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Největší lidovou tradicí v životě obyvatel Huštěnovic jsou 
„Kateřinské hody s právem“, které se konají v listopadu, 
kolem svátku Kateřiny. První záznam v Pamětní knize 
obce o hodech je v roce 1921, ale ve Školní kronice se 
dočteme o hodové zábavě huštěnovické chasy ještě před 
rokem 1900. Ovšem to byly tzv. Císařské hody, které byly 
bez stárků a práva, jen hodová muzika s krojovanou cha-
sou. Až v  roce 1923 si chasa  zvolila  první stárky a právo 
bylo dovezené z  Kostelan. Hlavními aktéry je vždy mlá-

dež, v čele s volenými stárky a atributy hodů.
Prvními stárky v roce 1923 byli Pavel Vojtěšek /1895/ 
a Marie Navrátilová, provdaná Čechmánková /1905/. 
Mladšími stárky byli Jan Číhal a Josefa Hrňová, provdaná 
Svobodová.  „Stárků sem byla, dyž sem měla 18 roků. Můj 
stárek Pavel Vojtěšek býl tehdá o 10 roků starší. Mladší 
stárků byla Jozefa Hrňová, jejím stárkem býl Jan Číhal. Ale 
tehdá to nebylo tak jak včíl. My zme ani nevěděli, co sú to 
hody. Toš chlapci došli k nám a že budú hody. Došly žen-
ské – myslím, že z Kostelan, napantlily nám právo a všec-

KATEŘINSKÉ HODY S PRÁVEM - 90. VÝROČÍ
ko nám pomáhaly nachystat. Chlapci sa scházali u nás, 
stařeček Maňásek, co bývál vedlevá, je učili pěsničky na 
hody a tancovat verbuňk. Přitom popíjali slivovicu lebo 
víno a jedli buchty a koláčky. Růžičky sa chystaly v hospo-
dě. Lesti sa večér tančilo na sáli v hospodě nebo v liďáku 
u Bernardů, to sa už nepamatuju. Tehdá sme napékli ba-
bovice, vdolečky aj dorty. Hody byly dva dni – v nedělu 
a pondělí. Žádná slavnostní mša ani požehnání nebylo, 
normálně sa šlo v nedělu na mšu. Hody začaly až odpoled-
ně. Ženské co strójily, došly k nám, nastrójily mě a uvázaly 
turčák. Tehdá děvčice nechodily, leda chlapci a ti potem 
došli ke stárkám a pohostili sme je. Večer se tančilo, chlap-
ci tančili verbuňk. Tanečníky dycky zavédli ke stolu a tam 
platili. Na druhý deň – v pondělí, chlapci chodili s uváza-
ným beranem, potom sa zabíl a uvaříl sa guláš. Za týdeň 
byly dozvuky. Toš tehdy sa aj veselejší robky převlékly za 
chlápky a byla sranda. Tehdá byly hody inší jak dnes, ale 
pěkné to bylo.“ /Vyprávění Marie Čechmánkové o hodech  
podchytila ve své seminární práci o zvycích a obyčejích 
Gabriela Černíková./ 

Od roku 1923 přetrvaly hody s právem s menšími pře-
stávkami až do současné doby. Tradicí při huštěnovských 
hodech bylo, že se jich účastnila jen chasa ze svobodných 
chlapců, dva stárci, dvě stárky a později i ženáči. Stárci 
nosili napantlené právo, starší stárky dorty. Mladší stár-
ky chodily s talířem cukroví, aby  se  odlišovaly. Od roku 

Stárci z roku 1932 František Habáň a Františka Janečková
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1956 začaly obě stárky nosit dort, 
protože tehdy mladší stárek Vladi-
mír Ulman chtěl stárku také s dor-
tem. A je to dodnes. 
Do roku 1958 hody byly v nedě-
li a v pondělí, dozvuky ve středu. 
V roce 1959 stárci Antonín Adam-
čík  a František Hastík při obchůzce 
druhý den vybrali větší obnos pe-
něz, tak udělali dozvuky i v sobotu. 
Od té doby byly hody neděle, pon-
dělí, středa v kroji a sobota dozvuky 
v civilu, jen s beranicí. V tomto roce  
začali chodit ženáči v lajblu. Do té 
doby nosili ženatí muži drle, zástě-
ru, kordulku.
V roce 1962 ve středu nepřijeli mu-
zikanti, hodová zábava se udělala za 
doprovodu místních muzikantů /
Karel Číhal, Dušan Hejda/ a v sobo-
tu  se konaly dozvuky. V  roce 1963 
se středa zrušila a od roku 1979 jsou  
hody až dodnes  v sobotu a neděli, 
dozvuky další sobotu.
Velká změna ovšem nastala v roce 
1986, kdy  byli stárci Antonín Adam-
čík /syn stárka z roku 1959/ s Petrou 
Veselou – Valentovou a Zdeněk Ha-
báň s  Romanou Škubníkovou – Ši-
moníkovou. 
Tito stárci se rozhodli pro oživení 
hodů. Do té doby býval průběh  ži-
velný,  pouze se vodilo pod právo, 
vyhlašovala se sóla stárků letoš-
ních, bývalých, sólo rodičů a staros-
ty, chlapci cifrovali spolu se ženáči 
a tančili tradiční půlnoční  verbuňk. 
Před obecním úřadem zazpívali  

„Ej vy páni, radní 
páni“ a  zatančili  
verbuňk „Na tú 
svatú Kateřinu“. 
Před příchodem 
na hodovou mu-
ziku zazpívali huš-
těnovskou hymnu 
„Basom teremte-
te“. 
A co se vlastně 
v roce  1986 změni-
lo? Už nešla v kroji 
jen dvě děvčata 
– stárky, ale chasa 
byla v páru. Dnes 
vidíme v hodovém 
průvodu v kroji jak 
chlapce, tak děvča-
ta a malé děti. V tomto roce se  po-
prvé účastnila hodů mládež ze Sušic, 
protože obyvatelé Sušic měli s námi 
společný místní národní výbor. 
V  roce 1986 se začalo  s nacvičová-
ním tanců, tehdy pod vedením Vla-
dimíra Ulmana. Program byl dvojí. 
Pro dechovou hudbu v sále kulturní-
ho domu a pro cimbálovou muziku 
v sále hostince, dnes v malém sále 
kulturního domu.  Byl to první rok, 
kdy hrála na hodech také cimbálov-
ka. Tanečky se tančily před domem 
staršího stárka, starší stárky a před 
MNV.  Žůdra se zdobila nejdříve jen 
stárkům, později i stárkám. 
Příprava hodů začíná už  v září, kdy 
se určí stárci a stárky si vyberou 
chlapci sami. Dříve stárci mívali už 

ukončenou vojenskou službu, ří-
kalo se, že se loučí s mládím: „Do 
roka bude ináč, bude ze mě ženáč“. 
Dnes už to není pravidlem. Dvakrát 
stárkem nebo stárkou byli např. Jo-
sefa Hrňová, Františka Adamíková, 
Josef Adamík, Josef Brázdil, Zde-
něk Habáň, Aleš Vaverka, Kateřina 
Jandová, Jan Hruboš,  Pavlína Hav-
líková, Andrea Špalková, Michaela 
Šimoníková, Milan Dvořáček, Voj-
těch Petrucha, Edita Šimová.  Jiří 
Zezula si stárkování zažil dokonce 
třikrát, jako jediný. Za devadesát let 
konání kateřinských hodů až v roce 
1999 byla stárka jménem Kateřina /
Jandová/ a v roce 2001 si stárkování 
zopakovala. 
V Huštěnovicích nebyla tradice svě-
cení práva v kostele. Jen na přání ro-

Loňští stárci Petr Kanyza, Veronika Rozumková, Tereza On-
druchová, Jiří Silný
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dičů stárky v roce 1992  byla hodová 
mše a do letošního roku se tak stalo 
za devadesát let pouze čtyřikrát. 
Nově zvolení stárci chodí vykupo-
vat právo k loňským stárkám, které 
podle tradice právo opatrují do příš-
tích hodů. Právo je obecní a  nesmí 
se půjčovat. Někdy stárky doprovází 
část chasy a vykoupení práva stojí 
i demižonek vína. Při organizování 
hodů se nemalou měrou na průbě-
hu slavnosti podílejí podstárci, kteří 
pomáhají stárkům. Finančně při-
spívá také obec,  v loňském roce  to 
bylo 20 tisíc korun.  
Začínají nácviky tanečků, písniček 
a hlavně sestavení programu. Při 
nácviku dříve pomáhali manželé 
Radka a Zdeněk Rozumkovi,  Miro-
slava Rokytová ze souboru Dolina, 
Ladislav Ulman z Babic a dnes ná-
cvik vedou loňští stárci. Tancují se 
párové tance straňanské, boršické, 
vykopávané /hucké/, dolněmčanské, 
skočné, vrtěné, karičky a čardáš. 
Týden před hody chlapci jezdí na 
chvojí, kterým vyzdobí  sál a žůd-
ra. Děvčata dělají krepové růžičky 
a v pátek odpoledne se zdobí žůdra 
všech čtyř stárků. Vchod se ověn-
čí chvojím, růžičkami a někdy také 
krušpánkem. Nad vchodem se uva-
zuje turecký šátek – turčák.

V sobotu od rána se vážou turčáky. 
Úplně v začátku hodů vázaly šátky 
Božena Říhová nebo Ludmila  Kubi-
nová. Do roku 1991 je vázala  Vlasta 
Hastíková, která také strojila stár-
ky do kroje a žehlila košile. Vázání 
turčáků naučila  Vlastu Kolářovou,   
Marii Plachetkovou a Danu Vaver-
kovou. Dana Vaverková tradici vázá-
ní šátků  po paní Hastíkové převza-
la i s žehlením košil. Žehlení jedné 
košile trvá až dvě hodiny.  Děvčata 
strojí do krojů jejich matky, ale pře-
devším babičky.  
Právo je různě uzpůsobený hodový 
znak, který v minulosti opravňoval 

mládež, vedenou stárkem, konat 
slavnost hodů. V každé obci má 
dnes právo jinou podobu, všechna 
práva jsou zhotovená a upravená 
některou z místních žen. Huštěnov-
ské právo zdobila paní Zetíková, 
Hastíková, Macháčková a dnes Va-
verková.  Zajímavé jsou znaky star-
ší a mladší stárky. V Huštěnovicích 
nosí od roku 1956 obě stárky dort. 
U chlapců je dnes na kordulce bílá 
vonička,  větší nebo menší. Beranice 
– astrigánka - je zdobená po obvodu 
věnečkem z drobných kvítků a vel-
kou vonicí s kosárky. 

V roce 1965 šly v průvodu poprvé  krojované děti

U příležitosti 90. výročí Kateřinských hodů jsme pro Vás připravili kalendář s hodovými fotografiemi. Náš kalendář se 
oproti jiným liší tím, že je doplněn o termíny akcí pořádaných v naší obci, o důležité informace a telefonní kontakty. Ka-
lendář bude k zakoupení na hodové zábavě a poté na obecním úřadě a v novinovém stánku. Cena kalendáře 100 Kč. 

KALENDÁŘ OBCE HUŠTĚNOVICE  

Podzim    /    2013
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Díky vzpomínkám paní Františky Kadarové,  která byla stárkou v roce 1925, víme o  mnoha prvních stár-
cích, ale také od pana Bernarda Zicha. 

SEZNAM STÁRKŮ A STÁREK OD ROKU 1923 V HUŠTĚNOVICÍCH

1923 Pavel Vojtěšek   Marie Navrátilová – Čechmánková 
 Jan Číhal  *   Josefa Hrňová – Svobodová *     
1924 Jan Číhal  **   Josefa Hrňová – Svobodová **  
 Vojtěch Hasmanda  Sabina Hasmandová
1925 Pavel Hrňa   Františka Hasmandová – Kadarová 
 František Chvíla Františka Adamíková – Křivová * 
1926 Cyril Chybík  Františka Adamíková – Křivová ** 
 Jan Kočí  Filoména Vojtěšková – Hejdová
1927 Svatopluk Lahola  Žofie Macháčková – Jurčíková
 Josef Vojtěšek   Antonie Vaďurová – Šišková 
1928 Hynek Kadara   Františka Vlachynská
 František Hastík  Anna Vojtěšková
1929 Stanislav Tomáštík  Libuše Býčková – Smělíková 
 Vladislav Varmuža  Marie Hejdová – Březinová  
1930 Jan Adamík     Františka Jurčíková – Štěpaníková 
  ?  Františka Kaštánková – Bartoníková
1931 Ferdinand Adamík  Anna Hasmandová  - Andrýsková 
 Miloš Kanyza   Libuše Chvílová – Maňásková
1932 František Habáň Františka Janečková – Ondrůšková 
 Vladimír Maňásek  Marie Adamíková – Rosůlková 
1933 - 1934 stárky si nikdo nepamatuje
1935 František Kanyza  Marie Varmužová – Varmužová 
 Jan Korvas    Růžena Tomáštíková – Horníčková  
1936 Petr Palánek   Viktorie Maňásková - Zetíková 
 Vincenc Adamík  Amálie Čaníková - Říhová 
1937 František  Kolařík Jiřina Bazalová – Vlková
 František Veselý  Marie Vojtěšková – Dvořáková  
1938 Josef Hrňa    Eleonora Kryšková – Hrňová 
 Hynek Bazala   Štěpánka Gajdošíková – Černá 
1939 - 1942 - stárky si nikdo nepamatuje
1943 Oldřich Maňásek  Jiřina Palánková – Hoferová 
 Jan Bazala   Miroslava Býčková – Šivarová 
1944 František Hruboš  Marie Babáčková – Knotová 
 Josef Kučera   Anežka Novotná – Gottfriedová 
1945     stárky si nikdo nepamatuje
1946 Antonín Vavřeník  Anna Palánková – Vavřeníková 
 František Směták  Marie Habáňová – Plachetková 
1947 Antonín Adamík  Františka Býčková – Kulendová 
 Josef Bittner   Bohumila Mokrošová – Pavlicová 
1948 Antonín Zdílna   Věra Býčková – Vlachynská 
 Vojtěch Janeček  Drahomíra Hamrlíková – Janků 
1949 Svatopluk Chvíla  Bohumila Vojtěšková – Bazalová 
 Zdeněk Štefka   Marie Škrabalová – Pešlová
1950 Zdeněk Bazala  Ludmila Hrňová – Doležalová 
 Stanislav Veselý  Marie Kaštánková – Petrželková 
1951 Vojtěch Dostálek  Jiřina Kraváčková – Tymonková 

