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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v prvním letošním vydání
Huštěnovského zpravodaje a seznámil Vás s tím, co se událo
od minulého vydání našeho zpravodaje a také s tím, co nás
v letošním roce čeká.
S radostí Vám oznamuji, že dotaci na
opravu chodníků podél hlavní silnice
jsme již obdrželi a chodníky budou
opraveny ještě v letošním roce.
Bylo zadáno zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci komunikace a chodníku v ulici K Moravě.
Dokumentace je již dokončena a v nejbližší době bude na tuto rekonstrukci
vydáno stavební povolení. Začátkem
června budou práce zahájeny, nicméně
se zde značně omezí provoz, proto kdo
sem nutně nemusí, ať se této ulici raději
Starosta Aleš Richtr
vyhne.
V lednu jsme konečně obdrželi stavební povolení na stavbu chodníku ke hřbitovu a přilehlého
parkoviště. Na letošní dušičky půjdeme již po novém chodníku, který se začal připravovat již v roce 2000, avšak teprve teď
se podařilo dílo připravit k realizaci.
Elektroinstalace základní školy, která je z roku 1973, již nevyhovuje současným předpisům a normám a proto byl objednán projekt na kompletní rekonstrukci elektroinstalace, která
bude provedena o letošních letních prázdninách a to včetně
výmaleb.
V letošním roce nás ještě čeká rekonstrukce střešního pláště
obecního úřadu - plochá střecha z asfaltové lepenky je již za
svou životností a do objektu zatéká, a proto opravu už nelze
více odkládat.
Mnozí z Vás upozorňují na špatnou slyšitelnost místního
rozhlasu. Dobrá zpráva je, že na rekonstrukci rozhlasu jsme
získali dotaci a nový rozhlas bude vybudován do konce letošního roku.
V roce 2014 začne platit nový zákon o odpadech, který nařizuje obcím řešit separaci bioodpadu tak, aby nekončil v popelnicích na komunální odpad. Již dnes bioodpad odebíráme
na sběrném dvoře, ale tuto možnost využívá pouze malá část
občanů. Abychom zajistili efektivnější likvidaci těchto odpadů, s cílem snížit doplatek za odvoz komunálního odpadu,
byla podána žádost o dotaci na domácí kompostéry. Každá
domácnost by jej v případě získání dotace obdržela zdarma.

Abychom zjistili Váš zájem, žádám o vyplnění dotazníku, který naleznete v dnešním zpravodaji.
V zimě z bezpečnostních důvodů provedli pracovníci obecního úřadu pokácení borovic u lékárny, před muzeem a v areálu mateřské školky. Před lékárnou byl již upraven stávající
terén a založen nový trávník.
V současné době byla provedena
oprava komunikace podél farmy, kterou ﬁnancovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Obec Huštěnovice se na této
opravě ﬁnančně nijak nepodílela a byla
pro nás tedy provedena zcela zdarma.
Byla provedena revize smluv se stávajícími dodavateli energií (elektřina,
plyn) a v nejbližší době bude provedena změna dodatele energií pro všechny
budovy obce, včetně ZŠ a MŠ, což přinese úsporu cca 150 tis. Kč ročně.
Nemohu nevzpomenout novinové
články, které byly v poslední době napsány o obci Huštěnovice. Byla v nich spousta nepravdivých
nebo zkreslených informací. Tato aktivita iniciátorů byla více
než nešťastná, neboť ublížila zejména dobré pověsti občanů
Huštěnovic a obci jako takové. Další komentování vzniklé situace ode mne
nečekejte, protože na pracovní schůzce se
zastupiteli obce
bylo dohodnuto, že se tím už
nebudeme dále
zabývat. Říkám
jediné - máte-li
zájem o přesné
informace, ve
vlastním zájmu
navštěvujte pra- Navštivte místní muzeum - expozici lidového
videlně veřejná bydlení a života lidu v Huštěnovicích
zasedání obce
a jedině tak budete informováni skutečně pravdivě.
V letošním roce jsme pro Vás spolu s místními spolky opět
připravili spoustu zajímavých kulturních akcí, na které Vás
tímto srdečně zvu a přeji krásné jaro.
Aleš Richtr, starosta
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V Huštěnovicích nezapomínáme na dříve narozené občany
Zastupitelstvo obce Huštěnovice, v čele se starostou
Alešem Richtrem, uspořádalo v únoru v kulturním domě
besedu pro důchodce. Už tradičně nejstarším jubilantům
je předán dárkový balíček. Nejstarším jubilantem a zároveň nejstarším občanem v letošním roce je pan Ladislav Zetík, který slaví 90 let. Pětaosmdesátiny slaví paní
Anna Adamíková, paní Marie Hrňová, paní Františka
Bazalová, pan Bohumil Kadara, pan Josef Valuch a pan
Bernard Zich. Osmdesátin dosáhl pan Jaromír Doležal,
pan František Bajaja a paní Jana Smětáková.
Součástí programu bylo vystoupení místní scholy. Pěkné melodie pohladily po duši a zpříjemnily nedělní odpoledne. Za krásné vystoupení byla děvčata odměněna potleskem. Tentokrát pobavil čtením povídek ze své knihy
Jdu slováckém krásným Jiří Jilík, při němž spoluobčané zavzpomínali na dobu svého mládí. Přítomní senioři
děkují panu starostovi a všem pořadatelům za příjemné
setkání a místostarostce Petře Valentové za vždy velmi
pěkné květinové dekorace.
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HUŠTĚNOVICE

Usnesení č. 14
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice,
konaného dne 12. 12. 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
12.09.2012 a kontrolu usnesení.
3) Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícímu
věcnému břemenu č.
103000896601 se společností E. ON
Česká Republika, s.r.o a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
4) Schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci
a správě technické mapy
obce a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
5) Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
6) Schvaluje přílohu č. 1 k sazebníku
poplatků OÚ Huštěnovice, který byl
schválen na VZ obce dne 15. 12.2011.
7) Schvaluje Rozpočtové opatření č.
9/2012
8) Schvaluje starostu Aleše Richtra,
jako osobu oprávněnou k úpravě závazných ukazatelů rozpočtu obce za
měsíc prosinec a k datu 31. 12.2012.
9) Schvaluje rozpočtové provizorium
na rok 2013.
10) Schvaluje pronájem nebytových
prostor o celkové výměře 178 m2
v kulturním domě za účelem ordinace dětského lékaře a pověřuje starostu
podpisem nájemní smlouvy.
11) Schvaluje smlouvu č. NK 25/2013
o nájmu vodohospodářského zařízení
a zajištění jeho provozu se společností Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
12) Schvaluje přílohu č. 2 k Nařízení
obce Huštěnovice č.1/2012, tržní řád.
13) Souhlasí se zařazením správního
území obce Huštěnovice do území

Minulý týden Ředitelství silnic a dálnic dokončilo opravu vozovky kolem bytovek a farmy. Naše obec se na opravě ﬁnančně
nijak nepodílela, vše bylo v režii ŘSD.

působnosti Integrované strategie území regionu Severní Chřiby a Pomoraví na období 2014-2020 realizované
místní akční skupinou Severní Chřiby a Pomoraví a s přípravou ISÚ na
svém území.
14) Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 46499/1/2012 se
společností JMP Net, s.r.o. a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Aleš Richtr, starosta obce
Petra Valentová, místostarostka

Usnesení č. 15
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice,
konaného dne 29. 1. 2013
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 12. 12. 2012
a kontrolu usnesení.
3. a) schvaluje opravu komunikací

Oprava zatáčky u bytovek.
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Občané se naučili chodit na veřejná zasedání a řešit problémy společně. Ne proto, že by
svou účastí chtěli zastupitele „zlomit“ v jejich rozhodování, jak se někteří domnívají,
ale aby občané viděli jak rozhodují a konají ti, kterým dali ve volbách svůj hlas a kteří
je mají zastupovat.

využitých v roce 2011 pro objízdné
trasy při uzavírce silnice I/55 v obci
Huštěnovice dle návrhu ŘSD varianty č. 1 ze dne 28. 2. 2012 a pověřuje
starostu Aleše Richtra koordinací prací. /Oprava provedena ŘSD zdarma.
- poznámka ﬁnančního výboru/
b) pověřuje starostu Aleše Richtra
k jednání s projektantem ve věci zapracování opravy křižovatky u ulice
K Moravě směrem k ulici Náves v celkové ploše 660 m2 do projektové dokumentace „Ulice K Moravě – oprava
komunikace včetně chodníků“. Na základě vyčíslení rozpočtu opravy křižovatky projektantem bude zastupitelstvo obce jednat o dalším postupu.
Aleš Richtr, starosta obce
Hynek Pres, místostarosta

Usnesení č. 16
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce, konaného
dne 13. 3. 2013
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 29. 1. 2013.
3. schvaluje neinvestiční příspěvek
pro TJ SOKOL Huštěnovice ve výši
95.000 Kč. schvaluje neinvestiční pří-

4

spěvek činí pevnou
částku
za
obec ve výši 1.000 Kč za kalendářní
rok + 1 Kč na obyvatele za kalendářní
rok.
schvaluje členský příspěvek pro
Sdružení měst a obcí, kde členský příspěvek činí 0,50 Kč na obyvatele a
kalendářní rok.
4. schvaluje na základě § 84 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění rozpočet na rok 2013.
Příjmy ve výši 9.254.900 Kč, výdaje ve
výši 14.772.200 Kč (14.625.200 Kč jsou
výdaje dle vyvěšeného návrhu rozpočtu a jsou navýšeny o neinvestiční
příspěvky a členské příspěvky ve výši
147.000 Kč, dle již
schváleného
usnesení k bodu číslo 3). Financování
je ve výši 5.517.300 Kč, schodek rozpočtu bude kryt ze
zůstatku na
bankovním účtu obce u Komerční
banky, který k datu 11. 3. 2013 vykazoval zůstatek 13.099.338,65 Kč.
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 2013. Za
mimořádný výdaj se v tomto případě
považuje nutný výdaj na chod obce
v případě živelné pohromy či havarijního stavu majetku.
c) Rozpočtovým opatřením v případě daně z příjmu právnických osob
za obec Huštěnovice za rok 2012, ve
stejné výši na straně příjmů i na straně výdajů.
5. schvaluje nájemní smlouvu na
pronájem části domu služeb panu

spěvek pro ČČK Huštěnovice ve výši
5.000 Kč
schvaluje neinvestiční příspěvek pro
Římskokatolickou farnost Huštěnovice ve výši 20.000 Kč.
schvaluje neinvestiční příspěvek pro
Svaz včelařů ve výši 2.000 Kč.
schvaluje neinvestiční příspěvek pro
Záchrannou stanici volně žijících živočichů Buchlovice ve výši 1.000
Kč.
schvaluje neinvestiční příspěvek pro
Svaz tělesně postižených v ČR, pobočka v Uh. Hradišti, ve výši 1.000 Kč.
schvaluje členský příspěvek pro Mikroregion Staroměstsko a Region Slovácko, kde členský příspěvek činí
10 Kč na obyvatele a kalendářní rok.
schvaluje členský příspěvek pro MAS
Severní Chřiby a Pomoraví, kde členský příspěvek činí 5 Kč na
obyvatele a kalendářní
rok.
schvaluje členský příspěvek pro
Sdružení obcí pro
rozvoj Baťova kanálu, kde členský
příspěvek činí 5 Kč
na
obyvatele
a kalendářní rok.
schvaluje členský příspěvek pro
Sdružení místních
samospráv
ČR,
kde členský pří- Oprava vpusti a nové napojení do kanalizace v Kvítkové ulici.
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Pracovník obecního úřadu Svatopluk Býček při jarních pracích

ing. Adamu Ondruchovi a pověřuje
starostu jejím podepsáním.
6. schvaluje pravidla pro zadávání veřejných zakázek.

