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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás tradičně přivítal u jarním vydání Huštěnovského zpravodaje a seznámil Vás s tím, co se
v naší obci děje a připravuje.
V loňském roce bylo zadáno zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci chodníků v ulici Sušická
a Kvítková. Projektová dokumentace je dokončena a nyní
se čeká na vydání stavebního povolení. Realizaci této akce však
bude možné zahájit až
v příštím roce.
Realizace rychlostní silnice I/55 je v nedohlednu a intenzita
dopravy se v naší obci
neustále zvyšuje. Bylo
rozhodnuto o vybudování světelné signalizace na obou přechodech
pro chodce na hlavní silnici. V současné
době se připravuje projektová dokumentace,
která bude v nejbližších dnech dokončena.
Na začátku letošního roku bylo vyhlášeno několik
vhodných dotačních výzev a bylo podáno několik žádostí o dotaci - na rekonstrukci dětského hřiště před a za
školkou, na vybudování víceúčelového hřiště v Olší. Další žádost o dotaci byla podána prostřednictvím TJ Sokol
na rekonstrukci šaten, v případě získání dotace se bude
obec podílet na dofinancování.
Aby byla co nejdéle zachována současná výše místního
poplatku za svoz odpadu, řeší naše obec možnost, jak co
nejvíce snížit náklady na svoz tříděného i komunálního
odpadu. V rámci svazku Sdružení obcí pro výstavbu

skupinového vodovodu v oblasti „Babicko“ jsme požádali o dotaci na nákup svozového automobilu, čímž by mělo
dojít ke snížení nákladů na svoz odpadů.
Podařilo se sehnat nájemce na pronájem reklamní plochy na fasádě kulturního domu a před instalací reklamy
bude provedena oprava fasády.
V loňském roce jsme evidovali mnoho stížností na volně pobíhající psy a na
neukázněné majitele
psů, kteří venčí své miláčky na předzahrádkách a na chodnících
a zanechávají zde
nepěkné
„dárečky“.
Z tohoto důvodu byla
vydána obecně závazná vyhláška. /Pozn.
redakce: Vyhlášku najdete v plném znění na
konci zpravodaje./
V poslední době dochází poměrně často
k vytváření nepořádku
v prostoru kontejnerů
na tříděný odpad. Pokud jsou kontejnery
plné, prosím, neukládejte odpad na zem kolem kontejnerů. Často dojde k jeho rozházení či rozfoukání větrem po
okolí, nevypadá to hezky, v případě skleněného odpadu
je to i nebezpečné. Kontejnery jsou pravidelně vyváženy,
takže není nic snazšího, než vyčkat, až budou kontejnery
prázdné nebo využít sběrný dvůr, který je již v provozu.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílí na
pořádání kulturních akcí v naší obci. Poděkování patří
také návštěvníkům a srdečně všechny zvu na ty letošní
kulturní akce. Přeji Vám příjemné prožití prosluněných
jarních dnů.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Děti Ester Maternová, Václav Dudešek, Justina Anna Kázmér, Jakub Králík, Anna Vašičková, Lukáš a Michal Kulhavý

Slavnostního uvítání do života v sobotu 28. března se
dočkalo sedm malých občánků Huštěnovic. Do obřadní
síně obecního úřadu zavítali spolu se svými rodiči, prarodiči
a dalšími členy rodiny, kteří si tento důležitý okamžik nemohli nechat ujít. Tentokrát měli mezi dětmi převahu čtyři chlapci nad třemi děvčátky. V kulturním programu vystoupily děti z mateřské školky
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v doprovodu paní učitelky Anny Suré.
Při podpisu do pamětní knihy předal starosta Aleš Richtr
rodičům dárek. Finanční příspěvek na vítání občánků je
z 1.000 Kč zvýšen od letošního roku na 3.000 Kč. Další 3.000
Kč obdrží každé dítě při nástupu do Základní školy v Huštěnovicích.
Lenka Zlámalíková
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Vynášení Moreny a Velikonoce v muzeu
V mrazivých zimních dnech každý z nás čeká, kdy už tyči, režná košile a sukně, s pomalovaným obličejem a vejci
přijdou hřejivé sluneční paprsky, kdy se začne probouzet místo korálů, kterou nám každý rok ustrojí paní Táňa Smětápříroda, kdy vyraší první tráva a s ní první květy, kdy bude ková, je nesena dětmi ven z vesnice a vhozena do vody.
vzduch vonět a skřiKdyž nefouká vítr,
vánci zpívat. Zkrátka
tak se nám ji podaří
kdy už přijde to půvabi zapálit. Pro děti je to
né roční období okolo
jedna z prvních spojarního slunovratu.
lečných procházek na
Jaro sebou nese čersjaře. Po cestě pokřitvé síly, počátek života,
kují různé rýmy, aby
dobu naděje na novou
jim cesta pěkně uběhúrodu a plodnost, příla. Na zpáteční cestě
jemnější náladu a ranesou „létečko“. Je to
dost ze života. Slunce
zdobený živý stromek
probouzí teplem příroopentlený mašličkami,
du a ve vrbových prukterý symbolizuje žitech začíná opět prouvot a jaro. V minulosti
DFS Marenka s Morenou před jejím vynesením ze vsi.
dit míza.
se přinášení „létečka“
Tradiční oslavou jara
tradovalo na šestou nejsou Velikonoce. Ty mívaly v minulosti větší význam než děli postní „Květnou“. Za chození po koledě s „létečkem“
Vánoce a v některých zemích je tomu tak i dodnes. U nás na děti dostávaly vejce, slaninu, omastek, mouku. Z těch si pak
Moravském Slovácku se tento svátek traduje dost intenziv- udělali koledníci svačinu pod širým nebem. Dnes se po
ně. Prostřednictvím dětí prohlubují pedagogové v naší ma- pochůzce děti přijdou ohřát do muzea a čeká na ně nějaká
teřské a základní škole povědomí o starých velikonočních dobrota.
tradicích. Jen se podívejte, jak krásně mají vyzdobena okna
Letos na ně čekala také malá velikonoční dílnička. Kromě
jarními motivy.
toho, mohly nejen děti, ale všichni návštěvníci nabrat inspiV muzeu se také snažíme oživovat jisté zvyklosti z mi- raci k velikonoční výzdobě u rukodělců, kteří předváděli
nulosti a vytvářet tak novodobé tradice. Takovou tradicí se a vystavovali svá dílka. Iniciátorem vynášení zimy a přinášev poslední době stal velikonoční jarmark a vynášení zimy. ní jara byl i v letošním roce dětský folklorní soubor MarenSamotný starý zvyk „vynášení Smrti“ se váže k páté neděli ka. Věřím, že jste v muzeu strávili hezké nedělní odpoledne.
postní – „Smrtné“. Figura zhotovená ze slámy na dřevěné
Petra Valentová, místostarostka obce

Obracíme se na občany s prosbou o zapůjčení fotografií, týkajících se obce, jejího okolí, kulturních akcí, zajímavosti apod. Začalo se s přípravou kalendáře na příští rok, kde můžete přispět svou fotografií. Vymiňujeme si ovšem
výběr. Termín - do 30.6.2015.
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PŘIPOMENUTÍ KATEŘINSKÝCH HODŮ S PRÁVEM

Hody jsou největší událostí a kulturním zážitkem už od roku
1923. Loňskou stárkou byla Zdislava Šimová a „vypůjčený“ stárek
Martin Janoška z Velké nad Veličkou. Poprvé co se nenašel žádný
ochotný šohaj tuto poctu, ale i starost, vzít na sebe. Ani druhý stárkovský pár se nesehnal. Útěchou je nám, že v okolních obcích je

Martin Janoška a Zdislava Šimová

Krojovaná děvčata
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situace stejná. Připravit celý průběh hodů a zajistit finanční stránku
je náročné. Za celou historii hodů se snad ještě nestalo, že by chasa
prodělala, přesto shánění stárků je rok od roku stále horší.
http://www.hustenovice.cz/kronika/katerinske-hody/galerie
-hodovych-slavnosti

Chasa před domem stárky

Dětský folklorní soubor Marenka
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HUŠTĚNOVICE
USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice konaného dne 5.11.2014
Usnesení 1/1/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje program ustavujícího zasedání.
Usnesení 2/1/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje jednací řád Zastupitelstva obce
Huštěnovice.
Usnesení 3/1/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Usnesení 4/1/2014
Zastupitelstvo
obce
Huštěnovice
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce
starosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
Usnesení 5/1/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice volí
starostou Aleše Richtra.
Usnesení 6/1/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice volí
místostarostkou Petru Valentovou.
Usnesení 7/1/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice zřizuje
finanční výbor a kontrolní výbor. Oba
výbory budou tříčlenné.
Usnesení 8/1/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice volí
předsedou finančního výboru Ing. Jaroslava Králíka, Ph.D.

Usnesení 9/1/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice volí
předsedou kontrolního výboru Ing. Antonína Adamčíka.
Usnesení 10/1/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice volí
členy finančního výboru pana Antonína Adamíka a Mgr. Vladimíru Šobáňovou.
Usnesení 11/1/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice volí
členy kontrolního výboru Ing. Pavla
Čechmánka a Ing. Pavla Grebeníčka.
Usnesení 12/1/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 360 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 6. 11. 2014
a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil a složil na něm slib.
Usnesení 13/1/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za
výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši 7.509 Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne 6.11.2014.
Usnesení 14/1/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon
funkce předsedy výboru zastupitelstva
ve výši 1.000 Kč. Odměna bude poskytována ode dne 6.11.2014.

Usnesení 15/1/2014
Zastupitelstvo obce
Huštěnovice v souladu s § 77 odst.
3 písm. a) zákona
o obcích stanovuje, že
při souběhu výkonu
několika funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva
Ještě se vracíme alespoň ve fotografii do doby vánoční, kdy u obce poskytne pouze
za výkon funkce, za
nás koncertovala dechová hudba Stříbrňanka.

níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Usnesení 16/1/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice na
základě ustanovení § 6 odst. 1) písmeno c) a odst. 5) písmeno a) a f) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění a ustanovení § 35 odst.
1) a § 84 odst. 2) písmeno x) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění stanovuje starostu
obce Aleše Richtra určeným zastupitelem pro územní plánování.
Usnesení 17/1/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice deleguje dle § 84 odst. 2 písm. g) zákona
o obcích v platném znění starostu obce
Aleše Richtra k zastupování obce na
valných hromadách obchodních společností, v nichž má obec majetkovou
účast a sdružení a svazků obcí, jejichž
je členem, pro volební období 2014 –
2018. Náhradníkem je určena místostarostka obce Petra Valentová.
Usnesení 18/1/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice jmenuje Mgr. Jiřího Silného členem školské
rady Základní školy a mateřské školy Huštěnovice, Huštěnovice 72, IČO:
75020033, v souladu s § 167 odst. 2 zák.
561/2004 školský zákon.
Usnesení 19/1/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené v roce 2004 mezi městem
Uherské Hradiště a obcí Huštěnovice
k zajištění výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů.
Usnesení 20/1/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330029944/002.
Usnesení 21/1/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje smlouvu o podmínkách a právu
provést stavbu č. 192/22/14.
Aleš Richtr, starosta
Petra Valentová, místostarostka
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USNESENÍ
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice konaného dne 10.12.2014
Usnesení 1/2/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje program veřejného zasedání.
Usnesení 2/2/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č. p. 61 v obci Huštěnovice, o celkové výměře 148 m2, paní Radce
Sopůškové, Huštěnovice 385, IČO:
88088774, za účelem prodeje a pražení
kávy. Nájemné činí 4.000 Kč měsíčně.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Usnesení 3/2/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje rozpočtové provizorium obce na
rok 2015.
Usnesení 4/2/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje rozpočtové opatření č. 7 /2014.
Usnesení 5/2/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje starostu obce jako osobu oprávněnou k úpravě rozpočtu k datu 31. 12.
2014.
Usnesení 6/2/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje upravený účetní odpisový plán Základní školy a mateřské školy Huštěnovice pro rok 2014 ze dne 24. 11. 2014.

Muzeum navštívil herec Jan Kanyza.

Usnesení 7/2/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice zřizuje kulturní výbor. Jako jeho předsedkyni volí paní Editu Šimovou,
její měsíční odměna bude vyplácena od 11. 12. 2014. Jako jeho členy volí paní Lenku Zlámalíkovou
a Ing. Josefa Slezáka.
Usnesení 8/2/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje stanovy Mikroregionu Staroměstsko.
Usnesení 9/2/2014
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-

luje dodatek ke smlouvě o energetickém
poradenství a správě odběrných míst
a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu se společností Energie pod kontrolou, obecně
prospěšná společnost.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere
na vědomí zprávu o činnosti starosty
obce a kontrolu usnesení z minulého
veřejného zasedání.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere
na vědomí provedené úpravy rozpočtu
během roku 2014.
Aleš Richtr, starosta
Petra Valentová, místostarostka

USNESENÍ
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice konaného dne 10.3.2015

Usnesení 1/3/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje program veřejného zasedání.