Rok 1944 - Josef Kučera, Anežka Novotná, Marie 
Babáčková, František Hruboš

Rok 1950 - stárci Stanislav Veselý a Zdeněk Ba-
zala 

Rok 1952 - Josef Hastík, Bernard Zich, Jiří Vrtal, 
František Bláha

Rok  1953  - Jaromír Býček, Jaromír Doležal, Mi-
lan Tomeček, Vojtěch Dostálek, František Kubina
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 Bohumil Kubina  Ludmila Šišková – Kadarová 
1952 Josef Adamík  * Františka Kryšková – Bazalová 
 Antonín Bláha  Julie Kieryková – Bernreiterová 
1953 Josef Adamík  ** Marie Ondrášová – Minaříková 
 František Býček  Růžena Tomáštíková – Býčková 
1954 Antonín Macháček  Marie Smětáková – Chmelařová 
 Josef Ondráš   Františka Kadarová – Macháčková 
1955 Stanislav Martínek  Františka Kašpárková - Hudyová 
 Václav Hampala  Květoslava Mokrošová – Zálešáková 
1956 Václav Březina  Libuše Chvílová – Cigánková  
 Vladimír Ulman  Vlasta Varmužová – Ulmanová  
1957 Josef Zich   Marie Orlíková – Kučerová  
 Vojtěch Směták  Zdeňka Hrubošová – Němcová 
1958 František Bláha  Marie Laholová – Drábková 
 Antonín Janeček  Jaroslava Vaverková – Gablasová 
1959 Antonín Adamčík  Zdeňka Hrňová – Mrázková 
 František Hastík  Libuše Kadarová – Hastíková 
1960 Zdeněk Brázdil   Ludmila Kučerová – Pavlíková  
 Josef Brázdil *   Anna Tepličková – Jakšíková 
1961  Josef Brázdil **  Ludmila Grebeňová – Adamčíková 
 Svatopluk Říha  Olga Vaverková – Říhová 
1962 Antonín Březina  Marie Hasmandová – Liptáková 
 Otakar Neoral   Marie Ulmanová – Řehůřková 
1963 Ladislav Cigánek  Zdeňka Číhalová – Klemová 
 Milan Hejda   Marta Tepličková – Němečková 
1964 Antonín Havala Marie Palánková – Bartošová 
 František Býček  Marie Malinová – Jansková 
1965 Ladislav Býček  Marie Hastíková – Káňová
 Stanislav Snopek  Marie Dovrtělová – Pavelková 
1966 Zdeněk Maňásek  Marie Dědková – Chmelařová 
 Jan Bazala   Vlasta Kolářová – Lukaštíková 
1967 Miroslav Hruboš  Marie Tomáštíková – Hrubošová
 Vojtěch Hasmanda   Dana Vavřeníková – Bergerová 
1968 Karel Štěpaník  Jana Hejdová – Červenáková
 Jaroslav Hejda   Zdeňka Palajová – Žídková 
1969 Jaroslav Králík  Antonie Kolářová – Blahová 
 Josef Maňásek   Jana Gabrielová – Maierová 
1970 František Vaverka  Dana Štefková – Vaverková 
  Josef Sátora    Vlasta Dědková – Šáchová 
1971 Bohuslav Bazala  Helena Smětáková – Přívarová 
 Milan Dvořáček  Eva Adamíková – Dvořáčková 
1972 Josef Hrňa   Věra Bazalová – Blahová 
 Pavel Veselý   Zdeňka Králíková – Havlíková 
1973 Miroslav Kryška  Marie Mikulíková – Hemžalová 
 Antonín Adamík  Alena Kadarová – Viceníková 
1974 Svatopluk Býček  Ivana Čevelová – Perůtková 
 Stanislav Karafiát  Marie Sátorová – Vašičková 
1975 Zdeněk Štefka   Anna Havalová – Kačerová  
 Josef Havala   Marie Macháčková – Kočendová 
1976 Miroslav Gajdošík  Věra Hampalová – Veselá 
 Václav Maňásek  Věra Ondrášová – Daďová 

Rok 1953 - Josef Adamík, Marie Ondrášová, Rů-
žena Tomáštíková, František Býček 

Rok 1955 -  Stanislav Martinek, Františka Kaš-
párková a Květoslava Mokrošová. V tomto roce 
naposled mladší stárka nesla talíř cukroví, starší 
stárka dort.

Rok  1957 - Josef Zich, Marie Orlíková a Zdeňka 
Hrubošová s Vojtěchem Smětákem

Rok  1958 - František Bláha a Marie Laholová
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1977 Zdeněk Veselý  Vlasta Kryšková – Adamíková  
 Svatopluk Zbránek   Hana Adamíková – Pearsonová 
1978 Josef Ondráš    Hana Hrubošová – Fusková 
 Zdeněk Hruboš  Marie Býčková – Kašpaříková  
1979 Antonín Macháček   Zuzana Jakšíková – Maňásková 
 Josef Cigánek   Dagmar Kodrlová – Burianová 
1980   hody se nekonaly
1981 Antonín Střítecký   Jitka Hrůzková - Polášková 
 Milan Gablas   Olga Gablasová – Sentlová 
1982 Václav Janeček  Alena Čaníková – Odehnalová 
 Josef Zlámalík   Jana Bazalová 
1983 - 1985 se hody nekonaly
1986 Zdeněk Habáň  * Romana Škubníková – Šimoníková 
 Antonín Adamčík  Petra Veselá – Valentová 
1987 Luboš Hastík   Pavlína Čevelová – Juráková  
 Pavel Směták   Vladimíra Hrůzková – Jakubcová 
1988 Pavel Čechmánek  Magdalena Hrubošová – Valentová 
 Radek Březina  Iveta Machová – Otrusiníková 
1989 Zdeněk Habáň ** Marie Valuchová – Surovcová 
 Petr Rudžik   Petra Vaňková – Večeřová 
1990 Ivo Adamčík   Renata Grebeňová – Štefánková 
 Libor Blaha   Eva Dvořáčková – Gajdošíková 
1991 Roman Kroutil  Radka Číhalová 
 Richard Polášek  Jana Blahová – Ondruchová 
1992 Zdeněk Kraváček  Petra Škrabalová – Vávrová 
 Radim Adamčík  Dagmar Červenáková – Veselá 
1993 Martin Krátký   Taťána Čevelová – Slováčková 
 Karel Blaha   Jana Vašičková – Šmídová 
1994 Milan Říha   Irena Chybíková – Hlavačková 
 Tomáš Hruboš  Magdalena Hanačíková  
1995 Petr Směták   Jana Václavíková 
 Josef Maňásek   Zdeňka Maňásková - Adamčíková 
1996 byla jen hodová zábava
1997  Svatopluk Býček  Veronika Ulmanová 
 Bohdan Havlík  Helena Ulmanová  - Maňásková
1998 Petr Grebeň   Jana Grebeňová – Rákosníková 
 Jaroslav Králík  Adéla Blahová  - Šenkeříková
1999 René Králík   Markéta Jandová 
 Aleš Vaverka  * Kateřina Jandová - Teterová  *
2000 Zdeněk Veselý  Michaela Hanačíková – Malíčková 
 Mario Bonič   Bianca Boničová - Běhávková 
2001 Aleš Vaverka ** Kateřina Jandová - Teterová  **
 Jan Hruboš *  Pavlína Havlíková - Dúbravová *
2002 Jan Hruboš  **  Pavlína Havlíková - Dúbravová **
 Jiří Zezula *  Vladimíra Havlíková - Šobáňová 
2003  Milan Dvořáček * Michaela Škrabalová  
2004 Milan Dvořáček  ** hodová krojovaná zábava bez stáre
              Jiří Zezula **     
2005 Jiří Škrabal    Jana Zlámalíková 
              Zdeněk Hruboš   Andrea Špalková - Zezulová *
2006      Ondřej Adamík   Martina Smýkalová - Mazáčová 

Rok 1965 - Vojtěch Škrabal, Josef Maňásek, Anto-
nín Macháček, Václav Hampala, Antonín Březi-
na, Ladislav Cigánek

Rok 1963 - Zdeněk Maňásek, Miloslav Hrdý,  Bo-
humil Kučera, Jaroslav Hejda, Milan Hejda, Jan 
Bazala

Rok 1965 - Vození berana

Rok 1973 - Mirek Býček, Antonín Macháček, An-
tonín Janča, Josef Chvíla, Ivo Karafiát, Zdeněk  
Hruboš a předseda MNV Josef Kučera
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Když se obešli stárci a stárky, hody 
povolil starosta a než začala hodo-
vá muzika, chasa šla do hospody 
a před hospodou se zpívala „huš-
těnovská hymna“. Už těžko najde-
me pamětníka, který by věděl kdo 
je autorem. I dnešní osmdesátníci 
znali jen první sloku.  Druhou slo-
ku  poskytl Miloslav Hrdý před de-

„HUŠTĚNOVSKÁ  HYMNA“

OHLÉDNUTÍ ZA LOŇSKÝMI HODY

I když se pomalu, ale jistě blíží le-
tošní hody, nesmíme zapomenout 
poděkovat rodičům a babičkám 
loňských stárků, že po dvouleté 
přestávce vypravili dva stárkovské 
páry a tím pomohli udržet, letos 
již devadesátiletou, tradici huště-
novských hodů. Bylo to jako každý 
rok těžké, už to vypadalo, že bude 
jen hodová zábava. Nakonec se to 

Basom teremtete,  kdo sa na nás strójí ,
ten ať  si  nachystá škopek na báchor y.

Škopek na báchor y a pytel  na kost i ,
škoda je,  synečku,  škoda tvéj  mladosti .

seti lety, při 80. výročí. Ale i ten ji 
zapsal od babického občana pana 
Fabiana Valenty.  Za notový zápis 
děkuji Kateřině Vránové.
Paní Marie Veselá  mně dala další 
dvě sloky. /Lata na latu bije a go-
řalka sa pije. A ten náš starý Jura, 
gořalku furt ňúrá. Néni hospody 
takéj, kde by ti dali nové gatě. Gatě, 

košulu, pérko, nechtěj takého galá-
na cérko./  Dokonce  při návště-
vě u ní mně ji přehrála na piánu 
a zazpívala. Když se starších ptám, 
jestli tato slova znají, odpovída-
jí ne. Přezpívejte si slova na notu 
těch prvních dvou slok a jako by 
k sobě patřily. Možná někdo z Vás 
čtenářů bude vědět více.

Alena Bazalová, kronikářka 

podařilo za pomoci Terky a Verči, 
které každoročně do kroje vypra-
vují jejich babičky, a i  když jsou 
„přespolní“, tak za Huštěnovice 
chodí v kroji již několik let, a to 
nejen na hody, ale i na slavnosti 
vína v Uh.Hradišti. A Jirka s Pet-
rem po vzájemné podpoře odstár-
kovali lehce a s přehledem.
Zároveň nesmíme opomenout 

fungování celé chasy. Jsme jedna 
z mála obcí, kdy se o hody nesta-
rá žádná složka ani obec, i když je  
finančně podporuje. Celé hody si 
chasa režíruje sama, tím jsou origi-
nální a spontánní! Pokuste se, milá 
chaso, tuto tradici udržet co nejdé-
le, i když to je díky hledání stárků, 
těžší a těžší.  

Romana Šimoníková 

    Lukáš Sovek   Svatava Smýkalová  - Straková 
2007 Jiří Zezula ***  Andrea Špalková - Zezulová **
2088 Vojtěch Petrucha * Edita Šimová *
 Rostislav Zlámalík  Šárka Zlámalíková - Staňková
2009 Vojtěch Petrucha ** Edita Šimová **
 Tomáš Kryška   Michaela Šimoníková *
2010 Josef Remeš   Simona Remešová 
2011  František Silný   Michaela Šimoníková **
2012 Jiří Silný   Tereza Ondruchová 
 Petr Kanyza   Veronika Rozumková
2013 Miroslav Hlaváček Alžběta Petruchová
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Letos se opět sešli rodáci a jubi-
lující občané Huštěnovic, někteří 
dokonce po mnoha a mnoha le-
tech. Mnohým chvilku  trvalo,  než 
své vrstevníky poznali.  Po přijetí 
starostou obce Alešem Richtrem 
v kulturním domě, všichni měli 
možnost prohlédnout si obecní 
úřad a knihovnu. V základní škole  
je přivítala ředitelka Jitka Šimíko-
vá, v mateřské školce vedoucí uči-
telka Věra Veselá a s historií kos-

SETKÁNÍ RODÁKŮ
tela sv. Anny jubilanty seznámila 
Petra Valentová. Poděkování za 
hudební varhanní doprovod patří 
Dagmarce Gajdošíkové.  
Po procházce obcí všichni společ-
ně vzpomínali na školní léta před 
muzeem, kde je přivítala Alena 
Bazalová a pěkným vystoupením 
žáci a děti ze základní a mateřské 
školy.  Až do pozdního večera vy-
hrávala kapela Boršická čtverka. 
Vzpomínalo se, zpívalo, tancova-

lo a dokonce přišlo i na projížďku 
kočárem taženém koňmi.
Někteří navštívili Huštěnovice a  
naše muzeum letos ještě jednou 
i s celou rodinou nebo známými, 
aby zavzpomínali. Takové návště-
vy jsou moc  příjemné a už dnes 
připravujeme třetí setkání rodá-
ků a jubilantů,  tentokrát ročníků 
1924, 1929, 1934, 1939, 1944, 1949, 
1954. Těšíme se na milé setkání 
s vámi 21. června 2014.  

Muzejní spolek
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Paní Markéta Mišáková jednu neděli zpříjemnila besedování 
v muzeu ukázkou canisterapie se svými čtyřnohými miláčky 
- trpasličími jezevčíky.

Muzejní spolek společně se zahrádkáři připravili už třetí ročník 
koštu burčáku s předváděním moštování ovoce.  

Ve středu 8. května „tanečnice a tanečníci“ dětského 
folklorního souboru Marenka z Huštěnovic zamáva-
li svým rodičům  a vydali se na výlet, který pro ně  
zorganizovala místostarostka Petra Valentová. Auto-
busem jsme se svezli  na křižovatku k hradu Buchlov 
a začala naše pěší túra. To ještě všichni vesele vykroči-
li s baťůšky na zádech, s dobrotami od maminky. Les 
krásně voněl a počasí nám přálo. Cesta byla stále do 
kopce a  v tom největším stoupání  nejmenší čtyřletí 
caparti  měli co dělat.  
Kluci měli za úkol sledovat značky, jestli jdeme správ-
ně. Do cíle jsme zdárně vystoupali, chviličku odpoči-
nuli a ve dvanáct hodin  nás čekala princezna - prů-
vodkyně  hradu - a provedla nás nádvořím, černou 
kuchyní,  komnatami, až po rozhlednu. Dokonce 
jsme viděli náš huštěnovský kostel. 
Po prohlídce hradu jsme posvačili, nabrali další síly 
a vydali jsme se tentokrát lesní cestou do Buchlovic.  
Kdo by si řekl, že z kopce to půjde lépe, tak v našem 
případě to bylo naopak.  Před naším výletem vydat-
ně pršelo, cestičky byly blátivé, samá voda a pěkně to 
klouzalo. A to jsme měli jeden kočárek s sebou s ma-
lou Zuzankou.  Na našich fotkách je vidět, jak jsme ně-
kteří vypadali. Pavel musel projít každou kaluž, jenže 
nepočítal, že je to blátíčko a bota zůstala tam a co teď? 
Doma se asi divili, proč má na noze nazutý igelitový 
sáček. A nejen on. Do boty plné bláta se nešlo nazout.  
Podobných zážitků bylo více. Děvčata měla zase sta-
rost, co jim doma řekne maminka. Raduška se Sim-
čou si vyšly v nových botkách. To co všichni nestihli 

umazat blátem cestou, tak stihli při občerstvovací za-
stávce na houpačkách a prolézadlech. A ke všemu tam 
tekl potůček, ale velice dobře zamaskovaný vzrostlou 
trávou. Všichni se do něj přesně trefili stoupnout. No 
a o Kristýnce jsme si mysleli, že ji ani řidič do autobu-
su nevezme, po těch jejích několika pádech.  
Ale ještě pořád nás čekala túra k autobusu až na hlav-
ní silnici. Někteří šli už s vypětím všem sil, ale do cíle 
přišli všichni po svých. Privilegium měla jen Zuzanka 
s Kristýnkou. Obě se  vezly v jednom kočárku, ověše-
ném všemi batohy. Takže nejvíc si užil pan Valenta, 
který toto všechno vezl. 
V Uherském Hradišti se přesedalo na jiný autobus 
a protože bylo dost času, tak jsme ještě stihli zmrz-
linu. Na nikom už nebyla únava znát, horší to bylo 
asi doma. A závěr našeho výletu? Spokojenost všech, 
protože takovou cestičkou by s námi maminka určitě 
nešla.  

