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V sobotu 9. ledna 2016 byla odhalena pamětní deska 
našemu rodáku Rudolfu Králíčkovi, který patřil k nej-
významnějším vojevůdcům rakousko-uherské armá-
dy. Když císař Karel odvolal Conrada von Hötzendorfa
z funkce generálního náčelníka štábu, byl Králíček jed-
ním z kandidátů na tento post. Na podzim 1916 Rudolf 
Králíček onemocněl a možná právě jeho zdravotní stav 
sehrál roli, že tento post nezískal.

Za vojenských poct byla na místním hřbitově, u Památ-
níku padlým obětem v 1. světové válce, odhalena pamětní 
deska rodáku generálu Rudolfu Králíčkovi, u příležitosti 
jeho sedmdesátiletého výročí úmrtí. Byl rytíř Leopoldo-
va řádu a nositelem nejvyššího císařského řádu Železné 
koruny I. stupně, držitelem Vojenského záslužného kříže, 
Vojenské záslužné medaile s červenou stuhou, Vojenské-
ho služebního odznaku II. třídy pro důstojníky, Jubilejní 
pamětní medaile pro brannou moc, Vojenského jubilej-
ního kříže a mariánského kříže Řádu německých rytířů. 
Na začátku první světové války bylo Rudolfu Králíčkovi 
padesát dva let. 

Památku generála Rudolfa Králíčka 
uctil a pamětní desku odhalil starosta 
obce Aleš Richtr, společně s ředitelem 
Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana 
Mgr. Radovanem Jančářem. Slavnostní-
ho aktu se zúčastnil Ing. Ladislav Kryš-
tof - radní Zlínského kraje pro kulturu, 
Ing. Ondřej Benešík - poslanec, Ing. Pa-
trik Kunčar - senátor, Ing. Ludvík Ho-
vorka  - poslanec. Svěcení pamětní des-
ky se ujal plukovník Jaroslav Knichal, 
hlavní kaplan Armády České republiky 
a Páter Dr. ICLic. Mariusz Sienkowski. 
Po státní hymně v podání Posádkové 
hudby Olomouc tři čestné salvy vypá-
lil Sbor uniformovaných ostrostřelců
z Kroměříže. Poté se všichni zúčastnění 
hosté, místní i přespolní občané, pře-
sunuli do obřadní síně obecního úřadu

k menšímu občerstvení, kde ředitel Knihovny BBB  Ra-
dovan Jančář besedoval nad knihou Bojovali za císaře 
pána. 

Při příležitosti od-
halení pamětní desky 
generálu Rudolfu Krá-
líčkovi obec Huštěno-
vice vydala 34 stránko-
vou publikaci Generál 
věrný svému císaři, se 
kterou velmi pomohl  
Mgr. Radovan Jančář. 
Videozáznam odhalení 
pamětní desky najdete 
v následujícím odkazu:  
https://www.youtube.
com/watch?v=R0IIT-
gGWbs0 nebo ve foto-
galerii obecního webu.

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY GENERÁLA RUDOLFA KRÁLÍČKA
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Odhalení pamětní desky se zúčastnili vzdálení příbuzní
z Čimelic Josef a Vladimír Králičkovi.
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GENERÁL RUDOLF KRÁLÍČEK  *19.1.1862 - †4. 1. 1946  
Podle zápisu v matriční knize narození otec Rudolfa Králíč-

ka, Václav, se narodil v Čejeticích v roce 1811, později bydlel
v Čimelicích u Strakonic. Do Huštěnovic byl přidělen v roce 1848 
jako zřízenec Severní dráhy císaře Ferdinanda a ještě v tomtéž 
roce se oženil s Terezií Grebeňovou, narozenou v roce 1819. Pod-
le doložených matričních záznamů se nejstarší dvě děti narodily 
ještě před svatbou, což patrně bylo důvodem přeložení Václava 
Králíčka do Huštěnovic. Bydleli u rodičů manželky na čp. 94
a měli celkem osm dětí, z nichž dvě zemřely. Rudolf se narodil 
jako poslední dítě 19. ledna 1862. U porodu asistovala porod-
ní bába Františka Bartošíková ze sousedních Babic, pokřtěn byl
20. ledna místním farářem Franzem Michalským. Za kmotry mu 
byl místní hospodář, který měl také koncesi jako hostinský, Fran-
tišek Křesan a jeho manželka Františka. 

V Huštěnovicích však Rudolf dlouho nepobyl, neboť v únoru 

1866 zemřel jeho otec Václav a o tři roky později matka. V pou-
hých sedmi letech zůstal Rudolf sirotkem. Oba nejstarší Rudolfovi 
sourozenci již byli dospělí, dva zemřeli v dětském věku. Kam se 
ale poděli zbývající? Jeden z nich určitě skončil u příbuzných otce 
v Čimelicích, kde dodnes žijí vzdálení příbuzní. 

Rozluštění záhady, co se stalo s Rudolfem, přineslo až nalezení 
opakované písemné žádosti o vystavení domovského listu pro Ru-
dolfa Králíčka, generála pěchoty, ze dne 22. května 1919, která byla 

Jediný zápis o gen. Králíčkovi v Pamětní knize obce Huštěnovice 
na str. 21.
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Vážení spoluobčané,
je tu jaro a s ním tradičně jarní vydá-

ní Huštěnovského zpravodaje,  ve kterém 
najdete spoustu zajímavých informací jak
z loňského roku, tak i zajímavé informace
o tom, co nás čeká v roce letošním. 

V loňském roce se nám podařilo sehnat 
nájemce fasády kulturního domu a za pe-
níze obdržené za nájemné byl proveden 
nový nátěr kulturního domu. Najednou se 
ukázalo, že přilehlý dům č. p. 62, který je 
v majetku obce, je ve velmi žalostném sta-
vu a kazí estetický dojem naší návsi. Proto 
byla fasáda tohoto domu opravena na ná-
klady obce a na náklady Ředitelství silnic 
a dálnic byla vyměněna okna. Poté byl 
proveden nový nátěr ploché střechy kultur-
ního domu, částečná oprava elektroinsta-
lace. Budova domu služeb, kde v současné 
době provozujeme místní muzeum, je také
v neutěšeném stavu a postupně je třeba bu-
dovu opravit. V loňském roce byla opravena 
část fasády, klempířské prvky a komín. 

Byli jsme úspěšní při získávání dotací. Po-
dařila se nám získat dotace na rekonstrukci 
hřišť v mateřské školce, které bude sloužit 
pro mateřskou školku a hřiště před školkou, 
které již slouží široké veřejnosti. Žádáme ro-
diče, aby na hřišti před mateřskou školkou 
nenechávali své děti bez dozoru a dodržo-

a budou odstraněny nadstřešníky z domů,
a proto bude provedena i rekonstrukce ve-
řejného osvětlení na těchto ulicích, včetně 
nových sloupů. Žádáme občany, kteří uva-
žují o vybudování přípojek inženýrských 
sítí, aby tak učinili ještě před rekonstrukcí 
chodníků. V ulici Sušická bude na komuni-
kaci položen nový asfaltový koberec, který 
zajistí Ředitelství silnic Zlínského kraje. 
Termín dokončení těchto prací je do konce 
letošního roku, ale chtěli bychom, aby práce 
byly ukončeny do Kateřinských hodů.

Dále plánujeme udržovací práce obecních 
budov. V budově kulturního domu budou 
zrenovovány podlahy obou sálů. Podlahy 
jsou v provozu již 10 let a nová povrchová 
úprava zajistí prodloužení životnosti pod-
lah na další léta. V přízemí budovy základní 
školy, během letních prázdnin, proběhne 
výměna podlah ve třídách. V zahradě ma-
teřské školky bude opravena střecha a fa-
sáda budovy, kde se nyní nachází sociální 
zařízení a sklad hraček. V přízemí mateřské 
školky se uvolnily prostory po provozu kos-
metiky a tyto budou upraveny na provoz 
šatny. Je pravděpodobné, že kapacita šatny
v patře bude nedostatečná, jelikož v loň-
ském roce se narodilo 23 dětí. Udržovací 

SLOVO STAROSTY
vali věkový limit dětí. Na hřišti by se neměly 
pohybovat děti starší 7 let a už vůbec ne bez 
doprovodu rodičů.

Pro zvýšení bezpečnosti chodců na sil-
nici první třídy byla vybudována světelná 
signalizace na obou přechodech pro chod-
ce. Úpravy proběhly za přispění Státního 
fondu dopravní infrastruktury. V loňském 
roce jsme obdrželi dotace v celkové výši
3 599 000 Kč. 

V rámci sdružení ,,Vodovod Babicko“
a za přispění Operačního programu ži-
votního prostředí jsme pořídili nádoby 
na tříděný odpad a tím byla navýšena ka-
pacita sběrných míst. Na sběrném místě
u myslivecké chaty byl vybudován přístře-
šek pro tyto nádoby. Za posledních pět let 
byla kapacita sběrných míst tříděných od-
padů navýšena několikanásobně. Děkuje-
me, že se snažíte odpad třídit. 

Nejdůležitější investiční akcí roku 2016 
bude rekonstrukce chodníků ulice Sušická
a Kvítková, na kterou jsme již obrdželi dotaci 
od státního fondu dopravní infrastruktury. 
Současně při rekonstrukci bude společností 
E.ON provedena rekonstrukce sítě NN a ve-
dení bude uloženo do země. Bude provedena 
demontáž betonových sloupů rozvodné sítě 

adresována obecnímu představenstvu v Huštěnovicích. Mimo jiné 
se v žádosti píše: Po smrti rodičů byl vychováván svým nejstarším 
bratrem Františkem, železničním úředníkem v Olomouci, pak v 
Bohumíně a Těšíně a konečně od roku 1878 v kadetce v Košicích. 
Bratr František pravděpodobně na Rudolfa pobíral sirotčí důchod. 
Profesně následoval svého otce, stěhoval se z místa na místo, coby 
státní železniční zaměstnanec. Rudolf Králíček krátkou dobu byd-
lel ve Vídni, v Brně a nakonec v Českém Těšíně, kde zemřel 4. 1. 1946
a je tamtéž pohřben. 

V roce 1966 se nenašel nikdo, kdo by zaplatil hrobové místo, 
a tak na kostech generála rakouské armády, který se osvědčil
v mnoha významných bitvách Velké války, spočívají ostatky jiné-

ho nebožtíka.  
V rodných Huštěnovicích dávno nežije nikdo z jeho rodiny. 

Rodný dům čp. 94 byl zbořen a podle starých map se nacházel 
někde naproti dnešní prodejny Jednota. 

V Huštěnovicích byl ještě jeden rod jména „Králíček“, ale jeho 
začátek je ve Vlčnově, ovšem s otcem Králíčka Rudolfa nemají 
společné předky.

www.veltkriege.at
Radovan Jančář, Bojovali za císaře pána

Alena Bazalová, kronika obce Huštěnovice

Světelná signalizace na přechodech pro chodce byla dotována částkou 1.176.000 Kč
z SFDI, obec Huštěnovice  dofinancovala 332.513 Kč. Oprava fasády domu čp. 62 vyšla 
obec na 99.506 Kč. Na náklady ŘSD byla vyměněna okna.
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práce se nevyhnou ani budově domu služeb, 
kde dokončíme opravu fasády. Přístřešek 
pro kontejnery u myslivecké chaty se osvěd-
čil a podobný bude vybudován i u kultur-
ního domu.

V letošním roce jsme požádali o dotaci na 
víceúčelové hřiště V Olší, stejně tak  učinila 
Tělovýchovná jednota Sokol, která opětov-
ně požádala o dotaci na rekonstrukci šaten. 
V současné době připravuji žádost o dota-
ci na rekonstrukci kříže v poli v remízku
u Jalubí. Uvidíme, zda se v průběhu roku 
vyskytnou nějaké další vhodné dotační titu-
ly pro naši obec.

Bohužel, jako v každém článku zpravoda-
je, nemůžu ani dnes nevzpomenout stále se 
opakující nešvary, které znepříjemňují život 
nám všem nebo kazí celkový vzhled naší 
obce. 

První takovou nepříjemnou věcí, která 
obtěžuje všechny občany, jsou volně pobí-

hající psi a jejich neukáznění majitelé, kteří 
nechají volně pobíhat své miláčky a dovolí 
jim kdekoliv vykonávat potřebu. Nezname-
ná, že když pozemek není oplocen, že maji-
tel pozemku souhlasí se vstupem cizích psů. 
Důrazně žádáme majitele psů, aby své psy 
měli v zastavěném území obce pouze na vo-
dítku, tyto psy nevpouštěli do předzahrádek 
domů a důsledně sbírali exkrementy.

Druhou takovou věcí, která přitom ješ-
tě může způsobit dopravní nehodu, je ne-
vhodné parkování na místech, kde to zákon 
nedovoluje. Není možné, aby automobily 
parkovaly na chodnících a komunikacích, 
kde to není dovoleno.  V jarních měsících 
bude probíhat zvýšený dohled policií v celé 
obci a řidiči, kteří nedodržují předpisy, bu-
dou nekompromisně pokutováni.

Třetí věc, která má vliv na estetiku celé 
obce, je nepořádek kolem sběrných míst 
tříděného odpadu. Žádáme občany, aby od-

pad neukládali mimo nádoby a důsledně po 
uložení odpadu zavírali kontejnery. 

Množí se stížnosti na spalování všeho 
možného v kotlích na tuhá paliva. Do kotlů 
domovní odpad nepatří.

Bývalo v obci dobrým zvykem, že si 
na jaro každý občan před svým domem
z předzahrádky vyhrabal zbytky starého 
listí, zametl kousek chodníku a kousek ko-
munikace a hned se nám všem zdála obec 
hezčí. Udělejme taky něco pro vzhled obce 
všichni a nečekejme, že to někdo udělá za 
nás. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se podílí na pořádání kulturních akcí
v naší obci a poděkování patří také návštěv-
níkům těchto akcí. Srdečně Vás zvu na le-
tošní kulturní akce a přeji Vám příjemné 
prožití jarních a letních měsíců. V podzim-
ním vydání zpravodaje na shledanou.

Aleš Richtr, starosta obce

VÁŽENÍ RODÁCI A JUBILUJÍCÍ OBČANÉ,
ZASTUPITELSTVO OBCE A MUZEJNÍ SPOLEK HUŠTĚNOVICE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 

SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ
KTERÉ SE USKUTEČNÍ 18. ČERVNA 2016 V HUŠTĚNOVICÍCH

PROGRAM
12.30  V KULTURNÍM DOMĚ PREZENTACE ÚČASTNÍKŮ ROČNÍKU 1926, 1931, 1936,
  1941, 1946, 1951, 1956
13.00  PŘIVÍTÁNÍ STAROSTOU OBCE
14.00  PROHLÍDKA OBECNÍHO ÚŘADU, KNIHOVNY, KOSTELA,
  ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY A MUZEA
15.00   PŘED BUDOVOU MUZEA VOLNÁ ZÁBAVA S KAPELOU BORŠICKÁ ČTVERKA

ALEŠ RICHTR, STAROSTA OBCE
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

První letošní vítání nových občánků se uskutečnilo 2. dubna v obřadní síni obecního úřadu. Vendulku Čermákovou
a Vincenta Zlámalíka představila starostovi obce Aleši Richtrovi předsedkyně kulturního výboru Edita Šimová. 
Ve svém projevu starosta obce Aleš Richtr promluvil k rodičům nových občánků, popřál hodně trpělivosti, laskavosti
a za obec Huštěnovice předal kromě věcného dárku také tři tisíce korun. Další tři tisíce obdrží od obce při nástupu dětí 
do naší základní školy. 