Občané sledují průběh veřejného zasedání

7. neschvaluje starostovi Aleši
Richtrovi, na základě § 79 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, proplacení
zůstatku nevyčerpané řádné

dovolené roku 2012 v délce 20 dnů.
8. schvaluje účetní závěrku obce Huštěnovice za rok 2012.
Aleš Richtr, starosta obce
Hynek Pres, místostarosta

68. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE
Ještě ráno 30. dubna bylo ve vesnici
německé vojsko, ale před Uherským
Hradištěm od Kunovic a Mařatic již
stála vítězná, osvobozující Rudá armáda a od Kostelan jí pomáhalo rumunské vojsko. Večer o půl sedmé
opustili poslední Němci vesnici. Ale
ještě kolem deváté hodiny se vrátili
a ukradli koně panu Vojtěškovi, Varmužovi, Chybíkovi, Smětákovi. Pak se
rozpoutal na Jankovicích děsivý boj.
Němci přijeli s tanky, ale prchali před
přesilou partyzánů a Rumunů. Byla
to i pro naši vesnici děsivá noc plná
dunění děl, štěkání kulometů, dokola
byla obloha v jednom plameni. O půlnoci padla na vesnici, v níž nikdo ani
oka nezamhouřil, záře. Němci zapálili
sklad dříví a pilu na Velehradě, vyházeli všechny mosty, zničili elektrické
a telefonní zařízení, trať a nádraží od
Břeclavi až k Tlumačovu.

V tu hroznou noc pan Neoral pohlédl na starý dřevěný kříž před domem a slíbil, že postaví nový kříž,
když bude naše vesnice zachráněna od
pohromy. Ráno 1. května 1945 bylo
hrobové ticho. Navečer se rozpoutal boj o Spytihněv a Napajedla, ale
k nám nepadl ani jeden náboj, nebyl
zničen ani jeden dům, nebyla prolita
ani kapka krve.
Berme tento kříž jako součást
osvobození obce ve 2. světové válce.
Rodina Neoralova jej nechala vybudovat v srpnu 1946. V předvečer výročí
osvobození Huštěnovic kronikářka
besedovala s žáky místní školy nad
nalezenými dokumenty, které byly
pod křížem uloženy přes šedesát let.
Besedy se zúčastnil rovněž starosta
Aleš Richtr. Potom se všichni odebrali
ke kříži, kde starosta pronesl krátký
proslov a byla položena kytice květů.

Kříž byl v roce 2010 zrestaurován,
za přispění dotace z Fondu kultury
Zlínského kraje. Při opravě byly pod
křížem nalezeny dokumenty, z nichž
je čerpáno výše uvedené.
Alena Bazalová

HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2012
Rozpočet byl schválen dne 8. 2. 2012 usnesením č. 8 V průběhu roku bylo provedeno 17 změn rozpočna veřejném zasedání zastupitelstva obce.
tu, z toho bylo 10 rozpočtových opatření a 7 změn
rozpisu rozpočtu. Rozpočet po všech změnách a dle
- rozpočtové příjmy
8.331.000,00 Kč
skutečného plnění k datu 31. 12. 2012 byl:
- rozpočtové výdaje
15.424.000,00 Kč
- schodek rozpočtu
7.093.000,00 Kč
- rozpočtové příjmy
9.659.755,76 Kč
- rozpočtové výdaje
13.185.701,32 Kč
- schodek rozpočtu
3.525.945,56 Kč
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OBEC HUŠTĚNOVICE POSKYTLA V ROCE 2012 TYTO NEINVESTIČNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY
1.468.000 Kč
90.000 Kč
100.000 Kč
15.000 Kč
2.000 Kč
8.000 Kč
9.000 Kč
1.000 Kč
40.000 Kč
1.733. 000 Kč

příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Huštěnovice
na opravu fasády budovy fary
TJ Sokol Huštěnovice
MS ČČK Huštěnovice
Svaz včelařů Traplice
narozeným dětem při vítání občánků v obci
žákům 1. třídy při zahájení školní docházky v Základní škole Huštěnovice
Centrum pro zdravotně postižené v Uherském Hradišti
SDH Babice
celkem bylo poskytnuto

OBEC HUŠTĚNOVICE OBDRŽELA V ROCE 2012 TYTO NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY A DARY
23.200 Kč
20.000 Kč
5.000 Kč
540.994,95 Kč
10.000 Kč
599.194,95 Kč

dotace na volby do Zastupitelstva Zlínského kraje
dotace na knihovnu od Města Uherské Hradiště
dar od Nadace Děti-kultura-sport na výstavu obrazů rodáka obce Antonína Sládka
dotace od SFŽP a MŽP na revitalizaci krajiny v obci
dar od Krajského úřadu Zlínského kraje za 1. místo v soutěži o nejlepší webové stránky obce
„Zlatý erb“
celkem jsme obdrželi

STAV MAJETKU OBCE K 31. 12. 2012
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
pozemky
kulturní předměty
stavby
samostatné věci a soubory movitých věcí
drobný dlouhodobý hmotný majetek
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
ostatní dlouhodobý ﬁnanční majetek
ceniny13.285,00 Kč
základní běžné účty územně samosprávných celků
běžné účty fondů územně samosprávných celků
státní dluhopisy
majetek celkem

87.657,30 Kč
529.800,00 Kč
5.821.552,64 Kč
64.600,00 Kč
44.429.457,50 Kč
1.716.001,70 Kč
1.555.585,72 Kč
877.646,90 Kč
4.844.000,00 Kč
12.063.782,77 Kč
40.921,04 Kč
4.750.000,00 Kč
76.794.290,57 Kč

Rozkvetlá jarní náves
sv. Jana Nepomuckého

se

sochou

Obec Huštěnovice od roku 2009 vybudovala v obci tři větve kanalizační
stoky A8- Chaloupky, A10 - Předbraní, A11 - ulice K Moravě, které jsou
v majetku obce Huštěnovice. Provoz
kanalizace v obci zajišťuje společnost
SVaK a.s.
Rekonstrukci kanalizace v Moravní
ulici provedla ﬁrma Drivestone, a. s.
Praha v loňském roce. Celá rekonstrukce stála 4 100 000 Kč. Všech
devět zastupitelů zvedlo ruku pro ﬁnancování z obecní pokladny.
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ROZPOČET OBCE NA ROK 2013

/Schodkový rozpočet schválilo osm zastupitelů, jeden byl omluven. 4.750.000 Kč je uloženo na pětiletý státní dluhopis s výnosem cca 1.100.000 Kč za pět let, čili na účtech obce bylo
k datu 11. 4. 2013 celkem 18.328.777,65 Kč. Poznámka ﬁnančního výboru/
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Úhrada za odebranou vodu v roce 2013

Úhrada za odebranou vodu se provádí formou dvou složek, pevné složky a pohyblivé složky.
Pevná složka
první splátka při výběru vody k datu 13. 5. 2013 ve výši
49,40Kč za měsíce 1-5/2013
druhá splátka při výběru vody k datu 14. 10. 2013 ve výši
69,16Kč za měsíce 6-12/2013
Pohyblivá složka ceny vodného závisí na množství odebrané vody, cena za 1m3 odebrané vody je od 1. 1. 2013
stanovena ve výši 22,68Kč, za měsíc listopad a prosinec
2012 ve výši 21,80Kč včetně DPH.
Množství spotřebované vody se bude v roce 2013 opět
zapisovat a platit ve dvou etapách.
I.etapa
13.-15. 5. 2013 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.
20. 5. - 10. 6. 2013 úhrada za vodné v hotovosti v kanceláři OÚ v Huštěnovicích, pondělí a středa 7 – 17 hod.
II.etapa
14.-16. 10. 2013 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.
21. 10 - 11. 11. 2013 úhrada za vodné v hotovosti
v kanceláři OÚ v Huštěnovicích, pondělí a středa 7 – 17
hod.

Poplatek za odvoz odpadu

Místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2013 dle obecně závazné vyhlášky
č.1/2012 je splatný do 30. září 2013. Poplatek lze uhradit
jednorázově nebo formou dvou splátek. První splátka ve
výši 250 Kč byla splatná k datu 31. března 2013. Zbývající
část ve výši 250 Kč nebo celý poplatek ve výši 500 Kč tak
musí být uhrazen nejpozději 30. září 2013. Poplatek za
osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu a kalendářní
rok je 500 Kč. Od roku 2013, na základě změny zákona,
jsou poplatníky také cizinci vyjmenovaní ve výše uvedené
obecně závazné vyhlášce a dále fyzické osoby, které mají
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
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
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úřadu doručeny vždy do data splatnosti poplatku.
Poskytnutí úlevy ve výši 200 Kč náleží dětem do tří let
věku (v roce, kdy dítě dovrší věku tří let, mu ještě náleží
úleva ve výši 200 Kč) a občanům nad 80 let (úleva ve výši
200 Kč se těmto občanům poskytuje až od kalendářního
roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém dovršili 80 let).

Na svátek Tří králů obcházely dvě skupinky dětí letošní Tříkrálovou sbírku naší obcí, která vynesla 18.630 Kč. Poděkování
patří dětem, paní Radmile Tomáštíkové a ing. Josefu Slezákovi, kteří je doprovázeli a všem štědrým dárcům.

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 do 17 hodin.
VŠEM, KTEŘÍ POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
JIŽ ZAPLATILI, DĚKUJEME. OSTATNÍ PROSÍME,
ABY POPLATKY ZAPLATILI NEJPOZDĚJI K VÝŠE
UVEDENÝM DATŮM SPLATNOSTI.
v roce 2012 obec za odvoz a likvidaci odpadu
zaplatila ............................................................669.805,00 Kč
v roce 2012 bylo vybráno od občanů za místní poplatek,
za uložení odpadu na sběrném místě a získáno za zpětný
odběr odpadu ...................................................515.566,00 Kč
rozdíl, který obec doplácela z rozpočtu ........154.239,00 Kč

Poplatek za psa

Místní poplatek za psa je splatný nejpozději do 31.5.2013.
Tento poplatek lze hradit pouze jednorázově ve výši 60 Kč
za jednoho psa.
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Provozní doba sběrného dvora

Středa
15 - 17 hod.
Sobota
9 - 11 hod.
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 možné tuto službu objednat včetně dopravy na
telefonním čísle 572 552 062.
V letošním roce Fašank připravili společně hasiči a TJ SOKOL.

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 do 17 hodin

Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů přestěhováno
Od 2. 4. 2013 bylo oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů přestěhováno do ulice Protzkarova 33
(nad Hradišťankou).

Sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku
použitého ošacení, letního a zimního oblečení, lůžkovin,
prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, domácích potřeb, vatovaných přikrývek, polštářů, dek, obuvi, hraček.
Sbírka se uskuteční na Obecním úřadě v Huštěnovicích
v týdnu od 27. do 31. května 2013, v pondělí a ve středu
od 7 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 7 do 15 hodin
a v pátek od 7 do 13 hodin. Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Sběr nebezpečného odpadu

Předběžné termíny veřejného zasedání

Středa 12. 6. 2013 začátek v 19 hodin
Středa 11. 9. 2013 začátek v 19 hodin
Středa 11. 12. 2013 začátek v 18 hodin
Termín veřejného zasedání bude včas uveden na úřední
desce obce a webových stránkách. Je možné, že se ještě
změní.

VÝSTAVA OBRAZŮ JINDŘICHA PETRUCHY
Po úspěšné výstavě obrazů akademického malíře
Antonína Sládka připravujeme výstavu obrazů huštěnovského občana Jindřicha Petruchy. Žádáme občany,
kteří by byli ochotni zapůjčit nám obraz od pana Petruchy, ať se přihlásí na OÚ. Vernisáž výstavy bude 26.
října 2013 a výstava potrvá do hodů.