Marcela Slezáková

MALÍ FOLKLORISTÉ NA HRADĚ
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VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ OBCE HUŠTĚNOVICE
USNESENÍ Č. 17

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 

OBCE HUŠTĚNOVICE, 
KONANÉHO DNE 7. 5. 2013

Zastupitelstvo obce Huštěnovice na zá-
kladě zpráv a návrhů:
1) Schvaluje program veřejného za-
sedání. 
2) Bere na vědomí zprávu o činnosti 
starosty a zastupitelstva obce od po-
sledního VZ, konaného 13. 3. 2013.
3) Schvaluje výsledek výběrového 
řízení na akci ,,Chodník ke hřbitovu“. 
Vítězná firma SVS-CORRECT spol.
s r.o., Bílovice 176, 687 12 Uherské 
Hradiště, Ičo: 25513141, s nabídkovou 
cenou 1.006.542 Kč s DPH a pověřu-
je starostu Aleše Richtra podpisem 
smlouvy o dílo.
4) Schvaluje výsledek výběrového 
řízení na akci ,,Rekonstrukce komu-
nikace ulice K Moravě“. Vítězná firma
KARTUSEK-EKOSTAV s.r.o., Vele-
hradská 1905, 686 03 Staré Město, Ičo: 
26928141, s nabídkovou cenou 2. 053. 
336 Kč s DPH a pověřuje starostu Ale-
še Richtra podpisem smlouvy o dílo.
5) Schvaluje výsledek výběrového ří-
zení na akci ,,Rekonstrukce elektroin-
stalace ZŠ Huštěnovice“. Vítězná firma
Stanislav Řimák - elektroinstalace, Ba-
bice 499, 687 03 Babice, Ičo: 16374215, 
s nabídkovou cenou 967.593 Kč s DPH 
a pověřuje ředitelku ZŠ a MŠ Mgr. Jit-
ku Šimíkovou podpisem smlouvy o dí-
lo.
6) Schvaluje výsledek výběrového 

řízení na projektovou dokumentaci 
- víceúčelové hřiště. Vítězná firma Jan
Dudr, Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín, 
Ičo: 01269330 s nabídkovou cenou 
49.000 Kč s DPH a pověřuje starostu 
Aleše Richtra podpisem smlouvy o dí-
lo.
7) Schvaluje změnu dodavatele ener-
gií pro odběrná místa obce Huštěno-
vice včetně příspěvkové organizace. 
Obec bude elektrickou energii a plyn 
nakupovat prostřednictvím obecně 
prospěšné společnosti BEST PRICE 
ENERGY a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.
8) Povoluje provozování tombol při 
plesech, zábavách s hudební produkcí 
apod. pořádaných v obci Huštěnovice 
a zároveň schvaluje, že správní popla-
tek za vydání povolení k provozování 

Přivítání prvňáčků v obřadní síni OÚ:  Petr Abschneider, Marieta Běhávková, Agáta 
Martinková, Dominik Šmíd, Pavel Korvas, Jakub Malík, Veronika Bakalíková,  Anežka 
Musilová
starosta Aleš Richtr, ředitelka ZŠ Mgr. Jitka Šimíková, třídní učitelka Mgr. Zuzana Ba-
zalová a vedoucí učitelka MŠ  Věra Věselá

Dětský den pořádaný obcí. 
V Huštěnovicích si daly dostaveníčko Slovácké krúžky v čele s ro-
dákem Mirkem Říhou a navštívili také muzeum.

tomboly se nevybírá.
9) Schvaluje nákup kompostérů 
s využitím dotace z OPŽP - výzva 45 
a zavedení separace a svozu bioodpa-
dů v obci Huštěnovice.
10) a) Schvaluje smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. 46499/1/2013 se 
společností JMP Net, s.r.o. a pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy.
b) Zrušuje bod 14, usnesení č. 14 z 12. 
12. 2012
11) Schvaluje rozpočtové opatření č. 
2/2013.
12) Schvaluje hospodářský výsledek 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za 
rok 2012 a souhlasí s převodem celého 
zisku ve výši 1.297,92 Kč do rezervního 
fondu.

Aleš Richtr, starosta
Petra Valentová, místostarostka 
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USNESENÍ Č. 18
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA 
OBCE HUŠTĚNOVICE, 

KONANÉHO DNE 12. 6. 2013
Zastupitelstvo obce Huštěnovice na zá-
kladě zpráv a návrhů:
1) Schvaluje program veřejného zase-
dání. 
2) Bere na vědomí zprávu o činnosti 
starosty a zastupitelstva obce od po-
sledního VZ, konaného 7. 5. 2013.
3) Schvaluje pronájem reklamní plo-
chy autobusové zastávky panu Petru 
Gajdošíkovi staršímu, bytem Huště-
novice 345. Nájemné činí  2.000 Kč za 
kalendářní rok a zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu Aleše Richtra podpi-
sem nájemní smlouvy.
4) Schvaluje prodej části parcely č. 
378/1 v k. ú. Huštěnovice o výměře 
822 m2, v geometrickém plánu č. 569 
- 94/2012 označena jako parcela 783/3, 
panu Otakaru Neoralovi, bytem Huš-
těnovice 215, za cenu 20 Kč/m2 a ná-
klady spojené s převodem v katastru 
nemovitostí a pověřuje starostu Aleše 
Richtra podpisem kupní smlouvy.
5) Schvaluje smlouvu odpovídající 
věcnému břemenu, č. smlouvy: OT 

- 14130004246/003 se společností E. 
ON Distribuce a.s. a pověřuje starostu 
Aleše Richtra podpisem smlouvy.
6) Schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene č. 49850/1/2013 se 
společností JMP Net, s.r.o. a pověřuje 
starostu Aleše Richtra podpisem této 
smlouvy.
7) Schvaluje smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. smlouvy EKO-
-JMP/Huštěnovice/458/13/P KS SMS 
1209000360 se společností JMP Net, 
s.r.o. a pověřuje starostu Aleše Richtra 
podpisem této smlouvy.
8) Schvaluje smlouvu o partnerství 
a spolupráci č. 01/2013 s městem Staré 
Město a pověřuje starostu Aleše Richt-
ra podpisem této smlouvy.
9) Schvaluje závěrečný účet obce 
Huštěnovice za rok 2012 včetně zprá-
vy o výsledku přezkoumání hospoda-
ření za rok 2012 vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením a to bez 
výhrad.
10) Schvaluje odpisový plán na r. 2013 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Huš-
těnovice. Odpisy činí 82. 032,- Kč a bu-
dou poukázány zřizovatelem na účet 
příspěvkové organizace v pololetních 
splátkách k 30. 6. 2013 a 31. 12. 2013. 

Oprava vozovky v dolní části návsi

Zastupitelstvo obce zároveň nařizuje 
odvod zpět zřizovateli ve lhůtě 30 dnů 
po obdržení.
11) Schvaluje účetní závěrku příspěv-
kové organizace Základní škola a ma-
teřská škola Huštěnovice za rok 2012.
12) Schvaluje dle § 23 odst. 5 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání v platném znění 
výjimku z počtu žáků, který stanovuje 
vyhláška č.14/2005 Sb., § 2 o základ-
ním vzdělávání, v platném znění, s cel-
kovým počtem 28 dětí ve třídě mateř-
ské školy na dobu trvalou.
13) Schvaluje výsledek výběrového ří-
zení na akci ,,OÚ Huštěnovice – rekon-
strukce ploché střechy“. Vítězná firma 
DVS LINE, a.s. Sokolovská 572, 686 01 
Uherské Hradiště s nabídkovou cenou 
580.036 Kč s DPH a pověřuje starostu 
Aleše Richtra podpisem smlouvy o dí-
lo.
14) Schvaluje smlouvu č. 174/2013 
o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu SFDI na rok 2013.

Aleš Richtr, starosta
Petra Valentová, místostarostka

Poničená vozovka se opravovala také na dolním konci

Moravní ulice se dočkala po kanalizaci také nové vozovky Nové parkoviště a chodníky před hřbitovem
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USNESENÍ Č. 19
Z VEŘEJNÉHO 

ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 

OBCE HUŠTĚNOVICE, 
KONANÉHO 

DNE 25. 6. 2013
Zastupitelstvo obce Huš-
těnovice na základě zpráv 
a návrhů:
1) Schvaluje program ve-
řejného zasedání. 
2) Bere na vědomí zprá-
vu o činnosti starosty a za-
stupitelstva obce od po-
sledního VZ, konaného 
12. 6. 2013.
3) Schvaluje poskytnutí 
finančního daru městysu
Strunkovice nad Blanicí ve 
výši 15.000 Kč a pověřuje 
starostu podpisem darova-
cí smlouvy.
4) Schvaluje rozpočtové 
opatření č. 3/2013.

Aleš Richtr, starosta
Hynek Pres, místostarosta

USNESENÍ Č. 20
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZA-

STUPITELSTVA OBCE HUŠTĚNO-
VICE, KONANÉHO DNE 11. 9. 2013
Zastupitelstvo obce Huštěnovice na zá-
kladě zpráv a návrhů:
1) Schvaluje program veřejného za-
sedání. 
2) Bere na vědomí zprávu o činnosti 
starosty a zastupitelstva obce od po-
sledního VZ, konaného 12. 6. 2013.
3) Bere na vědomí závěrečný účet 
Sdružení obcí pro výstavbu skupino-
vého vodovodu v oblasti Babicko, kte-
rý byl schválen v orgánu svazku obcí.
4) Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 1305/2013 a pověřuje starostu 
obce podpisem tohoto dodatku.
5) Schvaluje smlouvu č. 1030014964/
002 o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu 
a pověřuje starostu obce podpisem 
této smlouvy. 
6) Schvaluje smlouvu 1030014224/
001 o budoucí smlouvě o zřízení prá-
va odpovídajícího věcnému břemenu 
a pověřuje starostu obce podpisem 

této smlouvy.
7) Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo uzavřené dne 28. 6. 2013 a pově-
řuje ředitelku Základní školy a mateř-
ské školy Huštěnovice podpisem toho-
to dodatku.
8) Schvaluje rozpočtové opatření 
č.4/2013.
a) Schvaluje smlouvu o pronájmu 
nebytových prostor,  ideální poloviny 
stavby pro dopravu  na p. č. 621 v k. 
ú. obce Huštěnovice o výměře 12 m2, 
zapsanou na listu vlastnictví č. 1 u Ka-
tastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Ka-
tastrální pracoviště  Uherské Hradiště, 
paní Anně Hrňové, bytem Huštěnovi-
ce 354, na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce, za nájemné 200 Kč/
m2/rok.  
b) Ukládá starostovi obce vypracovat 
návrh smlouvy podle bodu a) a tuto 
smlouvu uzavřít.
9) Schvaluje dodatek č. 1 ke smlou-
vě o dílo č. 06/2013 ze dne 10. 5. 2013 
a pověřuje starostu obce podpisem to-
hoto dodatku.
10) Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 

o dílo č. 35-19 ze dne 6. 5. 2013 a po-
věřuje starostu obce podpisem tohoto 
dodatku.
11) Neschvaluje omezení provozu na 
účelové komunikaci UK 21 v k. ú. Huš-
těnovice dle požadavku pana Zdeňka 
Kadlece, bytem Huštěnovice 246.
12) Schvaluje navýšení příspěvku na 
dopravní obslužnost od 1. 1. 2014 na 
85 Kč/občana/rok a od 1. 1. 2015 se 
příspěvek zvyšuje na 100 Kč/občana/
rok a pověřuje starostu obce podpisem 
dodatku č. 1 ke smlouvě č. O/0192/
2010/DOP.
a) Schvaluje prodej obrazu inventár-
ní číslo 202 za cenu 10 600 Kč. 
b) Ukládá starostovi obce vypracovat 
návrh smlouvy podle bodu a) a tuto 
smlouvu uzavřít.
13) Schvaluje smlouvu 11010-047881 
o budoucí smlouvě o zřízení práva od-
povídajícího věcnému břemenu a po-
věřuje starostu obce podpisem této 
smlouvy.

Aleš Richtr, starosta
Hynek Pres, místostarosta

Vozovka za farou je opravená, ale řidiči těžkých 
aut opět nerespektují dopravní značení

Nový chodník před domem si pochvalují také 
v ulici Babické

Obyvatelé Staroměstské ulice se už nemusí obá-
vat úrazu na  chodníku

Zaměstnanci obce Miroslav Kryška a Svatopluk 
Býček při údržbě zeleně.
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INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2013

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
www.hustenovice.cz

1. Oprava komunikace podél farmy  ..............................................................  0 Kč /vše hrazeno z prostředků ŘSD/
2. Rekonstrukce elektroinstalace, včetně výmalby + drobné stavební úpravy v ZŠ /vybudování kabinetu 
 a sprchy, zabezpečovací zařízení, výměna podlahovin/  .........................  1.159.465 Kč
3. Vybudování chodníku ke hřbitovu včetně parkoviště a veřejného osvětlení 1.212.081 Kč 
4. Rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici K Moravě .......................  2.134.023 Kč
5. Rekonstrukce chodníků podél I/55  ...........................................................  3.434.233 Kč 
          z toho 2.191 000 Kč dotace ze SFDI/
6. Rekonstrukce střechy OÚ ............................................................................   580.036 Kč
7. Oprava komunikací obce (Za farou, Náves, Dolní konec, Chaloupky)   118.025 Kč

PRACOVNÍ DOBA NA OBECNÍM ÚŘADU

počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního 
seznamu voličů 818
počet vydaných a odevzdaných úředních obálek 507
počet platných hlasů 506
počet hlasů:
ANO 2011 112
Komunistická strana Čech  a Moravy 89
Česká strana sociálně demokratická 82
Křesťan. a demokrat. unie-Českosl. strana lidová 80
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 48

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

Žádáme občany, aby chodili vyřizovat běžné záležitosti pouze v úřední dny, pondělí a středa.
Email: hustenovice@hustenovice.cz, Tel. 572 585 135

VÝSLEDKY VOLEB VE VOLEBNÍM OKRSKU OBCE HUŠTĚNOVICE
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26.10.2013

Okrsková volební komise pracovala ve složení: předseda Bc. Jana Richtro-
vá, místopředseda Monika Tománková, zapisovatelka Milada Obalová 
a jako členové Bc. Hynek Pres, Dis., Danuše Havalová, Markéta Mišáko-
vá, Myriam Farská. 

0bčanská demokratická strana 32
TOP 09 24
Česká pirátská strana 10
Dělnická strana sociální spravedlnosti 7
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 7
Strana svobodných občanů 6
Strana zelených 5
Koruna česká (monarch. str. Čech, Moravy a Slezska) 3
HLAVU VZHŮRU - volební blok 1

Vítání občánků - starosta Aleš Richtr, Edita Šimová, Len-
ka Zlámalíková a žačky Aneta Machová, Andrea Trma-
lová, Simona Vavřiníková, Marie Hlavačková a Aneta 
Hlaváčková
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Úhrada za odebranou vodu se provádí formou dvou složek, pevné složky a pohyblivé složky.

Pevná složka
první splátka při výběru vodného k datu 31.5.2014 ve výši  49,40 Kč  za měsíce 1-5/2014
druhá splátka při výběru vodného k datu 31.10.2014 ve výši  69,16 Kč  za měsíce 6-12/2014
Pohyblivá složka  ceny vodného závisí na množství odebrané vody, cena za 1m3 odebrané vody je od 1.1.2013 sta-
novena ve výši 22,68 Kč.
Množství spotřebované vody se bude v roce 2014 opět zapisovat a platit ve dvou termínech.

I.termín
12.-14.5.2014

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  obecního úřadu. Můžete také poslat e-mailem na adresu hustenovice@hus-
tenovice.cz.

19. 5.-9. 6. 2014
úhrada za vodné v hotovosti v kanceláři  Obecního úřadu v Huštěnovicích, pondělí a středa 7.00 
– 17.00 hod. 

II.termín
13.-15. 10.2014

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),  napiš-
te stav vodoměru na lístek, připište číslo popisné vašeho domu a vhoďte do poštovní schrán-
ky u vchodových dveří  obecního úřadu. Můžete také poslat  e-mailem  na adresu hustenovi-
ce@hustenovice.cz.

