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Huštěnovský 
zpravodaj

120. výročí  školy v Huštěnovicích
V roce 1886 dala okresní školní rada souhlas k postavení nové budovy školy.

Definitivní rozhodnutí padlo na zasedání obecního výboru 5. dubna 1888.
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Vážení spoluobčané
 Chci vás srdečně pozdravit a sdělit 
vám pár informací o dění v naší obci.
 
❱❱ Velkou akcí bude pro nás výstavba 
 rodinných domků v lokalitě Předbraní. 
 V současné době probíhá výběrové 
 řízení na zhotovitele stavby inženýr-
 ských sítí, do konce října by měla být 
 stavba hotová. Pak bude následovat 
 prodej stavebních parcel. Stavebních 
 míst je 18 a k dnešnímu datu máme 
 registrovaných 32 žádostí. 
 Práce a starostí budeme mít určtě 
 hodně, ale věřím, že bytová výstavba 
 bude mít příznivý vliv na rozvoj 
 naší obce.

❱❱ Jsou ale věci, které nemohu zásad-
 ním způsobem ovlivnit a které nás 
 přesto hodně trápí. Mám teď na mysli 

 rychlostní silnici R55 tzv. obchvat.
 Jistě všichni sledujete v médiích 
 tento problém. Výstavba R55 je 
 pozastavena, její realizaci brání tzv. 
 lidský faktor, tedy především nesváry 
 mezi různými „zájmovými sdruženími“. 
 Téměř 15 let se pracuje na tomto 
 projektu. 
 V lednu 2008 nás předseda vlády 
 Mirek Topolánek ujišťuje v dopise, 
 že: „Ministerstvo dopravy si je vědo-
 mo důležitosti přípravy a výstavby 
 celé rychlostní silnice R55 a dlouho-
 době se jí zabývá.“. Proto šokující 
 bylo pro starosty setkání s mini-
 strem Bursíkem 28. 2. 2008 v Uher-
 ském Hradišti. Přes kladné stano-
 visko k dokumentaci, vydané Minis-
 terstvem životního prostředí, má 
 k tomuto zamítavý postoj.

❱❱ Připojení na cyklostezku je naším 
 dalším úkolem. Probíhají závěrečné 
 fáze změny územního plánu, projektová 
 dokumentace je hotová, zbývají 
 ještě výkupy některých pozemků 
 dotčených stavbou.

❱❱ Zajisté jste si všimli, že probíhá 
 úprava parků před a za kostelem. 
 Nejdříve bylo nutné odstranit vysoké, 
 přerostlé stromy, které svými větvemi 
 zasahovaly do drátů. Některé stromy 
 měly již prohnilé kořeny. 
 Park bude opět vysázen vhodnými 
 stromky a keři tak, aby odpovídal 
 vesnickému rázu. 
 Dále bude provedena nová výsadba 
 stromů na místě pokácených topolů 
 a prostor bude vyčištěn. 

Někomu se zdá, že naše obec nežije pestrým sportovním a společenským životem. Dokládám aktivity spolků, organizací, 
podnikatelů, soukromých občanů a taky  ZŠ,  MŠ a obecního úřadu:

Únor: Fašank, maškarní ples, dětský karneval, velikonoční prodejní výstavka 

Březen: Turnaj v badmintonu, bruslení na zimním stadionu, velikonoční zábava

Duben: Košt vína, stavění máje

Květen: Beseda s důchodci, bylinky a naše zdraví – přednáška

Červen: Oslavy 120 let školy, Den dětí, rybářské závody

Srpen: Ukončení prázdnin-táborový oheň, I. ročník soutěže „chůze na chůdách“, zahájení školního roku, dožínky

Září: Účast krojovaných občanů na Slavnostech vína v Uh. Hradišti 13.–14. září 2008

Říjen: Kurzy studené kuchyně, drakiáda

Listopad: Kateřinské hody s právem, dozvuky hodů

Prosinec: Vánoční besídka dětí MŠ a ZŠ, vánoční výstavka ČČK, Mikulášská nadílka, vánoční turnaj v ping-pongu,   
 2. Štěpánské posezení s koštem slivovice, Silvestrovské setkání občanů u vánočního stromu

Celoročně probíhá cvičení žen, badmin-
ton, ping-pong, nově zkoušíme ping-
pong pro děti.
Chci proto poděkovat těm, kteří věnují 
svůj volný čas těmto aktivitám. Dělají 
něco pro sebe, své spoluobčany a děti. 
www.hustenovice.cz

Přeji všem krásné léto, dovolenou dle 
vašich představ, klidný a spokojený 
život v naší vesnici. 

 
» Jarmila Ulmanová - starostka



 Má předchůdkyně paní Marie Kodrlová s kronikařením 
končila. Tehdy starostovala paní Růžena Varmužová a dnes 
už nevím, které z nich to byl nápad mě oslovit a nabídnout 
práci kronikářky obce. Nějaký čas jsem se rozmýšlela, jestli 
to při svých dětech zvládnu. Nakonec jsem souhlasila 
a dělám tuto práci jak nejlépe umím. Psal se rok 1997. 
 Čím začít? Byla moje první starost. Začala jsem pročítat 
minulé zápisy v kronikách, navštívila několikrát p. doktorku 
Náplavovou ve Slováckém muzeu, …
 Na obci jsem objevila fotoalba, některá nedokončená, 
hodně fotografií nezařazených. Co se dalo doplnit, jsem 
doplnila a založila fotoalba nová. 
 Blížilo se 80. výročí kateřinských hodů v Huštěnovicích, 
tak jsem začala po spoluobčanech loudit fotky z jejich 
stárkování. Podařilo se a hodové album bylo na světě. 
 V roce 2003 vydal OÚ k tomuto výročí útlou knížečku, 
kde jsem se snažila věrohodně popsat historii hodů v naší 
obci, dnešní i starý kroj. Najdeme v ní seznam všech stárků, 
kromě snad asi tří let, ale i některá hodová říkání. Knížečka 
je doplněna 130 fotografiemi a stále je v prodeji na obecním 
úřadě. K tomuto výročí byli pozvaní všichni žijící stárci, které 
přijal na obci tehdejší starosta František Čevela.  
 Všechny získané starší i mladší fotografie jsem zařadila 
a je z nich malý archiv, který se stále doplňuje. A budu vděčná 
za každou další věnovanou fotku nebo dokument. 
 V roce 2001 jsem připravila výstavku obecních kronik, 
společenských organizací a fotodokumentace u příležitosti 
otevření malého sálu v KD. K nahlédnutí byly kroniky také 
v roce 2004 při slavnostním svěcení nového obecního znaku 
při výstavě „Co umí naši spoluobčané“. Do této doby jsme 
neměli možnost do obecních kronik nahlédnout. Ovšem 
kroniky listováním trpí. Na další vystavování si budeme 
muset všichni nějaký čas počkat. Po těchto výstavách vím, 
že většina lidí mou práci oceňuje a to mně dodává energii 
do dalších akcí. Vím, že moje práce není zbytečná.

 Při své náročné péči o děti se snažím práci kronikářky, 
doplňování webových stránek obce nebo vydání například 
tohoto zpravodaje dělat co nejlépe. Je to ovšem práce velice 
časově náročná. Ve foto příloze kroniky je už téměř tisíc 
fotek.
 Před třemi roky jsem ve škole besedovala s dětmi 
nad kronikou obce. Dnes přemýšlím o další besedě, kterou 
bych věnovala 120. výročí založení  školy.
 Kroniku obce píšu stále ručně, přesto roční zápis zpra-
covávám na počítači. Vytisknu jej a tak zachovám kopii 
pro potřebu obce a občanů. Originály kronik jsou uloženy 
ve Státním okresním archivu v Uh. Hradišti. Nevynechám 
ani jedno setkání kronikářů celého okresu, kde získávám 
informace k práci kronikářky a kde si můžeme vyměnit 
zkušenosti. Rovněž tak informace získávám na webových 
stránkách „Kronika a kronikáři“. 

 Obec psaní kroniky je nakloněna, protože jen v kronice 
najdeme její historii. Aby nebyla zachovaná jen psaná histo-
rie obce, navrhla jsem obecnímu zastupitelstvu vybudování 
obecního muzea. V zápise ze dne 14. 3. 2007 je napsáno: 
„ZO počítá s vybudováním muzea v horizontu 3 let.“ Ještě 
s dalšími nadšenci pro muzeum se nám daří sesbírávat  
předměty, za které moc spoluobčanům děkujeme. Ceníme 
si všech darovaných věcí, jako např. přes sto let starého 
herbáře. 