S kulturním programem vystoupily žákyně základní školy 
Helena Musilová, Marieta Běhávková, Anežka Musilová
a místostarostka Petra Valentová.

Vincent s Vendulkou si už teď rozumí O hudební doprovod se stará Dagmar Gajdošíková

V obřadní síni zasedli rodiče se svými dětmi, prarodiče 
a další příbuzní. 
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… Jak je krásné stáří, když se člověk dožije.
V tváři na sta vrásek, v srdci na sta lásek…

Básní o stáří v životě člověka zahájila paní Edita Šimová „Bese-
du s důchodci“, která se konala v neděli odpoledne 3. dubna v sále 
kulturního domu. Všichni důchodci byli srdečně pozváni panem 
starostou Alešem Richtrem.

Proběhla gratulace jubilantů k jejich významnému výročí 80 let /
Marie Kodrlová, Květoslava Zálešáková, Jarmila Marholtová, Miro-
slav Kučera/, 85 let /Anna Kraváčková, Vratislav Kodrla, František 
Kubina/ a 90 let života /Růžena Havalová, Marie Kanyzová/, kteří 
si odnesli z besedy dárkové koše. Ostatní malý dárek pro potěšení

Poděkování
a vzpomínku na tento slavnostní den. V průběhu besedy se poví-
dalo s přáteli a členy zastupitelstva obce. Byl to pěkný a bohatý kul-
turní zážitek doplněn i tancem ještě několika odvážlivců. Škoda, že 
účast důchodců byla menší než minulá léta, hlavně ze zdravotních 
důvodů. O každého bylo příjemně postaráno při pohoštění dobrých 
koláčků, obložených chlebíčků, kávy a dobrého vína. K dobré nála-
dě přispěla známá hudba „Boršická čtyřka“.

Jménem všech důchodců upřímně děkuji těm, kteří se na besedě 
podíleli pro radost a spokojenost nás všech. Těšíme se, že se opět ve 
zdraví sejdeme i v roce 2017.

Marie Kodrlová, důchodkyně

Edita Šimová /předsedkyně kulturního výboru, Vratislav Kodrla, Marie Kodrlová, Aleš Richtr /starosta obce/, Růžena Havalová, Mi-
roslav Kučera, Petra Valentová /místostarostka obce/.
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HUŠTĚNOVICE 
USNESENÍ

z 6. veřejného zasedání Za-
stupitelstva obce Huštěnovi-
ce konaného dne 29.10.2015
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze do-
kumentu z důvodu dodržení přiměřenosti 
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů v platném znění.

Usnesení 1/6/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje program veřejného zasedání.

Usnesení 2/6/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje nejvhodnější nabídku na dodavatele 
zakázky  „Zvýšení bezpečnosti chodců 
na silnici I/55 v Huštěnovicích“, kterou 
podala firma PATRIOT, spol. s r.o., Tu-
řanka 383/92, 627 00 Brno, IČ: 15546501,

s nabídkovou cenou 1.406.898 Kč včetně 
DPH.

Usnesení 3/6/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje nejvhodnější nabídku na dodavatele 
zakázky  „Dětské hřiště – V Houští, Huš-
těnovice“, kterou podala firma TEWIKO 
systems, s.r.o., Dr. Milady Horákové 
185/66, 460 07 Liberec, IČ: 25472887 s 
nabídkovou cenou 609.831 Kč včetně 
DPH.

Usnesení 4/6/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje smlouvu o zřízení věcného břemene
č.: OT-014330032086/001.

Usnesení 5/6/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje smlouvu o zřízení věcného břeme-

ne, která bude uzavřena mezi obcí Huš-
těnovice jako oprávněným a současně 
jako zřizovatelem a povinným.

Usnesení 6/6/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje dodatek č. 1 k sazebníku poplatků 
OÚ Huštěnovice.

Usnesení 7/6/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje rozpočtové opatření č. 6/2015.

Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere na 
vědomí zprávu o činnosti starosty obce
a kontrolu usnesení z minulého veřejné-
ho zasedání.

Aleš Richtr, starosta obce
Petra Valentová, místostarostka obce

PLAVEBNÍ A ZÁVLAHOVÝ KANÁL SE UPRAVUJE

VÝSTAVA VÍN

Že se opravují silnice je pro nás samozřejmostí. Zrovna tak se 
musí opravovat vodní cesta a v současné době je to více než 
kilometrový úsek Baťova kanálu od plavební komory Huště-
novice, to je od Starého Města směrem k naší obci. Břehy jsou 

Devátá výstava vín v Huštěnovicích představila 263 vzorků 
od místních a okolních vinařů. Její součástí byla také již tra-
diční doprovodná akce „Putování za vínem“, kde bylo možno 
ochutnat vína ze Slovenska. K poslechu a tanci hrála Cim-
bálová muzika Babica. Mezi nejlépe hodnocenými víny se 

zpevňovány záhozovým kamenem. Kdo využívá cyklostezku 
nijak není omezen. Práce jsou prováděny z druhého břehu. 
První cykloturisté zavítají do našeho muzea už 30. dubna při 
regionální akci Na kole vinohrady Uherskohradišťska.

umístili i místní vinaři: Ing. Josef  Maňásek s Rulandským še-
dým 2008, výběr z hroznů (19); Milan Dvořáček s Ryzlinkem 
Rýnským 2009, výběr z hroznů (18,8); Václav Maňásek se 
směsí červenou odrůdově určenou (18,6). Stejně jako v uply-
nulých letech se náš košt těší velké oblibě zejména návštěv-
níků ze vzdálenějšího okolí, ale pomalu si k nám nacházejí 
cestu i místní milovníci vína.

Milan Dvořáček

Dno Baťova kanálu je čištěno a břehy zpevňovány.Přes kanál můžeme přejít „suchou nohou“ kousek za rybníkem 
Mokřad.
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Z jednání zastupitelstva obce. Zprava Ing. Helena Štolhoferová, Ing. Josef Slezák, Mgr. 
Petr Malenovský, Ing. Jaroslav Králík Ph.D., za předsednickým stolem starosta obce 
Aleš Richtr, místostarostka Petra Valentová, Edita Šimová, Mgr. Jiří Silný, Ing. Antonín 
Adamčík.

Obec z ptačí perspektivy

USNESENÍ
ze 7. veřejného zasedání Za-
stupitelstva obce Huštěnovi-
ce konaného dne 9.12.2015 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze do-
kumentu z důvodu dodržení přiměře-
nosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů v platném zně-
ní.

Usnesení 1/7/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje program veřejného zasedání.

Usnesení 2/7/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje rozpočtové provizorium obce Huš-
těnovice na rok 2016.

Usnesení 3/7/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje rozpočtový výhled obce Huštěnovi-
ce na roky 2016 – 2019.

Usnesení 4/7/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje starostu obce jako osobu oprávně-
nou k úpravě rozpočtu obce rozpočto-
vým opatřením od 10.12.2015 do 31. 
12. 2015.

Usnesení 5/7/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje prodej pozemku parcela číslo 
423/3 o výměře 2m2, který byl oddě-
len geometrickým plánem číslo 640-
51024/2015 z parcely číslo 423/2, která 
je zapsaná na listu vlastnictví č. 1 pro 
obec Huštěnovice u Katastrálního úřa-
du pro Zlínský kraj, Katastrální pracovi-
ště Uherské Hradiště, za celkovou cenu 
1.400 Kč. Dále kupující uhradí poplatek 

za vklad do katastru nemovitostí, daň
z nabytí nemovitých věcí a současně je i 
poplatníkem daně z nabytí nemovitých 
věcí.

Usnesení 6/7/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje prodej pozemku parcela číslo 
509/57 o výměře 12m2, který byl od-
dělen geometrickým plánem číslo 647-
29/2015 z parcely číslo 509/1, která je 
zapsaná na listu vlastnictví č. 1 pro obec 
Huštěnovice u Katastrálního úřadu 
pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviš-
tě Uherské Hradiště, za celkovou cenu 
2.520 Kč. Dále kupující uhradí poplatek 
za vklad do katastru nemovitostí, daň
z nabytí nemovitých věcí a současně je
i poplatníkem daně z nabytí nemovi-
tých věcí.

Usnesení 7/7/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje prodej pozemku parcela číslo 

1078/43 o výměře 68m2, který byl od-
dělen geometrickým plánem číslo 643-
314/2015 z parcely číslo 1078/40, která 
je zapsaná na listu vlastnictví č. 1 pro 
obec Huštěnovice u Katastrálního úřadu 
pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště 
Uherské Hradiště, dále pozemku parce-
la číslo 1379/117  o výměře 270m2 ležící 
v katastrálním území obce Babice, který 
byl oddělen geometrickým plánem číslo 
1039-313/2015 z parcely číslo 1379/45, 
která je zapsaná na listu vlastnictví
č. 1411 pro obec Huštěnovice u Kata-
strálního úřadu pro Zlínský kraj, Ka-
tastrální pracoviště Uherské Hradiště
a dále pozemku parcela číslo 1380  o vý-
měře 33m2 ležící v katastrálním území 
obce Babice, který je zapsaný na listu 
vlastnictví č. 1411 pro obec Huštěnovice
u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, 
Katastrální pracoviště Uherské Hra-
diště, za cenu 202 Kč za 1m2. Celkem 
zaplatí  74.942 Kč. Dále kupující uhradí 
poplatek za vklad do katastru nemo-
vitostí, daň z nabytí nemovitých věcí
a současně je i poplatníkem daně z na-
bytí nemovitých věcí.  

Usnesení 8/7/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje kupní smlouvu číslo 56652/2015
s firmou České dráhy, a.s., se síd-
lem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15
Praha 1, IČ: 70994226.

Usnesení 9/7/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene číslo
S 35455/2015-OŘ OLC/OPI-URB.
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USNESENÍ
z 8. veřejného zasedání Za-
stupitelstva obce Huštěnovi-
ce konaného dne 18.1.2016 

Pozn.: Zveřejněna je upravená ver-
ze dokumentu z důvodu dodržení 
přiměřenosti rozsahu zveřejňova-
ných osobních údajů podle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění.

Usnesení 1/8/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje program veřejného zasedá-
ní.

Usnesení 2/8/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje podání žádosti o dotaci na 
akci „Sportovní areál Huštěnovice“.

Usnesení 3/8/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje smlouvu o právu provést 
stavbu - „Prodloužení veřejného vo-
dovodu Huštěnovice na parcele číslo 
192 a 935/1“.

Usnesení 4/8/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje nákup pozemků parcel 
číslo 779/1 o výměře 127 m², 779/2 
o výměře 67 m²,779/3 o výměře 56 
m², 779/4 o výměře 84 m², 779/5 o 
výměře 59 m², 779/6 o výměře 58 
m². Obec zaplatí 50 Kč za metr čtve-
reční, poplatek za návrh na vklad do 
katastru nemovitosti a je poplatní-
kem i plátcem daně z nabytí nemo-
vitých věcí. 

Usnesení 5/8/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovi-
ce schvaluje smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inže-
nýrské sítě ke stavbě „Prodloužení 
veřejného vodovodu Huštěnovice 
na parcele číslo 192 a 935/1“.

Usnesení 6/8/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje zveřejnění záměru obce 
Huštěnovice číslo 1/2016 na prodej 
1/3 podílu na pozemku p. č. 759 o 
výměře 225 m² v k. ú. Huštěnovice. 
Po provedení rekonstrukce místní 
komunikace situované na pozemku 

p. č. 779/7 v obci  a k. ú. Huštěnovice 
dále schvaluje zrušení spoluvlastnic-
tví pozemku p. č. 759 k. ú. Huště-
novice a jeho přeměnu na výlučné 
vlastnictví samostatných pozemků 
vzniklých na základě rozdělovacího 
geometrického plánu z původního 
pozemku p. č. 759 v poměru veli-
kosti podílů jednotlivých spoluvlast-
níků. 

A dále souhlasí a schvaluje skuteč-
nost, že v celé šíři pozemku umožní 
a zabezpečí vstup a vjezd na nově 
vzniklý pozemek (o velikosti cca 1/3 
původního pozemku p. č. 759) z při-
lehlé místní komunikace situované 
na pozemku p. č. 779/7 v obci a k. ú. 
Huštěnovice.

Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere 
na vědomí zprávu o činnosti starosty 
obce a kontrolu usnesení z minulého 
veřejného zasedání. 

Aleš Richtr, starosta obce
Petra Valentová,místostarostka obce 

Usnesení 10/7/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje obecně závaznou vyhlášku číslo 
4/2015 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.

Usnesení 11/7/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje rozpočtové opatření 8/2015.

Usnesení 12/7/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje program rozvoje obce Huštěnovice 
na období 2016-2020.

Usnesení 13/7/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene služebnosti číslo 
34/2015-53200/BVB.

Usnesení 14/7/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice 
schvaluje smlouvu č. 1040010296/001

o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere na 
vědomí zprávu o činnosti starosty obce 
a kontrolu usnesení z minulého veřej-
ného zasedání.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere 

na vědomí rozpočtové opatření číslo 
7/2015.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere 
na vědomí změny rozpisu rozpočtu
č. 7 a 8/2015.

Aleš Richtr, starosta obce
Petra Valentová, místostarostka obce

Během jarních prázdnin měly děti v knihovně po dva dny připraveny hry, soutěže, kvízy.
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USNESENÍ
z 9. veřejného zasedání Za-
stupitelstva obce Huštěnovi-
ce konaného dne 9. 3. 2016 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze doku-
mentu z důvodu dodržení přiměřenosti roz-
sahu zveřejňovaných osobních údajů podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění.

Usnesení 1/9/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
program veřejného zasedání.

Usnesení 2/9/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
výsledek výběrového řízení na akci „Huš-
těnovice – Rekonstrukce chodníků podél 
III/42822“ pro nejvhodnější nabídku poda-
nou firmou SVS CORRECT, spol. s r.o., Bílo-
vice č. p. 513, 687 12   Bílovice, IČ: 25513141 
s nabídkovou cenou 6.801.596 Kč včetně 
DPH.

Usnesení 3/9/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
prodej pozemků v katastrálním území obce 
Huštěnovice, parcela číslo 424/10 o výměře 
213 m2, parcela číslo 520/3 o výměře 750 
m2 a parcela číslo 524/14 o výměře 73 m2 za 
cenu 440 Kč za 1m2, Jednotě, spotřebnímu 
družstvu v Uherském Ostrohu, Veselská 733, 
687 24, IČ: 00032310. Kupující dále zaplatí 
poplatek za návrh na vklad do katastru ne-
movitostí, bude poplatníkem i plátcem daně 
z nabytí nemovitých věcí.

Usnesení 4/9/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
nákup ¼ pozemku parcela číslo 637 v kata-
strálním území obce Huštěnovice, od paní 

H.O., za cenu 20 Kč/m2. Obec dále zapla-
tí návrh na vklad do katastru nemovitostí, 
bude poplatníkem a plátcem daně z nabytí 
nemovitých věcí.