20. 10.-10. 11. 2014
úhrada za vodné v hotovosti v kanceláři  Obecního úřadu v Huštěnovicích, pondělí a středa 7.00 
– 17.00 hod.

ÚHRADA ZA ODEBRANOU VODU 2014 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

11. prosince 2013   v 18 hod.
12. března    2014   v 18 hod. 
11. června    2014   v 19 hod.
17. září         2014    v 19 hod. 
O přesných termínech veřejného zasedání budete včas 
informováni na úřední desce obce. 

Předpokládané termíny 
veřejného zasedání 

Termíny splatnosti poplatků 2014

Místní poplatky zůstávají ve stejné výši, začínají se vy-
bírat od pondělí 3. února 2014
- za psa do 31. 5. 2014
- za odvoz a likvidaci odpadu do 30. 9. 2014, pokud 
platíte ve dvou splátkách, potom první splátka je   
  splatná do 31. 3. 2014 a druhá splátka je splatná do 
30. 9. 2014.

Odpad ve sběrném dvoře ukládejte pouze v provozní dobu a za přítomnosti obsluhy!!
Provozní doba   středa  15.00  - 17. 00 hod.
   sobota    9.00  - 11.00 hod.

16. listopadu 2013 sběrný dvůr bude uzavřen / hody/

23. listopadu 2013 bude naposled v letošním roce otevřen

12. dubna 2014 znovuotevření sběrného dvora
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Zákaz podomního prodeje a nabízení služeb

Termíny uzávěrky Huštěnovského zpravodaje 2014

Jarní číslo   4. dubna 2014
Podzimní číslo  3. října 2014
Ve zpravodaji, na webových stránkách a veřejných 
zasedáních vyzýváme k dodání příspěvků do Huš-
těnovského zpravodaje. Zatím téměř nikdo z ob-
čanů tuto možnost nevyužívá, ale po vydání zpra-

vodaje slyšíme připomínky, na co všechno jsme 
zapomněli. Pokud jste nenašli ten ,, svůj“  článek, 
tak máte šanci náš zpravodaj obohatit a rádi Vaše 
příspěvky otiskneme. Těšíme se na příspěvky neje-
nom od zastupitelů a organizací působících v obci, 
ale  od všech občanů.

První burza knih, kterou zorganizovala knihovnice, byla velmi 
vydařená

Obřadní síň OÚ při  výstavě „Střípky jednoho školního roku“  
byla zaplněná do posledního místa

Položení kytice k pamětní desce legionáře Antonína Smětáka 
u příležitosti Dne vzniku československa.

V obci Huštěnovice je v platnosti tržní řád, který za-
kazuje na celém území obce podomní prodej a nabí-
zení služeb. Z tohoto důvodu nevěřte nikomu, i když 
bude tvrdit, že obdržel povolení k provozování těchto 
činností od obecního úřadu. Obecní úřad žádné po-
volení nevydává a zákaz platí pro všechny. V přípa-

dě, že vás bude podomní prodejce proti vaší vůli 
svojí nabídkou obtěžovat, neprodleně ohlaste tuto 
skutečnost  přímo Policii ČR na linku 974 678 111, 
974 678 651 nebo 158. Pokud  se na tato čísla nedo-
voláte, kontaktujte obecní úřad.

4. ročník lyžařského zájezdu 
do Ski areálu Kohútka

8. února 2014 se uskuteční čtvrtý ročník 
lyžařského zájezdu do Ski areálu Koh-
útka, který pořádá obec Huštěnovice. 
Přihlásit se můžete v kanceláři obecního 
úřadu a současně zaplatit účastnický po-
platek, který činí 150 Kč na osobu. Děti 
do 10 let zdarma.
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ZA ANTONÍNEM SLÁDKEM, MALÍŘEM V KLOBOUKU

Motto: 
„maléru, maléru, vymaluj mňa celů,
aj milého, aj mňa, vymaluj nás oba“
 /moravská lidová/

Městská část Praha 2 udělila 30. 1. 
2013 čestné občanství Antonínu 
Sládkovi, in memoriam. Malíř celý 
svůj tvůrčí život prožil v Praze 2 
a v této části vystřídal tři byty a ně-
kolik ateliérů. V Praze 2 měl také 
spoustu přátel, kteří jej pravidelně 
navštěvovali, často posloužili jako 
postavy na jeho obrazech a s nimiž 
sdílel radostné i méně radostné 
události. Udělení čestného občan-
ství se stalo podnětem k uspořádá-
ní výstavy obrazů, grafik a plakátů,
jejíž vernisáž se uskutečnila 23. 9. 
2013 na Novoměstské radnici.
Obě významné události zahájila 
Mgr. Jana Černochová - starostka 
městské části. Dlouholetý Antoní-
nův přítel Michal Pavlata představil 
malíře jako učitele nošení klobou-
ků. Zahájení výstavy se zúčastnila 
kromě příbuzných početná delega-
ce spoluobčanů z rodné obce v če-
le se starostou Alešem Richtrem. 
Na vernisáži se podávalo skvělé 
víno od Tondova spolurodáka 
a kamaráda Milana Dvořáčka. Na 
výstavě je představeno na 150 děl 
a v plném rozsahu trvala do 27. 10. 
2013, ve zmenšené verzi do 29. 11. 
2013. 
Antonín měl dvě bydliště. Z Prahy 
rád jezdil do Huštěnovic - svého 
rodiště - kde se stával milovaným 
a milujícím synem Tonečkem. Ří-
kával, že jezdí do „lázní“. Malovat 
nepřestával ani na těchto návště-
vách. Ze všech možných úhlů se 
díval na svou rodnou obec, milo-
val osamělé stromy, mizející sto-
doly a nesčetněkrát maloval Baťův 
kanál. Tyto obrazy měly většinou 

své předem dohodnuté 
budoucí majitele. Ně-
kdy byly dodací lhůty 
velmi krátké a některé 
bývaly popravdě ře-
čeno mnohaleté. Byl 
bystrým pozorovate-
lem venkovského ži-
vota a obyvatel obce. 
S úsměvem poslouchal 
příběhy starých spo-
luobčanů, s úctou za-
chycoval jejich vrásčité 
obličeje a ruce pozna-
menané těžkou prací. 
Při setkávání s kama-
rády a při návštěvách 
sklepů zaznělo muž-
né, starostlivé zpívání 
- „... Víno, víno, víno 
červené, kdo ťa bude 
víno pít, když já budu 
v hrobě hnít ...“ Miloš 
a Jožka byli jeho častý-
mi spoluzpěváky, se Slávou zpívali 
dvojhlasně mariánské písničky. 
Co všechno se vešlo mezi data 29. 
10. 1942 a 31. 10. 2009. Narodil 
se do těžké a kruté doby stanné-
ho práva, rodiče pilně pracova-
li, spláceli dluhy na novostavbě. 
Tatínek dojížděl k Baťům do Zlí-
na, maminka se starala o tři děti 
a drobné hospodářství. Zastávala 
spoustu práce na poli a pomáhala 
při dostavbě domu. S „výtvarnými 
pracemi“ začal  Toník záhy. Hře-
bíkem ryl obrázky do zdi, počmá-
ral tatínkovou tesařskou tužkou 
kdejaký papír, statečně zápasil se 
sestřinou břidlicovou tabulkou. 
V první třídě základní školy lehce 
převyšoval zlobením spolužáky. 
Pan řídící Janásek musel často kro-
tit temperament svého žáčka. Do 
měsťanské školy nastoupil v Ba-
bicích. Školní docházku musel ze 

zdravotních důvodů na půl roku 
přerušit. Jeho kreslířského talentu 
si brzy povšimnul pan učitel Kal-
báč a doporučil rodičům, aby dali 
Antonína studovat na umělecko-
-průmyslovou školu. Tatínek to 
ovšem viděl jinak. Chtěl, aby se 
Tonda vyučil zedníkem a pak šel na 
stavební průmyslovku. Představa, 
že by Tonda počítal pevnost stro-
pů a nosníků, byla tristní. Několik 
dlouhých večerů manželé Kalbá-
čovi rodiče přesvědčovali o mimo-
řádném nadání jejich syna, až se 
je nakonec podařilo zlomit a To-
ník mohl dělat přijímací zkoušky 
na Umělecko-průmyslovou školu 
v Uherském Hradišti. Tuto školu 
ukončil s výborným prospěchem 
a bez problémů byl přijat na Vyso-
kou umělecko-průmyslovou školu 
v Praze do ateliéru akademického 
malíře Fišárka. Na této škole se 
měl stát asistentem. Přišel ale rok 
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1968 a všechno bylo jinak. 
Absolventskou práci nazvanou 
Morseovo dětství zakoupil pro 
svou pracovnu tehdejší ministr 
kultury Galuška. V době normali-
zace bylo toto dílo uloženo v depo-
zitáři Národní galerie a od té doby 
nespatřilo světlo světa. Malbami 
vyzdobil kanceláře České pojišťov-
ny a sportovní halu tehdejší Rudé 
hvězdy Praha. Zpočátku se přede-
vším zabýval propagační a užitou 
grafikou a vytvořil řadu plakátů 
/např. Žlutá ponorka, Bullitův pří-
pad, Slaměný klobouk, Sbohem 
pane profesore, Takže ahoj, Do-
stihová horečka/. Jednalo se o cel-
kem náročnou práci, protože pla-
káty byly navrhovány bez pomoci 

počítačové techniky, většinou byly 
vystřihovány, slepovány a domalo-
vávány ručně. Příležitostně praco-
val pro film. S režisérem Vítem Ol-
merem vytvořil hlavní roli ve filmu 
Takže ahoj. 
Měl mnoho samostatných i kolek-
tivních výstav a je zastoupen ve 
veřejných sbírkách, např. v Národ-
ní galerii Praha, v Uměleckoprů-
myslovém muzeu Praha, Museum 
of Modern Art New York /USA/ 
a v soukromých sbírkách tady 
doma i ve Francii, Itálii, Holand-
sku, USA, Kanadě a Švédsku.
V průběhu studií Antonín viděl 
krásný poetický film Setkání Seiny 
s Paříží. Zatoužil Paříž poznat, což 
se mu podařilo až po několikale-

tých žádostech o devizový příslib. 
Jeho nadšení bylo opravdu obrov-
ské. Paříž jej nasměrovala k ma-
lířské tvorbě. Možnost pobytu si 
zajistil sňatkem s přítelkyní Dani-
elle. Znovu jej očarovávaly uličky, 
kavárny, miloval nábřeží, krámky  
prodavačů knih a grafik. V Paříži 
se setkával s výtvarníky, spisovateli 
a umělci jiných směrů. Do tohoto 
světa ho uvedl Jiří Mucha, syn ma-
líře Alfonse Muchy. V Paříži měl 
Antonín také svou první výstavu, 
která byla úspěšná. Jako majitel 
francouzského pasu mohl cestovat 
i do dalších zemí. Navštívil tak Ka-
nadu a USA. 

Co ještě zbývá říci o období od 
chvíle, kdy jsem dostala k pocho-
vání uzlíček zabalený v peřince, 
do návštěv v nemocničním pokoji 
v Londýnské ulici v jeho Praze 2, 
kdy obluzen morfiny neustále kres-
lil ve vzduchu všechno to, co ještě 
nakreslit a namalovat nestihnul. 
Kromě malířských stojanů, ba-
rev, rydel, kamenů, sklenic, fajfek, 
motýlků a šál jsme podědili ka-
maráda Standu. Přirozeně 
- on nás. Naše dědictví je 
neklidné, rozlítané a nevy-
kvašené, on v nás má jistou 
brzdu zklidnění a pohodu. 
Byl to on, kdo přestěhoval 
všechny věci, které po tobě 
zbyly. A že jich bylo. Byl to 
on, kdo se mnou zamykal 
byt a atelier a nestyděl se 
přidat mužně slzy k mému 
potoku slané vody. 
A to nejdůležitější. Zůstaly 
jsme se sestrou v těžké době 
jedna druhé. Já strážím do-
mov a Lidka jezdí domů. 
Jsme jedna druhé stromem 

a stromy měl Tonda rád. 
Dostalo se mi velikého daru po-
znat, co je lazurit, ebur a červená 
košenila. Miloval modrou bar-
vu, zejména její temnější odstíny. 
Modři se mi dostává každý rok 
bohatě, léto maluje často fantas-
tické mraky . Jen nedávno to lehce 
s mraky přehnalo a z nebe padaly 
kusy ledu. Na Tondu si ale vzpo-
menu, i když je  obloha šedá, na ní 

Z vernisáže výstavy v Praze /foto ing. A. Poštulka/

objevuji jeho milovanou holubičí 
šeď. Jeho doporučení, abych si dala 
napnuté plátno na stojan, vzala 
štětce a barvičky a „namatlala“ ně-
jaký obraz sama, nemohu brát váž-
ně. Pravidelně chodím tento úkol 
konzultovat za železniční trať na 
číslo 6- odpovědi se mi nedostává 
...

Zdeňka Číhalová

ZA BRÁCHOU TONDOU
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE V NADCHÁZEJÍCÍM  ROCE  2014  
SO        1. ÚNOR PLES - ČČK
NE        2. ÚNOR DĚTSKÝ KARNEVAL - ZŠ A MŠ
SO        8. ÚNOR LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD - SKIAREÁL KOHÚTKA, OBEC
SO        22. ÚNOR  HUŠTĚNOVICE V ZRCADLE ČASU -VÝSTAVA, OBEC
SO        1. BŘEZEN FAŠANK - HASIČI
PO        3. BŘEZEN JARNÍ PRÁZDNINY - KNIHOVNA 

ÚT        4. BŘEZEN JARNÍ PRÁZDNINY - KNIHOVNA
ST         5. BŘEZEN JARNÍ PRÁZDNINY - KNIHOVNA
PO        10. BŘEZEN BURZA KNIH - KNIHOVNA
NE        16. BŘEZEN BESEDA S DŮCHODCI - OBEC
SO        29. BŘEZEN BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ - ČČK
NE        13. DUBEN VYNÁŠENÍ MAŘENY - DFS MARENKA
NE        13. DUBEN VELIKONOČNÍ ŘEMESLNÁ VÝSTAVA - MUZEUM
SO        26. DUBEN VÝLET DO BUDAPEŠTI - OBEC
PO        28. DUBEN PIETA K OSVOBOZENÍ OBCE - OBEC + ZŠ
ST         30. DUBEN PÁLENÍ ČARODĚJNIC - TJ SOKOL
NE        4. KVĚTEN ZAHÁJENÍ OTEVÍRACÍ DOBY MUZEA - ST + NE
NE        11. KVĚTEN DEN MATEK V  MUZEU + DFS MARENKA
SO        17. KVĚTEN ŠKOLENÍ PP PRO DĚTI - ČČK
NE        1. ČERVEN BESEDOVÁNÍ  V MUZEU II. - MUZEJNÍ SPOLEK 
SO        7. ČERVEN DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - ČČK
NE        8. ČERVEN DEN DĚTÍ - OÚ
NE        8. ČERVEN VERNISÁŽ VÝSTAVY ZŠ
PO        9. ČERVEN PASOVÁNÍ NOVÝCH ČTENÁŘŮ - KNIHOVNA
SO        21. ČERVEN SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ-OBEC, MUZEJNÍ SPOLEK
NE       13. ČERVENEC BESEDOVÁNÍ V MUZEU III. - MUZEJNÍ SPOLEK
NE       17. SRPEN BESEDOVÁNÍ  V MUZEU IV. - MUZEJNÍ SPOLEK
PÁ        29. SRPEN TÁBORÁK NA UKONČENÍ PRÁZDNIN - OBEC,ZŠ,MŠ,TJ SOKOL
SO        30. SRPEN ZÁJEZD - MUZEJNÍ SPOLEK
PO       1. ZÁŘÍ PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ STAROSTOU 
SO        6. ZÁŘÍ SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘENÍ PAMÁTEK 
SO        13. ZÁŘÍ KOŠT BURČÁKU - MUZEJNÍ SPOLEK, ČSZ
SO        20. ZÁŘÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ - ČČK 
NE        21. ZÁŘÍ BESEDOVÁNÍ V MUZEU V.  - MUZEJNÍ SPOLEK
PÁ         24. ŘÍJEN LAMPIONOVÝ PRŮVOD - OBEC, ZŠ  A MŠ
SO        15. LISTOPAD KATEŘINSKÉ HODY S PRÁVEM - CHASA
NE       16. LISTOPAD KATEŘINSKÉ HODY S PRÁVEM - CHASA
SO        22. LISTOPAD DOZVUKY HODŮ - CHASA
PO        24. LISTOPAD VÁNOCE V KNIHOVNĚ
SO        29. LISTOPAD VÁNOČNÍ HABSBURSKÁ VÍDEŇ - OBEC
NE        30. LISTOPAD VÁNOČNÍ DÍLNIČKY - ČČK
SO        6. PROSINEC MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - OBEC
SO        13. PROSINEC VÁNOČNÍ KONCERT - OBEC
NE        14. PROSINEC VÁNOČNÍ JARMARK S BETLÉMEM - MUZEJNÍ SPOLEK
PÁ         26. PROSINEC KOŠT SLIVOVICE - TJ SOKOL
ST         31. PROSINEC NOVOROČNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ U OBECNÍHO ÚŘADU