Zastupitelstvo
obce
Huštěnovice
schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2015, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Huštěnovice a vymezují se prostory pro
volné pobíhání psů.

bude zaplacena hotově do pokladny
obce v den podpisu kupní smlouvy.
Poplatek za návrh na vklad do katastru
nemovitostí a daň z nabytí nemovitých
věcí zaplatí kupující, poplatníkem daně
z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Usnesení 3/3/2015
Zastupitelstvo obce
Huštěnovice schvaluje prodej pozemků parcela číslo
1020/110 o výměře
39m2 a parcela číslo
1130/11 o výměře
10m2 v k.ú. HušPoložení kytice květů k pamětní desce legionáře Antonína Smětá- těnovice . Cena za
ka při příležitosti oslav 96. výročí vzniku samostatného českoslo- oba pozemky celvenského státu.
kem je 1.280Kč,

Usnesení 4/3/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje pronájem reklamní plochy na budově č. p. 61 v obci Huštěnovice o celkové výměře 31 m2 firmě Stavebniny
Kodrla s.r.o., Huštěnovice 363, 687 03
Babice, IČO: 25547453, na dobu 15 let
za cenu 243 764 Kč včetně DPH .

Usnesení 2/3/2015
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Usnesení 5/3/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje účetní odpisový plán příspěvkové
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organizace Základní škola a mateřská
škola Huštěnovice na rok 2015.
Usnesení 6/3/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek
výběrového řízení na akci ,, Oprava fasády kulturního domu“. Vítězná firma
Stavebniny Kodrla s.r.o., Huštěnovice 363, 687 03 Babice, IČO: 25547453
s nabídkovou cenou 243 764 Kč včetně
DPH .
Usnesení 7/3/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje na základě §84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění
rozpočet na rok 2015, příjmy ve výši
10.075.632 Kč, výdaje ve výši 7.519.632
Kč (z výdajů je 1.225.868 Kč určeno příspěvkové organizaci Základní škola
a mateřská škola Huštěnovice a to na
běžný provoz a příspěvek na odpisy
majetku svěřeného do správy). Rozpočet na rok 2015 je přebytkový, přebytek
je ve výši 2.556.000Kč.
Zastupitelstvo obce současně opravňuje starostu obce Aleše Richtra
k úpravě závazných ukazatelů schvá-

leného rozpočtu:
a) Rozpočtovým opatřením při přijetí účelově určených dotací, finančních
příspěvků a darů jak na straně příjmů,
tak na straně výdajů.
b) Rozpočtovým opatřením při čerpání mimořádných výdajů v rozsahu 1%
schválených výdajů pro rok 2015. Za
mimořádný výdaj se v tomto případě považuje nutný výdaj na chod obce
v případě živelné pohromy či havarijního stavu majetku obce.
c) Rozpočtovým opatřením v případě
daně z příjmu právnických osob za obec
Huštěnovice za rok 2014, ve stejné výši
na straně příjmů i na straně výdajů.
Usnesení 8/3/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti ke
stavbě 11010-047881, RVDSL3M Z E02
UH BABI15 POD.
Usnesení 9/3/2015
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
k zakázce ,,Huštěnovice - Rekonstrukce
chodníků podél III/42822“.

Od ledna novou knihovnicí je paní Irena
Hlavačková.

Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere
na vědomí zprávu o činnosti starosty
obce a kontrolu usnesení z minulého
veřejného zasedání.
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Aleš Richtr, starosta
Petra Valentová, místostarostka

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ OBCE PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 - 2018

Petra Valentová - místostarostka, Ing. Josef Slezák, Ing. Helena Štolhoferová, Aleš Richtr - starosta, Edita Šimová, Mgr. Jiří Silný,
Mgr. Petr Malenovský, Ing. Antonín Adamčík, Ing. Jaroslav Králík, Ph.D.
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ROZPOČET OBCE HUŠTĚNOVICE NA ROK 2015
PAR.

POL.
1111
1112
1113
1121
1211
1340
1341
1343
1351
1355
1361
1511

1012
2221
2321
3111
3117
3319
3341
3632
3639
3722
6171
6310
4112

PAR.
2212
2219
2221
2223
2229
3117
3314
3316
3319
3326
3341
3399
3412
3419
3421
3631
3632
3636
3639
3722
3745
3900
5212
5512
6112
6171
6310
6320
6402
6409
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POL.

PŘÍJMY
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků
daň z příjmů fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru …
poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného prostranství
odvod z loterií a podobných her kromě z výh. hracích přístr.
odvody z výherních hracích přístrojů
správní poplatky
daň z nemovitých věcí
DAŇOVÉ PŘÍJMY
podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
provoz veřejné silniční dopravy
odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
předškolní zařízení
první stupeň základních škol
ostatní záležitosti kultury
rozhlas a televize
pohřebnictví
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
sběr a svoz komunálních odpadů
činnost místní správy
obecné příjmy a výdaje z finančních operací
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
neinv. přij. transf. ze st. rozp. v rámci souhrnného dot. vztahu
DOTACE
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

1 700 000,00 Kč
50 000,00 Kč
200 000,00 Kč
1 900 000,00 Kč
4 000 000,00 Kč
470 000,00 Kč
9 000,00 Kč
1 000,00 Kč
30 000,00 Kč
100 000,00 Kč
10 000,00 Kč
800 000,00 Kč
9 270 000,00 Kč
36 000,00 Kč
8 000,00 Kč
10 000,00 Kč
18 000,00 Kč
95 868,00 Kč
344 764,00 Kč
3 000,00 Kč
13 000,00 Kč
15 000,00 Kč
70 000,00 Kč
2 000,00 Kč
10 000,00 Kč
625 632,00 Kč
180 000,00 Kč
180 000,00 Kč
10 075 632,00 Kč

VÝDAJE
silnice
ostatní záležitosti pozemních komunikací
provoz veřejné silniční dopravy
bezpečnost silničního provozu
ostatní záležitosti v silniční dopravě
první stupeň základních škol
činnosti knihovnické
vydavatelská činnost
ostatní záležitosti kultury
pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního …
rozhlas a televize
ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
sportovní zařízení v majetku obce
ostatní tělovýchovná činnost
využití volného času dětí a mládeže
veřejné osvětlení
pohřebnictví
územní rozvoj
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
sběr a svoz komunálních odpadů
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
ochrana obyvatelstva
požární ochrana - dobrovolná část
zastupitelstva obcí
činnost místní správy
obecné příjmy a výdaje z finančních operací
pojištění funkčně nespecifikované
finanční vypořádání minulých let
ostatní činnosti jinde nezařazené
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ

178 000,00 Kč
120 000,00 Kč
103 000,00 Kč
13 000,00 Kč
100 000,00 Kč
1 225 868,00 Kč
38 000,00 Kč
81 000,00 Kč
563 764,00 Kč
135 000,00 Kč
4 000,00 Kč
327 000,00 Kč
30 000,00 Kč
1 000,00 Kč
10 000,00 Kč
200 000,00 Kč
65 000,00 Kč
5 000,00 Kč
15 000,00 Kč
810 000,00 Kč
1 063 000,00 Kč
7 000,00 Kč
22 000,00 Kč
41 000,00 Kč
1 003 000,00 Kč
1 269 000,00 Kč
15 000,00 Kč
40 000,00 Kč
15 000,00 Kč
20 000,00 Kč
7 519 632,00 Kč
2 556 000,00 Kč

Finanční prostředky k 1. 1. 2015 na účtu obce celkem 16 169 306,51 Kč

Jaro / 2015

Investiční a neinvestiční akce realizované v roce 2014
akce
Oprava střechy a fasády ZŠ
Rekonstrukce kotelny ZŠ

poř. cena celkem
3.019.290 Kč
247.819 Kč

Traktor AGT 860 včetně zametače

1.500.400 Kč

dotace
0 Kč
0 Kč

náklad obce
3.019.290 Kč
247.819 Kč

1.337.836 Kč

162.564 Kč

Poskytnuté finanční příspěvky v roce 2014
Neinvestiční příspěvek přísp. org. Základní škola
a mateřská škola Huštěnovice na běžný provoz
TJ Sokol Huštěnovice /schváleno 120.000 Kč, nevyčerpáno 33 664 Kč
a vráceno na účet obce/
Římsko-katolická farnost Huštěnovice
Příspěvek hodové chase na zaplacení hudby
Vítání nových občánků obce a žáků první třídy základní školy
MS Český červený kříž Huštěnovice
Oblastní charita Uherské Hradiště
Svaz včelařů Traplice
Záchranná stanice volně žijících ptáků Buchlovice
Svaz tělesně postižených v ČR, pobočka Uh. Hradiště
Centrum pro zdravotně postižené ZK, pobočka Uh. Hradiště

1.130.000 Kč
86.336 Kč
24.955 Kč
20.000 Kč
15.000 Kč
10.000 Kč
3.000 Kč
2.000 Kč
1.000 Kč
1.000 Kč
1.000 Kč

VÁŽENÍ RODÁCI A JUBILUJÍCÍ OBČANÉ,
ZASTUPITELSTVO OBCE A MUZEJNÍ SPOLEK HUŠTĚNOVICE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ
KTERÉ SE USKUTEČNÍ 20. ČERVNA 2015 V HUŠTĚNOVICÍCH

PROGRAM
12.30		
		
13.00		
14.00		
		
15.00 		

PREZENTACE ÚČASTNÍKŮ ROČNÍKU 1925, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, 1955
JE V KULTURNÍM DOMĚ
PŘIVÍTÁNÍ STAROSTOU OBCE, KULTURNÍ PROGRAM
PROHLÍDKA OBECNÍHO ÚŘADU, KNIHOVNY, KOSTELA,
ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY A MUZEA
PŘED BUDOVOU MUZEA VOLNÁ ZÁBAVA S KAPELOU BORŠICKÁ ČTVERKA
ALEŠ RICHTR, STAROSTA OBCE
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Letošní patnáctý ročník tříkrálové sbírky byl
v naší obci nejštědřejší. Výtěžek 23.115 Kč je určen
na pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokážou
kvůli stáří, nemoci, hendikepu či nedobré sociální situaci. Vám všem patří velký dík za finanční
dary těm, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Vaše štědrost udělala obdarovaným radost
a uspokojení. Poděkování patří také koledníkům,
jejich doprovodu a všem, kteří se na tříkrálové
sbírce podíleli.
Tříkráloví koledníci s doprovodem.

Sběrné místo
Upozorňujeme občany, aby odpad ve sběrném místě
ukládali pouze v provozní dobu a pouze za přítomnosti
obsluhy! Je zde možné uložit objemný komunální odpad,
plasty, PET láhve v pytlích, vysloužilé elektrospotřebiče
(televizory, počítače, kopírky, tiskárny, LCD monitory,
vysavače, fény, pračky, myčky a jiné). Stavební odpad je
možné uložit pouze v omezeném množství. V případě, že
potřebujete uložit větší množství stavebního odpadu, je
možné tuto službu objednat včetně dopravy na telefonním
čísle 572 552 062.
Provozní doba sběrného místa je ve středu od 15 do 17 hod.,
v sobotu od 9 do 11 hod. .

Sběr nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v úterý
6. října 2015 v době od 16 do 17 hodin ve dvoře místního kulturního domu. Přinést můžete rozpouštědla,
kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, olej a tuk,
barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky, detergenty obsahující nebezpečné
látky, nepoužitelná cytostatika.