Usnesení 5/9/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 
OT-014330031117/001.

Usnesení 6/9/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene číslo 1040010321/033.

Usnesení 7/9/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
smlouvu o zřízení věcného břemene-služeb-
nosti číslo 53200-08/2016/VB.

Usnesení 8/9/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
účetní odpisový plán příspěvkové organizace 
Základní škola a mateřská škola Huštěnovice 
na rok 2016.

Usnesení 9/9/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvalu-
je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
110.000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol 
Huštěnovice, IČ: 61704181. 

Usnesení 10/9/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí nein-
vestiční dotace z rozpočtu obce Tělovýchov-
né jednotě Sokol Huštěnovice, IČ: 61704181.

Usnesení 11/9/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000 
Kč Oblastnímu spolku ČČK Uherské Hradi-

ště, IČ: 00426385, s konečným určením pro 
Místní skupinu ČČK Huštěnovice.

Usnesení 12/9/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ob-
lastnímu spolku ČČK Uherské Hradiště,
IČ: 00426385, s konečným určením pro 
Místní skupinu ČČK Huštěnovice.

Usnesení 13/9/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
darovací smlouvu na poskytnutí finanční-
ho daru ve výši 2.000 Kč Českému svazu 
včelařů, o.s., základní organizaci Traplice,
IČ: 65268415.

Usnesení 14/9/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
na základě §84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., v platném znění, rozpočet 
na rok 2016 jako schodkový, příjmy ve výši 
10.961.823 Kč, výdaje ve výši 13.144.483 Kč, 
financování ve výši 2.182.660 Kč. Jako závaz-
né ukazatele rozpočtu stanovuje u příjmů tří-
dy a u výdajů paragrafy rozpočtové skladby.
Zastupitelstvo obce současně stanovuje
v souladu s §102 odst. 2 písm. a) a §99 odst.
2 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů, kompetenci starosty 
obce k provádění rozpočtových opatření
v následujícím rozsahu:
V případě přijetí účelově určených dotací, 
finančních příspěvků a darů jak na straně 
příjmů, tak na straně výdajů.
V případě daně z příjmů právnických osob 
za obec jak na straně příjmů, tak na straně 
výdajů.
V případě nutného výdaje na zajištění chodu 
obce v důsledku havárie, stavu nouze, živel-
né pohromy. Dále na úhradu pokut, penále 
z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů.
V případě přesunu finančních prostřed-
ků mezi schválenými závaznými ukazateli
v rámci příjmů nebo výdajů, kdy nesmí dojít 
k navýšení celkových příjmů nebo celkových 
výdajů schváleného rozpočtu.

Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere na vědo-
mí zprávu o činnosti starosty obce a kontrolu 
usnesení z minulého veřejného zasedání.

Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere na 
vědomí rozpočtové opatření číslo 9/2015
a změnu rozpisu rozpočtu číslo 9/2015.

Aleš Richtr, starosta obce
Petra Valentová, místostarostka obce 

Velikonoční „vyhrkávání“ má v Huštěnovicích svou tradici. 
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Tři králové Emilie Vašičková, Robin Tomaštík, Pavel Petrucha, 
Marie Hlavačková, Kristýna Blahová a Marek Slezák.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tříkrálová sbírka je největší veřejnou sbírkou, 
největší dobrovolnickou akcí v České republice. 
První takováto sbírka v novodobé historii pro-
běhla v roce 2000 na území olomoucké arcidiecé-
ze, celostátně je organizovaná od roku 2001 a my, 
občané Huštěnovic, jsme se zapojili hned v prv-
ním ročníku. Tříkrálovou sbírku organizuje Čes-
ká katolická charita a její oblastní charity. Hlav-
ním účelem je především pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to ze-
jména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně de-
setina výnosu sbírky je každoročně určena také na 
humanitární pomoc do zahraničí.

Děti, coby tři králové a jejich dospělý doprovod je 
vždy vybavený průkazem koledníka a skupinka je 
vybavena zapečetěnou kasičkou s logem Charity. V 
letošním roce koledníky v Huštěnovicích doprováze-
la paní Radmila Tomaštíková a Ing. Josef Slezák. V 
kasičce za rok 2016 bylo 21.492 Kč.

Ing. Jiří Jakeš, ředitel Oblastní charity Uh. Hradiště 
děkuje za finanční pomoc, která bude použita přímo 
pro občany v nouzi v našem regionu, podporu pečo-
vatelské služby pro seniory na Uherskohradišťsku a 
opravu objektu denního centra sv. Ludmily na Vele-
hradské třídě v Uherském Hradišti. V letošním roce 
bylo vykoledováno 2.241.387 Kč.

Vaše štědrost byla každoročně velká,
za což upřímně děkujeme.

2001 9.841 Kč
2002 12.720 Kč
2003 14.763 Kč
2004 13.711 Kč
2005 17.829 Kč
2006 15.425 Kč
2007 14.682 Kč
2008 17.749 Kč

2009 18.074 Kč
2010 19.608 Kč
2011 19.324 Kč
2012 18.736 Kč
2013 18.630 Kč
2014 19.747 Kč
2015 23.115 Kč
2016 21.492 Kč

Výrobky z papírových ruliček předváděla místní Anna Klasová
a Iveta Krajčová z Nedakonic.

VELIKONOCE S VYNÁŠENÍM MORENY

Starodávný pohanský zvyk - Vynášení Moreny
a přinášení létečka - bylo tentokrát v režii členky mu-
zejního spolku Taťány Smětákové, která s dcerami 
Aničkou a Ivankou každoročně připravují postavu 
Moreny. 

Hlavními aktéry letos byly děti z mateřské školky. 
Říkadla s nimi nacvičila paní učitelka Anna Surá, kte-
rá je doprovodila až k Baťovu kanálu.  Tam byla Mo-
rena zapálena a vhozena po proudu vody, aby se paní 
Zima utopila. Zpět do vsi děti přinesly létečko, které 
předaly před muzeem panu starostovi Aleši Richtro-
vi. Odměnou dětem byl velký čokoládový zajíc.

Každoročně počasí moc nepřeje, proto byl před 
muzeem stánek se svařákem, čajem pro děti a slad-
kostmi. 
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Krasličářka Marie Vlčková z Mařatic předváděla kraslice zelové 
a vyškrabované.

Děvčata předávají létečko starostovi Aleši 
Richtrovi.

Děti pozorují u kanálu odstrojení Moreny. Hořící Morena před vhozením po proudu vody. Průvod se ubírá s létečkem k muzeu.

Průvod jde k Baťovu kanálu.Společné foto dětí z mateřské školy s Morenou než ji utopí.

Starosta obdaroval krojované děti čoko-
ládovým zajíčkem. Občerstvení u stánku.

Josef Florec z Loukova předváděl řezbářské řemeslo. Dělá také 
velké sochy s pomocí motorové pily.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

REKAPITULACE ROKU 2015

Skutečné plnění rozpočtu obce za rok 2015 po všech rozpočtových změnách
příjmy - 15.689.523,25 Kč výdaje - 11.830.792,63 Kč přebytek - 3.858.730,62 Kč

Vybrané realizované akce a výdaje v roce 2015
dotace podíl obce cena celkem

Hřiště za mateřskou školkou 2.022.978,60 Kč 225.275,50 Kč 2.248.254,10 Kč
Hřiště před mateřskou školkou 400.000,00 Kč 235.241.00 Kč 635.241,00 Kč
Světelná signalizace - přechody pro chodce 1.176.000,00 Kč 332.513,00 Kč 1.508.513,00 Kč
Opravy KD - fasáda, elektroinstalace, nátěr střechy, svod, vstup k lékaři

*  243.764,00 Kč 168.373,00 Kč 382.137,00 Kč
Opravy na domě služeb - fasáda, okapy, 
komín

--- 107.798,00 Kč 107.798,00 Kč

Přístřešek na tříděný odpad u mysl. chaty --- 103.055,00 Kč 103.055,00 Kč
Podíl obce na svozové auto a kontejnery na 
tříděný odpad

--- 89.980,00 Kč 89.980,00 Kč

Č. p. 62 --- 99.506,00 Kč 99.506,00 Kč 
Celkový přehled finančních prostředků 3.842.742,60 Kč 1.361.741,50 Kč 5.174.484,10 Kč   
* 243.764,00 Kč činilo nájemné za fasádu KD, nikoliv dotace

Přehled finančních prostředků obce za rok 2015
k 1.1.2015 k 31.12.2015 přírůstek

Pokladna 2.838,00 Kč 9.913,00 Kč 7.075,00 Kč
Bankovní účet 11.323.356,51 Kč 15.172.655,13 Kč 3.849.298,62 Kč
Státní dluhopisy 4.893.450,00 Kč 5.040.254,00 Kč 146.804,00 Kč
Celkem finanční prostředky 16.219.644,51 Kč 20.222.822,13 Kč 4.003.177,62 Kč

Poskytnuté finanční příspěvky v roce 2015
TJ Sokol Huštěnovice 110.000 Kč
MS Českého červeného kříže Huštěnovice 18.000 Kč
Příspěvek hodové chase na zaplacení hudby 20.000 Kč
Svaz Včelařů Traplice 2.000 Kč
Záchranná stanice volně žijících ptáků Buchlovice 2.000 Kč

Odpadové hospodářství obce
Vybráno od občanů - poplatek za odpad 479.792,00 Kč
Poplatek za sběrný dvůr 14.970,00 Kč
Zpětný odběr za tříděný odpad 97.451,00 Kč
Celkem příjem 592.213,00 Kč
Celkem výdej za svoz odpadu 749.836,00 Kč
Doplatek obec celkem rok 2015 157.623,00 Kč
Doplatek obec celkem rok 2014 179.189,00 Kč



15

Jaro  /  2016

Přehled produkce vybraných druhů odpadů
Druh odpadu 2012 2013 2014 2015

Komunální odpad - svoz popelnic 197,78 197,11 207 217,76
Objemný odpad - sběrný dvůr + komunální odpad 35,15 30,11 34,31 40,63
Suť - sběrný dvůr 70,96 74,19 64,24 69,39
Dřevo - Sběrný dvůr 7,11 13,22 7,46 10,98
Papír - kontejnery, sběrný dvůr 4,11 3,87 3,74 3,22
Sklo - kontejnery, sběrný dvůr 11,62 10,8 11,72 12,82
Plast - kontejnery, sběrný dvůr 10,88 9,57 9,83 11,1
Oděvy - kontejnery u KD - Diakonie Broumov 0 0 0 7,5
Celkem odpad /t/ 337,61 338,87 338,30 373,4

NAJDETE NA FOTOGRAFIÍCH ROZDÍLY?

Přístřešek na tříděný odpad u myslivecké chaty obec financovala částkou 103.055 Kč.

Sběrné místo za kulturním domem bude také zastřešeno.
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ROZPOČET OBCE HUŠTĚNOVICE NA ROK 2016
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Rozpočet byl schválen jako schodkový, schválený schodek rozpočtu je ve výši 2.182.660 Kč. Ke krytí toho-
to schodku byl k datu 1.1.2016 zůstatek na bankovních účtech ve výši 20.222.822,13 Kč. /Zůstatek včetně 
dluhopisů/

Pracovní doba na OÚ

pondělí    7.00 - 12.00     12.30 – 17.00
 úřední den
úterý 7.00 - 12.00     12.30 – 15.00 
středa     7.00 - 12.00     12.30 – 17.00
 úřední den 
čtvrtek 7.00 - 12.00     12.30 – 15.00 
pátek 7.00 - 11.00     11.30 – 13.30 

email: hustenovice@hustenovice.cz
tel.: 572 585 135

Sběr nebezpečného odpadu

Další sběr nebezpečného odpadu se koná ve středu
5. října 2016 v době od 16.00 do 17.00 hodin ve dvoře 
místního kulturního domu. Přinést můžete: rozpouštědla, 
kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, olej a tuk, bar-
vy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebez-
pečné látky,  detergenty obsahující nebezpečné látky, ne-
použitelná cytostatika.

Úhrada za odebranou vodu v roce 2016 

16.5.-18.5.2016 zápis aktuálního stavu vodoměru
23.5.- 6.6.2016 úhrada v hotovosti v kanceláři  
 Obecního úřadu v Huštěnovicích,
 pondělí a středa 7.00 – 17.00 hod. 

17.-19.10.2016  zápis aktuálního stavu vodoměru
24.10.- 7.11.2016 úhrada v hotovosti v kanceláři
 Obecního úřadu v Huštěnovicích,
 pondělí a středa 7.00 – 17.00 hod.

Poplatek za odvoz odpadu

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních od-
padů za rok 2016 je splatný do 30. září 2016. 

Úhrada poplatku:
- bankovním převodem na účet u Komerční banky číslo 

5223721/0100, VS:číslo popisné  domu, SS:počet osob, za 
které je poplatek hrazen.

- hotově v kanceláři Obecního úřadu Huštěnovice,
v pondělí a ve středu od 7.00 do 17.00 hodin.

Poplatek za psa

Poplatek za psa je splatný nejpozději do 31.5.2016, po-
platek je ve výši 60 Kč za každého psa. 

Úhrada poplatku
- bankovním převodem na účet u Komerční banky číslo 

5223721/0100, VS:číslo popisné domu
- hotově v kanceláři Obecního úřadu Huštěnovice

v pondělí a ve středu od 7.00 do 17.00 hodin

Sběrné místo

provozní doba: středa 15.00 - 17.00 hod.
 sobota  9.00 - 11.00 hod.

19. 11. 2016 -  sběrný dvůr uzavřen /hody/
26. 11. 2016 -  naposled otevřeno 

Termíny veřejných zasedání:

 8.  6. 2016 19.00 hodin
 7.  9. 2016 19.00 hodin
 7. 12. 2016 18.00 hodin

Uzávěrka podzimního vydání Huštěnovského zpravo-
daje je 10. říjen 2016 

MUDr. Jiří Argiriu oznamuje trvalou změnu pra-
covní doby. Ve středu  ordinuje také odpoledne, vždy 
v době od 15 do 18 hodin.

MUDr. Igor Bychler oznamuje trvalou změnu pra-
covní doby. Ve čtvrtek  ordinuje  dopoledne, vždy
v době od 6.30 do 10.30 hodin.
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Vývoj počtu obyvatel v Huštěnovicích v roce 2015 

Počet obyvatel ČR k 1.1.2015 1016 osob 510 mužů 506 žen
V roce 2015 se narodilo 23 dětí 11 chlapců 12 dívek
V roce 2015 zemřelo 9 osob 4 muži 5 žen
V roce 2015 se přistěhovalo 26 osob 8 mužů 18 žen
V roce 2015 se odstěhovalo 44 osob 12 mužů 32 žen

Počet obyvatel ČR k 1.1.2016 1012 osob 513 mužů 499 žen
Počet cizinců k 1.1.2015 15 osob 9 mužů 6 žen
Počet cizinců k 1.1.2016 15 osob 9 mužů 6 žen
Počet obyvatel ČR s místem trvalého pobytu na úřední adrese obecního úřadu 62 osob

HLEDÁME DOBOVÉ FOTOGRAFIE
Ráda bych poprosila naše spoluobčany 

o věnování nebo pouze zapůjčení fotogra-
fií Huštěnovic z dřívějších časů pro kro-
nikářskou výstavu „Proměny obce“. Aby
i ostatní mohli vidět změny, jakými prošla 
naše obec za minulá léta.  S tím souvisí 
také veškerý život v obci. 