 Těším se na setkání s vámi při výstavce školních fotografií, 
kterou můžete navštívit 8. června 2008 v budově základní 
školy v době od 11 do 15 hodin.

» Vaše kronikářka Alena Bazalová
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Jak jsem se stala kronikářkou

» výstava kronik v roce 2004    

» výstava kronik v roce 2001    



 Huštěnovice leží podle politického 
rozdělení zevně v hejtmanství Uh. Hra-
dišťském a sice hodinu cesty od Uh. 
Hradiště na sever. Čítají 173 domů 
a něco přes tisíc obyvatelů, vesměs 
katolíků. Ačkoli se již mnozí židé 
o to zasadili, by se mohli v tak krásné 
a bohaté osadě usaditi, vždycky předce 
poznali, že jsou tam pro ně hrozny 
kyselé a obyčejně v noci utekli, by jich 
ani žádný neviděl, jak utíkali do Amste-
rodámu.
 Co se výstavnosti týká a úpravy 
obydlí, může se Huštěnovicím málokte-
rá z okolních obcí rovnati. Již zdaleka 
poskytují Huštěnovice krásný a příjem-
ný pohled, jsouce zelení stromů zcela 
zahaleny a jen tu a tam spatřiti lze 
jednotlivé části domů. Dědině kraluje 
štíhlá věž chrámová, zvýšujíc takto 
půvab dědiny. V Huštěnovicích překvapí 
každého cestujícího prostorná náves, 
uzavřená dvěma rovnoběžnými řada-
mi úhledných hospodářských stavení. 
Uprostřed návsi stojí stará školní budo-
va a za ní nově roku 1877 zbudovaný 
chrám, kolem něhož zvěčnělý starosta 
obce Ferd. Čechmánek lípy vysázeti 
dal. Před chrámem stojí krásný kamen-
ný kříž a po levé straně jednopatrová 
nová školní budova, vystavená roku 
1888–1889. 
 Stará budova školní, číslo domu 92, 
má jen jednu méně prostornou světnici 
pro vyučování, byt učitelův a některé 
hospodářské místnosti. Jest tedy školou 
jednotřídní a k tomu pro značný počet 
/164/ školních dětí, s vyučováním polo-
denním. Založena byla teprve ku konci 
minulého století, dříve chodily dítky 
do školy na Velehrad. Co nám známo, 
byl v Huštěnovicích ku konci 18. sto-
letí učitelem vysloužilý vojín Jan Vilém 
Sanfort, který vyučoval v místnostech 
čísla 2. Po něm byl učitelem Jan Sed-
láček, muž o svěřenou mu mládež 
velmi zasloužilý a za něho vyučovalo 
se v bývalé obecní hospodě uprostřed 
dědiny. Před touto hospodou stával tak 
zvaný pranýř, na němž trestány bývali 
padlé osoby a zločincové. 
 Poněvadž stará budova školní své-
mu účelu nevyhovovala, byla zcela 
nová třítřídní na místě, kde stávalo 
stavení č. 72 pro fáru věnované, vysta-

vena a po slavnostním vysvěcení dne 
1. září 1889 hned svému účelu ode-
vzdána, takže se v ní hned 2. září tr. 
vyučovati počalo a sice hned celodenně, 
poněvadž od 1. září za podučitele 
v Huštěnovicích ustaven byl p. Alois 
Chlapík rodem z České Třebové, který 
byl na ck. ústavě učitelském v Hradci 
Králové v Čechách roku 1889 zkoušku 
dospělosti složil.
 Dne 9. prosince 1889 bylo v Huš-
těnovicích místo nadučitelské do 20. 
ledna 1890 vypsáno. Tu nastala pro 
zakladatele této kroniky doba utrpení. 
V Hradišti byl totiž naduvedený Soják 
Antonín, který jak s vrchu povědíno, 
v Huštěnovicích byl učitelem, ale pro
politické rejdy z učitelství vystoupiti 
musel. Ten byl zarytým nepřítelem 
knězů vůbec a proto nenáviděl takové, 
kteří s nimi v dobré shodě žili. Mezi 
tyto náhodou nešťastnou patřil jsem 
i já. Hned když jsem se ucházel o místo 
učitelské v Huštěnovicích napjal všech-
ny své síly, abych je nedostal a poštval 
celou téměř dědinu, vlastně svou rodi-
nu, nebo jeho manželka pocházela 

z Huštěnovic, proti mně, když jsem 
proti vůli jeho do Huštěnovic dosazen 
byl, rekursy jen se hemžily a všechny 
se známým výsledkem octly se kdesi 
v koši. 
 Nyní při vypsání místa nadučitelské-
ho nastal boj na život a na smrť znova. 
Někteří páni z Huštěnovic byli u pana 
ck. okresního hejtmana se žádostí, 
bych odstaven byl. Co proti němu máte, 
ptal se pan ck. ok. hejtman? My proti 
němu, oni nato, nic nemáme, ale my ho 
nechceme. Byli tam z vlastní vůle?Tak 
se opět stalo, že jsem slavnou ck. ok. 
školní radou na místo nadučitelské 
presentován byl proti loutce paně Sojá-
kově. A to bylo zle. Honem zase rekurs  
proti presentaci. Sklaplo jim zase. 
A nyní pan Soják Antonín, jakoby byl 
můj nejúpřimnější přítel, staví se jako-
by pranic nevěděl o tom co se s jeho 
štvaním dálo a jakoby byl docela nevin-
ný beránek.
Zakladatel kroniky školní Josef Bičá-
nek, rodem z Kudlovic asi 1/2 hodiny 
na sever od Huštěnovic a sice od 24. září 
1888         /Doslovný přepis z kroniky/

» Budova školy z počátku 20. století
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Krátký popis Huštěnovic a dějiny školy, 
pokud vůbec známy jsou



 V 18. století císařovna Marie Terezie 
provedla radikální změnu ve školství. 
Poprvé byla zavedena povinná školní 
docházka od 7 do 12 let a na venkově 
se začalo česky vyučovat trivium – čte-
ní, psaní a počty. Koncem 18. st. byla 
ustavena škola také v Huštěnovicích. 
Absolvováním pětiletého trivia vzdě-
lání obyvatel prakticky končilo, neboť 
do vyšší školy v Uherské Hradišti se žák 
z venkova dostal jen zcela sporadicky.
 Prvním učitelem huštěnovické školy 
byl vysloužilý voják Jan Vilém Sanfort, 
který vyučoval v domku čp. 2. V roce 
1802 měla škola 68 žáků, jejich počet 
se dále zvyšoval a proto byla zřízena 
nová učebna v místní hospodě, stojící 
uprostřed návsi. Učitelem teto školy byl 
Jan Sedláček. V roce 1832 hostinec se 
školou lehl popelem při velkém požáru 
obce. Místní občané proto za přispění 
velehradského velkostatku vybudovali 
první skutečnou školu, která byla 
dokončená v roce 1837 z podsedku 
čp. 92 /nyní zde stojí budova OÚ/. Měla 

jednu místnost a byt pro učitele. Plocha 
učebny činila 45 m2. Byt pro učitele se 
skládal ze světnice o velikosti 25 m2, 
kuchyně a přístěnku. V zimních měsí-
cích byla učebna velmi tmavá. Topilo 
se v železných kamnech, postavených 
v koutě třídy. Vybavení učebny před-
stavoval dva metry dlouhý stupínek, 
na něm psací stůl, židle, malá tabule 
a skříň na pomůcky. Lavice byly ve dvou 

řadách po sedmi a muselo se v nich
umístit i 90 žáků. V druhé polovině 
19. st., kdy vzrostl počet žáků na více 
jak 150, musela řada z nich při vyučo-
vání stát. Budova byla sice zděná, ale 
strop a střecha dřevěná. Školní výuka 
byla pod dohledem katolické církve. 
Náboženství se vyučovalo 7 hod. týd-
ně, hodnocení vyučování a učitelstva 
prováděl  děkan. 