Poplatek za odvoz odpadu
Místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2015 dle obecně závazné vyhlášky
č. 1/2012 je splatný do 30. září 2015. Poplatek lze uhradit
jednorázově nebo formou dvou splátek. První splátka ve
výši 250 Kč byla splatná k datu 31. března 2015. Zbývající část ve výši 250 Kč nebo celý poplatek ve výši 500 Kč
tak musí být uhrazen nejpozději 30. září 2015. Poplatek za
osobu přihlášenou v obci k platnému pobytu a kalendářní
rok je 500 Kč. Od roku 2013, na základě změny zákona,
jsou poplatníky také cizinci vyjmenovaní ve výše uvedené obecně závazné vyhlášce a dále fyzické osoby, které
mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba. Od poplatku jsou osvobozeny pouze
osoby dlouhodobě žijící v zahraničí a to na základě žádosti včetně čestného prohlášení o pobytu v zahraničí, které
musí být obecnímu úřadu doručeny vždy do data splatnosti poplatku. Poskytnutí úlevy ve výši 200 Kč náleží dětem do tří let věku (v roce, kdy dítě dovrší věku tří let, mu
ještě náleží úleva ve výši 200 Kč) a občanům nad 80 let
(úleva ve výši 200 Kč se těmto občanům poskytuje až od
kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce,
ve kterém dovršili 80 let).
Úhrada poplatku:
- bankovním převodem na účet u Komerční banky číslo
5223721/0100, VS: číslo popisné domu, SS: počet osob,
za které je poplatek hrazen.
- hotově v kanceláři OÚ, v pondělí a ve středu od 7 do 17
hodin.
V roce 2014 bylo zaplaceno obcí za svoz a likvidaci odpadu........................................................................734.566 Kč

Pracovníci obce Milan Valenta a Miroslav Kryška při čištění vozovek a jejich opravách. Udržují parky, čistotu a pořádek v obci.
Dříve bylo samozřejmostí v sobotu před svým domem pozametat
a také obecní pozemky vyhrábnout. Šli bychom i my dnes?
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Poplatek od občanů za uložení odpadu ve sběrném místě, za výběr místního poplatku za odvoz odpadu a zisk za
zpětný odběr odpadu činil...................................555.377 Kč
Rozdíl, který za svoz odpadu doplácela obec...179.189 Kč

Jaro / 2015

Úhrada za odebranou vodu v roce 2015

Pevná složka - první splátka při výběru vodného
k datu 31. 5. 2015 ve výši 58 Kč za měsíce 1-5/2015. Druhá splátka při výběru vodného k datu 31. 10. 2015 ve výši
81,20 Kč za měsíce 6-12/2015
Pohyblivá složka ceny vodného závisí na množství odebrané vody, cena za 1m3 odebrané vody je od 1. 1. 2015
stanovena ve výši 26,20 Kč.
Množství spotřebované vody se bude v roce 2015 opět zapisovat a platit ve dvou termínech.
I. termín - 18. - 20. 5. 2015 zápis aktuálního stavu vodoměru,
25. 5. - 12. 6. 2015 úhrada za vodné v hotovosti v kanceláři
OÚ - pondělí a středa 7 – 17 hod.
II. termín - 9. - 21. 10. 2015 zápis aktuálního stavu vodoměru,
26. 10. - 13. 11. 2015 úhrada za vodné v hotovosti v kanceláři OÚ - pondělí a středa 7 – 17 hod.

Poplatek za psa
Místní poplatek za psa je splatný nejpozději do 31. 5.
2015. Tento poplatek lze hradit pouze jednorázově ve výši
60 Kč za jednoho psa. Úhrada poplatku bankovním převodem na účet u Komerční banky číslo 5223721/0100, VS:
číslo popisné domu nebo hotově v kanceláři OÚ, v pondělí
a ve středu od 7 do 17 hodin.

Pracovní doba
na obecním úřadě
pondělí - úř. den
úterý
středa - úř. den
čtvrtek
pátek

7.00 - 12.00
7.00 - 12.00
7.00 - 12.00
7.00 - 12.00
7.00 - 11.00

12.30 – 17.00
12.30 – 15.00
12.30 – 17.00
12.30 – 15.00
11.30 – 13.30

email: hustenovice@hustenovice.cz
tel.: 572 585 135

Termíny veřejných zasedání
10. 6. 2015 19.00 hodin
9. 9. 2015 19.00 hodin
9. 12. 2015 18.00 hodin
Uzávěrka podzimního vydání Huštěnovského zpravodaje bude 9. října 2015

NAŠE KNIHOVNICE
S knihovnou se koncem roku 2014 rozloučila paní Marie
Hoferková. Pracovala v knihovně v Huštěnovicích nepřetržitě od roku 1985. S knihami byla a stále je velká
kamarádka. Po ukončení gymnázia studovala knihovnictví v Bratislavě a několik let pracovala v tehdejší Okresní
knihovně v Uherském Hradišti, několik dalších let byla
v podnikové knihovně Fatry Napajedla. Knihovnictví
se jí stalo profesí a čtení velkým koníčkem. Huštěnovská
knihovna byla pro ni příjemnou a milou prací s dětmi
a dospělými čtenáři, jak se mi svěřila. Věděla kdo co rád
čte, co jej zajímá a každému dovedla poradit. Někteří čtenáři nechávali výběr knih jen na jejím výběru.
Kdo sleduje kulturní aktivity v obci určitě postřehl, že
také knihovna vykazovala za jejího působení pěkný výčet
akcí. Ať už to byly tématicky zaměřené besedy pro žáky
základní školy nebo formou hry seznamování s knihovnou pro děti v mateřské školce. Každoroční pasování nových čtenářů se v posledních letech pro prvňáčky stalo
slavností. Pasoval je sám pan starosta v obřadní místnosti
obecního úřadu a vždy pro ně bylo připraveno občerstvení a „šampíčko“.
Dva, tři dny v jarní prázdniny trávívala s dětmi
v knihovně při čtení, hrách a soutěžích. Velkou zábavou pro děti bylo pečení velikonočního beránka, potom
to byly Honzíkovy buchty nebo perníkový betlém. „Na
pečení si bere dovolenou paní místostarostka a pomáhají některé maminky. Sama bych to s dětmi nezvládla“,
podotýká při rozhovoru knihovnice. Pro dospělé bývá
vánoční besedování. Toto je jen část akcí, co všechno se

v knihovně dělo za jejího působení. Knihovna se stala
zásluhou Marie Hoferkové místem setkávání dětských
a dospělých občanů.
Na březnovém veřejném zasedání předal starosta obce
Aleš Richtr paní Hoferkové kytici květů s poděkováním za
její dlouholetou knihovnickou práci pro naše občany.
Alena Bazalová, kronikářka

Marie Hoferková při pasování nových čtenářů a vyhlášení soutěže o nejlepšího čtenáře.
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INFORMACE Z KNIHOVNY
Začátkem roku jsem začala pracovat jako knihovnice
v Huštěnovicích. Chtěla bych pokračovat v dobře zavedené
práci po paní Hoferkové, ale také chci pro čtenáře připravit
něco nového. Prosím o strpení, až se trošku rozhlédnu.
Čtenáři obdrží NOVÉ ČLENSKÉ PRŮKAZY a touto cestou bych chtěla požádat ty, kteří ještě nemají vyměněné
průkazky, aby se v co nejkratší době za mnou v knihovně
zastavili.
Z našeho knižního fondu si určitě vyberete. Najdete tu domácí i zahraniční beletrii, dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky
a populárně naučnou a odbornou literaturu. Dvakrát ročně jsou k dispozici knihy z výměnného fondu z Knihovny
B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti.
Zvu mladé maminky nebo i tatínky s předškolními dětmi
každé liché pondělí od 16 do 17 hodin na POHÁDKY PRO
NEJMENŠÍ. V knihovně máme spoustu pěkných dětských
knížek a z těch by se četlo a povídalo s dětmi. Uvítám, když
některá maminka bude předčítat dětem se mnou. Přijďte
s dětmi něco si namalovat v dětském koutku. Přijďte jen
tak posedět, odpočinout nebo popřemýšlet. Navštivte
akce, které budou pro vás připraveny.
Nadále můžete využívat v knihovně internet, který je zdarma. O připravovaných akcích, nových knížkách nebo cokoliv o knihovně se můžete dozvědět také na webových

Horňané a dolňané při letošním velikonočním vyhrkávání.

12

Březnová burza knih byla úspěšná. Někteří čtenáři si odnášeli až
patnáct knih.

stránkách knihovny http://www.knihovnahustenovice.
webk.cz/. Na stránkách v sekci On-line katalog najdete všechny knihy v naší knihovně. Které nenajdete, máte
možnost vypůjčení z jiných knihoven. Stačí se přijít domluvit.
Výpůjční doba v knihovně je každé pondělí, jen čas se trošičku zkrátil, a to od 15 do 18 hodin.
Irena Hlavačková, knihovnice
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Košíkářka Hana Špalková předvádí pletení žil při velilkonoční
akci v muzeu. Na pletení žíly z osmi nebo devíti proutků se můžete podívat na videoukázce s odkazem http://www.hustenovice.
cz/verejne-instituce/muzeum/akce

ČTEME POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ
OD 16 DO 17 HODIN

OBEC A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA PIETNÍ VZPOMÍNKU U PŘÍLEŽITOSTI

70. VÝROČÍ UKONČENÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
A V PŘEDVEČER OSVOBOZENÍ OBCE RUMUNSKOU ARMÁDOU,
KTERÁ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 30. DUBNA 2015 U KŘÍŽE NA DOLNÍM KONCI OBCE.
TENTO KŘÍŽ BYL V ROCE 1946 ZBUDOVANÝ NA POČEST ZÁCHRANY OBCE
A JEJICH OBYVATEL OD VÁLEČNÉ POHROMY RODINOU NEORALOVOU.
ZVEME OBČANY KE VZPOMÍNKOVÉ AKCI A POLOŽENÍ KYTICE KVĚTŮ KE KŘÍŽI.
SRAZ V 11.00 HODIN U ZÁKLADNÍ ŠKOLY

OHLÉDNUTÍ SE ZA MUZEJNÍM ROKEM
Práci a aktivitu členek a členů muzejního spolku veřejnost postřehne až od
Velikonoc, kdy začínáme s akcemi. Ale
v muzeu se čile pracuje také v zimních
měsících. Všechny exponáty se musí
zkontrolovat, jestli nejsou napadeny
červotočem a musí se ošetřit novým
nátěrem. Něco musíme oprat, nažehlit
a zabránit rozšíření molů. Stále přibývají
nové věci, které musíme nejdříve dát do
pořádku. Musíme přestěhovat něco sem,
něco tam. Všem dárcům moc děkujeme.
Kdo muzeum zná a navštěvuje jej častěji,
bude v letošním roce překvapen dalšími
změnami a vzácnými exponáty..
O letošních akcích budete včas informováni. Ale trošku se ohlédneme
za činností loňského roku. Velikonoce
s předváděním kraslic a dalších rukodělných výrobků jsou už tradičně spojeny
s vynášením Moreny. Toto si připravují
děti z folklorního souboru Marenka. Ve
dvou skleněných vitrínách máme celoročně vystavenu sbírku více jak tří set kraslic,
které věnovala muzeu paní Eva Temelová.

Každý
měsíc
probíhají
nedělní
besedy našich spoluobčanů.
První
květnová
beseda
bývá oslavou ke Dni
matek. Jsme rádi, že
na tyto besedy nechodí už jen starší
občané, ale hodně
se sešlost omladila.
Je to povzbuzení pro
nás muzejníky, že
neděláme něco zby- Promítání pohádky v muzeu.
tečně, že nám fandíkde už čekala Boršická čtyřka, která vyte a my se na všechny moc těšíme.
Za kmeny Etiopie byl název výstavy fo- hrávala k poslechu i tanci. Komu už netografií naší rodačky Mgr. Dany Vláškové. sloužily nožky, ale i těm mladším, byla
Výstavu zahajoval starosta a v kulturním dopřána projížďka obcí v koňském kočáprogramu vystoupily děti z DFS Marenka, ře. Mnozí toto rádi využili.
Ve čtvrtek 26. června si dali dostaveníčvedené Petrou Valentovou.
V červnovou sobotu, ve velmi příjem- ko v našem muzeu genealogové z Uhersné, vzpomínáním protknuté atmosféře se kohradišťska a Zlínska, kteří se zabývají
sešli rodáci a jubilanti ročníků 1924, 1929, tvorbou rodokmenů. Děvčata z muzejní1934, 1939, 1944, 1949 a 1954 u muzea, ho spolku se postarala o občerstvení. Na
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programu nebyla jen prohlídka muzea, také řešili rodopisecké
záležitosti, jako je například čtení matričních zápisů psaných kurentem nebo švabachem.
Poslední srpnovou sobotu s muzejním spolkem si občané
Huštěnovic vyjeli na zájezd do Horní Lidče a Rožnova pod Radhoštěm. V Horní Lidči jsme navštívili betlém s 230 dřevěnými
figurkami. V Rožnově v Dřevěném městečku byl program 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. Potkali jsme se
tam s naší rodačkou paní Hajnou s manželem, která nás všechny
zvala k nim do Vidče na valašskou slivovici. Kdoví, jak by dopadl
náš návrat, kdybychom pozvání přijali.
20. září před muzeem se ochutnával čerstvý jablečný mošt
a burčák, kterého se spotřebovalo 190 litrů. 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. Zároveň zde probíhala soutěž o nejlepší regionální chleba a klobásu. Zábavou pro
všechny byla soutěž o nejlepší dojičku nebo dojiče. Nechyběl
ani výborný guláš, který kuchař vařil před očima návštěvníků.
3. ročník koštu burčáku a moštování se uskutečnil pod záštitou
ing. Mariana Jurečky, ministra zemědělství.
Návštěvnost předčila naše očekávání. Všichni organizátoři
obdrželi trička s logem moštování. Tuto akci pořádáme společně se zahrádkáři.
Koncem září se uskutečnila přednáška s PhDr. Ludmilou Tarcalovou o slováckém kroji, jeho nošení a ošetřování. Součástí
byla videoprojekce a paní Dana Vaverková předvedla vázání tureckých šátků.
Muzejní spolek nezapomíná ani na děti. Připravili jsme pro
ně Večerníček.
Po skončení lampionového průvodu děti se svými rodiči přišly
do muzea, kde všichni dostali teplý čaj a pečivo. Potom jsme jim
na muzejní promítačce staré padesát let promítali staré kreslené
pohádky. Bylo to zase něco jiného, než když se dívají na televizní
pohádky.
Při příležitosti odhalení pamětní desky akad. malíře Antonína
Sládka navštívil muzeum herec Jan Kanyza se Sládkovou manželkou Danielly Mokeddes.

