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Stalo se již hezkou tradicí, že kolem dvacátého června se sjíždějí do 
Huštěnovic rodáci se svými blízkými. Nejinak tomu bylo v letoš-
ním roce. Slavnostně prostřené stoly v kulturním domě vždy zdobí 
květinové dekorace Petry Valentové. O půl jedné se začínají schá-
zet první hosté s dobrou náladou, někteří dokonce také s talířem 
cukroví nebo něčím jiným k zakousnutí.  Všichni jsou v očekávání, 
kolik se jich z ročníku sejde. Nejen pečlivá příprava a organizace 
celého dne, ale i krásné letní počasí přispělo k hojné účasti. Letošní 
rok se přijelo pozdravit osmdesát sedm jubilujících rodáků. Někte-
ří se viděli se spolužáky po dlouhých čtyřiceti letech. 
Úderem třinácté hodiny je přivítal starosta Aleš Richtr a následo-
valo vystoupení dětí ze základní a mateřské školy. Poté následovala 
procházka obcí s prohlídkou obecního úřadu, knihovny, koste-
la sv. Anny a základní školy. Další program probíhal u místního 
venkovského muzea, kde už vyhrávala Boršická čtyřka, vystoupili 
tanečníci folklorního souboru Cifra a vždy velice ochotná Bohda-
na Borovičková s přítelem s přistaveným kočárem taženým koňmi. 
Projížďku po vesnici přivítali hlavně ti, kterým už nožky tolik ne-
slouží. 
Setkání rodáků, jubilantů a dnes můžeme říci i přátel Huštěnovic, 
bylo hodnoceno velice pěkně širokou veřejností. Pozvaní hosté  byli 
překvapeni  nadšením a prací muzejního spolku. V muzeu se vrá-
tili ve vzpomínkách do mladých let, jak se žilo skromně a přitom 
v lásce. Ocenili projev úcty k nim samým, ale ke všem předkům, 
kteří se podíleli na historii obce. 

SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE

Setkání rodáků je novodobou záležitostí, uskutečnilo se letos po-
třetí. Jsou zvány vždy ročníky s kulatým a půlkulatým výročím 
narození.  Starosta obce Aleš Richtr děkuje všem, kteří se aktivně 
zapojili do příprav tohoto setkání a všem občanům, kteří se setkání 
zúčastnili. Setkání u muzea už je pro všechny občany, nejen pro 
pozvané a jsou to setkání velmi vroucná. 
Letošní setkání rodáků bylo  plné  oživených vzpomínek, zážit-
ků i překvapení a v příštím roce si toto všechno zopakují ročníky 
1955, 1950, 1945, 1940, 1935, 1930, 1925, a to 20. června 2015.

Alena Bazalová, kronikářka
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Není v našich silách zjistit všechny odstěhované občany a jejich současné adresy. Prosíme  proto ty, kteří nedostanou pí-
semnou pozvánku, aby přijali pozvání, ať bylo učiněno formou oficiálního webu obce nebo prezentací v médiích nebo 
z doslechu od jiných občanů. Těšíme se na Vaši návštěvu.
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OTÁZKY PRO STAROSTU

Byl vydán nový kalendář Huštěnovice 2015, který vám tentokrát připomene akce, kona-
né jak obcí, tak také místními organizacemi. U data konání akcí na příští rok je vyhra-
zeno právo změny. V prodeji je na obecním úřadu za 100 Kč. Kalendář Vám usnadní 
hledání některých důležitých kontaktů, připomene den svozu domovního odpadu nebo 
konání kulturních akcí.

Budova školy, jejíž základní kámen byl 
položen v roce 1888, září novotou ze všech 
stran. V srpnu byla dokončena oprava fa-
sády, nová střecha, chodníky,  boční brá-
na.

Na začátku volebního ob-
dobí byly dvě stránky 
v Huštěnovském zpravoda-
ji věnovány „Otázkám pro 
starostu“.  Když jsem se vrá-
tila zpět k pročítání  odpo-
vědí, mohu říci, že nemluvil 
do větru. Silnice I/55 byla 
opravena a křižovatka do-
znala velkých změn k lep-
šímu, kde jsou dva osvět-
lené přechody pro chodce 
a nová autobusová čekárna. 
Rekonstrukce sociálního 

zařízení v kulturním domě, výměna oken a znovuotevření 
lékárny nebo opravy sakrálních památek. Jeden z křížů byl 
z nedůstojného místa přemístěn na Blahutov. Možná peti-
ce občanů přispěla k opravě cesty u farmy, ulice K Moravě 
se dočkala kanalizace a nové vozovky. Ke hřbitovu máme 
nový chodník s parkovištěm. Podél hlavní silnice jsou 
nové chodníky. Proběhla kompletní rekonstrukce sběrné-
ho dvora, revitalizace návsi a okolí myslivecké chaty, byla 
opravena vstupní brána na hřbitov, nová urnová místa, ale 
i zdánlivě méně důležité, jako je umístění měřiče rychlosti, 
úklid černých skládek za hřištěm, odstranění asfaltového 
hřiště a jeho zatravnění. Máme bezdrátový rozhlas, který 
slouží jako varovný systém před blížícím se nebezpečím. 
Byla provedena rekonstrukce elektroinstalace v základní 
škole, oprava střechy na budově mateřské školy, zateplení 
střechy obecního úřadu. 
Poslední velkou investiční akci - fasádu školy – všichni 
občané vidí. Je něco, co se vám, pane starosto,  ještě po-
dařilo a není zatím vidět? 
V letošním roce, kromě opravy fasády a střechy základ-
ní školy, byly provedeny úpravy a výmalba mateřské školy 
a byla také navýšena kapacita školky. Dále se připravuje 
projekt na rekonstrukci chodníků v ulici Sušická a Kvítková 
včetně vozovky, kde je třeba vyřešit majetkoprávní vypořá-
dání na všech dotčených pozemcích, které nejsou v majetku 
obce, což je časově velmi náročné a nějakou dobu to bude 

ještě trvat. Věřím, že se vše podaří vyřídit co nejdříve.
Obdrželi jsme dotaci z Operačního programu Životní-
ho prostředí  na pořízení čistícího stroje  komunikací na 
snížení prašnosti a to ve výši 90% nákladů. Cena stroje 
1.415.700 Kč, obec dofinancuje nejvýše do 200.000 Kč. 
Pokud byste byl na ustavujícím zasedání obce zvolen 
podruhé starostou, jaké jsou vaše priority?
Mezi mé priority patří vybudování víceúčelového a dětské-
ho hřiště V Olší, které je připraveno k realizaci. Dokonce 
je vybrán i dodavatel stavby, ale z důvodu velké finanční 
náročnosti opravy školy byla tato akce odložena na příští 
rok. Oprava šaten TJ Sokol je také připravena k realizaci 
včetně stavebního povolení a nyní vyhlížíme vhodný do-
tační titul. Také bych chtěl opravit chodníky v ulici Sušická 
a Kvítková. Za důležité rovněž považuji vyčištění zanedba-
ného Huštěnovického potoka. 
Jak je na tom obecní pokladna? 
S finančními prostředky obce bylo hospodařeno uvážlivě. 
V letošním jarním zpravodaji byly vyčísleny velmi trans-
parentně vynaložené finanční prostředky, srozumitelné 
všem občanům. Kompletní přehled financování roku 2014 
bude uveden v jarním vydání Huštěnovského zpravodaje. 
/duben 2015 - pozn. redakce/

 Je něco, co máte na srdci a chcete občanům sdělit?
Jsem rád, že žiju zrovna v Huštěnovicích, rád chodím mezi 
občany a snažím se jim naslouchat, ale i přes mé sebevětší 
úsilí bohužel ne vždy bylo v mých silách vyjít všem vstříc. 
Hluboce si vážím vynaloženého úsilí všech občanů ve pro-
spěch spokojeného občanského soužití v Huštěnovicích. 

Děkuji všem občanům za vysokou volební účast. Před 
čtyřmi lety, kdy jste nám dali důvěru, byla to vaše sázka 
na nás. Hlasy v letošních volbách jsou pro nás vysvědče-
ním a podle výsledku usuzuji, že to neděláme špatně. Udě-
láme maximum, abychom Vaši velkou důvěru nezklamali. 

Pane starosto, děkuji za rozhovor.
Alena Bazalová
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A SENÁTU PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ VE DNECH 10. - 11. ŘÍJNA 2014

Ve stanoveném termínu 10. a 11. října 2014 se konaly volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky. 
V Huštěnovicích zvítězila drtivou převahou Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová, která za 62,51 % 
hlasů získala šest mandátů v devítičlenném zastupitelstvu. 
K volební urně mohlo přistoupit 827 zapsaných voličů, toto využilo 541 voličů, což činí 65,42 % volební účasti. Platných vo-
lebních hlasů bylo 4 503. 

Konečné výsledky komunálních voleb v Huštěnovicích a získané mandáty
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Pořadí náhradníků

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Ve volebním obvodu č. 81 Uherské Hradiště, kde patří i naše obce, probíhaly současně volby do Senátu Parlamentu Čes-
ké republiky. Z deseti kandidátů suverénně vyhrál podnikatel Ivo Valenta za Stranu soukromníků České republiky. Do 
druhého kola se probojoval s 31% hlasů. Utkal se s Pavlem Botkem z Křesťanské a demokratické unie - Československé 
strany lidové, místostarostou obce Ostrožská Nová Ves, který získal 13,3 % hlasů. 
Ve druhém kole do Senátu v Huštěnovicích hlasovalo pro Ivo Valentu 163 voličů, pro Pavla Botka 83 voličů.