 Nové předpisy z roku 1870 odstra-
nily zastaralou tereziánskou úpravu, 
zavedly osmiletou povinnou školní do-
cházku se systémem obecných a mě-
šťanských škol pro žáky od 6 do 14 let. 
Školní osnovy byly rozšířeny o zeměpis, 
dějepis, přírodozpyt, kreslení a tělo-
cvik. Pro děvčata také o ženské ruční 
práce. Nově bylo ustanoveno vedení 
třídních katalogů a školních kronik.
Výuka na škole byla i nadále hrazena 
ze školného, které platili občané podle 
počtu dětí školou povinných. Mnozí 
rodiče, aby nemuseli platit obci školné, 
raději děti do školy neposílali. Častá 
nepřítomnost dětí ve škole i v pozděj-
ších letech byla způsobena mimo jiné 
i tím, že děti musely pomáhat s domá-
cími pracemi, na polích a při pasení 
dobytka. Ještě v roce 1886 se plati-
lo v Huštěnovicích školné 3 zl. 84 kr. 
za dítě, nemajetným mohl být tento 
poplatek odpuštěn. Z vybraných peněz 
dostával plat i učitel. Jeho roční příjem 
v roce 1860 činil 105 zl. Další příjmy 
měl učitel z vedlejších funkcí. Do roku 
1884 byl např. huštěnovický učitel 
současně prohlížitelem zemřelých, po 
zřízení kostela si přivydělával hudbou 
a kostelním zpěvem nebo vykonával 
funkci písaře.
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Historie Základní školy v Huštěnovicích

» stará školní budova  na čp. 92 



 Pro předškolní mládež byla na pod-
zim roku 1939 otevřena pod správou 
obecné školy v Huštěnovicích mateř-
ská škola. Od prosince 1944 byla 
škola uzavřena a sloužila jako ubytova-
cí prostory pro německá a maďarská 
vojska. Vyučování bylo obnoveno až 
8. května 1945. Až do školního roku 
1952/1953 se vyučovalo ve třech 
nebo čtyřech třídách. 
V roce 1960 byla škola v Huštěnovi-
cích změněna na základní devítiletou 
školu s 1. až 5. postupným ročníkem. 
V tomto roce bylo poprvé zavedeno 
bezplatné poskytování učebnic a učeb-
ních pomůcek. 
 První velká oprava školní budovy 
byla v roce 1947. Byla vsazena nová 
okna, opravena fasáda a zaveden 
vodovod z vlastní studny. V roce 1974 
proběhla v akci „Z“ výstavba kotelny 
a šaten pro žáky. V roce 1977 došlo 
ke generální opravě budovy – nová 
elektroinstalace, rozvod ústředního 
topení, výměna oken a nová fasáda.  
V roce 1996 byla budova školy vodofi-
kována a plynofikována. 

Ke 100. výročí školy v roce 1988 byl 
proveden nátěr fasády budovy školy.
Rovněž proběhla rekonstrukce sociální-
ho zařízení, které bylo v letech 1991–
1992 modernizováno. V roce 1996 byla 

budova školy vodofikována a plynofiko-
vána. V roce 1998 p. Farský vybudoval 
na zahradě školy sportovní hřiště. V roce 
2006 byla provedena oprava výdejny 
stravy – nové obklady, dlažba, dřezy.
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 Počet žáků v roce 1884 dosáhl již čísla 181 a také zcela 
nevyhovující stav školy v Huštěnovicích vedl místní činitele 
k řešení situace. V roce 1886 dala okresní školní rada 
souhlas k postavení nové budovy. Definitivní rozhodnu-
tí padlo na zasedání obecního výboru 5. dubna 1888, 
kdy se v tajném hlasování jednomyslně rozhodlo, že bude 
postavena zcela nová budova na místě obecního domu čp. 
72. Nové plány vypracoval stavitel Josef Schaniak. Zdárný 
průběh stavby byl však ohrožen. Přispěly k tomu rozpory 
v obci o obsazení místa budoucího nadučitele. Nakonec 

byla nová trojtřídní škola zdárně v roce 1889 dokončena. 
Pravidelné vyučování v nové školní budově bylo zahájeno 
v sobotu 2. září 1889. První správce školy Josef Bičánek  
působil na škole až do roku 1918. Základní a v podstatě 
jedinou formou vzdělávání huštěnovických dětí zůstala 
místní obecná škola. 
 Počet žáků se v době první republiky pohyboval kolem 
150. V roce 1922 byla v obci Babice ustavena tříletá mě-
šťanská škola, kam začala docházet po absolvování obecné 
školy část dětí z Huštěnovic.  
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» Seznam učitelů a správních zaměstnanců přijatých předsedou MNV 
 u příležitosti 100. výročí založení školy v Huštěnovicích

 1. Batonožková Miloslava
 2. Běhunčík Bořivoj
 3. Bittnerová Eliška
 4. Blahová Antonie
 5. Bystřický František
 6. Čechmánková Jena
 7. Číhal Antonín
 8. Dobřenská Hana
 9. Dudešek Pavel
 10. Fusková Jarmila
 11. Fusek Miroslav
 12. Gabrielová Stanislava

 13. Janásková Anna
 14. Janíková Zdeňka
 15. Krejčová Věra
 16. Krátká Jiřina
 17. Knichalová Růžena
 18. Měšťánková Drahomíra
 19. Machulková Jitka
 20. Maděričová Krystýna
 21. Nováková Antonie
 22. Omelková Jiřina
 23. Polášková Jitka
 24. Pardusová Jana

 25. Procházková Danuše
 26. Slavětínská Ludmila
 27. Sochorcová Antonie
 28. Stuchlíková Ludmila
 29. Sovová Marie
 30. Šuráňová Věra
 31. Šišperová Zdeňka
 32. Školoudová Marie
 33. Šumíčková Jaroslava
 34. Tannerová Olga

» Správci a ředitelé národní a základní školy v Huštěnovicích

» Seznam učitelů a správních zaměstnanců přijatých u příležitosti 120. výročí
 založení školy u starostky obce

Současná škola
 Dnešní škola má čtyři součásti: základní školu a školní 
družinu, které se nachází v budově č. 72. Ta v letošním roce 
slaví své 120. výročí. V roce 2003 k ní byla přiřazena mateřská 
škola a školní jídelna, které sídlí v budově č. 78. Úplný název 
tedy zní Základní škola a Mateřská škola Huštěnovice.
 V 1. patře budovy základní školy jsou dvě dostatečně velké 
třídy vybavené stavitelnými lavicemi, učebna s 6 počítači, 
které jsou připojeny na internet a na kterých žáci v rámci 
výuky často pracují. V patře je také ředitelna a WC. 
 V přízemí jsou šatny žáků, učebna školní družiny, která je 

vybavena novým nábytkem, herna, která slouží ke cvičení 
v hodinách TV za nepříznivého počasí a k relaxaci žáků 
o přestávkách. Odpoledne se zde schází děti ke schůzkám 
v zájmových kroužcích. Dále se zde nachází jídelna s kuchyň-
kou, kde se vydávají žákům obědy, které jsou přiváženy 
z mateřské školy.
 Za budovou školy se rozkládá velká zahrada, která slouží 
jako sportoviště pro žáky v hodinách TV,  při hrách ve školní 
družině a aktivnímu odpočinku o velké přestávce v letním obdo-
bí. Je tu také ohniště, které se využívá k posezení u táboráku.