Členové muzejního spolku se neschází jen pracovně, ale například při sečení louky.
Muzeum má své návštěvníky po celý rok a nejen jednotlivce.
Například bývalí tanečníci souboru Dolina se v muzeu zastavili
při jedné ze svých cyklotúr. 26. dubna to byla asi osmdesátka
cyklistů při otevírání cyklostezek s názvem Na kole vinohrady.
O týden později to samé se opakovalo při otevírání cyklostezek
a v říjnu při zavírání cyklostezek Baťova kanálu. Účastníci se podívali do muzea, pokoštovali několik vzorků vín a domácího
pečiva. Dvakrát jsme přivítali pěší turisty, vedené Františkem
Čevelou. Poprvé zlíňáky, podruhé hradišťáky. Každoročně přivítáme tatínky s dětmi - poutníky z Hostýna na Velehrad. Během
prázdnin přišly děti z příměstského tábora. Můžeme se za loňský
rok pochlubit zápisem návštěvníků z Japonska, USA, z celého
Česka a také Slovenska, Polska.
Všem, kteří svou návštěvou dáváte Muzejnímu spolku, starostovi a všem zastupitelům najevo, že neděláme zbytečnou práci, moc děkujeme. Já osobně bych chtěla velice moc poděkovat
muzejníkům za nespočet hodin strávených v muzeu, za všechnu
vynaloženou práci, za nápady, ale také za příjemně strávený společný pohodový čas.
http://www.hustenovice.cz/verejne-instituce/muzeum/akce
Alena Bazalová

Počet prodejních stánků při IV. ročníku vánočního jarmarku se oproti dřívějším létům zdvojnásobil, uprostřed v ohradě pobíhala zvířátka. Návštěvníci si mohli nakoupit drobné vánoční dárečky v podobě perníčků, šperků, figurek z kukuřičného šustí, vánoční svíčky,
med nebo vánoční aranžmá, sladkosti, hračky . Nechyběl tradiční vánoční punč s rumem, pro děti samozřejmě bez rumu nebo svařené víno. V kulturním programu vystoupil dětský folklorní soubor Marenka, děti z mateřské školky, žáci základní školy a tentokrát
jsme si pozvali také mužský sbor z Kudlovic. Ve sboru jsou i místní zpěváci a bylo nádherné je slyšet koledovat před betlémem.
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Víkend otevřených památkových domků
Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu pořádá 1. ročník „Víkend otevřených
památkových domků“ na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku. Do této aktivity je zapojeno
také naše muzeum s následujícím programem.

sobota 6. června 2015
•	v průběhu dne ukázky místních rukodělců - pletení z papíru, paličkování, korálkování, zdobení perníčků, vyřezávání ze dřeva, práce s pedigem
• připraveno polední menu dle dávných receptur
• dětské rybářské závody na rybníku Mokřad
• muzeum otevřeno nepřetržitě od 9 do 17 hodin

neděle 7. června 2015
•	od 14 hodin v obřadní síni OÚ výstava dětských kreseb s kulturním programem
místních žáků ZŠ a MŠ
•	od 15.30 před muzeem dětský den, zahájený vystoupením sedminásobného mistra světa ve foodbag Jana Webera
•	muzeum otevřeno nepřetržitě od 9 do 17 hodin

ČESKÝ REGISTR DÁRCŮ KRVETVORNÝCH BUNĚK
Prosíme, pomozte. Jen tak společně můžeme vyhrát boj proti
leukémii a dalším zhoubným onemocněním krvetvorby. Vy, kterým je 18 – 35 let a jste zdrávi, můžete být nadějí pro záchranu
mnoha životů. Máte možnost se zapsat do registru dárců kostní
dřeně, a to v Uherskohradišťské nemocnici dne 28. dubna od
6 do 7 hodin a 19. května od 6 do 7 hodin. Dárcovství krvetvorných buněk je dobrovolné, bezplatné a anonymní.
V tento termín se hledá dárce pro Barboru Halodovou - 34letou
mladou maminku pětiletých dvojčátek z Polešovic. Pokusme se společně zachránit tento mladý život. Pokud Vám daný termín nevyhovuje, můžete se informovat na telefonu 572 529 809. Možností je
samozřejmě víc, ty Vám poskytne každá nemocnice.
PODMÍNKY VSTUPU DO REGISTRU
• věk 18-35 let (evidence v databázi registru do 55 let věku
dárce)
• ochota pomoci jakémukoliv pacientovi nejen z ČR, ale i ze
zahraničí
• hmotnost více než 50 kg
• dobrý zdravotní stav (žádné závažné onemocnění, ani v minulosti)
• bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce)
• ochota podstoupit odběry krve a případná další vyšetření
• ochota věnovat svůj čas a pohodlí
• zdravotní pojištění platné v ČR
PROČ VSTOUPIT DO REGISTRU DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ?
• Jediným způsobem léčby pacientů s poruchou krvetvorby
(leukémie, anémie, jiné závažné choroby) je v některých případech transplantace krvetvorných buněk od zdravého dárce
(kostní dřeň, kmenové buňky z periferní krve nebo pupečníková krev).

• Nemocnému je
nutné transplantovat krvetvorné buňky co nejshodnějšího dárce a k tomu je
třeba mít možnost
výběru z co největšího počtu potenciálních dárců.
• Abyste mohli být
zaregistrováni, musíte absolvovat malý
odběr krve a poskytnout kontaktní údaje do databáze registru.
• Pravděpodobnost, že budete vybráni jako vhodný dárce není
velká. V registru můžete být evidován řadu let, než se najde pacient, který s Vámi bude mít shodné znaky v systému HLA. Nemusí k tomu dojít nikdy. Avšak Vaše rozhodnutí, stát se dárcem
krvetvorných buněk, zvyšuje naději na záchranu lidského života.
V současné době je již dárcovství bezbolestné, provádí se pouze
odběrem krve.
• V České republice je bohužel v registru dosud zaregistrováno
pouze cca 0,5 % vhodné populace, zatímco např. v sousedním
Německu je to již 5%.
• V případě zařazení do registru dárců kostní dřeně Vás jistě
bude těšit, že pomůžete zachránit život lidem, kteří to skutečně
životně potřebují. Navíc nikdy nevíte, kdy podobnou pomoc budete potřebovat Vy, Vaši příbuzní nebo přátelé.
Aleš Richtr
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Kdo to byl Rudolf Králíček?
Narodil se 19. ledna 1862 v Huštěnovicích v rodině železničáře, roku
1880 zahájil studium na kadetní škole v Košicích. Po skončení studia, díky svým schopnostem a vzorné službě, postupoval ve funkcích
a v době vypuknutí války byl velitelem 28. pěší divize v Lublani, která
byla poslána na ruskou frontu. Zde se počátkem prosince 1914 stal
velitelem IX. armádního sboru 3. armády. Účastnil se bojů o přístupy
do Karpat. Po rakousko-uherském vítězství u Gorlice dobyl Králíčkův
sbor Rzeszów a pronikl k Sanu.
Během Brusilovovy ofenzivy držel Králíček obrannou linii na řece Sereti
proti ruské přesile. Poté se účastnil akcí německé Bohmerovy armády na
jihozápadě, kde jeho sbor odrazil ruský úder na Lvov u Brzezan. V srpnu
a září 1916 vedl Králíček se svým sborem obranu Lvova. Pak ale onemocněl a byl hospitalizován. V únoru 1917 byl poslán na italskou
frontu, kde převzal velení nad XVI. armádním sborem Boroevićovy
5. armády. Zde se osvědčil hlavně v desáté a jedenácté sočské bitvě.
V květnu 1917 byl povýšen na generála pěchoty. V červnu 1918 bojoval jeho sbor na Piavě. /Pod císařským praporem, 2003, str. 340/
Po válce byl penzionován a žil na české straně rozděleného Těšína.
Zemřel v roce 1946 a ironií osudu je, že o jeho hrob se nikdo nestaral, byl prodán jiné rodině a tak dnes na kostech generála rakouské
armády, který se osvědčil v mnoha významných bitvách Velké války,
spočívají ostatky jiného nebožtíka. /Radovan Jančář, Bojovali za císaře pána, 2014, str. 235/
Králíček byl považován za jednoho z nejlepších velitelů. Císař Karel
při svých návštěvách na frontě nikdy nezapomněl věnovat čas Králíčkově návštěvě. Patřil mezi nejvýznamnější nositele císařského řádu
železné koruny I. třídy.

Překlad zápisu z matriční knihy narození:
1862, 19. ledna narozen, 20. pokřtěn, č. domu 94, Rudolf, otec: Václav Králíček, drážní dozorce v Hradišti, syn
Matěje Králíčka celoláníka v Čimelicích
??? a Marie roz. Vaněček ???, matka: Terezie, dcera Adama
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Grebeň, domkaře v Huštěnovicích, a Marie roz. Šmak, kmotři:
František ??? Křesan, Františka, hostinský v Huštěnovicích
s manželkou /přeložil genealog Aleš Cimala/
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Rodokmen
Rudolf Králíček pocházel z osmi sourozenců. Další pokračování v Huštěnovicích jeho rodu není. Rodiče zemřeli
v útlém věku dětí a pravděpodobně se ocitly v sirotčincích
nebo u vzdálených příbuzných. Hodně vzdáleného příbuzného jsem našla v obci Čimelice, který mnou vybádaný
Králíčkův rodokmen potvrdil.

kdo by o Králíčkovi věděl. První nasbírané informace jsou
zapsány v kronikářském zápise v roce 2004. Od té doby
jsem trošku pokročila a dnes přidávám o generálu Králíčkovi více. Je o něm psáno v knihách, týkajících se 1. světové války, z nichž jsem také čerpala a od kolegů genealogů,
kteří se mně snažili pomoci.

V Huštěnovicích byl ještě jeden rod stejného jména
„Králíček“, jeho začátek je ve Vlčnově, ovšem s otcem Králíčka Rudolfa nemají společné předky.

Jako kronikářka jsem podala návrh starostovi obce
k položení pamětní desky pro generála, na základě besedy
s ředitelem knihovny B. B. Buchlovana Uh. Hradiště Radovanem Jančářem, který je autorem knihy Bojovali za
císaře pána. O generálu Králíčkovi bylo hovořeno téměř
půl hodiny a určitě si důstojné připomenutí v rodné obci
zaslouží. Svoboda není a nikdy nebyla zadarmo.

Na generála Králíčka mě upozornil Michal Pavlica, tehdy ještě student, který se o něm dozvěděl od svého profesora ve škole. Začala jsem bádat v archivech, matrikách
a u nejstarších občanů obce. Nesetkala jsem se s nikým,

Alena Bazalová, kronikářka obce

Důstojnické hodnosti Rudolfa Králíčka
1. 9. 1881
1 5. 1887
1. 5. 1891
1. 5. 1897
1.11.1900

poručík 1. 5. 1904
nadporučík 4. 6. 1910
kapitán 16. 5. 1913
major 16. 5. 1917
podplukovník

plukovník
generálmajor
polní podmaršál
generál pěchoty

Přivítejte jaro u nás - přijďte zkusit nové trendy. Upravíme Vám vlasy, nehty, obočí, a to vše v příjemném prostředí v Huštěnovicích č. 290 /vedle muzea/. Těší se na
Vás v B studiu Monika Bartošková, kontakt 606 192 867
a v Kadeřnickém studiu M-style Marcela Ondruchová,
kontakt 739 995 288.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Děti pojmenovaly hřiště u školky
Krátce před vánočními svátky navštívil naši mateřskou
školu kromě Ježíška i pan starosta. Nepřišel s prázdnou,
přinesl nám dárek - děti z Huštěnovic budou mít nové
hřiště u školky, pokud mu vymyslí nějaké hezké jméno.
Celý týden jsme shromaždovali a pečlivě zapisovali všechny názvy, které děti vymyslely. Legráckov, Hřiště smíchu,
Zahrada snů, Hřiště všech dětí ... to je jen zlomek všech
dětských nápadů. Ze spousty názvů bylo potřeba formou
hlasování vybrat vítěze. Do užšího výběru postoupily
čtyři názvy: Usměvák, Stonožka, Mraveniště, V Houští.
Společně jsme ke každému názvu vytvořili obrázek, aby se
při hlasování děti lépe orientovaly. Každé z dětí obdrželo jeden hlasovací lístek, který se přilepil pod vybraný obrázek.
A jak si děti hřiště pojmenovaly? No přece V HOUŠTÍ.
Mgr. Anna Surá, učitelka MŠ

Zábava na kolotoči.