Členové volební komise - Silvie Příplatová, František Čevela, Milada Obalová, Svatava Straková, Danuše Havalová, Dagmar Gajdo-
šíková, Bc. Jana Richtrová, Markéta Mišáková. 



7

Podzim    /    2014

práci ke splnění povinností měst a obcí, 
zejména v oblasti vedení elektronické 
spisové služby a digitalizace dokumen-
tů, poskytování služeb elektronické 
veřejné správy a výkonu jednotlivých 
agend, s městem Uherské Hradiště, se 
sídlem v Uherském Hradišti, Masary-
kovo náměstí 19, 686 01.
15. Schvaluje prodej pozemku p. č. 
1379/95 o výměře 28 m² a p. č. 1379/94 
o výměře 60 m² k. ú. Babice dle geomet-
rického plánu č. 1008-44/2014 paní V. K.  

Starosta Aleš Richtr přijal v obřadní síni prvňáčky Jana Zemka, 
Tomáše Krajča, Helenu Musilovou a Mariana Chybíka.

VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ OBCE HUŠTĚNOVICE
USNESENÍ č. 25

Z VEŘEJNéHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUpITElSTVA 

OBCE HUŠTĚNOVICE, 
kONANéHO DNE 11. 6. 2014

/Pozn.: Zveřejněna je upravená verze 
dokumentu z důvodu dodržení přimě-
řenosti rozsahu zveřejňovaných osob-
ních údajů podle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů v plat-
ném znění./ 
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 veřejného zasedání konaného 
27. 3. 2014 a kontrolu usnesení.
3. Schvaluje hospodářský výsledek 
příspěvkové organizace Základní ško-
la a mateřská škola Huštěnovice za rok 
2013 a souhlasí s převodem celého zis-
ku ve výši 15.369,32 Kč do rezervního 
fondu.
4. Schvaluje účetní závěrku příspěv-
kové organizace Základní škola a ma-
teřská škola Huštěnovice za rok 2013, 
sestavenou k datu 31. 12. 2013.
5. Schvaluje závěrečný účet obce 
Huštěnovice za rok 2013 včetně zprávy 
o výsledku a to bez výhrad. 
6. Schvaluje účetní závěrku obce 
Huštěnovice  za rok 2013, sestavenou 
k datu 31. 12. 2013. 
7. Schvaluje finanční dar ve výši 
4.955 Kč Římskokatolické farnosti 

Huštěnovice na 
opravu věžních 
hodin kostela.
8. Schvaluje roz-
počtové opatření 
č. 3/2014.
9. S c h v a l u j e 
smlouvu o zřízení 
věcného břeme-
ne služebnosti č.  
S 35738/2012-OŘ 
OLC se Správou 
železniční do-
pravní cesty, státní 
organizací, se síd-
lem Praha 1, Nové 
Město, Dlážděná 1003/7.
10. Schvaluje smlouvu o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene č. 
1030016665/003 s firmou E.ON Dis-
tribuce, a.s.
11. Schvaluje prodej pozemků p. č. 
935/5 o výměře 7 m², 935/6 o výměře 7 
m₂, 935/7 o výměře 17 m², 935/8 o vý-
měře 9 m², 935/9 o výměře 8 m², panu 
M. D. a paní H. D. Kupní cena pozem-
ku je 100 Kč za 1 m², poplatek za návrh 
na vklad do katastru nemovitostí hradí 
kupující, daň z nabytí nemovitých věcí 
hradí prodávající.
12. Schvaluje prodej pozemku p. č. 
935/4 o výměře 30 m² panu P. Z. a pa-
ní J. Z. Kupní cena pozemku je 100 Kč 
za 1 m², poplatek za návrh na vklad 
do katastru nemovitostí hradí kupují-
cí, daň z nabytí nemovitých věcí hradí 
prodávající. 

13. S c h v a l u j e 
pronájem neby-
tových prostor 
o výměře užitko-
vá plocha 8 m² 
a ostatní plocha 
16 m² v č. p. 290 
v obci Huštěno-
vice panu ing. A. 
O., na dobu neur-
čitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce. 
Výše nájemného 
je 3.000 Kč za rok.
14. S c h v a l u j e 
smlouvu o spolu-

Ke spokojenosti občanů v obci provozuje lékárnu 
Mgr. Dagmar Veselá.

Kontejner Diakonie Broumov na šatstvo 
je umístěn v zadní části za kulturním do-
mem. Občané zde mohou uložit použité 
oděvy, hračky, obuv - vše čisté.



HUŠTĚNOVSKÝ
ZPRAVODAJ

8

Kupní cena pozemku je 202 Kč za 1 m², 
poplatek za návrh na vklad do katastru 
nemovitostí hradí kupující, daň z na-
bytí nemovitých věcí hradí kupující. 
16. Schvaluje prodej pozemku p. č. 
1379/98 o výměře 32 m² a p. č. 1379/
97 o výměře 148 m² k. ú.  Babice dle 
geometrického plánu č. 1008-44/2014 
panu S. S. Kupní cena pozemku je 
202 Kč za 1 m², poplatek za návrh na 
vklad do katastru nemovitostí hradí 

kupující, daň z nabytí nemovitých věcí 
hradí kupující.
17. a) Schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene č. 62380/1/2014 s firmou 
RWE GasNet, s.r.o. b) zrušuje usnesení 
č. 22, bod 8 ze dne 11. 12. 2013.
18. Schvaluje smlouvu o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů č. OC201 420003063 včetně 
dodatku č. 1, s firmou EKO-KOM, a.s. 

Aleš Richtr, starosta obce 
Hynek Pres, místostarosta

Největší muzejní exponát - košatinový 
vůz - byl rozebrán, zrestaurován a násled-
ně složen na místě samém.

USNESENÍ č. 26
Z VEŘEJNéHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUpITElSTVA 
OBCE HUŠTĚNOVICE, 

kONANéHO DNE 30.7.2014
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 veřejného zasedání konaného 

11. 6. 2014 a kontrolu usnesení.
3. Schvaluje směnu pozemků po-
zemková parcela č. 424/9, 524/12, 524/
13, 780/4, nacházející se v katastrálním 
území obce Huštěnovice, zapsaných 
na listu vlastnictví č. 1 u Katastrální-
ho úřadu pro Zlínský kraj, katastrální 
pracoviště Uherské Hradiště s pozem-
kovými parcelami č. 557/38, 557/39, 
557/44, 557/49, 557/50, 557/51, nachá-
zejícími se v katastrálním území obce 
Huštěnovice, zapsanými na listu vlast-

nictví č. 1177 u Katastrálního úřadu 
pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště 
Zlín, ve vlastnictví Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, státní příspěvková organi-
zace, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, 
IČO 65993390.
4. Schvaluje smlouvu o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene č. 
1030019136/001. 

Aleš Richtr, starosta obce
Petra Valentová, místostarostka

USNESENÍ č. 27
Z VEŘEJNéHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUpITElSTVA 
OBCE HUŠTĚNOVICE, 

kONANéHO DNE 17. 9. 2014
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 veřejného zasedání konaného 
30. 7. 2014 a kontrolu usnesení.
3) Schvaluje prodej pozemku p. č. 
57/2 o výměře 33m² k. ú. Huštěno-
vice dle geometrického plánu č. 625-
22/2014 panu ****, bytem ****. Kupní 
cena pozemku je 230 Kč za 1m², popla-
tek za návrh na vklad do katastru ne-
movitostí hradí kupující, daň z nabytí 
nemovitých věcí hradí kupující.
4) Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 2013 185.
5) Schvaluje změnu stanov Sdruže-
ní obcí pro výstavbu skupinového vo-
dovodu v oblasti „Babicko“ - v článku 
VIII - Zdroje příjmů svazku - se dopl-
ňuje bod „g/ dotace fyzických a práv-
nických osob na výstavbu vodovodní-
ho řádu“.

6) a/ Schvaluje smlouvu o spoluprá-
ci ke splnění povinností měst a obcí, 
zejména v oblasti vedení elektronické 
spisové služby a digitalizace dokumen-
tů, poskytování služeb elektronické 
veřejné správy a výkonu jednotlivých 
agend s městem Uherské Hradiště. 
b/ Zrušuje své rozhodnutí ze dne 11. 6. 
2014, bod 20 z usnesení č. 25.
7) Schvaluje veřejnoprávní smlouvu 
mezi městem Staré Město a obcí Huš-
těnovice o zajišťování výkonu úkolů 
podle zákona o obecní policii.
8) a/ Schvaluje výsledek výběrového 
řízení na pořízení stroje na úklid sil-
ničních komunikací za účelem snížení 
prašnosti v obci Huštěnovice. Vítězná 
firma Rehos, s.r.o., IČO: 60751258, se 
sídlem Babice 69, 687 03 Babice, s na-
bídkovou cenou 1.415.700 Kč včetně 
DPH a pověřuje starostu Aleše Richtra 
podpisem kupní smlouvy. 
 b/ Schvaluje spolufinancování to-
hoto projektu z finančních prostředků 
obce ve výši maximálně 200.000 Kč. 
9)  Schvaluje rozpočtové opatření č. 
5/2014. 

