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Vážení spoluobčané,
zima je nenávratně za námi, máme tu konečně jaro. Pokusím se Vás seznámit s událostmi, které se udály od posledního vydání našeho
zpravodaje.
Zimní období je
vhodné k administrativní přípravě projektů, které chce obec
realizovat. Po zpracování rozpočtu jsem
tedy na některých začal pracovat.
Nejdříve jsem zpracoval potřebné přílohy k žádosti o dotaci
na rekonstrukci chodníků při hlavní silnici.
Žádost byla podána
a nyní netrpělivě čekáme na výsledek, zda
jsme uspěli. V případě
získání dotace budou
Starosta Aleš Richtr
práce okamžitě zahájeny, abychom byli do
hodů s novými chodníky hotovi.
Osobně jsem připravil projekt na kompletní opravu sociálního zařízení v přízemí kulturního domu, které bylo na konci své životnosti a pomalu přestávalo vyhovovat současným
hygienickým požadavkům. Došlo k zásadní změně. Z dámských toalet jsou na základě požadavků občanů pánské toalety a naopak. Oprava byla dokončena a zařízení je již v provozu. Čas ukáže, zda tato zásadní změna byla ku prospěchu.
Dále jsem připravil podklady k realizaci předláždění nádvoří v základní a mateřské škole, kde byl již nevyhovující
nerovný a nebezpečný povrch, kde hrozil úraz dětí navštěvujících tyto objekty. Tyto práce jsou již dokončeny. Práce byly
zahájeny na výměně střešního pláště mateřské školky, který

byl už také na konci životnosti.
V březnu letošního roku jsme se zúčastnili soutěže Zlatý
erb 2012 o nejlepší internetové stránky měst a obcí. Obec
Huštěnovice má nejlepší webové stránky Zlínského kraje.
Z důvodu změny
školského
zákona,
který stanovil šestileté funkční období
ředitelů základních
a mateřských škol,
jsem z titulu funkce starosty vyhlásil
výběrové řízení na
ředitele naší základní a mateřské školy.
V nejbližších dnech
bude znám výsledek.
V podzimním vydání
Huštěnovského zpravodaje Vám bude
představen nový ředitel nebo ředitelka.
Dále bylo zpracová-

Nový chodník a vjezd před budovou MŠ již slouží dětem.

www.hustenovice.cz
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Zastupitelé obce při posledním veřejném zasedání - J. Ulmanová, P. Malenovský, J.Remeš, P. Valentová, A. Richtr a H. Pres

no výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce kanalizace v ulici Moravní a dodavatele opravy chodníku
podél hlavní silnice. Práce na rekonstrukci kanalizace
jsou již zahájeny od ČOV. Při této rekonstrukci dojde
k omezení provozu v ulici Moravní a na polní cestě
z této ulice na hřiště. Proto žádám občany, pokud neodkladně nemusí, aby se těmto komunikacím raději
vyhnuli.
Za největší úspěch zimního období považuji bezplatný převod pozemku pod komunikací podél farmy
z majetku Úřadu pro zastupování státu do majetku
obce. Nyní je pozemek v majetku obce a opravě komunikace již nic nebrání.
Parková úprava v dolní části návsi. O údržbu parků a zeleně v obci
Jistě jste si všimli, že byly vyměněny některé lampy
se příkladně starají zaměstnanci obce Svatopluk Býček a Miroslav
veřejného
osvětlení, které byly velmi poruchové a měly
Kryška
velkou spotřebu energie. Nyní máme většinu lamp veřejného osvětlení vyměněnu, což přinese velkou
úsporu ve spotřebované energii.
V zimě a v začátku jara pracovníci obce, za pomoci motorové pily a bagru, zlikvidovali černou
skládku za zahradami ulice Blahutova na dolním
konci. Doufám, že práce nebyla zbytečná a černá
skládka navždy zmizela. Dále byly vyklizeny sutiny zdevastovaných budov ze dvora čp. 62 /vedle
kulturního domu/. Nyní nás čeká likvidace hromady zeminy vedle fotbalového hřiště, která se
pomalu stává skládkou všeho možného a je třeba
tento nešvar co nejdříve zarazit.
V letošním roce pro Vás Obec Huštěnovice
společně s místními spolky připravila spoustu
kulturních akcí, na které Vás srdečně zvu.
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HUŠTĚNOVICE
USNESENÍ Č. 7
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE HUŠTĚNOVICE,
KONANÉHO DNE 15. 12. 2011
Zastupitelsvo obce na základě zpráv
a návrhů:
1. Schvaluje program veřejného zasedání.
2. Bere na vědomí zprávu o činnosti starosty a zastupitelstva obce od
posledního VZ, konaného dne 20. 10.
2011 a kontrolu usnesení.
3. Schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 11. 8.
2004 mezi Městem Uherské Hradiště
a Obcí Huštěnovice k zajištění výkonu
přenesené působnosti podle zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1.
4. Schvaluje nájemní smlouvu na
pronájem lékárny ﬁrmě Thilia Apotheos s.r.o., zastoupenou Mgr. Dagmar
Veselou a pověřuje starostu jejím podepsáním. /Lékárna zahájila provoz 2.
května 2012. pozn. redakce/
5. Schvaluje pronájem p. č. 982/1
a 982/3 v k. ú. Huštěnovice panu Josefu Tománkovi a Ladislavu Zetíkovi
a pověřuje starostu podepsáním nájemní smlouvy.
6. Schvaluje zvýšení poplatků dle
přílohy č. 1.
7. Schvaluje rozpočtové opatření č.
10, 11, 12/2011.
8. Schvaluje rozpočtové opatření č.
13/2011.
9. Schvaluje starostu Aleše Richtra
jako osobu oprávněnou k úpravě rozpočtu obce za měsíc prosinec, k datu
31. 12. 2011.
10. Schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012.
11. Schvaluje pravidla pro hospodaření se sociálním fondem. Zároveň
ruší pravidla pro hospodaření se sociálním fondem ze dne 28. 2. 2011.
12. Schvaluje vnitřní směrnici Obce
Huštěnovice č. 7 pro provedení inventarizace majetku a závazků obce.
Aleš Richtr, starosta
Hynek Pres, místostarosta

Zrekonstruovaná křižovatka s přechodovými ostrůvky a novou autobusovou čekárnou.

USNESENÍ Č. 8
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE HUŠTĚNOVICE,
KONANÉHO DNE 8. 02. 2012
Zastupitelstvo obce na základě zpráv
a návrhů:
1) Schvaluje program veřejného zasedání.
2) Bere na vědomí zprávu o činnosti
starosty a zastupitelstva obce od posledního VZ, konaného 15. 12. 2012
a kontrolu usnesení.
3) Schvaluje odpisový plán na r.
2012 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Huštěnovice. Odpisy činí 73.999,- Kč
a budou poukázány zřizovatelem na
účet příspěvkové organizaci v pololetních splátkách k 30. 6. 2012 a 30. 11.
2012. Zastupitelstvo obce zároveň nařizuje odvod zpět zřizovateli ve lhůtě
30 dnů po obdržení.
4) Schvaluje na základě §84 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění rozpočet na r. 2012. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou příjmy
ve výši 8 331 000 Kč, výdaje ve výši
15 364 000 Kč a ﬁnancování ve výši
7 033 000 Kč. Výsledkem schváleného rozpočtu je schodek, který bude
kryt ze zůstatků na bankovních účtech
obce, které k datu 31. 12. 2011 činily
20 344 362, 59 Kč.
ZO opravňuje starostu obce Aleše
Richtra k úpravě závazných ukazatelů
schváleného rozpočtu:
a) Rozpočtovým opatřením při přijetí účelově určených dotací, ﬁnančních
příspěvků a darů jak na straně příjmů,

tak na straně výdajů.
b) Rozpočtovým opatřením při čerpání mimořádných výdajů v rozsahu
1% schválených výdajů pro rok 2012.
5) Schvaluje nájemní smlouvu na
pronájem části domu služeb paní Monice Bartoškové a pověřuje starostu jejím podepsáním.
6) Schvaluje výsledek výběrového řízení na opravu sociálního zařízení kulturního domu. Vítězná ﬁrma Stavebniny Kodrla, s.r.o., Huštěnovice 363,
687 03 Babice, s nabídkovou cenou
694 224 Kč s DPH. A pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
7) Schvaluje výsledek výběrového
řízení na opravu chodníků ZŠ a MŠ.
Vítězná ﬁrma Stavebniny Kodrla, s.r.o.,
Huštěnovice 363, 687 03 Babice, s nabídkovou cenou 327 635 Kč s DPH.
A pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
8) Schvaluje zajištění vlastních prostředků na akci ,, Oprava chodníků I/55 silniční úsek Huštěnovice“ ve výši
odpovídající navrhovanému podílu žadatele na nákladech stavební části akce
pro rok 2012, které spolu s požadovaným příspěvkem z rozpočtu SFDI pokryjí 100% nákladů stavební části akce
v roce 2012. Předpokládaný rozpočet
akce 4 000 000 Kč, z toho činí státní
příspěvek 2 800 000 Kč a podíl obce
z vlastních ﬁnančních prostředků činí
1 200 000 Kč, které zastupitelstvo obce
Huštěnovice určuje nezpochybnitelně
a ve formě peněžního plnění.
9) Schvaluje koupi parcely č. 1034/
74 k. ú. Huštěnovice. Výkupní cena
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Občané se účastní veřejných zasedání stále v malém počtu.

pozemku v ploše určené v územním
plánu obce pro výstavbu rodinných
domů ve výši 120 Kč za 1 m2. Výkupní
cena pozemku mimo plochu určenou
v územním plánu pro výstavbu rodinných domů je ve výši 12 Kč za 1 m2.
A pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy.
10) Schvaluje
starostovi
Aleši
Richtrovi, na základě § 79 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, proplacení
zůstatku nevyčerpané řádné dovolené
roku 2011.
Aleš Richtr, starosta
Hynek Pres, místostarosta
USNESENÍ Č. 9
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HUŠTĚNOVICE, KONANÉHO DNE 15. 03.
2012
Zastupitelstvo obce na základě zpráv
a návrhů:
1. Schvaluje program veřejného zasedání.
2. Bere na vědomí zprávu o činnosti starosty a zastupitelstva obce od
posledního VZ, konaného 8. 02. 2012
a kontrolu usnesení.
3. Schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/
BUH/2874/2011-BUHM a pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu.
4. Schvaluje inventarizační zprávu za
rok 2011 včetně příloh k této zprávě.
5. Schvaluje rozpočtové opatření
č.1/2012.
6. Schvaluje převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Huštěnovice ve výši 21.727,50 Kč do
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rezervního fondu příspěvkové organizace. Zastupitelstvo obce zároveň
povoluje čerpání rezervního fondu
příspěvkové organizace v roce 2012 ve
výši 100.000 Kč na rozvoj hlavní činnosti.
Aleš Richtr, starosta
Petra Valentová, místostarostka
USNESENÍ Č. 10
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE HUŠTĚNOVICE,
KONANÉHO DNE 18. 4. 2012
Zastupitelstvo obce na základě zpráv
a návrhů:
1. Schvaluje program veřejného zasedání
2. Bere na vědomí zprávu o čin-

nosti starosty a zastupitelstva obce od
posledního VZ, konaného 15. 3. 2012
a kontrolu usnesení.
3. Bere na vědomí slib nového člena
zastupitelstva /Novým členem zastupitelstva se stala Romana Šimoníková, za
odstupujícího Marka Kryšku – pozn.
redakce/
4. Schvaluje výsledek výběrového řízení na opravu střešního pláště mateřské školy. Vítězná ﬁrma DVS Line, a.s.,
Sokolská 572, 687 01 Uherské Hradiště s nabídkovou cenou 292.808 Kč s
DPH. Současně pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
5. Schvaluje výsledek výběrového
řízení na rekonstrukci kanalizace v ulici Moravní. Vítězná ﬁrma Drivestone
a.s., Thunovská 179/12, 118 00 Praha
1, IČO 282 742 245, s nabídkovou cenou 3.837.499 Kč. Současně pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo.
6. Schvaluje rozpočtové opatření č.
2/2012.
7. Schvaluje prodej parcel č. 954/12
a 954/13 k.ú. Huštěnovice o celkové
výměře 817 m2. Cena pozemku je stanovena na 120 Kč/m2. Současně pověřuje starostu podpisem smlouvy o prodeji.
Aleš Richtr, starosta
Hynek Pres, místostarosta

Tříkrálová sbírka v letošním roce proběhla 7. ledna. Malí koledníci v doprovodu pana
Josefa Slezáka a paní Radmily Tomáštíkové vykoledovali 18.736 Kč.
Tříkrálové sbírky: rok 2006 – 15 425 Kč, rok 2007 - 14 682 Kč, rok 2008 – 17 749 Kč,
rok 2009 – 18 074 Kč, rok 2010 – 19 608 Kč, rok 2011 – 19 324 Kč.
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NEJLEPŠÍ WEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI MAJÍ HUŠTĚNOVICE
Obec Huštěnovice se poprvé přihlásila do soutěže Zlatý erb 2012 o „Nejlepší webové stránky obcí České republiky“. V krajském kole soutěže jsme získali 1. místo.
Za toto prvenství Obec Huštěnovice získala šek v hodnotě 10 tisíc korun. Budou použity k dalšímu vylepšení
stránek.
Odborná komise hodnotí: povinné informace,
úřední desku, doporučené
a doplňkové informace,
ovládání webu, navigace
a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a bezbariérový přístup. Aktuální
informace z obecního úřadu vkládá sám starosta. Historii, fotograﬁe a zajímavosti doplňuje kronikářka, sportovní sekci předseda TJ Sokol. Další informace vkládají
zástupci organizací.
www.hustenovice.cz

Starosta Aleš Richtr s hejtmanem Zlínského kraje Stanislavem
Mišákem a Vítem Rozumkem.

OBCÍ POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY A DOTACE V ROCE 2011
VE VÝŠI NAD 50 000 KČ
1. Farnosti Huštěnovice byl v roce 2011 poskytnut
z rozpočtu obce neinvestiční příspěvek ve výši 60 000 Kč
na výměnu oken na budově fary. K datu 31.12.2011 bylo
podáno farností vypořádání tohoto příspěvku, současně
proběhla kontrola jeho použití a bylo shledáno, že příspěvek byl použit v souladu s jeho určením.
2. TJ Sokol Huštěnovice byl v roce 2011 poskytnut
z rozpočtu obce neinvestiční příspěvek ve výši 117 000 Kč
na běžný provoz. K datu 31.12.2011 bylo podáno vypořádání tohoto příspěvku, současně proběhla kontrola jeho
použití a bylo shledáno, že příspěvek byl použit v souladu
s jeho určením.
3. Příspěvkové organizaci Základní a Mateřská škola
Huštěnovice byl z rozpočtu obce v roce 2011 poskytnut
příspěvek na provoz ve výši 560 000 Kč. Současně bylo na- Budova farního úřadu, postavená v roce 1908, prošla již mnořízeno, aby příspěvková organizace čerpala ke krytí provoz- hými úpravami.
ních nákladů svůj rezervní fond ve výši 290 000Kč.