POZVÁNÍ NA VÁNOČNÍ AKCE V ROCE 2013
PO        25. LISTOPADU PŘEDVÁNOČNÍ  DÍLNIČKA PRO DĚTI V KNIHOVNĚ - 16 HOD.
PO        2. PROSINCE VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ V KNIHOVNĚ 17.30 HOD.
NE        1. PROSINCE DEN PLNÝ HER - 14 HODIN KD

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU - 18 HOD.
SO        7. PROSINCE VÁNOČNÍ DÍLNIČKY ČČK V  KD
SO        14. PROSINCE VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉ HUDBY ŠOHAJKA
NE        15. PROSINCE VÁNOČNÍ JARMARK U MUZEA



19

Podzim    /    2013

Vážení spoluobčané, tolerance a ohleduplnost by 
měla být pro nás všechny samozřejmostí. To bychom 
měli mít na paměti i při parkování svých plechových 
miláčků. K čemu jsou nám nově opravené chodníky 
a cesty, když jsou mnohdy neprůchozí a neprůjezdné 
z důvodu neohleduplného parkování. A to už nemlu-
vím o tom, že chodníky nejsou konstruovány na ta-
kové zatížení a parkováním automobilů se mnohem 
rychleji opotřebují. Nejvíce nebezpečné parkování je 
zejména na chodnících podél komunikace I/55 a na 
ulici Sušická, protože při obcházení auta jsou chod-
ci nuceni vstoupit do vozovky. Chodníky jsou určeny 
pouze pro chodce a automobil zde nemá co dělat. Jis-
tě nemusím řidičům připomínat, že za takové parko-
vání hrozí bloková pokuta. To ovšem neznamená, že 
mezi sebou nemáme ohleduplné a tolerantní spolu-
občany. Někteří z nás jdou příkladem v řešení této si-
tuace, zrušili své předzahrádky a vybudovali si vlastní 
parkovací místa. Na fotografiích přikládám několik 

NEOHLEDUPLNÉ PARKOVÁNÍ NA CHODNÍCÍCH A KOMUNIKACÍCH

nápadů vhodného parkování. Každá rodina by měla 
používat tolik automobilů, kolik je schopna zaparko-
vat dle platných předpisů.  Špatné parkování znemož-
ňuje řádné odklizení sněhu a případné stížnosti proto 
nebudou vyslyšeny. V loňském roce byl problém ze-
jména v ulici Dvořiště, Ke hřišti, K Moravě , Sušická 
a Klínkách.                                     Aleš Richtr, starosta

Parkovací místo u domu na dolním konci.

Rozšíření vjezdu do domu je také řešení. Zrušení předzahrádky v Moravní ulici. 

Ve spolupráci se vzdělávací agenturou pana PhDr. Pav-
la Kočího z Kroměříže byl uspořádán 27. dubna 2013 
pro zájemce o historii poznávací zájezd do Osvětimi 
(Auschwitz). Zájezdu se účastnilo 48 lidí, kteří se již 
během cesty dozvěděli mnoho zajímavých informací 
o Polsku.  
Cílem byla prohlídka dvou částí Muzea holocaustu. 
Zájemci v dopoledních hodinách navštívili Auschwitz 
I v areálu bývalých kasáren, poté Auschwitz II (Bře-
zinku - Birkenau) – největší vyhlazovací tábor v Evro-
pě na druhé straně města, ze kterých se nevrátilo 1,6 
milionu lidí. Táborem provázeli dva česky hovořící 
průvodci, kteří poutavě líčili nedávnou minulost. 
Všichni účastníci zájezdu odjížděli v odpoledních ho-
dinách z tohoto místa plni dojmů. Jednalo se o silný 

OSVĚTIM – SVĚDOMÍ LIDSTVA
zážitek, na který určitě nikdo nezapomene. 
Poslední zastávka zájezdu byla v nákupním centru 
Auchan v městě Bielsko-Biala. 

Aleš Richtr, starosta
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V úterý  8.  července navštívili mu-
zeum v Huštěnovicích pracovníci 
Slováckého muzea Ondřej Mour a  
Jan Káčer se svými hosty – odborný-
mi pracovníky z norského Hedmark 
Country muzea v Hamaru.  Návštěva 
proběhla ve velmi přátelském duchu, 
norští hosté zejména ocenili, že všech-
ny exponáty muzea pocházejí z darů 
a že jsou také všechny do jednoho  vy-
stavené, nikoli uložené v depozitáři. 
Přínos takovýchto malých vesnických 
muzeí vidí zejména v tom, že v dnešní 
uspěchané době máme možnost vrátit 
se do doby prázdnin u babičky, připo-
menout si předměty denní  potřeby,  
které  naši  rodiče či prarodiče použí-
vali, co oblékali, jak žili. 
Malé muzejní prostory nedovolily 
udělat přesnou kopii obydlí z dvacá-
tých až třicátých let minulého století, 
ale alespoň tématicky je muzeum roz-
děleno na kuchyň, světnici, prádelnu, 
místnost s hospodářským nářadím 
a náčiním a koutek s dětskými hrač-
kami. Norské hosty zaujala také sbír-
ka svatebních voniček, mezi nimi pře-
devším voniček ženichovských,  které 
se nosívaly na klobouku. Ty nejstarší, 
které jsou  v Huštěnovicích k vidění, 
pochází z konce 19. století. Podob-
né voničky se ve stejné 
době používaly také 
při norských svatbách 
a navíc byly do Norska 
importovány odkudsi 
z Evropy. Možná máme 
s touto severskou zemí 
kousek společné his-
torie, kdo ví. Norské 
hosty zaujalo také hos-
podářské nářadí a ná-
činí, mnohé kousky si 
ještě pamatují ze svého 
dětství u babičky a dě-
dečka.
Hosté, Caroline Serch-
-Hansson - historička 
umění, Vigdis Vin-
gelsgaard - restaurá-
torka a Tor Saether 
- archelog, také oceni-
li, že Muzejní spolek 
v Huštěnovicích, který 
má 18 členů, pořádá 

MUZEUM NAVŠTÍVILA NORSKÁ DELEGACE

v muzeu pravidelné akce pro veřej-
nost, především v letním období pra-
videlné posezení se seniory, kteří  se 
do muzea vždy  těší a přicházejí sem 
„jako domů“. V takovýchto besedách 
s lidmi, akcích pro děti a uvědomění 
si vlastních kořenů vidí Norové trva-
lý přínos malého venkovského muzea 
dnešní doby. Je to cesta, jak být hrdý 
na své předky, na vesničku odkud po-
cházíme a kam se vždycky, ať nás život 
zavane kamkoli, budeme rádi vracet. 
Ačkoli původně se mělo jednat pouze 

o krátkou zastávku na cestě do rož-
novského skanzenu, nakonec, když se 
Norové po více než hodině strávené 
v muzeu loučili, ještě jednou ocenili 
přínos huštěnovského muzea. Kte-
ré, ač není vedeno odborníky, přesto 
v mnohém předčí i odborně zaměře-
ná muzea. Touto cestou bych chtěla 
poděkovat všem členům Muzejního 
spolku a jejich pomocníkům za letoš-
ní úspěšnou sezónu a popřát jim hod-
ně elánu a nápadů do dalších let. 

 Ing. Helena Štolhoferová

Norští hosté v muzeu

Pohodové muzejní odpoledne při kafíčku. 
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Chtěla bych se podělit o zážitky ze zá-
jezdu, který pořádal  muzejní spolek 
společně s obcí 31. srpna. V ranních 
hodinách plně obsazený autobus vyjel 
směr Lednice. Lednický zámek a při-
lehlý park nás přivítal ještě v poklidu. 
Každý se rozhodl dle svého zájmu, jak 
s volným časem naloží.
Někdo zvládl prohlídku zámku, skle-
ník, krásné francouzské a anglické 
části parku, Minaret,  Janův hrad nebo 
projížďku koňským 
kočárem, plavbu lodí 
po četných rybnících, 
ale i zajímavou ukáz-
ku s dravci. Nabídka 
byla velmi různoro-
dá, protože jsme při-
jeli právě v den, kdy 
se konaly vinařské 
slavnosti. Na louce za 
zámkem byl řemeslný 
jarmark a vyhrávalo 
několik cimbálových 
muzik. Ale čas neú-
prosně běžel a dru-
hým naším cílem byly 
Valtice. 
Tady jsme měli do-

LEDNICKO-VALTICKÝ ZÁJEZD

mluvené posezení ve vinném sklípku 
pana Radomíra Kazíka, huštěnov-
ského rodáka. Jeho sklep se nachází 
v části valtického podzemí, kde na nás 
dýchla historie až z dob Lichnštejnů. 
Ujal se nás syn majitele s manželkou, 
protože pan Kazík starší byl zrovna na 
dovolené, ale vzkazuje do Huštěnovic 
moc pozdravů.
Proběhla řízená degustace dvanácti 
vzorků vín, jistě to nejlepší co jejich 

Kniha provází člověka od nepaměti. 
Ať jde o beletrii, dětskou knihu, litera-
turu naučnou či cestopisnou. Přestože 
klasické tištěné svazky pomalu mizí 
z našich domácích knihoven a jsou 
nahrazovány knihami na paměťových 
nosičích, stále jsou mezi námi čtená-
ři, kteří na klasickou knihu v pevné 
vazbě nedají dopustit. Knižní fond 
naší knihovny se stále rozrůstá a velký 
počet zajímavých titulů je z výměnné-
ho fondu Knihovny Bedřicha Beneše 
Buchlovana  Uh. Hradiště. Celý rok 

sleduji novinky na trhu a knihy naku-
puji online. 
Do knihovny několikrát za rok při-
jdou  děti z mateřské školky, vyma-
lovávají pohádkové obrázky a přitom 
poslouchají vyprávění o knížkách. 
Vždy si některou odnesou do školky 
a paní učitelky jim čtou před odpo-
ledním spaním. Poslouchají bedlivě, 
protože Jeníček při čtení pohádky 
upozornil babičku, že v knížce se lis-
ty nesmí ohýbat. Že jim to říkala paní 
knihovnice
Naše knihovna nemá mnoho dospě-
lých čtenářů, ale těší mně, že cestu 
do knihovny si najdou děti. Pro žáky 
základní školy, kromě besed o spi-
sovatelích,  byla vyhlášena soutěž 
o nejlepšího čtenáře a výsledky byly 
překvapující. Děti opravdu čtou. Vy-
hlášení výsledků na konci školního 
roku proběhlo v obřadní síni obecní-
ho úřadu a nejlepším čtenářům byla 

sklep skýtá. Opravdu všechny nabí-
zené vzorky dobré. Poté následovala 
volná zábava a ochutnávka vybraných 
vín, burčáku a připraveného občerst-
vení. Naši hostitelé nás mile přijali, za 
což jim děkujeme. 
Myslím si, že za všechny účastníky 
mohu říci, že to byl pěkně prožitý vý-
letní den. 

Edita Šimová

za účasti starosty Aleše Richtra pře-
daná kniha s diplomem a  bylo při-
praveno občerstvení s přípitkem. 52 
knih přečetl Jakub Cirhan, který čte 
dokonce  ve slovenském jazyce. Další 
ocenění patřilo Simoně Vavřiníkové 
/31 knih/, Natálii Habáňové /25 knih/, 
Denise Poláškové /22 knih/. Z prvňáč-
ků překvapila Zuzana Presová a Marie 
Hlavačková, které se sotva naučily číst 
a přelouskaly 9 knih. Také ve školním 
roce 2013/2014 je vyhlášená soutěž 
o nejlepšího čtenáře. Necháme se pře-
kvapit, kdo vyhraje tentokrát.
Letos poprvé jsme měli burzu knih. 
Pro velký zájem čtenářů další je na-
plánovaná na 10. března příštího roku 
od 15 do 18.30 hodin v knihovně. Pro 
vás nepotřebné knihy můžete nabíd-
nout dalším čtenářům za minimální 
cenu. Neprodané knihy jsou pak ode-
vzdány do sběru, který vyhlašuje zá-
kladní škola. 