90. VÝROČÍ KATEŘINSKÝCH HODŮ S PRÁVEM
Deset let uplynulo jako voda, kdy jsme vítali všechny žijící stárky a kdy se křtila knížečka Slovácké kateřinské hody s právem v Huštěnovicích. Na letošní rok
připadá 90. výročí Kateřinských hodů s právem. 16.
listopadu opět všichni žijící stárci a stárky budou přijati starostou Alešem Richtrem v obřadní síni obecního úřadu.

Další sběr nebezpečného odpadu v letošním roce se
koná ve čtvrtek 3. října 2013 v době od 16 do 17 hodin ve
dvoře kulturního domu. 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.

Pracovní doba na obecním úřadu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7 – 17.00 hod.
7 – 15.00 hod.
7 – 17.00 hod.
7 – 15.00 hod.
7 – 13.30 hod.

přest.
přest.
přest.
přest.
přest.

12 -12.30 hod.
12 - 12.30 hod.
12 -12.30 hod.
12 - 12.30 hod.
11 - 11.30 hod.

Žádáme občany, aby chodili vyřizovat běžné záležitosti
pouze v úřední dny a to v pondělí a ve středu.

Místostarostka Petra Valentová v muzeu přivítala cyklisty
u příležitosti zahájení cyklosezóny na Baťově kanálu.
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE LETOŠNÍHO ROKU
Vítání občánků
4. 5. 2013
OÚ
Kurz první pomoci
4. 5. 2013
ČČK
Putovní výstava - Matka Vojtěcha
5. 5. 2013
OÚ, Farnost
Velký Meder - zájezd
11. 5. 2013
ČČK
Výstava autogramů osobností
12. 5. 2013
Muzeum
Setkání seniorů I.
12. 5. 2013
Muzeum
Knižní burza
květen
Knihovna
Farní pouť do Sloupu
25. 5. 2013
Farnost
Setkání seniorů II.
2. 6. 2013
Muzeum
Pasování nových čtenářů
6. 6. 2013
Knihovna
Kurz první pomoci
8. 6. 2013
ČČK
Střípky jednoho šk. roku - výstava
9. 6. 2013
ZŠ a MŠ
Setkání rodáků a jubilantů
22. 6. 2013
OÚ, Muzeum
Setkání seniorů III.
7. 7. 2013
Muzeum
Setkání seniorů IV.
11. 8. 2013
Muzeum
Zájezd pro seniory
srpen - září
OÚ, Muzeum
Táborový oheň na ukončení prázdnin 30. 8. 2013
OÚ, ZŠ a MŠ
Setkání seniorů V.
1. 9. 2013
Muzeum
Slavnosti vína a památek UH
7. 9. 2013
OÚ
Košt burčáku
14. 9. 2013
Muzeum
Zájezd - strašidelný zámek
28. 9. 2013
TJ SOKOL, ODS
125. výročí školy - výstava
13. 10. 2013
ZŠ a MŠ
Vznik ČSR - lampionový průvod
25. 10. 2013
OÚ
Výstava obrazů J. Petruchy
26. 10. 2013
OÚ
Kateřinské hody - 90. výročí
16. 11. 2013
Chasa
Výroba vánočních dárků - děti
21. 11. 2013
Knihovna
Dozvuky hodů
23. 11. 2013
Chasa
Vánoční dílničky
7. 12. 2013
ČČK
Mikulášská nadílka
1. 12. 2013
OÚ
Ten vánoční čas
4. 12. 2013
Knihovna
Vánoční koncert - Šohajka
14. 12. 2013
OÚ
Vánoční jarmark s betlémem
15. 12. 2013
Muzeum
Košt slivovice
26. 12. 2013
TJ SOKOL, OÚ
Silvestrovské setkání
31. 12. 2013
OÚ
Termíny se mohou ještě změnit. Sledujte web nebo informační skříňku OÚ.
Uzávěrka podzimního vydání Huštěnovského zpravodaje 15. 10. 2013.

Výstava vín. Letošní výstavu vín hodnotím velice pozitivně. Vína, která jsme mohli
ochutnat, byla opravdu moc dobrá, stejně jako vína v doprovodné akci s názvem Putování za vínem, v letošním roce po Mikulovské podoblasti. Také mě těší narůstající zájem
místních o výstavu, kterou pořádáme hlavně pro ně.
Milan Dvořáček
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ZMĚNY STAVEBNÍHO
ZÁKONA
Prvního ledna letošního roku vstoupila v platnost novelizace stavebního
zákona. Jaké změny přináší drobným
stavebníkům? Především v tom, že
některé stavební záměry nevyžadují žádné opatření stavebního úřadu.
Vlastníky rodinných domů bude jistě
zajímat, že žádné „povolení“ nevyžadují skleníky, „drobné stavby“ a bazény, ale pouze při splnění všech podmínek uvedených ve stavebním zákoně.
Skleník musí být do 40 m2 zastavěné
plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od
hranice pozemku, bez podsklepení.
„Drobnou stavbou“ je myšlena stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m
výšky s jedním nadzemním podlažím,
podsklepená nejvýše do hloubky 3 m
na pozemku rodinného domu nebo
stavby pro rodinnou rekreaci, která
souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo
rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek
nebo výbušnin, nejedná se o jaderné
zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně
plánovací dokumentací, je umísťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m,
plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění
bude nejméně 50 % z celkové plochy
pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.
Bazén musí být do 40 m2 zastavěné
plochy na pozemku rodinného domu
nebo stavby pro rodinnou rekreaci
v zastavěném území, umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od
hranice pozemku.
Informace o územním plánu obce
je možné získat na obecním či stavebním úřadě, i na jejich webových
stránkách. Pokud chceme „drobnou
stavbu“ umístit méně než 2 m od hranice pozemku, vyžaduje tzv. „územní souhlas“ jak to vyžadoval stavební
zákon před novelizací, bez ohledu na
vzdálenost od hranice.
Změn stavebního zákona je samozřejmě mnohem víc, jednotlivé stavební záměry a jejich konkrétní řešení
je proto dobré konzultovat se stavebním úřadem.
Ing. Helena Štolhoferová
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VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ
Kočárky a hračky zaplnily v lednu na dva týdny náš kulturní dům. Slavnostního zahájení výstavy historických kočárků z let 1890 až 2000 se ujal starosta Aleš Richtr, o kulturní vystoupení se postarala vnoučata sběratelky Marie
Václavínkové z Otrokovic. Také se podruhé na veřejnosti
představila místní schola, pod vedením paní Staňky Vaňkové. Návštěvníků přišlo hned první den spousta. A měli
se na co dívat a zavzpomínat na své dětství.
Místostarostka Petra Valentová přišla s nápadem, připravit doprovodný program během týdne. A ve čtvrtek se
začal sál kulturního domu zaplňovat návštěvníky a školními dětmi. A kdože nás to navštívil? Handicapované děti ze
Základní a mateřské školy speciální z Uherského Hradiště,
které dokázaly, že když se chce, tak se zvládne i nemožné.
Krojované malé tanečníky a tanečnice doprovázela cimbálová muzika studentů SŠPHZ z Uherského Hradiště a moc

Během výstavy kočárky obsadily „živé panenky“.

Sběratelka Marie Václavínková při vernisáži výstavy

jim to slušelo. Všichni přítomní viděli také ukázku muzikoterapie. Bubny se rozezněly celým sálem a tady jim přišli
na pomoc žáci huštěnovské základní školy. A bylo veselo.
To jsme ovšem netušili, co přijde na závěr. Rozevřela se
opona a byli jsme na horách. Za tónů písničky Sladké mámení, chvíle závratí, ..... v obecenstvu ukápla i slzička nejen radosti, ale i dojetí. V tento den zavítali na výstavu také
klienti Denního centra sv. Ludmily Charity v Uherském
Hradišti. Finanční výtěžek z dobrovolného vstupného byl
předán dětem do jejich školičky.
Výstava trvala dva týdny. Zavítali k nám návštěvníci například z Olomouce, z Vizovic, Brna, krátký videozáznam
natáčela Televize Slovácko a TV NOE. Výstava skončila s pocitem uspokojení, radosti, že jsme mohli připravit
krásné vzpomínání pro mnohé z nás.
Muzejní spolek

VÁNOČNÍ JARMARK S BETLÉMEM
Podruhé muzejní spolek připravil prodejní vánoční
jarmark před muzeem a v životní velikosti betlém.
Starosta Aleš Richtr zajistil živá zvířátka, která jsou
vždy atrakcí pro děti. V programu vystoupil folklorní soubor Marenka, děti ze základní a mateřské školy
a místní schola. V interieru muzea probíhalo rukodělné předvádění řemeslníků a výstava betlémů. Ve
druhém ročníku jarmarku se nám podařilo zvýšit
i počet stánkařů s vánočními výrobky. Díky svařáku
a punči nebylo nikomu zima.

LYŽOVÁNÍ NA KOHÚTCE
V sobotu 15. února 2013 uspořádal Obecní úřad Huštěnovice pro milovníky zimních sportů lyžařský zájezd
na Kohútku. Téměř padesát místních i přespolních vyznavačů tohoto zimního sportu celý sobotní den sjíždě-

lo upravené svahy lyžařského areálu na Kohútce. Přestože počasí nebylo právě ideální, žádná jasná obloha zalitá
sluncem, ale hustá mlha, akce se vydařila a setkala se
s ohlasem všech zúčastněných.
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PŘIPOMEŇME SI AKCE Z KONCE LOŇSKÉHO ROKU
Mikulášská
nadílka
Loni Mikuláš, anděl a čert přijel na
koňském
povoze
z dolního konce před
obecní úřad, kde už
byl rozsvícený vánoční strom a okolo
něj plno dětí s rodiči a prarodiči. Od
Mikuláše každé dítě
dostalo za koledu
balíček se sladkostmi
a ovocem.

Obecní úřad nadělil dětem tříhodinové kouzelnické představení.

Mikulášská nadílka před OÚ

Na balónek štěstí psal starosta Aleš Richtr přáníčka dětí a ta pak
letěla k nebi.

Kouzelník vykouzlil kouzelné úsměvy

V prosinci v kulturním domě koncertovala dechová hudba Antonína Koníčka.
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NAŠI DOMÁCÍ MAZLÍČCI
Vážení občané, vzhledem k tomu,
že jsem byl ustanoven na další období
mysliveckým hospodářem a na základě několika stížností směřovaných na
obecní úřad v Huštěnovicích, věnuji
několik slov k problematice toulavých
psů.
Jak jsem již uvedl několik stížností, ať již písemných či ústních, nelze
je opomíjet a je třeba si uvědomit,
že toulaví mazlíčci či hlídači jsou pro
nás, ale především pro děti, potenciálním nebezpečím. Nemusím snad
zdůrazňovat, jak mohou být psi nebezpeční a nepředvídatelní
bez dohledu svého
vůdce a bez jakékoli poslušnosti. Sám
jsem podobný problém řešil se svým
německým ovčákem.
Věřím, že většinou
se jedná o poslušné
a oblíbené členy domácnosti, nicméně
nemusí to tak chápat
kolemjdoucí. Obec
Huštěnovice
nemá
zpracovanou žádnou
konkrétní vyhlášku,
kterou by byla řešena tato problematika,
proto by majitelé měli
zamezit ohrožení života a jiných škod.
Tedy každý pes by měl
být pod dohledem
svého vůdce a v případě agresivnějších jedinců je nutný
i náhubek. V případě toulavých či
neovladatelných mazlíčků v přírodě,
a to 200 m od obce, tuto problematiku
mohou již řešit myslivci, konkrétně
myslivecká stráž, případně myslivecký hospodář. Tito jsou oprávněni neovladatelného psa na místě utratit. Za
mého působení se v našem katastru
nemuselo nic podobného řešit a věřím, že v budoucnu ani nebude.
Samozřejmě chápu, že dle plemena
je třeba pejska občas vypustit a nechat proběhnout. Omezování by bylo
mnohdy proti jeho přirozenosti, jen je
třeba mít stále na mysli, že musí být
ovladatelný. V obci bych pejska moc
nepouštěl, obzvláště velká plemena už