OBCÍ PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY A DOTACE V ROCE 2011
5 306 Kč dotace na sčítání lidu, domů a bytů. V souladu s určením dotace bylo použito 3 599 Kč, 1 707 Kč
bylo v lednu 2012 vráceno zpět Krajskému úřadu ve
Zlíně.
241 754 Kč dotace příspěvkové organizaci Zš a Mš
Huštěnovice – je to průtoková dotace od MŠMT, kterou
ministerstvo poskytuje škole prostřednictvím Krajského úřadu a následně zřizovatele. Je to dotace neinvestič-

ní a měly by být za ni pořízeny notebooky a interaktivní tabule.
279 253 Kč dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na opravu křížů. Dotace byla plně vyčerpána v souladu s rozhodnutím,
vyúčtování bylo provedeno v měsíci únoru 2012.
25 000 Kč dotace na knihovnu od Města Uherské Hradiště.
Dotace byla v roce 2011 plně vyčerpána v souladu se smlouvou
o přidělení.
40 767 Kč dotace od Mikroregionu Staroměstsko na „Slav-
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nosti vína v Uherském Hradišti“. 5.000 Kč bylo ponecháno
v rozpočtu obce na úhradu nákladů spojených se zajištěním
účasti občanů na této akci, 35 767 Kč bylo předáno občanům,
kteří obec reprezentovali - především na údržbu a pořízení
krojů
156 000 Kč dotace na územní plán, který byl v roce 2011
dokončen a zařazen do majetku.
15 000 Kč dar od Nadace Děti-Kultura-Sport na knihovnu. Tento dar byl použit v souladu s jeho určením.
10 000 Kč dar od Nadace Děti-Kultura-Sport na činnost
místního folklorního kroužku. Tento dar byl použit v souladu s jeho určením. Bude vypořádán v měsíci dubnu 2012.

Výměna lamp veřejného osvětlení obce v ulici Klínky.

Za ulicí Blahutov pracovníci obce odklidili nepěknou černou
skládku.

Vyklizený dvůr zdevastovaných budov na čp. 62. Domek je
v majetku obce.

MAJETEK OBCE K 31. 12. 2011
drobný dlouhodobý nehmotný majetek .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....77 064,30Kč
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . 529 800,00Kč
pozemky ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... 5 483 646,30Kč
kulturní předměty .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... 1 666 100,00Kč
stavby ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . 38 329 456,22Kč
samostatné věci a soubory movitých věcí .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... 1 716 001,70Kč
drobný dlouhodobý hmotný majetek.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... 1 544 974,10Kč
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... 1 227 334,10Kč
ostatní dlouhodobý ﬁnanční majetek.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... 4 844 000,00Kč
zboží na skladě-publikace Chřiby .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....10 256,40Kč
základní běžné účty územně samosprávných celků .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . 20 344 362,59Kč
běžné účty fondů územně samosprávných celků .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....36 286,78Kč
ceniny... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .9 190,00Kč
Od 1.1.2012 došlo u územně samosprávných celků k výrazné změně, obce začínají odepisovat majetek dle českého účetního standardu. Do této doby se účetní odpisy územně samosprávných celků netýkaly.
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ROZPOČET OBCE HUŠTĚNOVICE NA ROK 2012
PAR.

POL.

PŘÍJMY
DAŇOVÉ PŘÍJMY
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
DOTACE
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

PAR. POL. VÝDAJE
2212
SILNICE
2219
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
2221
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY
2310
PITNÁ VODA
2321
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODP.VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY
3113
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
3314
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ
3316
VYDAVATELSKÁ ČINNOST
3319
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY
3326
POŘ. ZACH.A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULT. …
3330
ČINNOSTI REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ A NÁBOŽ.SPOL.
3341
ROZHLAS A TELEVIZE
3399
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚL.PROSTŘ.
3419
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST
3599
OSTATNÍ ČINNOST VE ZDRAVOTNICTVÍ
3619
OSTATNÍ ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
3631
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
3632
POHŘEBNICTVÍ
3635
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
3636
ÚZEMNÍ ROZVOJ
3639
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘ.
3722
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
3745
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ
3900
OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYV.
5512
POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGR.ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
6112
ZASTUPITELSTVO OBCE
6171
STÁTNÍ MOC,STÁTNÍ SPRÁVA,ÚZ.SAMOSPR.,POL.STRANY
6310
FINANČNÍ OPERACE
6399
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE
6402
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET
6409
OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
PAR.

POL. FINANCOVÁNÍ
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
FINANCOVÁNÍ

ČÁSTKA
7 495 000,00 Kč
577 000,00 Kč
259 000,00 Kč
8 331 000,00 Kč
ČÁSTKA
890 000,00 Kč
1 373 000,00 Kč
80 000,00 Kč
20 000,00 Kč
4 000 000,00 Kč
1 654 000,00 Kč
22 000,00 Kč
48 000,00 Kč
1 130 000,00 Kč
49 000,00 Kč
90 000,00 Kč
131 000,00 Kč
241 000,00 Kč
100 000,00 Kč
5 000,00 Kč
40 000,00 Kč
270 000,00 Kč
142 000,00 Kč
6 000,00 Kč
3 000,00 Kč
548 000,00 Kč
840 000,00 Kč
1 233 000,00 Kč
2 000,00 Kč
43 000,00 Kč
908 000,00 Kč
1 449 000,00 Kč
1 000,00 Kč
90 000,00 Kč
2 000,00 Kč
14 000,00 Kč
15 424 000,00 Kč
ČÁSTKA
7 093 000,00 Kč
7 093 000,00 Kč
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
PRACOVNÍ DOBA NA OBECNÍM ÚŘADĚ HUŠTĚNOVICE
Pondělí: 7.00 – 17.00 h přestávka: 12.00-12.30 h úřední den
Úterý : 7.00 – 15.00 h přestávka: 12.00-12.30 h
Středa : 7.00 – 17.00 h přestávka: 12.00-12.30 h úřední den
Čtvrtek: 7.00 – 15.00 h přestávka: 12.00-12.30 h
Pátek : 7.00 – 13.30 h přestávka: 11.00-11.30 h

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU
e-mailové adresy Obce Huštěnovice.
Nová adresa:

hustenovice@hustenovice.cz
Adresa Hustenovice@uh.cz
od 1. 1. 2013 bude zrušena.

Žádáme občany, aby chodili vyřizovat běžné záležitosti pouze v úřední dny.

ÚHRADA ZA ODEBRANOU VODU V ROCE 2012
Od 1.1.2012 došlo ke změně ceny za odebranou vodu
(zvýšení sazby DPH, zvýšení nákladů na dodávku pitné
vody). Od tohoto data je v souladu se zákonem č.274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
zavedena dvousložková forma ceny vodného. To znamená, že odběratel platí v daňovém dokladu část pevné složky, která je stanovena velikostí vodoměru a část pohyblivé
složky, která závisí na počtu odebraného množství vody
v m3.
Pevnou složku ceny vodného lze charakterizovat jako
rezervaci smluveného odběru vody, náklady na opravu
a údržbu přípojek na pozemcích obce, výměna a cejcho-

ního stavu vodoměru pracovníky obecního úřadu. Pokud
nebudete v tyto dny doma (např. v obci máte pouze rekreační pobyt, dovolená), napište stav vodoměru na lístek,
připište číslo popisné Vašeho domu a vhoďte do poštovní
schránky u vchodových dveří do obecního úřadu. Můžete
také poslat mailem na adresu hustenovice@hustenovice.
cz.
21.5.-11.6.2012 úhrada za vodné v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu v Huštěnovicích, pondělí a středa 7.00
– 17.00 hod., úterý a čtvrtek 7.00 -15.00 hod.
II.etapa
15.-17.10.2012 pouze kontrola vodoměru a zápis aktuálního stavu vodoměru pracovníky obecního úřadu. Pokud
nebudete v tyto dny doma (např. v obci máte pouze rekreační pobyt, dovolená), napište stav vodoměru na lístek,
připište číslo popisné Vašeho domu a vhoďte do poštovní
schránky u vchodových dveří do obecního úřadu. Můžete
také poslat mailem na adresu hustenovice@hustenovice.
cz.
22.10-12.11.2012 úhrada za vodné v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu v Huštěnovicích, pondělí a středa
7.00 – 17.00 hod., úterý a čtvrtek 7.00 -15.00 hod.

V kanceláři starosty byly provedeny menší úpravy a byl zakoupen nový nábytek. Při návštěvě budete překvapeni moderním a
příjemným prostředím. Stavební úpravou prošla rovněž kancelář účetní, kde je zřízena bezpečnostní zóna.

vání vodoměru. Tuto složku je odběratel povinen zaplatit
bez ohledu na to, zda vodu odebírá nebo neodebírá. Pro
rodinný dům je tato částka stanovena na 118,56Kč včetně
DPH za kalendářní rok.
Pohyblivá složka ceny vodného závisí na množství odebrané vody, cena za 1m3 odebrané vody je 21,80Kč.
Množství spotřebované vody se bude v roce 2012 opět
zapisovat a platit ve dvou etapách.
I.etapa
14.-16.5.2012 pouze kontrola vodoměru a zápis aktuál-
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Poplatek za odvoz odpadu
Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2012 dle
obecně závazné vyhlášky č.2/2010
je splatný do 30. září 2012. Poplatek
lze uhradit jednorázově nebo formou
dvou splátek. První splátka ve výši
250Kč byla splatná k datu 31.března
2012. Zbývající část ve výši 250Kč
nebo celý poplatek ve výši 500Kč tak
musí být uhrazen nejpozději 30. září
2012. Poplatek za osobu a kalendářní
rok je 500Kč.
Od poplatku jsou osvobozeny pouze osoby dlouhodobě žijící v zahraničí a to na základě žádosti včetně čestného prohlášení o pobytu v zahraničí,
které musí být obecnímu úřadu doručeny vždy do 31.12. v kalendářním
roce, který předchází kalendářnímu
roku, za který je poplatek hrazen.
Poskytnutí úlevy ve výši 200Kč náleží dětem do tří let věku (v roce, kdy
dítě dovrší věku tří let, mu ještě náleží

Sběrný dvůr:

Provozní doba: středa: 15.00-17.00h
Sobota:09.00-11.00h
Ve sběrném dvoře je možno uložit objemný komunální odpad, plasty, Pet lahve
v pytlích, vysloužilé elektrospotřebiče- televizory, PC, kopírky, tiskárny, LCD monitory. Stavební odpad je možné uložit
pouze v omezeném množství. V případě,
že potřebujete uložit větší množství stavebního odpadu je možno tuto službu objednat včetně dopravy na telefonním čísle
572 552 062.
Ve sběrném dvoře je umístěn kontejner
na rostlinný odpad. Rostlinný odpad bez
větví a keříků je možné odevzdat zdarma,
v rámci provozní doby sběrného místa,
každou středu od 15 do 17 hodin a každou sobotu od 9 do 11 hodin.

úleva ve výši 200Kč) a občanům nad
80 let (úleva ve výši 200Kč se těmto
občanům poskytuje až od kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém dovršili 80 let).
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
Místní poplatek za psa je splatný
nejpozději do 31.5.2012. Tento poplatek lze hradit pouze jednorázově ve

výši 60Kč za jednoho 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
VŠEM, KTEŘÍ POPLATEK ZA
ODVOZ ODPADU JIŽ ZAPLATILI,
DĚKUJEME. OSTATNÍ PROSÍME,
ABY POPLATKY ZAPLATILI NEJPOZDĚJI K VÝŠE UVEDENÝM
DATŮM SPLATNOSTI.
Milada Obalová, účetní OÚ

V roce 2011 obec za odvoz a likvidaci odpadu zaplatila .... .... .... .... 735.977,00 Kč
v roce 2011 bylo vybráno od občanů za místní popl., za uložení . .... 534.570,00 Kč
odpadu na sběrném místě a získáno za zpětný odběr odpadu
rozdíl, který obec doplácela z rozpočtu.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 201.407,00 Kč

PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY
VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ:
13. 06. 2012 začátek v 19 hodin
12. 09. 2012 začátek v 19 hodin
12. 12. 2012 začátek v 18 hodin
O termínech veřejného zasedání budete včas informováni na
úřední desce obce nebo
www.hustenovice.cz.

Uzávěrka podzimního zpravodaje
10. 10. 2012
Svatopluk Býček udržuje trávník a zároveň proSvé dotazy, připomínky a příspěvky
bíhají opravy střechy na budově školky.
zasílejte včas

Sběr nebezpečného odpadu

V úterý 2. října 2012 v době od 16 do 17
hodin se bude konat ve dvoře místního
kulturního domu sběr nebezpečného odpadu. Přinést můžete: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy,
olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla
a pryskyřice obsahující nebezpečné látky,
detergenty obsahující nebezpečné látky,
nepoužitelná cytostatika.
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OTÁZKY PRO STAROSTU OBCE
V regionálním tisku Dobrý den s Kurýrem vyšel 23. dubna 2012 článek, který zvedl ze židlí mnoho občanů Huštěnovic. Už titulek článku „Starosta měl
rozjet dvě stavby bez razítka“, byl dost
alarmující. Pro ty, kteří článek nečetli,
cituji část textu:
„Huštěnovický starosta Aleš Richtr
může klidně spát, hranice zákona nepřekročil. Aspoň podle stavebního úřadu
v Uherském Hradišti. I když jej údajně
někteří zastupitelé nařkli, že rozjel dvě
černé stavby, podezření se nepotvrdilo.
….. „Starosta si klidně staví nové záchody bez projektu a stavebního povolení.
Ale asi mu to nestačí, tak ještě spravuje
cestu ke školce a taky bez stavebního
povolení a ohlášení patřičným úřadům.
A já musím mít povolení na obyčejnou
garáž,“ zlobil se jeden z obyvatel Huštěnovic, který si přál z obav před odvetou
zůstat v anonymitě“. /konec citace/
1. Pane starosto, první otázka –
o jaké stavby šlo?
Jedná se o opravu zpevněné plochy
v areálu mateřské školky, opravu chodníku na dvoře základní školy a druhá
stavba – oprava sociálního zařízení
v kulturním domě. Článek v novinách

byl bohužel napsán negativně, i když na
provedených pracech nebylo nic špatného, ba naopak.
2. Proběhlo tedy všechno v souladu
se zákony?
Ano, zákony respektujeme a dodržujeme. Z předchozího zaměstnání si něco
o této problematice pamatuji a mohu
opakovat jen to, co už bylo napsané. Vše
proběhlo správně.
Také vedoucí stavebního úřadu
v Uherském Hradišti Rostislav Novosad
potvrdil, že ani jedna výše uvedená
stavba nepodléhá stavebnímu povolení
ani ohlášení.
3. Na veřejném zasedání 15. března jste vypustili z jednání bod o zákazu podomního prodeje a nabízení
služeb. Na webových stránkách jsme
měli anketu na toto téma, kde 78 %
občanů z 217 hlasujících bylo pro zákaz. A starší občané, kterých se to týká
nejvíce, nehlasovali, protože s počítačem prostě neumí pracovat. Proč Vám
a dalším zastupitelům všechno tak
dlouho trvá?
Na březnové veřejné zasedání jsem
přichystal s místostarostkou Petrou Va-

KONČINOVÁ TRADICE V HUŠTĚNOVICÍCH
Dlouholetou tradici mají u nás končiny, které udržují členové sboru dobrovolných hasičů. V letošním roce je 100. výročí založení hasičského sboru
v Huštěnovicích.
Sobota 18. února byla provoněná koblihami, slaninou a slivovicí, která
je nutná na zahřátí při celodenní obchůzce obcí. Dnes vidíme také novodobé
masky. Tradičně průvod vede policajt, ale nesmí chybět medvědi nebo kohout.
Večer fašank pokračoval v kulturním domě, kde smuteční průvod doprovodil
na poslední cestě nebožku basu. Všichni nakonec ochutnali zabíjačkové speciality.

lentovou návrh tržního řádu, který již
byl prokonzultován s Krajským úřadem
Zlínského kraje a který tento návrh doporučil ke schválení. Někteří zastupitelé
měli k tomuto výhrady, návrh přepracovali, ale jejich návrh byl krajským
úřadem zamítnut. Proto byl tento bod
z jednání vypuštěn. Nyní pracují na
úpravě.
4. Zastupitelé by měli chránit občany od vtíravých prodejců a hlavně
uchránit starší občany třeba od zbytečné trestné činnosti na nich. Dočkáme se v blízké době tohoto zákazu?
Věřím, že v nejbližší době budeme
mít zpracován takový tržní řád, který
bude přijatelný pro většinu zastupitelů
a bude schválen na nejbližším veřejném
zasedání.
Děkuji panu starostovi Aleši Richtrovi za rozhovor. Občanům připomínám,
že své dotazy a připomínky mohou dál
posílat mailem nebo osobně. Přineste
své požadavky včas. Starosta nebo zastupitelé Vám rádi všechny dotazy zodpoví.
Alena Bazalová

VÝSTAVA OBRAZŮ
AKADEMICKÉHO MALÍŘE

ANTONÍNA SLÁDKA
Obec Huštěnovice, u příležitosti nedožitého 70. výročí narození akademického
malíře Antonína Sládka, s velmi vstřícnou ochotou a pomocí s rodinou paní
Zdeňky Číhalové a Ludmily Poštulkové,
připravuje výstavu jeho obrazů. Prosíme
občany, kteří vlastní jeho obrazy a jsou
ochotni zapůjčit je, nechť se přihlásí na
Obecním úřadě v Huštěnovicích.