 1. Bazalová Zuzana
 2. Blahová Antonie
 3. Čechmánková Jena
 4. Čevelová Hana
 5. Habáňová Karla
 6. Krátká Jiřina

 7. Knichalová Růžena
 8. Kroutilová Irena
 9. Lačňáková Jarmila
 10. Maňásková Ludmila
 11. Polášková Jitka
 12. Pížová Marie

 13. Slavětínská Ludmila
 14. Šťastová Lenka
 15. Veselá Marie
 16. Veselá Věra

 1. Jan Vilém Sanfort  ............................ 18. století
 2. František Sedláček  ......................... 1826
 3. František Vals  .................................. 1826–1839
 4. Petr Stejskal  .................................... 1840–1849
 5. Alois Dlabal  ...................................... 1849–1851
 6. František Vepřek .............................. 1851–1865
 7. Antonín Soják  .................................. 1865–1866
 8. Osvald Neischl  ................................. 1866–1888
 9. Josef Bičánek  .................................. 1888–1918
 10. Rudolf Hanačík  ................................ 1918–1919
 11. Antonín Reska  ................................. 1919–1927
 12. František Valenta  ............................ 1927–1939

 13. Emil Janásek  ................................... 1939–1961
 14. Anna Janásková  .............................. 1961–1962
 15. Bořivoj Běhunčík  ............................. 1962–1965
 16. Jena Čechmánková  ......................... 1965–1967
 17. Bořivoj Běhunčík  ............................. 1967–1974
 18. Miroslav Fusek  ................................ 1974–1975
 19. Astrid Charuzová  ............................. 1975–1976
 20. Jena Čechmánková  ......................... 1976–1996
 21. Jiřina Krátká  .................................... 1996–1998
 22. Jena Čechmánková  ......................... 1998–1999
 23. Zuzana Bazalová  ............................. 1999–dosud 
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» Naši školu navštěvuje v letošním roce:

třída žáci chlapci děvčata učitel

I.  (roč. 1 a 2) 15 7 8 Zuzana Bazalová

II. (roč. 3 a 5) 13 7 6 Marie Pížová

MŠ 28 13 15 Věra Veselá
Jarmila Lačňáková

 Pedagogický sbor školy tvoří 4 učitelky, které mají pře-
depsané vzdělání s příslušnou aprobací. Ve školní družině 
pracuje vychovatelka Jitka Polášková, která vyučuje i některé 
výchovy v jednotlivých ročnících. Úklid, stravování, údržbu 
škol a jejich okolí zabezpečují Antonie Blahová a Lenka  
Šťastová a kuchařka Ludmila  Maňásková.
 V základní škole se od letošního školního roku vyučuje 
podle vlastního vzdělávacího programu Základní škola Huš-
těnovice, který vychází z rámcového vzdělávacího programu 

pro základní školy. Cílem programu je žákům pomoci utvářet 
a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spo-
lehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména 
na situace blízké životu a na praktické jednání. Snažíme se 
vytvářet podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje 
nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i pod-
poruje žáky slabší. Zajišťuje, aby se každé dítě prostřednic-
tvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně 
rozvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělání.

» Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok:

Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo

1. 9 9 0

2. 5 5 0

3. 2 2 0

4. 9 6 3

Celkem                 25 22 3

 Protože naším hlavním úkolem je starost o vzdělání 
a výchovu dětí, snažíme se vyplňovat i jejich volný čas v růz-
ných zájmových kroužcích a aktivitách. Působí zde kroužek 
pohybových her, keramika, paličkování a stolní tenis. V příš-
tím školním roce přibude modelářský kroužek.
 Žáci také mohou navštěvovat náboženství, které na škole 
vyučuje P. Zdeněk Zlámal.
 Snažíme se zapojovat do nejrůznějších soutěží a akcí. 
Navštěvujeme divadelní představení, pracujeme na preven-
tivním programu ve spolupráci se SVP–HELP Uh. Hradiště 

a spolupracujeme se zájmovými složkami působícími v obci. 
Pořádáme besídky k Vánocům, již tradičně karnevaly, vystou-
pení ke Dni matek. Ve spolupráci s obcí a rodiči děláme sou-
těžní odpoledne ke Dni dětí se sladkými odměnami.
Zaměřujeme se také na ekologickou výchovu, jejíž součástí 
je sběr papíru. Děti ze školní družiny v rámci svého okrsku 
nevynechají jedinou akci – ať je dopravní, dramatická nebo 
sportovní – vždy přinesou nějakou tu cenu za umístění.

» ředitelka ZŠ a MŠ Huštěnovice  Mgr. Zuzana Bazalová

120. výročí základní školy
8. června 2008  

Program: » Přijetí učitelů a správních zaměstnanců školy starostkou obce

 » Volná prohlídka základní školy od 11.00 do 15.00 hodin

 » Vystoupení žáků ZŠ a MŠ v kulturním domě v 15.30 hodin

 » Výstava školních fotografií v budově školy

 » Prodej výrobků Denního centra Charity Uh. Hradiště

 

Srdečně všechny zvou žáci a učitelé ZŠ a MŠ Huštěnovice

Srdečně zveme spoluobčany a bývalé žáky na oslavu 



 Letošní Tříkrálová sbírka se konala již poosmé. 
V naší obci proběhla 5. ledna. Dvě skupinky koledníků, 
v doprovodu ing. Josefa Slezáka a ing. Jindřicha 
Petruchy, se vydaly do všech huštěnovských domác-
ností s přáním pokoje, dobra a Božího požehnání 
do nového roku. V letošním roce na dolním konci 
koledovala Sabina Presová, Veronika Čechmánková 
a Julie Tomáštíková. Horní konec obcházela Dagmara 
Gajdošíková, Michal Janeček a Daniela Paličková. 
Letos koledníci vybrali v Huštěnovicích 17 749 Kč. 

 Nápisem K+M+B svěcenou křídou žehnali domy. 
Tyto iniciály nejsou jen zkratkou Kašpara, Melichara a 
Baltazara. V latinském překladu to znamená: Kristus, 
žehnej tomuto domu. 

 Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni 
a dalším sociálně potřebným skupinám lidí. Letos 
organizátoři podpořili například azylový dům pro 
matky s dětmi v Praze 5 nebo nákup rentgenu 
pro nemocnici v Ugandě.

Milí rodiče dětí z mateřské školy
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 Společně s Vámi hledáme a objevujeme ve Vašich dětech 
to nejlepší. Všímáme si, v čem jsou šikovné, co rády dělají 
a co se ještě musíme naučit.Naší společnou snahou je, 
aby z každého dítěte, které navštěvuje naši mateřskou 
školu, vyrostl samostatný, sebevědomý a tvořivý človíček. 
Osobnost, která umí vyjádřit své myšlenky, není jí lhostejné 
prostředí, ve kterém žije a je ohleduplná k jiným klidem. „Jak 
na to?“ Hrajeme si, zpíváme, tančíme, cvičíme, zkoumáme 
a objevujeme, učíme se přemýšlet. A když k tomu přibereme 
své kamarády a Vás rodiče, jde nám to téměř samo. „A co 
je nejdůležitější?“ Nikam nespěcháme, je nám v mateřince 
dobře a když nás něco trápí, vždy se najde někdo, kdo tu 

bolístku pofouká! A hlavně tu máme pohodu, veselo a jsme 
tu spolu rádi.
Náš Školní výchovně vzdělávací program „Svět kolem nás“ 
se kromě všestranného rozvoje osobnosti zaměřuje na este-
tickou výchovu a logopedickou prevenci. Cílem našeho ŠVVP 
a současně přáním celého kolektivu Mateřské školy v Huš-
těnovicích je: Umožnit všem dětem prožít den v mateřské 
škole plný radosti, volnosti a nevšedních zážitků. Podpořit 
dětskou zvídavost, radost z objevovaného, z dobrých skutků 
pro kamaráda a pro všechny živé bytosti, z vnímání krásy 
kolem sebe.

» vedoucí učitelka MŠ Věra Veselá

Tříkrálová sbírka



 V letošním roce 2008 bychom rády uskutečnily některé 
z akcí, které se již po několik let opakují, ale přesto je mezi 
našimi členkami o ně stále zájem. Naznačil to už vcelku 
úspěšný maškarní ples, na němž se určitě dobře bavili všichni 
účastníci, nejen naše členky.
 V květnu se budeme snažit naší výpomocí obecnímu úřadu 
o zpříjemnění atmosféry při organizování besedy s našimi 
seniory. Ještě v májovém měsíci připravujeme už skoro 
tradiční zájezd do termálních lázní, letos do Pohájské. V létě 
bychom chtěly uskutečnit výlet na některý z našich zámků. 
Druhou variantou by mohla být podívaná do nějaké zajímavé 
jeskyně. V nejlepším případě by se daly zrealizovat obě akce 
současně, při jednom výletě. Chtěly bychom, aby tato akce 
byla dostupná i pro starší členky, které třeba ze zdravotních 
důvodů by nemohly využít dalších příležitostí kulturního 
vyžití, například plavby lodí. Zde je přece jen potřeba absol-
vovat část cesty pěšky, protože přístaviště lodí je vzdáleno 
od autobusové i vlakové zastávky. Ale přesto, kdo má zájem 
a chuť cestovat s námi, bude vítán!
 Návrat dětí ke školním povinnostem z rozjařených prázd-
nin jim zpříjemníme velkým táborákem se spoustou her 
a soutěží, na které se již nyní mohou určitě těšit. 
 Září – to je měsíc, kdy už slovo „škola“ bude aktuální i pro 
nové žáčky – prvňáčky, kterým v tento jejich první den 
přijdeme popřát hodně štěstí a také radosti z nových zážitků, 
které je čekají v nové životní etapě. Tento podzimní měsíc 
bude pro nás aktuální ještě účastí na Slavnostech vína 

v Uherském Hradišti. Zde bychom chtěly přispět ke zviditel-
nění naší obce v celém regionu.
 Po určitě veselých hodových oslavách nás bude čekat 
příprava snad největší akce – vánoční výstavky. Byly bychom 
rády, kdyby naši spoluobčané, kteří mají šikovné ruce a umí 
vytvořit něco hezkého a chtěli by zpestřit tuto naši akci, aby 
se k nám připojili. Budeme rády za každý nový nápad. Všem, 
kteří nám v uplynulých letech takto pomáhali a věřím, že 
budou i nadále, patří náš velký dík. Pozvánky na naše akce 
najdete ve vývěsní skříňce u zdravotního střediska.  