jen svou velikostí budí dojem hrůzy
u některých lidí. Nikdo si nepřeje, aby
se řešil problém napadnutí psem. Toulavý pes může napadnout i jiná zvířata a to jak chovaná doma, či ve volné
přírodě. Škody na domácích zvířatech
jsou mnohdy zpočátku drobné záležitosti, které však v případě nevyrovnaných vztahů se sousedem mohou vést
až k nenávisti.
Co se týká volně žijící zvěře, připomínám, že se blíží červen - měsíc
myslivosti. V tuto dobu se rodí a líh-

ne největší množství mláďat a je třeba
tuto zvěř nechat v počátečním vývoji
v klidu a spíše si užívat rozmanitosti
přírody pouhým pozorováním.
Chápu, že někdy pejsek prostě
sběhne, to se stává, ale nemělo by to
být příliš pravidelné. V tom případě
je velmi důležité, aby byl pejsek označen známkou a mohl být navrácen
v případě odchycení majiteli. Označení a očkování je povinností každého
chovatele, protože už jen podezření na
vzteklinu vede k nepříjemným opatřením u pokousaného. Vzteklina je
tak závažné onemocnění, že v případě
zanedbání léčby dochází k úmrtí ve
velkých bolestech. Toto onemocnění
nelze podceňovat a pozor, vzteklinu

nemají jen lišky a psi, toto onemocnění bylo v dřívějších dobách v našem
okrese prokázáno např. i u srnce či
veverky.
Jak uvedený problém řešit? Pochopitelně je prvním krokem kontrola
oplocení a zamezení úniku. Osobně
jsem tento problém řešil zabudováním
elektrického plotu s elektronickým
obojkem. Toto řešení je velmi účinné.
Chápavý pes pochopí během několika
nácviků kde jsou jeho hranice (jak psa
zacvičit je uvedeno v balení el. obojku). Další zdlouhavější
způsob, jak psa odnaučit toulání i jiné neřesti,
je důsledný a bohužel
v případě tvrdohlavosti
psa i náročný výcvik.
Veškeré možnosti lze
prostudovat v odpovídající literatuře.
Obecně se dá říci, že
každý zlozvyk, který
se má odnaučit, musí
být spojen s přiměřeným trestem (okřiknutí, plácnutí – nikdy
rukou či vodítkem),
trest musí odpovídat
tvrdosti psa. To jsem
v rychlosti shrnul metodu přinucení k uposlechnutí (par forse).
Další výcvikovou metodou je místo přinucování odměňování,
což je sice velmi jemné
zacházení s pejskem,
nicméně nejméně účinné, protože pes
pak poslechne, jen když se mu bude
zrovna chtít. Ideální je osvědčená metoda cukru a biče, tedy uposlechnutí
- odměna, neuposlechnutí - trest.
Zdůrazňuji, že nikoho nenabádám
k týrání zvířat. U každého pejska je
nutno zvolit přesnou hranici trestu, protože někdy stačí opravdu jen
okřiknout, to vše určuje povaha a plemeno psa.
Závěrem všem chovatelům přeju spoustu krásných chvilek se svým
mazlíčkem, protože takovou věrnost,
oddanost či úctu, které se nám od nich
dostává, mnohdy chybí i mezi lidmi.
Ing. Jaroslav Králík Ph. D.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
www.hustenovice.cz/verejne-instituce/zakladni-skola/akce

Školní děti při pouštění draků

Okénko do základní školy
Čas neomylně směřuje kupředu a stačí letmý pohled do kalendáře, abychom zjistili, že se nezadržitelně blíží konec školního roku. Ten letošní byl spojen s určitými změnami, byl bohatý
na nejrůznější akce. Ohlédněme se tedy společně za osmi měsíci prožitými ve školních lavicích, a nejenom tam.
Na začátku školního roku došlo ke změně ve výuce cizích jazyků. Díky ﬁnančním prostředkům, které škola získala v rámci projektu „EU – peníze školám“, je možné vyučovat v tomto
školním roce anglický jazyk v každém ročníku samostatně.
V rámci realizace projektu byla vybudována nová počítačová
učebna, další zavádění moderních technologií bude probíhat
do konce letošního školního roku. Projekt zahrnuje též další
vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků,
přírodovědy a ICT. Cílem je zpestření, zkvalitnění a zvýšení
efektivity vyučovacího procesu tak, aby splňoval požadavky
„moderní školy“, školy, která nebude moderní pouze používáním moderních technologií, ale moderním a přitom lidským
přístupem vůbec.
Další změnou, která není na první pohled vidět, ale je slyšet,
je zavedení školního zvonění. Každý den nepřeslechnutelný
zvuk zvonku všem oznamuje začátek a konec vyučovací hodiny a příchod tolik očekávané přestávky. Je důležité, aby v dnešní uspěchané době děti přesně věděly, kdy je čas plnit si své
povinnosti a kdy je doba odpočinku.
Vidět jsou výsledky práce žáků. Ještě na podzim vyšlo první
číslo školního časopisu s názvem Duha, druhé, tentokrát jarní
číslo, se právě vytváří. Zájemcům je časopis k dispozici v základní škole. V předvánočním čase žáci vystupovali při rozsvěcování vánočního stromu a na vánočním jarmarku. Žákyně 4.
a 5. ročníku řešily v hodinách vlastivědy dva projekty – první
„Co víme o České republice“ shrnoval základní poznatky o naší
zemi, druhý „Putování časem“ byl zaměřen na historii. Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme, jak důležité v dnešní době
je, aby děti uměly plavat, zařazujeme již od prvního ročníku
v rámci předmětu tělesná výchova plavecký výcvik. Školáci tak
získávají základní plavecké dovednosti, ve kterých se postupně
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zdokonalují až do pátého ročníku. Výcvik probíhá od druhého pololetí pod vedením instruktorů plavání v Plavecké škole
v Uherském Hradišti. Zapojili jsme se též do mezinárodní soutěže „Matematický klokan“, která je organizována pro žáky základních škol s výjimkou prváčků. Zdařilé literární příspěvky
a výtvarné práce jsou zasílány do nejrůznějších soutěží v rámci
celé ČR. V únoru proběhl zápis dětí do prvního ročníku školního roku 2013/2014. K zápisu přišlo celkem 9 šikovných předškoláků.
Žáci absolvovali několik zajímavých besed a výukových programů, k nejúspěšnějším patřila „Muzikoterapie“. Jednalo se
o experimentování s hudbou, kdy došlo k propojení hudby,
pohybu a dramatických postupů. Zajímavý byl též výukový
program „Všechno lítá, co má peří“, který byl zaměřen na ekologickou výchovu. S velkým ohlasem se setkala i velikonoční
dílnička, kdy si žáci zdobili svoji vlastní kraslici.
Poslední dva měsíce, které nám zbývají do konce tohoto
školního roku, budou velmi hektické, neboť nás čeká spousta
akcí. V dubnu proběhl projektový den s názvem „Bezpečně na
kole“ – zásady bezpečné cyklistiky a základy poskytování první pomoci. V Amfíku v Popovicích navštívíme herní výstavu
„Učíme se hrou 2“, která je tentokrát zaměřena na stavebnice,
na Den Země budeme sázet stromy, pojedeme na školní výlet,
uskuteční se sběr starého papíru. Na konci školního roku bude
probíhat výstava dětských a žákovských prací, kterou pořádáme společně s mateřskou školou a měla by být prezentací všeho, co se nám podařilo dosáhnout. Výstava „Střípky jednoho
školního roku“ bude zahájena 9. června v budově Obecního
úřadu v Huštěnovicích.
Na závěr tohoto článku se přeneseme v čase až do školního
roku 2013/2014, kdy bude od 13. října probíhat v budově základní školy výstava u příležitosti 125. výročí založení školy
v Huštěnovicích. S přípravou této akce jsme začali již nyní.
Na úplný závěr bych chtěla touto cestou poděkovat všem,
kteří zachovávají základní škole a mateřské škole svoji přízeň
a bez jejichž pomoci, ochoty a spolupráce by nebylo možné celou řadu akcí realizovat.
Mgr. Jitka Šimíková, ředitelka ZŠ a MŠ

Jaro / 2013

Velikonoční dílnička ve škole

Muzikoterapie

V neděli 3. února se kulturní dům proměnil v „Ledové království“, do kterého
zavítali na maškarní karneval všichni piráti, námořníci, princezny, víly, sněhové vločky ...... Celé odpoledne se soutěžilo, závodilo, tancovalo. Se svým vystoupením nazvaným „Agentky FBI“ se představila děvčata z tanečního kroužku
z DDM Šikula Uherské Hradiště. Součástí programu bylo též losování bohaté
tomboly. Děkujeme všem rodičům, sponzorům a ČČK Huštěnovice, kteří přispěli svými dárky do tomboly.

Na své první, zatím jen pololetní, vysvědčení se těšili hlavně prvňáčci. Byli velice úspěšní a paní učitelka Jitka Polášková všem
předala vysvědčení se samými jedničkami. Také ve vyšších ročnících žáci převzali vysvědčení, někteří s úsměvem, někteří budou
muset v učení přidat.

31. ledna proběhla v naší škole Recitační soutěž.
Zúčastnili se všichni žáci. Do druhého kola, které
se konalo ve Starém Městě, postoupila samá děvčata - Aneta Hlaváčková, Simona Vavřiníková
za první skupinu a za druhou Natálie Habáňová
a Eliška Tomáštíková.

Do Sběrných surovin v Uherském Hradišti odevzdali žáci naší
školy 2 160 kg tiskovin a 180 kg obalového papíru. Každý kilogram jsme pečlivě vážili a zapisovali, abychom na závěr mohli
vyhlásit vítěze. Marek Slezák stanul na prvním místě s 246 kg,
druhý byl Josef Daňko s 217 kg a o třetí místo se podělili Daniel
Šmíd a Natálie Habáňová se 105 kg.
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Noc s Andersenem

Noc s Andersenem je projekt knihoven, který
má pomoci zatraktivnit četbu dětem. Děti nocují
v knihovně u příležitosti výročí narození dánského
pohádkáře, Hanse Christiana Andersena, které připadá na 2. dubna. Noc s Andersenem je noc, kdy se nechodí spát a čtou se pohádky. Akce se koná po celém
území ČR i v zahraničí, v knihovnách, školách a jiných institucích. V tomto roce se projektu zúčastnilo
433 škol, 536 knihoven a 59 jiných institucí.
Letos poprvé se Noc s Andersenem konala i v Základní škole v Huštěnovicích. Děti nejprve společně
navštívily výstavu pohádkových kostýmů na Zámku
Napajedla, poté nocovaly ve škole. Stačily jim k tomu
pouze spacáky, karimatky a chuť přenést se do říše
pohádek.
Mgr. Jitka Šimíková, ředitelka ZŠ a MŠ

Taková jsem

Jmenuji se Natálie Habáňová a bydlím v Huštěnovicích.
Chodím do 5. třídy. Mám dlouhé, blonďaté vlasy a modré
oči. Jsem upovídaná, drzá a otravná, ale za to jsem krásná.
Mám ráda zvířata a ovoce a zeleninu. Moje oblíbené jídlo
jsou kynuté knedlíky. Ráda jezdím na kole a na kolečkových bruslích. Ráda sedím u počítače nebo se dívám na
televizi.

Jaro

Já mám ráda jaro, protože se začíná oteplovat a všechno
kvete. Začínají se rodit mláďata a nemusíme se teple oblékat. Zvířátkům roste jarní srst, vidíváme je více než v zimě,
a mají dost potravy. Lidé více vycházejí z domů, všechno
kvete a voní květiny. Jezdíme na kole a na bruslích.