VÝSTAVA SE USKUTEČNÍ
KONCEM ŘÍJNA
A POTRVÁ DVA TÝDNY. .
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BESEDA S DŮCHODCI
Také letos jsme chtěli pokračovat v hezké tradici a pozvali
jsme naše seniory v sobotu 11. února do místního kulturního
domu.

Když jsme akci plánovali, zima byla mírná a zdála se nekonečně
dlouhá. V den akce nám však ukázala svou moc, na kterou má v měsíci únoru plné právo. Věřím, že to byl hlavní důvod o něco menší
účasti ze strany pozvaných. Ty, kteří se zúčastnili, jsme se snažili
dobře pobavit a strávit s nimi jedno hezké odpoledne. O kulturní
program se postaraly paní učitelky a děti z místní mateřské a základní školy. Na besedě jsme přivítali také MUDr. Jaroslava Knota, který krátkou přednáškou upozornil na zdravotní rizika dnešní doby.
Jako velmi
dobrá
se
ukazuje spolupráce s folklorním souborem Cifra, který u nás již
vystupoval na Vánočním jarmarku. Při jejich vystoupení z nich
vyzařoval temperament a nohy jim jen hrály. Na závěr mohli
senioři položit své dotazy zastupitelům obce. Přítomné jsme se
snažili potěšit drobným dárkem a k pohodě mrazivého odpoledne patřila i kávička a něco na zub.
Věřím, že i v následujících letech budeme moci uskutečnit tato
milá setkání. Sousedské setkávání občanů v naší obci funguje
běžně, ale starosta a zastupitelé považují besedování s důchodci
za velmi důležité. Jde o poděkování za vše, co pro nás a naši obec
za svého života vykonali a mnozí stále konají.
Děkuji všem, kteří se na přípravě a průběhu této akce podíleli.
Petra Valentová

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUŠTĚNOVICE
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Významnou životní událostí v životě budoucích školáků
a jejich rodičů, je zápis dětí do 1. třídy. Na naší Základní
škole v Huštěnovicích proběhl dne 26. ledna 2012. Budoucí prvňáčci přicházeli k zápisu v doprovodu svých rodičů i prarodičů. Jejich vstup do světa školáků doprovázely
pohádkové postavy, které je provedly i budovou školy. Většina dětí zná prostředí základní školy, děti i pedagogy, díky

programu „předškoliček“, které proběhly během školního
roku. Nenásilnou formou se tak děti sbližují s novým prostředím i s novou etapou svého života. Přejme jim šťastný
vstup do 1. třídy a krásné vzpomínky a zážitky, které jim
život ve školních lavicích přinese.
Eva Horňáková, učitelka ZŠ

Zápisu dětí se zúčastnil také starosta Aleš Richtr.

Čekání na svou první zkoušku si děti krátily hraním ve školní
družině.
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Výlet do ZOO Olomouc
Blížily se jarní prázdniny a s nimi
otázka „ Kam letos?“ Každý rok se spolu s paní knihovnicí v Babicích snažíme
dětem zpestřit volný týden jednodenním výletem po zajímavých místech
našeho okolí.
Nakonec jsme zvolili zoologickou
zahradu v Olomouci. Obrátili jsme
se na ředitele ZOO s prosbou o průvodce celým areálem. Tímto bych mu
chtěla poděkovat, protože po příchodu
k pokladně už na nás čekaly dvě skvělé
průvodkyně. Nejen, že dětem pověděly
mnoho zajímavého, zodpověděly všetečné dotazy, ale zavedly nás i do míst,
kde se běžný návštěvník nedostane. Ti
odvážní si mohli sáhnout nebo pochovat lenochoda.
Počasí bylo chladné, ale nám to nevadilo. Zastavovali jsme se u každé
klece, každého výběhu a poslouchali
zajímavosti a děti doplňovaly vlastními
znalostmi. Někteří zvolili individuální

prohlídku a seznamovali se zajímavostmi na informačních tabulích. Po dvou

Společná fotograﬁe u kostela Na Svatém
Kopečku.

hodinách procházky ale děti začal více
zajímat obsah batohu /co mně maminka dobrého připravila/. Rozloučili jsme
se s průvodkyněmi a hledali, kde doplníme energii. Přímo v areálu byla pěkná

restaurace, ale bohužel pro větší počet
návštěvníků v zimě malá. Ale i to jsme
zvládli a v restauraci se střídali. Blížil
se čas odjezdu. Pomalu jsme se loudali k východu a ještě se dívali, zda jsme
něco nepřehlédli.
Pak nás ještě napadlo – co tak seběhnout kousek dolů a prohlédnout si
chrám Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Děti byly pro a tak hurá,
jdeme. Nelitovali jsme, výzdoba baziliky byla nádherná.
Poslední společná fotka a chceme
opustit Kopeček směrem k autobusu.
Jenže slyšíme: „Já ještě nemám dárek
domů a já mám ještě peníze…“ Nejbližší cukrárna byla ta pravá. Dospělí na
kávu a děti utrácejí poslední peníze.
Čas k odjezdu i řidič už byli nesmlouvaví. Tak zase někdy… v Olomouci.
AHOJ!
Marie Pížová, zástupce ředitele ZŠ

Praktická dívka
V loňském roce získala naše škola ﬁnanční podporu z Nadace Děti – Kultura – Sport na volnočasovou aktivitu. Za
částku 10.000 Kč jsme zakoupili částečně vybavení kuchyňky pro kroužek vaření. Tento začal pracovat v říjnu 2011
pod názvem Praktická dívka. Navštěvují jej zatím pouze děvčata a tady je jejich
hodnocení.
„V tomto kroužku šijeme, vyšíváme,
pečeme, vyrábíme dekorativní předměty, vážeme náramky přátelství a čekají
nás základy háčkování. Naším prvním
výrobkem byla ozdobná sklenice za použití ubrouskové techniky. Z obšitých

Natálka, Markétka a Deniska
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pohledů jsme si vyrobily krásnou krabičku na drobná holčičí tajemství. Než
jsme začaly řádně šít, tak bylo nutné si
udělat jehelníček ve tvaru srdíčka. Pak
se začalo s vyšíváním. Začátky byly
dost těžké, ale postupem času se na
nás z kanavy začaly dívat krásné květiny. Výsledkem byla dečka pod vázičku.
V kroužku zažijeme i spoustu srandy.
To když nám z košíčků „utekly“ muﬃny
přímo na plech. Ale to vůbec nevadilo,
neboť i tak byly mooooc dobré. Nebo
třeba při zdobení perníčků nám praskl
sáček s polevou a všude bylo bílo. Umíme nepečený jablkový dort, lívance, ja-

blkovou buchtu, ovocný salát, nazdobit
pohár, nachystat občerstvení formou
jednohubek. Před vařením se vždy domluvíme, co která přinese. Co uvaříme,
to neseme ochutnat i domů. V současné
době pleteme – sukujeme – náramky
přátelství. Zatím se nikdo nezasukoval
a těšíme se na složitější vzory. V kroužku se nám líbí. Scházíme se každé úterý
a vede nás naše paní učitelka Jitka Polášková.“

Eliška, Ivana, Simona, Natálie, Denisa, Markéta a Kateřina – správné
a praktické holky zdejší školy.

Katka se Simonkou
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Beseda k výročí Josefa Lady
Pro žáky Základní školy Huštěnovice knihovnice připravila
na pondělí 5. a úterý 6. prosince 2011 besedu k výročí Josefa
Lady. První den přišli prvňáčci a druháci s paní učitelkou Jitkou
Poláškovou. Druhý den s paní učitelkou Evou Horňákovou přišli třeťáci, čtvrťáci a páťáci.

Starší žáci s knihovnicí Marií Hoferkovou

Spokojený úsměv dětí l. a 2. třídy

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou
Petra Braunová, současná spisovatelka pro děti a mládež, zavítala
v úterý 13. března do huštěnovické školy. Dětem vyprávěla, jakou
dlouhou cestu kniha ujde, než si ji
mohou koupit. Dozvěděly se, kdo
je ilustrátor, graﬁk nebo redaktor.
Petra Braunová se spisovatelkou nenarodila. Čtení a psaní je
její koníček. V roce 2003 jí vyšla
první kniha Rošťák Oliver. Vypráví
o napínavé noční hře v lese, kte-

rou si prožil její syn.
Ukázku z knížky Ema
a kouzelná kniha děti
poslouchaly se zatajeným dechem, protože
to byl přímo herecký
výkon. Je to pohádka
o desetileté Emě, která
žije ve vysněném světě
mezi vílami. Představila
i další knihy, které jsou
blízké jejich věku, např.
Paní spisovatelka s našimi školáčky

Žáci pozorně naslouchali

Ztraceni v čase, Neuvěřitelné září nebo
Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.
Odměnou pro spisovatelku jistě bylo, že
o knihy měly děti velký zájem. Bystře reagovaly na dotazy k nim směřované a samy
se občas odvážily nějaký ten dotaz položit.
Besedy se zúčastnila také naše paní knihovnice. Slíbila dětem, že knížky spisovatelky Petry Braunové budou na ně čekat
v knihovně. Setkání se sympatickou spisovatelkou, plnou energie a chuti psát, bylo
pro děti pěkným zážitkem, na který budou
dlouho vzpomínat.
Alena Bazalová
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Plavání předškolních dětí z MŠ Huštěnovice
Plavání je jeden z nejzdravějších
a nejvšestrannějších sportů a je vhodnou formou pohybové činnosti v každém věku. Plavání s malými dětmi
má svůj nezastupitelný význam ve vytváření správného vztahu k vodě.
Také v naší mateřské škole se ve druhém pololetí účastníme v Aquaparku
v Uherském Hradišti předplaveckého
kurzu, protože děti v předškolním
věku jsou již schopny absolvovat kolektivní výcvik. Umějí si ve skupině
nejen hrát, ale jsou již zvyklé z mateřské školy se tímto způsobem i učit.
U předškoláků probíhá plavecká výuka na rozdíl od školního věku ne-

závazně. Cílem výuky je dokonalé
seznámení dětí s vodním prostředím.
Naučit je lásce k vodě a pohybu v ní
a to v době, kdy je dítě nejtvárnější,
kdy se v něm ještě neusídlil strach
z vody. Chceme docílit toho, aby se
dítě na vodní prostředí plně adaptovalo, docílit přirozeného pohybu, dosáhnout naprosté volnosti a radosti
z pobytu ve vodě, ale také toho, aby se
na „plavání“ těšilo. Toto probíhá ve
výukovém bazénu formou her, každá
lekce začíná rozcvičkou za doprovodu
básniček a říkanek. V hlavní části jsou
zařazovány hry na rozvoj základních
plaveckých dovedností, dýchání do

Děti ve vodě podávají přímo sportovní výkony

vody, skákání, splývání, potápění se
s využitím různých plaveckých pomůcek pro děti. Nechybí ani volné hry
a dovádění v závěru každé lekce.
O výhodách plavání není třeba
pochybovat, o tom již bylo napsáno
mnoho. Plavání podporuje trávení,
lepší chuť k jídlu, rozvíjí motoriku,
otužuje a má dobrý vliv na úpravu
spánku. Mít vodu rád a naučit dítě
plavat znamená významně přispět
k jeho zdravému tělesnému a duševnímu rozvoji.
Věra Veselá, Jarmila Lačňáková,
učitelky MŠ Huštěnovice

Ani nejmenší děti se vody nebojí.

Jarní prázdniny v knihovně
Jarní prázdniny využily huštěnovické děti k návštěvě knihovny, kde pro
ně po dva dny bylo přichystáno nejen
čtení a povídání, ale mnoho dalších
zajímavých činností.

Anička, Ivanka a Simonka
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Na puzzle skládačky se vrhla děvčata, chlapci dali přednost stavebnicím.
Bylo jen na dětech, které činnosti se
budou věnovat. Určitě se nikdo nenudil. Děti dokonce litovaly, že musí jít
domů. Obrázky a další výrobky
nyní zdobí prostory knihovny.
Prázdninovou středu čtrnáct
dětí trávilo v ZOO v Olomouci
s paní učitelkou Pížovou.
Během
školního
roku
v knihovně připravujeme pro
děti besedy o knížkách a jejich
autorech nebo pasování nových čtenářů. Také děti z mateřské školy se učí chodit do
knihovny. Vybranou knížku
jim potom paní učitelky čtou
ve školce.
Děti mají možnost po

celý školní rok trávit svůj volný čas
v knihovně každé pondělí od 15 do
18.30 hodin během půjčovní doby.
www.knihovnahustenovice.webk.cz
Marie Hoferková, knihovnice

Štěpánek, Vojta a Daniel vyzkoušeli
všechny stavebnice.
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Z NAŠÍ FARNOSTI
Čerstvou novinkou z farnosti je založení schóly. Celkem sedm žen a dívek se schází od 25.2.2012 dvakrát týdně v kulturním domě ke zkouškám. Ovoce svého snažení
již několikrát předvedly při nedělní mši svaté a bylo to
pro věřící překvapivé zpestření mše. Do zpívání se zapojilo celé něžné pohlaví rodiny Škrabalových – maminka
Hanka a dcery Veronika, Monika a Miroslava. Veronika
nejenom zpívá, ale hraje také na varhany. Ostatní členky schóly jsou ze sousedních obcí. Na housle hraje paní
Stanislava Vaňková ze Sušic a na kytaru Jitka Kolářová
z Kudlovic. Zatím poslední členkou sboru je dcera paní
Kolářové Barbora. Ostatní mají dveře otevřené a mohou
se kdykoliv připojit ke zpívání. Všem, kteří se snaží udělat cokoliv navíc, fandím. www.farhustenovice.webnode.
com .
Petra Valentová
V loňském roce v kostele sv. Anny v Huštěnovicích
udělil arcibiskup Mons. Jan Graubner 58 věřícím svátost
biřmování. Z toho bylo 36 biřmovanců z naší obce. Pokřtěny byly dvě děti - Terezie Zbránková a Matouš Kodrla. Deseti spoluobčanům byl vypraven pohřeb z kostela.