Aleš Richtr, starosta obce
Petra Valentová, místostarostka

Je konec volebního období a já 
mám poslední možnost jako druhá 
místostarostka obce Huštěnovice, 
poděkovat všem mým spolupra-
covníkům za práci prospěšnou pro 
celou obec. Nechci jmenovat, pro-
tože je jich mnoho a já bych v tom 
výčtu mohla na někoho zapome-
nout. Do funkce jsem nastupova-
la s důvěrou v člověka a důvěra je 
velmi osobní věc. Vynaložili jsme 
společně nemalé úsilí v oblasti 
rozvoje naší krásné slovácké obce 
a věřím, že se nám dílo zdařilo. 
Úspěch každého díla, na kterém 
se zúčastňuje větší množství lidí, 
záleží na moudrém vedení. Moje 
poděkování, když dovolíte, zakon-
čím výrokem Tomáše Bati: „Nikdo 
neotřese trůnem vaší práce, ať jest 
velký nebo malý, pokud svoji práci 
budete konat v duchu služby člo-
věku, v duchu služby veřejnosti.”

Petra Valentová

PODěKOVÁNÍ
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„30. dubna 1945 bylo v naší vesnici 
ještě německé vojsko. Před Uherským 
Hradištěm od Kunovic a Mařatic již 
stála vítězná, osvobozující Rudá armá-
da a od Kostelan Rumunská armáda. 
Večer o půl sedmé  opustili poslední 
SSmani vesnici, ale o deváté večer se 
ještě vrátili a ukradli koně A. Vojtěš-
kovi, A. Varmužovi a vozy Chybíko-
vi a Smětákovi. Pak se rozpoutal na 
Jankovicích děsivý boj, Němci přijeli 
s tanky. Museli prchat před přesilou 
partyzánů a Rumunů. Byla to hrozná 
noc, dunění děl, štěkání kulometů, 
dokola obloha v jednom plameni. 
O půlnoci padla na vesnici, v níž ni-
kdo ani oko nezamhouřil, záře. To 
poražení Němci zapálili sklad dříví 
a pilu na Velehradě. Také vyháze-
li všechny mosty, zničili elektrické 
a telefonní zařízení, trať a nádražní 
zařízení od Břeclavi až k Tlumačovu. 
Hlavní silnicí bezhlavě pádili Němci 
k Napajedlům. 
 V tu hroznou noc, když moje rodina 
i se mnou volala k Bohu o pomoc ve 
sklepě a my muži  jsme byli na stráži, 
zrak můj pohlédl ke starému dřevěné-
mu kříži, který stál před našimi okny, 
kde byl přenesen od hlavní silnice, 
kde na jeho místo byla před lety po-
stavena huštěnovskými občany socha 
sv. Jana Nepomuckého. Tento vetchý 
kříž stojící ve stínu slovanské lípy, mně 

Osvobození obce dodával útěchy 
a síly. Tehdy mně 
napadla myšlenka 
- postavím nový 
kříž, bude-li naše 
vesnice zachráně-
na. 
Přišlo ráno 1. 
května 1945, kraj 
byl pohroužen 
v hrobový klid. 
Partyzán vynesl 
od strojníka Na-
vrátila na věž naši 
vlajku. Na kraji 
vesnice vztyčili 
bílý prapor. Nevě-
řili jsme vlastním 
očím, zastíněným 
slzami radosti. 
Objímali jsme se 
s rumunskými 
vojáky, kteří obezřetně postupova-
li celým krajem od řeky Moravy až 
za Chřiby. Navečer se rozpoutal boj 
o Spytihněv a Napajedla, ale k nám 
nepadl ani jeden náboj. Jak velebně se 
nesla osvobozenou vesnicí, v níž ani 
jediná taška na střeše nebyla zničena, 
ani krůpěj krve prolita, zase po šesti 
letech naše národní hymna Kde do-
mov můj a Nad Tatrou sa blýská, kte-
rou svorně celá obec zapěla pod má-
jem. Jak zbožně pěl lid, který naplnil 
kostel na májové mši do posledního 
místečka.“ 

Z dopisu pana Otakara Neorala st., 
který byl sepsán 23. srpna 1946 a ulo-
žen v základech kříže. Na své náklady 
jej nechala vybudovat rodina Neora-
lova z čp. 215. Při restaurování kříže  
v roce 2010  byly  dokumenty naleze-
ny. 27. října 2010, v předvečer státní-
ho svátku Dne vzniku samostatného 
československého státu a ukončení 
1. světové války byly restaurátorské 
práce ukončeny a vloženy nové vzka-
zy. Opravený kříž byl 17. dubna 2011 
znovu vysvěcen P. Mariuzsem Sien-
kowskim.

Alena Bazalová, kronikářka

Od roku 2012, v den osvobození obce,  koná se u kříže pietní 
vzpomínka. Starostou a žáky základní školy je položena kytice 
květů. 

V sobotu 25. října 2014 proběhne vzpomínkové odpoledne na akademického malíře Antonína Sládka.
Součástí programu je také odhalení pamětní desky na rodném domě, 

kterého se ujme jeho kamarád herec Jan kanyza.

Program: 13:00  pietní vzpomínka na hřbitově v Huštěnovicích
  14:00  odhalení pamětní desky na rodném domě
  15:00  vernisáž výstavy „Krajiny dětství a portréty“ v obřadní síni v Huštěnovicích

Starosta obce a rodina Antonína Sládka  srdečně zvou  spolužáky, kamarády i širokou veřejnost k účasti.

Výstava potrvá do 9. listopadu 2014
pondělí a středa 8-17 hod. nebo po domluvě v kanceláři OÚ

ODPOLEDNE S ANTONÍNEM SLÁDKEM

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
www.hustenovice.cz
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AKADEMICKÝ MALÍŘ ANTONÍN SLÁDEK 

Akad. malíř Antonín 
Sládek se narodil  29. 
října 1942 v Huště-
novicích a zemřel 31. 
října 2009 v Praze. 
Vystudoval Umělec-
ko-průmyslovou školu 
v Uherském Hradišti 
a Vysokou školu umě-
lecko-průmyslovou 
v Praze. Jako diplo-
movou práci namalo-
val Dětství Morseovo 
a tato práce byla od-
koupena pro Národní 
galerii.

Antonín Sládek se věnoval žánrům, kterým se jeho kole-
gové vyhýbali. Maloval pohledy z okna, městská zákoutí, 
nevyhýbal se zátiším. Znamenitě uměl zejména portréty, 
které nejsou moderní, divoké, ale poctivě zachycují cha-
rakteristické rysy. Působí výstižně, lehce. 
V letošním roce na jeho rodném domě bude 25. října od-
halena pamětní deska při příležitosti 5. výročí malířova 
úmrtí. 

Ve spolupráci se vzdělávací agenturou pana PhDr. Pav-
la Kočího z Kroměříže byl uspořádán 26. dubna 2014 pro 
zájemce o historii poznávací zájezd do Budapešti. Zájezdu 
se zúčastnilo 45 osob. Během cesty se účastníci dozvědě-
li mnoho zajímavých informací o Maďarsku. Cílem byla 
prohlídka Maďarského hlavního města Budapešti, která 
byla složena ze dvou části Budí a Pešti. Účastníci zájezdu 

viděli celou řadu historických památek, např. Královský pa-
lác, Turul, Matyášovu fontánu, Chrám sv. Matyáše, operu, 
náměstí Hrdinů,  Památník Milénia, Vajdahunyádský hrad, 
nejstarší metro, Chrám sv. Štěpána a mnoho dalších. Ně-
kteří účastníci si odpočinuli v Széchenyiho lázních nebo na 
břehu Dunaje.

Aleš Richtr

BUDAPEšť – DUNAJSKÁ PERLA

11.3.2015  středa 18.00 hodin 
10.6.2015  středa 19.00 hodin 
 9.9.2015  středa 19.00 hodin 
 9.12.2015  středa 18.00 hodin
Upřesnění termínů VZ bude včas vyvěšeno na 
úřední desce obce a místním rozhlasem.

Předpokládané termíny 
veřejného zasedání 

Středa  15-17 hod., sobota  9-11 hod.

Sobota 15.  listopadu 2014 zavřeno /hody/

Sobota 22.  listopadu 2014 otevřeno naposled 

Sobota 11. dubna 2015  poprvé v novém roce

Podle počtu stížností na nevhodné parkování automobi-
lů a volně pobíhající psy usuzuji, že tyto dvě věci občany 
velmi obtěžují. Na toto téma jsem napsal několik článků 
a situace se vůbec nezlepšila, ba naopak. Od té doby bylo 
dvakrát řešeno napadení občanů psem. Z tohoto důvo-
du byla uzavřena veřejnoprávní smlouva s městem Staré 
Město, kterou odsouhlasilo osm zastupitelů. Smlouva 
nám zajišťuje působnost Městské policie Staré Město na 
našem území. Policisté budou oprávněni k odchytu ne-
bezpečných psů. Doporučuji všem majitelům psů, aby jej 
mimo vlastní pozemek měli vždy na vodítku.   
Také budou moci řešit nevhodné stání automobilů a uklá-
dat blokové pokuty. O výjezdu policie rozhodne starosta 

NEVHODNé PARKOVÁNÍ A VOLNě POBÍHAJÍCÍ PSI
obce na základě upozornění občanů. Reagováno bude pou-
ze na upozornění od konkrétní osoby, na anonymní upo-
zornění nebude brán zřetel. 
Každý řidič by měl mít na paměti, že při stání musí zůstat 
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro 
každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň 
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jíz-
dy /Zákon č. 361/2000 SB. § 25 o provozu na pozemních 
komunikacích/. Z toho vyplývá, že když máme v obci prů-
měrnou šíři komunikace 4 m pro oba jízdní pruhy, nesmí 
se  na této komunikaci parkovat vůbec a všichni řidiči ris-
kují blokovou pokutu. 