„Co je potůček, řeka, rybník?“
„Kde se bere v přírodě voda?“
„Jaká je to rybička a kytička?“

Děti dávají hlas novému hřišti.
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A mnoho dalších otázek si děti z Mateřské školy v Huštěnovicích zodpověděly při svých „Cestách za poznáním“.
Tak jsme nazvali celoroční projekt, který je součástí našeho ŠVP „Svět kolem nás“. Je zaměřený na seznamování se
se světem lidí, s kulturou a uměním, s historií nejbližšího
okolí, se zajímavými profesemi rodičů dětí.
Při první cestě jsme na pozvání tatínka pana Kroči navštívili „Živou vodu“ na Modré. Zde děti pozorovaly slad-
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kovodní ekosystém, rostliny a živočichy v něm žijící. Interaktivní formou se seznamovaly s novými poznatky o vodě
v našem regionu jihovýchodní Moravy, jejím významu pro
člověka a celou živou i neživou přírodou. Největším zážitkem pro všechny bylo ovšem pozorování sladkovodních
ryb v podvodním velkém akváriu s poutavým výkladem
pana Kroči. A naši první výpravu za poznáním nešlo zakončit jinak, než závěrečným průzkumem „dětského hracího opevnění z dob Velké Moravy na Modré“.
Na druhou cestu za poznáním jsme se vydali společně
s žáky základní školy. Od maminky paní Hrančíkové, která pracuje v Informačním centru Napajedla, jsme přijali
pozvání do místní knihovny a muzea. Paní Hrančíková
si pro děti z mateřské a základní školy připravila v útulně
zrekonstruovaném prostředí knihovny zábavný program
plný pohádkových příběhů a hrdinů, který zakončila dramatizací oblíbené pohádky „O červené Karkulce“. Potom
jsme navštívili stálou expozici v Muzeu Napajedla „Hřiště hraček“. Výstava díla designérů Fatry Napajedla Libuše
Niklové a Alfréda Kluga nám představila plastové hračky,
se kterými si hráli babičky a dědečkové našich dětí, které
svou originalitou předčily běžnou hračkářskou produkci
50. – 70. let v Československu a získávají si své příznivce v
Evropě dokonce i nyní. Co bylo ovšem důležité, že si děti
mohly s hračkami přímo hrát. Podlahu interaktivního výstavního sálu totiž tvoří jedno velké „Člověče, nezlob se!“
A co nás ještě čeká příště? Na pozvání tatínka pana Materny se připravuje cesta za poznáním do Uherského Hradiště a zjistíme, jak to chodí u hasičů.
Děkujeme rodičům dětí panu Kročovi, paní Hrančíkové
a panu Maternovi.
Věra Veselá, vedoucí učitelka MŠ

Recitační soutěž
Než si huštěnovičtí žáci převzali vysvědčení za první
školní půlrok, všichni se zúčastnili recitační soutěže, která byla školním předkolem na okrskovou soutěž dětských
recitátorů a recitačních kolektivů. Ta se konala 23. února
v RC Čtyřlístek ve Starém Městě.
Ve čtvrtek 29. ledna zahájila školní kolo soutěže paní ředitelka Jitka Šimíková. Jako první recitovaly děti z mateřské školy - předškoláci, kteří přišli v doprovodu paní učitelky Věry Veselé. Někteří z nich vystupovali poprvé před
větším publikem a za svůj přednes si všichni zasloužili diplom a sladkou odměnu.
V porotě zasedla paní učitelka Jitka Polášková, za rodiče
Marcela Slezáková a kronikářka Alena Bazalová. Rozhodování nebylo vůbec jednoduché. V nulté kategorii, což
jsou žáci prvního ročníku, postoupila Helenka Musilová,
která se představila svou vlastní tvorbou. Marian Chybík
měl připraveno více básní a porotě nabídl, že si může vybrat, kterou chce slyšet.
V první kategorii soutěžili žáci druhého a třetího ročníku. Nejvíce oslovila Anežka Musilová s básní Koťátka
a společně s ní postoupila do okrskového kola Radka Sentlová. Na třetím místě se umístila Agáta Ižvoltová.
Nakonec soutěžili žáci čtvrtého a pátého ročníku v druhé kategorii a porota vybrala jako postupující Adélu Dobešovou a Andreu Trmalovou. Třetí místo patřilo Anetě
Hlavačkové. Zpestřením celé soutěže bylo téměř varietní
vystoupení dua Daniel Šmíd a Tomáš Huba.
Všichni soutěžící si zaslouží velkou gratulaci. Prvňáčci si
během přestávky, kterou potřebovala porota k vyhodnocení soutěže, převzali své první vysvědčení.
Naše vesnická škola má nezastupitelné místo v obci. Je
malotřídní, přesto poskytuje veškerou péči v oblasti předškolního a základního vzdělávání, stravování, zájmových
aktivit. Je moderní a v posledních letech prošla celkovou
rekonstrukcí. Zažila jsem pohodové dopoledne v naší škole, kde jsou všichni kamarádi a vládne tu rodinná atmosféra.
Alena Bazalová

Živá voda na Modré

V knihovně v Napajedlích

Na recitační soutěži s paní učitelkou Věrou Veselou.
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Dětský karneval
Za mrazivého nedělního odpoledne 1. února se konal pro velké i malé děti v místním kulturním domě tradiční dětský karneval,
který pořádala Základní a mateřská škola Huštěnovice a několik ochotných maminek. Dík patří také členkám ČČK, které sál vyzdobily.
Sice v tuto dobu mnoho dětí onemocnělo, přesto byla účast hojná a nakonec se sešlo kolem 55 masek. O zábavu, hry, soutěže i diskotéku se postaralo duo Skymusic. Malovat dětem na obličej přijela paní Dagmar Náplavová.
Nechyběla ani bohatá tombola, na kterou se děti moc těšily. Hlavní cenou byl poukaz do Aquaparku v Uherském Hradišti
a ten získal Jakub Malík.
Peníze ze vstupného, tomboly a bufetu byly rozděleny mezi základní a mateřskou školu a budou použity na výukové programy dětí
a jiné školní potřeby.
Věříme, že se letošní karneval líbil dětem i dospělým a že se v tak hojném počtu sejdeme i příští rok.
Marcela Slezáková

Čteme společně
Je název projektu, jež je zaměřen na rozvoj a podporu čtenářské
gramotnosti žáků naší školy. I přes rychlý rozvoj nových forem
komunikace má stále zásadní a nezpochybnitelný význam pro
vzdělávání i praxi čtenářská gramotnost. Cílem by mělo být dovést žáka k tomu, aby četl rád a hlavně porozuměl psanému textu.
Zvládnutí dovednosti číst má pro dítě mimořádný význam. Čtení
je dovednost, která uvádí dítě nejen do světa literatury, ale zároveň mu umožňuje poznávat nové obzory a dále se vzdělávat. Čtení
a literární výchova jsou součástí výuky českého jazyka. Porozumění čtenému textu napomáhá společná četba a následný rozbor
textu. Když děti pracují s literárním textem společně, mají možnost lépe se uplatnit při práci i děti, které nejsou příliš průbojné
a obvykle mlčí. Práce ve skupině je příležitostí vzájemně sdílet své
zážitky, úvahy nad literárním textem, postřehy.
Díky finančním prostředkům, které jsme obdrželi z GRANTU
NADACE SYNOT 2014, bude zakoupeno deset kusů stejných
knih pro každý ročník, tyto knihy budou využívány při společné
četbě žáků i mimo vyučování v rámci povinné četby.
Mgr. Jitka Šimíková, ředitelka školy

třech disciplínách: sprint, slalom a překážková jízda, a ve třech
věkových kategoriích. Po dvou hodinách urputných bojů, kdy
mnohdy rozhodovaly pouhé setiny sekundy, byli známi vítězové
jednotlivých kategorií.
Mgr. Jitka Šimíková, ředitelka školy

Závody autíček
V pátek 20. února 2015 probíhal v Základní škole Huštěnovice
II. ročník závodů autíček na dálkové ovládání. Účast startujících
závodníků i fandících diváků byla velká. Závodilo se celkem ve
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Vyhodnocení závodů autíček se ujala ředitelka školy Jitka Šimíková.

Jaro / 2015

Předškolička a Veselé zoubky
Základní škola uskutečňuje pro předškolní děti z mateřské školy
tzv. „PŘEDŠKOLIČKU“. Předškoláci navštěvují jednou za měsíc
základní školu, kde jsou zapojeni do běžného vyučování. Spolu
s žáky 1. a 2. ročníku plní různé úkoly, povídají si a pokaždé si
odnesou i nějaký výrobek. Žáci ZŠ, i děti z MŠ pracují na interaktivní tabuli, kde doplňují různé úkoly zaměřené na pohádky.
Předškoličky jsou o pohádkách, jelikož škola pracuje na celoročním projektu „ Z pohádky do pohádky “. Je to pro děti z mateřské
školy zkušenost, vidí, co je bude čekat ve škole a hlavně si během
roku najdou i nové kamarády.
Žáci prvního ročníku se zapojili do DM preventivního programu „ Veselé zoubky “. Nejprve jsme se seznámili s tématem, řekli
jsme si o tom, jak zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou,
mění se, co je zubní kaz, jak si zoubky čistit a také proč navštěvovat zubního lékaře. Na povídání jsme navázali krátkou projekcí filmu: „ Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek “, kde děti viděly,
co se stane, když nebudou chodit k zubaři. Děti si na interaktivní
tabuli udělaly soubor úkolů a nakonec byly odměněny preventivní taštičkou, kde měly kartáček, pastu, přesýpací hodiny a dětské
žvýkačky.
Mgr. Andrea Flíborová, učitelka ZŠ

Práce s interaktivní tabulí

Předškolička

Odměna za Veselé zoubky

Zápis do 1.třídy
V úterý 3. února jsme pozvali do školy všechny budoucí prvňáčky k zápisu do první třídy pro školní rok 2015/2016. Ve škole
na ně čekaly pohádkové bytosti, aby je provedly stanovišti s rozličnými úkoly.
Se zadanými úkoly si všechny děti poradily. Provázela je princezna, Pipi dlouhá punčocha a Karkulka – žákyně 4. a 5. ročníku.

Každé z dětí si odneslo balíček, knížečku s úkoly, kterou si vyrobilo a drobný dárek, vytvořený žáky ze školní družiny.
U zápisu jsme přivítali devět dětí, které od září nastoupí do naší
základní školy.
Mgr. Zuzana Bazalová, učitelka ZŠ

Tobiáš Bolf

Eliška Hanáková
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Adéla Dobešová s Ondrou Býčkem při zápisu do 1. třídy.