Když „odletí zvony do Říma“, ujmou se tradice vyhrkávání
místní chlapci. Je jich rok od roku méně. Vypomáhají i děvčata, jak je vidět na společné fotograﬁii s P. Mariuszem Sienkowskim.

P. Mariusz Sienkowski oddal v roce 2011 pět manželských párů.
• Rostislav Mazáč
Martina Smýkalová
• Aleš Richtr
Lenka Hrabcová
• Vladislav Kodrla
Pavlína Švejcarova
• Jaroslav Králík
Sandra Gluczová
• Michal Šobáň
Vladimíra Havlíková

Restaurování křížů
Obec získala dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 279 253 Kč na opravu křížů. Dotace byla plně
vyčerpaná. Firma Kámen ing. Zdeněk Habáň zrestaurovala tři kříže.
Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1908, kříž z roku 1915 u Babic a kříž z roku 1907, který stával v areálu
zemědělského družstva Dolina na nedůstojném místě.
Tento je nyní přemístěn vedle polní cesty za Blahutovem.
U všech tří sakrálních památek bylo třeba odstranění nečistot, zpevnění kamenné masy, injektáž vlasových
trhlin, doplnění chybějící kamenné masy, zapravení do

tvarů a ploch a oprava písma. Byla provedena lazurace
a hydrofobní ošetření.
• Cena opravy sochy sv. Jana Nepomuckého byla
147 822 Kč. Byl restaurován na místě.
• Cena opravy kříže u Babic 125 370 Kč. U tohoto kříže bylo zhotoveno nové podloží v protimrazové hloubce
90 cm a montáž na nerezové čepy.
• Cena opravy a přemístění litinového kříže z roku 1915 byla 125 742 Kč. Rovněž u tohoto kříže bylo
zhotoveno protimrazové podloží a oprava litiny, včetně všech jeho atributů a vyretušování písma. Oba kříže
byly opraveny v dílně.

Socha sv. Jana Nepomuckého
z roku 1908

Kříž z roku 1907 na novém místě

Kříž z roku 1915
u stezky do Babic

Kostel sv. Anny je naší kulturní
památkou od r. 1995
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Naše muzeum po dva víkendy navštívili cyklisté. Poprvé při otevírání cyklostezek, podruhé pří otevírání Baťova kanálu.

Mezi účastníky cyklotrasy byl také devítinásobný mistr světa
v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák a starosta Aleš Richtr.

Pálení čarodějnic, opékání špekáčků s programem pro děti i dospělé připravila TJ SOKOL.

Nakonec přišlo i na pálení čarodějnic

Čekání na vyhlášení MISS Čarodějnice
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Nově otevřená lékárna Mgr. Dagmar Veselé

Děti z mateřinky si udělaly jarní vycházku se svými učitelkami
do velikonočně vyzdobeného místního muzea.

Muzeum Huštěnovice otevřeno od května do září.
Středa a nedělě od 15 do 17 hodin.

Znáte dvouměsíčník Malovaný kraj?
Jde o nekomerční celobarevný
vlastivědný a národopisný časopis Slovácka, který začal být vydáván již v roce 1946. Dozvíte se
v něm o historii této oblasti, místním folkloru, přírodě, zajímavých
osobnostech, výtvarném umění,
architektuře, archeologii, turistice
a nejnověji též o tradičních lidových jídlech regionu. Samozřejmě
nechybějí ani oblíbené vzpomínky
pamětníků, kalendář kulturních
a společenských akcí na jihovýchodní Moravě a pohled do obsahů periodik vydávaných v celé řadě
obcí. Možnost poslat do časopisu
svůj článek mají odborníci i občané jednotlivých obcí.
Za několik desetiletí trvání Malovaného kraje patrně neexistuje
na Slovácku vesnice nebo město,
o kterých by se v časopise nepsalo.

A článek o Huštěnovicích či jejich
okolí může být uveřejněn třeba už
v některém z příštích vydání.
Malovaný kraj – to je tradice pojatá
moderně. Můžete se o tom přesvědčit třeba na www.malovanykraj.cz,
kde jsou podrobnější informace
o časopise nebo na www.publero.
com, kde si kompletní ukázkové
číslo dvouměsíčníku lze prohlédnout v elektronické podobě.
Redakce Malovaného kraje, 17.
listopadu 1a, 690 02 Břeclav (tel.
602 575 463; malovanykraj@seznam.cz) Vám na vyžádání ráda
pošle na ukázku výtisk časopisu
zdarma přímo domů. Na uvedených kontaktech je možno vyřídit
též předplatné - jako dárek jej ocení např. rodáci ze Slovácka bydlící
dnes mimo region.
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ZAJÍMAVOSTI Z KRONIKY
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2011
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím
vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel tvořily už
ve středověku, kdy sloužily panovníkům k vojenským
a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze část
populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován Soupis majetku litoměřického
kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny
knížete Spytihněva II. Za významný mezník pak lze
označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu
v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii
zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí. Rozsah
informací i kvalita dat se začala významně zvyšovat od
roku 1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání
lidu na našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce 1940
kvůli 2. světové válce.

Ve dnech 25. a 26. března 2011 jsme opět po deseti
letech vyplňovali formuláře Sčítání lidu, domů a bytů.
Poprvé v historii se přitom sčítaly všechny země EU
z nařízení Evropské komise v jeden společný rok.
Při sčítání se zjišťovaly nejen základní údaje o osobách, domech a bytech, ale především údaje, které nelze
zjistit jiným způsobem. Například údaje o počtu a složení domácnosti, údaje o úrovni bydlení, vzdělání, zaměstnání, dojížďka do zaměstnání a do škol, národnost
a náboženská víra. Poprvé v historii se letos mohly formuláře vyplnit a elektronicky odeslat Českému statistickému úřadu prostřednictvím internetu nebo datové
schránky.
V okrese Uherské Hradiště žilo k 26. 3. 2011 90 690
obyvatel, z toho muži 44 100, ženy 46 590. Ve věku do
14 let bylo 12 588 osob, od 15 do 64 let 63 128 osob,
od 65 let a více 14 974 osob. Ekonomicky aktivních bylo
45 143, z toho zaměstnaní 41 089. Počet obydlených
domů 20 902, obydlených bytů 31 382.
Alena Bazalová

POČET OBYVATEL V HUŠTĚNOVICÍCH PŘI SČÍTÁNÍ LIDU
r. 1869
r. 1880
r. 1890
r. 1900
r. 1910
833 ob.
956 ob.
909 ob.
968 ob.
936 ob.
r. 1950
1158 ob.

r. 1961
1254 ob.

r. 1970
1186 ob.

r. 1980
1068 ob.

POČET DOMŮ V HUŠTĚNOVICÍCH PŘI SČÍTÁNÍ LIDU
r. 1869
r.1880
r. 1890
r. 1900
150
170
173
171
r. 1950
268

r. 1961
289

r. 1970
295

r. 1980
290

r. 1921
1013 ob.

r. 1930
1093 ob.

r. 1991
1024 ob.

r. 2001
1002 ob.

r. 2011
986 ob.

r. 1910
183

r. 1921
190

r. 1930
228

r. 1991
331

r. 2001
327

r. 2011
329

První písemná zmínka o obci je v roce 1220, výměra 660 ha.

Zápis v Pamětní knize z roku 1939
Koncem roku 1939 stanoveny platy obecních služebníků: strážníkovi ročně 2 500 K a boty /František Tomeček/. Opatrovníkovi plemeníků ročně 3 600 K /Julius
Nesázal/, zametačce ve škole 1 440 K, polnímu hlídači
2 100 K a 200 K na boty.
V roce 1940 služebníkům obce se plat zvyšuje o 50%
dle předešlého roku, mimo to stanoví se pokladníkovi
odměna 800 K, obecnímu hospodáři 600 K, kostelní-

Příjem
Vydání
Hotovost
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OBECNÍ ÚČET ZA ROK 1942
200 519,18 K
198 710,10 K
1 809,70 K

kovi a zvoníkovi 400 K. Obecní služebníci zůstali staří,
polnímu hlídači přiřknuta odměna 4 800 K ročně a jedny boty, varhaníkovi služné zvýšeno na 6 000 K ročně.
Pro chov dobytka zakoupen býk z Nedakonic za 8 900
K, starý neschopný prodán za 7 300 K, též odprodán kaneček za 1 548 K.

BÝČÍ ÚČET
66 770,55 K
60 478,60 K
5 291,95 K

ŠKOLNÍ ÚČET
13 720,00 K
10 243,20 K
3 476,80 K

KOSTELNÍ ÚČET
19 225,95 K
10 583,70 K
7 640,25 K
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Dětský folklorní soubor MARENKA z Huštěnovic
Dětský folklorní soubor byl založen
28. února 2011. Vedoucí souboru je
Martina Kolajová z Uherského Hradiště, velice ochotná tanečnice souboru
Cifra, která naše děti vede k lásce k folkloru. Přihlásilo se dvacet dětí ve věku

5 – 10 let. Od Nadace Děti - Kultura
- Sport, na žádost místostarostky Petry
Valentové, dostal soubor 10 tisíc korun
na nové kroje. Zbytek doplatil obecní
úřad. Do šití kroječků se zapojily také
maminky. Nové slušivé dětské kroje na-

Dětský folklorní soubor MARENKA předvedl před muzeem krásné vánoční pásmo AVE MARIA

šeho folklorního souboru MARENKA
sestavila etnoložka PhDr. Ludmila Tarcalová ze Slováckého muzea. Děcka už
mají za sebou první vystoupení na veřejnosti. Nejen doma v Huštěnovicích,
ale i v Uherském Hradišti.

Vystoupení na Dnu skautů v Uherském Hradišti

Protože
Huštěnovský
zpravodaj vychází pouze
dvakrát ročně, vzpomeneme některé již dříve proběhnuvší akce, protože
jsou určitě důležité a zajímavé.

22. ledna 2012 se uskutečnil lyžařský zájezd do Ski areálu Kohútka, který organizuje Obec Huštěnovice, což v tomto případě byl starosta Aleš Richtr. Autobus byl zaplněn do posledního místečka, zájezdu se zúčastnilo 58 osob.

Přípitek loňských stárků Michaely Šimoníkové a Františka Silného se starostou obce Alešem Richtrem, místostarostkou Petrou
Valentovou a místostarostou Hynkem Presem.

V sále kulturního domu 10. prosince 2011 Obec Huštěnovice
pro své spoluobčany připravila Vánoční koncert s dechovou
hudbou Vlčnovjankou.
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Adventní jarmark s Betlémem a živými zvířátky
Poprvé byl v Huštěnovicích vánoční jarmark s betlémem a živými zvířátky, který připravil muzejní spolek.
U betlému byla dřevěná ohrada pro zvířátka – oslíka,
lamu, poníka, kozlíka a kozu s kůzlaty. Děti ze základní a mateřské školy předvedly vánoční pásmo koled
a vystoupil náš dětský folklorní soubor MARENKA
v programu Ave Maria. Hrála cimbálová muzika Cif-

Od muzea byl Betlém přestěhovaný do parku před kostel a tam
až do Tří králů svatou rodinu navštěvovali kolemjdoucí a hlavně
děti. V noci byl betlém osvícený.

Po vystoupení se děti zahřály v muzeu a ochutnaly vánoční
cukroví a perníčky.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
JAK SE BUBNUJE NA PRINCEZNY
A MIKULÁŠ
Pohádka Jak se bubnuje na princezny byla dárkem dětem k Mikuláši. Tuto akci organizuje Obec Huštěnovice,
ale pořád je to jen na některých zastupitelích. Někdo se
nezapojí do ničeho, ale tak už to chodí.
Velkým překvapením pro děti, rodiče, ale i prarodiče
bylo, že Mikuláš, anděl a čerti přijeli na voze taženém
koňmi z farní ulice. Za Mikuláše byl Michal Pernička,
anděl Dagmar Gajdošíková a čert Petra Valentová. Za
čerty se oblékla i Bohdana Kaštovská s přítelem, kteří
zapůjčili jak vůz, tak koně.
Dětem se rozdalo 85 mikulášských balíčků a nakonec
se vypouštěly balónky štěstí s přáníčky dětí. U vánočního stromu koledovaly děti ze základní školy.

ra, zatančili jejich tanečníci. Jarmark se napoprvé velice
vydařil. Byli spokojení jak navštěvníci, tak také členové
muzejního spolku.
Jarmarku předcházela po tři neděle výstava betlémů.
Nejstarší, stodvacet let starý, zapůjčila rodina Hatíkova.
Bylo vystaveno padesát šest betlémů.
které byly rozděleny do tří kategorií: trnky + durancie,
meruňky a ostatní.
Hodnocení se zúčastnilo 25 degustátorů – Pavel Černý,
Jan Petrželka, Ondřej Adamík, Lubomír Puškáč, Pavel
Litoš, Petr Litoš, Pavel Gabriel, Miroslav Przybila, Rostislav Ulman, Josef Šimoník, Edita Šimová, Petr Gajdošík,
Zdeněk Veselý, Hynek Pres, Zdeněk Habáň, Petr Štefka,
Zdeněk Štefka, Tomáš Vaverka, František Vaverka, Jaroslav Sucháň, Vlastimil Smýkal, Václav Maňásek, Mojmír
Přívara, Jaromír Talák, Bohumil Crla. Ti byli rozděleni
do pěti čtyřčlenných a jedné pětičlenné degustační komise. V prvních dvou kategoriích se naši občané do třetího
místa neumístili, v kategorii ostatní uspěl Sucháň Jaroslav, Zezula Jiří a Ulman Rostislav

MS ČČK zve všechny občany na oslavu
60. výročí založení MS ČČK Huštěnovice.
Slavnostní schůze s kulturním programem se koná

KOŠT SLIVOVICE
26. PROSINCE 2011

Pořadatelem koštu slivovice byla Obec Huštěnovice
a TJ SOKOL. Degustace proběhla 17.12.2011 v sále kulturního domu. K degustaci bylo předloženo 113 vzorků,
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26. května 2012 v sále kulturního domu.
Začátek ve 14.00 hod.
Od 19.00 hod. zábava s hudební skupinou Madusong.
Vstupné 60 Kč. Občerstvení zajištěno.