Fotografie můžete  poslat na e-mailovou 
adresu - alenabazalová@seznam.cz  nebo 
přinést osobně. Fotografie uliček, domů, 
křížů, z kulturních a společenských akcí, 
práce v hospodářství, na polích, okolí 
obce. Fotografie svatební, z divadelních 
představení nebo školní. Nad jevištěm
v kulturním domě byla kresba tančících 
krojovaných osob - toto schází úplně.  

Za vaši pomoc a ochotu děkuje Alena 
Bazalová, kronikářka obce Huštěnovice.

Zatáčka ke hřišti.

Hrubošova svatba v roce 1940 /dolní konec/.



19

Jaro  /  2016

ČTEME NEBO NEČTEME?

Rozhodně čteme méně, ale čteme. Kromě tištěné knihy 
dnes můžeme vzít do ruky elektronickou knihu. Ale listo-
vat v tištěné knize, přivonět si k ní, ničím nenahradíme. 
Většina z nás si ráda odpočine s knihou v ruce od moni-
toru počítače. 

Naše knihovna není jen místo pro půjčová-
ní knih, ale také pro odpočinek, zábavu a setkává-
ní se. V loňském roce bylo zakoupeno padesát knih
a  v letošním roce 
bude rovněž kniž-
ní fond doplňován. 
Najdete zde kromě 
knih také všechny 
ročníky Huštěnov-
ského zpravodaje. 
V současné době 
má naše  knihov-
na  kolem šesti tisíc 
knih. Zda kniha, 
kterou byste si rádi 
přečetli, je k dispo-
zici v naší knihov-
ně, to si můžete
z domova zjistit 
přes on-line katalog. Stačí si najet v PC na webové stránky 
knihovny http://www.knihovnahustenovice.webk.cz/. Na 
webu najdete daleko více o knihovně.

V letošním roce jsme dosáhli na dotaci z  Ministerstva 
kultury ve výši 27 tisíc korun na modernizaci knihovny. 
Zakoupením výpůjčního systému Clavius-Reks bude naše 
knihovna plně automatizovaná. Bude zakoupen také nový 
PC pro veřejnost. 

Dvakrát ročně jsou k dispozici knihy z výměnného fon-
du Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, vždy v počtu 
asi padesáti knih. Není problém knihu, která není v naší 
knihovně, přes okresní knihovnu vám zajistit. 

Na konci loňského roku se uskutečnila beseda s PhDr. 
Jiřím Jilíkem o jeho tvorbě. Knihovna přivítala začátkem 
března návštěvníky při besedě nazvané Slovácká svatba. 
Přestože jsme si tuto besedu režírovali sami, snad všechny 
přítomné pobavila, starší si zavzpomínali. A v besedování 
budeme pokračovat.  

V únoru byla pro žáky základní školy připravena dvou-
denní tématická beseda s Adolfem Bornem. Děti z mateř-
ské školky se s knihovnou seznamují při svých návštěvách, 
kde si při čtení pohádky malují. Od loňského roku jsme 
zavedli v každé sudé pondělí od čtyř do pěti hodin Čtení 
pohádek pro nejmenší. Popřípadě si mohou hrát deskové 
hry nebo malovat.

Naše knihovna je otevřena všem občanům, od nej-
menších po nej-
starší. Pro ty do-
konce máme čtecí 
brýle, pokud by je 
doma zapomněli. 
Také je zavedena  
služba pro starší 
občany Kniha do 
domu. Pro někoho 
může být cesta do 
knihovny obtíž-
ná. Víte o někom?  
Nabízíme možnost 
donést knihu až 
domů.

Nemohu nevzpomenout už tradiční burzu knih, kte-
rá  má v naší knihovně své místo. Jsou to knihy vyřazené 
z naší knihovny, ale také z knihoven vašich, které jsou vě-
novány zdarma. Tyto jsou za pět korun prodávány novým 
zájemcům a výtěžek je použit na nákup her a drobností do 
knihovny.

A ještě jedna zajímavost z Knihovny BBB, o které možná 
nevíte. Od roku 2004 společně s odbornou knihovnou Slo-
váckého muzea budují unikátní regionální databázi článků 
- RegCat. Pracovníci knihoven monitorují veškerý regio-
nální tisk, populární i odborný, dostupné deníky či časo-
pisy vycházející v České republice a pokud najdou článek 
týkající se našeho regionu, vloží jej do databáze RegCat. 
Toto najdete na webové adrese: http://katalog.knihovna-
bbb.cz/kat-r/ nebo http://knihovna.slovackemuzeum.cz/
cs-cz/regcat.html.

Irena Hlavačková, knihovnice

Vánoční rozjímání 
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HUŠTĚNOVJANÉ V PRAZE
Činnost v letošním roce zahajoval mu-

zejní spolek účastí na Moravském plese 
v Praze, na který nás pozval starosta Slo-
váckého krúžku Mirek Říha, náš rodák. 
V minulosti se huštěnovjáci již dvakrát 
tohoto plesu zúčastnili. Tentokrát byl po-
zván Muzejní spolek a my jsme dali  pří-
ležitost také hodové chase v čele se stárky 
loňských hodů.

Vyjížděli jsme v sobotu po deváté hodi-
ně ranní  se zastávkou v Uherském Hra-
dišti, kde jsme ještě přibrali Cimbálovou 
muziku Jaroslava Čecha.

Desítky autobusů do metropole do-
pravily na pět stovek krojovaných taneč-
níků, zpěváků a hudebníků. Mezi zlaté 
hřeby večera patřila Moravská beseda, 
vystoupení tanečníků a zpěváků a hlavně 
defilé všech přítomných souborů a krojo-

vaných. Tento průvod jsme zahajovali my 
a všem jsme ukázali krásný huštěnovský 
kroj, poklad naší obce. Je důležité chránit 
jej pro sebe i naše děti, čerpat z těchto slav-
nostních akcí pro vlastní život. Na přání 
Mirka Říhy na plese  proběhl  malý košt vín 
místních vinařů pro sponzory plesu.

Atmosféra plesu byla ohromná. Krásné 
prostředí Národního domu na Smícho-
vě, všude přítomný tanec, zpěv, barevnost
a různorodost krojů. Pro mě a myslím, že 
i pro všechny ostatní, to byl krásný a silný 
zážitek. Dopis od samotného Mirka Říhy 
mluví za všechno:

„Vážení přátelé, milí krajané,
letošní jubilejní 60. Moravský ples je již za 

námi, a tak můžeme s čistou hlavou hodno-
tit. Za nás, pořadatele, můžeme říci, že jsme 
s jeho průběhem spokojeni, úspěšně navázal 
na ty předcházející.

Zachoval si to, oč usilujeme nejvíce – ra-
dostnou a přátelskou atmosféru, umocněnou 
krojovou pestrostí různých regionů, málo ví-
danou symbiosou mladých s těmi dříve na-
rozenými. Muziky hrály ostošest, Vás bylo 
všude vidět se veselit, přijeli jste všichni pěk-
ně nastrojení, účinkující nezklamali, taneč-
níků na Moravskou besedu byl plný sál, všu-
de vládla spokojenost…. Rádi bychom Vám 
touto cestou poděkovali za všechno, neboť je 
to především Vaše zásluha, že návštěvníci 
odcházeli z Moravského plesu spokojeni. Vě-
řím, že i Vaše zpáteční cesta domů proběhla 
v pořádku.

Přeji Vám hodně úspěchů a hezkých chvil 
při Vaší bohulibé činnosti k zachování tradic 
naší rodné Moravy.“

Edita Šimová
předsedkyně kulturního výboru
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Dětský folklorní soubor Marenka s tanečníky FS Cifra. Vedoucí souboru je Mgr. Martina Kolajová.

Každoročně pravidelná otevírací doba v muzeu je od 
května do konce září ve středu a neděli od 15 do 17 hodin. 
Mimo tuto dobu kdykoliv během celého roku na požádání 
návštěvníky provedeme muzeem. 

První akce již proběhla a to byla velikonoční výstava.
V neděli 30. dubna při akci Na kole Vinohrady Uhersko-
hradišťska budou mít cyklisté v muzeu zastávku při men-
ším občerstvení a koštu vína místních vinařů. Můžete se 
přidat.

4. a 5. června se zapojíme do druhého ročníku akce po-
řádané Regionem Slovácko - Víkend otevření památko-
vých domků a muzeí. Na sobotu se nám mohou přihlá-
sit už dnes řemeslníci, kteří mohou předvést své umění.
V neděli 5. června se uskuteční před muzeem Den dětí, tak 

ZVEME VÁS NA NÁVŠTĚVU MUZEA
jako v loňském roce.  Určitě připravíme opět překvapení. 

V červnu nás čeká setkání rodáků, odpoledne Boršická 
čtyřka zahraje k tanci i poslechu už všem návštěvníkům, 
nejenom rodákům. Zastavte se za námi.

Koncem srpna zájezd na hrad Bouzov, do Hanác-
kého skanzenu a tvarůžkové cukrárny v Lošticích, 
17. září košt burčáku, 28. října Večerníčkovo pro-
mítání pro děti, 11. prosince vánoční jarmark. Ne-
zapomeneme ani na pravidelná nedělní besedová-
ní v muzeu. Na akce zveme všechny spoluobčany. Za 
těch pět let existence muzea jsme si na sebe už zvykli
a věříme, že nám zachováte přízeň i nadále a přijdou mezi 
nás také „nováčci“. Těšíme se na naše setkávání.

Alena Bazalová
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družstev. V letošním roce se žáci budou zabývat tématy: „Pojiště-
ní“, „Práva spotřebitele“, Nezaměstnanost“, „Předluženost“. 

Mgr. Jitka Šimíková, ředitelka ZŠ a MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

Finanční gramotnost 

O finanční gramotnosti se v posledních letech často mluví vzhle-
dem k tomu, že se řada občanů potýká s tíživou finanční situací, 
kdy neumí spravovat svůj rodinný rozpočet a nedokáže správně 
posoudit své finanční možnosti. Proto se téma finančního vzdě-
lávání dostalo do vzdělávacích programů základních škol. Výuka 
finanční gramotnosti probíhá již třetím rokem též na naší základ-
ní škole a účastní se jí všichni žáci 1. – 5. ročníku. Cílem je srozu-
mitelně a hlavně prakticky vysvětlit žákům základní problematiku 
světa financí, rozvíjet finanční dovednosti, naučit žáky finančně 
myslet a získané poznatky pak používat v praktickém životě. Vždy 
ve druhém pololetí školního roku žáci absolvují celkem 5 výuko-
vých programů, které pro ně připravuje pracovnice DDM Šikula
z Uherského Hradiště. První čtyři probíhají přímo v základní ško-
le, na pátý, bonusový dojíždějí žáci do DDM do Uherského Hra-
diště. Obsahem této návštěvy je vždy shrnutí vědomostí a zhod-
nocení celého výukového programu, výtvarná činnost s tématem 
peníze, finančnictví. Na závěr si žáci ověří své znalosti v soutěži 

Recitační soutěž - vítězky 4. a 5. ročníku - Aneta Machová,
Marie Hlavačková, Zuzana Presová a Radka Sentlová.

V porotě zasedla vychovatelka ŠD Jitka Polášková, vedou-
cí učitelka MŠ Věra Veselá, za rodiče paní Jana Zemková
a  ředitel Hoffmannova divadla pan Karel Hoffmann.

Recitační soutěž - vítězové 2. a 3. ročníku - Michal Steiner,
Helena Musilová, Anežka Musilová. 

Příběhy z pařezové chaloupky 2. a 3. ročník.

Rozvíjíme čtenářské
dovednosti

Od začátku školního roku 2015/2016 re-
alizuje naše škola projekt financovaný EU 
Čtenářské dílny. Jeho cílem je zkvalitnění 
čtenářství a čtenářské gramotnosti, zvýšení 
zájmu o čtení, získání potřeby číst. Bohu-
žel děti ve svém volném čase vůbec nečtou 
nebo jen minimálně a proto zařazování 
Čtenářských dílen v hodinách českého 
jazyka a literární výchovy je může přivést 
k pravidelnější četbě, mohou být dobrou 
motivací pro celoživotní čtení. Získaná 
finanční dotace umožnila naší škole na-
koupit pro žáky celkem 230 knih různých 
žánrů. Školní knihovna se tak rozrostla
o několik pohádkových knih, knížky 
prvního čtení, dobrodružnou literatu-
ru, příběhy s dívčí tématikou. Žáci 2. až
5. ročníku se s novými knihami seznamují
v rámci Čtenářských dílen - pracují s tex-
tem, vedou o četbě vrstevnické hovory, 
navzájem si doporučují knihy, debatují 

o svých oblíbených literárních hrdinech, 
konfrontují své pochopení s ostatními spo-

lužáky, ale hlavně čtou a čtou. 
Mgr. Jitka Šimíková, ředitelka ZŠ a MŠ
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byl to dříve švec, postupně se z něho stával podnikatel. Viděli jsme 
různé boty od nejstarších až po dnešní. Viděli jsme i repliku, co
s ní různě cestovali Hanzelka a Zikmund. Pak jsme viděli, jak se 
točily večerníčky. Nejvíc mě zaujaly listonošovy boty. Baťa pro-
slavil celé Česko i Slovensko. Líbily se mi i staré reklamy. Bylo to 
hezké.

Adéla Dobešová, 5. ročník

Ve středu 18. listopadu 2015 jsme jeli žáci 4. a 5. ročníku 2015 
do Muzea jihovýchodní Moravy na výstavu Tomáše Bati. Jeli jsme 
tam, protože jsme se ve vlastivědě učili o Zlínském kraji. Byli jsme 
na náměstí Míru, před radnicí, u kostela svatého Filipa a Jakuba
a viděli jsme Městské divadlo. Nejvíc se mi líbily reklamy, protože 
byly dlouhé jako pohádka a některé byl i zpívané.

Radka Sentlová, 4. ročník.

Oblíbení literární hrdinové žáků
4. a 5. ročníku

Gregory Hefflery z knížky Deník malého poseroutky – je vtip-
ný a zábavný, líný, pořád vězí v samém průšvihu a otravuje svého 
malého bratra.

Katniss Everdeenová – je chytrá, tvrdohlavá, odvážná, laskavá, 
má ráda střílení z luku a ráda zpívá.

Spinosaurus – byl ohromně velký a silný. A ve filmu Jurský park 
dokonce zabil tyranosaura.

Assassin – Ezio – je štědrý, odvážný, bojovný, hodný, rychlý
a tajemný. Rád skáče na domy, ukrývá se před policií a plní úkoly 
pro svého bratra.

Mildred Virválová z knížky Čarodějnice školou povinné – je 
nezbedná, umí kouzlit a létat na koštěti.

Naučme se zachraňovat

V pátek 18. března 2016 byl ve škole v Huštěnovicích výukový 
program „Naučme se zachraňovat“. Dojela paní ze SVČ Klubko 
Staré Město. Vyplňovali jsme pracovní list a dělali jsme masáž 
srdce. Dověděli jsme se, jak se zachovat, když potkáme nějakého 
člověka, který nedýchá. Nejvíc mě bavilo, když jsme dělali masáž 
srdce. Akce se mi líbila.