Noc s Andersenem

Tento rok se ve škole konala Noc s Andersenem. Ve
škole jsme se v televizi mohli dívat na Sněhovou královnu
nebo si vybarvit omalovánky. Každé dítě si doneslo svou
oblíbenou knížku. Před spaním nám paní učitelka z každé knížky kousek přečetla. Všichni jsme spali ve spacáku.
Moc se mi to líbilo.

Sněženka

Vytrvalá bylina dorůstající výšky 10-30 cm. Sněženku podsněžník najdeme v křovinách. Někdy se rostlina
nachází i na loukách. Roste ve vlhkých půdách. Sněženky kvetou v únoru a březnu. Všech čtrnáct druhů tohoto
rodu pochází z Evropy, Malé Asie a Kavkazu, kde také rostou. Sněženka podsněžník se hodí mezi keře a pod stromy
do mírného stínu.

Moje nejoblíbenější hračka

Když jsem byla malá, dostala jsem k prvnímu roku medvídka. Měl hnědé oči a celý hnědý kožíšek. Dala jsem mu
jméno Medvídek. Každý večer jsem s ním spala. Dostala
jsem ho od dědečka. Jednou jsem mu utrhla oko a ruku,
ale dnes už nic utrhlé nemá. Sedí v kapsičce na hračky.
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Snídaně ve škole - to byl zážitek
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
www.hustenovice.cz/verejné-instituce/materska-skola/fotogalerie

Stravování v naší školní jídelně

Mateřská škola je místo, kde se většinou děti prvně setkávají i s jinou úpravou pokrmů, než jsou zvyklé z domova.
Dalo by se říci, co rodina, to jiný jídelníček. A tak skloubit
„navyklé chutě“ dětí z domova s jídelníčkem školní jídelny
není vždy jednoduché. V mateřské škole děláme maximum
pro to, aby bylo jídlo pro děti zdravé a chutné. Hlavní podíl na výchově dětí ke zdraví a zdravé výživě však zůstává
na rodičích. Je proto na místě, aby právě rodiče pravidelně
sledovali náš jídelní lístek, motivovali děti ke konzumaci
možná méně oblíbených, ale důležitých pokrmů a v neposlední řadě také výběrem domácí stravy vhodně doplňovali nabídku školní jídelny. Zde se musí vařit dle výživových
norem pro děti předškolního a školního věku a jednotlivé
skupiny potravin jsou sledovány pomocí tzv. spotřebního
koše. Jídelníček je připravován tak, aby byly splněny požadavky příslušné vyhlášky a také dodržena patřičná vyváženost a pestrost pokrmů, kterou vypracovali odborníci pro
výživu. Strava, kterou dítě dostane ve školní jídelně, je výsledkem určitého kompromisu. Svůj názor na její skladbu
má vedoucí jídelny, která ji s kuchařkou sestavuje, jinak si
ji představuje stát, a jinak rodiče včetně dětí samotných.
Školní stravování je služba organizovaná a ﬁnančně dotovaná státem a ten si stanovuje poměrně přesná pravidla.
Obecné zmínky o školním stravování najdeme v zákoně
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ovšem
skutečnou alfou a omegou je vyhláška č. 107/2005 Sb.,
o školním stravování, která určuje, jak mají školní obědy
vypadat v praxi. Nepředstavuje nijak těžké nebo odborné
čtení a tak se s ní může seznámit každý rodič. Vyhláška
stanovuje dva základní požadavky:
• ﬁnanční limit na nákup potravin, z nichž bude oběd
připraven (resp. jeho rozmezí)
• průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin
na jeden oběd (tzv. spotřební koš)
Co je spotřební koš? Jde o určené dávky jednotlivých
druhů potravin, které by měl každý žák vzhledem k svému
věku konzumovat. Skládá se z deseti sledovaných skupin
potravin - masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, tuků,
cukrů, ovoce, zeleniny, brambor, luštěnin, které musí obsahovat v odpovídajícím množství strava dětí. Jelikož je
dodržování spotřebního koše povinné, musíme do jídelníčků zahrnovat i jídla méně oblíbená. Pěstovat v dětech
návyky ke zdravému životnímu stylu je pro nás, zaměstnance školních jídelen, práce nelehká. Obzvlášť když slýcháváme při ranním oblíbeném čtení jídelního lístku od
rodiče: „Čočka? Tu nemusíš jíst, já ji taky nejím.“ Celkem
úspěšně se nám daří vést děti k tomu, aby jedly většinu jídel. Mají současně právo odmítnout to, co jim nechutná.
Zásadně je nenutíme do jídla proti jejich vůli a pro „nejedlíky“se nám osvědčila metoda vhodné motivace a pozvolného ochutnávání. Z počátku se setkáváme s nedůvěrou
dětí v nový pokrm, pokud však jim ho opakovaně a nenásilně nabízíme, většinou nakonec ochutnají. Pouze opakovaným nenuceným kontaktem s neznámou potravinou
totiž můžeme oslabit nedůvěru z neznámé chuti a k tomu,

aby dítě potravinu přijalo za svou. Potřebuje dle odborníka
průměrně jedenáct takovýchto kontaktů.
Co říci závěrem. Snem každé školní jídelny je spokojený
a nasycený strávník. V dnešní době je to o to těžší, protože
na děti útočí fastfoody a jejich jazýčky jsou značně vybíravé. A proto žáček, který si jde po několikáté pro přídavek, je naší nejlepší odměnou. Jsme si vědomy, že nikdy
nemůžeme vyhovět všem strávníkům. Přesto buďme rádi
za školní stravování, které je v Česku zatím stále podporováno. Uvítáme, když jakékoliv připomínky ke stravování
budou směřovány přímo k nám do jídelny. Můžete využít

Ochutnávka pomazánek ze školní jídelny

telefonu, mailu, osobní komunikace. Neuzavíráme se žádné diskuzi, rádi přijmeme každou připomínku či námět.
Chceme, aby dětem v jídelně chutnalo a zároveň jim chceme nabídnout v rámci možností jen to nejlepší pro jejich
zdraví.
Jarmila Lačňáková, vedoucí školní jídelny

Základní škola a mateřská škola
Huštěnovice
připravuje v obřadní síni OÚ

od 9. do 22. června výstavu
Střípky jednoho školního roku.
Procházka jedním školním rokem v základní
a mateřské škole.
Na širokou veřejnost se těší žáci místní školy.
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VÍTÁNÍ JARA
Ve středu 20. března proběhlo v Mateřské škole Huštěnovice společné velikonoční tvoření rodičů s dětmi,
spojené s ochutnávkou pomazánek připravovaných
v naší školní jídelně. Paní učitelky připravily pro inspiraci ukázky výrobků, šablony a potřebný materiál.
Všichni pracovali se zaujetím, každý si odnesl několik
výrobků. Děkujeme rodičům, kteří si našli na společnou práci volnou chvilku - radost jejich dětí určitě za
to stála.
Věra Veselá, učitelka MŠ

PLAVECKÝ VÝCVIK

Po dobrých zkušenostech z předcházejících let i letos
absolvují děti ze základní a mateřské školy plaveckou
výuku v bazénu v Uh. Hradišti. Děti z mateřské školky
se přestaly vody bát, začátečníci se zdokonalili a dobří
plavci ještě zlepšili. A hlavně mají ve vodě hodně zábavy i užitečného pohybu.

MŠ dílnička - velikonoční tvoření rodičů s dětmi

Děti si vyzkoušely, jaké je to být kouzelníkem

Maškarní karneval je pro děti vždy velkou zábavou

Děti z mateřinky několikrát za rok navštěvují knihovnu, kde si
nejen čtou a povídají o knížkách, ale také rády malují.

Jednou za dva měsíce se předškoláci seznamují se školou než zasednou do lavic. Pracuje s nimi paní učitelka Jitka Polášková.
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KNIHOVNA
www.knihovnahustenovice.webk.cz

Předvánoční tvoření v knihovně

V knihovně se pořád něco děje. Možná jste to postřehli, možná ne. Pro ty, co o naší činnosti ještě neví, trošku se
připomeneme. Plán akcí se připravuje vždy od září do června, což je školní rok. Pro žáky základní školy, ale i pro děti
z mateřské školky je připraveno během školního roku několik akcí. Ať je to beseda o spisovatelích, ilustrátorech nebo
nějaká soutěž.
V říjnu, kdy je Týden knihoven, se besedovalo a zpívalo.
16. listopadu jsme zahájili předvánoční tvoření malovanými
hrníčky na vánoční jarmark a jeden malovaný hrníček s vánočním motivem si děti odnesly domů. Povedly se nám,
protože se všechny před muzeem prodaly. O týden později
děti přišly do knihovny se svými maminkami s válečkem, vykrajovátky a dobrou náladou. Tam už čekala paní místostarostka Petra Valentová s perníkovým těstem. Protože toto
musí být „odpočinuté“. Vykrajovali jsme postavičky do betléma, pekli a provoněný byl celý obecní úřad. Potom přišlo
na zdobení a na ochutnávání. Z hotových 156 perníčků byl
seskládán betlém a byl vystavený při jarmarku před muzeem.
Nakonec si na perníčcích pochutnaly děti v mateřské školce.
Vánoční cukroví, pečený čaj a spoustu povídání o Vánocích si pochvalovaly ženy, které se sešly v knihovně první
prosincový čtvrtek. I ve vánočním shonu si našly čas k pěknému posezení při svíčkách a na chviličku si přisedl také starosta Aleš Richtr.
V lednu byla připravena pro žáky místní školy beseda o ilustrátoru a tvůrci animovaných ﬁlmů Radku Pilařovi. Hlavně
o postavičce z roku 1965, chlapci Večerníčkovi s čepicí z novin. V roce 1966 začal Radek Pilař spolupracovat s Václavem
Čtvrtkem na animovaném seriálu O loupežníku Rumcajsovi
a o těchto dvou postavičkách byla beseda.
Nejen hra, ale hlavně čtení je náplní knihovny. Na začátku
školního roku byla vyhlášená soutěž o nejpilnějšího dětského čtenáře s názvem Květinové čtení. Za každou přečtenou
knížku na nástěnce v knihovně u jména čtenáře se objeví
květinka. Nejpilnější čtenáře čeká v červnu odměna a současně s vyhodnocením proběhne Pasování čtenářů. To nám
naši prvňáčci předvedou, jak se naučili číst a dostanou čtenářský průkaz.
Do knihovny chodí také děti z mateřské školky. Povídáme
si o knížkách, přečteme si pohádku, zazpíváme si, něco namalujeme a nakonec si vypůjčí knížku, kterou jim paní uči-

Zdobení 156 perníčků zaměstnalo nejen Andrejku, Helenku
a Anežku.

telky čtou před spaním ve školce.
Také pro dospělé čtenáře je k vypůjčení spousta knih. Interiér knihovny je částečně vybaven novým nábytkem. Je jen
na Vás čtenářích, jestli knihovnu navštívíte. Více si můžete
přečíst na webových stránkách knihovny.
• Výpůjční doba každé pondělí od 15 do 18.30 hodin. V době školních prázdnin je knihovna uzavřena.
• Registrace čtenářů, půjčování knih a časopisů je zdarma.
• Půjčujeme knihy z fondu naší knihovny. Knihy se půjčují
na 1 měsíc, kdo potřebuje knihu déle, přijde si domluvit
prodloužení.
• Půjčujeme knihy z výměnného fondu Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana. Knihy z výměnného fondu se
zapůjčují do naší knihovny na dobu 6 měsíců, výpůjční
doba pro tyto tituly je pouze 1 měsíc.
• Katalog ON-LINE - pro lepší vyhledávání knih
• Internet - veřejně přístupný. K dispozici je 1 PC a tiskárna.
• Kniha do domu – druhým rokem funguje služba pro
přestárlé spoluobčany. Pro někoho může být cesta do
knihovny obtížná. Víte o někom? Řekněte nám to. Nabízíme možnost donést knihu do domu.
• Dětský koutek - omalovánky a hry pro děti
Těším se na malé i velké čtenáře,
knihovnice Marie Hoferková

Prvňáčci při návštěvě knihovny a pro některého to bylo první seznámení se s ní.