Marie Hoferková, knihovnice 

INFORMACE Z KNIHOVNY

Odměna vítězům čtenářské soutěže
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125. VÝROČÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
www.hustenovice.cz/verejne-instituce/ 

V 18. století byla ustavena škola v Huštěnovicích a prvním 
učitelem byl vysloužilý voják Jan Vilém Sanfort, který vy-
učoval v domku číslo 2. V roce 1802 měla škola 68 žáků. 
Jejich počet se zvyšoval a proto byla zřízena nová učebna 
v místní hospodě, ale při velkém požáru obce škola lehla 
popelem. Místní občané proto za přispění velehradského 
velkostatku vybudovali první skutečnou školu uprostřed 
návsi na čísle 92. Dnes zde stojí budova obecního úřadu. 
Škola měla jen jednu učebnu o 45 m2 a byt pro učitele 
o velikosti 25 m2, topilo se ve velkých železných kamnech, 
postavených v koutě třídy. Budova byla sice zděná, ale 
strop a střecha dřevěná. 
Vybavení učebny mělo dva metry dlouhý stupínek, na něm 
psací stůl, židle, malá tabule a skříň na pomůcky. Lavice 
byly ve dvou řadách po sedmi a muselo se v nich umístit 
90 žáků.  Počet žáků časem vzrostl na 150 a řada z nich 
musela při vyučování stát. 
Výuka na škole byla hrazena ze školného, které platili obča-
né podle počtu dětí školou povinných. Mnozí rodiče raději 
děti do školy neposílali. Častá nepřítomnost byla způsobe-
na také tím, že děti musely pomáhat s domácími pracemi, 
na polích a při pasení dobytka. Ještě v roce 1886 se platilo 
v Huštěnovicích školné 3 zlaté 84 krejcarů za dítě. 
Učitel dostával plat z vybraných peněz, ale i z vedlejší čin-
nosti. Přivydělával si hudbou a zpěvem v kostele, vykoná-
val funkci písaře a do roku 1884 byl například huštěnovic-

ký učitel současně prohlížitelem zemřelých. 
Počet žáků v roce 1884 dosáhl již čísla 181 a tato škola se 
stala nevyhovující. V roce 1886 dala okresní školní rada 
souhlas k postavení nové budovy a 5. dubna 1888 obec-
ní výbor rozhodl v tajném hlasování, že bude postavena 
nová budova na čísle 72. Plány vypracoval stavitel Josef 
Schaniak a bylo ještě téhož roku započato se stavbou.  
Pravidelné vyučování v nové školní budově bylo zaháje-
no v sobotu 2. září 1889. /Obsáhlejší popis školy a škol-
ství v Huštěnovicích najdete v Huštěnovském zpravodaji 
2008/1 - www.hustenovice.cz/

VÝSTAVA K 125. VÝROČÍ ŠKOLY
V neděli 13. října 2013 se místnost 
v přízemí základní školy proměnila 
ve starou školní třídu. Nechyběla ka-
tedra, staré školní lavice, ukazovátko, 
dřevěné penály, staré školní pomůcky, 
voskové a břidlicové tabulky, obra-
zy, vycpaná zvířata. Třídu zdobil kříž 
s modlitebními knížkami, petrolejová 
lampa nebo kamna na uhlí.
Návštěvníci mohli zasednout do sta-
rých dřevěných lavic a zavzpomínat. 
Vyučování dřív začínalo i končilo 
modlitbou, vyučovalo se náboženství, 
počty, čtení, zpěv a přírodozpyt. 
Součástí staré školní třídy byla výsta-
va  136 starých slabikářů, které zapůj-
čila sběratelka Zdeňka Markovičová. 
Nejstarší slabikář nebo čítanka byla 
z roku 1886. Byla vystavena stará vy-
svědčení nebo rozvrh hodin z roku 
1888 a další dokumenty týkající se 
školní výuky. Zpestřením byly staré 
školní fotografie.
Při vernisáži výstavy ředitelka Zá-
kladní školy a mateřské školy v Huště-

novicích Mgr. Jitka Šimíková přivítala 
bývalé kantory, starostu obce, zastupi-
tele a další hosty. Žáci předvedli krát-
ké vystoupení a přečetli historii školy. 
Proběhla rovněž prohlídka učeben 
a celé školní budovy, která byla vy-
zdobena výtvarnými pracemi žáků 
a žákyň.  
Oslavu  125. výročí školy natáčelo  

TV Slovácko a vyšel pěkný článek ve 
Slováckých novinách. Všichni si za-
vzpomínali u připraveného občerst-
vení a rozcházeli se s pocitem příjem-
ně prožitého odpoledne. 
Výstava probíhala po dobu dvou 
týdnů a viděla ji spousta místních, 
ale i přespolních návštěvníků a žáků 
okolních škol. Na závěr výstavy huš-
těnovské děti si vyzkoušely vyučování 
ve staré třídě a besedovali nad starou 
školní kronikou o historii školy. 
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V pondělí 2. září byl zahájen nový 
školní rok 2013/2014. Do školních 
lavic usedlo celkem 28 žáků prvního 
až pátého ročníku. Prváci byli za pří-
tomnosti svých rodičů slavnostně při-
jati do řad školáků na obecním úřadě, 
druháci až páťáci přivítali nový škol-
ní rok v budově základní školy, která 
v průběhu prázdnin doznala znač-
ných změn. Během měsíce července 
probíhaly ve škole rozsáhlé stavební 
práce, při kterých byla provedena ge-
nerální rekonstrukce elektroinstalace, 
opravena sociální zařízení tak, aby 
splňovala veškeré požadavky, které 
ukládá vyhláška, nainstalovalo se za-
bezpečovací zařízení, byl vybudován 
a zařízen nový, moderní kabinet pro 
paní učitelky, zmodernizována učeb-
na výpočetní techniky. V celé škole 

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
pak byla provedena výmalba a opra-
veny stávající nátěry. 
I v letošním školním roce je škola or-
ganizována jako malotřídní, ve dvou 
třídách se učí žáci prvního až pátého 
ročníku. Ve snaze vytvořit žákům co 
nejoptimálnější podmínky pro vzdě-
lávání a prvákům ulehčit jejich nástup 
do školy, byla výuka sestavena tak, aby 
co nejvíce předmětů bylo vyučováno 
odděleně. Osm prváků učí samostat-
ně paní učitelka Zuzana Bazalová, 
osm druháků a čtyři třeťáky učí nová 
paní učitelka Andrea Flíborová, pět 
čtvrťáků a tři páťačky učí paní ředitel-
ka Jitka Šimíková. Na částečný úvazek 
působí ve škole paní učitelka Jitka Po-
lášková. Výuka probíhá podle školní-
ho vzdělávacího programu „Od hraní 
k poznání“. Školní družinu navštěvuje 

celkem 23 dětí, vychovatelkou je paní 
Jitka Polášková. V letošním školním 
roce mohou žáci využít i ranní dru-
žinu, která je otevřena od 6.30 hod. 
do 7.30 hod. Od září probíhá výu-
ka náboženství, kterou zajišťuje paní 
učitelka Radka Batůšková. 27 žáků se 
stravuje ve školní jídelně, kterou má 
na starosti, stejně tak jako pořádek ve 
škole, paní Antonie Blahová.
Od října začalo ve škole pracovat 
celkem 5 kroužků – pohybové hry, 
taneční, flétna, praktická dívka a dys-
lektický kroužek. Žáci též mohou na-
vštěvovat keramický kroužek, který 
probíhá v prostorách mateřské školy 
a organizuje jej DDM Šikula Uherské 
Hradiště.

Mgr. Jitka Šimíková, ředitelka ZŠ

Ve škole byla pořízení nová inter-
aktivní tabule, kterou využívají 
žáci při výuce. Je to moderní prvek 
do vyučování. Interaktivní tabule 
se dá využít při pouštění různých 
prezentací v jednotlivých předmě-
tech. Žáci si výuku pomocí inter-
aktivní tabule velmi chválí. 

Andrea Flíborová, učitelka ZŠ

„Život v příslovích“ je název celo-
ročního projektu, který jsme si pro 
žáky připravily na tento školní rok. 
Vychází z myšlenky, že přísloví do-
provázela život našich předků po 
staletí, přenášela v nich ukrytou 
modrost a zkušenost z generace 
na generaci, lety ústního předává-
ní se zachovala až do současnosti. 
Cílem projektu je přiblížit důležité 
oblasti lidského života (škola, rodi-
na, domov, práce, kamarádi, zdraví 
…) netradiční, zajímavou formou, 
pěstovat v žácích vztah k domovu 
i k celému světu, získat povědomí 

o etických hodnotách naší společ-
nosti. 
První oblast přísloví vztahujících 
se ke škole, ke vzdělání máme již 
zpracovanou. Žáci navštívili Mu-
zeum Jana Ámose Komenského 
v Uherském Brodě, s paní kroni-
kářkou Alenou Bazalovou besedo-
vali o historii školství v Huštěnovi-
cích, zpracovávali slohové práce na 
téma škola, pátrali, jaké byly školy 
v době jejich rodičů a prarodičů. 
Završením tohoto prvního bloku 
byla výstava „Když jsem chodil do 
školy, učil jsem se litery …“ , která 

ŽIVOT V PŘÍSLOVÍCH
byla instalována v budově základ-
ní školy a návštěvníci mohli zhléd-
nout vybavení staré třídy a téměř 
stotřiceti  slabikářů různého stáří 
z různých zemí světa, které pro 
tuto výstavu zapůjčila sběratelka 
Zdeňka Markovičová.

Mgr. Jitka Šimíková, 
ředitelka školy

Těším se na děti 25. listopadu v 16 hodin na 
předvánoční dílničce v knihovně a 2. prosince 
na dospělé při vánočním rozjímání v 17.30 
hod., rovněž v knihovně. 

Marie Hoferková, knihovnice 
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Když děda chodil do školy, zvonilo se ručním zvon-
kem. Ve třídě se topilo v kamnech. Na lavici byl ka-
lamář s inkoustem. Cvičila se spartakiáda. Nedobré 
děcka dostávaly rákoskou.

Marek Slezák, 3. ročník

V dávných dobách nebyly počítače ani televize. Byly 
staré lavice a nebyly tělocvičny, ale tělocvik jo. V dáv-
ných dobách někdo neměl boty. V dávných dobách 
to bylo úplně jiné. Byly jednodušší učební pomůcky 
a učebnice.

Andrea Trmalová, 3. ročník

Moje maminka chodila od čtvrté do osmé třídy do 

Píšeme, čteme, cvičíme, počítáme, hrajeme se v dru-
žině s auty a stavíme rampy a domy. Potom jdeme na 
oběd a pak jdu domů. 

Matyáš Martinek, 2. ročník

Ve škole jíme svačinu a učíme se. Hrajeme si a hádá-
me se. Cvičíme a hrajeme hry na body. Učíme se geo-
metrii a český jazyk. Ve škole se mi líbí.

Josef Daňko, 3. ročník

Ve škole se učíme a o přestávce si hrajeme, zpíváme 
a kreslíme. Píšeme a počítáme, zjišťujeme jakékoliv 
věci. Mě škola baví, protože je fajn. Mám tady moc 
kamarádů.

Zuzana Presová, 2. ročník

Čteme, zpíváme abecedu, cvičíme, píšeme, počítáme 

staré budovy školy v historické části města Trnava na 
Slovensku. Měli uhelné a sněžné prázdniny. Pan ředi-
tel používal rákosku a jiné tělesné tresty.

Robin Tomáštík, 2. ročník

Moje maminka chodila do školy ráda. Měla hodně 
kamarádů. Její nejlepší kamarádkou byla Martina 
a Irena. Spolu se hrávaly i po škole na hřišti. Děti jí ří-
kaly Renčo. Ve škole seděla ve staré lavici. První hodi-
nu měli český jazyk. Maminka neměla ráda zeměpis. 
Maminka jezdila do školy v zimě autobusem a v létě 
na kole. Do školy chodila v Babicích.

Aneta Hlaváčková, 4. ročník

Drakiáda

JAKÉ BYLY ŠKOLY DŘÍVE?

CO DĚLÁME VE ŠKOLE?
příklady. Hrajeme si v družině s auty, chodíme na 
oběd, jíme svačinu, je to tam dobré.

Jaromír Habáň, 2. ročník

Pasování nových čtenářů
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Školu mají děti rády,
najdou si tam kamarády.
Nejprve napíšem si úkoly,
potom půjdem do školy.

Když se spolu učit budeme, 
novým věcem přiučit se můžeme.
Škola nás všechny baví, 
proto chceme být zdraví.. 

Ivana Smětáková, 5. ročník

Skončily nám prázdniny, 
hurá, jdeme do školy.
Český jazyk, vlastivěda,
předmět, který mi spát nedá.

Po poslední hodině, 
do družiny chodíme.
A po škole s kamarády,
budem venku ještě rádi.

Tomáš Kraváček, 4. ročník 

Paní učitelka je milá a hodná. Naše paní učitelka nám 
skoro všechno dovolí. Paní učitelka nám čte.  Naše 
paní učitelka s námi jezdí do plavání. 

Adam Němeček, 3. ročník

Paní učitelka je hodná, milá a taky zábavná. Má dnes-
ka 26. 9. svátek a je hezká. Paní učitelka jde dneska 
s námi na drakiádu.

Adéla Dobešová, 3. ročník

Paní učitelka je hezká. Také je paní učitelka hodná. 

PANÍ UČITELKA

Paní učitelka je milá. Naše paní učitelka je moc dob-
rá.

Maruška Hlavačková, 2. ročník

Paní učitelka je hodná, je s ní zábava. A má svátek 
a má hezké boty. Je hezká.

Aneta Machová, 2. ročník

Paní učitelka je hodná, hezká. Paní ředitelka je milá 
a hodná, paní učitelka Bazalová je hodná.

Radka Sentlová, 2. ročník

ŠKOLA
Škola je tu proto, abychom se učili, 
ještě před tím jsme do školky chodili.
Ve škole se učíme stále věcem novým,
už toho dost umíme, ale ještě se učit musíme.

Ve škole mám hodně kamarádů,
příští rok si možná i nové najdu.
učit se budeme ve třídě spolu, 
novým věcem přiučíme se znovu.

Simona Vávrová, 5. ročník

V Den země na školní zahradě sázeli stromky a okrasné keře Ja-
kub Cirhan, Josef Daňko, Adam Němeček, Adéla Dobešová, Si-
mona Vavřiníková a Andrea Trmalová.

Mgr. Zuzana Bazalová, Antonie Blahová, Jitka Polášková, An-
drea Flíborová, Mgr. Jitka Šimíkov

První letošní školní den ve škole.
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NA NÁVŠTĚVĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
www.hustenovice.cz/verejne-instituce/

Muzikoterapie. První letošní školní měsíc.

Na školní zahradě. Na zahradě máme malé bludiště.
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V sobotu 4. května 2013 se podařilo uskutečnit akci, 
která byla přínosem pro všechny zúčastněné dospě-
lé osoby a také velkým zážitkem pro spoustu dětí. 
Proběhlo totiž školení občanů v Základní normě 
zdravotnických znalostí a základech první pomoci. 
V prvním patře kulturního domu se sešlo 46 zájemců 
o tuto akci.
Školitelé, manželé Mojžíšovi z Uherského Hradiště, 
zaujali všechny přítomné zajímavými přednáškami, 
proloženými skutečnými případy ze života. Každý 
z občanů měl možnost se okamžitě zeptat na jakou-
koliv záležitost z průběhu školení. V tu samou dobu 
v přízemí kulturního domu probíhalo školení dětí. 
Byla to vlastně poutavá hra, při které si děti osvojova-
ly základy první pomoci. Školení vedly zkušené lek-
torky, p. Mgr. Andrea Ptáčková a Radka Kydličková.
Po teoretické části se dvacítka dětí vypravila na pro-
cházku po vesnici. Jaké bylo překvapení, když v parku 
u mateřské školy zahlédly zraněné osoby. Ani chvil-
ku neváhaly a zručně je začaly ošetřovat. Zhostily se 
svého úkolu na jedničku a byly po právu pochvále-
ny. Také figurantky a p. Mgr. Pavlína Juráková, která 
je perfektně namaskovala, měly radost z toho, že děti 
byly aktivní a určitě by si uměly poradit i při skuteč-
ném zranění. Všem se akce líbila a doufám, že i příští 
rok se děti přijdou zdokonalit ve svých znalostech.
Dospělí si své znalosti mohli v praxi vyzkoušet o mě-
síc později a to 8. června 2013. V prostorách přízemí 
kulturního domu byly připraveny dvě figuríny do-
spělé a jedna dětská. Na nich si všichni ze zúčastně-
ných prakticky vyzkoušeli jak dýchání z úst do úst, 

tak i nepřímou srdeční masáž. Zajímavý byl nácvik 
provedení stabilizované polohy. Dokázali jsme si, že 
i malé dítě si poradí s dospělou osobou, když ví, co 
má v danou chvíli udělat. Mojžíšovi nám odpovědě-
li na spoustu konkrétních dotazů. Škoda bylo jen, že 
někteří účastníci již na doškolení nepřišli. I tak byla 
akce hodnocena velmi kladně a ti, kteří si napsali zá-
věrečný test zjistili, že hodiny, které tomuto školení 
věnovali, nebyly určitě promarněné.
Tato akce se uskutečnila za podpory obecního úřadu, 
za což jim patří poděkování. 