Srdečně se na Vás těšíme!
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RODÁCI A JUBILANTI, PŘIJEĎTE NA SETKÁNÍ
U příležitosti 1. výročí založení Muzea Huštěnovice,
historicky první setkání rodáků a jubilantů obce Huštěnovice ročníku 1922, 1927, 1932, 1937, 1942, 1947 a 1952, se
uskuteční 23. června 2012.
Setkání jubilantů starostovi obce Aleši Richtrovi navrhla kronikářka a svou pomoc nabídly při organizaci
tohoto setkání členky muzejního spolku. Bylo nám líto,
že v okolních obcích podobná setkání dělají a naše obec
zatím v tomto pokulhává. Přitom rodáci a přátelé Huštěnovic jsou živoucí historií.
Setkání jubilantů bude zahájeno přivítáním v kulturním
domě a po jeho prohlídce se podívají do budovy obecního
úřadu, knihovny, kostela sv. Anny, základní školy, mateřské školy a muzea. Následovat bude kulturní program
před Muzeem Huštěnovice.
Slavnostní odpoledne při dechovce před muzeem nebude jen pro pozvané, ale už pro všechny občany Huštěnovic.
Hlavním smyslem setkání není pouze prohlídka zajímavostí, ale především setkání lidí, kteří se v obci narodili
nebo k ní mají bližší vztah. Pro všechny bude přichystané
překvapení.
Historii obce představíme na výstavě archivních materiálů a dobových fotograﬁí v prostorách našeho muzea. Máte-li doma fotograﬁe nebo jiné zajímavosti, které se vážou
k historii obce, můžete je zapůjčit a potěšit ostatní.
Nebylo možné zjistit současné adresy všech jubilujících
rodáků a bývalých občanů Huštěnovic. Předejte, prosím,

tuto zprávu svým příbuzným a známým, pokud nedostanou pozvánku. Těm, u kterých se nám podařilo adresu
zjistit, zašleme včas pozvánku s přesným programem, se
žádostí o potvrzení účasti.
Věříme, že se toto milé setkání podaří a budeme moci
každý následující rok pozvat další jubilanty. Moc se na
všechny těšíme. Vždyť přátelství je důležité pro bezproblémový život v obci.
Petra Valentová
V dnešní době kronika není jen přepsání obecních
zápisů a akcí v obci. Dnešní kronikář musí být aktivní.
Zákon nedovoluje psát do kroniky osobní údaje bez souhlasu osob, proto je nutné dokládat ke kronikářskému
ročnímu zápisu přílohy. Dříve záleželo jen na iniciativě
kronikáře, dnes podle zákona jsou přílohy nutnou součástí kroniky. Kronikář by měl také svou obec a občany
zviditelňovat, např. v regionálním tisku.
Kroniky jsou nenahraditelným pramenem informací
pro všechny. Shánění materiálů k přílohám zabere hodně úsilí. Já mám výhodu v našem muzeu, kde se setkávám s mnohými z vás a děkuji za jakékoliv informace,
dokumenty či fotograﬁe. A právě rodáci, kteří muzeum
už navštívili, věnovali dost „příloh“ a další ještě přinesou. Jsem vděčná za setkávání s vámi.
Alena Bazalová, kronikářka

Pomáháme seniorům ke zkvalitnění jejich života
Trávíte rádi svůj volný čas ve společnosti svých vrstevníků? Nechcete nebo nemůžete být sami celý den doma?
A nebo máte ve své domácnosti staré rodiče či prarodiče
a nevíte, jak skloubit zaměstnání
s péčí o ně? Pokud jste si odpověděli alespoň na jednu otázku ano,
tak naše sociální zařízení Centrum denních služeb pro seniory je
tu pro Vás.
Centrum denních služeb pro seniory poskytuje ambulantní službu
seniorům od 60 let, se sníženou
soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo
zdravotního znevýhodnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby a kteří mají zájem se
zapojovat do nabízených aktivit,
které centrum nabízí. Ke každému uživateli služby přistupujeme důstojně a individuálně. Zajišťujeme mu poradenství, spolupráci s rodinou, motivujeme ho, jsme ﬂexibilní,
co nejvíce uživatele zapojujeme do dění.
Služby, které centrum nabízí, jsou placené. Mezi základní
poskytované činnosti patří pomoc při převlékání a přemísťování se v prostorách centra, podávání a příprava

stravy, dodržování pitného režimu, pomoc při osobní hygieně, výchovně-vzdělávací a aktivizační programy (např.
procvičování jemné a hrubé motoriky, luštění křížovek,
jednoduchá kondiční a dechové
cvičení, trénink paměti a mnoho
dalších aktivit), sociálně-terapeutické činnosti (např. návštěvy divadla, vernisáže, akce pro seniory
atd.).
Denní centrum, kde uživatelé
mohou trávit svůj volný čas OD
PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 7:00
do 15:30 hod. naleznete v Uherském Hradišti v části zvané Rybárny a v Boršicích u Buchlovic
v ulici Stoprounská. OBĚ STŘEDISKA JSOU BEZBARIÉROVÁ!
Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.uhradiste.charita.cz nebo na
emailu cds@uhradiste.charita.cz, či na telefonním čísle
Centra denních služeb pro seniory: Uherské Hradiště 572 151 454, 725 520 983, Boršice - 724 943 792.
Pokud chcete, aby Vaši blízcí neměli čas myslet na přibývající léta – přijďte se za námi podívat. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

21

HUŠTĚNOVSKÝ
ZPRAVODAJ

Z E Ž I V OTA S P O L K Ů
ČINNOST MS ČČK HUŠTĚNOVICE V ROCE 2011
Je v naší obci již tradicí, že členky organizace MS ČČK
Huštěnovice pořádají během roku hned několik akcí, které se staly pevnou součástí kulturně-společenského života
v obci. Pojďme se podívat, které akce uspořádaly v uplynulém roce 2011.
Tradiční maškarní ples se konal 5. února 2011. Pestrý
průvod 32 masek se každému zalíbil. I když masek bylo
oproti
jiným
rokům
méně,
smíchu,
veselí a potlesku při
předvádění masek
– to se ani nedá
popsat. Jako půlnoční překvapení
byla připravena
ukázka z Carmen
v podání Alžběty
Petruchové a jejího
tanečníka
Pavla Kadlčíka.
Chceme
lidem
ukázat, kolik šikovných mladých
lidí máme kolem
sebe, aniž bychom
to věděli.
Dne 20. března
2011 se uskutečnila valná hromada. Valné hromady se zúčastnilo 56 členek. V roce 2011
jsme přály 11 jubilantkám, všem byla předána kytička
s přáním. Přijaly jsme 1 novou členku. Před výroční schůzí jsme udělaly anketu, kdo chce za nových podmínek být
naším členem. Bohužel tuto skutečnost ohledně zvýšení
příspěvků apod. nemůžeme ovlivnit. Mile nás překvapilo,
kolik členek nám zůstalo věrnými.
Další každoročně konanou akcí byl výlet do termálních
lázní. Dne 2. dubna 2011 jsme se jeli poléčit do termálních lázní do Maďarska – Gyoru. Jeli jsme poněkud dříve,
než jindy, ale počasí nám velmi přálo. Autobus byl plně
obsazen a o zábavu nebyla nouze. Na konci prázdnin pořádáme táborák pro děti. Naše členky spolu s maminkami
nachystaly pro děti různé soutěže a hry. Děti se velmi aktivně všeho zúčastnily a pak si s radostí opékaly špekáčky.
Dětí se sešlo hodně, tentokrát i s rodiči. Všem se akce líbila a zpívalo a hrálo se na kytaru do pozdních večerních
hodin. Děkujeme sportovcům za propůjčení bufetu na
hřišti. V září přivítala paní Šuranská naše nové prvňáčky
a předala jim malé dárečky,
V roce 2011 jsme ještě zkusily další zájezd do termálních
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lázní v Maďarsku. Dne 24. září 2011 jsme vyjeli směr Mosonmagyaróvár. Byly to pro nás neznámé termální lázně,
možná proto se přihlásilo i méně lidí, ale kdo jel, byl spokojen. Hodně bazénů s různě teplou vodou, a hlavně dva
plavecké bazény se slanou vodou, potěšily všechny plavce.
I tentokrát se počasí vydařilo.
Konec roku patří tradičně Vánocům. Dne 11. prosince 2011 nám obecní úřad propůjčil sál kulturního domu
a konaly se zde
dílničky pro děti,
spojené s prodejem drobných dárků. Připravili jsme
kolem celého sálu
stoly na předvádění a prodej. Jaké
bylo naše překvapení, že nám tyto
prostory nestačily.
Děti si vyráběly dárky – veselé
medvídky z ořechů, svícínky z papíru u stolu p. Malíkové a Šuranské.
Paní
Šuranská
spolu s manželem
přichystali
ještě
sádrové
svícny,
které si děti pomalovaly dle vlastní fantazie. Paní Blahová tvořila s dětmi vánoční dekorace, paní Ulmanová se vrátila k tradici a učila
děti dělat vánoční hvězdy z papíru. Verunka Čechmánková dětem připravila hned několik možností – děti si
vyráběly svícny a vánoční výzdobu z chvojí. Každoročně
mezi nás zavítá paní Bilíková z Babic, která tvoří ﬁgurky ze
šustí. Naše spoluobčanka paní Kroutilová využívá domácích zdrojů – jablíček. Její stůl byl neustále obležen dětmi,
které si tvořily různé jablíčkové dekorace. Dále učila děti
připravovat a zdobit vánoční cukroví. Krásné věci tvoří
i paní Říhová a Martinková, které nám každoročně nabídnou drobné dárky pro naše blízké. Paní Vlková s kamarádkou prodávaly bižuterii, paní Slezáková přinesla na prodej
háčkované ozdoby. Paní Paličková nám poskytla k prodeji
své patchworkové výrobky, které jsou ozdobou našich domovů. Bylo z čeho vybírat. Hosté se poté mohli občerstvit
punčem a vánočním cukrovím, které naše členky napekly.
Sálem zněly vánoční koledy a některým hostům se nechtělo ani domů. Udělalo nám radost, že se této akce zúčastnilo
120 lidí.Věříme, že v letošním roce se nám podaří připravit
akce, na které se bude vzpomínat.
Libuše Remešová
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MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST HUŠTĚNOVICE - SUŠICE
Jak je všem známo, v katastru obce Huštěnovice a Sušice
hospodaří výše uvedená myslivecká společnost. Pro zajímavost Vám v tomto čísle přiblížím aktuální stavy lovené zvěře,
vztažené na povinnost hlásit tuto skutečnost Odboru Životní
prostředí v Uherském Hradišti.
Každá honitba má dle Vyhlášky Mze č. 491/2002Sb., stanovené minimální a normované stavy, které jsou východiskem
pro úspěšný chov volně žijící zvěře. Dalším důležitým ukazatelem pro odlov je skutečný stav v honitbě, který se stanoví
sčítáním. Z těchto a dalších výchozích ukazatelů myslivecký
hospodář vypracuje plán lovu.
V roce 2011 byl na základě uvedených faktorů stanoven lov
zvěře na čtyři srnce, čtyři srny a tři srnčata. Tento plán byl
ale nakonec snížen o jednu srnu a jednoho srnce, kteří byli
v minulém roce sraženi auty. Nutno dodat, že srnčí zvěř je na
velkém populačním vzestupu, to ukazuje na nevídanou při-

Myslivecký hospodář Jaroslav Králík při obchůzce revíru

sojka, straka, čáp apod.). Dalšími dravci jsou např. liška, kuna,
jezevec apod., tyto jsme schopni
dle zákona tlumit. Především je
důležité se zaměřit na populaci
lišek, kterých bylo loni odloveno 12 z odhadovaného počtu
22 až 35 ks v honitbě. Z uvedeného vyplývá, že lov bažantů
byl snížen na minimum (loni
5ks). Dokud se nezlepší stavy, je
možné další snížení či případné
pozastavení lovu.
Dalším způsobem jak zlepšit
Členové Myslivecké společnosti Huštěnovice-Sušice při poslední leči na Štěpána 2011
stavy je kvalitní přikrmování
především v zimním období
neboli v období strádání zvěře,
způsobivost těchto původně lesních živočichů na naše polní
což
je
hlavním
úkolem
Myslivecké
společnosti.
podmínky.
Závěrem
k
tomuto
zkrácenému
ohlednutí
za mysliveckým
Dále byl v roce 2011 naplánovaný odstřel zajíců a bažantů.
hospodářským
rokem
Vám
přeji
spoustu
pěkných
zážitků
V posledních letech oproti populačnímu nárůstu srnčí zvěře
v
naší
přírodě.
je drobná zvěř v útlumu. Je to především díky dlouhodobému
Myslivosti Zdar
nárůstu pernaté dravé zvěře. Ta má drobné ptactvo a drobné
Jaroslav Králík, ml., myslivecký hospodář
savce ve svém jídelníčku (např. moták, káně, sovy, poštolka,

Kalendář akcí Obce Huštěnovice a spolků do konce roku 2012
KVĚTEN
Setkání seniorů v muzeu – neděle 6. 5.
Oslava 60. výročí založení ČČK – sobota 26. 5.
ČERVEN
Farní pouť Křtiny – sobota 2. 6.
Setkání seniorů v muzeu – neděle 10. 6.
Setkání jubilantů a rodáků – sobota 23. 6.
80. výročí založení TJ SOKOL – sobota 30. 6.
Fotovýstava TJ Sokol v muzeu od 30. 6.
Pasování nových čtenářů v knihovně
ZÁŘÍ
Přivítání prvňáčků na OÚ – pondělí 3. 9.
Košt burčáku – sobota 15. 9.

ŘÍJEN
Výstava ak. malíře Antonína Sládka
LISTOPAD
Kateřinské hody s právem
PROSINEC
Mikulášská nadílka – sobota 1. 12.
Divadelní představení pro děti – sobota 1. 12.
Rozsvícení vánočního stromu – sobota 1. 12.
Vánoční koncert Boršičanky – sobota 15. 12.
Vánoční jarmark s Betlémem – neděle 16. 12.
Silvestrovské setkání u OÚ – pondělí 31. 12.
Uvádíme dosud sdělené akce. Termíny konání akcí sledujte na
www.hustenovice.cz , mohou se změnit.
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V E L I KO N O Č N Í V Ý S TAVA V M U Z E U
Pěknou jarní akcí zahájil svoji letošní činnost Muzejní spolek. Perníčky napekla Eva Dvořáčková a Antonie Škrabalová a pod vedením Petry Valentové si je
děti zdobily. Paní Irena Tomaštíková trpělivě s děvčaty
vyráběla slepičky nebo makové kraslice. Paní Anna
Klasová zase učila děvčata vyšívat. Malováné kraslice
předváděla paní Slobodanka Kolajová z Uherského
Hradiště, výrobky ze šustí Marie Šuranská ze sousedních Babic a paní Trávníčková z Traplic obohatila
velikonoční výstavu v muzeu svými háčkovanými výrobky. Nesmíme zapomenout ani na Petra Smětáka,
který s chlapci pletl velikonoční pomlázky a Ivanka
s Aničkou předváděla paličkované ozdoby.
Pravidelný provoz začíná v muzeu v měsíci květnu, každou středu a neděli od 15 do 17 hodin, až do
konce září. 6. května 2012 připravil Muzejní spolek
Besedu pro seniory s PhDr. Ludmilou Tarcalovou na
téma „Jídelníček našich předků“.
Ale o tom až v příštím zpravodaji.