19

HUŠTĚNOVSKÝ
ZPRAVODAJ

Jarní prázdniny v knihovně
Už třetím rokem mají děti možnost trávit jarní prázdniny v knihovně. Ne všechny odjíždí na hory nebo
k babičce. V pondělí jsme měli napilno, protože opět
místostarostka Petra Valentová přišla s vykynutým a voňavým těstem. Blížily se Velikonoce, tak jsme si vyzkoušeli pečení beránka. Nejen děvčata, ale také Dan a Marek
plnili kousky těsta džemem, někteří jej měli až za ušima.
Tělíčko z Honzíkových buchet, hlavička, nohy a růžky
a ještě posypat mandlemi, perůtkou potřít máslem a šup
do trouby. Ze zbylého těsta ještě vyšel věneček a než se
všechno upeklo, děti stihly něco namalovat. Jenže byly
tak nedočkavé, že moc tomu nedaly. Jen malou chviličku
Beránek čeká jen na upečení

ležel nazdobený beránek v jedlé trávě. A už se děti dělily
o voňavé kousky a je jasné, že musely vzít domů na ochutnání. Ochutnat zanesly děti také panu starostovi. „Mamince a babičce beránek moc chutnal“, řekla nám druhý den
Zuzanka. Linda na oplátku přinesla od babičky, u které
byla na prázdninách, mrkvové šátečky a k těm pan starosta
ještě přinesl další sladké pohoštění.
Druhý den knihovnice Marie Hoferková měla pro děti
připravené dřevěné šablonky, které děti malovaly, různé
soutěže a mnohé další. Zábava se jim líbila, ale prý to pečení bylo lepší.
Jsme rády, že jsme alespoň dva prázdninové dny děti zabavily. Pokud se najdou ochotné maminky nebo babičky
nám pomoci, připravíme příště program třeba na celý týden.

Deti přinesly ochutnat i panu starostovi

FARNOST
www.farhustenovice.webnode.com
Historie pohřebiště
„Bože, co je to za zahrádku, z níž jde večer tolik světla? Lidé
tu zapálili svíčky a vzpomínají na ty, které měli rádi. Kolik lidí
už tady leží, co jsem znal. Jestli i k mému, až jednou - a zas tak
dlouho to trvat nebude - přijde někdo aspoň malou svíčičku zapálit ...“ /Z knížky Jdu Slováckém krásným II, od Jiřího Jilíka./
Zřízení hřbitova v Huštěnovicích bylo schváleno
22. června 1884, pozemky věnovali místní občané. Tehdejší
dřevěnou ohradu ještě téhož roku provedl stavitel Josef Šaňák
z Uh. Hradiště nákladem 700 zl. Do té doby se pohřbívalo ve
Starém Městě.
Budova márnice byla postavená až v roce 1949. Časem procházela stavebními úpravami, ale ty starší nejsou
v kronikách zachyceny. V roce 2008 byla vyměněna střešní
krytina, v roce 2011 byl proveden nátěr zdiva budovy a vyměněna okna, následující rok dveře a vodárna. Dnes slouží jako
technické zázemí pro správce hřbitova.
V roce 2004, za starosty Františka Čevely, proběhla velká
rekonstrukce pohřebiště, kterou prováděla ﬁrma Stavebniny
Kodrla. Bylo provedeno předláždění hlavních chodníků novou
dlažbou a aby se stará neskladovala, pokládala se tak, že vznikly boční dlážděné chodníky v konečném stavu. Byly položeny
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kabely pro stožáry osvětlení a souběžně rozvod vody. Odstavná
plocha pro kontejnery byla vydlážděna, upraven terén a výsadba
nové zeleně provedena. Levá boční brána byla zazděna bílou cihlou a nyní je tam velký dřevěný kříž. Celková rekonstrukce přišla
obec na 1.160.000 korun
V roce 1987 byl v pravé části hřbitova založen urnový háj
s třiceti místy. V roce 2011 byl rozšířen o dalších 24 míst a byl
prodloužen chodník k urnovým místům. V tomtéž roce bylo

Hřbitov ještě s dřevěným oplocením
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opraveno cihlové oplocení a nainstalované odpadkové koše.
Byla zrekonstruovaná vstupní brána na hřbitov, nově omítnuta, železné části nově natřeny. Finanční náklad činil 90 tisíc korun. V loňském roce byl v pravé části hřbitova vybudován nový
chodník. Na těchto pracích se podílel správce hřbitova Jaroslav
Sucháň, František Vaverka, Svatopluk Býček a Miroslav Kryška.
Hrobníkem byl pan František Tomeček, František Havala, Jan
Říha, František Ondrašík. Od roku 1987 práci hrobníka převzal
Jaroslav Sucháň, kterému pomáhal Miroslav Hruboš a František
Vaverka. V roce 1999 se stal Jaroslav Sucháň správcem hřbitova,
který rovněž udržuje hroby kněží. Místo posledního odpočinku
je pěkně upravené, čisté.
Na huštěnovském hřbitově je evidováno 315 hrobových
míst, z toho pouze jeden jednohrob, ostatní jsou dvojhroby,
jedna hrobka. V současné době je možné přidat dalších 38 hrobových míst, tj. po 19 místech na každé straně nového chodníku.
Rozptylové místo u nás není. Hroby jsou pronajímány obecním
úřadem na dobu deseti let, s poplatkem 600 Kč na celou dobu.
Několik hrobů si občané koupili ještě za života.
Před hřbitovem do roku 2008 byly vzrostlé lípy, tyto ale musely být vykáceny z bezpečnostních důvodů. Je připraven projekt
na parkoviště a chodník od Vojtkového ke hřbitovu a letos by
akce měla být hotova.
V roce 1917, na popud starosty obce Jana Býčka z čp. 11, byla
vyhlášena sbírka na Pomník obětem z 1. světové války. Svěcení kamenného Pomníku padlých hrdinů se konalo 20. května
1923. Zhotovil jej akademický sochař Julius Pelikán z Olomouce
za třináct tisíc korun, také za přispění obce. Stojí v čele hřbitova a znázorňuje klečící matku s dítětem pod křížem. V roce

1966 byl pomník opraven. Další opravy se pomník dočkal v roce 2007. Restaurování provedla ﬁrma Kámen Zdeněk Habáň.
V dolní části se nachází deska se jmenným seznamem padlých
hrdinů s rokem jejich úmrtí. Pomník je v majetku obce.
Nejstarší náhrobní kámen je pravděpodobně na hrobě legionáře Antonína Smětáka a další z nejstarších je rodiny Laholové.
Alena Bazalová

Z vystoupení místní scholy při lednové vernisáži výstavy historických kočárků. Příjemné a milé vystoupení scholy jsme mohli
vidět a slyšet rovněž na vánočním jarmarku a besedě pro důchodce.

INVENTURA KULTURY V OBCI
„Z hrsti potřeb a hladů člověk vytvořil obec, společnost,
řemesla, umění, vědu i náboženství, to, co nazýváme úrovní života. Kultura je všecko, co má znak zdokonalování,
jakosti a řádu. Je to zároveň luxus i ctnost“.
Karel Čapek
Jistě mi dáte za pravdu, že byste těžko hledali obec, kde
není žádný sociokulturní potenciál. Patří sem totiž vše, co
může člověka vnitřně obohatit, co tvoří kulturní život celé
obce. Udělejme si teď spolu namátkou malou inventuru
kultury naší obce. Mnozí budou možná překvapeni, co
všechno kolem nás je.
Kulturní památky – kostel sv. Anny, několikerá Boží
muka, pamětní deska na domě č.p. 63 a technická památka Baťův kanál. Kulturní instituce – muzeum, knihovna.
Nebudeme vyjmenovávat, ale patří sem pořadatelé různých akcí, jako jsou kurzy, kroužky, výlety, výstavy. Spolky
a neziskové organizace zabývající se kulturou a neprofesionálně živým uměním – pěvecké a taneční skupiny (schóla a Marenka), výtvarníci. Přírodní zajímavosti – naučná
stezka Fífart, cyklotrasy, poutní cesta ze sv. Hostýna na
Velehrad. Školy – mateřská a základní. Nezapomeňme na
církev, kroniku, místní zvyky, obřady, obyčeje a tradice –
folklorní slavnosti, hody, lampionové průvody, poutě. Své
místo u nás mají i významné osobnosti, ať již slavní rodáci,
či osobnosti svázané s obcí svým životem nebo prací, sportovci. Rozhodně neuškodí přidat do našeho výčtu i představitele institucí a všechny tahouny, kteří nehledí na čas,

nerezignují před přívalem masové kultury a dokážou udělat zázraky. Kulturu spoluutvářejí i ti, kteří s ní zdánlivě
nemají nic společného. Například hasiči – podstata jejich
činnosti spadá jinam, ale společenské dění, které se kolem
sboru dobrovolných hasičů obvykle odehrává, je ukázkovou položkou do seznamu kulturního potenciálu obce.
Aktivní hasičský sbor má obvykle letitou tradici, pořádá
plesy, výlety, soutěže, podílí se na obecních oslavách, dětských dnech atd. Podobně činní bývají i rybáři, myslivci,
sportovci, zahrádkáři a ČČK.
Kulturní politika obce by měla podporovat zájmové aktivity a potřeby všech výše uvedených. Pod tíhou jiných problémů, kterými je v našem případě havarijní stav komunikací, kanalizace, oprava chodníků, elektroinstalace v ZŠ
atd. však nemusí dojít k uspokojení kulturních potřeb, což
je pochopitelné. Zarážející však je, když se při rozhodování
o příspěvcích na různé oblasti sociokulturního potenciálu
používá rozdílný úhel pohledu. Je-li zastupitelstvo omezováno rozpočtem, proč krátit jen jedné zájmové skupině?
Opoziční členové zastupitelstva a bohužel také jeden koaliční člen zastupitelstva obce mně jejich názor nedokázali rozumně zdůvodnit. Řekli jen, že zastupují požadavky
svých voličů. A tak si kladu otázku, existují takoví voliči?
A kdy přijdou na veřejné zasedání podpořit své kandidáty? Bude se v zastupitelstvu konečně někdy měřit stejným
metrem všem? Nebo bude i v 21. století v naší obci klesat
životní úroveň tím, že budeme potlačovat církev a věřící?
Petra Valentová
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Výročí našich osobností
Matka Vojtěcha Hasmandová
25. výročí úmrtí

V dalším roce 25. 3. 2014 by se dožila 100 let.
U příležitosti „Jubilejního roku Matky Vojtěchy“ je uspořádaná putovní výstava
o jejím životě a působení s názvem „Statečný
svědek víry

P. Josef Němec

100. výročí narození a 15. výročí úmrtí

P. Jan Čechal

100. výročí narození

P. Jaroslav Janík
40. výročí úmrtí

Legionář Antonín Směták
95. výročí úmrtí

MUDr. Jan Maňásek

70. výročí úmrtí, 115. výročí narození

POZVÁNÍ NA POUŤ DO SLOUPU
Zveme Vás na pouť do SLOUPU, jehož dominantou je poutní kostel P. Marie Bolestné. Je to krásná barokní stavba s bohatou vnitřní výzdobou. V kostele nám bude podán asi 15 minutový výklad o historii. Samozřejmostí je mše svatá, případně další pobožnost. Navštívíme
také Sloupsko – šošůvské jeskyně. Prohlídka je na 60 minut a je dlouhá 890 m. Pouť se uskuteční 25. 5. 2013. Zájemci se mohou přihlásit
u paní Petry Valentové, případně u organizátorky zájezdu Ing. Marie Surovcové. Nevratná záloha 250,- Kč se vybírá při přihlášení.