O vodníčkovi
Malý rybníček a v něm bydlí vodníček,
je tam také vrbička, zdraví toho vodníčka.
Vodníček je kamarád, chce si s námi děti hrát.
Skočil sem a už tu je, už se s námi raduje.
Pak nám vodníček, ukáže svůj rybníček.
Skočí do něj, cáky, cák a už zmizel v hlubinách.
Já tě moc ráda mám, milý vodníčku,
proto jsem ti složila tuhle básničku.
Helenka Musilová, 1. třída
/vlastní tvorba/

O veverce Emě
Byla jednou jedna veverka jménem Ema. A ta jednoho dne přišla
k hájovně. Ucítila vůni lískových oříšků. Zrovna měla na ně velkou chuť a chtěla je sníst. Ale nemohla, protože byly za oknem.
Škrábala na okno, ale nikdo ji neslyšel. Slezla z lavičky. Čekala na
pana hajného až přijde z lovu. A čekala a čekala a když hajný konečně přišel, otevřel dveře a veverka Ema vklouzla do domu. Vzala oříšky a pospíchala k rodině, aby ukázala, co získala. Ukázala je

Do 1. třídy se přihlásila také Kristýnka Blahová
nejdřív mamince, ale maminka řekla: „Vrať to, Emo!“ Veverka se
šla tedy omluvit za ukradené oříšky. Pan hajný krádež zjistil právě
ve chvíli, kdy mu veverka Ema utíkala oříšky vrátit. Když viděl,
že veverka krádeže lituje, odpustil jí a oříšky jí dal. Veverka Ema
měla velkou radost. Panu hajnému pěkně poděkovala a odnesla
oříšky domů pro svou rodinu a své kamarády.
Marieta Běhávková, 2. třída

DOPIS KAMARÁDCE
Milá Veroniko,
píšu Ti, protože máme ve škole soutěž: „Svět, ve kterém bych
chtěla bydlet“. Chtěla bych vyrůstat někde, kde bych měla kamarády, lásku a mír. Nechtěla bych války, svět bez lásky a přátel. Nechtěla bych, aby byly nemoci, ale pro ty lidi, kteří jsou slepí nebo
hluší, aby byly nemocnice a doktoři. Aby umíralo co nejmíň lidí
a na každou nemoc byl lék! Aby to byl svět, ve kterém by se každému líbilo.
A jaký svět bys chtěla Ty? Měj se hezky!
Tvoje Andrea.
Andrea Trmalová, 4. ročník

TŮDLE ZACHRAŇUJE CIRKUS
Dnes bylo u nás ve škole divadlo. Hrál tam jeden herec. Povídal, že utekl
z cirkusu. Zeptal se, jestli postavíme vlastní cirkus. Až byl cirkus postavený,
tak jsme hráli divadlo „O veliké řepě“. Holky byly vnučky, kluci psi a holky
ještě kočky. Paní učitelka hrála babičku. Všichni ostatní hráli myši. Moc se
mi to líbilo.
Marie Hlavačková, 3. ročník

Na škole pracuje kroužek Praktická dívka, kde
se holky naučí zacházet s jehlou, plést náramky
přátelství, zdobit vajíčka a něco dobrého připravit pro sebe i rodinu. Marieta Běhávková, Agáta
Ižvoltová a Anežka Musilová ochutnávají co napekly.
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DŮM MÝCH SNŮ
Můj dům bude postaven v lesních horách. Dům by měl být velký, minimálně čtyřicet místností. Já bych ho neuklízela, měla bych
služky. Uvnitř u vchodu by byla velká hala se schodištěm vlevo
i vpravo a uprostřed fontána. V ložnici velká, hedvábná postel
a střecha by byla prosklená, aby byly vidět hvězdy. V koupelně by
byla vířivka, asi pět metrů dlouhá, do ní by tekl vodopád. Z obývacího pokoje by byl výhled a bílý gauč a rostliny i zvířata – vlk bílý
a jednorožec. Okolí domu by bylo zasněžené.
Aneta Hlaváčková, 5. ročník

Školní družina
I v letošním školním roce 2014 – 2015 pracujeme podle školního vzdělávacího programu vytvořeného pro naši školní družinu a celým školním rokem nás bude také provázet celoroční hra
z časopisu Pastelka, která má tentokrát název : „ Tenkrát „ – deset
výprav proti času .
Výprava první – čas dinosaurů ( jak vypadali, jaké zanechávali
stopy, zkameněliny )
Výprava druhá – doba ledová ( jak vzniká vločka, kdo to byl
mamut, zvířata doby ledové )
Výprava třetí - do pohádky – zvířata v pohádkách
Výprava čtvrtá – do pohádky – princezny, princové a další…
Výprava pátá – za „koumáky“- objevy ( jak vypadá Země, objevování planet, od alchymie k chemii, měření času )
Výprava šestá – za „koumáky“- vynálezy ( zápalky, tužka, papír,
zip, brýle, zubní pasta….)
Výprava sedmá a osmá – do středověku – hrady a život v nich
Výprava devátá a desátá – návštěva prérijních indiánů
Žáci se zábavnou formou seznamují s minulostí. Doplňují rébusy, dokreslují pracovní listy, rozvíjí jemnou a hrubou motoriku,
učí se čestnosti při hrách, zpíváme si a k jednotlivým tématům si
pouštíme videoprogram.
V loňském školním roce děti ze školní družiny pomáhaly sbírat
kódy pro postižené děti.
Letos jsme společně pletli náramky z gumiček a věnovali drob-

Mjr. Ing. Pavel Polášek předává africkým dětem dárky od dětí
z Huštěnovic.
né hračky pro africké děti do Konga. Osobně je tam dětem předal
mjr. ing. Pavel Polášek – mírový pozorovatel OSN, který naši školu navštíví v květnu a povypráví nám o životě dětí v této oblasti.
Jitka Polášková, vychovatelka ŠD

Na výstavě
V úterý 25. 3. 2015 byla v Uh. Hradišti otevřena výstava o příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v Centru slovanské archeologie. Žáci naší školy měli tu čest a stali se jejími prvními návštěvníky před oficiálním slavnostním zahájením. Poutavé
vyprávění pana průvodce nás přeneslo do doby Velkomoravské
říše. Mohli jsme obdivovat nejen originální zlaté šperky, ale také
velkoplošné modely, které znázorňovaly osídlení našeho území.
Žáci odcházeli nejen s novými informacemi, ale také s dobrým
pocitem a pochvalou, že dokázali odpovědět na všechny otázky,
které se týkaly tématu výstavy. Tahle výstava určitě stála za to.
Mgr. Kamila Medková, učitelka ZŠ

Ve školní družině.
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FARNOST
www.farhustenovice.webnode.com
Benefiční koncert v Huštěnovicích
Ve vánočně vyzdobeném a zaplněném kostele
sv. Anny v Huštěnovicích se uskutečnil v neděli 4. ledna benefiční koncert, jehož výtěžek byl věnován na
opravu vstupních dveří kostela. Před oltářem s jesličkami se střídali sólisté na violoncello, místní schóla,
chrámový sbor z Uherského Hradiště a Hudecká muzika. Poslední koledu Narodil se Kristus Pán zazpívali ve stoje společně s účinkujícími všichni přítomní.
Štědrost všech přítomných vynesla 14 020 korun.
P. Mariusz Sienkowski poděkoval Petře Valentové za
přípravu koncertu a všem přítomným nabídl za dary
alespoň čokoládový bonbón, který jindy dostávají
děti po mši svaté.

Važme si toho, co nám předali
naši předkové

Chrámový sbor z Huštěnovic.

Po staletí se lidé obrací s úctou k místům sakrální architektury
se svými prosbami i poděkováním. Tato architektura je nedílnou
součástí naší krajiny, vzpomínkou na historické události a ukázkou jedinečného umu lidské tvořivosti. Po celá staletí stojí na
svém místě, sledují lidské počínání a připomínají vítězství Krista
nad smrtí.
V době komunismu začaly stavby tohoto charakteru chátrat nebo dokonce vymizely z krajiny úplně. S nimi se většinou
ztratila i jejich dříve samozřejmá funkce a také vztah lidí k nim.
Tak se stává, že dnes mnozí z nás památky i v našem nejbližším
okolí míjíme bez povšimnutí a neuvědomujeme si jejich význam
a historickou hodnotu.
Vzhledu naší obce jistě nepřispívají opuštěná a chátrající obydlí. Při procházení obcí bychom jich jistě našli spoustu. Uvědomujeme si však, jak by obec vypadala, kdyby takto zchátrala dominanta naší obce, kterou se ve všech brožurách i na internetu
tolik pyšníme? Přístup mnohých z nás k sakrálním památkám
by neměl být jen odrazem pohledu na skupinu lidí s určitým
náboženským vyznáním, ale hlavně projevem úcty k dědictví
našich předků.
Proč o tom vlastně mluvím? V nejbližší době bude potřeba
opravit vstupní dveře kostela sv. Anny. Zahájit opravu jsme se
pokusili již začátkem roku. Benefiční koncert nám pomohl získat na opravu vlastní zdroje a Krajský úřad Zlín jsme požádali
o dotaci. Naše plány však ztroskotaly na skutečnosti, že dveře
jsou součástí kulturní památky a tak stanovisko Národního památkového ústavu v Kroměříži bylo nekompromisní. Dveře nelze obnovit v režimu oprav, ale je nutno je restaurovat. Pro nás
to tak znamená nepřidělení dotace na opravu. Vyplynula potřeba zajištění odborného restaurátorského záměru, který nebude
zdarma. Navíc se nám posune rovina finančních nákladů na obnovu vstupních dveří ze statisíců na milion.
Na tomto místě bych občany, kteří přispěli na obnovu vstupních dveří kostela účastí na benefičním koncertu, chtěla poprosit
o trpělivost. Vaše štědrost tedy nebude vidět dnes ani zítra, ale
věřím, že bude součástí poznávání kulturního dědictví pro budoucí generace. Vybrané prostředky zatím využijeme k platbě
zpracování restaurátorského záměru.
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V obci máme spoustu drobných sakrálních staveb, které již
prošly rekonstrukcí. Pevně věřím, že se nám společně podaří
udržet v dobrém stavu i tu nejkrásnější dominantní stavbu obce.
Být hrdý na své předky a vážit si historie obce, ve které žiji, by
mělo být samozřejmostí. Stejně tak by měla být součástí našeho
života zdravá výchova k patriotismu.
Petra Valentová

100. výročí samostatné farnosti v Huštěnovicích
V roce 1910, 30. července, byla založena samostatná expozitura v Huštěnovicích. Prvním knězem byl P. Jakub Hudeček. Dne
28. října 1915 byla tehdejším Dr. Antonínem Stojanem, proboštem kroměřížským, přidělena fara a kostel církvi římsko-katolické. Tím byla dosavadní expozitura povýšena na samostatnou
farnost Huštěnovice. Téhož dne byl také posvěcen kříž za obcí
směrem k Babicím. Tak v roce 2015 oslavíme sté výročí samostatné farnosti. Při této historické události je nutno také připomenout těch, kteří se zasloužili o výstavbu kostela a o vznik samostatné farnosti.
O výstavbu kostela se nejvíce zasloužil Jindřich Erazim Vitásek. Narodil se 26. července 1817. Vyrůstal u příbuzných v Huštěnovicích, kde také navštěvoval základní školu. Dne 29. října
1840 vstoupil do Františkánského kláštera v Uherském Hradišti.
Seznámil a sblížil se s Havlíčkem, který vydatně působil na celou
jeho budoucnost. Byl jeho vůdcem a rádcem. Jindřich Erazim
Vitásek byl stálým dopisovatelem do Národních listů a Boleslavanu. Vydal několik sbírek básní a povídek. Mezi jeho dobré přátele patřil např. František Palacký, Dr. František Ladislav
Rieger a jiní, kteří s ním navštívili naši obec, kde byli pohoštěni
v místním hostinci. Bylo to u příležitosti tisícileté památky bratří
Cyrila a Metoděje na Velehradě v roce 1863. Kromě jiného vydal
také knihu obsahující pravidla III. řádu sv. Františka, v níž byl
úplný překlad mše svaté. V roce 1872 byl jako člen řehole sv. Františka zvolen předsedou kostelního výboru pro výstavbu kostela
v Huštěnovicích. Pro zásluhy o obec bylo mu jednohlasně 11. října
1872 uděleno čestné občanství obce. Po dostavbě kostela napsal
a vydal první kroniku obce pod názvem „Nástin dějin Huštěnov-
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ské obce na Moravě“. Zemřel v roce 1897
v klášteře ve Slaném, kde je také pohřben.
V Huštěnovicích není o něm žádná vzpomínka. /Pozn. redakce: Na panelu osobností v místním muzeu je J. E. Vitásek mezi
osobnostmi obce./
Také první kněz v Huštěnovicích, P. Jakub Hudeček, který zde působil od roku
1910, se velmi zasloužil o samostatnou farnost. Byl arcibiskupským radou, čestným
kanovníkem kroměřížským, děkanem
uherskohradišťským. P. Jakub Hudeček od
roku 1924 až do roku 1936 byl předsedou
archeologického spolku Starý Velehrad.
Prozkoumal také území obce Huštěnovice.
Pro rozsáhlé nálezy založil v obci místní
spolek muzejní, v němž byl členem výboru a v prostorách Lidového domu a Orlovny bylo 5. října 1934 slavnostně otevřeno P. Mariusz Sienkowski při slavnostní mši na Bílou sobotu. Asistuje jáhen Miroslav Perarcheologické muzeum. Uveřejnil mnoho nička.
vědeckých statí. Pod pseudonymem J. H.
Žlebovský, ale i pod svým jménem napsal
ným kanovníkem, autor Štěpán Slavotínek končí jej těmito
řadu článků do brněnského Obzoru, Našeho domova, Hlasu, slovy: zemřel oblíbený kněz, lidumil, vlastenec, velký Moravan
Našince, Slovanských novin. Knižně vydal několik děl, např. Vý- P. Jakub Hudeček. Duch jeho však bude žít trvale mezi námi
kop v Huštěnovicích, Život sv. Cyrila a Metoděje, Dějiny Velké a čestná paměť bude mu vždy uchována. Toť nechť uchovají
Moravy - 1100 roků státu Československého a další. Psal také i občané Huštěnovic.
do Sborníku Velehradského. Pro jeho bohatou kulturní činnost
Jako paměť zasloužilých předků, tak i jejich dílo nutno uchoa zásluhy byl 21. prosince 1931 obecním zastupitelstvem jme- vávat. V roce 2017 bychom rádi oslavili 130. výročí trvání místnován čestným občanem Huštěnovic. Zemřel 18. ledna 1937. ního kostela sv. Anny. Za ta léta bylo nutné provést mnohé opraZa svého života vše rozdal, proto byl pohřben na náklady obce vy. Po těch letech jsou již vchodové dveře téměř vyžité a proto
na místním hřbitově. Při rozšiřování hřbitova byly jeho ostatky je nutná celková úprava. Je nutné provést také nátěry oken.
přemístěny na hřbitov do Mařatic. Na místním hřbitově, u Pa- Každá veřejně prospěšná nemovitost vyžaduje náročnou údržmátníku padlých v 1. sv. válce, je již málo čitelná pamětní deska bu. Zvláště náročnější jsou opravy kulturních památek, kde se
P. Jakuba Hudečka.
údržba řadu let zanedbávala.
Ve Sborníku Velehradském č. 8, roč. 1937, v článku Za čestOtakar Neoral