Provoz 
sběrného dvora
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PASOVÁNÍ NOVÝCH ČTENÁŘů

Poznávací program pro zájemce o historii
Termín - 29. listopadu 2014

Cena 400 Kč /kapacita 45 osob/
Cena zahrnuje dopravu, průvodce, ale nezahrnuje pojištění

Vybavení - platný cestovní pas nebo občanský průkaz, evropský prů-
kaz zdravotního pojištění /karta pojištěnce/, € pro vlastní potřebu 

/doporučujeme 20 - 25 €/

Program: 
Vídeň – komentovaná pěší prohlídka historických památek - zámek 
Schönbrunn, Neptunova fontána, kolonáda Gloriette, Opera, Památ-
ník Marie Terezie, Heldenplatz, Hofburg, Chrám sv. Štěpána, Volks-

garten, Památník Alžběty Bavorské, Burgtheater, Neus Rathaus, 
Parlament, Vánoční trhy …

Odjezd z Huštěnovic v 6.30 hod., 
asi ve 22.00 hod. příjezd do Huštěnovic.

Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 5. listopadu 2014 
v kanceláři obecního úřadu.

VáNOčNí HAbSbURSKá VíDeň

Akce knihovny - pasování čtenářů - se každoročně 
koná před koncem školního roku. Prvňáčci předve-
dou jak se naučili číst a starosta se pak ujme pasování 
„opravdickým mečem“. Novým čtenářem se stali  v le-
tošním roce žáci Agáta Martinková, Marieta Běháv-

Jak vyjde 
Huštěnovský zpravodaj 

v příštím roce?

Uzávěrka jarního vydání  25. 
březen 2015, podzimní vydání 
9. říjen 2015.
Napište nám, jak se vám zpra-
vodaj líbí či nelíbí, napište své 
názory, co byste si rádi přečet-
li, napište své postřehy z obce, 
z konaných akcí a podobně. Své 
náměty a názory posílejte na e-
-mailovou adresu: hustenovi-
ce@hustenovice.cz, do předmě-
tu napište: zpravodaj. 

5. ročník lyžařského zájezdu do 
Ski areálu Kohútka se uskuteč-
ní 7. února 2015, který pořádá 
už tradičně Obec Huštěnovice. 
Přihlásit se můžete v kanceláři 
obecního úřadu a současně za-
platit účastnický poplatek, kte-
rý činí 150 Kč na osobu. Děti 
do 10 let zdarma.

Lyžařský zájezd do 
Ski areálu Kohútka

Prvňáčci se stali čtenáři.

Podruhé byla vyhlášena soutěž o nejlepšího čtenáře mezi žáky 
huštěnovické školy. Stali se jím žáci  Jakub Malík, Marieta Bě-
hávková, Anežka Musilová,  Eliška Tomaštíková, Josef Daňko. 
Výsledek by byl možná jiný, kdyby všichni odevzdali čtenářské 
průkazy. 

ková, Veronika Bakalíková, Anežka Musilová, Pavel 
Korvas, Jakub Malík, Dominik Šmíd, Petr Abschne-
ider a Michal Steiner. Obdrželi pamětní list na tento 
den, čtenářský průkaz  knihovny a  malý dárek. 

Marie Hoferková, knihovnice
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Jedenkrát za měsíc se zaplní  Mu-
zeum Huštěnovice při besedování 
místními občany, ale i přespolními. 
První červnová neděle byla bohatší 
o vystoupení dětského folklorního 
souboru Marenka. Bylo to opoždě-
né blahopřání maminkám k svát-
ku, které se nemohlo uskutečnit na 
minulé besedě, protože tanečníci 
měli neštovice.  Maminky o ky-
tičku, sladkou pusu a úsměv dětí 
nepřišly. Poté se ujal slova starosta 
Aleš Richtr, který rovněž s kyticí 
květů, přivítal  Mgr. Danu Vláško-
vou, při vernisáži její výstavy s ná-
zvem Za kmeny Etiopie.
Soubor fotografií zachycoval něko-
lik zajímavých etnických skupin, 
které žijí v odlehlých oblastech tra-
dičním způsobem života. Na foto-
grafiích bylo vidět tradiční výrobu 
nástrojů a způsob obživy. Život 
v těchto oblastech se odvíjí pomalu. 
Lidé jsou spokojení, šťastní, umějí 
žít s přírodou, vážit si jí a využívají 
ji jen tolik co musí. Výstavu slovem 
provázela sama autorka, bylo mož-
né shlédnout také videoprojekci 
z jejích cest. Většinu zemí proces-
tovala s batohem na zádech. Na-
vštívila Maroko, Alžír, Tunis, Sýrii, 
Turecko, Norsko, Finsko, NP-USA, 
Thajsko, Ekvádor, Kolumbii, Ama-
zonii, Vietnam. Poslední její cesta 
byla napříč Etiopií.
Vyprávění turistických zážitků 
a postřehů bylo velice zajímavé 
a poutavé. Určitě také to, jak se eti-
opské ženy krášlí. Už ve 13 letech 
si dívky nechávají vyrazit 3-4 dolní 
zuby, naříznout dolní ret a postup-
ně si jej až do dospělosti vytahují. 
Až je ret delší a dá se do něj zasadit 
někdy i dvanácti centimetrový ta-
lířek jako ozdoba. Muži jako svou 

eTiOPie V MUZeU ozdobu mají 
různé malované 
ornamenty a ná-
ramky.
Ještě než zača-
la samostatná 
výstava, paní 
Dana zavzpo-
mínala se sta-
ženým hrdlem,  
na školní léta 
prožitá v Huště-
novicích, jak se 
chodila s kama-
rádkami kou-
pat ke kanálu, 
vzpomněla jak 
vypadal dolní 
konec obce za 
jejího dětství. To už ukápla slzič-
ka dojetí také mezi obecenstvem. 
Nešetřila slova chvály na adresu 
muzejního spolku. Byla překva-
pena, že v dnešní době se najde 
tolik ochotných lidí něco pro svou 
obec udělat. Byla při dokončová-
ní výstavní místnosti, o kterou se 

muzeum v letošním roce rozrostlo 
a kde zrovna pánové, pod dozo-
rem svých žen, skládali košatinový 
vůz. Ten byl rozebraný do poslední 
kovové části, vše zbavené nečistot 
a následně zrestaurováno a slože-
no. 

Alena Bazalová

MUZEUM
www.hustenovice.cz/verejne-instituce/muzeum

Starosta Aleš Richtr  předává kytici květů Mgr. Daně Vláškové

Vystoupení DFS Marenka při vernisáži výstavy 
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Poslední srpnovou so-
botu si huštěnovjáci  
vyjeli na zájezd a ter-
mín byl vybraný velice 
dobře. Počasí bylo nád-
herné, program celého 
dne bohatý a poho-
dový. První zastávka 
byla v Horní Lidči, kde 
jsme si prohlédli bet-
lém s 230 dřevěnými 
figurkami, z toho 75 je 
pohyblivých a více než 
sto staveb, například 
Velehrad, Buchlov. 
Prohlídka byla dopl-
něna videonahrávkou 
s valašskými obyčeji 
a tradicemi. 

ZÁJEZD DO HORNÍ LIDČE A ROžNOVA POD RADHOšTěM

Jen v málo obcích dávají takovou možnost k častým 
setkáním seniorů, jako u nás v Huštěnovicích. Pro-
to bych chtěla poděkovat členům Muzejního spolku 
a panu starostovi Aleši Richtrovi, že pro nás dříve na-
rozené jednou měsíčně pořádají posezení v místním 
muzeu. Vždy se jedná o příjemné posezení se souse-
dy a spoluobčany, ať už s programem nebo bez, ale 
pokaždé s dobrým pohoštěním. Také se nám velmi lí-
bil letošní zájezd do Horní Lidče a Rožnova pod Rad-
hoštěm a už teď se těšíme, kam zavítáme příští rok. 
Kdo jste ještě na těchto příjemných nedělních bese-
dách v muzeu nebyli, určitě příště přijďte mezi nás. 

jménem seniorů Josefa Borovičková

PŘÍJEMNÉ NEDěLE

Nedělní besedování v muzeu. 

Po  květnové návštěvě památkových domků v Topolné, si v červ-
nu dali dostaveníčko rodopisci z Uherskohradišťska a Zlínska  
pro změnu v našem vesnickém muzeu v Huštěnovicích.

Členky muzejního spolku z Nedakonic navštívily naše muzeum, 
se kterými jsme si vyměnily zkušenosti a nápady.  Že se o huště-
novském vesnickém muzeu ví, dokazují zápisy v muzejní kroni-
ce  návštěvníků z blízkého okolí,  Pardubic, Ostravy,   USA nebo 
Anglie. 

První zástavka v Horní Lidči
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Defilé psích krasavců  

Druhá zastávka byla ve Skanzenu 
v Rožnově pod Radhoštěm, kde tento 
den v Dřevěném městečku byl pro-
gram s názvem Myslivosti zdar. Celé 
odpoledne uváděl v amfiteátru Jožka 
Šmukař a cimbálová muzika hrála 
kromě mysliveckých písniček na přání  
Na tú svatú Katerinu a mnohé další. 
Na Paloučku uprostřed Dřevěné-
ho městečka byl program další, jako 

pasování nových myslivců a lovců, 
lovecká hudba, myslivecké fanfáry, 
ukázka vábení zvěře, přehlídka drav-
ců, ale také defilé loveckých psů všech 
plemen. Někteří stihli ještě Svatohu-
bertskou troubenou a zpívanou mši 
v kostelíku. 
Když jsme hlásili panu řidiči Jose-
fu Dubovskému odjezd o půl šesté, 
podotkl, že tak dlouho tam ještě ni-

kdo nebyl. Ale my jsme sotva všech-
no stihli. A mohli jsme přijet ještě 
daleko později. Potkali jsme se tam 
s paní Hajnou s manželem, která nás 
všechny zvala ještě k nim do Vidče na 
valašskou slivovici /letošní pozvaná 
rodačka/.  Vzkazuje do Huštěnovic 
všem srdečný pozdrav. Byl to opravdu 
pohodově strávený víkend. 