Marek Slezák, 4. ročník

18. března 2016 jsme měli ve škole výukový program, který se 
jmenoval „Naučme se zachraňovat“. Přišla k nám paní učitelka ze 
SVČ Klubko Staré Město. Dozvěděli jsme se mnoho věcí, např. co 
dělat, když máme na sobě klíště, jak udělat zachraňovací polohu, 
co je to resuscitace a co dělat, když někdo nemůže dýchat. Nejvíc 
mě zaujalo, jak paní učitelka přinesla figurínu a jak jsme zkoušeli 
masáž srdce. Moc se mi to líbilo.

Josef Daňko, 5. ročník

Jak se rodí večerníčky

11. března 2016 jsme jeli celá škola do Uherského Hradiště. Ve 
Slováckém muzeu byla výstava Večerníčka. Dívali jsme se na po-
stavičky a poslouchali jsme různé zvuky. Vyráběli jsme animace
a ještě nám pan říkal něco o Večerníčkovi. Líbil se mi domeček 
Pata a Mata, protože byl velký.

Robin Tomáštík, 4. ročník

9. března ve středu jsme ZŠ Huštěnovice jeli do Slováckého mu-
zea v Uherském Hradišti. Byla tam výstava „Jak se rodí večerníč-
ky“. Jeden pán nám vyprávěl o večerníčcích, např., že Večerníček 
má 51 let a má staršího bratra v Rusku a mladšího na Slovensku. 
Dál nám říkal, že v animaci na pohyb rukou potřebujeme 24 ob-
rázků, ukázal nám pomocí různých věcí různé zvuky: bouřky, 
padajících krup atd. Bavili mě, když jsme si vyráběli „papírové 
animace“. Výlet se mi líbil.

Andrea Trmalová, 5. ročník

Pipi Dlouhá punčocha

11. února jela ZŠ Huštěnovice do Velkého kina ve Zlíně. Kde 
hráli herci z Hoffmannova divadla z Uherského Hradiště „Pipi 
Dlouhou punčochu“. Hlavní postavy byly: Pipi, Anika, Tomy, po-
licajti, opice pan Nelson a kůň. Bylo to o tom, jak Pipi prožívala 
dobrodružství se svými kamarády Anikou a Tomym, ale v cestě jí 
stáli dva zloději. Bylo to hezké, ale pro malé děti.

Marie Hlavačková, 4. ročník

Ve čtvrtek 11. února jsme celá škola jeli do Zlína do Velkého 
kina, vystupovali tam herci z Hoffmannova divadla a hráli „Pipi 
Dlouhou punčochu“. Bylo to o tom, že holku Pipi Dlouhou pun-
čochu chtěli dát do dětského domova, protože neměla rodiče. Ale 
Pipi si našla kamarády Toma a Aniku. A když se skamarádili, tak 
ji z toho problému dostali. Líbilo se mi to, protože tam byly vtipné 
scénky.

Zuzana Presová, 4. ročník

Poznáváme Zlín

Ve středu 18. listopadu 2015 jsme byli, my žáci 4. a 5. ročníku 
ve Zlíně. Byli jsme tam, protože jsme se zrovna učili o Zlínském 
kraji. Byli jsme se podívat na radnici, kostel sv. Filipa a Jakuba, 
procházeli jsme kolem Městského divadla, viděli jsme i zámek. 
Pak jsme šli do Jihomoravského muzea na expozici Tomáše Bati, 

Výukový program Naučme se zachraňovat.

Žáci představují svoji oblíbenou knihu.
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se doma dívat listopad celičký na domácí mazlíčky
PROSINEC: Čas pro jehličnany 
Rok už končí, čas má daný, loučí se s ním jehličnany. Stromečku 
vánoční, ty jsi prostě báječný
LEDEN: Čas pro ptáky 
To když v lednu mrzne, sněží, tak se ptáci nají stěží. Za naše krme-
ní zpěvem se nám odmění.
ÚNOR: Čas pro nejstarší průvodce člověka – psa a kočku 
Na všech kontinentech světa žijí s lidmi dlouhá léta. Kočky a pej-
skové -  naši věrní druhové.
BŘEZEN: Čas pro školičku pěšáka – turistika
Když se jaro brzy ozve, „pěšáky“ ven na vzduch pozve. Vezmou si 
batohy, hůl a boty na nohy.
DUBEN:  Čas pro domácí hospodářská a užitková zvířata 
Kdysi žila s lidmi doma též zvířata užitková. Ještě dnes nejvíce, 
chovají se slepice.
KVĚTEN: Čas pro květy a květiny
V máji všechno kvete, pučí, včely voní medem, bzučí. Motýli, 
čmeláci též jsou pilní „sosáci“.
ČERVEN: Čas pro les
Co les lesem nejvíc dělá? Čistý vzduch a vůně dřeva. Léčivou sílu 
má lesní „říše“ zelená.
Jaká je příroda? Jak se mění během roku? Odpověď na to dá tato 
celoroční hra a sama příroda.

Jitka Polášková, vychovatelka ŠD

Projekt - cesta kolem světa

Už název projektu napovídá, že se s dětmi touláme po celém 
světě a poznáváme světadíly a jejich země. Do projektu je zapoje-
na celá škola od 1. do 5. ročníku, včetně družiny. Hlavní myšlen-
kou tohoto projektu bylo to, aby si děti uvědomily, že přestože jsou 
různí lidé (vzhled, chování, jazyk), všichni mají stejnou hodnotu. 
Většinou jednou za dva měsíce procestujeme jeden světadíl, po-
známe zajímavosti, lidi, zvyky atd. Poznatky následně využíváme 
ve všech předmětech, např. malujeme obrázky, zpíváme v rámci 
hudební výchovy, čteme různé články, starší žáci vyhledávají za-
jímavé informace na internetu nebo v encyklopediích aj. Žáci se 
aktivně zapojují do úkolů spojených s daným tématem. Na závěr 
projektu nás čeká vernisáž, kde budou všechny dětské práce týka-
jící se projetu vystaveny.

Andrea Flíborová, učitelka ZŠ

Zápis do 1. třídy

V úterý 9. února 2016 proběhl v základní škole zápis dětí do
1. třídy. Přišlo osm budoucích prváčků. Pět děvčat a tři chlapce 
doprovodili do školy rodiče, kteří měli možná větší trému, než 
děti samotné. Ty už prostředí zdejší školy dobře znají z „Před-
školičky“, kterou jednou za dva měsíce pro ně připravuje paní 
učitelka prváků. Žáčci prošli šesti stanovišti – světadíly. Z dětí se 
stali cestovatelé. V každém světadíle je přivítal místní obyvatel,
u kterého splnili zadaný úkol. Poté mohli pokračovat v další cestě. 

Do cíle dorazili všichni na výbornou a už se těšíme, že v září se 
opět setkáme.      

Mgr. Zuzana Bazalová, učitelka ZŠ

Rok ve školní družině

Na naší škole je jedno oddělení ŠD. Navštěvuje ho 24 dětí před
i po vyučování. Pro letošní školní rok jsem pro děti připravila 
téma „ROK V PŘÍRODĚ“. 

Je to příležitost, abychom u dětí probudili zájem o přírodu.  Na-
učíme se prohlubovat vztah k přírodě, schopnost vnímat ji, všímat 
si jejich krás. Příroda je kouzelná škola plná zázraků, zajímavých 
rostlin a živočichů, barev a vůní……Není jednoduché probudit 
u dětí, zhýčkaných vymoženost-
mi techniky, zájem o obyčejné věci
– o proměny přírody v čase. Mnohé 
je dětmi považováno za jaksi samo-
zřejmé, dané, neustále se opakující a 
tudíž nezajímavé. Ve skutečnosti je 
v přírodě mnoho zázračného, fan-
tastického, jedinečného a neméně 
„akčního“ než v nějaké počítačové 
hře. Stačí jen naučit děti, aby si doká-
zaly všímat zdánlivě obyčejných věcí 
jako je strom, květina, zvíře – domácí 
mazlíček, pták, brouk, voňavý les….. 

ZÁŘÍ: Čas sklizně a příprav na zimu
Září má chuť jablkovou, pole barvu 
bramborovou. Češe se, sklízí se, ovo-
ce je na míse.
ŘÍJEN: Čas pro listnaté stromy 
Říjen stromy obarvuje, vítr listy jim 
shazuje. Ježek si na zimu chystá z listí 
peřinu.
LISTOPAD: Čas pro domácí maz-
líčky
Když se začne brzy stmívat, budeme 

Tomáš Maňásek řeší úlohu při zápisu do školy. 

Pololetní vysvědčení žáků 1. ročníku - Gabriela Káňová, Emílie Vašičková, Zdeněk Klapil, 
Barbora Steinerová, Eliška Hanáková, Kristýna Blahová, Tobiáš Bolf, Oliver Ižvolt.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA  
Číst může každý…

Dobré ráno kamarádi, knížky máme všichni rádi.
Kolik je v nich tajemství?  Kdo poslouchá, dobře ví,
že tam bydlí pohádky s nádhernými obrázky,
ale také básničky, říkadla a písničky.

Všichni víme, že kniha je přítelem 
člověka, je zdrojem poznání i rozví-
jení dětské fantazie, je poučná, ale
i zábavná. Pravidelné návštěvy  obecní 
knihovny se staly pro naše děti z ma-
teřské školy velmi oblíbenými. U pří-
ležitosti Měsíce knihy jsme s radostí 
přijali pozvání paní knihovnice Irenky 
Hlavačkové k posezení nad knihami 
o zvířátkách. Ovládlo nás kouzlo po-
hádkových příběhů, klidu a čtenářské 
pohody. Paní Hlavačková pro děti 
vybrala poutavé knihy k prohlížení
a připravila si pro ně malý kvíz o nej-
známějších dětských spisovatelích
a ilustrátorech. Současně děti pozva-
la na pravidelné předčítání příběhů
a pohádek, které knihovna pořádá. Do 
školy jsme se vraceli s několika vypůj-
čenými knihami, které dětem paní uči-
telky čtou před spaním.

 Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří
a dobří lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěte dětem! Prostřed-
nictvím pravidelného čtení se vytváří pevné pouto mezi 
rodičem a dítětem, rozvíjí se slovní zásoba, paměť, sou-
středění, samostatné myšlení, podporuje se získávání vě-
domostí a formování čtecích návyků. 

Protože oblíbenost pohádkových knih stoupá už i u nej-

menších dětí, rozhodli jsme se zpřístupnit knihy našim dě-
tem i rodičům a od dubna se můžete v naší mateřské škole 
setkat s „Otevřenou knihovnou“.  Jak to bude fungovat? 
Knihy nebo časopisy do ní věnují sami čtenáři. Poté, co 
si je vyberou a přečtou, mohou je vrátit nebo si je nechat
a místo nich dát jiné nové nebo použité.

 Před námi jsou jarní měsíce, příslib lepšího počasí. 
Ovšem lidová moudrost praví: „Březen, za kamna vle-
zem, duben, ještě tam budem.“ Takže pokud bude venku 
právě „aprílové počasí“, vydejte se s dětmi třeba do místní 
knihovny.

Pěkné jaro Vám přeje Věra Veselá, učitelka mateřské 
školy v Huštěnovicích.

Předškoláci soutěžili v recitaci společně s žáky základní školy.

Vyučovací hodina dětí v předškoličce.
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Každoročně zimní měsíce leden a únor jsou pro nás náročné. 
V tomto období se konají nejnáročnější a zároveň nejdůležitěj-
ší akce naší místní skupiny. A těmi jsou maškarní ples a valná 
hromada.

Výbor se sešel hned 6.ledna, abychom přípravu na maškarní 
ples zvládly. Bylo nutné zajistit spoustu věcí. V první řadě spon-
zory, bez nichž by ples nebyl plesem. Dále 
jsou to spolehlivé členky z řad našich se-
niorek, které zajistily obsluhu šatny. Mlad-
ší členky se zapojují do přípravy  výzdo-
by sálu, s níž nám pomáhají také někteří 
muži. A zábava mohla začít v plném nasa-
zení účinkujících masek naplno. Všechny 
masky byly propracované do nejmenšího 
detailu. Ocenění si zaslouží všichni a jsme 
moc rády, že nás každoročně překvapí no-
vými nápady.

V měsíci únoru jsme se sešly na valné 
hromadě. Po zhodnocení akcí nám MUDr. 
Jaroslav Knot udělal průřez nejzákladněj-
ších postupů první pomoci při ohrožení 
života. Jeho dcera, MUDr. Alena Štukav-
cová si přivezla dermatoskop a všem zá-
jemcům zdarma zkontrolovala mateřská 
znamínka nebo jiné patologické útvary na 
kůži.

Měsíc březen byl ve znamení školení první pomoci pro dospě-
lé. 14. března nám připravila paní lektorka a zároveň naše členka 
Andrea Ptáčková se svou kolegyní paní Hampalovou, zajímavé 
odpoledne. Kromě některých členek výboru se této akce zúčast-
nilo z řad obyvatel naší obce pouze devět lidí. Je to velká škoda, 
protože opakování je matka moudrosti a první pomoc  nevíme, 
kdy budeme potřebovat, si určitě neustálé připomínání zaslouží.

Naše členky  Dana Vaverková a Věra Blahová se zapojily do 
projektu ke Dni země  a posbíraly několik pytlů odpadků při 
dráze a směrem ke hřbitovu.

Měsíc duben se každoročně nese v duchu pálení čarodějnic. 
I v uplynulém roce s touto akcí naše členky pomáhaly místním 
sportovcům. Akce se vydařila a všichni byli spokojeni.

Jednou z dalších náročnějších akcí uplynulého roku byl zá-
jezd na Dlouhé Stráně, pořádaný v měsíci květnu.  Autobus byl 
plně obsazen, celý výlet se všem líbil, počasí přálo. Průvodce nás 

zde seznámil s provozem výjímečné přečerpávací elektrárny. 
Na horní stanici nás čekalo velmi hezké počasí s překrásnými 
výhledy do okolní krajiny. Při zpáteční cestě zastávka byla ve 
Velkých Losinách. Zde si každý udělal program podle sebe. Ně-
kteří navštívili poslední ruční papírnu nebo místní lázně. Návrat 
do Huštěnovic byl ve večerních hodinách. Mezi účastníky bylo 

mnoho cizích zájemců, protože místní 
obyvatelé opět neměli dostatečný zájem.

13. červen 2015 byl den rybářských zá-
vodů pro děti na rybníku Mokřad. I přesto, 
že to byl náhradní termín, byla akce velmi 
vydařená. Naše členky dokázaly zaujmout 
děti nápaditými stanovišti, kde si naše 
drobotina mohla ověřit své znalosti nejen 
z rybářství, ale i vědomosti ze zemědělství 
a poznávání okolí naší vesnice.

Mnoho mladých rybářů úspěšně ulovilo 
několik kaprů. Na konci jsme vyhlásili ví-
těze, ale myslím si, že spokojeni byli všich-
ni i přes velmi teplé počasí. Od majitele 
rybníku pana Habáně děti dostaly spon-
zorské dárky.

Po horkých letních prázdninových 
dnech v měsíci září se naše členka zúčast-
nila přivítání prvňáčků  zdejší školy. Ka-

ždoročně naše místní skupina dětem věnuje malé dárečky, aby 
jim zpříjemnily vstup a pobyt ve škole.

