těšíme se na Vás!  

 Ludmila Smýkalová, předsedkyně MS ČČK

Táborák pro děti na ukončení prázdnin.

Zájezd do termálních lázní.
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Výstava vín se stává  již v Huštěnovicích tradicí. Pro 
čtvrtý ročník připravili pořadatelé ČZS ve spolupráci 
s místními vinaři celkem 219 vzorků. Celkový počet odrůd 
byl 32, počet vystavovatelů 91 a to z 26 obcí. Navíc býva-
jí každý rok nabídnuta vína z oblastí nám vzdálenějších 
a tak méně známá v našich oblastních pěstitelských pod-
mínkách. 

Tradičně se již koná také Oblastní výstava vín v Redutě 
v Uh. Hradišti, která se v tomto roce konala ve dnech 24. 
– 26. 9. 2011, na kterou jsme zváni. 

V letošním roce probíhá rekonstrukce hlavní silnice naší 
obcí a průjezd je  omezen. Snad i z těchto důvodů je naše 
zařízení pro zpracování ovoce velmi málo využívané. Proto 
nabízíme zájemcům přenosné menší zařízení, které využí-
vají pěstitelé v domácnostech. Ve spolupráci s Muzejním 
spolkem  jsme pro děti a veřejnost  v sobotu 17. září 2011 
před nově otevřeným muzeem  předvedli moštování ovo-
ce s ochutnávkou burčáku.  1. října se zastavili v naší obci 

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ HUŠTĚNOVICE

cyklisté při uzavírání cyklostezek a navštívili místní muze-
um. Také při této příležitosti jsme ve spolupráci s Muzej-
ním spolkem  nabídli ochutnávání vína a burčáku. 

Z uváděné činnosti je zřejmé, že akce nejsou výdělečné. 
Proto jsme uvítali vstřícný přístup zastupitelů obce, pře-
devším starosty, který vybídl naše členy,  aby  se podíleli 
na pracích při úpravách hřbitova, k dokončení rozpraco-
vaných chodníků  kolem budovy moštárny a to na náklady 
obce. 

Ve spolupráci s Územním  zahrádkářským svazem v Uh. 
Hradišti se snažíme průběžně informovat členy a zájemce 
o činnosti a dění v blízkém okolí. Jedná se o termíny, mís-
ta a názvy výstav, přednášek, poradenství a jiné zajímavos-
ti. Průběžně zajišťujeme v daných termínech pro zájemce 
objednávky sadbových brambor, ovocných stromů, drob-
ného ovoce, hnojiv apod. K veškerým informacím využí-
váme  skříňku OÚ.

Děkujeme všem organizátorům a spolupracovníkům 
uspořádaných akcí a těšíme se na další spolupráci. 

Výbor ČZS a předseda Otakar Neoral 

NABÍDKA SLUŽEB PRO SENIORY - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BABICE

Jak jsme vás již v Huštěnovském zpravodaji informovali, 
v Babicích existuje již čtyři roky Pečovatelská služba. Po-
máháme seniorům, či osobám se zdravotními problémy, 
které se již o sebe nemohou postarat zcela sami. Můžeme 
pomoci s úklidem domácnosti, praním a žehlením prádla, 
dohledem, nákupy, dovozem a odvozem k lékaři a řadě 
dalších činností. 

Naše sídlo je v babickém Domě s pečovatelskou službou 
(DPS), který nese název Patnáctka. Do domů tohoto typu 
jsou přijímáni lidé, kteří potřebují péči a pomoc o vlastní 
osobu či domácnost, ale jsou alespoň částečně soběstač-
ní. Za byty platí stanovený nájem, náklady na elektřinu, 
vodu, stočné apod. a rovněž si hradí poskytnuté pečova-
telské služby. Tyto jsou poskytovány na základě smlouvy 
a radou schváleného ceníku. V babické Patnáctce je deset 

bytů, z toho devět jednopokojových a jeden dvoupokojo-
vý. Každý byt má své sociální zařízení, vestavěné skříně, 
kuchyňkou linku, ostatní vybavení je již na nájemnících. 
Velkou výhodou je rozlehlá zahrada s altánem a možností 
využívat ji pro pěstování zeleniny, pokud mají nájemníci 
zájem.

Pracovnice Pečovatelské služby Babice pomáhají nejen 
lidem bydlícím na Patnáctce v obci Babice, ale i ve vlast-
ních domácnostech klientů jak v Babicích, tak i v Huště-
novicích. 

V případě potřeby se můžete na nás obrátit, a to na te-
lefon 724 149 246 nebo osobně na adrese Babice č. p. 594 
(Dům s pečovatelskou službou) v pracovních dnech od 
7:00 do 15:30 hodin. 

Marie Dostálková, Pečovatelská služba Babice

František Vaverka, Miroslav Hruboš, Bohuslav Bazala

Hlavní organizátor výstavy vín Milan Dvořáček se starostou  
Alešem Richtrem.
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Z  N A Š Í  FA R N O S T I

Sobota v huštěnovické farnosti se dne 10. 9. 2011 nesla ve slav-
nostním duchu. Navštívil ji nejvyšší představitel moravské cír-
kevní provincie metropolita moravský a arcibiskup olomoucký 
Mons. Jan Graubner, aby zde udělil svátost biřmování 55 věřícím 
katolíkům, jejichž podstatnou část tvořili místní. 

POUTNÍ CESTA
DO PÍŠTĚ

V sobotu 21. května 2011 navštívili 
farníci z Huštěnovic, Babic a Janko-
vic mariánské poutní místo v Píšti. 