» Ludmila Smýkalová, předsedkyně MS ČČK
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» Maškarní ples

Kam směřují kroky v ČČK?

 Ochrana přírody a myslivost, které 
spolu úzce souvisí, jsou v naší obci pro-
vozovány ve „Společenstevní honitbě 
Huštěnovice“, kterou sdružením honeb-
ních pozemků vytvořili vlastníci těchto 
pozemků. Tato honitba má 666 ha, má 
převážně přirozené hranice a její sou-
částí je i katastr Sušice. Sloučení s obcí 
Sušice vychází z historických zvyklostí 
v provozování myslivosti, protože záko-
nem je stanovena minimální výměra 
honitby 500 ha. Samostatná obec Huš-
těnovice by nevytvořila honitbu s 500 ha 
souvislých honebních pozemků.  
 Starostou Honebního společenstva 
Huštěnovice je Ing. Jaroslav Králík st. 
a místostarostou je Doc. Ing. Čestmír 
Ondrůšek, CSc. HS samo nevykonává 
výkon práva myslivosti v této honitbě, 
ale pronajímá ji Myslivecké společnosti 
Huštěnovice – Sušice. Předsedou MS 
je Antonín Smolík, místopředsedou 
Ing. Jaroslav Králík st. a funkci hospo-
dáře MS vykonává Doc. Ing. Čestmír 
Ondrůšek, CSc. Myslivost a péči o honit-
bu zabezpečuje jedenáct členů MS.
  Materiálním zázemím pro činnost 

a ochranu přírody má sdružení v mysli-
veckém areálu v dolní části obce. 
 Součástí honiby je i nespočetné množ-
ství krmných zařízení pro zvěř, jako jsou 
zásypy, jesle na seno, krmítka pro krm-
nou sůl a mediciální lizy. Jsou zbudovány 
i posedy a kazatelny pro pozorování 
a lov zvěře. Veškerá tato zařízení jsou 
však trvale devastována a ničena urči-
tou skupinou našich spoluobčanů.

  Novou aktivitou myslivců je začleně-
ní honitby Huštěnovice do tzv. oblasti 
chovu koroptve polní „OTROKOVICKO“, 
která zahrnuje celkem 17 honiteb 
o celkové výměře 14 793 ha. Cílem 
této aktivity je zlepšení podmínek pro 
chov naší tradiční zvěře, jakou beze-
sporu je koroptev polní.
 Předmětem chovu a lovu je dále zajíc, 
bažant, kachna a srnčí zvěř. Černá zvěř

Myslivost v Huštěnovicích

» Poslední leč 



 V loňském roce slavil celostátní Český zahrádkářský svaz 
své 50. výročí  založení. Naše MO však neslavila. Situace, 
v jaké se v několika uplynulých letech nacházela, nevy-
tvářela podmínky pro oslavu. Naopak bylo nutné pracovat 
na uhájení přežití. Několik let organizace byla bez předsedy 
a tím i s nerozhodným a neúplným vedením. Proto také stále 
více trpělo vnitřní opotřebované zařízení a celkově neudržo-
vaná budova. Nakonec musel být provoz přerušen pro nutné 
opravy. Byla provedena oprava hydraulického lisu a také šro-
tovníku ovoce. Na opravě se bezplatně podíleli především 
pan Drahoslav Hrdina, pan Rostislav Ulman, pan Antonín 
Janeček a pan ing. Antonín Adamčík. Zbývá ještě opravit 
sušírnu ovoce a kotel na vaření trnek, hrušek a jiného ovoce.  
Vyžité dřevěné nádoby byly nahrazeny plastem. Vše zařizo-
val hospodář a správce zařízení Otakar Neoral. Zařízení však 
nelze provozovat  pro vážné nedostatky a závady budovy. 
Především je nutno provést výměnu střešní krytiny. Stávají-
cí objekt byl vybudován v šedesátých letech aktivitou členů 
na obecním pozemku. Nyní již však nevyhovuje současným 
podmínkám pro účelné dosavadní využití. Vzhledem k těm-
to nedostatkům a také pozemkovému uspořádání, vyzval 
obecní úřad organizaci k řešení situace. Za tímto účelem byl 
v lednu 2008 zvolen nový výbor. Byla předběžně dohodnuta 
vzájemná spolupráce mezi MO ČZS a OÚ pro opravy, údržbu 
a provozování zařízení. 
 Nový výbor byl zvolen v následujícím složení: Otakar 
Neoral – předseda, František Vaverka – jednatel, Milan Dvo-
řáček ml. – pokladník, Miroslav Hruboš a Vladimír Býček 
– revizní komise. Hospodář a správce zařízení – Jan Hruboš. 
Za vše pozitivní bývalému výboru poděkoval předseda ČZS 
pan Otakar Neoral. Dík patří zvláště panu Jaroslavovi Drábkovi 
a panu Josefu Čaníkovi, kteří jediní z bývalého výboru vydrželi až 
do konce a své funkce řádně předali svým nástupcům.
 Již mnohem dříve, před založením ČZS, působil v naší 
obci zahrádkářský kroužek. Tento v roce 1956 měl 65 čle-
nů. Hlavními organizátory byli především P. Richard Němčák, 
Augustin Hnátek a další aktivní tehdejší členové. Jejich čin-
ností bylo především roubování a ošetřování stromů, pořá-
dání přednášek, zájezdů a práce se školáky. Po založení 

celostátní organizace byl tento kroužek převeden do ČZS. 
 V naší obci byla MO Českého zahrádkářského svazu 
založena v roce 1958. Proto 50. výročí vzniku můžeme 
slavit v letošním roce. O další činnosti se bude jednat na nej-
bližší schůzi a to již v měsíci květnu t.r. Zatím ve své činnosti 
zajišťujeme objednávky sadbových brambor, hnojiv a jiných  
potřeb pro zahrádkáře. Věříme v obnovení i těch dalších 
činností. K tomu je však třeba vybudovat sociální zařízení, 
které vyžaduje kanalizační a vodovodní přípojku. Bez spolu-
práce a pomoci obecního úřadu to není možné. 

Starostka obce paní Jarmila Ulmanová se o naši činnost 
velmi zajímá. Byla osobně přítomna na  našich schůzích, o 
celkovém stavu je dobře informovaná. Nabídla nám  vývěsní 
skříňku, kterou využíváme pro informovanost svých členů a 
občanů o naší činnosti, zveřejnění došlých zpravodajů ČZS a 
dalších informací.V současné době probíhá výměna starých 
členských průkazů za nové. Je to vhodná doba k přijetí dal-
ších členů, kteří mají zájem a nebojí se rozvíjet a udržovat 
vše co Český zahrádkářský svaz nabízí. 