 Ludmila Smýkalová, předsedkyně ČČK

MS ČČK PROŠKOLILA OBČANY HUŠTĚNOVIC…

Vystoupení mateřinky při setkání rodáků v Huštěnovicích.
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Z NAŠÍ FARNOSTI
www.farhustenovice.webnode.com

V sobotu 14. 9. 2013 uspořá-
dala Kongregace Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejské-
ho v Biskupském gymnáziu 
v Brně, pod záštitou brněn-
ského biskupa Mons. Th.Lic.
Vojtěcha Cikrleho, konferenci 
o Matce Vojtěše. Datum bylo 
vybráno záměrně v den na-
lezení nebo chcete-li obnovy 
Kristova kříže. Zahájena byla 
mší svatou v aule gymnázia. 
Samotný program konference 
otevřel biskup Th.Lic Vojtěch
Cikrle, který dal jako první 
podnět k zahájení procesu 
blahořečení Matky Vojtěchy. 
Mohlo by se zdát, že kon-
ference vzhledem ke svému 
názvu „Matka Vojtěcha a po-
koncilní obnova, její poselství 
pro dnešní dobu“ nebude nic 
zajímavého a že bude mít přínos pouze pro věřící. Ale 
opak byl pravdou. Jedním z přednášejících byl totiž 
i historik Mgr. Pavel Pokorný, který zde popisoval 
jednotlivá historická období z průběhu života Matky 
Vojtěchy a zajímavě vyložil i její rodokmen. Podařilo 
se nám pro obec získat od něj cenné informace, kte-
ré pomohou seskládat historii obce, ochotně poskytl 
i rodokmen Matky Vojtěchy až do roku 1757, který 
můžeme přiložit ke kronice. Zajímavé bylo i jeho ob-
jasňování významu jmen a další lahůdky pro všechny, 
kdo mají rádi historii. 
Publicista a vysokoškolský učitel PhDr. František 
Schlidberger nám pomohl udělat si obrázek o Matce 
Vojtěše v zrcadle jejich dopisů z vězení. Podle něj jsou 
tyto dopisy literální skvosty. A pokud se jen trochu 
zamyslíme, je to pravda, protože v dnešní době už se 
klasické dopisy na papír opravdu nenosí a jsou nahra-
zeny e-maily a zprávami sms. Krásný dopis, který po-
hladí po duši, už nepřišel ani mně samotné řádku let. 
Pohledy teologa P. Dr. Jacka Kempy a biblisty 
P. Prof. Jaroslava Brože na Matku Vojtěchu byly rov-

MATKA VOJTĚCHA

něž zajímavé. Poutavě o naší významné rodačce vy-
právěla i pokoncilní generální představená SM. Remi-
gie Češíková SCB, která od roku 2003 působí v Římě 
v Nepomucenu a od roku 2012 se stala postulátorkou 
římské části procesu. Mnozí z Vás se s ní setkali na 
květnové výstavě v našem svatostánku. 
Srdeční záležitostí však bylo uslyšet vyprávění o Mat-
ce Vojtěše z úst sester SM. Joannes Sedláčkové SCB 
a SM. Eucharistiany Tarandové SCB a zúčastněných 
potomků rodiny Hasmandovy. Z naší obce se účast-
nily konference neteře Růžena Varmužová a Anna 
Stalčíková. 
Konferenci uzavřel zakladatel Karmelitánského na-
kladatelství P. Dr. Vojtěch Kodet, OCarm, který sesta-
vil duchovní profil Matky Vojtěchy. Celou konferencí
nás provázel příjemný hlas moderátorky SM. Angeli-
ky Pintířové SCB a hudební a pěvecký doprovod je-
jích spolusester.
Konference pro mě byla velkým duchovním, literár-
ním i historickým zážitkem. Přála bych Vám  zažít ten 
pocit, kdy jste hrdi na to, že jste z rodné obce Tonečky 
Hasmandové z Huštěnovic.

Petra Valentová

Z vernisáže výstavy Matka Vojtěcha - služebnice Boží, která se konala 5. května 2013 v kostele 
sv. Anny, za účasti generální představené SM. Remigie Češíkové z římského Nepomucena, sestry  
Aleny Bártové, starosty obce Aleše Richtra, místního faráře P. Dr. ICLic. Mariusze Sienkowske-
ho a bývalého duchovního správce farnosti Huštěnovice P. Zdeňka Zlámala.  Byla to asi jeho 
poslední návštěva v obci, krátce před jeho úmrtím.
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V červenci roku 1992 se 
u nás na Slovácku objevil 
nenápadný kněz, který za 
dobu své působnosti v naší 
farnosti zanechal v jižním 
koutku Moravy nejen stopu 
duchovního úsilí, ale také 
výsledky jeho budovatelské 
práce na zvelebení kostela 
a farní budovy. 
Rádi vzpomínáme na spo-
lečné slavnosti při přijímá-
ní svátostí i oslavy ostatních 
svátků roku, ale také na 
běžné bohoslužby a chvíle 
obyčejných sousedských 
setkání. Otec Zdeněk měl 
rád náš folklor a tak dobře 
zapadl mezi místní. Neby-
lo divu, vždyť jeho rodiště 
s podobnými zvyky bylo 
tak blízko.
 Za jeho působení bylo 
u nás pokřtěno 73 dětí, na 
poslední odpočinek dopro-
vodil 174 farníků, konala 
se dvě biřmování a každý rok během těch sedmnácti 
krásných let, kdy v naší farnosti působil, přiváděl děti 
k prvnímu svatému přijímání.
 Jeho plány a kněžská činnost u nás v Huštěnovicích 
byly v roce 2009 přerušeny nemocí. Díky lékařům, 

ROZLOUČENÍ S P. ZDEŇKEM ZLÁMALEM

Během lampionového průvodu ke Dni vzniku Československa 
byla pro děti připravena zábava.

U muzea na děti čekalo hledání pokladu, malé občerstvení a oh-
ňostroj.

ale hlavně díky oběta-
vosti a moudrosti jeho 
hospodyně doktorky 
Magdaleny Ženčákové, 
se ke kněžskému půso-
bení mohl vrátit alespoň 
v okolí svého rodiště. Do 
naší farnosti se však rád 
a často vracel a byl zde 
i s náležitou úctou vždy 
přivítán.
 V sobotu 31. srpna 
2013 ulehl k věčnému 
spánku a v pondělí 9. září 
2013 jsme měli možnost 
se s ním rozloučit v jeho 
rodišti v Žeravicích. Po-
hřbu se zúčastnilo oprav-
du velké množství farní-
ků, čímž knězi projevili 
náležitou úctu. Dříve na-
rození farníci, kteří mají 
problémy s cestováním, 
věnovali Otci Zdeňko-
vi vzpomínky s modlit-
bou z domova a mnozí 

přispěli i na poslední květinový dar pro něj. Jistě by 
z naší soudržnosti měl radost a tak Vám všem, kteří 
jste ho svým způsobem doprovodili na poslední cestě, 
patří upřímný dík. 

Petra Valentová
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TJ SOKOL

Zahájení zápasu Gambrinus ligy mezi mužstvy 1. FC Slovácko a 1. FK Příbram

Mladí fotbalisté a fotbalistky z naší přípravky se již třetím 
rokem účastní okresní soutěže starších přípravek. Dosa-
vadní podzimní utkání této sezóny dopadla nad očekávání 
dobře. Z šesti zápasů jsme pouze jeden prohráli, ostatní 
střetnutí skončila naším vítězstvím. V tabulce se tak drží-
me na jedné z předních pozic.
V sobotu 14. září 2013 byli kluci a holky odměněni za svo-
je několikaleté úsilí zvláštním fotbalovým dárkem. Při za-
hájení zápasu 8. kola Gambrinus ligy mezi mužstvy 1. FC 
Slovácko a 1. FK Příbram dostali naši malí fotbalisté mož-
nost doprovázet domácí prvoligové hráče na hrací plochu. 
Následně jsme také při poločasové přestávce sehráli krátké 
miniutkání s domácí přípravkou přímo na ploše hlavního 
hradišťského stadionu.
Problémem naší přípravky nadále zůstává poměrně malý 
počet hráčů, které máme k dispozici. V našem týmu tak 
rádi uvítáme další děti ve věku 6 - 10 let se zájmem o spor-

TJ SOKOL - PŘÍPRAVKA

Miniutkání přípravek

Hlavní náplní činnosti TJ Sokol Huštěnovice je zejména 
sportovní činnost, a to pořádání fotbalových utkání druž-
stva starší přípravky a mužů. Obě družstva shodně repre-
zentují obec v okresní soutěži a dělají jméno a reklamu 
naší obci. Myslím, že reprezentaci obce činí na výbornou.
Není to však v současné době jediná činnost TJ Sokol. 
Myslím, že některé akce, pod kterými je podepsán, stojí 
za zmínku. Jednalo se zejména o akce pro rodiny s dětmi. 
Všechny tyto akce považuji za velmi vydařené. Na všech-
ny akce dorazilo hodně účastníků.
Nejprve se konalo pálení čarodějnic a stavění máje. Na 
hřišti se rozhořel táborák a vypukla soutěž o nejčaroděj-
nici.
Dále ve spolupráci s MO ČČK proběhl na začátku prázd-
nin výlet vlakem do Hodonína. Tady byl pro účastníky 
připraven program. Nejprve se konala plavba po řece 
Moravě s princeznou a poté následovala prohlídka ZOO.

Na konci prázdnin se na hřišti uskutečnil táborák na 
ukončení prázdnin a začátek nového školního roku. 
Tento byl uspořádán ve spolupráci s ZŠ a MŠ  a Obcí 
Huštěnovice. 
A teprve nedávno proběhl ve spolupráci s MO ODS výlet 
na strašidelný zámek Draxmoor a do muzea Anthropos 
v Brně. I zde byl pro účastníky zájezdu připraven společ-
ný program a pro děti navíc sladkosti a malá pozornost.
Tak to je jenom přiblížení pestré činnosti TJ Sokol za 
období od vydání posledního zpravodaje letos na jaře. 
Určitě v této činnosti hodláme pokračovat, neboť pova-
žujeme za důležité pořádat akce pro rodiny s dětmi. Na 
těchto akcích se sžívají společně nejen děti, ale i dospělí.
Už teď se těším na další společně strávené chvíle s občany 
obce Huštěnovice. Z návštěvnosti akcí je vidět, že je o ně 
zájem a je na místě takové akce pořádat. 

Mgr. Petr Malenovský

tovní vyžití.
Ing. Pavel Grebeníček a Ing. Pavel Čechmánek

trenéři přípravky

TJ SOKOL TROCHU JINAK
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Po loňské nevydařené sezóně, kdy jsme se do posled-
ního utkání zachraňovali, byl cíl do nové sezóny jasný. 
Vyhnout se záchranářským pracím a stabilizovat tým. 
Novou motivací byla i spousta nových týmů v soutě-
ži, protože díky reorganizaci zůstaly v okresní soutě-
ži pouze čtyři týmy a přibylo osm nových. Ve výbo-
ru jsme usoudili, že východiskem by mohl být nový 
trenér. Chtěli jsme, aby to byl někdo úplně nový, kdo 
není zatížen osobními vztahy s hráči a rozhoduje ne-
zaujatě. Oslovili jsme tedy pana Světničku z Košíků, 
který nám /k naší radosti/ pomoc přislíbil. 
Kromě posily na postu trenéra se nám ještě 
podařilo sehnat posily hráčské a to Jaro-
slava Slavíka z Traplic, který ihned zapa-
dl do základní sestavy a Lukáše Hubála 
ze Sušic, jež je v tuto chvíli spíše per-
spektivou do budoucnosti.
Pod vedením nového trenéra jsme zača-
li trénovat a odehráli tři přípravná utkání. 
Poté už vypukla nová sezóna. Na začátek jsme 
přivítali Částkov. Utkání skončilo 1:1 a branku vstře-
lila nová posila, Jaroslav Slavík. Následovalo drama 
v Jankovicích, kde jsme vyhráli 3:2 a vítězný gól jsme 
vstřelili až v nastaveném čase. V tomto utkání se tre-
fili Umlauf, Střítecký a Pavel Černý. Další domácí 
utkání ve Vážanech jsme prohráli 3:1 a o naši jedinou 
branku se postaral Střítecký. V Uherském Ostrohu 
jsme získali jeden bod za remízu 0:0 a největší záslu-
hu na něm měl brankář David Kulhavý. Následující 
domácí utkání s Bílovicemi jsme smolně prohráli 
1:0. Jediný gól utkání totiž padl po tečované střele ze 
střední vzdálenosti do protipohybu brankáře. Další 
utkání v Kostelanech jsme absolutně nezvládli a po 
jednoznačném průběhu prohráli 6:2. Branky vstřelil 
Petr Kanyza a Umlauf. Prvního letošního domácího 
vítězství jsme se dočkali v utkání s Mistřicemi a to 
v poměru 3:1. Dvakrát se trefil Lubomír Puškáč a jed-
nu branku přidal Jaroslav Slavík. S Nedakonicemi B 
a na jejich hřišti jsme vyhráli 5:1 po gólech Umlau-
fa, Stříteckého,  Lubomíra Puškáče, Tomáše Vaverky 
a Františka Silného. Tyto výsledky nás řadí na prů-
běžné sedmé místo.

Nový trenér, pan Karel Světnička, nám odpověděl 
na pár otázek:

Proč jste přijal nabídku trénovat Huštěnovice?
Byl jsem osloven a požádán o vytvoření „správné at-
mosféry“ v kabině a změnu vedení tréninků a zápasů. 

TJ SOKOL - MUŽI

Tak jako v předchozích případech /Košíky, Traplice, 
Sušice/ jsem neodmítl, protože fotbal je má „největší 
láska“.

Jaký je současný stav našeho mužstva?
Myslím si, že se nám společně daří vytvářet základní 
osu týmu, zabudovávat vhodné typy hráčů na jednot-
livé posty a nacházet „společnou řeč“ ve vztahu trenér 
- hráči. Musím říci, že současné složení mužstva co 

do věku, je celkem optimální, i když větší množství 
hráčů už pomalu „dosluhuje“. Přesto jsme 

schopni podávat solidní fotbalové výkony 
/viz domácí utkání s Mistřicemi/ a hlav-
ně se fotbalem bavit. Pro kvalitnější vý-
kony bude nutno mužstvo vhodně do-
plnit, zejména v záloze a v útoku.

Jaké jsou cíle?
Konsolidovat mužstvo jako tým který ví co 

chce, udržet současnou příznivou atmosféru 
v mužstvu bez „hvězd“, hrát střed tabulky a přitáh-
nout více diváků. Po roce, dvou si můžeme případně 
dát i vyšší cíle.

Pavel Černý

O
K
O

L

HUST

E

N
O
V
I
C

E

T

J
 S

ˇ  

ˇ



HUŠTĚNOVSKÝ
ZPRAVODAJ

32

Předposlední zářijovou sobotu byl 
pro občany obce připraven zájezd 
na strašidelný zámek Draxmoor 
v Dolní Rožínce a muzea Anthro-
pos v Brně. Vítáni byli všichni ob-
čané, kteří měli zájem se zájezdu 
zúčastnit. I když nám nepřálo po-
časí, myslím, že se celý výlet poda-
řil a zejména děti byly spokojené. 
Z obce jsme vyrazili s mírným 
zpožděním, což ovšem nemělo 
vliv na celkový dojem z výletu. 
Cesta ubíhala celkem rychle a po 
přestávce, která byla před Brnem, 
už nás čekal jenom kousek do cíle 
naší cesty. 
Na všechny účastníky zájezdu če-
kalo malé občerstvení. Děti do-
staly pitíčko a drobné cukrovinky, 
aby jim cesta lépe ubíhala a na 
monitorech v autobusu mohly sle-
dovat různé kreslené pohádky. Pro 
dospělé bylo připraveno občerst-
vení v podobě něčeho ostřejšího, 
což v nevydařeném počasí přišlo 
celkem vhod. Cestou se střídalo 
sluníčko s deštěm.
Po příjezdu na místo jsme si če-
kání na prohlídku zámku zkrátili 
obhlídkou nádvoří. Bohužel kvůli 

dešti se nedala většina hracích prv-
ků použít. 
Tvořili jsme tak početnou skupinu 
návštěvníků, že jsme se před pro-
hlídkou museli rozdělit. Prohlídka 
začínala malým muzeem starých 
věcí a kinem v 3D provedení, ve 
kterém nás přivítala místní čaro-
dějnice. Po promítnutí filmu na
nás promluvila zkamenělina. Pak 
následovala samotná prohlídka 
jednotlivých pater zámku. Mohli 
jsme potkat různá strašidla a stra-
šidelné věci jako je žabí princ, kost-
ra, otevírací hrob apod. Ve chvíli, 
kdy nás postrašil kostlivec, se lekli 
všichni. I dospělí. Abychom se ze 
strašidelného zámku dostali zase 
ven na světlo, museli jsme sjet stra-
šidelným výtahem. Nakonec jsme 
se na nádvoří zámku sešli všichni, 
žádné dítě nezůstalo s čarodějnicí 
v zámku. Máme tedy v obci samé 
hodné děti. 
Po krátké přestávce na nádvoří 
zámku u stánku s občerstvením 
a suvenýry následoval přesun do 
Brna do muzea Anthropos. Ces-
tou všechny děti obdržely drobné 
dárky, protože byly statečné a pro-

hlídku strašidelného zámku zvlád-
ly bravurně. Chlapci dostali autíč-
ko a pro děvčata byly nachystány 
malé panenky. V muzeu Anthro-
pos jsme měli možnost seznámit 
se s mamutem v životní velikosti 
a dovědět se něco o životě našich 
prapředků.
Cestou domů jsme se ještě na přání 
dětí zastavili v McDonald´s na dál-
nici. I na cestu zpět bylo pro účast-
níky připraveno občerstvení a děti 
mohly opět sledovat kreslené po-
hádky na monitoru v autobuse. 
Celý výlet velmi rychle utekl a ni-
komu nakonec ani nevadila nepří-
zeň počasí. Účel, pro který byl výlet 
zorganizován, byl určitě naplněn. 
Děti se zabavily a my dospělí jsme 
se přizpůsobili. 
Po celou dobu jsme se mohli spo-
lehnout na příjemnou a bezpečnou 
jízdu autobusovou dopravou pana 
Vybírala ze Starého města. Děku-
jeme panu řidiči Ujčíkovi.  