Pouť se uskutečnila za účasti naše-
ho pana faráře  Mariusze Sienkowske-
ho, který nás zasvětil do historie tohoto 
místa. Následovala křížová cesta v při-
lehlém areálu a byla sloužena mše svatá 
v kostele sv. Vavřince. Kostel byl ustano-
ven za poutní svatyni v roce 2002, kde je 
uctívaný korunovaný obraz Matky Boží 
Czestochowské s Ježíškem. Korunky ob-
razu Matky Boží pro Pannu Marii a Ježíš-
ka byly posvěceny svatým otcem Janem 
Pavlem II. ve Vatikánu v roce 2001.  Toto 
poutní místo je vybudováno  zásluhou 
P. Dr. ICLic. Mariusze Sienkowskeho.  

SVĚCENÍ KŘÍŽE U NEORALOVÉHO 
17. dubna 2011  posvětil nově zrestaurovaný kříž z roku 1946 

Páter Dr. ICLic Mariusz Sienkowski a jáhen Otec Miroslav Pernič-
ka. Po vysvěcení průvod  věřících se odebral do kostela sv. Anny 
v Huštěnovicích k nedělní mši svaté.

BIŘMOVÁNÍ  V KOSTELE SV. ANNY
V HUŠTĚNOVICÍCH

Jejich řady pak doplnili věřící z dalších 
dvou farností, ve kterých je rovněž du-
chovním správcem P. Dr. Mgr. ICLic. Ma-
riusz Sienkowski. Těmito farnostmi jsou 
Babice a Jankovice. S panem arcibiskupem 
se biřmovanci ještě sešli na společném 
obědě v místním kulturním domě. Po obě-
dě si pan arcibiskup prohlédl místní muze-
um a odjel na Velehrad, kde ho čekal další 
program.

 Svátost biřmování je jednou ze sed-
mi svátostí katolické církve, uvádějící do 
křesťanského života. Svátost biřmování 
dokončuje to, co započal křest. Kmotr 
při biřmování má podobný význam,  jako 
kmotr křtící. Biřmování uděluje zpravidla 
biskup. Dolní  věková hranice biřmovanců 
je 15 let, horní hranice není určena. Foto-
grafie  svátosti biřmování najdete na 

www.farnosthustenovice.webnode.com
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Místní knihovna je umístěna v budově obecního 
úřadu. Výpůjční doba je v pondělí od 15 do 18.30 ho-
din. V knihovně je veřejná internetová stanice, jejíž  
používání je zdarma. Za půjčování knih se rovněž ne-
platí žádný členský příspěvek.  Knihovna má celkem 
3655 svazků, do toho počtu je zahrnuta beletrie pro 
dospělé a děti, naučná literatura rovněž pro dospělé 
a děti. K dispozici jsou také knihy z meziknihovního 
výpůjčního fondu Okresní knihovny B. B. Buchlova-
na v Uherském Hradišti. 

V knihovně se během roku uskutečnilo několik zdaři-
lých akcí. V únoru navštívili knihovnu 
žáci místní základní školy. Seznámili se 
s knihovnou,  jak jsou knihy rozděleny, 
jak vzniká knížka a jak se s nimi zachází. 

Děvčata z kroužku paličkování při ZŠ 
předvedla své krajkové výtvory na veli-
konoční výstavce, kterou pořádal Obecní 
úřad Huštěnovice  ve spolupráci s kni-
hovnou.

Ve dnech 14. až 18. února 2011 měly děti 
možnost trávit jarní prázdniny v knihov-
ně. Bavily  se malováním, hraním her, 
modelováním různých ozdob a zvířat 
z inteligentní plastelíny. Do knihovny jim 
přišla číst pohádky paní Růžena Varmu-
žová a paní Ilona Kadarová.Velký úspěch 
měla hra Kufr, kde si všichni procvičili 
paměť, malování a došlo i na pantomimu. 
Navštívil nás i pan starosta Aleš Richtr. 

KNIHOVNA 
Vytvořené práce jsou vystaveny 
v knihovně. Sladkou odměnou jim 
byl vynikající dort – beruška, od 
paní místostarostky Petry Valen-
tové. Každý si odnesl na památku 
diplom. 

V pondělí 23. března knihovnu 
navštívily děti z mateřské školky. 
Prohlédly si knihovnu, paní kni-
hovnice Marie Hoferková  ukázala 
knížky, které jsou pro tak malé děti 
a z jedné  přečetla krátkou pohád-
ku. Děti namalovaly spoustu obráz-
ků a paní učitelka si pro ně půjčila 
knížku O Kvakovi a Žbluňkovi, ze 
které jim před odpoledním spaním 
ve školce četla. 

V úterý 5. dubna přišli žáci ZŠ 
s paní učitelkou Pížovou na besedu 
o Václavu Čtvrtkovi k jeho 100. vý-
ročí narození. Děti jeho pohádkové 
postavičky  Rumcajse, Manku a Ci-
píska znaly. 

V pondělí 13. června se uskuteč-
nilo pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Pasování se 
ujala paní knihovnice  společně s panem starostou. Děti 
dostaly  šerpu nového čtenáře, průkaz čtenáře, pasovací 
listinu a malou knižní pozornost. Děti předvedly, jak umí 
číst a vyzkoušeli jsme také pana starostu ve čtení. Slavnost 
byla ukončena sladkým pohoštěním. Abychom na  akce 
měli památku, kronikářka paní Alena Bazalová nám akti-
vity  dokumentuje na fotografiích.  

www.knihovnahustenovice.webk.cz 
Marie Hoferková, knihovnice

Děti pozorně poslouchaly povídání o Václavu Čtvrtkovi.