Krasličářce paní Slobodance Kolajové obdivují její
zručnost Toničky Blahová a Škrabalová.

Paní Anna Klasová se svými
ručními výšivkami

První letošní beseda seniorů v muzeu se konala 6. května a byla
spojena s přednáškou PhDr. Tarcalové o stravování našich předků a obřadních jídlech.
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Svůj koutek měl také Petr Směták.

Členky muzejního spolku připravily k ochutnávce metyju, zelňáky, manželstvo – fazole s kroupami, laty, domáci chleba s husím
sádlem a další dobroty.
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Pozvánka na výlet
V našem nejbližším okolí se nachází několik zajímavých
lokalit, které stojí za návštěvu a navíc jsou velmi snadno
dostupné. Při pěkném počasí je možné si protáhnout tělo
na kole a navíc i získat poučení o tom, jak se žilo v dávných
dobách. Konkrétně bych vás chtěla pozvat k nahlédnutí do
života prostých lidí i šlechty za doby Velké Moravy.
Památník Velké Moravy ve Starém Městě byl vybudován
nad základy hřbitovního kostela z 9. století objeveného archeologem Vilémem Hrubým roku 1949. Církevní stavbu
obklopovalo ve velkomoravském období rozsáhlé pohřebiště. Pohřbeni zde byli jak příslušníci velkomoravské nobility s bohatou výbavou se zbraněmi a šperky, tak i lidé
chudí, zemědělci a řemeslníci. Doposud zde bylo prozkoumáno přes 2000 hrobů, což z pohřebiště „Na Valách“ činí
nejrozsáhlejší nekropoli Velké Moravy. Některé z hrobů
v blízkosti základů někdejšího kostela jsou zachovány na
původních místech.Otevírací doba: po – ne 9.00 – 12.00,
12.30 – 17.00, o víkendu začíná prohlídka expozice vždy
v celou hodinu. Od 1.března jsou navíc v Památníku Velké Moravy otevřeny dvě nové výstavy
Stupavské falzum - Zcela poprvé je vystaven domnělý
náhrobek z hrobu sv. Metoděje, pocházející z lokality Hroby nedaleko Stupavy v Chřibech. Několik částí kamenné
desky bylo vykopáno ve 30. letech minulého století v místě
označeném domkářkou Klementinou Maštalířovou z obce Stupavy. Vykopané kameny byly pokryty částí nápisu,
který vyvolával představu, že jde o hrob sv. Metoděje, jehož místo pohřbu je podnes neznámé.Vykopávky na Hrobech v Chřibech tehdy vyvolaly senzaci a k domnělému
místu posledního Metodějova odpočinku proudily tisíce
poutníků. K posouzení nálezu byla vytvořena vědecká komise, která kameny prohlásila za podvrh. Nikdo však již
nezkoumal kým a za jakých okolností byly podvrhy vytvořeny, k čemu měly ve skutečnosti sloužit a jakou roli v celé
aféře hrála Klementina Maštalířová. Spisovatel a archeolog
Karel Sklenář z Národního muzea v Praze, autor knihy Slepé uličky archeologie, uvádí, že jde o největší falsiﬁkátorskou aféru české archeologie. Pravdou zůstává, že verdikt
odborné komise celý případ nezbavil četných otazníků.

Dochovaná část náhrobního kamene s nápisem, která je
v majetku Moravského zemského muzea, bude v Památníku Velké Moravy ve St. Městě vystavena do konce roku
2012.
Sedmipočetníci - V souboru fotograﬁí zachycuje jejich
autor Petr Francán místa, kde působili po svém vyhnání
z Velké Moravy Sedmipočetníci, tedy žáci svatých Cyrila a Metoděje – Kliment, Naum, Sáva, Angelár a Gorazd.
Záměrem výstavy je přiblížení jejich života, díla, památek
i tradice. Není tajemstvím, že Velká Morava čerpala svoji vnitřní sílu a soudržnost především z cyrilometodějské misie, postavené na křesťanských kulturních základech. Spolu s bratry přišli na Moravu ikonopisci, stavitelé
a mnozí další. Pozitivní výsledky slovanské misie přesáhly
svojí hloubkou i a rozsahem hranice států a překonaly celé
jedno tisíciletí. Po Metodějově smrti byli významní žáci
Cyrila a Metoděje vyhnáni z Velké Moravy na území dnešní Makedonie, Bulharska, Albánie. A právě do těchto krajů
se vydáme prostřednictvím souboru fotograﬁí.
Archeologický skanzen v Modré se nachází v lokalitě
původního velkomoravského osídlení. Představuje ideální
podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy (9. století). Je tvořen stavbami, jejichž do země zahloubené části mají předlohy ve skutečných archeologických
objektech. Nadzemní hmota staveb má charakter hypotetických rekonstrukcí, které však vznikly na podkladě konkrétních nálezů. Skanzen-sídliště se člení na funkční celky
a areály. První představuje opevnění se vstupní branou
a strážními věžemi, na něj navazuje areál sídlištně-hospodářský, který plynule přechází v areál mocenský. Poněkud
osamoceně stojí areál církevní. Okruh skanzenem uzavírá
řemeslnický areál a informační centrum se zázemím.Otevírací doba: duben: út – ne 9.00 – 16.00, květen – říjen: po
– ne 9.00 – 17.00V současné době, až do konce letošního
roku, probíhá v areálu archeoskanzenu výstava ze sbírek
Moravského zemského muzea v Brně a Slováckého muzea
v Uherském Hradišti „Za skvosty pravěku a Velké Moravy
a 100 let archeologie na Modré 1911 – 2011“.
Helena Štolhoferová

Horečka – náš spojenec nebo nepřítel?
Horečka patří totiž k základním samoléčícím fyziologickým mechanismům. Funguje to jednoduše: imunitní
systém rozpozná v těle „vetřelce“- původce infekce - a vyšle o tom zprávu do části mozku hypothalamusu, kde leží
centrum pro regulaci tělesné teploty. Hypothalamus začne
okamžitě uvolňovat látky zvané pyrogeny, které způsobí,
že se teplota rychle zvyšuje. Boj s infekcí začíná. Většina
bakterií a virů se při teplotách nad 39 stupňů nemůže rozmnožovat a některé dokonce hynou. Vzpomeňte si na to,
až budete při mírné teplotě svému dítěti podávat Paralen.
Pokud teplotu předčasně srazíme, dítěti se přechodně uleví, nemoc ale pokračuje dál. Ke snížení teploty se nabízí
celá řada farmaceutických přípravků na bázi paracetamolu
nebo ibuprofenu. Pro nejmenší děti vám lékař či lékárník
doporučí lék ve formě čípku, nebo sirupu, u starších dětí

připadají v úvahu i tablety. Každá domácnost by měla být
vybavena léky na snížení horečky. Chceme-li se pokud
možno obejít bez průmyslových léčiv, nabízí se celá řada
osvědčených lidových metod. Jsou to zábaly, vlažné koupele, přikládání ledových kostek do třísel. Tato metoda je
účinná, ale je málo známá. Na obě třísla dítěte položíme
tenkou látku a na ni položíme 2-3 kostky ledu vložené do
igelitového sáčku. Dítě lehce přikryjeme a led ponecháme na místě asi 10 minut. Účinnost této metody spočívá
v tom, že třísly prochází velké tepny, takže se krev rychleji ochladí. Ať už postupujete jakkoliv, nesnažte se snížit
horečku na normální stav. Má-li dítě devětatřicítky, úplně
postačí, když se vám podaří srazit teplotu o jeden stupeň.
Dítě s horečkou patří do postele. Nezakrýváme dítě tep(pokračování na str. 26)
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lou přikrývkou, ať ho ještě více nezahříváme, častá chyba
rodičů. Do jídla dítě nenutíme, ale zato nabízíme hodně
tekutin. Často větráme místnost. A nezapomeňte, že vaše
přítomnost, jistota a klid je ta nejlepší medicína pro dítě.
Febrilní křeče: Při prudkém vzestupu teploty může u některých dětí dojít ke křečím.Febrilní křeče postihují věkovou skupinu dětí do 3 let, někdy i předškolního věku.
Projeví se poruchou vědomí, tonickými křečemi – tělo je
napnuté, stočené do oblouku, klonickými křečemi, záškuby těla. Může se projevit i apnoická pauza - chvilková zástava dechu

První pomoc: i přes výše popsané příznaky je důležité zachovat klid, nepanikařit. Vy rodiče jste první, kdo
se musí o dítě v křeči postarat. Co je důležité udělat než
přijede sanitka s lékařem, kterou zavoláte na tel.155? 1)zajistit volné dýchací cesty, pokud dítě obtížně dýchá, 2)zabezpečit dítě proti zranění při záchvatu, 3)snížit teplotu
místnosti, 4)teplotu těla snížit pomocí zábalu. Dále sledovat vývoj příznaků a čas, jak dlouho probíhaly křeče . Po
období krátkého spánku se dítě probudí a reaguje na své
okolí. Febrilní křeče se mohou u dítěte vyskytnout jen 1x
za život, nebo se mohou opakovat. Dítě je pak vyšetřeno
neurologem k vyloučení jiného záchvatovitého onemocnění.
Jarmila Ulmanová

VIDĚT A BÝT VIDĚN
Na podzim roku 2011 proběhla v naší obci rekonstrukce
silnice I/55. Její rekonstrukci nelze jinak, než hodnotit pozitivně. Určitě snížila hlučnost projíždějících vozidel, což přivítali především občané, kteří bydlí v těsné blízkosti silnice.
Trochu mě znepokojili reakce občanů v době rekonstrukce,
která probíhala za úplného uzavření silnice a provoz byl odkloněn na objízdné trasy. Provoz se z části přesunul na dolní
konec obce. Zde snad jen na vysvětlenou je na místě uvést,
že veškeré objízdné trasy a dopravní značení vytváří Krajské
úřady a Městské úřady – jejich příslušné Odbory dopravy
– obec může jen velmi málo ovlivnit celkový výsledek objízdné trasy a dopravního značení. Navíc vznikly na silnici I/55
dva přechody pro chodce, které jsou přehledně osvětleny.
Nelze však spoléhat jenom na samotnou rekonstrukci, ale ke
svojí bezpečnosti musíme přispět také my samy. Pořád jsou
totiž u silnice nebezpečné úseky, jako například u kulturního
domu, nebo u kavárny. Nebezpečí je hlavně v tom, že mezi
komunikací a chodníkem není žádná ochranná bariéra. Proto je potřeba i zde hlavně dodržovat zásadu vidět a být viděn.
I když je vybudována cyklostezka vedoucí při Baťově kanálu,
stále se po silnici pohybují cyklisté
Proto pár slov o tom, jak přispět k vlastní bezpečnosti při
pohybu v blízkosti silnice I/55 v naší obci. Nespoléhejme na
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to, že se pohybujeme po chodníku a že projíždějící auta svítí
a určitě nás vidí.
Každý den dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám. Jejich oběťmi bývají velmi často chodci. Příčinou
mnoha tragických nehod je nedostatečná viditelnost. Auta
mají povinnost svítit, chodci však takovou možnost nemají, přitom jsou v silničním provozu ti nejzranitelnější. Jejich
hlavní zásadou je však „být viděn“.
„Vidět a být viděn“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti a v noci platí dvojnásob. Řidiči, kteří zranili chodce, se shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě. Viditelnost chodců lze zvýšit pomocí
vhodně zvoleného oblečení, nášivek a doplňků ze speciálních
materiálů. Jsou snadno dostupné a vůbec ne drahé.
Tři rady pro zvýšení viditelnosti na závěr :
• používejte reﬂexní materiály a kombinujte je, abyste
byli dobře vidět za světla i za tmy.
• reﬂexní předměty umístěte nejlépe ke konci rukávů,
blízko ke kolenům a do úrovně pasu (cyklisté také na přilbu
a jízdní kolo),
• dětem pořiďte oblečení, školní brašny a doplňky opatřené reﬂexními bezpečnostními prvky.
Petr Malenovský, člen zastupitelstva obce
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8 0 . V Ý R O Č Í Z A LO Ž E N Í
TJ S O KO L H U Š T Ě N O V I C E
TJ SOKOL Huštěnovice
zve všechny současné a bývalé hráče a příznivce kopané
na oslavy 80. výročí založení,
které se uskuteční 30. června 2012 v areálu V Olší.
Pro děti bude připraven sportovní program.
V muzeu proběhne výstava fotograﬁí - Historie TJ Sokol
Srdečně zve výbor TJ SOKOL Huštěnovice
POČÁTKY KOPANÉ V NAŠÍ OBCI
My letos v rámci oslav kulatého výročí obracíme pozornost k roku 1932 jako k okamžiku založení oﬁciální klubové organizace, nicméně historie fotbalu v Huštěnovicích je
ještě o několik kapitol bohatší. První dochovanou zmínku
o činnosti oddílu zaznamenáváme již v lednu 1931. Následujících patnáct měsíců je obdobím horečných příprav,
které vyvrcholily prvním mistrovským utkáním fotbalového mužstva v březnu 1932.

Rok 1932 – 1933: Čaník F., Tomaštík St., Ulman, Maňásek, Tomaštík
J., Maňásek Č., Rozum, Číhal F., Vaňhara, Číhal K., Hrňa J.

Organizované cvičení a sport má v naší obci mnohem
hlubší tradici, je tedy pravděpodobné, že se naši předkové věnovali kopané i dříve, ať už v rámci již existujících
tělovýchovných spolků, nebo soukromě. O historii tělovýchovy v obci si povíme více třeba v některém z příštích
zpravodajů, dnes nás oprávněně zajímá především oddíl
fotbalový.
Dne 17. ledna 1931 míří na Zemský úřad v Brně žádost
o povolení nepolitického spolku Sportovní klub Huštěnovice. K žádosti jsou dle zákona připojeny stanovy a dokument nese podpisy Františka Gangelbergera, Viléma Čecha a Otakara Vaňhary. Zároveň máme k dispozici soupis
kompletního hráčského vybavení pro fotbalovou jedenáctku, které bylo pořízeno z peněz třiceti šesti přispěvatelů a z výnosu z pořádaných zábav. Zárodek fotbalového
oddílu tedy nutně musel vykazovat činnost přinejmenším
i v roce 1930 a výše zmíněná žádost je pouze jejím prvním
oﬁciálním dokladem.