24. října 2015 se mělo uskutečnit školení první pomoci pro 
děti. Pro zaneprázdněnost přednášející lektorky jsme tuto akci 
přeložily na jarní termín letošního roku. No a je tu zima – měsíc 
prosinec a s ním vánoční dílničky. Opět výzdoba sálu, pečení 
vánočního cukroví, vaření nezbytného vánočního punče a v ne-
poslední řadě zajištění předvádějících žen. Myslím si, že i tato 
akce se vydařila a kdo si chtěl navodit atmosféru adventu, měl 
možnost si vybrat přímo z hotových výrobků nebo si vlastno-
ručně vytvořit osobní dáreček k vánocům.

Rok 2015 byl určitě rokem pro nás úspěšným. Rády se schází-
me a nabízíme ostatním, kteří chtějí strávit příjemné chvíle při 
našich akcích, aby se jich zúčastnili. Děkuji všem, kteří pro nás
a vlastně i pro sebe dělají nějaké maličkosti, aby z toho měli ra-
dost a do dalších kroků přeji všem hlavně hodně zdraví a síly.

Ludmila Smýkalová, předsedkyně MS ČČK Huštěnovice

Předsedkyně MS ČČK Ludmila Smýka-
lová blahopřeje  paní Vlastě Smětákové.

Maškarní ples ČČK.

Z ČINNOSTI ČČK

Složení výboru MS ČČK
Členky Českého červeného kříže Huštěnovice rekapitulovaly 

svoji uplynulou činnost poslední lednový den letošního roku. Ve 
funkci předsedkyně  MS ČČK pracuje Ludmila Smýkalová, jako 
jednatel Ilona Čechmánková, pokladník Helena Maňásková, 
členky výboru Kristýna Malíková, Zdenka Otrusiníková, Věra 
Blahová, Jitka Šuranská a Jarmila Ulmanová. 

Na činnost v loňském roce získala Místní skupina ČČK od 
obce 18 tisíc korun. Členky červeného kříže i přes péči a starosti 
o vlastní rodinu obohacují kulturní život v obci. 
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MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST

Sus scrofa
na vrcholu potravního řetězce

v Honitbě Huštěnovice

V posledních letech si jistě někteří všimli, že se mění stavy 
naší zvěře v honitbách (změny u drobné zvěře, nárůst u pre-
dátorů: jak šelem, tak dravého ptactva apod.). Příčin je celá 
řada, a chceme-li v krajině zachovat některé mizející druhy, 
je třeba učinit řadu opatření, jako řádný příkrm, ozdravování 
zvěře, dodržování klidového období, kdy se zvěř zbytečně ne-
plaší atd. Pro správné hospodaření se zvěří je třeba být vzdě-
laný a pochopit přírodní zákonitosti, proto se v tomto článku 
pokusím rozšířit a obohatit vědomosti čtenářů z hlediska na-
růstajícího stavu černé zvěře, tedy prasete divokého.

K postupnému rozšíření černé zvěře na našem území ve 
volnosti došlo po roce 1945, a to z jedinců, kteří se k nám 
dostali, resp. byli na naše území v podstatě zatlačeni postu-
pující frontou za II. světové války, asi z Polska. V roce 1946 
byl na Moravě, blízko Litovle, uloven první kus černé zvěře 
ve volnosti. Černá zvěř se od té doby dokonale přizpůsobila 
prostředí vytvořenému hospodářskými změnami. Již mno-
ho let se stavy černé zvěře trvale zvyšují, protože nedochází
k lovu odpovídajícímu výši ročního přírůstku. V našich pod-
mínkách nemá černá zvěř ani přirozených nepřátel jako např. 
na Slovensku a Polsku (vlk, rys), proto udržení početních sta-
vů černé zvěře je závislé jen na lovu, případně na nemocech 
(mor prasat).

Je všeobecně známo, že černá zvěř přechází na značné 
vzdálenosti za potravou a do míst, kde kromě potravy má 
také kryt a klid. Snaží se využívat nižší teplejší polohy, kte-
ré byly v dřívějšku odlesněny a přeměněny na zemědělskou 
půdu, kde mají kyprou ornou vrstvu pro hledání potravy.
V době vegetace zde má černá zvěř dostatek potravy, což vede 
k vytvoření dostatečné zásoby tuku na zimu a tak není pro 
tuto zvěř problém přečkat zimu, kdy teploty klesají k -30oC. 
V polních honitbách prasata zůstávají až do sklizní posled-
ních plodin a teprve pak se stěhují do lesních honiteb, kde 

mají v zimním období více potravy, klidu a krytiny.
Prase divoké se řadí do skupiny všežravců a je konzumen-

tem jak bylinné, tak i živočišné potravní složky. Podle míst-
ního výskytu bere za potravu i mláďata srstnaté zvěře např. 
srnčata, zajíčky, z pernaté zvěře bažanty i koroptve s jejich 
násadou. Velmi prospěšná je černá zvěř při hubení drobných 
hlodavců a také lesních hmyzích škůdců (mniška, sosnokaz, 
chroust aj.).

Problémem je tedy dostatečné množství potravy v polních 
honitbách mimo zimní období, ale výjimkou nejsou ani velké 
hromady siláže apod. v lesích v zimním období. Můžeme si 
za to tedy i my sami. Musíme si uvědomit, že bohatou potrav-
ní nabídkou zároveň podporujeme nežádoucí trvalé chrutí 
nejen dospělých, ale i velmi mladých bachyní. Na rozmno-
žování černé zvěře působí mnoho vlivů. Při dostatku potrav-
ních příležitostí je urychlen celkový vývoj mladé zvěře, která 
vstupuje do reprodukčního procesu mimo periodickou dobu 
chrutí (listopad až leden). Oplodnění zdravé bachyně může 
proběhnout v kteroukoliv dobu v cyklech po třech týdnech. 
U starších bachyní dojde k dalším vrhům v jednom kalendář-
ním roce a ve třech měsících věku vstupují do chrutí i mladé 
bachyně.

Významným znakem černé zvěře je společenský způsob 
života, který úzce souvisí nejen s prostředím, ale i s dalšími 
vlivy, kterým se tato zvěř přizpůsobuje. Rodinnou tlupu tvoří 
bachyně se selaty, což je základem nejužší soudržnosti. Sela-
ta při dostatku potravy, klidu a krytu rychle dospívají nejen 
fyzicky, ale i pohlavně. Migrace bachyně se selaty bývá jen na 
kratší vzdálenosti, pokud je v místě dostatek potravy, ale star-
ší kusy překonají na cestě za potravou mnohdy i mnohakilo-
metrovou vzdálenost. Skupinový způsob života také značně 
dopomáhá narušení reprodukční periodicity. Tato zvěř je 
přebíhavá a jen velmi malý počet se zdržuje na vymezeném 
území jedné honitby. Ovlivnitelné vlivy nutí prasata k trva-
lému pohybu, při hledání potravy, klidu a krytu, proto jim 
vyhovují v době vegetace rozsáhlé porosty druhů současných 
plodin na značných rozlohách orné půdy.

Poslední leč
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Za zmínku jistě stojí i případné nebezpečí pro člověka, to 
nastává zhruba od jara do začátku léta, kdy bachyně vodí 
selata. Aby ochránily potomky, můžou i napadnout, a jsou 
tak jedněmi z mála divokých zvířat, která se nebojí postavit 
člověku. Toto nebezpečí hrozí především pejskařům, kdy ne-
cvičený hravý pes může při vyrušení rodinky prasat zaplatit 
za svou zvídavost i životem. Je velmi nebezpečné pokoušet se 
psíka bránit, vše by mohlo dopadnout ještě hůře. 

Specifickým případem jsou zvířata nakažená nemocí, hlav-
ně vzteklinou, která se projevuje změnami chování. Takoví 
jedinci ztrácejí plachost a mohou být agresivní. Kontaktu
s nimi se v každém případě snažme vyvarovat. Na vztekli-
nu jsou z našich šelem nejnáchylnější lišky, výskyt nákazy
u nich však už několik let nebyl zpozorován. Při pokousání 
jakýmkoli volně žijícím zvířetem musíme vyhledat lékařskou 
pomoc.  

To bylo tedy v kostce něco o životě černé zvěře. Pro doplně-
ní, k situaci ve Zlínském kraji mohu říci, že normované stavy 
jsou 392 ks, avšak jarní sčítání zvěře k 31. 3. 2015 potvrdilo 
výskyt 2192 ks, tedy více než pětinásobek. Normovaný stav 
je přitom maximální povolený stav, kdy zvěř neškodí ekosys-
tému. Je to maximální povolená hranice počtu zvěře o určité 
hustotě daná Vyhláškou Mze č. 491/2002 Sb. Při překročení 
tohoto stavu dochází k regulaci stavů buď odchytem, nebo 
častěji odstřelem. Alarmující situace ve Zlínském kraji se tedy 
musí řešit, a to především v honitbách, které byly v minulosti 
doménou drobné zvěře, což je honitba v okolí Huštěnovic. 

Jaroslav Králík, Ing., Ph.D. 
Myslivecký hospodář pro MS Huštěnovice – Sušice

Starosta pro HS Huštěnovice

Když se setkáme s pojmem canisterapie, ne každému se vy-
baví, co si pod tímto pojmem představit. A ti znalejší si jaksi
v této činnosti automaticky vybaví plemena psů, jako je labrador 
či zlatý retrívr. Dokážete si v této úloze představit jezevčíka? Že 
ne? Tak si jich představte rovnou šest.

Je jen dobře, že si v 
posledních letech za-
čala jak široká veřej-
nost, tak i odborníci 
uvědomovat, že léčit 
lze i jinak než „ře-
záním a tabletkami“. 
Na těle i na duchu 
lze pomoci i méně 
tradičními metoda-
mi, jako je například 
zooterapie. Sem patří 
i canisterapie nebo-li 
„léčba pomocí psa“. 
Tato se využívá jako 
léčebná (terapeutic-
ká), povzbuzující, 
ale i jako výchovná. 
Pozitivní pocit, který navozuje kontakt se psem, má nejen fyzic-
ké, ale i psychické účinky. Zklidňuje srdeční činnost, vyrovnává 
krevní tlak, uklidňuje a stává se nepostradatelný i v sociální sfé-
ře. 

Canisterapií jsem se začala zabývat již před patnácti lety s mou 
první fenkou – kříženkou ohaře, kterou jsem si vzala z útulku. 
Dnes přicházím do zařízení se svou smečkou z vlastního chovu 
– šesti jezevčíky a krátkosrstou kolií. 

Pravidelně navštěvujeme seniory v domovech důchodců
v Uherském Hradišti /Štěpnice/, Otrokovicích /SENIOR Otro-
kovice – zde navštěvujeme klienty v zařízení s odlehčovací služ-
bou a domově se zvláštním režimem/ a v Holešově. Málokdo si 
uvědomuje, jak je pro staršího člověka důležitý a prospěšný tě-
lesný kontakt se psem. Spousta z nich trpí tím, že měli doma ně-
jakého zvířecího mazlíčka, kterého v domově nemohou mít. Pes 
je však vítaným společníkem i pro ty, kteří dříve žili sami. Proto 
naše návštěvy v domovech důchodců jsou oblíbené a žádoucí 

Canisterapie
a dochází při nich k vítanému rozptýlení a oživení. Povídání
a mazlení s pejskem potlačuje pocit osamění a pravidelné ná-
vštěvy jsou možností pro seniory se do budoucna i na něco těšit. 

  Ve svém okolí navštěvujeme i Mateřské školky /Svatováclav-
ská, Husova, Čtyřlístek/, ve kterých s pedagogickým personá-

lem zapojujeme psy 
do výuky. Děti si při 
různých pohybových 
aktivitách procviču-
jí celkovou hybnost
a jemnou motoriku 
/děti pejsky krmí, 
hladí, připínají oboj-
ky, vodítka, oblékají, 
češou, hází míčky…/ 
a hrubou motoriku /
děti probíhají s pej-
skem tunelem, tím 
cvičí jak hybnost, tak 
procvičují nebát se 
ze stísněného pro-
storu/. Jezevčice jsou 
/spolu s různými po-

můckami  mnou přinesenými/ používány i při výuce výchovné, 
výtvarné a vzdělávací. Práce dětí s pejsky vychovává k zodpo-
vědnosti, laskavosti a k tomu nebýt sobecký. Tato činnost tak 
má velký vliv i na obohacení sociálního a citového života dítěte. 
Také provádíme individuální návštěvy. Například u chlapečka 
Matýska, který trpí DMO a epilepsií. I pro něj jsou naše návštěvy 
velmi prospěšné. Provádíme zde tzv. polohování. Pes v poloho-
vání nahrazuje polštáře, které klienta podpírají, díky své teplotě 
působí na klienta velmi příjemně a díky dýchání psa se většinou 
zklidní i dech postiženého. Cílem je zahřívání a prohřívání kon-
četin, zklidnění a uvolnění spasmů.

Canisterapii sice věnuji skoro veškerý svůj volný čas, ale tato 
práce mě naplňuje a velmi mě baví. Těší mě, že můžu s pomocí 
svých psů pomáhat těm, kteří to potřebují a že naše společná 
práce přináší výsledky. Na své svěřence jsem hrdá a i do budouc-
na mám v plánu v této činnosti pokračovat i s dalšími psy. 

Markéta Mišáková
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Rychlost času je nekonečná a je ještě zjevnější pro ty, kteří se ohlí-
žejí zpět. /Lucius Annaeus Seneca/ 

V poslední době  přibývá lidí, kteří mají zájem o historii svého 
rodu, o své předky. Ale kde začít?  Na to jsem se zeptala kroni-
kářky Aleny Bazalové, která  sestavuje rodokmen svého příbuzen-
stva. Rovněž sestavila rodokmen gen. Rudolfa Králíčka. 

To jsem si řekla také já před pár lety, kde začít.  Práce kronikáře 
je tomu blízká.  Kronikář zapisuje současné události, které si mož-
ná někdo ale až za třicet či padesát let přečte. Ke kronice se uklá-
dá  dokumentace, fotografie, ale pracuji také s archiváliemi.  Před 
patnácti lety  se mi podařilo sesbírat fotografie téměř všech hodo-
vých stárků a tito jsou zvěčněni v útlé knížečce, kterou obec vydala
u příležitosti 80. výročí Kateřinských hodů.  Než jsem všechny obe-
šla, dozvěděla jsem se, které rodiny v Huštěnovicích jsou příbuzné, 
že ten či onen jsou bratranci, to je teta tam té a pod.  Tak jsem se 
dostala ke starým fotografiím obce a tím k fotografiím předků. 

Každý ovšem nebude začínat jako kronikář, takže jak na to?
Nejjednodušší je začít u sebe, ne od nejstaršího. Takto jsem za-

čínala já.  Ve svém rodokmenu mám šest generací a po zjištění, že 
bych musela do Polska či na Ukrajinu, tak jsem toto zatím vzdala 
a vrhla jsem se na sestavení stromu příbuzenstva svého manžela. 
A to je už zajímavější, ale podle kolegů genealogů to mám opět 
jednodušší. Protože rod Bazala žije v Huštěnovicích od nepamě-
ti, byli to zemědělci, kteří necestovali za prací. Dostala jsem se 
k roku 1760 a stále jsem v matrice Huštěnovic, s jedinou výjimkou, 
kdy se Jan 2. přiženil do Starého Města, ale syn Václav zase zpět do 
Huštěnovic.