Pasování prvňáčků na nové čtenáře.
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TJ SOKOL
Huštěnovice 

Po zvážení všech možných variant,  bylo vzhledem 
k nedostatku starších dětí a poměrně velkému zájmu 
dětí mladších,  v průběhu letních měsíců letošního roku 
rozhodnuto výkonným výborem TJ Sokol Huštěnovi-
ce, že pro sezonu 2011/2012 bude do oficiálních sou-
těží okresního fotbalového svazu přihlášeno namísto 
mužstva žáků mužstvo starší přípravky. Naše nejmladší 
fotbalové naděje, narozené v rozmezí let 2000 až 2005, 
se na tento okamžik poctivě připravovaly již několik 
měsíců na trénincích vedených panem Stanislavem To-
mánkem ze Starého Města, kterému vypomáhají v roli 

I když se už pomalu blíží konec pod-
zimní části sezóny, nelze než nevzpome-
nout na konec té předešlé a na události 
z letošního léta, týkající se místního fot-
balového oddílu TJ Sokol Huštěnovice. 

V loňském soutěžním ročníku se naše mužstvo mužů 
umístilo na krásném 4. místě, i když v hlavách hráčů 
byly v jednu chvíli i vyšší příčky. 

Avšak i s tímto umístěním můžeme být spokojeni 
a snad se nám na něj podaří navázat v další sezóně. Dob-
ré výsledky v jarní části sezóny potrhl i zájem fanouš-
ků, kteří nám posílali hlasy do ankety týdeníku Dobrý 
den s Kurýrem o nejsympatičtější tým okresní soutěže. 
V této anketě se náš tým nakonec umístil na krásném 
druhém místě a obdržel zajímavou finanční odměnu. 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem fanouškům, kteří 
nás svými hlasy v anketě podpořili.

Nicméně ne vše, co se týká fotbalového oddílu, se 
odehrálo na hrací ploše. Ti z vás, kteří občas zavítají 
na místní fotbalové hřiště, si zajisté všimli změn v oko-

na místo části stávajících „plaňků“ a pořízení branek 
pro mužstvo přípravky. Chtěli bychom  poděkovat panu 
Zdeňku Kraváčkovi za ochotu a pomoc s výrobou bra-
nek. Snad se nám podaří v nastoleném trendu pokra-
čovat i nadále a zlepšovat zázemí místního sportovního 
areálu. Otázkou stále zůstává spodní hřiště, u kterého se 
rozhodujeme, jestli do něj i nadále investovat finanční 
prostředky a snažit se jej zachránit, nebo této snahy za-
nechat a finanční prostředky a síly vrhnout do horního 
hřiště a především budovy šaten, která si již čím dál víc 
říká o rekonstrukci. Snad se nám ve spolupráci s míst-

ním zastupitelstvem podaří najít cestu, jak společně 
celou situaci vyřešit a jak pokračovat dále. Bez pomoci 
obce nejsme schopni z vlastních prostředků nákladné 
opravy financovat. 

Ing. Zdeněk Hruboš, předseda  TJ SOKOL

lí sportovního areálu. Na začátku jarní části sezóny se 
nám podařilo na horním hřišti instalovat nové střídač-
ky. Horní hřiště tak nyní splňuje všechny soutěžní regule 
pro pořádání mistrovských utkání. V letních měsících 
se nám dále podařilo zprovoznit závlahy horního hřiště, 
což se záhy projevilo na kvalitě hrací plochy a nedošlo 
ke každoročnímu vypálení trávníku během horkých 
a především suchých ročních období. Posledním poči-
nem letošního léta byla instalace laviček pro fanoušky 

TJ  S O KO L  -  M L Á D E Ž  –  P Ř Í P R AV K A
asistentů trenéra Pavel Čechmánek st. a Pavel Grebe-
níček. Mezi doposud registrované hráče naší přípravky 
patří Pavel Čechmánek ml., Štěpán Grebeníček, Vojta 
Grebeníček, Honza Karafiát, Tomáš Kraváček, Lucka 
Kraváčková, Nikola Kučerová, Lukáš Malíček, Marek 
Maňásek, Pavel Petrucha, Daniel Říha, Radim Šenkeřík 
a Veronika Šťastová.

Ještě před ostrým startem soutěžních zápasů byl v so-
botu 27. srpna 2011 uspořádán Tělovýchovnou jedno-
tou Huštěnovice 1. ročník fotbalového turnaje přípravek 
v Huštěnovicích, na který byly mimo domácího muž-
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stva pozvány přípravky z Březolup, Ořechova a Starého 
Města. Z vítězství v turnaji se radoval tým Březolup, na 
druhém místě se umístil tým Ořechova a krásné třetí 
místo obsadil domácí tým. Mužstva na 1. až 3. místě ob-
držela poháry, všechna mužstva pak diplomy, sladkosti 
a drobné dárky, které byly předány starostou Huštěno-
vic panem Alešem Richtrem. Rádi bychom touto cestou 
poděkovali všem sponzorům za jejich ochotu finančně,
materiálně či jinak podpořit uspořádání tohoto turna-
je.  

V neděli 18. září 2011 jsme nastoupili v Tupesích 
k historicky prvnímu soutěžnímu utkání přípravek a to-
to vystoupení nebylo vůbec neúspěšné. Zápas s tamní 
začínající přípravkou skončil pěknou remízou 8:8. O tý-
den později jsme sehráli první domácí utkání proti zku-
šenému mužstvu z Jarošova, kterému jsme byli vyrov-
naným soupeřem, což dokazuje také konečný výsledek 
3:3. V dalších třech utkáních se zkušenějšími soupeři 
(Ořechov, Mistřice a Březolupy) se nám výsledkově již 
tolik nedařilo. Důležitější v této věkové kategorii jsou 
ovšem viditelně se zlepšující výkony všech mladých 

hráčů, jejich tréninkové i zápasové nasazení a neutu-
chající radost ze hry. Naopak poslední zápas podzimní 
části sezóny 2011/2012,  sehraný s mužstvem Kněžpole  
v neděli 23. října 2011, nám vyšel nad očekávání dobře 
a po velmi kvalitním výkonu jsme z tamního hřiště od-
jížděli s historicky první výhrou 10:0.