Mgr. Petr Malenovský, 
za TJ SOKOL

Bc. Hynek Pres Dis., 
za MO ODS

VÝLET NA STRAŠIDELNÝ ZÁMEK  DRAXMOOR
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LISTY Z KRONIKY OBCE
Vážení čtenáři,  i v tomto vydání Huštěnovského zpravodaje pokračujeme  ve snaze připravit pro vás noviny 
zajímavější a pestřejší. Od tohoto vydání začínáme s rubrikou Listy z kroniky obce. Tak jako každý z nás má 
svůj rodokmen, rovněž domy  mají svou historii, svůj osud.   V naší obci máme takové, které stojí za povšim-
nutí. Dnes vzpomeneme historii kulturního domu. Neméně zajímavá je určitě fotodokumentace.

Náves s Lidovým domem do roku 1900

Rohová budova kulturního domu 
č.p. 61 stojí u hlavní  křižovatky, 
směr Babice.  Z dostupných nám 
materiálů nelze zjistit kdy  byla bu-
dova postavena a kdo ji postavil. 
V Kronice slovácké vesnice Huště-
novic, autora Dr. J. Hubáčka, v roce 
1857 v seznamu obyvatel na č. p. 61 
je uveden František Křesan. Z toho 
můžeme odvodit konec 19. století. 
Podle fotografií tu byl zájezdní hos-
tinec /Vidrman, Motyčka, Bernard/ 
a sídlil zde Čtenářský spolek. 
Až v roce 1930 se dočteme něco ve 
farní kronice, kde se uvádí: „Hlavním činem katolíků 
bylo v roce 1930 založení Spolku lidového domu a Or-
lovny, který koupil na nejvýhodnějším místě v obci 
jednopatrový hostinec se sálem a prostornou zahradou 
za 190.000 Kč. Hostinec bude postupně adaptován pro 
účely katolických místních spolků jako Lidový dům 
a Orlovna. Hlavní zásluha koupi patří zdejšímu rolní-
ku panu Janu Korvasovi. Hostinec pronajat na 12 a půl 
roku Akciovému pivovaru v Litovli za 100.000 Kč pře-
dem vyplacených.“
Něco málo zapsal kronikář v Pamětní knize obce na str. 
44: „V budově bylo umístěno zásluhou P. Jakuba Hudeč-
ka muzeum archeologických nálezů, které bylo otevře-
no 5. září 1934. V muzeu byly ve třech skříních nálezy 
neolitické, z doby lužicko slezské a hradištní. Ve čtvrté  
byly uloženy papírové a kovové peníze téměř ze všech 
evropských států. Dále zbraně, krojové součásti, vzorky 
místního vyšívání, kraslice, vzory staršího hrnčířského 
umění a starobylé nářadí a také fotografie členů tehdej-
šího zastupitelstva obce.“  Muzeum zde bylo s velkým 
množstvím archeologických nálezů do roku 1939 a pak 
bylo přestěhováno částečně do Uherského Hradiště a na 
Velehrad. 
Další zmínku o Lidovém domě čteme na str. 123: „Na 
konci roku 1947 začal se rozšiřovat Lidový dům, práce 
hodně, obtížná, mnozí pracovali zdarma, do prosinco-
vých mrazů byl sál pod střechou.“
Pamětní kniha obce dále uvádí v roce 1948 na str. 128: 
„Dopřestaven, rozšířen a opraven zdejší Lidový dům, 
jenž má jako kulturní dům sloužit po zániku Orla 
v únorových dnech celé veřejnosti. Oprava stála celkem 
700.000 Kč, z toho hypotékární zápůjčka 300.000 korun, 

ostatek jsou půjčky osobní. „ Podle pamětníků v budově 
byla také prodejna masa.
V roce 1949 byl hostinec zrušen  a dům byl určen ke 
kulturnímu a vzdělávacímu účelu pro všechny spolky 
v Huštěnovicích. Od tohoto roku jej má ve správě Míst-
ní národní výbor jako kulturní dům. Ale stále se chodilo 
„do liďáku“.  
 Pódium bylo v šedesátých letech  na protější straně než 
dnes, s oponou  a pod ním, asi tři schůdky níže, byl pro-
stor pro občerstvení - tak zvané peklo. Nad pódiem byly 
namalované tančící slovácké postavy s nápisem: Umění 
a kultura je zdraví a síla národa. Za pódiem  postavili 
myslivci klubovnu, kterou si později upravila Osvěto-
vá beseda ke své činnosti. Přísálí kulturního domu se 
používalo na schůzování. V přední části  přízemí byly 
kanceláře MNV, lidová knihovna a sklad civilní obrany. 
Nad kancelářemi bylo koncem 60. let vybudováno dět-
ské zdravotní středisko, které je zde dodnes. 
Hlavní vchod do budovy byl ze strany od návsi, topilo 
se ve velkých kamnech, jen pro zdravotní středisko bylo 
vybudováno ústřední topení. Na plynofikaci došlo až 
v roce 1996.
K budově patřila větší zahrada, kde se konaly kulturní 
a sportovní akce. V zadní části dvora bývalo nějakou 
dobu kadeřnictví a klubovna mládeže, v roce 1954 také 
přírodní kino, ale promítalo se také ve velkém  sále.  
Zadní část zahrady byla prodaná a nyní je tam restaura-
ce, na zbylé části je parkoviště a zelená plocha.
V roce 1989 bylo započato s přístavbou v prvním pat-
ře, ale stavba byla v dalších několika letech pozastavena. 
Došlo jen k zastřešení, byly dodělány stavební úpravy 
přísálí a velkého sálu v přízemí. Zrušením stabilního je-
viště a přístavbou vestibulu vznikl vchod ze zadní  stra-
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ny. Kanceláře obecního úřadu byly přestěhovány mimo 
objekt a tyto byly zrekonstruovány na lékárnu. To se psal 
rok 1993 a rekonstrukce stála 479.500 Kč. Druhé podla-
ží bylo na delší dobu zakonzervované. Byla to jen hrubá 
stavba bez omítek a příček, která sloužila jako skladiště. 
Tehdejší projekt byl zpracován 
pro kanceláře obecního úřadu, 
ale vývojem času byl záměr  
přehodnocen a byl v prvním 
poschodí vybudovaný menší 
sál s kuchyňkou pro konání 
společenských a rodinných 
akcí komorního charakteru. 
K slavnostnímu otevření došlo 
28. září 2001 a hodnota díla 
byla 1.396.897 Kč. 
Velký sál byl hojně využíván 
ke kulturním, tak také ke spor-
tovním účelům a to se pode-
psalo na technickém stavu. 
Rovněž požadavky doby zvýši-
ly nároky na kulturní prostředí 
a starosta musel  přistoupit   ke 
generální opravě velkého sálu 
a přísálí.  Byla vyměněna okna 
za plastová s vysokým inde-
xem zvukové a tepelné izola-
ce, odvětrání a izolace podloží 
podlahy a montáž nové. Z dů-
vodu špatné konstrukce stropu a jeho statiky byla pro-
vedena kompletní rekonstrukce včetně vyztužení, pod 
stropem je uložena vzduchotechnika. Nové členění stro-
pu ve třech výškových úrovních a obložení stěn vyřešilo 
akustiku sálu. Celková hodnota díla byla 2.201.883 Kč, 
z toho dotace z Krajského úřadu byla 520.000 Kč. Ge-
nerální opravu provedla firma Stavebniny Kodrla s.r.o.
Huštěnovice a ke slavnostnímu otevření došlo 22. čer-
vence 2006.

V roce 2008 byla provedena  v prvním poschodí oprava 
parket, vyměněna dřevěná okna za plastová a opravena 
střecha budovy. V přísálí kulturního domu byla rovněž 
vyměněna okna a nové vstupní dveře na dvůr, které tam 
dříve nebyly.  

V roce 2011 se pokračovalo 
v opravách a úpravách kul-
turního domu. Nejdříve byly 
vyměněny  dvoje hlavní vcho-
dové dveře za plastové v část-
ce 94.000 Kč a provedl se nátěr  
rovné plechové střechy nad 
vchodem v částce 24.000 Kč.  
Ve dvoře kulturního domu za 
přísálím,  byla vybudovaná 
zpevněná plocha - vydláždění 
zámkovou dlažbou. 
V roce 2012 v  části budovy, kde 
je v současné době lékárna, byla 
vyměněna plastová okna v hod-
notě 50.000 Kč a 30.000 Kč stála 
výměna plynového kotle. Soci-
ální zařízení kulturního domu  
nevyhovovalo již současným 
hygienickým požadavkům a by-
la provedena kompletní oprava. 
Projekt zpracoval starosta Aleš 
Richtr, dílo provedla firma Sta-
vebniny Kodrla, s.r.o. Huštěno-

vice v hodnotě 700.000 Kč. 
V současné době  kulturní dům je  využíván místní-
mi občany při soukromých oslavách nebo akcích obce 
a společenských organizací. Ve školním roce žáci vy-
užívají velký sál v hodinách tělesné výchovy, probíhají 
tréninky TJ Sokol, cvičí zde místní ženy.  V letošním 
roce, tj. v roce 2013, byl proveden zdravotní ořez lip za 
kulturním domem a vykáceny přerostlé borovice před 
kulturním domem.                                  

Poslední květnový den Státní okresní archiv Uherské 
Hradiště pořádal setkání obecních kronikářů okresu 
Uherské Hradiště.  Ředitel SOA Mgr. Lukáš Čoupek, 
PhD. nabídl odbornou pomoc, seznámil  kronikáře co 
všechno můžeme v archivu nalézt a co všechno je dobré 
v archivu uložit a proč. Novinky v legislativě a metodice 
vedení kronik  podrobně rozebrala Mgr. Marta Kondro-
vá, pracovnice Slováckého muzea. 
Měli jsme možnost prezentovat svou obec a informovat 
o dění v obci. Výměna zkušeností, možnost popovídat 
si s kolegy o kronikářské praxi a získávání nových po-
znatků je pro nás důležitá. 

Setkání kronikářů je pro mne vždy velice zajímavé 
a inspirující a v neposlední řadě je to kulturní zážitek 
v prostorách historické budovy uherskohradišťského 
archivu. 
V roce 2009 při restaurování kříže na dolním konci na-
šel se v jeho základech zápis posledního válečného dne 
v Huštěnovicích. Nález byl uchováván sice v kanceláři 
OÚ v papírovém tubusu, ale byl nejvyšší čas tyto doku-
menty nechat zrestaurovat a uložit do archivu pro dal-
ší badatelské účely. Kopii dokumentů současně najdete 
v místním muzeu. 

Alena Bazalová

SETKÁNÍ OBECNÍCH KRONIKÁŘŮ OKRESU UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Lidový dům po roce 1930
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Podzim    /    2013Vernisáž výstavy „Když jsem chodil do školy, učil jsem se litery, ...“

Obec Huštěnovice uskutečnila vzpomínkovou  slavnost 
k výročí 28. října 1918 – vzniku  samostatného Česko-

Jediné letošní Vítání občánků, ale s větším počtem vítaných dětí,  se konalo v sobotu 4. května. Rodiče s dětmi se sešli 
v obřadní síni obecního úřadu, kde je přivítala Edita Šimová. Starostovi obce Aleši Richtrovi představila děti Pavla Če-
velu, Sofii Běhávkovou, Tadeáše Chovance, Štěpána Richtra, Kláru Zbránkovou a dvojčátka Danielu a Petra Mamulovi. 
Dva noví občánci se nedostavili.    
Po podpisu do Pamětní knihy  převzali rodiče pro děti poukaz v hodnotě jednoho tisíce korun a malý dárek s kytičkou 
z rukou starosty obce a další tři tisíce korun obdrží po nástupu do naší základní školy.

Rodiče Mamulovi s dvojčátky Danielou a Petrem.Společné foto.

Vítání občánků
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Na Uherskohradišťsku se odjakživa dodržovalo velké 
množství lidových zvyků a tradic. I v dnešní době je velká 
snaha co nejvíce těchto tradic zachovat a tyto tradice kaž-
doročně opakovat. Přesto mnohé z nich postupem času 
vymizely a můžeme je vidět jen díky folklorním soubo-
rům a dobrovolníkům, kteří nám umožní náhled do dob, 
kdy všechny tyto zvyky probíhaly.
Naopak za novodobou tradici můžeme považovat Slo-
vácké slavnosti vína, které se již několik let v královském 
městě Uherském Hradišti konají. Huštěnovští občané se 
pravidelně do této akce zapojují. Reprezentují tak mikro-
region Staroměstsko, ale hlavně naši krásnou slováckou 
obec Huštěnovice.
A tak první zářijovou sobotu se po obci začali zrána trů-
sit krojovaní. Jejich cesta „do Hradišťa na trh“ začínala jak 
jinak než před „hospodů“. Do autobusu se vešlo nejen 46 
krojovaných, ale také malý žebřiňák a dva kočárky. Průvod 

huštěnovjáků vedl starosta obce vyšňořený v lajblu jako 
správný ženáč. Počasí slavnostem přálo a tak se letos nepilo 
na zahřátí, ale na žízeň. Na trh se vydali lidé v krojoch svá-
tečních aj všedních. Za našu dědinu šly aj děcka z folklorní-
ho souboru Marenka v krojoch tanečních. Průvod prošel celé 
Hradiště od vinných sklepů až k hlavní tribuně umístěné na 
Masarykově náměstí. Pak se plynule rozcházel Prostřední 
ulicí ke stánkom. Huštěnovský stánek na náměstí pod sta-
rou radnicí nabízel chleba s čerstvě vytopeným sádlem. Z tr-
hu si každý přivézl co potřebovál. Jeden něco dobrého, druhý 
něco na parádu a děcka hlavně zážitky a zamotanů hlavu 
z kolotočů.
Děkuji zúčastněným krojovaným a všem, kteří se na reali-
zaci  reprezentace obce podíleli.
„Tož na zhledanů zase za rok na slavnosťách.“

Petra Valentová

Slovácké slavnosti vína 2013