Edita Šimová

ZÁKLADNÍ šKOLA A MATEŘSKÁ šKOLA 
www.zshustenovice.webnode.com

V obřadní místnosti obecního úřadu poslední školní 
den žáci převzali od paní učitelek vysvědčení, větši-
nou s úsměvem, ale i slzička se našla. V každé třídě 

Rozloučení se školním rokem 2013/2014

Anetě Machové blahopřeje paní učitelka 
Andrea Flíborová a ředitelka  Mgr. Jitka 
Šimíková.

Mgr. Zuzana Bazalová předává první vy-
svědčení Veronice Bakalíkové. Blahopřání od starosty Aleše Richtra.

byl jeden z žáků odměněn pěknou knihou za kama-
rádství, pomoc druhým nebo slušné chování. Všichni 
si  odnesli  „mokré vysvědčení“ z plaveckého bazénu 
a vstupenku na koupaliště v Koryčanech. 

Alena Bazalová
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ročník žáci třídní učitel
1. + 3. 4 + 8 Andrea Flíborová
2. 10 Mgr. Zuzana Bazalová
4. + 5. 3 + 3 Mgr. Jitka Šimíková

Ani jsme se nenadáli a byl tu začátek 
září a s ním definitivní konec prázd-
nin. Všichni jsme jistě prožili hezké 
léto plné nezapomenutelných zážitků 
a dobrodružství, našli jsme si nové ka-
marády, procestovali jsme mnoho za-
jímavých míst a načerpali jsme dosta-
tek sil k úspěšnému zvládnutí nového 
školního roku. 
Ten letošní je spojen s celou řadou 
změn. Největší a jistě nepřehlédnutel-
nou změnu prodělala budova základní 
školy. Již na jaře se započalo s výmě-
nou střechy, následovaly stavební prá-
ce na opravě fasády, na které navázaly 
terénní úpravy před školní budovou. 
Kompletní oprava školy bude završe-
na výměnou kotlů.
Další zásadní změny se uskutečnily 
v personálním obsazení. Po mnohale-
tém působení na zdejší škole se s ná-
mi na konci srpna rozloučila školnice 
paní Antonie Blahová. Patří jí velký 
dík a přání všeho dobrého v dalším 
životě. Nyní se o pořádek, čistotu 
a výdej obědů stará paní Hana Špal-
ková. Od 1. září nastoupila do školy 
na částečný úvazek nová paní učitel-
ka Mgr. Kamila Medková, která bude 
kvalifikovaně vyučovat hodiny anglic-
kého jazyka, vlastivědy a výtvarné vý-
chovy. Celý chod školní družiny bude 
výhradně zajišťovat paní učitelka Jitka 
Polášková. K žádným jiným zásadním 

ZAČALA šKOLA …
změnám ve škole nedošlo.  
V předchozím školním roce docházku 
ukončilo celkem pět žáků, z toho tři 
postoupili do šestého ročníku a dva 
přešli na jinou školu. Prvního září 
zasedlo do školních lavic celkem 28 
žáků, svoji premiéru si odbyli celkem 
čtyři prvňáčci, pro které bylo přichys-
táno slavnostní přijetí.
Výuka probíhá podle školního vzdělá-
vacího programu „Od hraní k pozná-
ní“.  Škola bude 
i nadále orga-
nizována jako 
trojtřídní. Školní 
družina má jed-
no oddělení, její 
činnost vychá-
zí z pedagogiky 
volného času. 
Provoz družiny 
probíhá ráno 
v době od 6.30 
hod. do 7.30 
hod., v odpoled-
ních hodinách 
je, na žádost ro-
dičů, prodlou-

Prvňáčci  Marian Chybík, Helena Musilová, Tomáš Krajča a Jan 
Zemek s třídní učitelkou Andreou Flíborovou

žen do 16.10 hod. Výuku náboženství 
zajišťuje paní Radka Batůšková. Bo-
hatá je též mimoškolní činnost – při 
škole bude od října pracovat celkem 
6 kroužků – florbal, flétna, praktická 
dívka, pohybové hry, keramika a dys-
lektický kroužek.
Na závěr bych chtěla popřát všem žá-
kům, rodičům a pani učitelkám, aby 
nový školní rok byl rokem plným 
úspěchů, radosti a pohody.

Mgr. Jitka Šimíková, 
ředitelka ZŠ a MŠ

Říká se, že pohádky patří k dětem 
a děti zase k pohádkám. Pohádka roz-
víjí myšlení a cítění dítěte, je zdrojem 
zábavy a napětí, probouzí zvídavost, 
pozornost, podporuje představivost, 
rozvíjí fantazii a tvořivost, rozví-
jí schopnost naslouchat a vyprávět 
a také podněcuje zájem o pohádky, 
příběhy a knihy všeobecně. Pohádka 
se proto stala tématem letošního ce-
loročního školního projektu nazva-
ného „Z pohádky do pohádky“. Pro-
jekt bude probíhat v průběhu celého 
školního roku, zakončen bude v červ-
nu na výstavě dětských a žákovských 
prací. Cílem projektu je, aby se žáci  
seznámili s pohádkou a jejími autory, 

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Žáci základní školy navštívili v muzeu výstavu o Etiopii. 

poznali lidovou slovesnost a dětskou 
literární tvorbu, zlepšili své čtenářské 
dovednosti, naučili se rozlišovat dob-

ro a zlo, skutečnost a fantazii. Popřej-
me dětem při jejich putování pohád-
kovým světem hodně netradičních 
zážitků a úspěchů.

Mgr. Jitka Šimíková, 
ředitelka ZŠ a MŠ
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V Mateřské škole V HuštěnoVicícH Vznikla staronoVá třída pro Menší děti

Tímto krokem se zřizovatel s ve-
dením  školy rozhodl po březno-
vém zápisu do mateřské školy vyjít 
vstříc rodičům dětí  mladších tří 
let, kteří projevili zájem o docház-
ku. K zápisu přišlo celkem jedenáct 
dětí, ale do základní školy odešlo 
pouze pět.  Prostory  k využití se 
nabízely v přízemí samotné  budo-
vy.  Dosavadní třídu pro pohybové 
aktivity paní učitelky přizpůsobily 
na prostor pro dopolední hry a čin-
nosti mladších předškoláčků. Byly 
provedeny nutné stavební úpravy, 
rekonstrukce hygienického zázemí 
pro děti i pedagogy a celá mate-
řinka nově vymalována. Mateřská 
škola také kvůli rozšíření provozu 
přijala dalšího předškolního peda-
goga. Všichni jsme se snažili, aby 

třída začala fungovat co nejdříve, 
takže mladší předškoláci, „Beruš-
ky“, si zde hráli již v průběhu mě-
síce září. Pokud bude nárůst počtu 
dětí trvalejšího rázu, počítáme 

s dalšími investicemi jak do vyba-
vení hracích center pomůckami 
a hračkami, tak obnovou a rozšíře-
ním zahradních prvků. 

Věra Veselá, vedoucí učitelka MŠ

Společná fotografie dětí s paní učitelkou Věrou Veselou a Jarmilou Lačňákovou na konci školního roku 

Na procházce s paní učitelkou Jarmilou Lačňákovou

Plavání nejmenších - „Na rybičky“
Nácvik vystoupení s paní učitelkou 
Mgr. Aničkou Surou a Věrou Veselou. Na školní zahradě    
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29. srpna 2014 od 17 hodin se děti 
se svými rodiči scházely na fotba-
lovém hřišti. Přišly si společně za-
hrát hry, zadovádět si  před začát-
kem povinností, které jim vstupem 
do nového školního roku začaly. 
Paní učitelky ze Základní školy pro 
ně letos připravily zajímavou pro-
cházku, během které plnily úkoly. 
Na asi šesti zastaveních měly děti 
odpovídat na jednoduché otázky 

UKONČENÍ PRÁZDNIN
ze světa zvířat. Odpovědi značily 
na kartičky a za splněné úkoly byly 
sladce odměněny. 
Pozadu nezůstaly ani paní učitelky 
z mateřské školy, které znají šikov-
nost dětí. Radovat se z pohybu jim 
umožnily na kraťoučké opičí dráze, 
kde mohly děti skákat a prolézat 
tunelem. Zručnost dětí vyzkoušely 
házením kroužků a míčků na cíl. 
Také tady byly děti sladce odmě-

něny nějakým tím bonbónkem. Na 
čerstvém vzduchu všem vyhládlo 
a tak se s chutí všichni pustili do 
opékání špekáčků. Počasí této akci 
přálo, tak mohly děti dovádět do 
pozdních večerních hodin. Svým 
dílem ke zdařilé akci přispěla i TJ 
Sokol, která otevřela pro děti stá-
nek s občerstvením. Spolupořada-
telem byla také Obec Huštěnovice.  