TJ SOKOL
www.hustenovice.cz/sdruzeni-a-spolky/uvod
Kádr fotbalové přípravky se pořád rozrůstá
V září minulého roku vstoupila naše fotbalová přípravka již do své čtvrté sezóny v okresní fotbalové soutěži. Některé zápasy se nám vydařily více, některé méně, všichni
hráči si však zaslouží pochvalu za svůj přístup k tréninku
a za svůj příspěvek k úspěchům celého týmu. Podobně
jako v letech minulých jsme také absolvovali zimní přípravu v sále místního kulturního domu. Od začátku dubna nás pak čeká jarní porce soutěžních zápasů.
Do týmu se nám v průběhu podzimu podařilo zapojit
několik nových hráčů a hráček ve věku kolem 6 až 7 let,
kteří již absolvovali také svá první soutěžní utkání. V průběhu zimy se k nám pak přidalo několik dalších místních
fotbalových nadějí. Domníváme se, že se našemu spolku
daří díky trpělivé několikaleté práci úspěšně pokračovat
v tradici mládežnického fotbalu v Huštěnovicích, a to i
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v dnešní době se silnou konkurencí počítačových her, internetu, chytrých mobilů či dalších aktivit, které se dětem
nabízejí.
Na konci této sezóny tak již budeme mít poměrně silnou skupinu dětí, které prošly naší přípravkou, ale které
již po prázdninách nebudou splňovat věk vymezený pro
kategorii přípravek (ročníky 2001 až 2004). Díky postupnému doplňování kádru však budeme mít k dispozici také
relativně širokou skupinu dětí v přípravkovém věku (ročník 2005 a mladší). Od příští sezóny se nám tak nabízí
přihlásit do soutěží ne jedno, ale hned dvě mládežnická

fotbalová mužstva (mimo přípravky také mužstvo žáků).
Pro tento krok je však bezpodmínečně nutné zajistit další dobrovolníky, kteří by se starali o fungování jednoho
z uváděných mládežnických mužstev.
S rozhodnutím, jak dále pokračovat v oblasti mládežnického fotbalu v Huštěnovicích, se musíme vypořádat
nejpozději do konce června tohoto roku, kdy se podávají
přihlášky do dalšího soutěžního ročníku...
Ing. Pavel Grebeníček a Ing. Pavel Čechmánek,
trenéři přípravky

Podzimní část soutěže mužů
Podzimní část fotbalové sezóny se nám vůbec nevydařila. V prvním kole jsme doma remizovali s Částkovem
a do tabulky si připsali 1 bod. Bohužel to byl na dlouhou
dobu bod jediný, neboť dalšího jsme se dočkali až v 7. kole
za domácí remízu s Mistřicemi. Po následné sérii proher
jsme se postupně propadali až na poslední místo tabulky.
Naštěstí jsme v posledním kole vyhráli ve Vážanech 2:1
a dočkali se tak první výhry v podzimní části sezóny. Tato
jediná výhra nám napomohla k odpoutání se z posledního
místa tabulky, takže v současné době figurujeme, s minimálním náskokem na pronásledovatele, na 10. místě dvanáctičlenné soutěže.
Během podzimní části se nám vyhýbaly body, zato se
množila zranění hráčů. To byl jeden z podstatných důvodů
špatných výsledků mužstva v dosavadním průběhu sezóny. Nejbolestivější byla dlouhodobá zranění pilíře obrany
Ondřeje Adamíka a kanonýra Lubomíra Puškáče.
Nedobré výsledky vyústily v odchod trenéra Karla
Světničky, který se s týmem rozloučil po posledním podzimním utkání. Touto cestou bych mu chtěl za celou Tě-

lovýchovnou jednotu Sokol Huštěnovice poděkovat za odvedenou práci a popřát mnoho úspěchů jak v trenérském,
tak i osobním životě.
Cíl do jarní části sezóny je jasný: chceme se probojovat
do klidného středu tabulky a vyhnout se boji o záchranu
v závěru soutěže. K tomu by nám měli dopomoci uzdravení hráči a dvě nové tváře v našem mužstvu. Na hostování z Kunovic přichází Petr Straka, který doposud působil
v Kudlovicích a s fotbalem u nás začíná Martin Šimčík.
Naopak mužstvo opouští dvojice hráčů. Prvním z nich je
Petr Kanyza, který oznámil ukončení činnosti. Druhým
pak brankář Ondřej Střítecký, který odchází na půlroční
hostování do Napajedel. Trenérské funkce se ujímají Josef
Zlámalík a Pavel Černý.
Příchody: Petr Straka (hostování Kunovice), Martin
Šimčík
Odchody: Petr Kanyza (ukončení činnosti), Ondřej
Skřítecký (hostování Napajedla)
Pavel Černý

Rozpis zápasů jarní části soutěže mužů:
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29.3.2015

15:00

Huštěnovice – Kněžpole

5.4.2015

15:30

Topolná – Huštěnovice

12.4.2015

15:30

Huštěnovice – Uherský Ostroh „A“

19.4.2015

16:00

Polešovice – Huštěnovice

26.4.2015

16:00

Huštěnovice – Kostelany

3.5.2015

16:30

Mistřice – Huštěnovice

9.5.2015

16:30

Huštěnovice – Mařatice

16.5.2015

16:30

Nedakonice „B“ – Huštěnovice

24.5.2015

16:30

Tupesy – Huštěnovice

31.5.2015

16:30

Huštěnovice - Vážany

7.6.2015

10:15

Částkov - Huštěnovice
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Cvičení žen
I nadále probíhá každé pondělí a čtvrtek od 18.45 hod. v sále
kulturního domu cvičení žen. Cvičíme na karimatkách, občas
si vezmeme velké gymnastické míče nebo třeba židle. Obyčejné
židle, které jsou na sále a jaké má každý doma. A divili byste se,
kolik na nich jde cvičit různých cviků na posílení celého těla. Na
věku nezáleží. Najdete mezi námi maminky na mateřské, pracující ženy, ale i důchodkyně. Přijďte se podívat, rádi uvítáme nové
tváře i nápady na cvičení.
Lenka Zlámalíková

Viktor Jurák zúročil více než dvouletou dřinu ve FIT K. O. ve
Starém Městě a v soutěži v kondiční kulturistice Grand Prix
v Ostravě, konané dne 15. 11. 2014, postoupil ve své kategorii do
finále a umístil se na krásném šestém místě. /P.J./

OHLÉDNUTÍ ZA KOŠTEM SLIVOVICE 2014
Na konci roku 2014 proběhl v naší obci již tradiční Štěpánský
košt slivovice. Celkem bylo k degustaci předloženo 72 vzorků,
které byly jako každý rok rozděleny do tří kategorií – trnky+durancie, meruňky a ostatní.
Odborná degustace proběhla v sobotu 20.12.2014 v malém
sále kulturního domu za účasti 20 degustátorů, kteří byli rozděleni do pěti čtyřčlenných degustačních komisí. Hodnocení
bylo 100 bodové. Vítězem v kategorii trnka+durancie se po delší
době stal domácí pěstitel pan Jiří Zezula st. Zbylé dvě kategorie
pak ovládli přespolní pěstitelé. V kategorii meruňka zvítězil pan
Michal Kubičík z Halenkovic a v kategorii ostatní se na prvním
místě s pálenkou z hrušek umístil pan Vojtěch Jurák z Nedakonic.
Košt slivovice pro širokou veřejnost se uskutečnil 26.12.2014
od 17 hodin ve velkém sále kulturního domu. Zájemci mohli během koštu ochutnat destiláty nejen z tradičního modrého ovoce,
ale také špendlíků, mirabelek či hrušek. Organizátoři pak kromě
ochutnávky slivovice připravili i bohatou tombolu a od 20 ho-

din zahrála k tanci
a poslechu skupina
„Frekvence“.
Na závěr bych rád
poděkoval
všem,
kteří se podíleli na
přípravě koštu slivovice a sponzorům
za poskytnuté dary
do tomboly. Dále
pak všem členům
degustačních komisí za spolupráci a odpovědný přístup k hodnocení připravených
vzorků. A v neposlední řadě také všem pěstitelům za poskytnuté
vzorky pálenek a popřál jim bohatou úrodu, abychom se na konci tohoto roku mohli opět sejít a zhodnotit, jak se nám ta letošní
slivovice povedla.
Ing. Zdeněk Hruboš, předseda TJ SOKOL Huštěnovice

Výsledky koštu slivovice v kategorii
č.vz.
jméno
trnky + durancie
8
Jiří Zezula st.
27
Josef Hrošík
13
Zdeněk Štefka
meruňky
72
Michal Kubičík
40
Karel Čevela
70
Ing. Josef Maňásek
ostatní
55
Vojtěch Jurák
58
MVDr.Taláková+Ing.Hruboš
56
Rostislav Ulman

adresa

druh

ročník

b.

Huštěnovice
Hluk 842
Huštěnovice

durancie
durancie
trnka

2014
2013
2014

90
89
87

Halenkovice
Traplice 157
Huštěnovice 325

meruňka
meruňka
meruňka

2013
2014
2014

92
88
85

Nedakonice 58
Huštěnovice 107
Huštěnovice

hruška
meruňka+mirabelka
špendlík

2013
2014
2014

90
88
86
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ČINNOST ZAHRÁDKÁŘŮ
V minulých letech bylo občanům umožněno moštování vlastního ovoce v moštárně na dolním konci
obce a přes Zahradnické služby Staré Město jsme objednali pro občany sadbové brambory.
V loňském roce 12. dubna, v letošním roce 11. dubna jsme společně s vinaři z Huštěnovic uspořádali výstavu vín. Na loňské výstavě bylo prezentováno
268 vzorků vín z blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších
vinařských oblastí. Součástí byla prezentace výběru
čtrnácti vzorků vín ze Slovácké podoblasti vinařské.
V letošním roce to bylo 234 vzorků a zavítali jsme

také s dvanácti vzorky do vinařské oblasti Malokarpatské, Nitranské a Južnoslovenské. K dobré pohodě
vyhrávala cimbálová muzika.
V měsíci září, při koštu burčáku, pořádaném muzejním spolkem, členové ZO Českého zahrádkářského spolku Huštěnovice pro veřejnost předvádí ukázku moštování jablek spojenou s ochutnáváním. Také
v letošním roce toto předvádění na prostranství před
muzeem nebude chybět. Nezaskočí nás ani deštivé
počasí, to bychom se přesunuli do muzejní místnosti
- stodoly.
František Vaverka, jednatel ZO ČZS Huštěnovice