» Předseda MO ČZS Otakar Neoral
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není v naší honitbě zvěří stálou, ale pouze zde migruje v let-
ním období. Negativně se podle nového názoru projevil vysoký 
stav bobrů, jako nově vysazené zvěře. Likvidace stromů 
v blízkosti vod je již neúnosná a vyžaduje řešení, stejně jako 
podmáčení polních ploch v blízkosti potoků v obci. 
 V posledním období se stále, i přes veškerou snahu, nedaří 
zvýšit stav zajíce polního. Naopak stavy srnčího, kterému 
současná krajina na rozdíl od zajíce vyhovuje, jsou na horní 
hranici. Zákonné opatření způsobilo nebývalý nárůst škodné 
zvěře, jako například straky. Její stavy jsou nad běžnou 
hranicí únosnosti a jsou příčinou úbytku zpěvného ptactva 
v krajině.
Chceme zároveň apelovat na naše spoluobčany, aby se 
v přírodě chovali tiše a ohleduplně. V žádném případě není 
dovoleno nechat na svých vycházkách v revíru volně pobí-
hat své psy. Dále bychom chtěli požádat naše spoluobčany 
o ochranu zeleně, protože každý strom v krajině začíná být 
vzácností. Jsme přesvědčeni, že zmizí i takové nešvary, jako 

je vyvážení komunálního odpadu a pneumatik do revíru. 
 Cílem všech myslivců je, aby jste na svých vycházkách 
do revíru byli nadšeni z krásných zážitků při pozorování srnčí 
zvěře, zajíců, bažantů, vodního ptactva, ale i dravců, včetně 
ostříže lesního, který i přes svou vzácnost u nás hnízdí. 
Věříme, že i pro tuto vzácnou zvěř dokážeme udržet vhodné 
životní prostředí.

» Ing. Jaroslav Králík, Starosta HS Huštěnovice

» Pasování nových myslivců



 Dne 8. 3. 2008 se v Kulturním domě 
v Huštěnovicích pořádal turnaj v bed-
mintonu pro zdejší mládež. Turnaj, který 
byl ze začátku těžký zrealizovat, se 
nakonec povedl. Díky zájmu zúčastně-

ných z řad mládeže, obecního úřadu 
a sponzorů vše proběhlo tak jak mělo 
a my jsme mohli naše úsilí, které jsme 
pravidelně pilovali každou sobotu ve-
čer, všem ukázat.

Celkem se zúčastnilo 7 párů. Každý 
z nás hrál s plným nasazením, ale vy-
hrát mohl jen jeden a tudíž výsledky 
dopadli takto:  
 
 1. místo Ondřej Šuranský 
  a Petra Šuranská

 2. místo Ondřej Střítecký 
  a Martina Smýkalová

 3. místo Ondřej Adamík 
  a Michaela Šimoníková

Náročný den jsme zakončili vyhlášením 
výsledků v horní části kulturního domu, 
za který děkujeme obci. V prostorách 
KD jsme setrvali do pozdních nočních 
hodin a rozešli jsme se s přáním, že se 
brzy na další sportovní akci setkáme.

» Michaela Šimoníková
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Cvičení žen

 Je to už nějaký ten pátek, kdy se objevily na Kulturním 
domě v Huštěnovicích dva zbrusu nové „pingpongové“ stoly. 
Jako správce kulturního domu jsem kolem nich chodil a po 
čase jsem zjistil, že jsou nevyužity a je to škoda. 

 Na podzim loňského roku jsem se rozhodl, že s tím něco 
udělám. Zmínil jsem se kamarádům o možnosti chodit 
na sál hrát stolní tenis. Kluci souhlasili a začali jsme chodit 
pravidelně každou středu a pátek v podvečer. Doslechl 
jsem se, že pan Zdeněk Maňásek v mládí hrával stolní tenis 
závodně a tak jsem ho oslovil, jestli by nechtěl přijít mezi 
nás. Ochotně moji nabídku přijal.
 A tak vznikla myšlenka zapojit žáky z místní školy do této 
aktivity. Vznikl kroužek, který navštěvují kupodivu převáž-
ně děvčata. V současné době pracuji jako vedoucí tohoto 
kroužku a pan Maňásek se ujal funkce trenéra. Docházku 
dětí do kroužku sledujeme a za pravidelnou účast v trénin-
cích je pro děti připravena odměna. 
 Pokud chcete aby Vaše děti žily sportem, mohou kdykoliv 
přijít mezi nás.

» Martin Klas

Kroužek stolního tenisu

 Nejsme žádná organizace, ale jen 
skupinka žen, které se rády sejdou a tro-
chu se rozhýbou. Scházíme se už něko-
lik let dvakrát týdně, vždy v pondělí 
a ve čtvrtek v 19 hodin v sále Kulturní-
ho domu v Huštěnovicích. Každá z nás 
musí mít podložku na cvičení, dobrou 
náladu a jednu hodinu volného času.
 Protáhneme a potrápíme celé tělo 
a domů odcházíme s pocitem, že jsme 
udělaly něco pro sebe a pro své zdraví. 
A jestli chcete, přijďte se přesvědčit. 
Rády uvítáme nové tváře i nové nápady.

» Lenka Zlámalíková
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 Zimní příprava týmu mužů proběhla pod vedením 
trenéra Petra Piskláka, kterému kryje záda z pozice vedou-
cího mužstva Rostislav Zlámalík. Opět jako loni jsme využili 
nabídky zúčastnit se zimního turnaje ve Starém Městě. 
Na turnaji jsme si změřili síly se sedmi kvalitními soupeři 
na hřišti s umělým travnatým povrchem. V celkovém hodno-
cení jsme skončili na 3. místě, což byl velmi dobrý výsledek 
před jarní částí soutěže. Poprvé po dlouhé době bylo zařazeno 
do zimní přípravy i čtyřdenní soustředění na Smrďavce, 
které bylo velmi vydařené jak pro stmelení týmu, tak pro 
nabrání hrubé fyzické kondice. Bohužel těsně před zaháje-
ním soutěže se zima vrátila a 1. kolo soutěže bylo zrušeno. 
Pak následovaly dva mistrovské zápasy na domácím hřišti 
s Buchlovicemi (30. 3. 2008) a Topolnou (6. 4. 2008), 
které jsme dokázali vyhrát. Těmito výsledky jsme se dotáh-
li na vedoucí trio soutěže a věříme, že budeme ve zbýva-
jících zápasech stále bojovat o možnou šanci postupu do 
okresního přeboru. Kádr hráčů zůstal v podstatě nezměněn, 
nicméně v jarní části nemůžeme počítat s Tomášem Vaver-
kou, který má zdravotní problém se zraněným kolenem.
 Mužstvo žáků začalo tréninky dva týdny před zaháje-
ním prvního jarního zápasu. V kádru žáků taktéž nedošlo 
k žádným změnám. Do jarní sezóny je z pozice trenéra pove-
de, stejně jako v podzimní části soutěže, pan Pavel Jurák 
s vedoucím mužstva Pavlem Čechmánkem. První jarní zápas 
soutěže žáků se uskutečnil 6. 4. 2008 na domácím hřišti 
s lídrem soutěže Topolnou, který jsme prohráli vysokým 

rozdílem. Do dalších zápasů budeme nastupovat s cílem 
co nejvíce znepříjemnit roli favoritům a pokusit se získat co 
nejvíce bodů a gólů se soupeři, kteří jsou blíže naší výkon-
nostní úrovni. 
 V jarních sezónách řeší výbor TJ SOKOL stále stejný pro-
blém, který se týká spodního hřiště v Olší, které je nasáté 
vodou jako houba. První dva zápasy se musely odehrát 
na náhradním hřišti, které je výrazně hrbolaté. Aktuálně 
řešíme otázku, co do budoucna pro spodní hřiště udělat, 
případně zda má smysl investovat do tohoto hřiště, vzhle-
dem k jeho poloze nejnižšího místa v Huštěnovicích.
 V areálu TJ SOKOL byla provedena demolice již zvětralého 
zbytku pódia, které začínalo být nebezpečné pro děti. Jinak 
očekáváme vyjádření Ministerstva školství mládeže a tělo-
výchovy k naší žádosti o dotaci na kompletní rekonstrukci 
šaten, které potřebují velké investice do oprav.
 Závěrem výbor TJ SOKOL Huštěnovice, ve složení Ros-
tislav Zlámalík (předseda oddílu), Ivo Adamčík (jednatel), 
Josef Vavruška (pokladník), Antonín Adamčík (člen výboru) 
a Pavel Čechmánek (člen výboru), prosí všechny příznivce 
fotbalu v Huštěnovicích o jakoukoli pomoc při zabezpečení 
chodu oddílu, případně při organizaci soutěžních zápasů. 
Velmi uvítáme každou, i relativně drobnou pomoc, která 
pomůže rozložit práci na více lidí. Odměnou nás všech pak 
bude hrdost na to, že dokážeme udržet fotbal v Huštěnovi-
cích na velmi slušné úrovni.