Petra Valentová

Prolézání tunelem bylo pro děti hračkou. Opékání špekáčků vydováděným dětem přišlo vhod.

čiNNOST MS ččK Ve fOTOgRAfii

Školení první pomoci pro děti.

Předání dárků prvňáčkům.

Zábavné odpoledne na rybníku Mokřad.    

Retro diskotéka V Olší.   
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Okresní soutěž muži sk.A - konečná tabulka sezóny 2013/2014
Výhra Remíza Prohra Skóre Body

1. Bílovice 15 3 4 86 : 37 48
2. Polešovice 15 3 4 87 : 35 48
3. Kněžpole 15 3 4 69 : 30 48
4. Kostelany 15 1 6 101 : 53 46
5. Uh. Ostroh A 14 2 6 68 : 43 44
6. Huštěnovice 11 5 6 56 : 42 38
7. Částkov 8 3 11 45 : 73 27
8. Topolná 7 3 12 52 : 76 24
9. Vážany 6 3 13 47 : 67 21
10. Mistřice 5 4 13 44 : 53 19
11. Nedakonice B 3 2 17 34 : 100 11
12. Jankovice 2 0 20 41 : 121 6

Soupiska mužstva a realizační tým - sezóna 2013/2014
Branky

Brankáři Kulhavý David 1
Střítecký Ondřej 0

Obránci Adamík Ondřej 0
Malenovský Petr (C) 0
Vaverka Aleš 1
Silný Jiří 1
Vašička Martin 0
Řehůřek Jakub 0
Slavík Jaroslav 3

Záložníci Černý Pavel 3
Umlauf Miroslav 8
Silný František 2
Hruboš Zdeněk 3
Petrželka Jan 3
Kanyza Petr 3
Melichárek Jiří 1

Útočnící Puškáč Lubomír 14
Vaverka Tomáš 1
Zlámalík Rostislav ml. 0
Střítecký Marek 7

Trenéři Světnička Karel
Černý Pavel

Vedoucí 
mužstva

Zlámalík Josef
Huštěnovská přípravka - ing. Pavel Grebeníček, Adam Brázdil, 
Veronika Šťastová, Radim Šenkeřík, Tomáš Kraváček, Daniel 
Říha, dole Jan Grebeníček, Štěpán Grebeníček, Marek Slezák, Te-
reza Vlachynská a Pavel Petrucha.

TJ SOKOL A SPORTOVNÍ AKTIVITY
www.hustenovice.cz/sdruzeni-a-spolky/uvod
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Hráč extraligy týmu HC PSG Zlín Tomáš Valenta s pohárem T.G.M.  mezi spoluobčany  

Zlatou medaili vybojoval  na Mistrovství Moravy a Slezska 
v Olomouci další huštěnovský rodák,  sprinter Patrik Kočenda, 
svěřenec trenéra Roberta Sklenáře. Zlatý kov získal v běhu na 
100 m s časem 11,11 s. Fotbaloví příznivci znají trenéra Roberta 
Sklenáře z doby, kdy kopal několik sezón za Huštěnovice. /foto 
AC Slovácká Slávia UH/ 

Podvečer 2. května se stal pro nejednoho hokejové-
ho fanouška svátkem. Hráč letošního vítěze Tipsport 
extraligy týmu PSG Zlín, huštěnovský rodák Tomáš 
Valenta, přivezl pohár Tomáše Gariqua Masaryka do 
své rodné obce. Na obecním úřadu si společně připil 
se spoluobčany a ochotně se s každým vyfotografoval. 
Tomáš Valenta se stal prvním občanem Huštěnovic, 

který získal titul hokejového mistra České republiky. 
Do dalších hokejových let přejeme Tomášovi mnoho 
úspěchů.

Masarykův pohár

Putovní pohár pro mistra České republiky v ledním hokeji v ru-
kou Antonína Adamíka a Milana Dvořáčka st. 
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ  V ROCE 2015
SO 31. LEDEN MAŠKARNÍ PLES 
NE   1. ÚNOR DĚTSKÝ KARNEVAL 
NE 15. ÚNOR VÝROČNÍ SCHŮZE 
SO   7. ÚNOR LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD 
SO 14. ÚNOR MASOPUST 
PO  9. BŘEZEN JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
ÚT 10. BŘEZEN JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
SO 14. BŘEZEN ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI 
PO 16. BŘEZEN BURZA KNIH 
NE 29. BŘEZEN VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V MUZEU
NE 29. BŘEZEN VYNÁŠENÍ MARENY 
SO 11. DUBEN VÝSTAVA VÍN
NE 19. DUBEN BESEDA S DŮCHODCI 
SO 25. DUBEN DĚTSKÝ BAZÁREK 
ČT 30. BUBEN PIETA K OSVOBOZENÍ OBCE HUŠTĚNOVICE 
ČT 30. DUBEN PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
NE   3. KVĚTEN ZAHÁJENÍ OTEVÍRACÍ DOBY V MUZEU
SO 16. KVĚTEN ZÁJEZD DLOUHÉ STRÁNĚ, OSTRAVA 
NE 17. KVĚTEN BESEDOVÁNÍ V MUZEU KE DNI MATEK 
SO   6. ČERVEN DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
NE  7. ČERVEN VERNISÁŽ VÝSTAVY ZŠ A MŠ 
NE  7. ČERVEN DEN DĚTÍ 
NE 14. ČERVEN BESEDOVÁNÍ V MUZEU  
PO 15. ČERVEN PASOVÁNÍ NOVÝCH ČTENÁŘŮ 
SO 20. ČERVEN SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ 
ÚT 30. ČERVEN UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - VYSVĚDČENÍ 
NE 12. ČERVENEC BESEDOVÁNÍ V MUZEU 
NE   9. SRPEN BESEDOVÁNÍ V MUZEU 
PÁ 28. SRPEN TÁBORÁK NA UKONČENÍ PRÁZDNIN 
SO 29. SRPEN ZÁJEZD 
ÚT   1. ZÁŘÍ PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ STAROSTOU 
NE   6. ZÁŘÍ BESEDOVÁNÍ V MUZEU 
SO 19. ZÁŘÍ KOŠT BURČÁKU 
SO 10. ŘÍJEN DĚTSKÝ BAZÁREK 
ST 28. ŘÍJEN LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
SO 14. LISTOPAD MUZEUM OTEVŘENO U PŘÍLEŽITOSTI HODŮ 
SO 14. LISTOPAD KATEŘINSKÉ HODY S PRÁVEM 
NE 15. LISTOPAD KATEŘINSKÉ HODY S PRÁVEM 
SO 21. LISTOPAD DOZVUKY KATEŘINSKÝCH HODŮ 
SO   5. PROSINEC MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
NE   6. PROSINEC VÁNOČNÍ DÍLNIČKA 
SO 12. PROSINEC VÁNOČNÍ KONCERT 
NE 13. PROSINEC VÁNOČNÍ JARMARK S BETLÉMEM 
SO 26. PROSINEC KOŠT SLIVOVICE 
ČT 31. PROSINEC NOVOROČNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ U OBECNÍHO ÚŘADU

ZMĚNY TERMÍNŮ AKCÍ JSOU VYHRAZENY, SLEDUJTE WWW.HUSTENOVICE.CZ

VÁNOČNÍ AKCE LETOšNÍHO ROKU
• PONDĚLÍ 24. LISTOPAD VÁNOCE V KNIHOVNĚ
• SOBOTA 29. LISTOPAD ZÁJEZD - VÁNOČNÍ HABSBURSKÁ VÍDEŇ 
• NEDĚLE 30. LISTOPAD VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
• SOBOTA   6. PROSINEC MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
• SOBOTA 13. PROSINEC VÁNOČNÍ KONCERT
• NEDĚLE 14. PROSINEC VÁNOČNÍ JARMARK S BETLÉMEM 
• PÁTEK 26. PROSINEC KOŠT SLIVOVICE 
• STŘEDA 31. PROSINEC NOVOROČNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ U OBECNÍHO ÚŘADU
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FARNOST 
www.farhustenovice.webnode.com

V naší farnosti Huštěnovice byl letos první odpočinek 
4. ročníku poutní cesty tatínků a dětí z Velehradu na 
Svatý Hostýn. Pro všechny byl přichystán oběd a na 
cestu buchty. Každoročně je odpočinek také v mu-
zeu, jak je vidět z fotografie. Všem hostitelům, kteří  
jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdaru této poutě, 
mockrát děkuje za Centrum pro rodinný život Olo-
mouc pořadatel Mgr. Peter Markovič.   