Listárna
MALÉ ZAMYŠLENÍ
Je pro mě výhodou nebo nevýhodou, že si pamatuju co
jsem psala do kroniky loni, ale také před několika lety? Při
ustavující schůzi nového zastupitelstva byl zvolen výbor ﬁnanční a kontrolní, což je dle zákona. Už tehdy byl problém
obsadit výbor kontrolní. Zastupitelé Jarmila Ulmanová, Josef Remeš, Marek Kryška, jeden po druhém, odmítli stát
se předsedou kontrolního výboru a tím dali jasně najevo,
že nemají zájem spolupracovat s nově zvoleným vedením
obce. Na dalším veřejném zasedání zastupitelé obce odhlasovali výbor kulturní, sportovní a životního prostředí.
Ale ouha. Zákon říká, že předsedou těchto výborů musí
být člen zastupitelstva. A opět stejný problém. Zastupitelé
odmítli vzít předsednictví i těchto výborů, přestože řadoví
občané souhlasili se členstvím a chtěli pracovat. Myslíte,
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že je to manažerské selhání starosty? Není to selhání těch
zastupitelů, kteří toto odmítli? Kdo a jak je měl přinutit
k práci ve výboru? Přesto kultura v obci neustala, ba naopak máme daleko více aktivit, než předešlá léta. Vzpomenu třeba nově založený dětský folklorní soubor Marenka,
na jehož založení měla největší podíl místostarostka Petra
Valentová.
Práci kulturního výboru zastupuje v tomto volebním období muzejní spolek, který není oﬁcielně ustanoven. Prostě skupina ochotných a pracovitých občanů připravuje
obecní akce pro širokou veřejnost. Toto všechno stihnou
při zaměstnání, ve svém volnu. Všichni se těší, že je zima
za námi a čeká je příjemné setkávání s občany při různých
příležitostech. Zásluhou ČČK, TJ Sokol nebo hasičů, jsou
další pěkné akce. Členové těchto spolků toto rovněž dělají
ve svém volnu a jde to. Ale všechno zlé je pro něco dobré
- ukázalo se, že i bez těchto výborů se život v obci nezasta-
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vil, ba naopak.
Je všeobecně známo, že rozpočet schvaluje zastupitelstvo obce. Starosta bez jejich zvednutí ruky ani jednu akci
nemůže sám uskutečnit. Starosta pouze vykonává rozhodnutí zastupitelstva, které musela většina schválit. Ten letošní rozpočet odsouhlasilo osm zastupitelů. Kdo tedy ruinuje obecní účet? Místostarosta Hynek Pres v DDK shodil
práci nejen svou, ale všech zastupitelů.
Ve svém volebním programu měli všichni tolik slibů,
např. vyhledávání dotačních titulů. Proč tak nečiní? Proč
dotace svalují pouze na starostu? Co místostarosta pro
obec a občany dělá, když ani jednou starostu nezastupoval,
jak sám v novinách napsal?
K tomuto zamyšlení mě donutily stupidní články v DDK.
To si opravdu myslí paní zastupitelka Romana Šimoníková,
že na veřejná zasedání chodí občané jen proto, aby je „zlomili“ v jejich rozhodování, tak jak to prezentovala v novinách? A co těmi matoucími články vlastně vyřešili? Není
to pouze pokus o zviditelnění se a zahájení předvolební
kampaně těch, kteří dosud nebyli vidět? Ukázali občanům,
ale i rodákům, kteří se ozývají a které váže vřelé pouto k
rodné obci, jak se neumí společně domluvit.
Alena Bazalová, kronikářka

KOPEJME ZA OBECNÍ TÝM

Vážení spoluobčané, vždy jsem se ve svých příspěvcích
věnoval Vaší bezpečnosti. Pokusil jsem se Vám dávat rady,
jak snížit riziko škody na Vašem majetku. Když jsem byl na
toto volební období zvolen jako zastupitel obce, dal jsem si
tohle mimo jiné za úkol. V minulém zpravodaji jsem použil několik čísel, které ukazují, že se kriminalita v naší obci
snížila a snad má upozornění splnila svůj účel. Chtěl jsem
v nastoleném trendu pokračovat, ovšem není možné nereagovat na momentální situaci v obci a na veřejné mínění,
které je zcela zbytečně rozvířeno. Budu se tedy tentokrát
věnovat celkovému klima v obci.
Tak jako společnost v zemi rozdělilo druhé kolo volby
prezidenta republiky, stejným způsobem je rozděleno obyvatelstvo i zastupitelstvo naší obce. Pokusím se Vás přesvědčit, že je zcela zbytečné, aby naše obec byla rozdělena
na dva tábory. Je zde několik skutečností, které bych rád
osvětlil.
První, nad kterou si dovolím se pozastavit, je jakási „koaliční smlouva“. Sice jsem ji nikdy neviděl, ale proslýchá se,
že existuje. Na takové malé obci, ve které žijeme, si hrát na
vysokou politiku a uzavírat „ koaliční smlouvy“, mně přijde úsměvné. Vždyť komunální politika na té opravdu nejnižší úrovni by měla být o lidech a pro lidi, ne o stranách.
Myslím si, že do obecního zastupitelstva takové malé obce
jako jsou Huštěnovice, jdeme spíše proto, abychom pro
obec a občany něco udělali a ne abychom si hráli na parlament. Díky této smlouvě jsou od prvopočátku ve stmelení zastupitelstva trhliny, bohužel. Nevidím snahu tyhle
trhliny zacelovat. Někteří časem pochopili, že taková „koaliční smlouva“ je spíše úsměvná záležitost, než aby byla
prospěšná naší obci. Ať je to jak chce, vše fungovalo do té
doby, než se začali názory zastupitelů rozcházet.
Druhé ožehavé téma je rekonstrukce poškozených místních komunikací z prostředků Ředitelství silnic a dálnic

Zlínského kraje (dále jen ŘSD), které sloužily jako objízdné trasy při rekonstrukci silnice I/55. Vzhledem k tomu,
že pan starosta opomenul informovat zastupitele o výsledku jednání s ŘSD, nebyl dostatek času tuto záležitost
řádně projednat. Kdyby nedošlo ke schválení na veřejném
zasedání do konce roku 2012, mohla obec o tyto prostředky deﬁnitivně přijít. Proto někteří zastupitelé ustoupili ze
svých požadavků, i když nebyli přesvědčeni o nejlepším
řešení. Nemyslím si, že schválená varianta je ta nejvhodnější. Nedojde totiž k opravě všech poškozených komunikací a chodníků
Třetí věc je zcela jednoznačně ekonomická. I když nemám ekonomické vzdělání, dokážu si jednotlivé věci jednoduše spočítat. Je snad v zájmu zaměstnavatele proplácet zaměstnancům dovolenou? Vžijte se do takové situace
a přemýšlejte, jak byste se asi zachovali. Vždyť je přece
v zájmu každého zaměstnavatele mít zaměstnance plně
soustředěné a odvádějící plný výkon. K regeneraci slouží
řádná dovolená, na kterou pamatuje i zákon. Myslím, že
šetřit musíme všichni, a to i v domácnostech, proto není
v nejmenším zájmu žádného podnikatele nebo zaměstnavatele vyplácet nevyčerpanou řádnou dovolenou. Nikdo
z nás není nenahraditelný natolik, aby nemohl čerpat řádnou dovolenou. Na druhou stranu je pravda, že v obci se
realizuje hodně investičních akcí, a to všechno stojí hodně
času a práce. Doposud se však nepodařilo získat žádnou
dotaci na tyto investice a vše je plně hrazeno z obecní pokladny, která není bezedná. Jednalo by se v podstatě o udělení odměny starostovi. Ekonomická situace obce to však
nedovoluje. Jsem zastáncem toho, aby byl obecní rozpočet
co nejvíce šetřen. I když byly sníženy provozní náklady
obce, neznamená to přece, že tyto ušetřené prostředky
můžeme někde promrhat.
V poslední řadě bych se zmínil o neoprávněné kritice
aktivity některých zastupitelů. Myslím si, že síly jsou zcela
rovnoměrně rozděleny a aktivita členů zastupitelstva taktéž. I když je ze strany některých zastupitelů nabízena další
aktivita, není vyslyšena a potom jsou veřejně kritizováni. Je to neinformovaností některých občanů, je to úmysl
nebo pouhé nedorozumění?
Ještě chci apelovat na chování občanů na veřejných zasedáních zastupitelstva obce. Každý má právo na svůj názor.
V demokratické společnosti není možné někoho urážet jenom proto, že ho vysloví nahlas. Milí občané, chovejme se
k sobě slušně a buďme tolerantní.
Na závěr použiju několik zamyšlení, které jsem postřehl
při volební kampani na prezidenta České republiky, přesněji řečeno před druhým kolem těchto voleb. Nejprve použiji slova neúspěšného kandidáta Karla Schwarzenberga,
který v jedné z televizních debat uvedl: „ Proti pomluvám
se nejde bránit.“ Já mu musím dát za pravdu, protože jsem
to pocítil na vlastní kůži. Teď uvedu i slova úspěšného
kandidáta“ „ Doposud hráli proti sobě Sparta a Slavie, teď
nastal čas kopat za národní tým.“ S oběma citáty se mohu
ztotožnit, ne však s tím posledním. Je to citát předchozího
prezidenta Václava Klause, který použil tak dobře známá
slova Václava Havla „ Pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí.“ Myslím, že je to na zamyšlení pro všechny občany
naší obce. Je konečně čas začít hrát za ten náš obecní tým.
Mgr. Petr Malenovský
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Vystoupení Dětského folklorního souboru MARENKA
u příležitosti Dne matek

DOTAZNÍK - DOMÁCÍ KOMPOSTERY
MÁM* –

NEMÁM*

zájem o přidělení domácího kompostéru (zdarma) pro číslo popisné………………..
*(nehodící se škrkněte)
Kupon vhoďte, prosím, do schránky obecního úřadu nejpozději do 1. 6. 2013 nebo oznamte svůj zájem na
e-mail hustenovice@hustenovice.cz. Počet kompostérů bude omezen, přednostně budou tedy přiděleny
občanům, kteří odevzdají dotazník.
Vyplnění kuponu Vás nezavazuje k odběru kompostéru.
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TJ SOKOL
www.hustenovice.cz/sdruzeni-a-spolky/uvod

TJ Sokol - přípravka
V rámci podzimní části sezony 2012/2013 sehráli kluci
a holky z huštěnovské přípravky celkově 9 zápasů, z nichž
4 skončily naším vítězstvím, ve zbylých 5 se z výhry radovali naši soupeři. Se ziskem 12 bodů nám patří po podzimu v tabulce okresní soutěže starších přípravek pěkné
5. místo z celkových deseti týmů, což hodnotíme poměrně
pozitivně. Naším cílem pro druhou část sezony je pak udržení se v horní polovině tabulky.
Podobně jako v minulých letech jsme proto nezapomínali na pravidelnou zimní přípravu v sále místního kulturního domu, kde jsme téměř každý týden strávili necelé
dvě hodinky pilováním fotbalových dovedností. Na konci
ledna jsme se také již podruhé zúčastnili turnaje přípravek
v Březolupech, kde jsme obsadili lichotivou třetí příčku.
Od poloviny dubna pak naše páteční odpolední tréninky
opět přesunujeme na venkovní fotbalové hřiště, kde budou
odděleně pokračovat také přípravné tréninky pro nejmenší děti ve věku 4 až 6 let.
Poslední záležitostí, kterou bychom rádi zmínili v tomto příspěvku, je záležitost budoucího působení dětí, které
již překročí věk kategorie přípravek. Na konci této sezony nám v přípravce z tohoto důvodu skončí čtyři nejstarší

hráči, kteří již budou muset přejít do žákovské kategorie.
Vzhledem k malému počtu zapojených dětí se však zřízení
samostatného žákovského týmu nejeví jako příliš reálné,
uvažujeme proto v této věci o spolupráci s okolními obcemi.
Ing. Pavel Grebeníček
Ing. Pavel Čechmánek