» ing. Pavel Čechmánek

– placená inzerce –

Seveza spol. s r.o. je česká firma s působností po celé ČR. Za dlouhou dobu své činnosti realizovala nesčetně 
zakázek doma, ale i v zahraničí.

Naše společnost zastupuje celou řadu tuzemských i zahraničních firem na našem trhu. Velkou předností naší 
firmy je kompletnost služeb v oblasti gastronomie. Zpracujeme pro Vás technologický návrh řešení Vašeho 
provozu v programu 3D a následně vybavíme veškerou technologií, nerezovým nábytkem a veškerými doplňky 
jako je nádobí, porcelán, příbory a další.

Všechny tyto služby zajišťuje v současné době přes 50 vysoce kvalifikovaných pracovníků. Filozofie firmy Seve-
za spol. s r.o. vychází ze záměru maximálně uspokojovat potřeby všech zákazníků. Naším  cílem je uspokojit 
zákazníka v kvalitě, ceně a komplexnosti služby. V posledních letech naše firma pravidelně vystavuje na mezi-
národním veletrhu INTECO v Brně.

FIRMA SEVEZA SPOL. S R.O. VZNIKLA 

V ROCE 1991 A BYLA ZAMĚŘENA 

NA SERVISNÍ ČINNOST GASTROZAŘÍZENÍ. 

O ROK POZDĚJI JSME ROZŠÍŘILI NAŠE 

SLUŽBY O OBCHODNÍ ČINNOST A VÝROBU 

NEREZOVÉHO NÁBYTKU DO PROVOZOVEN 

VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ. 

V NAŠÍ PŘEDVÁDĚCÍ MÍSTNOSTI NA NEOBVYKLE VELKÉ 
PLOŠE NAJDETE: 

■  varné spotřebiče (sporáky, kotle, pánve, fritézy, trouby atd) 
■  myčky nádobí 
■  konvektomaty 
■  roboty 
■  chladničky a mrazničky 
■  termoporty 
■  chemii pro mytí nádobí, a udržování kuchyňských technologií 
■  kompletní nerez výrobu naší firmy 
■  veškeré kuchyňské doplňky 
 (hrnce, nože, příbory, sklo a porcelán). 

www.seveza.cz  ■   seveza@seveza.cz 
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» V březnu roku 1981 byla kazatelna rozebraná a zhotoven z ní obětní stůl.

Dějiny duchovní správy v Huštěnovicích 
 Podle matrik farních jsou Huštěnovice do Hradiště 
přifařeny již od dávných dob. Roku 1828 postavili si občané 
huštěnovští malou kapli s oltářem sv. Anny na návsi pod tzv. 
nynější starou školou. Na místě tom byly již v 17. století vyko-
pány základy pro stavbu kostela a stavivo nahromaděno. 
Se stavby však z neznámých příčin sešlo.  
 Roku 1872 usnesl se obecní výbor za souhlasu všeho 
obyvatelstva o stavbě nového chrámu z vlastního jmění 
a hned k tomu cíli zvolen zvláštní kostelní výbor, který učiniti 
měl potřebné přípravy. Do výboru kostelního zvoleni byli: 
J. E. Vitásek, člen řehole sv. Františka v Uh. Hradišti a čestný 
občan hradišťský jako předseda výboru. Za členy zvoleni byli: 
Frant. Varmuža, Antonín Kašpárek, Hynek Adamčík, Antonín 
Veselý. Stavba svěřena  stavitelskému mistru Josefu Schani-
akovi z Uh. Hradiště. Dne 26. července r. 1873 byl slavnostně 
položen základní kámen k novému chrámu a posvěcen 
od P. Fr. Michalského, faráře v Uh. Hradišti. Promluvu měl 
P. B. Zahradnický, kvardián z Uh. Hradiště. Náklad na stav-
bu vypočten na 33.362 zl. Stavba chrámu /ve smíšeném 
slohu!/ dospěla ještě téhož roku pod střechu. Bylo však 
zapotřebí ještě značného kapitálu k zakončení stavby 
a vnitřnímu zařízení chrámu. Sbírány příspěvky v místě i okolí. 
Zmínky zasluhuje dar. J. V. císaře a krále Ferdinanda Dob-
rotivého v obnosu 500 zl. Celkem se vybralo na 3.000 zl. 
Mohlo tedy býti v díle pokračováno. Dne 10. července dokon-
čena stavba věže 21 sáhů – 39,82 m vysoké věže. Délka 
kostela 29,29 m , šířka 10,43 m, výška vnitřní 6,82 metrů. 
Hlavní oltář sv. Anny postaven byl 14. října 1876 a zhotoven 
byl od řezbáře p. Ant. Čuby v Přerově za 800 zl. Hlavní obraz 
maloval lp. Jos. Zelený, malíř v Brně za 200 zl.. 
 Kazatelnu a stolice zhotovil stolář p. Bařinka ve St. Městě. 
Dne 8. dubna 1877 oslavily Huštěnovice okázalým způso-
bem zavěšení nových zvonů na věž chrámovou. Zvony ulity 
byly ve Vídni a posvěceny světícím biskupem Angererem
 

a to na jména: Anna Maria /6 centů/, Cyrill a Methodej 
/4 centy/ a umíráček Jindřich /6 liber/.
 Slavnostní posvěcení nového chrámu vykonáno 26. čer-
vence r. 1877. Popis slavnosti zaznamenáváme dle spisku 
Jindřicha Erazima Vitáska doslovně. Dne 26. července 1877 
byl natoliko pro naši obec Huštěnovskou, ale i pro celé okolí 
velkým svátkem a zůstane zajisté i v živé paměti tisícerých, 
kteří přítomni byli řídké té slavnosti. Byl jsem v Huštěno-
vicích již hned 25. července, všude se pletly věnce, domy 
o závod se okrašlovaly, brána před školní budovou se stavě-
la, před chrámem úhledným vztyčily se dvě krásné pyramidy 
s prápory v barvách církevních a národních, na věži vlály veli-
kánské tři prápory: papežský, rakouský a slovanský, takže 
dne 26. července ráno celá dědina krásná sama o sobě
ve svátečním rouše skvěla se. Že i velký počet domů 
okrášlen byl věnci a uměle provedenými nápisy obsahu 
náboženského, o to zásluhu získal sobě pořádací výbor 
slavnostní a zvláště ředitel školy Huštěnovské p. Osvald 
Naišl. Nadřečeného dne časně ráno počala slavnost 
za velebného hlaholu zvonů a za střelby z národního děla.
 Pan starosta Kučera Jan dal časně ráno na svůj dům 
vytýčit prápor národní, což bylo ostatním občanům zna-
mením, že ho následovati mají, rozličná hesla zdobila 
domy, tak např. na místnosti čtenářského spolku v hostinci 
p. T. Vidrmana zkráceně: „Dávejtež, co jest císařovo císaři 
a co jest Bóžího, Bohu. Bůh nám pomáhal, ač nadále nám 
pomůže!“ atd. Po šesté hod. ranní objevili se voj. veteráni 
s hudbou a naši švarní vyšňoření chasníci co banderium 
s červenobílými praporčíky, vedeni p. Frant. Psotkou, Ant. 
Vojtěškem a Janem Šůstalem, sousedy huštěnovskými. Pře-
krásní dva oři p. Jana Bazaly táhli kočárek pro důstojného 
p. děkana Velehradského. Až po deváté hodině zahřměla 
střelba národního děla při hlaholu zvonů, což bylo znamením, 
že důst. p. děkan již jest na blízku, doprovázen jsa ctěným 
 



novým farářem hradišťským vel. p. Vojt. Vodičkou a p. Dr. 
Boh. Janem Daňkem, slavnostním kazatelem a vel. p. Ja-
nem Vychodilem, kaplanem Velehradským. Byl tu i slavný 
politický spolek „Polešov“ farnosti Polešovské s praporem 
maje v čele známého národovce p. F. Koželuhu, tamněj-
šího kaplana, který velkých zásluh o obec huštěnovskou
sobě získal, pak slavný spolek hasičský z Bílovic se svým 
náčelníkem p. hrabětem Vlad. Logothetty. 
 I slavný průvod s hudbou z Babic k slavnosti se dostavil 
doprovázen jsa místním starostou a výborem nadřečené 
staroslavné obce Babic. Důstojný p. děkan Velehradský 
a miláček národu Jos. Vykydal a 13 jiných kněží zastavilo 
se v budově školní, kdež je očekávalo představenstvo obce 
a Kostelní výbor. Odtud pak průvod ku chrámu byl velkolepý. 
Napřed šla školní mládež s krásným novým křížem uměle pro-
vedeným p. Antonínem Čubou, řezbářem a uměleckým sto-
lářem v Přerově. Pak následovali vojenští veteráni s hudbou, 
vlastní nesčíslný počet družiček a za těmito opět pěvecký 
spolek, ministranti s křížkem a kněžstvo, pak následovalo 
zastupitelstvo obecní a kostelní výbor, katolicko politický 
spolek „Polešov“, hasičský sbor z Bílovic, zastupitelstva roz-