Velmi pozitivně hodnotíme stále rostoucí počet dětí 
účastnících se pravidelně tréninků, v současné době jde 
až o 18 chlapců a děvčat z Huštěnovic a Babic. Závěrem 
bychom si dovolili pozvat i další děti staršího před-
školního či mladšího školního věku se zájmem o fotbal 
a jejich rodiče na naše páteční tréninky, které se konají 
vždy od 16:30 hod., a to v letním období na fotbalovém 
hřišti, v zimních měsících pak v sále místního kulturní-
ho domu. Bližší informace lze získat na tel. 739 002 065 
nebo 724 405 793. Další informace o přípravce TJ Sokol 
Huštěnovice a jejích utkáních jsou umístěny a pravidel-
ně aktualizovány na oficiálních internetových stránkách
naší obce v sekci Sdružení a spolky.

Ing. Pavel Grebeníček 
Vojta Grebeníček

Našemu družstvu mužů se dobře vedlo hlavně v jarní 
části loňské sezóny a ročník jsme skončili na krásném 
4. místě. Do posledního kola jsme bojovali o postup do 
okresního přeboru, kam nakonec zamířily oddíly Mařa-
tic a Košíků.

Vydařená loňská sezóna nás do nového ročníku, na-
plňovala optimismem. Cíl byl jasný. Opět se pohybovat 
v horních patrech tabulky a pokusit se bojovat o postup. 
Prvním předpokladem k tomuto cíli byla nutnost udr-
žet stávající hráče. To se nám nakonec podařilo, přesto-
že byl o některé hráče velký zájem ze sousedních Sušic, 
hrajících vyšší soutěž. Největší zájem byl o našeho „ka-
nonýra“ Luboše Puškáče. Navíc se nám podařilo dopl-
nit tým o Jakuba Řehůřka, který je naším kmenovým 
hráčem a má vyřízený střídavý start v Ostrožské Lhotě, 
kde nastupuje za místní dorostence. Další posilou se stal 
brankář David Kulhavý, který přišel na půlroční hosto-
vání z Hradčovic. Pozvolna se začíná uzdravovat i dlou-
hodobě zraněný Jirka Silný.

Samotný začátek sezóny se vydařil. V prvním zápase 

TJ Sokol –muži, hodnocení trenéra 
v Kněžpoli se nám, zejména zlepšeným výkonem ve 2. 
poločase, podařilo otočit nepříznivě se vyvíjející utkání 
a zvítězit 5:3. I druhý zápas se vyvedl - domácí utkání 
se silným Starým Městem sice skončilo remízou 1:1, ale 
předvedený výkon, opět hlavně ve 2. poločase, se zdál 
být předzvěstí další úspěšné sezóny. Následovalo utkání 
ve Strání, kde jsme nejprve vedli 1:0, ale záhy přišlo vy-
rovnání a 10 minut před koncem zápasu i druhý obdrže-
ný gól z „vymyšlené“ penalty. Tato prohra a křivda z na-
řízené penalty nás nepříznivě ovlivnila i v následujících 
zápasech. Přestali jsme si věřit a přišla domácí prohra 
0:1 s Tupesy, remíza 1:1 v Pitíně, další remíza 4:4 doma 
s Jarošovem a prohrané derby 2:3 v Babicích. Po této 
nevydařené sérii zápasů jsme se konečně dočkali výhry, 
a to 1:0 v Ostrožské Nové Vsi a následně i doma s Borši-
cemi u Blatnice v poměru 3:1. Další utkání v Bánově sice 
skončilo prohrou 1:2, ale po dobrém výkonu jsme odjíž-
děli se vztyčenou hlavou. Kaňkou utkání bylo vyloučení 
Petra Malenovského a Aleše Vaverky v samotném závě-
ru. Obě vyloučení vyplynula ze hry, takže hráčům nelze 
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nic vyčítat, ale nemohli jsme s nimi počítat do dalšího 
těžkého domácího utkání s Kunovicemi. V tomto utká-
ní byli hosté jasným favoritem, ale v samotném zápase 
to až tak nevypadalo. I když se hosté ujali vedení v prv-
ním poločase, podařilo se nám ve druhé půli srovnat 
a hostující tým tímto značně znervóznět. Dokonce jsme 
mohli jít do vedení, kdy se po rohu vzorově uvolnil Jen-
da Petrželka, ale jeho hlavička skončila těsně nad břev-
nem. Hosté nakonec roli favorita potvrdili a z povedené 
akce 10 minut před koncem se ujali vedení, které ještě 
v nastaveném čase potvrdili, po sporné situaci gólem na 
1:3. Po takovémto průběhu podzimní části soutěže se 
nacházíme ve spodní části tabulky a její čelo se nám po-
někud vzdálilo. Nezbývá, než zmobilizovat své fyzické 
i psychické síly a začít stíhací jízdu. 

Pavel Černý 

V závěru bychom chtěli poděkovat všem fanouš-
kům za jejich přízeň a sponzorům za jejich podpo-
ru činnosti TJ Sokol Huštěnovice. Poděkování pa-
tří především Obci Huštěnovice, Zlínskému kraji, 
Ing. Antonínu  Adamčíkovi (Kavárna Huštěnovice), 
panu Miroslavu Veselému (pohary-trofeje-medai-
le.cz), panu Karlu  Blahovi (Hospoda Kudlovice), 
panu Břetislavu Šťastovi za nafocení turnaje přípra-
vek (bstasta.estranky.cz), firmě Stavebniny Kodrla 
a firmě Florstyl.