PěšÍ POUť TATÍNKů A DěTÍ 

Narodil se v rolnické rodině v Huštěnovicích čp. 62. 
Po maturitě vstoupil do Dominikánského řádu. V ro-
ce 1919  složil svaté sliby. Po absolvo-
vání filosofických a teologických studií 
v Římě na Angeliu byl 13. července 
1924 v Olomouci vysvěcen na kněze 
a dosáhl doktorátu filosofie.  27. čer-
vence 1924 sloužil ve zdejším kostele 
sv. Anny první mši svatou. Svou profe-
sorskou činnost zahájil na teologickém 
řádovém učilišti v Olomouci, v diecéz-
ním semináři a jako magistr noviců 
a kleriků.  V roce 1929 P. Metoděj Ha-
báň založil časopis Filosofická revue 
a po celou dobu jeho vydávání  byl 
jeho hlavním redaktorem. V roce 1932 
organizoval mezinárodní tomistický 
kongres, každoročně vedl akademické týdny, spolu-
pracoval na překladu Teologické summy sv. Tomáše 

VÝROČÍ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ OBCE
Akvinského, přednášel a psal knihy. Je autorem něko-
lika odborných knih /Sexuální problém, Psychologie, 
Přirozená taktika/ a spoluautorem překladu Summy 
sv. Tomáše Akvinského. V roce 1938 obhájil Dr. Me-
toděj  Habáň nejvyšší řádový titul Magistr teologie. 
Před II. světovou válkou podepsal Manifest české 

inteligence proti nacismu. V letech 
1938 až 1942 byl provinciálem řádu, 
exircitátorem a vyhledávaným rádcem 
mnoha duší hledajících smysl a náplň 
života. Po skončení II. světové války 
v roce 1945 se zapojil do obnovy die-
cézního semináře v Litoměřicích. 24. 
září 1948 byl poprvé odsouzen a uvěz-
něn za údajné podporování protistátní 
organizace. Po třinácti měsících byl 
propuštěn z vězení na amnestii a na-
stoupil jako kaplan k mniškám do Ústí 
nad Labem. S nimi se přestěhoval do 
Litoměřic, po vyvezení sester do Bo-
hosudova 27. září 1950 zůstal v lito-

měřickém klášteře s Mgr. Marianem a dvěma kleriky. 
Poté působil jako farář v Úštěku u Litoměřic. Pokou-

P. PhDr.,  Theol. Mag.,  Prof. Metoděj  Habáň  
-  115. výročí narození a 30. výročí úmrtí

V červnu seznámila místostarostka Petra Valentová rodáky a ju-
bilanty s historií kostela sv. Anny.
Chrám byl postaven v letech 1873-1877 jako náhrada za kapli 
sv. Anny z roku 1828. K slavnostnímu vysvěcení kostela sv. Anny 
v Huštěnovicích došlo 26. července 1877. Pro své umělecké archi-
tektonické kvality byl kostel sv. Anny v roce 1995 prohlášen za 
kulturní památku. 
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Vojtěcha Hasmandová, vlastním jménem Antonie, se 
narodila 25. března 1914 v Huštěnovicích jako před-
poslední ze šesti sourozenců. K prvnímu příjímání 
šla 12. května 1923 v Huštěnovicích a 31. května 1926 
přijala svátost biřmování a biřmovací jméno Ludmila. 
Ve 13 letech odešla jako čekatelka Kongregace Milo-
srdných sester sv. Karla Boromejského do Frýdlantu 
nad Ostravicí. V Praze maturovala roce 1933 na uči-

Poslední místo odpočinku Matky Vojtěchy 
ve Znojmě -  Hradišti

šel se dál tajně organizovat řeholní život, soustřeďoval 
kolem sebe zájemce o řád i kleriky, kteří byli na svo-
bodě. Byl však znovu uvězněn a 20.října 1952 odsou-
zen ke čtyřletému vězení. Po propuštění v roce 1955 
pracoval v civilním zaměstnání jako účetní v Jihlavě 
a pak jako kontrolor v Děčíně. Krátkou dobu půso-
bil v duchovní správě v Tatrovicích. Od roku 1959 
působil jako farář při poutním kostele Panny Marie 
v Chlumu nad Ohří. Nadále usiloval o obnovení ře-
holního života a nemálo tak přispěl k obnově české 
provincie.  
 V roce 1973 mu byl odňat státní souhlas k ducho-
venské činnosti. Od té doby byl v důchodu, nadále 
ale pracoval pro svůj řád v Praze, Karlových Varech 
a Brně. V Brně umírá dne 27. července 1984 a je po-
chován do řádové hrobky v Olomouci. V roce 1991 
byl posmrtně rehabilitován Krajským soudem v Ústí 
nad Labem. 
Jeden z jeho žáků na něj vzpomíná takto: „Byl aris-
tokratického chování a myšlení v nejlepším slova 
smyslu. Ve všech věcech, kromě mravních, byl vel-
korysý a dovedl odpouštět, zapomínat. Řekl bych, že 
mu chyběl jen krůček ke svatosti. Byla to skvělá osob-
nost, která dovedla formovat lidi. Měl velkou autoritu 
i u lidí, kteří byli zcela indiferentní. Byl to člověk, na 
kterého se nezapomíná.“

Matka Vojtěcha Hasmandová 
- 100. výročí narození

telském ústavu 
a 14. srpna toho 
roku vstoupila 
do kongregace 
s řádovým jmé-
nem Marie Voj-
těcha. Doživotní 
řeholní sliby slo-
žila 19. března 
1940.
Diecézní proces 
blahořečení Mat-
ky Vojtěchy byl 
zahájen dne 29. 
listopadu 1996. 
Členové tribu-
nálu vyslechli 
44 svědků a po 
ukončení diecéz-
ní fáze 26. října 
2004 předali materiál, čítající 930 stran, Kongregaci 
pro blahořečení a svatořečení ve Vatikánu. Nyní pro-
bíhá vypracování pozice o hrdinských ctnostech mat-
ky Vojtěchy, zároveň je potřebný zázrak vykonaný na 
její přímluvu.
V úterý 25. 3. 2014 oslavila  huštěnovická farnost, 
spolu s nejvyšším představitelem  moravské církevní 
provincie arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem, 
100. výročí narození služebnice boží Matky Marie 
Vojtěchy Hasmandové. Slavnostní mše svatá se usku-
tečnila v kostele sv. Anny v Huštěnovicích. 
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P. Richard Němčák - 130. výročí narození 

P. Richard Němčák 
narodil se v Pěnčí-
ně 17. května 1884, 
kněžské svěcení při-
jal 5. července 1908 
v Olomouci a zemřel 
21. května 1980 jako 
nejstarší kněz v arci-
diecési. Je pochován 
v kněžském hrobu 
v Tučapech. 
Farář, arcibiskupský 
rada Richard Němčák 
působil 26 let v du-

chovní správě zdejší farnosti /od 30. května  1937 do 
6. května 1963/. Jako 79letý odešel na odpočinek do 
Tučap u Polešovic.

P. Jan Čechal - 25. výročí úmrtí

P. Jan Čechal na-
rodil se 6. květ-
na 1913 v Újezdci 
u Osvětiman, vy-
svěcen na kněze byl 
5. července 1938 
v Olomouci a ze-
mřel 20. září 1989. 

Je pochován na hřbitově v Huštěnovicích. 
Učil jako profesor na Arcibiskupském gymnáziu 
v Kroměříži, kde byl jmenován spirituálem. 8. ledna 
1978 byl arcibiskupský rada Jan Čechal jmenován 
čestným kanovníkem kroměřížským. 

P. Zdeněk Zlámal - 40 let kněžství

P. Zdeněk Zlámal se narodil 10. května 1940 v Žera-
vicích u Kyjova, kněžské svěcení přijal v roce 1974 
v Olomouci. V naší farnosti byl od července 1992 až 
do června 2009, kdy jeho zdravotní stav již nedovo-
loval uskutečňovat jeho plány a kněžskou činnost ve 
farnosti.
V roce 2009 obdržel P. Zdeněk Zlámal ocenění od 
olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, 
který jej jmenoval konsistorním radou. 

V květnu oslavil výročí 20 let kněžské služby  P. Dr. ICLic. Mariusz   Sienkowski.  
Kněžské svěcení přijal v roce 1994 z rukou arcibiskupa Jana Graubnera. V naší 
farnosti je od roku 2009.

P. Mariusz Sienkowski přijímá  gratulaci od 
farníků.
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Poslední letošní besedování v muzeu bylo spojeno s před-
náškou etnografky PhDr. Ludmily Tarcalové, která nám 
ohromně fandí a byla také při slavnostním otevření naše-
ho vesnického muzea. Přestože nás navštívila už vícekrát, 
neskrývala své překvapení jak se o muzeum staráme a co 
jsme všechno za necelé čtyři roky dokázali.  „Určitě slyšíte 
jen chválu“, řekla paní doktorka. 
Přestože téma bylo Postarej se o svůj kroj, dozvědělo se 54 zú-
častněných daleko více z videoprojekce a zvědavých dotazů. 
Potom následovala ukázka vázání tureckých šátků, které před-
vedla Dana Vaverková. O vázání byl velký zájem z řad mladých 
maminek, což je velice dobře, že se chtějí toto naučit.
V nejbližší době muzejníky čeká ještě přivítání cyklistů 
při zavírání Baťova kanálu a Vánoční jarmark s betlémem, 
který letos bude bohatší o koledy v podání Mužského sbo-
ru z Kudlovic. A už teď víme, čím novým vás překvapíme 
v následujícím roce a moc se na všechny těšíme. 

za Muzejní spolek Alena Bazalová 

Loňští stárci Alžběta Petruchová a Miroslav Hlaváček

POSTAREJ SE O SVůJ KROJ

Rok se s rokem sešel a předávání stárkovského “žezla” (tedy 
spíše šavle) se přiblížilo. Vyvolává to vzpomínky na naše 
loňské hody, které jsme si náležitě užili. Nové přírůstky už 
od září vzorně pilovaly tance i  hlasivky. Přípravné akce, 
jako chvojí, zdobení žůder a zapalování, se kupodivu také 
obešly bez výraznějších ztrát na chase a tak nic nebránilo 
sobotnímu startu největšího folklorního svátku v Huštěno-
vicích. Děvčicím se červenala líčka, protože cítily obdivné 
pohledy přihlížejících,  šohajům k tomu zase pomohlo vín-
ko a slivovica. Jelikož nám radní páni hody povolili, sjelo 
se k nám lidu na tři huštěnovské sály a hodovalo se až do 
rána, za doprovodu hodových stálic Harafice a Boršičanky. 
V neděli proběhla úprava dopravního značení a trénink na 
zimní olympiádu v podání šohajů i Boršičanky (kategorie: 
otužilecké plavání a šplh po laně). S nejvytrvalejšími z řad 
chasy i hostů jsme si užili i nedělní zábavu.
Jubilejní 90. hody se nám vyvedly náramně a rád bych této 
příležitosti využil k poděkování všem lidem, kteří jsou 
ochotni něco obětovat, aby jsme se  my ostatní mohli bavit, 

KATEŘINSKÉ HODY OČIMA LOňSKÝCH STÁRKů
tedy především lidem v šenku, u vstupu, v šatně, chase sa-
motné a všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly, nebo 
zapůjčili a domluvili různé nezbytnosti, aby ty naše hody 
byly ještě krásnější. 
Je pěkné i v dnešní hektické době si najít čas zpomalit 
a vychutnat si kapku poctivé lidové kultury, kapku pravé-
ho Dolňácka. 