TJ SOKOL
Huštěnovice

Zemský úřad na konci ledna dle úřední praxe stroze odpovídá, že spolek nezakazuje. Dne 9. března večer se tedy
v Janečkově hostinci koná ustavující valná hromada S. K.
Huštěnovice, na které je jednomyslně za předsedu zvolen
úředník čs. státních drah Fr. Gangelberger. Následuje volba deseti členů výboru a čtyř náhradníků a vedení je pověřeno dosažením právního uznání existence oddílu. Dne
14. března na ustavující schůzi výboru dochází k rozdělení
funkcí v rodícím se sportovním klubu.
Výbor plní zadaný úkol a od 30. května je S. K. Huštěnovice veden jako člen Československé asociace fotbalové
(ČSAF). Mnohem pracnější úsilí však vedení čeká v rovině
čistě praktické, tzn. při obstarávání všeho potřebného pro
úspěšnou organizaci fotbalových zápasů. Obecní rada je
v květnu vyzvána k výměře hrací plochy, dřevo na branky
a lavičky poskytuje bezplatně Cyril Křiva. Je nutné dodat,
že se klub od počátku potýká s nedostatkem ﬁnančních
prostředků a na svůj chod si vedle členských příspěvků
a darů vydělává i nadále pořádáním různých společenských akcí.
Mezitím se ke svým prvním zápasům chystá i samotné
fotbalové družstvo. V době, kdy ještě oddíl nedisponoval
hřištěm, odehrál několik bitev v blízkém okolí. Prvními
zápasy S. K. Huštěnovice, u kterých známe soupeře a výsledky, byla dvě utkání v soutěži o pohár IV. třídy Hanácké
župy fotbalové (HŽF). V tom prvním porazilo naše mužstvo Slušovice 3:2, zatímco ve druhém podlehlo Klenovicím na Hané 3:8 a jeho pouť pohárem skončila.
Do roku 1932 tedy klubové vedení vstupuje s cílem naskočit do mistrovských soutěží. Dne 22. února je na HŽF
odeslána přihláška, které je nepochybně obratem vyhověno. Nechejme zde však poprvé promluvit obecního kronikáře: „Zdejší čilý Sportovní klub zahájil sezonu 6. března.
Hrál nerozhodně s uh. hradišťskou Slavií (4-4). 13. března
porazil na domácím hřišti Želechovice (8-0), 20. března
zápasil v Uh. Hradišti opět nerozhodně s tamější Slavií.“
Sportovní klub Huštěnovice tímto oﬁciálně vstoupil na
československou fotbalovou mapu.

SPORTOVNÍ KLUB (OBDOBÍ 1932 – 1948)
Fotbalisté S. K. tedy po sportovní stránce úspěšně vstoupili do ostrých bojů, samotný klub však balancuje na hraně bytí a nebytí. Dlouhodobě se projevují problémy především ﬁnančního rázu. Ty způsobuje liknavost členů při
placení členských příspěvků, nájemné ze hřiště, poplatky
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HŽF a Ochrannému svazu autorskému a další položky
na straně výdajů. Jako příklad uveďme usnesení výboru
z konce roku 1931 uspořádat taneční zábavu a divadelní
představení a z výtěžku pokrýt dluh vůči jedné olomoucké
ﬁrmě ve výši 835 Kčs.
Podle stanov je výbor volen každý rok. Při výroční schůzi 10. ledna 1932 ještě obhajuje Fr. Gangelberger svůj post.
Vinou drtivé ﬁnanční situace je však výbor nucen svolat
mimořádnou valnou hromadu už na 26. června 1932, kde
dochází ke změně v čele klubu, kam se dostává Hynek Ulman. Zanedlouho však v dochovaných materiálech regis-

klubovní kasy a my jsme dokonce v některých případech
svědky zatrhnutí přestupu pro nedostatečnou výši peněžní
náhrady. Pro představu uveďme, že průměrná cena, za jakou odcházeli v této době fotbalisté z S. K. Huštěnovice, se
pohybuje okolo 120 Kčs. Naopak kázeňské tresty bychom
našli v rozpětí od vyprání dresů v Moravě přes jednoroční distanc až po vyloučení z klubu. Po výsledkové stránce
však mužstvo nepaběrkuje, o čemž svědčí dochovaná statistika z roku 1936: odehráno 29 zápasů, z toho 15 vítězství, 3 remízy a 11 proher při skóre 78:89. Klub dosáhl ve
své mistrovské soutěži na 4. místo.
V roce 1936 usedá do čela výboru na rok Ferdinand
Adamík, v lednu 1937 je vystřídán Floriánem Martinkem,
po něm po roce nastupuje Josef Motyčka a do výboru se
dostává mladší generace funkcionářů, která klub později
provede i těžkým obdobím německé nadvlády. Než k ní
však dospěje doba, daří se výboru přivádět do týmu posily
a také se poprvé objevuje myšlenka na zřízení šaten.
Dvojí mobilizace v květnu a září 1938 přerušuje činnost
S. K. Huštěnovice, následující agónii zbytku ČSR i pozdější

Rok 1934 – 1940: Bláha Vojtěch, Maňásek Vladimír, Vojtěšek Hynek, Borovička Bohumil, Varmuža Antonín, Maňásek, Tomaštík
Josef, Číhal František, Hrňa Vojtěch, Husek Karel.

trujeme jiné jméno, a sice Josefa Vavrušku. Ten apeluje na
členstvo, aby byl sotva vzniklý klub zachován. Situace se
skutečně mírně zlepšuje, čemuž pomáhá i obdivuhodné
gesto bývalého předsedy Ulmana, jenž se rozhodl uhradit
veškeré klubové pohledávky. Za to je jmenován prvním
čestným členem S. K. Huštěnovice.
Blýskat na lepší časy se začíná od podzimu 1933. Je deklarován přísnější přístup k problémovým členům a předsednictví od 27. října přebírá Kliment Kašpárek. Výbor
dokonce rozhoduje o uspořádání turnaje s účastí osmi

Vítěz poháru „Útěchy“ v soutěži O slovácký pohár v roce 1938

týmů. Přes všechny nedostatky se oddíl osvědčuje jako
dobrý organizátor nejen fotbalových zápasů, ale i karnevalů, tanečních zábav a dalších akcí.
Samotné fotbalové mužstvo v této době trápí problémy
spíše v oblasti kázně a v odchodech některých hráčů do
jiných mužstev. To na druhou stranu přináší příjem do
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Rok 1944: Häring Karel, Býček Vladimír, Maňásek Čeněk, Häring
Antonín – trenér, Maňásek J., Grebeníček Čeněk, Hrňa Vojtěch,
Varmuža Oldřich, Borovička Bohumil, Maňásek Vladimír

německou okupaci však oddíl přežívá. Podobné štěstí neměl ani katolický Orel, ani dělnické spolky, které byly nacisty zrušeny a jejich členové perzekuováni, často i s těmi
nejtragičtějšími následky. Fotbalový oddíl bez zjevných vazeb na politické strany nebo ideologické směry však mohl
pokračovat dál. V takové době vzrůstá jeho smysl a účel.
Možná ještě dnes si ti nejstarší z nás vzpomenou, jak důležité bylo v době války užívat pozůstatky z klidnější minulosti, střípky každodennosti přebíjet vědomí pomíjivosti
a v budoucnosti nevidět jen nevyhnutelnou katastrofu.
V roce 1940 je do čela klubu zvolen František Gablas,
který svůj post obhajuje na následujících třech valných
hromadách, konaných tradičně vždy v lednu. Úkol pro
tyto roky zněl jasně: Vyřešit problémy s mokrým hřištěm,
a to buď výměrou nového, nebo odvodněním stávajícího.
Z dochovaných materiálů lze vyčíst, že se provedla varianta číslo dvě v rámci rozsáhlejších odvodňovacích prací
v celé obci. Pro rok 1940 se nám zachovala také unikátní
informace o rozpočtu klubu. Příjmy činily 10 573,30 Kčs,
výdaje 9 407,40 Kčs, čímž vznikl čistý zisk 1 165,90 Kčs.
Oddíl se vrací k čilé aktivitě po odvolání výjimečného
stavu způsobeného atentátem na zastupujícího říšského
protektora. Dále se doplňuje hráčské vybavení a vylepšuje
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hřiště. V roce 1943 je uspořádán turnaj, jehož se 4. června vedle S. K. zúčastnily týmy Babic, Kudlovic a Traplic.
Pro vítěze byl určen broušený skleněný pohár, jejž klubu
věnoval Hynek Býček jako odměnu za uspořádání sbírky
ve prospěch jeho těžce zraněného syna. Majitele trofeje
z pramenů neznáme, máme však opět k dispozici statistiku výsledků celé sezóny: 31 zápasů, 13 výher, 7 remíz a 11
porážek při skóre 105:80. Do roku 1944 klub vstupuje pod

TJ SOKOL (OBDOBÍ 1948 – 1989
)

Do nové situace byl fotbalový oddíl vržen po nástupu
KSČ k moci v únoru 1948. Původní S. K. z právního hlediska zanikl, dochoval se nám dokonce doklad o jeho vymazání ze spolkového katastru. De facto však jeho činnost
pokračovala pod hlavičkou organizace, která v republice
z rozhodnutí nové mocenské elity sjednocovala veškeré
tělovýchovné aktivity.
Formálně byly všechny stávající spolky zařazeny pod
hlavičku Čs. obce sokolské. Je jedním z mnoha dějinných
paradoxů, že komunisté využili jména a struktur organizace, která proti nim vždy stála v ostré ideové opozici a jejíž
někteří členové ještě na posledním sokolském sletu v létě roku 1948 znectili při slavnostním průvodu prezidenta
Gottwalda odvrhnutím pohledu od jeho tribuny.
Pro kopanou v Huštěnovicích měla vzniklá situace dva
dopady. Jednak se v pojmenování klubu začíná objevovat
právě jméno Sokola, jednak dochází k určitému útlumu

Rok 1936 – 1940: Grebeníček Čeněk, Němec J., Grebeň Antonín,
Palánek Metoděj, Husek Karel, Vavřiník Antonín, Býček Hynek,
Býček Vladimír, Varmuža Oldřich, Navrátil František, Maňásek
J., Hrňa Vojtěch, Ciran František, Adamík Čeněk

vedením předsedy Františka Kryšky a trenéra Antonína
Häringa, jenž do týmu přivádí několik posil z různých
koutů Moravy.
Konec války a první mírová léta můžeme považovat za
úspěšnou éru huštěnovského fotbalu. Získání hráčů z vyšších tříd se promítá do výsledků, především se však konečně začínají naplňovat sny předchozí generace fotbalových
činovníků a roku 1947 se začíná se stavbou šaten, které do-

Rok 1936 – 1940: Grebeň Antonín, Adamčík Karel, Mokroš Bohumil, Teplíček Antonín, Tomáštík J., Grebeníček Čeněk, Maňásek J.,
Hrňa Vojtěch, Býček Vladimír, Zdílna Bedřich

v aktivitě členů. Obecní kronikář zapsal, že se pro problémy při sjednocování spolků téměř nepořádají zápasy,
natožpak jiné akce. Shora nařízená reforma tělovýchovy
zřejmě nenašla dostatečnou podporu v široké sportovní
obci. Ale nesmíme se divit, jelikož obecně vzato zcela přetrhla tradici pestrého spolkového života, která se v českých
zemích rozvíjela od r. 1867.

Adamčík Karel, Hruška Ludvík, Šilc Václav, Maňásek Jan, Maňásek Čeněk, Vojtěšek Hynek, Janiš Stanislav, klečící Borovička Bohumil, Grebeníček Čeněk, Maňásek Vladimír, Hrňa Vojtěch

posud hráčům chyběly a převlékání se řešilo po okolních
stodolách a domácnostech. Materiál na stavbu je získán
z bouračky starého obecního domu. To vše pod vedením
Bohumila Borovičky a za obětavé pomoci Karla Číhala,
Františka Gablase, Josefa Hamrlíka a mnohých dalších.

Borovička Bohumil, ??? Veselý Stanislav, Chvíla Svatopluk,
Čechmánek Bohumil, Gajdošík Vojtěch, Maňásek , ??? dole Kieryk Vladislav, Motyčka Josef, ??? Doležal, Vojtěšek Hynek
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Nepřehledná situace trvá ještě zkraje 50. let, sportovní
organizace např. několikrát mění své jméno. Prvním poúnorovým názvem klubu je S. K. Sokol, v roce 1949 evidujeme Tělovýchovný sokol, roku 1952 zase Dobrovolnou
sportovní organisaci Sokola. Se současným názvem T. J.
Sokol se v dostupných pramenech poprvé setkáváme v roce 1959. O nelehkém postavení oddílu svědčí i výmluvná
příhoda z roku 1952, kdy jsou přerušeny tréninky z důvodu uskladnění obilí ze sklizně JZD v kulturním domě. Holt
doba měla jiné priority.
I přes tyto nepříjemnosti se po sportovní stránce klub

tradici pořadatelství různých společenských akcí včetně
hodů (např. 1959).
V průběhu let se fotbal vyproﬁloval jako v podstatě jediný organizovaný oddíl T. J. Sokol Huštěnovice. Roku 1958
dokonce kronikář směřuje do jeho řad výtku, že „členové
a dorostenci Sokola pěstují jen kopanou, o tělesnou výchovu nejeví zájem.“ Nakolik je toto tvrzení objektivní,

Se stavbou prvních šaten bylo započato v roce 1947, dokončeny
byly v roce 1953 a sloužily až do roku 1972.

František Ulbrich, Oldřich Kegler, Josef Vojtěšek, Jan Bazala, Josef
Brázdil, Milan Hejda, dole Milan Tomeček, František Kubina, Jaroslav Šustal, Večeřa, Zdeněk Maňásek

pomalu přibližuje dřívější formě. Dle záměrů měly sjednocené vesnické organizace sdružovat nejen fotbalisty, ale
i zástupce jiných odvětví. I u nás tak vedle oddílu kopané
nějakou dobu působil oddíl stolního tenisu a všeobecné průpravy, tedy klasického cvičení. Nicméně fotbalový
tým je kronikářem reﬂektován jako ‚nejčilejší‘. Zápis z roku 1952 říká toto: „Odbor kopané se udržoval v činnosti
a prospěl celkové organisační práci sokola.“ Rok nato se
dokonce díky jedné z mála dochovaných informací o výsledcích dovídáme o umístění mužstva na 2. místě v jeho
mistrovské soutěži.
Podle obecní kroniky byly roku 1953 „vlastním nákladem
a svépomocí“ dostaveny šatny, za rok se pořizují nové sítě
a oddíl pořádá nejen zájezd do Zlatých hor, kde „úspěšně

prozatím nevíme. Jedinou relevantní informací nám je jen
o něco dřívější zmínka o nedostatku vedoucích cvičení
(snad s výjimkou Františky Kadarové).
Pro 60. léta se nám mnoho informací nedochovalo, jedna poměrně kuriózní z roku 1961 však ano. Výbor klubu
tehdy žádá MNV o zamezení znečišťování hřiště drůbeží
a vypouštěním odpadové vody a hnojůvky v blízkosti hrací plochy. Dokument o tom, jakým opatřením MNV zamezil občanům tuto činnost a slepicím vstup do velkého
vápna, se nám bohužel nedochoval.
Na rok 1972 připadlo 40. výročí založení klubu, které
mělo být oslaveno vybudováním nových šaten. Rozhodnutí výboru padlo už v roce 1968 a rok nato začaly první práce. Značnou část stavby dokázal oddíl zaﬁnancovat
sběrem kovového šrotu. Šatny se skutečně podařilo do
neděle 16. července dokončit a hráčům a funkcionářům
slouží až do dnešních dnů. V rámci samotného slavnostního dne se uskutečnila velká schůze všech současných
a bývalých členů a následně několik fotbalových utkání

Milan Tomeček, Zdeněk Brázdil, Stanislav Tománek, František
Ulbrich, Jaroslav Škrabal, Zdeněk Čevela, dole Josef Veselý, Vlastimil Habáň, Jaromír Doležal, Oldřich Kegler, František Kubina.

representoval huštěnovskou kopanou“, ale dokonce i Jízdu
králů. Sokol v této době sdružuje osmdesát členů pod vedením Bernarda Zicha. V následujících letech se členové
T. J. brigádnicky podílejí na výstavbě obce a navazují na
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Rok1972 – 40. výročí: Škrabal Jaroslav, Brázdil Jaroslav, Štefka
Petr, Veselý Miroslav, Maňásek Zdeněk, Gajdošík Josef, Bazala
Bohuslav, dole Maňásek Pavel, Veselý Pavel, Dvořáček Milan, Maňásek Josef, Grebeň František
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včetně pikantního souboje starších pánů s otrokovickým
dívčím družstvem. Ani zlepšené zázemí však roku 1973
nepomohlo prvního týmu od sestupu z okresního přeboru
do III. třídy po dlouhých 15 letech.

ského klubu Milan Tomeček. Tento den si řada z vás jistě
pamatuje, ať už jste stáli v davu přihlížejících nebo přímo
na hřišti přímo proti slavným borcům.