Jako předseda Klubu českých turistů v Uherském 
Hradišti jsem byl osloven a požádán  o napsání pár 
řádků o jednom z mých koníčků.

Turistika, to je sepětí člověka s přírodou, s dobrými 
lidmi stejné krevní skupiny, které spojují stejné zájmy. 
Třeba cestou prodiskutované recepty na bábovku, na 
politiku, fotografování a samozřejmě hlavně krásy pří-
rody. 

Klub českých turistů má více jak stodvacetiletou tra-
dici, kterou ctíme a udržujeme. Například pochody 
Chřibská  33, Vrcholy 
Chřibů, Vánočník, pro 
děti Hradišťské chod-
níčky atd. Konkurenční 
sdružení nám sice ode-
bírají účastníky našich 
akcí,  ale to mně nebolí. 
V konečném efektu se 
pohybuje v přírodě na 
čerstvém vzduchu stejně 
nebo i více lidí, jako jiná 
léta. 

Minulý rok byl turistic-
ky velmi úspěšný, viděli 
jsme řadu cizích zemí 
a prošli mnoho krásných 
míst naši vlasti. Obohatili 
jsme se o mnoho zážitků, 
o které se budeme ješ-
tě dlouho dělit se svými 
přáteli. Uskutečnili jsme 
42 sobotních vycházek a  
tři jednodenní zájezdy. 
Dále v květnu jsme byli 
čtyři dny v Jeseníkách, 
početná skupina byla Z Kazatelny je pohled na Cimburk nebo  koryčanskou  přehradu. Údajně měl zde kázat sv. Metoděj. 

v Rakousku, další v Irsku. Nebudu vyjmenovávat všech-
ny akce. Bylo jich  55, celkem  81 dnů a 1.098 km. 

Výbor se schází jedenkrát měsíčně, kde mimo jiné plá-
nujeme sobotní vycházky v dalším měsíci. Plán vychá-
zek najdete ve vývěsní skříňce na autobusovém nádraží 
v Uherském Hradišti nebo na našich www stránkách. 
Přidávají se k nám i nečlenové, kteří se zúčastňují na-
šich vycházek a jsou samozřejmě vítáni. Já osobně budu 
velice rád, když  mezi námi přivítám i své huštěnovské 
spoluobčany. 

František Čevela

Dáte se s námi na pěší turistiku?
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Vážení spoluobčané, již několik desítek let 
funguje v naší obci myslivecký spolek. Ovšem 
základy myslivosti jsou datovány již tisíce let, 
a to ve formě lovectví, které sloužilo lidem 
jako forma obživy. Nyní je myslivost veřejnos-
tí chápana spíše jenom jako lov zvěře pro zá-
bavu člověka. 

Myslivost však obnáší mnoho jiných, různorodých 
činností, jako například chov zvěře, péče o volně žijící 
zvěř, zajišťování potravy pro ni a v neposlední řadě také 
ochranu okolní krajiny a přírody, ve které všichni spo-
lečně žijeme. Podle současného platného zákona o mys-
livosti č. 449/2001 Sb., se myslivostí rozumí soubor 
činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně ži-
jící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost 
směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic 
a zvyků jako součásti českého národního kulturního 
dědictví.

Z toho plyne, že tato činnost je prováděna v přírodě 
a proto je třeba k tomu taky tak přistupovat. Každo-
ročně v období strádání, kdy není v revíru již dostatek 
potravy pro volně žijící zvěř, zajišťujeme přikrmování 
a to v několika mysliveckých zařízeních. V naší honitbě 
potřebuje tuto péči hlavně srnec, zajíc, bažant a přede-
vším koroptve. Je třeba říci, že koroptev je v posledních 
letech ohroženou zvěří. V současné době patří Mysli-
vecká společnost v Huštěnovicích do oblasti, která se 
zaměřuje na chov koroptví. Cílem je zachránit kolísavé 
stavy této původní zvěře a to tak, že se již několik desí-
tek let u nás neloví. Díky tomu se nám daří zvýšit stavy 
těchto živočichů. Proto jen na připomenutí několik slov 
o koroptvi polní.

Koroptev polní (Perdix perdix) je malý hrabavý pták 
z čeledi bažantovití. Poměr-
ně hojně se vyskytuje na vel-
kém území Evropy a v západní 
a střední Asii. Později byla jako 
lovný pták uměle vysazena na 
Novém Zélandu, kde je s nej-
větší pravděpodobnostní již 
vyhynulá a v severní Americe, 
kde se i v současné době vy-
skytuje v dostatečně hojném 
množství. Koroptev často žije 
v trvalých párech. Většinu dne 
se díky svému skvělému zamas-
kování nepozorovaně pohybuje 
nebo odpočívá ve vysoké vege-
taci a nejsnadněji ji můžeme 
objevit díky jejímu charakte-
ristickému chraptivému hlasu 
„kir ik“. Při vyplašení většinou 
létá pouze na krátké vzdálenos-

M Y S L I V O S T  V  H U Š T Ě N O V I C Í C H

ti a ozývá se přitom ostrým a krátkým „ryk ryk ryk“. To 
je jen jeden z mnoha příkladů, o kterou zvěř je třeba pe-
čovat.. 

Letos v říjnu nás opustil dlouholetý přítel myslivosti, 
myslivec a jeden ze zakladatelů dnešního sdružení pan 
Antonín Smolík. Tímto bych mu rád poděkoval,  za všech-
ny členy Myslivecké společnosti Huštěnovice – Sušice,  za 
jeho dlouholetý přínos myslivosti v Huštěnovicích.