ličných spolků, dobrodinci stánku Božího a nesčíslný dav 
lidu všech stavů. U chrámových hlavních dveří uzavřených 
očekával předseda kostelního výboru, aby odevzdal důstoj-
nému světiteli chrámovou budovu. ….
 Když byl chrám Páně dle předpisu církevního vysvěcen při 
uzavřených dveřích v přítomnosti 14 kněží a pánů choralistů 
a hojném počtu, majících v čele svém ředitele zpěvu p. Jos. 
Woble, učitele z Uh. Hradiště, ačkoliv počasí bylo zprvu deš-
tivé, nic méně později velmi příznivé, při tak velikém návalu 
lidstva venku před chrámem, vystoupil na kazatelnu zvláště 
připravenou u základního kamene slovutný p. Dr. bohosloví 
a profesor Jan Pánek a velmi zdařile mluvil k ctěnému 
shromáždění. Po kázání konal slavnou mši svatou důstojný 
tatíček náš pan děkan Josef Vykydal a světitel stánku Božího 
ku cti a chvále sv. Anny, sv. Cyrilla a Methoděje i blahosla-
vené Anežky Přemyslovny. Po slavných službách Božích veš-
keré duchovenstvo odebralo se do hostince p. Vidrmana, 
kdež občané huštěnovští bohatou hostinu připraviti dali.“ 
/Doslovný přepis z Kroniky školní/

» Alena Bazalová
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 Přišla jsem mezi Vás před třemi roky. Slovácko jsem 
neznala. Byla jsem pouze v Uh. Hradišti v nemocnici v létě 
v roce 1955 na stážích. To jsem však vnímala pouze pacienty 
na chirurgii a interně. Dodnes si mnohé pamatuji, stejně tak, 
jako jejich lékaře a zdravotní sestry – jak řádové, tak civilní. 
V tu dobu se právě střídaly. Zkušenosti, které jsem zde získala 
byly pro mne velkým přínosem a mám je v paměti dosud.
 Podruhé jsem přišla na Slovácko do Žeravic v roce 1974 
na primice Vašeho nynějšího pana faráře se svým manželem 
a dětmi. Vezli jsme s sebou primičního kazatele Dr. Kryštov-
ského. Cestou jsem vnímala pouze silnici a ukazatele s auto-
mapou na klíně ve strachu, abychom přijeli včas na správné 
místo. Sama primice byla pro mne velmi silným zážitkem. 
A je tomu tak dodnes. Sám kraj pro mne zůstal velkou nezná-
mou. Když jsem se neplánovaně ocitla mezi Vámi, teprve 
jsem začala vnímat půvab Vašeho kraje, úpravnost vesnic, 
domů i hřbitovů, krásu kostelů, které jsou vždy dominantou 
obcí, jejich čistotu a výzdobu, udržované hřiště, boží muka 
v polích. Toto vše se v tak velkém měřítku jinde nevidí.
 Nejvíce mne zaujal velký počet lidí, které jsem poznala, 
a kterých si musím vážit pro jejich vysoké kvality. A tak se 
Huštěnovice staly mým domovem, jejich obyvatelé mými 
přáteli. Máte zde krásné děti, mladá děvčata a mladé chlap-
ce. Před několika lety jsem zastupovala ve vazební věznici 

v Olomouci – už jako důchodkyně.V ordinaci jsem se setkala 
s řadou mladých chlapců. Bolelo mne nad tím srdce. Každý 
z nich byl jednou maličký. Kde jsou jejich rodiče, jaký byl 
jejich domov, kdo byli ti, kteří se podepsali na tom, že jsou 
dnes tam, kde jsou? Co pro ně udělali ti, kteří je měli nebo 
mohly formovat? Nedávno jsem viděla v televizi mladé lidi, 
kteří si krátili dlouhou chvíli tím, že polili hořlavinou malého 
bezmocného psíka a zapálili.
A tak si říkám, zda děláme všichni dost pro to, aby ty krásné 
děti a mladí lidé, kteří žijí mezi námi, poznali krásu, oprav-
dovou lásku a všechny hodnoty, které z ní vyplývají. Mám 
radost z každého člověka, se kterým se setkám, ráda vítám 
děti, které se zastavují na faře po náboženství. Mohou si 
zahrát, pekli jsme perníky, zdobili je, trhali na zahradě 
sněženky a fialky do kytiček pro maminky, tatínky, babičky 
a dědečky, abychom jim udělali radost. Je to jen nepatrná 
troška, kterou mohou otevřené dveře na faře přinést. Obdi-
vuji akce, které se ve Vaší obci odehrávají a které jsem už 
viděla. Nečekala jsem to. Hluboce se skláním přede všemi, 
kteří nezištně přispívají ke kráse a dobru jakoukoliv formou. 
Jsou solí země. Nestavějí se jim pomníky. Ale čím by ta země 
bez nich byla?

» Magda Ženčáková, hospodyně na faře

Milé děti, vážení rodiče, vážení přátelé 
a huštěnovští občané.

 Milí spoluobčané, nabízíme vám prostor na stránkách Huš-
těnovského zpravodaje. Velice rády uveřejníme vaše příspěvky, 
týkající se života nás všech v obci. Další číslo zpravodaje vyjde  
listopad–prosinec. Uzávěrka bude poslední týden v říjnu. 

 Na zajímavé příspěvky se těší členky redakční rady: Alena 
Bazalová a Zuzana Bazalová. Rovněž nabízíme prostor vašim 
inzertním nabídkám, za menší finanční obnos.

Výzva k občanům
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Počet obyvatel v naší obci byl koncem března 974.
V Huštěnovicích je popisných čísel 375, z  toho  28 objektů je nebytových. Např. budova obecního úřadu, kulturní dům, základní 
škola, mateřská škola,  restaurace, obchody, myslivecká chata, budova TJ Sokol, podnikatelské objekty,  apod. 

» Petra Valentová

Jubilanti v roce 2008 

  70 let

 » Marie Tepličková čp. 265

 » Josef Čaník  čp. 285

 » Josef Veselý čp. 146

 » Josef Čevela  čp. 262

 » Josef Cigánek čp. 86

 » Ing. Eduard Prokeš čp. 233

 » Josef Smýkal čp. 213

  75 let 

 » Jana Smětáková čp. 64

 » Josef Čaník  čp. 40

 » Václav Hampala čp. 293

 » Jaromír Doležal  čp. 51

 » František Bajaja čp. 309

  80 let

 » Marie Hrňová  čp. 230

 » Josef Valuch čp. 58

 » Františka Bazalová čp. 305

 » Marie Veselá čp. 94

 » Bohumil Kadara čp. 181

 » Bernard Zich čp. 159

 » Anna Adamíková  čp. 304

  85 let

 » Ladislav Zetík čp. 189

 » Marie Perničková čp. 220

  90 let

 » Štěpánka Černá čp. 271

 » Nejstarší občankou je 

  paní Anežka Sládková, čp. 263 VŠEM JUBILANTŮM BLAHOPŘEJEME.

 Adresa  www.hustenovice.cz  je už hodně známá.  Napří-
klad 19. března navštívilo tyto stránky 392 osob,  v loňském 
roce 6.655 a letos jen do poloviny  dubna to bylo 6.472  osob. 
32 osobám jsou doručována důležitá hlášení obecního roz-

hlasu formou SMS zpráv na mobilní telefon. K doručení zpráv 
se můžete přihlásit na stránce „Aktuality“ a budete tak  včas  
informovaní, že se začalo s vybíráním poplatků za vodu,  komu-
nální odpad nebo na různé kulturní události v obci.

Huštěnovice na webu      

Huštěnovský zpravodaj vydává Obecní úřad Huštěnovice
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