Miroslav Hlaváček

Povídání etnografky všichni sledovali s velkým zájmem

Dana Vaverková při vázání tureckého šátku
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DFS MARENKA - folklorní soubor huštěnovských 
dětí, které svůj volný čas věnují pohybu, tanci, zpěvu 
a partě svých kamarádů. O letních prázdninách, kdy 
každý odpočívá, relaxuje, opaluje se, plave, lenoší, tak 
na malé tanečníky z Marenky čekalo jejich první ta-
neční soustředění. Pro některé z nich to bylo poprvé, 
co se o sebe museli postarat úplně sami. Přípravy byly 
velké. Paní místostarostka Petra Valentová vše naplá-
novala, zorganizovala a oznámila, že 23. a 24. červen-
ce se bude sportovat, tančit, zpívat, jíst, spát a to vše 
v kulturním zařízení. Hurááá, začínáme!!!

Nebylo toho málo, co jsme za ty dva dny zvládli a če-

DěTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR MARENKA
www.hustenovice.cz/sdruzeni-a-spolky/folklorni-soubor-marenka

mu jsme se naučili. Atmosféra byla úžasná, chuť do 
tance i zpěvu velká, odhodlání největší. Moc krásná je 
práce s dětmi, které chtějí, jsou veselé, přátelské, rády 
tančí, zpívají a umí se bavit. Takové jsou všechny děti 
z Marenky.
„Keré děcka tak pěkně zpívajů a eště si spolem zatan-
cujů?
My sme děcka z huštěnovskej Marenky, všeci máme 
šikovné noženky!“

Za celý realizační tým (Petra Valentová, 
Milan Valenta, Mgr. Martina Kolajová, Jan Gaťák) 

zapsala Slobodanka Kolajová

DFS MARENKA Huštěnovice přijímá v tomto škol-
ním roce nové tanečníky. Máte-li zájem přihlásit 
své děti,  je nejvyšší čas. Věková hranice je 5 - 10 let. 
Zkoušky jsou každou středu od 16 do 17.30 hodin 
v kulturním domě v Huštěnovicích. Dojíždějící děti 

Společné foto s rodiči

Zpívání a tanečky při kytaře s Honzou Odpolední pohybové hry K večeři se opékaly špekáčky 

Už bez rodičů

můžete vodit na autobusové nádraží v Uherském 
Hradišti a tam si je zase vyzvednout. Vše na domlu-
vě! Vedoucí Mgr. Martina Kolajová a Slobodanka 
Kolajová. Těšíme se na spolupráci.
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Letošní druhé Vítání občánků proběhlo 6. září v ob-
řadní síni obecního úřadu. Edita Šímová přivítala 
rodiče a představila starostovi nové občánky  Ada-
ma Čevelu, Nelly Strakovou, Václava Mišáka, Emu 
Tomečkovou a Jonáše Polišenského. Po hezkém kul-
turním vystoupení žáků základní školy, připraveném 
paní učitelkou Jitkou Poláškovou, k přítomným pro-
mluvil starosta Obce Huštěnovice Aleš Richtr. Vyslo-
vil přání, aby jejich děti byly zdravé, šťastné a spoko-
jené, aby si vážily svého domova, aby láska, úsměv, 
radost a vlídná slova je provázela  po každý den jejich 
života. K přání se připojila i místostarostka Petra Va-

lentová, která se na přípravě tohoto obřadu podílela. 
Po podpisu do Pamětní knihy převzali rodiče pro děti 
poukaz v hodnotě jednoho tisíce korun a malý dárek 
s kytičkou. Další tři tisíce korun obdrží po nástupu 
do naší základní školy. 
Aby si mohly maminky v klidu a pohodě obřad užít, 
pomáhala s plačícími dětmi Bianka Běhávková. 
O hudební doprovod  se postarala Veronika Škraba-
lová a fotodokumentaci nejen z tohoto vítání pořizu-
je kronikářka Alena Bazalová. 

Lenka Zlámalíková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dvouměsíčník Malovaný kraj vychází v okrese Uherské Hradiště, Břeclav, 
Hodonín od roku 1946. V současné době bojuje o přežití. Vydává jej ob-
čanské sdružení Malovaný kraj s podporou krajů, slováckých mikroregio-
nů, měst, obcí nebo nadací.  V časopise si můžete přečíst o slovácké kultuře, 
osobnostech z folkloru, o architektonických památkách, osobnostech nebo 
přírodě. Malovaný kraj vychází 6x ročně, cena jednoho výtisku 45 Kč, celoroční předplatné 270 Kč. 

pŘIpOJME SE k AkCI ZÁCHRANA MAlOVANéHO kRAJE

Pomozme zachránit časopis Malovaný kraj
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V sobotu 13. září 2014 se do Uherského 
Hradiště vypravila asi třicítka občanů 
reprezentovat naši obec na Slavnostech 
vína. Od osmi hodin probíhaly pří-
pravy stánku, ve kterém pak do pozd-
ních odpoledních hodin manželé Edita 
a Antonín Šimovi s paní Antonií Škra-
balovou, oblečeni „po sedlcky“, nabí-
zeli boží milosti, linecké cukroví, slané 
tyčinky a škvarky s chlebem. Nesmělo 
samozřejmě chybět víno a slivovice. Ve 
stánku bylo možné zakoupit kalendář 
na rok 2015. Před devátou hodinou při-
vezl autobus na stanoviště občany, kteří 
vyšňoření do krojů, či jen jako dopro-
vod, prošli s průvodem Hradiště. Naši 
krojovanou skupinu podpořil účastí ro-

dák Miroslav Říha, starosta Slováckého 
krúžku Praha.  Přes neslibně vyhlížející 
počasí byla nálada veselá a nakonec se 
umoudřilo i to počasí. Na Náměstí Míru 
čekalo na huštěnovjáky překvapení v po-
době setkání s vedoucími DFS Marenka. 
Děti dostaly pamlsek a pan starosta po-
častoval na oplátku holky Kolajovy sli-
vovičkou. Průvod končil na Masarykově 
náměstí a jeho účastníci se poté rozešli 
za zábavou nebo se rozjeli domů. 
Starosta obce děkuje všem občanům, 
kteří se na Slavnostech vína podíleli, ať 
už svou účastí, přípravou pohoštění, žeh-
lením krojů, či jinak přispěli k důstojné 
reprezentaci obce. 

Petra Valentová
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V sobotu 20. září před muzeem se  ochutnával čerstvý 
jablečný mošt a burčák, kterého se spotřebovalo 190 lit-
rů. Pro děti byl skákací hrad, živá zvířátka, projížďka na 
koni, kluci obdivovali zemědělskou techniku nebo auto 
Opel z roku 1935. V interiéru muzea byla výstava obrazů 
Jindřicha Petruchy, kde zároveň probíhala soutěž o nejlep-
ší regionální chleba a klobásu. Návštěvníci prvenství dali  
klobáse  řeznictví Kusák.  Z pekařských výrobků  první 

KOšT BURČÁKU S MOšTOVÁNÍM OVOCE

Letošní 3. ročník koštu burčáku a moštování se uskutečnil  
pod záštitou ing. Mariana Jurečky, ministra zemědělství. 
Poděkování patří sponzorům: Pekařství Masařík, Varmu-
žova pekárna, Pekárna u Jahodů, Pekárna Bachan, Řez-
nictví Kusák, Řeznictví VOMA, Inpost, Řeznictví Soško, 
Moreau Angri, Fyto Králík a Sukov. 
Nemůžeme zapomenout poděkovat také žákům základní 

školy, dětem z mateřské školy a folklornímu souboru Ma-
renka za jejich vystoupení v kulturním programu a folkové 
skupině Děvčice, která v našem venkovském muzeu hrála 
už potřetí. Návštěvnost letošního ročníku předčila naše 
očekávání. Všichni organizátoři obdrželi trička s logem 
moštování.  

Organizovala Obec, Muzejní spolek a Zahrádkáři

místo bylo uděleno pekárně Bachan. Zábavou pro všechny 
byla soutěž o nejlepší dojičku nebo dojiče. První místo zís-
kala z žen Lada Kaštovská, třetí Alena Mlýnková, z mužů 
vyhrál Petr Gajdošík, na třetím místě byl Antonín Šima, 
všichni z Huštěnovic. Nejmladší ze 44  soutěžících byly 
tři roky, nejstarší byla 73letá paní Ludmila Číhalová.   Ne-
chyběl ani výborný guláš, který kuchař vařil před očima 
návštěvníků.  