Myslivosti Zdar
Jaroslav Králík  ml., 

hospodář Myslivecké společnosti

Výřad zvěře – současný předseda MS Čestmír Ondrůšek a čestný 
předseda MS Antonín Smolík

První podzimní hon v letošním roce.
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Vážení spoluobčané, v minulém 
vydání místního zpravodaje jsem 
Vás informoval o riziku podo-
mních krádeží v naší obci. Posky-
tl jsem Vám také několik cenných 
rad, které jsem ještě zdůraznil 
a zopakoval na besedě s důchodci 
v místním kulturním domě. Mys-
lím, že to všechno bylo ku prospě-
chu věci, neboť v naší obci nebyl 
zaznamenán výskyt uvedené kri-
minality.

Nyní bych upozornil na další ri-
zika, která sice nemají vztah přímo 
k naší obci, nicméně jde mi o bez-
pečnost občanů i mimo naši obec. 
Z tohoto důvodu jsem se rozhodl 
dnešní příspěvek zaměřit na krimi-
nalitu, která je spojena s blížícími 
se vánočními svátky. V tomto před-
vánočním čase dochází ke zvýše-
né koncentraci lidí na parkovištích 
u nákupních center, ale i v pro-
dejnách těchto nákupních center. 
V místech, kde je větší koncentrace 
lidí je i větší riziko výskytu zlodějů, 
a to jak zlodějů příležitostných, tak 
i celých organizovaných skupin zlo-
dějů. Dochází zde k většímu výskytu 
kapesních krádeží, krádeží odlože-
ných kabelek v nákupních košících 
a krádeží věcí z vozidel. Krádeže 
věcí z vozidel probíhají jak v době 
skládání nákupu do vozidla, kdy vo-
zidlo máme většinou otevřené a vě-

OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST
nujeme se skládání nákupu do zava-
zadlového prostoru, tak i v době kdy 
jsme na nákupu v nákupním centru 
a dochází ke krádežím vloupáním 
do vozidel. Proto je na místě několik 
níže uvedených rad.
1.  Při parkování vozidel na parko-

vištích:
-  ujistěte se, že jste vozidlo řádně 

uzamkli a jsou zavřena všechna 
okna.

-  na sedadlech nenechávejte od-
ložené jakékoliv věci (cenné věci 
rozhodně ne, ale i kabelka, v níž 
jsou pouze klíče, láká zloděje, kte-
rý předpokládá, že jsou v ní pení-
ze nebo třeba mobilní telefon).

-  nedávejte na parkovišti do zava-
zadlového prostoru vozidla okatě 
žádné cenné věci – vždy vás může 
někdo sledovat  co do zavazadlo-
vého prostoru odkládáte. 

-  v případě, že máte ve vozidle au-
torádio s odnímatelným panelem, 
případně autorádio, které lze celé 
vytáhnout – vždy učiňte taková 
opatření, aby nelákalo ke krádeži 
(vyjměte autorádio nebo odníma-
telný panel).

2  Při nakupování v nákupním cen-
tru:

-  tašku, kabelku, batoh s penězi 
a doklady neodkládejte do nákup-
ních vozíků ani nevěste na háčky 
na vozících.

-  zavazadlo mějte přes rameno, 
nebo v ruce stále pod kontrolou.

-  je bezpečnější mít peněženku, do-
klady, mobilní telefon v kapsách 
oblečení, než v nákupní tašce.

3.  Při skládání nákupu do vozidla 
na parkovišti:

-  neodkládejte kabelky, příruční 
tašky nebo batohy na sedadla do 
vozidla – při skládání nákupu do 
zavazadlového prostoru vozidla 
zůstávají nehlídaná.

-  při odvážení nákupních vozíků do 
odstavných míst zamykejte vozidlo 
– zloději číhají na tyto okamžiky, 
kdy se volně a snadno dostanou 
k nehlídaným cenným věcem.

Samostatnou kapitolou jsou potom 
zloději tzv. kapsáři. Tito Vás mo-
hou překvapit v podstatě kdekoliv, 
a to tak, aniž byste cokoliv postřehli. 
Velmi často nemá poškozená osoba 
ani tušení, kde ke krádeži došlo. 
Proto i pár cenných rad k prevenci 
před kapesními krádežemi:
-  muži, vše důležité noste v náprs-

ních, popř. uzavíratelných kap-
sách, nikoli v zadních kapsách 
u kalhot,

-  ženy, nenechávejte peněženku 
a jiné cennosti nahoře v taškách či 
kabelkách,

-  nenoste své osobní doklady v pe-
něžence,

-  nemějte při sobě větší finanční ho-
tovost, využívejte možnosti bez-
hotovostního platebního styku,

-  čtyřmístné identifikační číslo pla-
tební karty (PIN) mějte zásadně 
odděleně od platební karty,

-  v případě krádeže platební karty 
okamžitě volejte pobočku banky, 
krádež oznamte a kartu zablokuj-
te,

-  tašky či jiná příruční zavazadla, 
v nichž máte peníze nebo jiné 
cennosti, nenoste na zádech,

-  ženy, noste kabelku pokud možno 
u těla a využívejte různá zapínání.

Na parkovištích u nákupních center 
dochází ještě k jednomu riziku kri-

Policie ČR denně kontrolovala neukázněné řidiče, kteří vjížděli do obce přes několik 
zákazových značek.
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minality. Vyskytují se zde skupiny 
osob, převážně ze Slovenské repub-
liky a nabízí k prodeji různé zboží. 
Tento prodej probíhá u jejich moto-
rových vozidel přímo na parkovišti.  

Zde je několik rizik kriminality:
-  dochází k prodeji zboží (fotoapa-

ráty, dalekohledy, hodinky apod.) 
za ceny, které neodpovídají kvalitě 

zboží,
-  oslovením ke koupi uvedeného 

zboží, dochází k nebezpečí kráde-
že vašich cenností,

-  při placení takto nakoupeného 
zboží je riziko záměrně špatného 
vrácení finanční hotovosti za úče-
lem vylákání vyšší finanční hoto-
vosti, než která je za zboží požado-
vána.