T. J. SOKOL V DOBĚ NEDÁVNÉ

Rok 1979: Hejda Hynek, Blaha Ladislav, Kočenda Zdeněk, Dvořáček Milan, Hastík Pavel, Hastík Josef, Blaha Karel, dole Brázdil
Zdeněk, Brázdil Jaroslav, Veselý Pavel, Maňásek Zdeněk

V 70. letech projevuje T. J. čilou aktivitu ve společenském
životě obce a na MNV vládne spokojenost. Tak např. roku
1977 oddíl pořádá maškarní ples, kulturní odpoledne,
cyklistické závody, pochopitelně turnaje v kopané a také
ve stolním tenise. V kronice se dokonce mluví o plánech
na další zvelebování sportovního areálu včetně výstavby
několika stanovišť pro různé atletické disciplíny. Poslední velké úpravy areálu v předrevolučním období proběhly

Třicet let, které utekly od zápasu se Spartou, přineslo novou generaci hráčů a funkcionářů, klub zatížily nové starosti a porážky, přišla však i nová velká vítězství. Přelom
80. a 90. let znamenal přerod společnosti, pro klub ovšem
nebyl zrovna šťastným obdobím. Krize v řízení se přenesla
i na hřiště a mužstvo mužů sestoupilo do základní třídy.
V roce 1997 klub zasáhla pohroma v podobě stoleté
vody, která zaplavila hřiště i šatny a způsobila bolestné
škody. Všechna tři mužstva se musela obejít celou jednu
sezonu bez výhody domácího prostředí a využít azylu
v okolních obcích. Ale ani tato katastrofa klub díky úsilí
tehdejšího výboru a členů nepoložila na lopatky. Na hřišti
se brzy podařilo znovu vybudovat kvalitní travnatou plochu, zároveň se však začalo s úvahami nad zbudováním
dalšího hřiště.
Dalším problémem, a to nejen našeho týmu, je nedostatek mladých zájemců o kopanou. Dorostenecké družstvo
ukončilo činnost už v roce 1998, to žákovské se dařilo
s obrovským úsilím udržet v mistrovských soutěžích ještě dalších třináct let. Přesto rok 2011 neznamenal úplný
konec mládežnického fotbalu v Huštěnovicích, jelikož do
soutěží byl přihlášen tým starší přípravky. Budoucnost oddílu tak vypadá přece jen nadějně, a to i díky skutečnosti,
že se dlouhodobě daří umisťovat místní děti do okolních
týmů a doplňovat jimi později mužstvo mužů.
Vstupem do nového století se zlepšuje klubová situace a zvyšuje aktivita členů. Areál doznává řady změn, co
se týče vzhledu i komfortu uživatelů. Byly plynoﬁkovány
šatny, opravena fasáda a toalety, vybudována společenská
místnost a za velké pomoci obce byla zbudována plocha
tréninkového hřiště. Obě dvě hrací plochy po dohodě
klubů nějakou dobu využívá k tréninkům a zápasům také

Rok 1982 – 50. výročí: Štefka Zdeněk, Maňásek Václav, Gajdošík Miroslav, Kroutil Josef, Chybík Pavel, Malíček Miroslav, dole
Škrabal Jaroslav, Brázdil Jaroslav, Dvořáček Milan, Veselý Pavel,
Tománek Stanislav /staří páni/

v druhé polovině 80. let v podobě výstavby betonového
kurtu a okolního posezení.
Po sportovní stránce ale fotbalové mužstvo kolísá, kronikářka v r. 1983 zaznamenává „pokles ve výkonu I. družstva. (…) S dosaženými výsledky na poli sportovním TJ
není spokojena.“ Právě výsledky mužů, špatná tréninková
morálka dorostenců a slabá návštěvnost žákovských zápasů jsou zachovanými prameny reﬂektovány jako největší
bolesti oddílu.
Patrně neslavnější událostí, kterou huštěnovský fotbal ve
své historii zažil, byly dvoudenní oslavy 50. výročí v roce
1982, kdy k nám přijelo sehrát přátelské utkání mužstvo
internacionálů Sparty Praha včetně velkého Andreje Kvašňáka. Předsedou oddílu byl v té době velký fanoušek praž-

Rok 1984: Chybík Pavel, Gajdošík Miroslav, Čaník Josef – předseda TJ, Veselý Pavel, Škrabal Jaroslav, Maňásek Zdeněk, dole Veselý
Josef, Fusek Jaroslav, Kubina František, Šmíd Josef, Blaha Karel

mládežnické týmy tehdejšího 1. FC Synot.
Sportovní výsledky jedničky v první dekádě 20. století dělají jeho fanouškům většinou radost. V roce 2000 se
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týmu podařilo vrátit do okresní soutěže, tam se navíc pravidelně umisťoval v horní polovině tabulky a mnohdy mu
k postupu chybělo málo. Je potěšující, že tým je složen především z kvalitní generace odchovanců, které se daří v oddílu udržet a doplňovat zajímavými fotbalovými tvářemi
z okolí.
Smutek v řadách bývalých hráčů vyvolává skutečnost,
že tradiční spodní hřiště, jedna z největších a nejkvalitnějších ploch v okrese, se postupem doby stalo vinou spodní
vody nepoužitelným, a původně tréninkové horní hřiště
se po úpravách přeměnilo v hlavní a v současnosti i všem
předpisům odpovídající hrací plochu. Vedle toho členové
oddílu dlouhodobě usilují o získání dotace na kompletní
rekonstrukci budovy šaten, přičemž drobnější práce probíhají v areálu průběžně za pomoci obce, příznivců a především vlastních sil.
V roce 2011 se po dlouhé době částečně obměnilo vedení klubu. Na místo Rostislava Zlámalíka, jenž se stal
s přehledem nejdéle úřadujícím předsedou v historii oddílu, nastoupil Zdeněk Hruboš. Cílem nového vedení je
udržet dobrou výkonnost obou mužstev, využít maximum
dostupných ﬁnančních prostředků k dalšímu vylepšování

areálu V Olší a pokračovat v 80leté tradici i přes různé těžkosti produkované kvalitní kopané.
Poslední oslavy jsme zažili v roce 2007, kdy bylo připomenuto tradičně sehráním dvou přátelských zápasů 75.
výročí klubu. Doufejme, že letošní kulatiny se také vydaří, zažijeme příjemné dny a vyprovodíme klub do dalšího
úspěšného desetiletí.
Mgr. Jakub Veselý
PS: Rád bych ještě touto cestou požádal všechny, kteří našli
v textu nepřesnosti, uchovávají v paměti zajímavé vzpomínky nebo mají doma písemnosti, fotky či jiné materiály, které
by pomohly doplnit informace k fotbalové a sportovní minulosti v naší obci, aby se obrátili na paní Bazalovou, předsedu T. J. nebo mě a o své poklady se podělili. Zvlášť cennou
by byla např. informace o sokolské kronice, kterou v dnešní
době postrádáme. Zároveň srdečně děkuji všem, kteří již své
podklady poskytli.

PŘEDSEDOVÉ FOTBALOVÉHO ODDÍLU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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František Gangelberger
Hynek Ulman
Josef Vavruška
Kliment Kašpárek
Ferdinand Adamík
Florián Martinek
Josef Motyčka
František Gablas
František Kryška
Bohumil Borovička
Čeněk Adamík
Josef Hamrlík
Jan Říha
Josef Sládek
František Grebeň
Metoděj Trňák
Václav Hampala
Antonín Macháček

•
•
•
•
•
•
•

Josef Čaník
Karel Blaha
Milan Tomeček
Miroslav Malíček
Jaromír Býček
Rostislav Zlámalík
Zdeněk Hruboš

Ocenění práce dlouholetých funkcionářů při příležitosti 50. výročí TJ Sokol Huštěnovice v roce 1982
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ÚRYVEK Z PRVNÍCH SPOLKOVÝCH STANOV (1931)
§ 2) Účel klubu:
Pěstování všech druhů
sportu za účelem výchovy těla i ducha.
§ 3) Prostředky, kterými klub
svého účelu hledí dosáhnouti, jsou:
a) pořádání pravidelných a přísných trainingů v prvé řadě
b) pořádání veřejných
závodů všech sportovních odvětví
c) odborné přednášky
d) navázání přátelských
styků s ostatními kluby
a sdružení se s nimi ve
svazy zemské a župní výlety
f) pořádání přátelských zábav a slavností,
s oprávněním vybírati
vstupné
g) přijímání členů, vybírání zápisného a příspěvků
h) jiné podniky směřující k pěstění, rozšíření
a podpoře sportu

Jaroslav Škrabal, Jiří Ondruš, Josef Chvíla, Jiří Šebek, Hynek Hejda, Josef Kroutil, Zdeněk Kočenda, Bohuslav Bazala,
Miroslav Veselý, Ladislav Blaha, Pavel
Chybík, dole Jaroslav Dovrtěl, Jaroslav
Brázdil, Petr Perutka, Miroslav Zdílna,
Zdeněk Čevela, Josef Vavruška, Josef
Zlámalík, Josef Ondráš
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Zájezd sportovců v roce 1986

Zájezd v roce 1988 na Macochu
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Rok 1982 – 50. výročí: Mužstvo internacionálů Sparta Praha, v čele s Andrejem Kvašňákem a TJ SOKOL Huštěnovice.

Rok 1982 – 50. výročí: Dovrtěl Jaroslav, Hastík Josef, Zlámalík
Josef, Kilhof Josef, Klajn Pavel, Flíbort Pavel, Zdílna Miroslav, Čevela Zdeněk, Brázdil Zdeněk, Ulbrich Jiří, Štefka Zdeněk, Ondruš
Jiří, Blaha Ladislav

Rok 2007: T. Vaverka, L. Puškáč, J. Petrželka, Z. Hruboš, A. Vaverka, dole J. Silný, R. Zlámalík, F. Silný, Z. Cebula, O. Šuranský
a M. Střítecký.

Rok 2007: Zlámalík Rostislav, Havlíček Bronislav, Litoš Petr, Smýkal Vlastimil, Pisklák Petr, Zlámalík Josef, Čevela Zdeněk, dole
Malíček Miroslav, Ulbrich Jiří, Vavruška Josef, Šuranský Čestmír,
Brázdil Zdeněk, Cebula Zdeněk, Jurčík Tomáš (staří páni)

Rok 2012: Silný František, Puškáč Lubomír, Malenovský Petr, Adamík Ondřej, Silný Jiří, Zlámalík Rostislav ml., Umlauf Miroslav,
Vaverka Tomáš, Petrželka Jan, dole Vaverka Aleš, Řehůřek Jakub,
Černý Pavel, Kulhavý David, Střítecký Marek, Hruboš Zdeněk,
Vašička Martin (mužstvo mužů)
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Společenská kronika

V roce 2011 se narodily
Smyček Jakub
Maňásek Ondřej
Škrabalová Viktorie
Bolf Matyáš
Volf Karel
Zbránková Tereza
Zemek Vojtěch
Nejstarší občané
v Huštěnovicích v roce 2012
• Cacková Ludmila
nar. 1919
• Pechová Jarmila
nar. 1920
• Zetík Ladislav
nar. 1923

V roce 2011 zemřeli
Kejík Oldřich
nar. 1942
Kaštovský Antonín
nar. 1942
Korvasová Ludmila
nar. 1920
Grebeňová Ludmila
nar. 1924
Zálešák Miroslav
nar. 1932
Černíková Květoslava
nar. 1926
Kratochvíl Pavel
nar. 1947
Kilhof Josef
nar. 1936
Smolík Antonín
nar. 1927
Valuch Rudolf
nar. 1928
Vojtek Vlastimil
nar. 1935
Gabriel Josef
nar. 1926
Koníček Vítězslav
nar. 1957

Počty obyvatel
Počet osob, které se přistěhovaly:
Počet osob, které se odstěhovaly:
Počet osob, které se narodily:
Počet osob, které zemřely:

Počet obyvatel obce Huštěnovice
K 31. 12. 2011
995
Z toho občané ČR
983
Z toho cizinci
12
Počet mužů
493
Počet žen
502
Počet osob s trvalým pobytem
na úřední adrese obecního úřadu 45

Jubilující občané v roce 2012
60 let
Blahová Antonie
Býček Svatopluk
Černá Marie
Dvořáčková Eva
Lichý Bedřich
Perničková Jana
Polášková Miroslava
Slezák Josef
Svoboda Josef
Štajnar Antonín
Tománek Josef
Veselý Pavel
Zetíková Marta
Zouhar Oldřich

65 let
Čevelová Hana
Čevela František
Čevelová Ludmila
Grebeňová Marie
Hrubošová Marie
Hledíková Božena
Káňová Marie
Kaštovská Gabriela
Korvasová Marie
Kryška Zdeněk
Malinová Libuše
Polášková Terezie
Pernička Miroslav
Švajka Stanislav

70 let
Bajaja Jaroslav
Habáňová Karla
Hastíková Libuše
Hrdinová Miroslava
Martinková Libuše
Rybnikářová Helena
Vojtěšková Růžena
75 let
Cigánková Libuše
Drábek Jaroslav
Kadlec Zdeněk
Macháčková Františka
Plachetková Irena
Smolíková Ludmila
Zlámalíková Milena

80 let
Gajdošíková Božena
Chvílová Ludmila
Kadarová Ludmila
Tomečková Vítězslava
Šebestů Zdeňka
85 let
Hanačík Radoslav
Kolouchová Marie
90 let
Puškáč Jan

Vítání občánků

V listopadu 2011 byli přivítáni Matyáš Bolf, Karel Volf
a Tereza Zbránková. Z rukou starosty Aleše Richtra rodiče
převzali dárkovou poukázku v hodnotě tisíce korun a další
tři tisíce obdrží při nástupu dětí do zdejší školy.
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29
19
7
14

V dubnu 2012 představila Edita Šímová starostovi nové občánky
Matyáše Straku, Vojtěcha Zemka, Jana Kříže a Nikol Kročovou.
O hudební doprovod se postarala Veronika Škrabalová, s kulturním
pásmem vystoupila děvčata ze základní školy.
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