Kde se dají všechny informace hledat?
Hodně informací najdeme na internetu. Pokud je matriční 

kniha neživá, což znamená, že se již do ní nezapisuje,  najdete ji
v digitalizované podobě v Moravském zemském archivu Brno. Je 
to ovšem mravenčí práce, stovky hodin vyhledávání.  Musíte jít 
stránku po stránce, přečíst celý zápis. Pomůže  číslo domu, kde 
se  hledaná osoba narodila. Pokud to víte. Může se stát, že se ka-
ždé dítě narodilo v jiném popisném čísle, takže číst celý matriční 
zápis a sledovat jména rodičů a prarodičů. Další je matriční zápis
v knize úmrtí nebo sňatků, z pozemkových knih, sčítacích operátů. 
Z adresáře sčítání lidu zjistíme přesné datum narození. Zpřístupňo-
vání údajů z matrik je ovšem omezeno ze zákona.

Je to opravdu tak jednoduché, jak se zatím zdá mně?
No není to jednoduché. Já dělám schéma vývodu, což je nároč-

nější a proto pracuji s více jmény než u rozrodu. V každé generaci 
počet geometrickou řadou narůstá. Když už si například myslím, 
že jsem našla tu pravou osobu, zjistím, že má  nevěsta jiné rodi-
če, než v matrice narození. Ovdověla, vdává se podruhé a já jsem 
si při čtení toho nevšimla. Takže zpětnou vazbou najít  její rodi-
če.  To znamená znovu pročítat matriku narození. To už ale vím,
v kterém roce hledat. 

Jsou nějaké zajímavosti, na které jste narazila?
Určitě ano, to se týká ovšem příbuzenstva. Co ale můžu říct, že 

ve čtvrté generaci bylo 14 sourozenců, v páté generaci dokonce 16, 
ale 5 dětí zemřelo. Dříve bylo zvykem, když zemřel syn, tak další 
narozený  dostal to samé křestní jméno. Ze začátku je to dokonce 
detektivka, která mně moc baví. Dnes jich už mám uložených k de-
víti stovkám.  Škoda, že jsem s tím nezačala dříve, protože pamětní-
ci zemřeli a i z doby nedávné se těžko něco hledá. Genealogie je asi 
jeden z nejlevnějších koníčků, ale časově nejnáročnější.

Znáte své předky?

Při takovém počtu  musí být hodně osob z tohoto rodu
i v Huštěnovicích.

Také je a většina to ani netuší. Například rodiny Habáňova, 
Býčkova, Hrubošova, Kryškova, Svobodova, Varmužova, Ha-
valova, Smětákova, Vojtěškova. Dokonce můžu jmenovat osob-
nosti jako je Mgr. Ph.Dr. Prof. Metoděj Habáň, P. Josef Němec, 
P. Jan Němec, Antonie Jaromíra Němcová - řádová sestra /všich-
ni tři byli sourozenci/, řádová sestra Leona Marie Vojtěšková, paní 
učitelka Marie Charvátová nebo starosta Huštěnovic Jan Býček
z čp. 11 a jeho syn major Hynek Býček, legenda dostihového sportu.  
Ale netroufám si říct, že jsou to příbuzní. Prostě někdy kolem roku 
1760 se narodil na čp. 88 Johan Bazala a ten toto všechno zapříčinil. 

Že jste se hlouběji nedostala, má to nějaký jiný důvod, než ča-
sový?

Má i nemá. Někteří matrikáři, přestože měli tehdy ve škole 
krasopis, zapsali údaje nečitelně. Rodin s příjmením Bazala bylo
a je v obci více. Bádala jsem také v jejich rodech, možná Matúš
a Martin byli bratři s Johanem, ale to je právě časový úsek, co nejde 
v matrikách přečíst. Myslím si, že tento rod je jeden z nejstarších
v Huštěnovicích. 

A další důvod je, že starší matriky jsou psané kurentem. Opravdu 
trvá několik let, než se člověk naučí alespoň základy čtení kurentu 
a nejčastější německé a později latinské pojmy.  Dost toho  přečtu 
a když ne, vypomůžeme si v genealogickém spolku, který se schází 
každý poslední čtvrtek v měsíci v Uh. Hradišti.  Mezi nás může při-
jít kdokoliv nebo být jen virtuálním členem přes e-mail. Začátkem 
dubna jsem se s kolegy zúčast-
nila přednášky profesionální 
genealožky Heleny Voldánové 
v Baťově vile ve Zlíně.

Kdyby se někdo rozhodl
k psaní rodokmenu, byla bys-
te ochotná podat pomocnou 
ruku?

Určitě ano. Jen to nejde 
vysvětlit během deseti mi-
nut. Pár „příbuzných“ mně 
už oslovilo a pomáhám s je-
jich rodokmeny.   Ale říkám, 
je to běh na dlouhou trasu. 
Já jsem začínala asi před pěti 
šesti lety a někteří ve spolku 
dělají na rodokmenu dvacet 
let.  Není to jen o seznamu 
osob, ale dostat se k tomu, co 
předkové dělali, jak žili, jak 
bydleli.  Jsem vděčná všem, 
kteří ochotně podávají infor-
mace. Nebyl zatím nikdo, co 
by mně vyhodil, že otravuji. 
Samozřejmě, držím se zákona 
o ochraně osobnosti. O mrt-
vých lze psát, u současníků si 
dávám pozor.

Děkuji za rozhovor a my-
slím si, že kdo ještě nezačal
s rodopisem, zítra začne. 

Petra Valentová
místostarostka obce Ukázka agnátního vývodu.
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Vzpomínám na dětství prožité v Huš-
těnovích. Bydlela jsem na horním konci
v uličce za hospodou. Dětství bylo překrás-
né. Nebylo peněz, ale bylo radosti, pokory 
a odpuštění.

V Chaloupkách bydlel Jirka, někdy se 
mu říkalo Jura. Měl asi šest nebo osm roků, 
když mu zemřela maminka. Jeho výchovy 
se ujali stařeček a stařenka Stančíkovi. Byli 
to rodiče maminky. Nebyli zase tak staří, 
mezi 50 - 60 lety. 

Jirka byl trochu samotář a taky zvláštní 
kluk. V baráčku  měl na půdě svůj svět. 
Dnes se říká atelier. Jednou přišel za námi 
ke studni, která je dodnes v Chaloupkách. 
Byla tam voda pro všechny lidi z okolí. Jako 
děcka jsme si tam moc hrávaly. 

Vzpomínám, že tehdy nám mohlo být 
tak dvanáct roků. Jirka měl v papírových 
deskách své namalované poklady. Rozdával 
nám výkresy barvičkami namalované. Ně-
kdo si obrázek nevzal, ale já zrovna čtyři. Bylo to zátiší  kytice vl-
čích máků a kytice konvalinek /ten už nemám/. Další dva obrázky 
jsou krajinky na loukách za hřištěm.  Vím, že jejich domeček hořel 
a určitě ty první práce skončily v popelu. Vzala jsem si obrázky 
na památku do svého nového bydliště, dala je do rámečku a teď je 
věnuji do Huštěnovic do muzea. 

Stařečci Stančíkovi byli úžasní lidé a velice skromní. Na dopo-
ručení ze základní školy Jirka šel do Uherského Hradiště na umě-

leckou školu a pak na vysokou školu do Prahy. Stařečci jej všude 
finančně podporovali. Pak se mně ztratil ve světě a potkali jsme 
se asi až na srazu padesátníků v Babicích ve škole a naposled  při 
setkání rodáků v rodných Huštěnovicích v roce 2014. Jirka byl už 
vážně nemocný, nikdo jsme ale netušili, že to bude poslední setká-
ní s ním.  Začátkem letošního února přišla smutná zpráva, že náš 
spolužák, akademický sochař Jiří Kaňovský,  zemřel.  

Za spolužáky ročníku 1949 zavzpomínala
Jana Jošková, roz. Býčková

VZPOMÍNKA NA SPOLUŽÁKA JIRKU KAŇOVSKÉHO

Jiří Kaňovský /vpravo/ naposled se spolužáky Bohuslavem Bazalou, Pavlem Pechou, 
Jaroslavem Sucháněm a Milanem Dvořáčkem při setkání rodáků v roce 2014.
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V sobotu 28.11.2015 od 18 hodin proběhla v horním sále 
kulturního domu výroční schůze TJ SOKOL Huštěnovice, z.s.. 
Mezi hlavní body této schůze patřila volba nového výboru
a především schválení nových stanov klubu včetně přeregistrace 
na „Spolek“ dle nového občanského zákoníku. Zasedání Spol-
ku zahájil předseda stávajícího výkonného výboru Ing. Zdeněk 
Hruboš přivítáním všech přítomných a konstatoval, že členská 
schůze byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Poté seznámil 
všechny přítomné s programem zasedání a bylo přistoupeno
k jednání členské schůze dle schváleného programu. Předseda-
jícím členské schůze byl poté zvolen Ing. Zdeněk Hruboš a za-
pisovatelem Ing. Pavel Grebeníček. Dalším bodem v pořadí bylo 
odhlasování nového názvu Spolku, který je nově v plném znění 
Tělovýchovná jednota SOKOL Huštěnovice, z.s. a je zapsán ve 
spolkovém rejstříku. Dále následovalo seznámení členů s ob-
sahem nových stanov Spolku, jejich schválení a volba nového 
výboru Spolku. Předsedou byl opět zvolen Ing. Zdeněk Hruboš, 
jednatelem Mgr. Petr Malenovský, pokladníkem nově Bc. Aleš 
Vaverka a členové výboru Ing. Pavel Čechmánek, Ing. Pavel Gre-
beníček, Pavel Černý a Rostislav Zlámalík st.

V dalším bodě byl předsedajícím předložen přítomným čle-
nům návrh na volbu osob, které mohou jako členové statutární-
ho orgánu Spolku při jednáních navenek podepisovat za Spolek. 
Navrženi a schváleni byli předseda Ing. Zdeněk Hruboš a  jedna-
tel Výkonného výboru  Mgr. Petr Malenovský.

Dále se členská schůze zabývala stanovením členských po-
platků pro další období. Členské poplatky byly odhlasovány
v následujícím znění: Povinnost platit členské příspěvky Spolku 
ve výši 200 Kč plyne pro hráče a rovněž pro funkcionáře Spolku 
(tj. současně členy Fotbalové asociace České Republiky) a ve výši 
50 Kč pro ostatní členy Spolku, kteří chtějí mít hlasovací právo. 
Současně bylo schváleno, že členové Spolku mladší 18 let jsou od 
placení členských příspěvku osvobozeni.

Na závěr proběhla diskuze, ve které předsedající Ing. Zdeněk 
Hruboš informoval přítomné členy o aktivitách Spolku v minu-
lém období. Následně předal slovo Mgr. Petru Malenovskému
a Ing. Pavlu Grebeníčkovi, kteří stručně zhodnotili činnost mlá-
dežnických družstev. Předsedající  zhodnotil účinkování druž-
stva mužů v soutěži a výhled do budoucího období. Poté předal 
slovo novému pokladníkovi Bc. Aleši Vaverkovi, který informo-
val přítomné členy o finančním hospodaření spolku v minulém 
období. V samotném závěru pohovořila místostarostka paní Pe-
tra Valentová, jakožto zástupce obce Huštěnovice, které předse-
dající Ing. Zdeněk Hruboš poděkoval za podporu poskytovanou 
ze strany obce. 

Na závěr bych si dovolil touto cestou poděkovat Ing. Pavlovi 
Čechmánkovi za jeho dlouholetou práci pro Spolek jakožto po-
kladníku a také již bývalému členovi výboru Vlastimilovi Habá-
ňovi za jeho práci pro Spolek.

Ing. Zdeněk Hruboš, předseda TJ SOKOL Huštěnovice

TJ SOKOL 
www.hustenovice.cz/sdruzeni-a-spolky/uvod

ČLENSKÁ SCHŮZE TJ SOKOL HUŠTĚNOVICE

Z výroční schůze TJ SOKOL. Z obecního rozpočtu byla na činnost spolku poskytnuta 
dotace ve výši 110.000 Kč. Ze zápasu přípravky.
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Již 9. ročník Štěpánského koštu slivo-
vice proběhl na konci roku 2015. Opro-
ti poslednímu ročníku bylo předloženo 
o čtvrtinu více vzorků a to celkově 103. 
Vzorky byly rozděleny do tří kategorií 
(trnky+durancie, meruňky a ostatní)
a díky většímu počtu pálenek z hrušek se 

KOŠT SLIVOVICE 2015

NOC S ANDERSENEM

Výsledky koštu slivovice v kategorii  trnky + durancie: 
1. Němeček Jiří Nedakonice  durancie 2015
2. Mareček Cyril Nedakonice  durancie 2015
3. Duroň Petr Veselí nad Moravou durancie 2015

Výsledky koštu slivovice v kategorii  meruňky:
1. Kanyza Petr Huštěnovice  meruňka 2015
2. Šimoník Josef Huštěnovice  meruňka 2015
3. Bakoš Jaroslav Stříbrnice meruňka 2015

Výsledky koštu slivovice v kategorii  hrušky:
1. Jurák Vojtěch Nedakonice  hruška 2015
2. Ing. Maňásek Josef Huštěnovice  hruška 2015
3. Kloček Karel Traplice hruška 2014

Výsledky koštu slivovice v kategorii  ostatní:
1. Zezula Jiří Huštěnovice  mirabelka 2015
2. Hruboš Zdeněk Huštěnovice  trnka+mirabelka 2015
3 Malík Petr Huštěnovice  mirabelka 2015

pořadatelé rozhodli pro samostatnou ka-
tegorii hrušky. Degustace proběhla v so-
botu 19.12.2015 v horním sále kulturního 
domu.  Hodnocení se zúčastnilo 20 degu-
státorů – Pavel Litoš, Petr Litoš, Miroslav 
Przybyla, Václav Maňásek, Zdeněk Vese-
lý, Zdeněk Štefka, František Vaverka, Jaro-

slav Sucháň, Josef Remeš, Petr Zemek, Jan 
Zemánek, Jan Hruboš, Bc. Hynek Pres, 
Dis., Ing. Petr Ambrož, Ing. Josef Bouda, 
Tomáš Foltýn, Lubomír Puškáč, Mgr. Jiří 
Silný, Jan Petrželka, David Tománek. Ti 
byli rozděleni do pěti čtyřčlenných degu-
stačních komisí a hodnocení probíhalo 
100 bodovým systémem. 

Košt slivovice pro širokou veřejnost 
proběhl tradičně 26.12.2015, avšak v dří-
vějším čase oproti minulým létům, a to od 
16 hodin v hlavním sále kulturního domu. 
Zájemci mohli během koštu ochutnat de-
stiláty nejen z tradičního modrého ovoce, 
ale také špendlíků, mirabelek či hrušek. 
Organizátoři krom ochutnávky slivo-
vice připravili i bohatou tombolu a od
20 hodin zahrála k tanci a poslechu sku-
pina „W.O.R.M.S.“.

Touto cestou bychom chtěli poděko-
vat všem členům degustačních komisí za 
spolupráci a za odpovědný a objektivní 
přístup k hodnocení připravených vzorků 
a také všem pěstitelům za dodané vzorky 
pálenek a sponzorům za poskytnuté dary 
do tomboly. 