Při dodržování výše uvedených 
rad přispějete k minimalizaci rizika 
krádeží u nákupních center, na par-
kovištích a uvnitř nákupních center 
v předvánoční době, kdy je v těchto 
místech zvýšený pohyb lidí. 

Doufám, že tyto cenné rady Vám 
pomůžou uchránit své věci před krá-
dežemi. Mějte tyto rady na paměti 
a chovejte se podle nich – zloději 
jsou pozorní a vyčkávají na chvilku 
vaší nepozornosti.

Mgr. Petr Malenovský, 
člen zastupitelstva obce

ZDRAVOTNICKÉ OKÉNKO
Je podzim a vlivem sychravého počasí, které je pro toto roční období charakteristické, nás častěji trápí 
rýma a nachlazení. Jako následek tohoto nachlazení se může někdy u dětí rozvinout zánět středního ucha. 
Důvodem, proč tímto onemocněním trpí nejmenší děti, je především nedostatečně vyvinutá imunita 
a s tím spojená častější  onemocnění  horních cest dýchacích. Další důvod je anatomický-Eustachova 
trubice, která spojuje nosohltan a střední ucho, není u malých dětí zcela vyvinuta  (je kratší a má jiný tvar 
než u dospělých) a proto neplní dobře svou ochrannou roli. Příznaky zánětu středního ucha jsou zejména 
bolest a teplota.  Starší děti dokážou určit místo bolesti, malé děti si s pláčem sahají na uši.  Bolest se může 
zvyšovat během krmení  (sání z láhve nebo prsu), protože sání a polykání mění  tlak ve středním uchu. 
V noci bývá bolest silnější.  Zánět středního ucha je často doprovázen horečkou, obvykle v rozmezí  38 - 
40°C. Léčba takto nemocných dětí spadá do kompetence odborníků v  ORL ordinacích. A protože  bolest  
uší  je ve večerních a nočních  hodinách silnější, přicházejí rodiče s dětmi  na dětskou pohotovost   nebo 
v nočních hodinách na dětské oddělení Uherskohradišťské nemocnice.

Ordinační hodiny na ORL pracovištích v době pohotovosti
všední dny: 7 – 22 hod. Uherskohradišťská  nemocnice a.s, ORL amb. tel: 572 529 676
 22 – 7 hod. Krajská nemocnice T.Bati,ORL amb. tel: 572 551 111-ústředna 
SO, NE, svátky: 8 – 12 hod .Uherskohradišťská nemocnice a.s,ORL amb. tel: 572 529 676
 12 – 8 hod. Krajská nemocnice T.Bati,ORL amb. tel: 572 551 111-ústředna

Dětská pohotovost v Uherskohradišťské nemocnici, a.s.:
všední dny: 17 – 21 hod.  dětská  ambulance,  tel: 572 529 664
SO,NE, svátky:  8 – 21 hod.    dětská  ambulance,  tel: 572 529 664
od 21 hod.: ošetří  akutní stavy přímo na dětském  oddělení ,  tel:  572 529 584

Jarmila Ulmanová

Mgr. Petr Malenovský kontroluje doklady řidiče



29

Listopad    /    2011

V hodovou sobotu
19. listopadu 2011

od 13 do 17 hodin

bude

Muzeum Huštěnovice 

OTEVŘENO 

Hledáme příbuzné 

V roce 1920 odešla rodina 
Jana  /nar. 1865/ a Marie 
/nar. 1868/ Maňáskových 

z Huštěnovic  do USA. Společ-
ně s nimi i děti Božena /nar. 

1892/, Josefa /nar. 1900/, 
František /nar. 1902/ a An-
tonín /nar. 1905/.   Boženu 
si pak vzal František Štefka 

z Hradčovic, který odešel do 
USA už v roce 1914. Ví někdo 

ze  spoluobčanů, ke které 
příbuzné rodině Maňáskové 

z Huštěnovic by patřili? 

Vystoupení žáků ZŠ maminkám k svátku.

Barevný podzim

Chlad už se blíží, odlétají ptáčci, 
všude padá listí, pouštíme si dráčky.

Listí barvy různé má, na podzim se barví, 
každý jinou barvu má, naše oko těší.

Jablíčka už sbíráme, slaďoučké je máme,
Na podzim si každý den, aspoň jedno dáme.
Slunce vstává později, zapadá už k večeru,

Paprsek je vlídnější, než v babím létu.

Markéta Hlavačková

Podzim

Padá listí, žloutne tráva,
mám doma pěkného draka.

Fouká vítr, je nám zima,
pustíme si draka a bude nám príma.

Padají ze stromů jablka, 
slunce zapadá za velká patra.

Maminka doma zavařuje,
já si vařím teplé čaje. 

Opékáme si brambory, 
slunce zapadá za hory.