Přípravka

Mužstvo mužů
V podzimní části se našemu mužstvu příliš nedařilo
a proto jsme přezimovali na nelichotivém 12. místě se ziskem pouhých 13 bodů. To znamená, že nás v nadcházejících jarních měsících čekají boje o záchranu. Od toho se
také odvíjela celá zimní příprava. S tréninky jsme začali již
v polovině ledna a scházeli se třikrát týdně. Počáteční nezáživné běhání se nám vlivem nepříznivého počasí trošku
protáhlo, ale snad to nebylo na škodu.
Koncem února jsme po roční pauze absolvovali soustředění na Radějově. Jedinou kaňkou tohoto soustředění bylo
husté sněžení, které nám znemožnilo odehrát domluvené

přátelské utkání. I tak považuju soustředění za vydařené,
neboť v Huštěnovicích by se nám určitě nepovedlo naběhat tolik kilometrů v tak těžkém kopcovitém terénu.
Po soustředění jsme se konečně dostali na hřiště.
Jednak na tréninku, ale hlavně v přípravných zápasech.
První utkání jsme sehráli na umělém trávníku v Kunovicích s účastníkem okresního přeboru z Kostelan nad Moravou. V tomto utkání jsme vinou neproměňování šancí
prohráli 5:3 (branky: Puškáč, Černý, Umlauf). Navíc jsme
bohužel přišli o Rosťu Zlámalíka, který si obnovil zranění kolene, se kterým musel na operaci a na delší dobu
nám vypadne ze sestavy. V následujícím přátelském
utkání jsme na domácím hřišti přivítali tradičního
soupeře z Vážan, kterého jsme porazili 2:1 (Kanyza,
Puškáč). Poslední zápas jsme odehráli v Topolné,
kde jsme místní v hodně divokém zápase zdolali 9:5
(Puškáč 3x, Umlauf 2x, Vaverka T., Kanyza, Střítecký
M., Petrželka).
Z pozice trenéra mě mrzí slabší tréninková účast
na začátku přípravného období, která se zlepšila až
po soustředění. S tímto problémem se však potýká
většina týmů na naší úrovni. Přesto věřím, že jsme
na nadcházející jarní část soutěže dobře připraveni
a až výsledky prvních mistrovských utkání odhalí,
jestli tomu tak skutečně je.
Pavel Černý

Muži
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Košt slivovice 2012
Na konci roku 2012 proběhl v naší obci již 6. ročník
Štěpánského koštu slivovice pod záštitou TJ Sokol Huštěnovice a zastupitelů obce. K degustaci bylo předloženo
celkem 76 vzorků, což bylo asi o třetinu méně než v předešlém roce. Nižší počet předložených vzorků byl patrně
způsobený menší úrodou ovoce, zejména pak trnek, a také
doznívající metylalkoholovou aférou. Poskytnuté vzorky
pěstitelů byly rozděleny do tří kategorií: trnky + durancie, meruňky a ostatní a v neděli 16. 12. 2012 předloženy
k odborné degustaci. Hodnocení se zúčastnilo celkem 20
degustátorů (Pavel Černý, Jan Petrželka, Ondřej Adamík,
Lubomír Puškáč, Ing. Zdeněk Hruboš, Ing. Pavel Čechmánek, Ing. Antonín Adamčík, Pavel Litoš, Petr Litoš, Miro-

slav Przybila, Zdeněk Veselý, Zdeněk Štefka, Tomáš Vaverka, František Vaverka, Jaroslav Sucháň, Vlastimil Smýkal,
Josef Remeš, MUDr. Mojmír Přívara, Mgr. Marek Kryška,
Ing. Petr Tarcala), kteří byli rozděleni do pěti čtyřčlenných
komisí. Samotný košt slivovice pak proběhl 26. 12. 2012
od 17 hodin v sále kulturního domu. Od 19 hodin zahrála k tanci a poslechu skupina Frekvence. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem členům degustačních komisí
za spolupráci a za odpovědný a objektivní přístup k hodnocení připravených vzorků a také všem pěstitelům za dodané vzorky pálenek a sponzorům za poskytnuté dary do
tomboly.
Ing. Zdeněk Hruboš

Výsledky koštu slivovice
kategorie trnky + durancie
1.
Dvouletý Pavel
2.
Němeček Jiří
3
Adamík Antonín
kategorie meruňky
1.
Šimoník Josef
2.
Vašička Tomáš
3.
Hrňa Josef
kategorie ostatní
1.
Pranjič Ivica
2.
Remeš Josef
3
Gajdošík Petr

Nedakonice
Nedakonice
Huštěnovice

durancie
durancie
durancie

2012
2012
2012

Huštěnovice
Huštěnovice
Huštěnovice

meruňka
meruňka
meruňka

2012
2006
2012

Spytihněv
Huštěnovice
Huštěnovice

hruška
trnka+třešeň
trnka+mirabelka

2012
2012
2012

Oblastní Charita Uherské Hradiště

Centrum denních služeb pro seniory
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? Potřebujete zajistit dopravu pro člena rodiny
z domácího prostředí do našeho zařízení? 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 a mezi základní poskytované činnosti patří pomoc při převlékání a přemísťování se v prostorách centra, podávání a příprava
stravy, dodržování pitného režimu, pomoc při osobní
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hygieně, výchovně-vzdělávací a aktivizační programy
(např. procvičování jemné, 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.). Dále centrum nabízí placené fakultativní
činnosti a mezi ně patří DOPRAVA z domácího prostředí do zařízení a zpět, doprovod při procházkách,
výletech, obědy, snídaně, svačiny.
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, Moravní nábřeží 81 a v BORŠICÍCH U BUCHLOVIC v ulici Stoprounská 274. OBĚ STŘEDISKA
JSOU BEZBARIÉROVÁ. Bližší informace naleznete
na internetových stránkách www.uhradiste.charita.
cz nebo na emailu cds@uhradiste.charita.cz či na tel.
č. v Centru denních služeb pro seniory v Uherském
Hradišti 572 151 454, 725 520 983 a v Boršicích na tel.
č. 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.
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Společenská kronika
V roce 2012 se narodily děti

V roce 2012 zemřeli tito občané

Počet obyvatel

Matyáš Straka
Jan Kříž
Nikol Kročová
Max Petratur
Milan Klem
Pavel Šmíd
Julie Šobáňová
Šimon Materna
Soﬁe Běhávková
Tadeáš Chovanec
Pavel Čevela

Hedvika Býčková
Stanislava Býčková
Jaromír Pospíšil
Marie Veselá
Vojtěch Havlík
Danuše Malíčková
Vlasta Brázdilová
Ludmila Čevelová
Rudolf Mach
Marie Březinová
Helena Adlerová

K 31. 12. 2012
žilo v Huštěnovicích
celkem 995 obyvatel ČR
a 11 cizinců

rok nar. 1920
rok nar. 1931
rok nar. 1960
rok nar. 1928
rok nar. 1958
rok nar. 1951
rok nar. 1930
rok nar. 1947
rok nar. 1948
rok nar. 1943
rok nar. 1922

V roce 2012
přistěhovalo se 25 občanů
a odstěhovalo se 13 občanů.
Bylo uzavřeno 7 sňatků

Jubilující občané v roce 2013
Znáte některé další jubilující rodáky, které v seznamu nevidíte?

60 let
Bártek Miloslav
Grebeníček Josef
Havala Josef
Chybíková Marie
Klapil Zdeněk
Kryška Miroslav
Menšík Alois
Přívarová Helena
Přívara Mojmír
Vaňková Marie
Vašičková Marie
Volf Karel
Bříštělová Marie
Ochotská Marie
Plachá Marie
Hlavačková Milena
Šáchová Vlasta
Vavřiník Zdeněk
Brázdil Jaroslav
Zdílna Antonín

65 let
Dvořák František
Havalová Marie
Lačňák Jiří
Malina Stanislav
Polášek Bohuslav
Polášková Marta

Řezanka Miloslav
Vaverka František
Veselá Milada
Grebeň František
Kolínová Hana
Pavlisová Zdeňka
Bifalová Anna
Ryšková Zdislava
Kanizová Květoslava
Lukaštíková Vlasta
Velecká Marie
Hrušková Pavla
Šestáková Marta
Drdová Růžena
Pazourková Anna
Kanyza František
Hrňa Vojtěch
Baštinec Josef
Nevrlý Oskar
Veselý Oldřich

70 let
Snopek Stanislav
Adamčíková Ludmila
Hejda Dušan
Horáková Marie
Chvíla Josef
Kejíková Marie
Klas František
Klem Josef

Korvas František
Šimoníková Marie
Škrabal Jaroslav
Štolhofer Ervin

80 let

Kutálková Božena
Kučerová Marie
Baštincová Libuše
Tomešek Hubert

Minaříková Marie
Zemánková Milena
Šťastná Marie
Křiva Zdeněk

75 let

85 let

Cigánek Josef
Čaník Josef
Čevela Josef
Číhalová Zdeňka
Číhal František
Prokeš Eduard
Smýkal Josef
Tepličková Marie
Veselý Josef

Adamíková Anna
Bazalová Františka
Hrňová Marie
Kadara Bohumil
Valuch Josef
Zich Bernard

Hrdá Evženie
Kazík Stanislav
Vojtěšek Josef
Nesázal Karel
Kašpárek Jiří
Korčáková Stanislava
Neoral Václav
Hanák Jiří
Vlášková Dana

Bajaja František
Doležal Jaromír
Smětáková Jana

Šebestová Josefa
Čermáková Jarmila
Stančíková Emilie
Trňák Metoděj

90 let
Zetík Ladislav
Perničková Marie
Kafková Oldřiška
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR MARENKA
www.hustenovice.cz/sdruzeni-a-spolky/folklorni-soubor-marenka

Děti z DFS Marenka vynášely Mařenu

Dětský folklorní soubor Marenka byl založen v únoru
2011 a navštěvují jej děti od pěti do deseti let. Vedoucí souboru je Martina Kolajová, s nácvikem ji pomáhá
Markéta Šálková. Obě děvčata onemocněla a byly dva týdny před „Vynášením Mareny“. Co teď? Ne ze dne na den,
ale z hodiny na hodinu se dětí ujala Táňa Smětáková a během dvou zkoušek všechno nacvičili, ﬁgurína „Mareny“
se také stihla. Někde se jí říká Smrtka.
A už tu byla Smrtná neděle a od muzea vyšel průvod krojovaných dětí s hlasitým prozpěvováním o zlé „Mareně“,
kterou vynášely za vesnici utopit, aby krutá zima odešla.
U Baťova kanálu ji odstrojily, zapálily a vhodily po proudu
vody, aby odplavala pryč. Zpět do vesnice se děti vracely
s „létečkem“ /opentleným stromkem/ a tolik očekávaným

jarem. Přinesený symbol jara v muzeu předaly místostarostce Petře Valentové, kde na ně už čekalo sladké občerstvení.
Vynášení smrti je zvykem, který pochází z pradávných
dob pohanských. Díky řadě církevních zákazů v dřívějších dobách už tento zvyk téměř zanikl, ale naštěstí jej
udržují folklorní soubory. V Huštěnovicích vynášení
Mareny bylo podle dochované fotodokumentace pouze
jednou a to asi v roce 1998, kdy toto s děvčaty nacvičila
Gabriela Černíková. Letos jsme zapojili i chlapce.
Poděkování patří všem, kteří se této události zúčastnili.
V muzeu už bylo v plném proudu předvádění řemeslných
výrobků. Na své si přišly všechny děti, když si mohly vyřezat různá zvířátka z překližky s řezbářem panem Hutěčkou z Vizovic.
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