Ing. Zdeněk Hruboš

Huštěnovičtí žáci trávili v pátek 1. dubna v základní škole le-
tošní „Noc s Andersenem“. Během celého dne paní učitelky pro 
ně připravily různá dobrodružství a překvapení. V dopoledních 
hodinách absolvovali pohádkový běh, přesto někteří měli ener-
gie až do rána stále na rozdávání. 

V místní knihovně v podvečer besedovali o Hansi Christianu 
Andersenovi. Tématem letošního pohádkového nocování bylo 
180. výročí napsání pohádky Malá mořská víla. Knihovnice Ire-
na Hlavačková pro ně připravila kromě čtení  o malé mořské 
víle další zajímavosti o dánském pohádkáři Andersenovi. Jeho 
pohádky zaznamenaly mnohé generace dětí.  
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FARNOST 
www.farhustenovice.webnode.com 

Z vystoupení místní scholy na vánočním jarmarku.

U příležitosti 90. narozenin paní Růženě Havalové pogratuloval, kromě rodiny, také P. Mariusz Sienkowski. 

Vánoční bohoslužby se účastní mnoho dětí.

Farní budova
v Huštěnovicích osiřela 

S přicházejícím jarem naši farnost opouští P. Dr. ICLic. 
Mariusz Sienkowski.  Jako duchovní otec u nás působil 
bezmála 7 let. Svou upřímností, otevřeností, pracovitostí, 
vzdělaností i nadhledem si získal nejen věřící. Stal se velmi 
oblíbeným jak u dospělých, tak u mládeže a dětí.  Ze zdra-
votních důvodů požádal o přeložení a bylo mu vyhověno. 
Jeho novým působištěm bude obec Trnava nedaleko Slu-
šovic. Přejeme mu, aby našel v nové farnosti nejen zbožné, 
ale i přátelské lidi a cítil se tam alespoň tak dobře, jako
u nás v Huštěnovicích. 
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P. Jan Němec

VÝROČÍ NAŠICH OSOBNOSTÍ V LETOŠNÍM ROCE

Rodiče Petr Němec s manželkou Eleo-
norou, rozenou Habáňovou, hospoda-
řili v Huštěnovicích v rodinném domku 
čp. 81. Narodily se jim čtyři děti. Dcera 
Františka /*1904/, Antonie /*1907/, Jan  
/*1910/ a Josef /*1913/. Otec padl v roce 
1914 na Podkarpatské Rusi, maminka ze-
mřela v roce 1932. Nejstarší Františka se 
jako jediná z dětí provdala za Ing. Rosti-
slava Sochorce, pozdějšího poslance NS 
v letech 1946-1948 a následovala jej do 
Moravského Žižkova u Břeclavi. Sestra 
Antonie se stala řeholní sestrou a oba bra-
tři Jan a Josef přijali kněžské svěcení. Pod 
vedením P. Jakuba Hudečka oba bratři 
vypomáhali při archeologických pracích 
v okolí Huštěnovic a Starého Města. 

P. Jan Němec po ukončení základní 
školy v Huštěnovicích pokračoval studi-
em na osmiletém Gymnáziu v Kroměříži, 
poté na Cyrilometodějské bohoslovecké 
fakultě v Olomouci. 5. července 1935 při-
jal kněžské svěcení v katedrále sv. Václa-
va v Olomouci a  následovala slavnostní 
primiční mše svatá v rodných Huštěnovi-
cích. 

Novokněz P. Jan Němec začínal jako 
kaplan ve Starém Hrozenkově, v roce 
1938 byl ustanoven kooperátorem far-

P. Jakub Hudeček se narodil 15. září 
1871 v hanácké vesnici  Želči u Vyško-
va. Pocházel z chudé vícečlenné stolářské 
rodiny. Po absolvování arcibiskupského 
semináře v Kroměříži studoval bohosloví
v Olomouci, kde byl v roce 1893 vysvěcen 
na kněze. Kaplanoval v Uherském Hradi-
šti,  Kyjově, také mezi Němci na severní 
Moravě /pro své smýšlení/. Nerad vzpo-
mínal na tento úsek svého života. 

V roce 1915 se stal prvním farářem
v Huštěnovicích, kde  působil až do své 
smrti. Stál vždy v popředí veřejného ži-
vota. Mimo svých stavovských záležitostí 
byl hospodářsky, kulturně a vědecky čin-
ný. Zvelebení kostela, rozkvět spořitelní-
ho spolku, postavení pomníku padlým je 
jeho zásluha. 

Poslední léta věnoval veškerý volný čas 
jen archeologii. Jako předseda archeolo-
gického spolku Starý Velehrad těžce nesl, 
že obec huštěnovská postrádá vykopávek. 
Procházel tratě a dal se se svými nadšenci 
i do kopání. Kopání se potkalo s náleži-

nosti Povýšení svatého kříže v Prostějově. 
Po složení symbolických zkoušek byl od 
4. září 1939 do 30. září 1945 v Prostějově 
katechetou na několika školách. Od září 
1945 byl ustanoven profesorem nábožen-
ství na Reálném gymnáziu v Uherském 
Hradišti a na zdejších středních školách 
učil až do roku 1952, kdy byla výuka ná-
boženství na středních školách zrušena. 

V roce 1952 byl přeložen do Ostravy, 
kde se stal kaplanem ve farnosti Božského 
spasitele v Moravské Ostravě. V ostravské 
nemocnici na Fifejdách trávil nejvíce času 
ve službě pro  nemocné, pro které musel 
být stále v pohotovosti. 

Kázání P. Jana Němce přitahovala 
množství farníků  z odlehlých okolních 
míst. Pro svá kázání byl několikrát opa-
kovaně předvoláván „na kobereček“
k církevnímu tajemníkovi a hrozilo 
 trestní řízení. Nakonec byl v listopa-
du 1958 dočasně přeložen do Svinova
s výhledem odebrání státního souhlasu.
K tomu však nedošlo a byl jmenován ad-
ministrátorem farnosti. Zde působil až do 
své smrti téměř 29 let. Při příležitosti 900. 
výročí založení olomouckého biskup-
ství byl jmenován konsistorním radou
a 1. července 1963 titulárním farářem. 

P. Jan Němec - 30. výročí úmrtí

P. Jakub  Hudeček -   145. výročí narození

K 65. narozeninám se mu dostalo titulu 
arcibiskupského rady. 

P. Jan Němec nikdy neodmítl pozvání 
svých rodáků a rád se zúčastňoval všech 
významných událostí v Huštěnovicích, 
zvláště se svými spolužáky. 

V lednu 1986 onemocněl a již 5. února 
1986 zemřel. Pohřben je v rodných Huště-
novících se svou matkou. 

P. Jakub Hudeček
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tým porozuměním a s dobrými výsledky 
vykopávek. K tomuto účelu bylo zřízeno 
místní muzeum, kde veškeré vykopávky 
byly uloženy. Nebylo mu dopřáno, aby 
dílo dokončil. Obec huštěnovská jej za 
zásluhy o obec v době jeho šedesátin jme-
novala čestným občanem. Na smrtelné 
posteli dostalo se mu za jeho životní práci 
uznání tím, že archeologický spolek Starý 
Velehrad mu odevzdal diplom jako čest-
nému předsedovi. Na smrtelném loži byl 
jmenován  čestným kanovníkem.

Zemřel po krátké nemoci 18. ledna 
1937. Pohřeb se konal za účasti 83 kně-
ží, domácího i přespolního obecenstva,
i když počasí nebylo právě příznivé. Cír-
kevní obřady vykonával kapitulární vikář. 
Dr. Jan Martinů z Olomouce, rovněž se 
rozloučil  za obec starosta Čeněk  Bazala, 
pak následovali zástupci spolků, jednot
a dětí. Pohřeb byl tklivý, občané věděli, 
že pochovávají starostlivého otce, demo-
kratického občana, lidumila a vlastence.
P. Jakub Hudeček byl pochován na míst-

ním hřbitově. Pamětní deska je u Pomní-
ku padlých. Jeho ostatky byly později 
přemístěny do Uherského Hradiště do ro-
dinného hrobu v Mařaticích, kde už jeho 
jméno napsané nenajdeme.. 

Po skonu P. Jakuba Hudečka byl ad-
ministrátorem fary  ustanoven expozita 
P. Antonín Kolář z Babic, ale duchovní 
správu vedl a školu zastával P. František 
Bartys, katecheta z Uherského  Hradiště. 
Novým farářem se stal od května 1937
P. Richard Němčák. 
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Staroměšťští mládenci“ koledovali na vánočním jarmarku. ...přidaly se také děti z mateřské školky
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JAK JSME S CHASOU ZAŘIZOVALI HODY

Je krátce po hodech, pročítám si podzimní Huště-
novský zpravodaj a mám potřebu občanům Huštěno-
vic povědět, jak se hody zařizují. 

Začnu v okamžiku, kdy už jsme s Jarmilou slíbili, že 
hody bereme. V povědomí, jak hody probíhají, jsme 
samozřejmě měli. Nicméně o organizaci, o lidech
a o postupech jsme si museli jít pro radu. První,  koho 
jsme navštívili, byli předcho-
zí stárci. Ti těch informa-
cí co a jak zařizovat mají ze 
všech nejvíce. Na návštěvě, 
na které jsme všichni vypili 
něco slivovice, se dozvíme, 
že ze všeho nejdříve je nutno 
obejít spoluobčany, kteří se 
budou aktivně podílet na ho-
dových zábavách. Což jsou 
lidé do bufetu, lidé do šat-
ny, lidé u vstupenek, ti kteří 
nám budou vařit a roznášet 
jídlo, ti kteří nám pomůžou 
s technickým zajištěním (na-
příklad traktor na chvojí)
a podobně. Tohle obíhání 
jsme dělali společně s Jarmi-
lou.  

Dalším krokem je napsat 
si všechny zásadní body, co 
všechno je nutné pro hody 
zajistit, jako je například za-
jištění vína, zajištění chvojí, 
převoz stolů a židlí z Babic, úklid sálu, komunikace 
s kapelami, výběr kapely na dozvuky, zajištění cukro-
ví, zajištění slivovice, …  Nutno říci, že nejdůležitější 
na těchto věcech bylo, především rozdělit si je mezi 
mě a Jarmilu. Bylo to naše nejkritičtější období, kdy 
jsem já s Jarmilou zařizoval všechno dohromady a 
často jsme se hádali, že ten druhý nedělá nic. Rozdě-
lení úkolů proběhlo podle toho, kdo na co měl vlohy. 

Například já jsem si vzal zajišťování chvojí, zajišťo-
vání slivovice, obíhání sponzorů, zajištění fotografa, 
dovoz a odvoz stolů z Babic. Jarmila si vzala na sta-
rost zajištění cukroví, stárkovský dort, nacvičování 
pásma, kameramana, úklid, kontrolu nad finance-
mi …. Až na jeden bod jsme se shodli. Tím kritic-
kým bodem bylo víno! Jak už to tak bývá, každému

z nás chutnalo nějaké jiné
a ne a ne se dohodnout. Pro-
tože jsme se ale už nechtěli 
hádat, tajně jsme na ná-
cvik nosili různé druhy vín
a sledovali chasu, jak se s tím 
popasuje. Takže výsledek 
byl Chardonay – pod právo, 
Veltlín zelený - bílé do lahví
a Derfelder – červené do la-
hví.

Dalším krokem bylo vy-
myslet financování hodů. 
Samozřejmě po hodech se 
ve výsledku peníze vrátí, ale 
před hodama jsou to nemalé 
částky. Nutno dodat, že krát-
ce před hodama jsem své 
většinové úspory investoval 
a tak jsem neměl, tak říkajíc, 
potřebnou hotovost. Jelikož 
je pro mě půjčka velké tabu, 
cílil jsem na systém „zálo-
ha a doplacení po hodech“.

U všech osob se tento přístup setkal s pochopením.
Jestli mě za celé hody něco mile překvapilo, tak to 

byla samotná huštěnovská chasa. Má původní hodo-
vá vize byla, že si většinu věcí pohlídám a zařídím 
sám. Vždycky se snažím mít věci pod kontrolou. Po-
stupem doby se ale věci začaly kupit. Přestávalo to 
být ve dvou osobách zvládnutelné a tak bylo nutné 
začít úkolovat chasu. Kdybych na začátku věděl, jak 



38

jsou šikovní, ušetřil bych spoustu času pro jiné akti-
vity. Hodně z nich pomáhalo velmi rádo a já se pak 
nemohl vynadívat, jak spousta věcí funguje bez jaké-
hokoliv stárkovského zásahu. Jsem rád, že jsem byl 
stárkem právě v Huštěnovicích, ve kterých si hody 
organizuje chasa víceméně sama.

Musím také poděkovat vedení obce za nemalou 
podporu a podstárky pochválit za aktivní přístup. 
Dárcům děkujeme za sponzorské dary. Abych to celé 

shrnul, tak samozřejmě kolem hodů je spousta běhá-
ní a zařizování. Někdy se ani pořádně nevyspíte. Ně-
kdy se ani nemůžete pořádně najíst, jak máte sevřený 
žaludek. Jestli ale mám odpovědět, zda bych do toho 
šel znovu, tak určitě  ANO. Budoucí stárci, jděte do 
toho, protože ten pocit,  když v den hodů vycházíte
z domu a venku čeká celá obec, co se přišla podívat 
jen na Vás, jak vám to sluší, stojí za to!

Lukáš a Jarmila Hrňovi
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Po vyhlášení a odtancování sóla následoval přípitek  pro starostu obce Aleše Richtra a paní Danu Vaverkovou, která má práci
s žehlením dudovic, spodnic a šitím fěrtůšků daleko dříve, než hody začnou.
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„Byl to sen jako živý - společně jsme uspořádali ve-
čírek rodičů,“ s tímto nápadem přišla zhruba před ro-
kem do školy jedna z maminek. Dlouhou dobu se nic 
nedělo a vypadalo to, že sen zůstane pouhým snem. 
Nakonec však slovo dalo slovo a po vzájemné domlu-
vě rodičů a paní učitelek se začalo s přípravou přátel-
ského posezení rodičů žáků základní školy. Nadšení 
bylo od prvopočátku velké, děti společně se svými 
paní učitelkami začaly nacvičovat polonézu, která 
celý večer zahájila. V sobotu 27. února 2016 ve 20.00 
hodin se všichni sešli v Restauraci u Vaverků. Úvodní 

V zahradě mateřské školky vyrostlo nové hřiště v hodnotě 2.248.254,10 Kč. Obec financovala 225.275,50 Kč, 
dotace 2.022.978,60 Kč.

SEN SE STAL MILOU SKUTEČNOSTÍ
slovo patřilo paní ředitelce, která přítomné přivítala
a  popřála hezkou zábavu. Začala hrát hudba a na par-
ket přicházely děti, krásně oblečené ve společenských 
šatech a v košilích s motýlkem, aby zatancovaly svou 
první polonézu. Všem běhal mráz po zádech a draly 
se slzy do očí, protože člověk by nevěřil, co všechno 
ty naše děti dovedou. Za odměnu pro ně bylo při-
pravené malé občerstvení. Následovala volná zábava, 
tancovalo se, zpívalo. Bylo to moc příjemné setkání 
a všichni věříme, že příští rok tuto akci zopakujeme.

Rodiče žáků základní školy