Kateřina Daňková
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Starosta obce svolal   obecní výbor na den 1. srpna 1914 
o 1 hodině odpolední, a to zvláštním písemným pozvá-
ním, označiv jako předmět jednání ………..
 Ve schůzi této čten byl mimo jiné zdejší výnos ze dne 
29. května 1914, čís. 39894 a usneseno pod bodem 8, 
že obecní výbor v zastoupení politické obce věnuje řím-
sko-katolický kostel parcela č. 46, vložka č. 6 a římsko-
-katolický hřbitov s kostnicí parcela č. 229, 2204, 2205, 
2206, vložka č. 805 římsko-katolickému kostelu a že 
hodlá na sebe  převzíti všechny povinnosti a závazky, 
které ukládají farním obcím morav. konkurenční zákon 
ze dne 2. dubna 1914, recte 1864 čs. z. z.  11 a zákon ze 
dne 7. května 1874, č. ř. z. 50, jako udržovati v dobrém 
stavu kostelní a farní budovy s příslušenstvím, hřbitov 
s ohradou, pojišťovati řečené budovy proti ohni, pořizo-
vati kostelní potřeby, dávati platy kostelním zřízencům 
dle poměrů časových a místních a udržovati vnitřní za-
řízení kostela, pokud k těmto nákladům nebudou poho-
tově zvláštní fondy a nadace. 
 Proti konání této schůze podána byla přímo k zem-
skému výboru dne 17. srpna 1914 stížnost Josefem La-
holou a Janem Babáčkem, v níž se v první řadě žádá za 
prohlášení schůze té jako nezákonné. Stěžovatelé uvá-
dějí v tom směru, že obecní výbor svolán byl dne 1. srp-
na 1914 o 12 hod. polední na  1 hod. odpolední, takže 
nebylo možno všem členům obecního výboru se dosta-
viti a že 3 členové obecního výboru František Varmuža, 
Matouš Varmuža a Josef Bazala, nebyli vůbec o schůzi 
uvědoměni. 

Zajímavosti z kroniky

 Oproti tomu poukazuje obecní představenstvo na to, 
že obecní sluha roznášel oběžník již o 8 hod. ranní, tak-
že pozvání stalo se řádně a včas, což dosvědčuje ostat-
ně dostavení se 21 členů obecního výboru. Zmínění 3 
členové byli dle tvrzení obecního představenstva rovněž 
řádně pozváni tím, že manželky jejich, resp. dospělé děti 
o konání schůze uvědoměny byly, kterážto okolnost též 
z poznámek na oběžníku jde najevo……….
 Ve způsobu svolání schůze obecního výboru nelze 
vzhledem k okolnostem, které 1. srpna v daném přípa-
dě spolurozhodovaly, shledávati jak co do doby, tak i co 
do způsobu nějaké  nezákonnosti se strany obecního 
představenstva, nehledě k tomu, že náhradní obeslání 
uvědoměním dospělých členů rodiny jest přípustno. 
 /Tuto stížnost řešil Zemský výbor Markrabství Mo-
ravského v Brně 31. října 1914./

Alena Bazalová, kronikářka

Náves  před rokem 1900.

Náves  kolem roku 1940.
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Senioři besedovali  nad kronikou obce.

Tvořivé dílničky v muzeu.

Beseda seniorů v muzeu.

Při bábovce a kafíčku byla v muzeu pohoda..

Za dětmi přišla místostarostka Petra Valentová.

Beseda s herečkou Květou Fialovou  v KD. 

Čarodějové a čarodějnice před mateřskou školou.
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Na dveře klepou vánoční svátky, na které se nejvíce těší děti.
Vánoce mají neopakovatelné kouzlo. Vánoce zpomalí čas a učiní všechny dětmi. 

Starosti zapomeneme za jedno dětské pousmání, za jejich oddanou lásku.

Přejeme Vám i vašim dětem krásné, v lásce prožité Vánoce, plné malých zázraků.
Přejeme nám všem, abychom dokázali naplno prožít narození božího dítěte

do naší společné rodiny a abychom pro něj našli místo ve svém srdci.

Pozvání na vánoční akce 
•  „Jak se bubnuje na princezny“ 3. prosince 2011 v 15 hodin divadelní představení nejen pro 

děti v Kulturním domě v Huštěnovicích 
•  Mikulášská nadílka a rozsvěcení vánočního stromečku po skončení  pohádky 3. prosince 2011 

před budovou obecního úřadu

•  Vernisáž výstavy betlémů 4. prosince 2011 Muzeum Huštěnovice od 14 hodin
  Tradici vánočních betlémů založil v roce 1223 sv. František z Assisi. Podle pověsti v jeskyňce u vsi Grec-

cio postavil jesle, přivedl k nim volka i osla a  kněz sloužil první vánoční půlnoční mši, při níž se zjevilo 
Jezulátko. V Praze byl první betlém postaven pravděpodobně v roce 1560 v kostele sv. Klimenta.  Potom 
se začaly šířit do dalších kostelů. Na konci 18. století se tento biblický příběh přesunul do domácností. 
Základem betlému je Ježíšek, Marie, Josef  a Tři králové. Lidoví umělci si jesličky přizpůsobili svým před-
stavách. Betlém byl symbolem Vánoc, ale v 19. století se stal symbolem vánoční stromeček. 

•  Vánoční koncert 10. prosince 2011 v 18 hodin v Kulturním domě v Huštěnovicích. Koncertovat 
bude dechová  hudba Vlčnovjanka.

•  Vánoční dílničky 11. prosince 2011. Těší se na Vás členky Českého červeného kříže v kulturním 
domě

• Výstava betlémů  11. prosince 2011 v muzeu od 14 do 16 hodin
• Výstava betlémů  18. prosince 2011 v muzeu od 14 do 16 hodin 

•  Adventní jarmark 18. prosince 2011 ve 14 hodin  Muzeum Huštěnovice. 
 Přijďte si společně navodit  vánoční atmosféru. Vystoupí děti ze ZŠ  a MŠ 
 s koledováním u jesliček, zatancují „Děcka z Huštěnovic“ a zahraje CM  Cifra. 
 Vánoční občerstvení a  prodejci vánočního zboží se na Vás těší.

• Košt slivovice se uskuteční tradičně 26. prosince 2011
  v kulturním domě. Začátek v 17 hod., od 20 hod. zahraje country kapela 
 Je nás moc. Letošním organizátorem koštu slivovice je TJ SOKOL Huštěnovice.

• Setkání občanů se starostou  a zastupiteli obce před OÚ 
 o půlnoci na Silvestra