Činnost MS ČČK Huštěnovice v roce 2014
Každoročně začínáme naši činnost velkou kulturní akcí, a to
je bezesporu maškarní ples. V roce 2014 to bylo 1. února. Velká
příprava byla korunována dobrou večerní náladou, množstvím
masek a více jak stovkou cen v tombole. Všichni návštěvníci
se bavili nápaditými maskami, mezi nimiž se vznášeli kosmonauti, ale také sněhový bob a Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Též
půlnoční vystoupení členek našeho výboru s parodií na známé
„trnky-brnky“ si po právu zasloužilo potlesk.
Hned 16. února 2014 jsme se sešli na valné hromadě. Zde jsme
zhodnotily naši činnost v roce 2013, popřály paní Horákové
k jejímu jubileu a vyslechly si pochvalná slova od starosty Aleše
Richtra.
29. března proběhla burzička dětského oblečení. Jako každoročně si s touto akcí daly práci Kristýna Malíková a Marcela
Slezáková. Zájem o prodej byl veliký, ale kupujících bylo méně.
Ale ani tato skutečnost nic neubrala na zdárném průběhu celého
dne.
Na začátku měsíce května jsme plánovaly návštěvu termálních
lázní. Bohužel zájem z řad obyvatelstva byl malý a tak jsme od
výletu upustily.
17. května se uskutečnila velmi úspěšná akce a to školení první
pomoci pro děti. Přišlo 28 dětí, které byly opět stejně nadšené,
jako v roce předešlém. Školení vedla Andrea Ptáčková se svou
kolegyní a dvěma studentkami zdravotní školy.
7. června 2014 jsme připravily - opět pro děti – rybářské závody. Děti si také kromě chytání ryb mohly ověřit své znalosti
z přírody v soutěžních otázkách, které je čekaly na jednotlivých
stanovištích, umístěných kolem rybníku Mokřad. Na konci závodů byli vyhlášeni nejúspěšnější rybáři, kteří chytili největší
ryby.
20. června od 17 hodin se na místním sportovním hřišti uskutečnila retro diskotéka pro děti na ukončení školního roku. Babičky napekly spoustu buchet podle starých osvědčených receptů, dokonce byla i metyja. Večer se zapálil táborák a opékaly se
špekáčky. Počasí nám nepřálo, ale nakonec jsme vydržely až do
půl desáté.
Začátek září – to bylo přivítání prvňáčků do zdejší školy. Těm
jsme popřály úspěšný první krok do dalších roků, kdy jim už
budou jen přibývat studijní znalosti a tím i určité starosti a zodpovědnost.
Konec měsíce září patřil opět podzimní burzičce dětských
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Na letošní valné hromadě místní skupiny ČČK předsedkyně
Ludmila Smýkalová s jubilantkami Alenou Janečkovou a Marií
Drábkovou.
věcí. Atmosféra byla podobná jako při její jarní části.
Když se přiblížila doba vánoční, tak se kulturním domem rozvonělo vánoční cukroví, punč a nazdobené stromečky. To bylo
předzvěstí dílniček pro děti a také prodeje drobných dárečků
pod vánoční stromeček. Dětem se rukodělná výroba líbila, každý si mohl vybrat z několika tvořivých stolečků a domů si odnést
svůj originální kousek. Průběh celého odpoledne nám bohužel
narušila neznámá zlodějka, která způsobila finanční ztrátu předvádějícím dvěma ženám. V budoucnosti budeme muset být více
ostražití a více si všímat svého okolí.
Akce uplynulého roku se nějak více soustředily na nejmladší
generaci, ale myslím si, že v letošním roce se našich akcí mohou
zúčastnit jak děti, tak jejich rodiče i senioři.
Ludmila Smýkalová, předsedkyně MS ČČK Huštěnovice
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Hasiči se potýkají v současné době s existenčními problémy, přesto se Masopustní obchůzka obcí konala a také Pochovávání basy.
V průvodu jim pomohli fotbalisté.

MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST HUŠTĚNOVICE - SUŠICE
V roce 2013 byla s Honebním společenstvem Huštěnovice obnovena smlouva a prodloužena na dalších deset let.
Mysliveckým hospodářem je Ing. Jaroslav Králík Ph.D.,
funkci předsedy myslivecké společnosti zastává Doc. Ing.
Čestmír Ondrůšek, CSc. Myslivecká společnost Huštěnovice - Sušice má v současné době pouze deset členů.
V únoru 2013 zemřel dlouholetý místopředseda Myslivecké společnosti Huštěnovice - Sušice a starosta Honebního
společenstva Huštěnovice Ing. Jaroslav Králík st. Myslivecká společnost je nevýdělečnou organizací. Celková výměra pronajaté honitby je 666 ha.
Výkon práva myslivosti je zaměřen především na péči
o zvěř a její lov dle zákona a chovatelských zásad a na zákonném tlumení predátorů. Každoročně probíhá vakcinace proti vzteklině, je zajišťováno ozdravovací krmivo.
Všichni členové se snaží o vytváření přirozených podmínek pro zvěř. Tomuto účelu slouží údržba stávajících
a výstavba nových krmných a loveckých zařízení. V honitbě máme 5 krytých kazatelen, 10 posedů, 9 jeslí pro srnčí
a zaječí zvěř, 11 zásypů pro bažanty, 8 solných lizů. Každý
myslivec si sám zajišťuje kvalitní seno do jeslí a jadrné kr-

mivo poskytuje zdarma firma FYTO Králík.
V honitbě se vyskytuje z užitkové zvěře zvěř srnčí, zajíci, bažanti, koroptve, divoké kachny a divocí holubi.
V menší míře, v době od května do října, se vyskytují
divoká prasata. Z predátorů pak především liška, kuny
a psík mývalovitý.
Od září do listopadu probíhají hony na divoké kachny. Při těchto lovech musí být nejméně tři střelci a jeden
lovecky upotřebitelný pes. Na salašské střelnici probíhá
cvičná střelba na asfaltové holuby na klasické baterii a na
loveckém kole. Tady si každý procvičí dovednost před
podzimními hony. Lovecká sezóna koncem roku je pak
jenom malou odměnou za celoroční práci. Členové vlastní 4 lovecky upotřebitelné psy ohaře a 2 norníky - Jack
Rassel a Border teriér.
Zakrmování zvěře v zimních měsících, nájem z honebních pozemků, ale také udržování myslivecké chaty je hrazeno členy, jelikož jsme nezisková organizace.
V loňském roce bylo upraveno okolí myslivny a skladovací budova, v letošním roce provedeme nátěry oken.
Bohuslav Bazala, člen MS Huštěnovice

V revíru ulovená liška Václavem Kolomazníkem.

Interiér myslivecké chaty.
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Společenská kronika
Jubilující občané v roce 2015

60 let

Býček Vladimír
Blažková Marie
Bazalová Alena
Dovrtěl Jaroslav
Gabriel Pavel
Hradcová Irena
Hemžalová Marie
Chlachulová Marie
Chvíla Josef
Juráková Marie
Kočenda Zdeněk
Kryška Ladislav
Lekešová Drahomíra
Maňásek Václav
Michalovská Božena
Ondruš Jiří
Plachetková Eliška
Plichtová Marie
Perůtková Ivana
Tříska Vladimír
Smutek Vladimír
Škrabalová Antonie
Šebestů Vlastislav
Viceníková Alena
Veselý Zdeněk
Zbránek Antonín

65 let

Bazalová Zdeňka
Červenáková Jana

Červenková Eva
Dvořáček Milan
Fusková Dana
Grebeníček Čeněk
Hoferková Marie
Hoferek Vladislav
Hrňa Josef
Krátký Karel
Kroutilová Irena
Měhýžová Marie
Pustějovská Marie
Sucháňová Božena
Štajnarová Vlasta
Šmídová Naděžda
Tomáštíková Irena
Ulman Eduard
Ulman Hynek
Vaverková Dana

70 let

Bazala Jan
Čevela Rostislav
Hejda Milan
Janečková Anna
Korvasová Anežka
Kraváčková Zdeňka
Kníž Antonín
Kristek Jiří
Liptáková Marie
Půlpánová Věra
Ryšková Marie

Řehůřková Marie
Šaratová Jindřiška
Škrabal Miroslav
Tomková Alena
Valouchová Jarmila

75 let

Březina Antonín
Grebeňová Jarmila
Havlíková Ludmila
Hrdina Drahoslav
Kraváček Vincenc
Kazík Radomír
Korvas Antonín
Kaniza Zdeněk
Kilhofová Emilie
Kadarová Eleonora
Kolomazníková Ludmila
Kučerová Marie
Neoral Otakar
Omelková Naděžda
Pavlíková Věra
Reihserová Jana
Tomečková Antonie
Tomeček Josef
Ulmanová Vlasta
Vojtková Marie
Vyoral Břetislav
Vojtěšek Josef
Veselá Marie

80 let

Bernreiterová Julie
Čechmánek Antonín
Gablas Emil
Havala František
Chmelařová Marie
Jančová Věra
Kořínková Marie
Kořínek Josef
Kubinová Marie
Smětáková Vlasta
Škrabal Tomáš
Zedníková Ludmila

85 let

Bazalová Ludmila
Býček František
Čevorová Růžena
Doležalová Ludmila
Hastíková Libuše
Hasmanda Drahoslav
Grebeňová Alžběta
Hánová Marie
Janča Antonín
Kryšková Vlasta
Zelinková Božena

90 let

Janeček Vojtěch

Znáte některé další jubilující spolužáky a kamarády, které v seznamu nevidíte? Je třeba dodat s adresou bydliště.
Prosíme o předání informace těm, kteří nedopatřením neobdrželi pozvánku.

Vývoj počtu obyvatel v Huštěnovicích v roce 2014
celkem
Počet obyvatel ČR k 1. 1. 2014
1 002
Počet obyvatel ČR k 1. 1. 2015
1 016
Narodilo se
12
Zemřelo
17
Přistěhovalo se
45
Odstěhovalo se
26
Počet cizinců k 1. 1. 2014
13
Počet cizinců k 1. 1. 2015
15
Počet obyvatel ČR s místem trvalého pobytu na úřední adrese obecního úřadu
80
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muži
498
510
7
6
24
13
7
9

ženy
504
506
5
11
21
13
6
6
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015
V poslední době přibylo stížností na volně pobíhající psy i na jejich majitele, kteří své pejsky venčí na
veřejných místech, proto byla vydána tato vyhláška.
Vyhláška mimo jiné stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Huštěnovice
a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů a stanovují se práva a povinnosti k zajištění udržování čistoty
veřejných prostranství na území obce Huštěnovice a k ochraně veřejné zeleně.
Osoba, která doprovází psa na veřejném prostranství, je povinna mít psa na vodítku a pes musí mít evidenční známku. I za to, že pes nemá evidenční známku na veřejném prostranství, hrozí bloková pokuta!
Pokud nemáte evidenční známku, přihlaste se v kanceláři obecního úřadu (mailem hustenovice@hustenovice.cz, telefonicky 572 585 135 nebo osobně) a známka vám bude bezplatně po jejím vyrobení vydána.
Žádáme majitele psů, kteří vlastní ještě staré evidenční známky, které neuvádí číslo popisné vašeho domu,
ať požádají o jejich výměnu.
Osoba, která doprovází psa, je povinna neprodleně zajistit odstranění případného znečištění veřejného
prostranství exkrementy způsobené doprovázeným psem. Vyhláška také určuje místa, kde je povolen volný
pohyb psů.
Dodržování této vyhlášky bude kontrolovat Městská policie Staré Město, která bude za její nedodržování
ukládat blokové pokuty.
Aleš Richtr, starosta obce
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Huštěnovice č. 1/2015 ze dne 10. 03. 2015, kterou se stanovují
PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ V OBCI HUŠTĚNOVICE A VYMEZUJÍ SE PROSTORY PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ
Zastupitelstvo obce Huštěnovice se rozhodlo na svém zasedání dne 10. 03. 2015 usnesením č. 2/3/2015 na
základě § 24 odstavce 2 zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
a podle § 10 písm. a), c), d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Účel úpravy
Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Huštěnovice a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů a stanovují se práva a povinnosti k zajištění
udržování čistoty veřejných prostranství na území obce Huštěnovice a k ochraně veřejné zeleně.

Článek 2
Vymezení základních pojmů
1. Veřejným prostranstvím jsou jimi všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, komunikace, veřejná zeleň,
parky, hřiště a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru3.
2. P
 rostory pro volné pobíhání psů jsou veřejná prostranství, vymezená v článku 4 této obecně závazné
vyhlášky.
3. Vodítko je prostředek uzpůsobený k vedení psa.
4. Náhubek je prostředek uzpůsobený k zajištění tlamy (mordy) psa.
5. Volný pohyb psa je situace, kdy pes při pohybu na veřejném prostranství je pod kontrolou nebo dohledem fyzické osoby či chovatele a není veden na vodítku.
6. Chovatelem je každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová psa nebo psy, a to trvale nebo
dočasně.
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Článek 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Osoba, která psa doprovází, je povinna na veřejném prostranství vést psa na vodítku s výjimkou prostor pro volné pobíhání psů, kde je volný pohyb psů povolen za podmínek stanovených touto obecně
závaznou vyhláškou a zvláštními právními předpisy1.
2. Není-li osoba, která psa doprovází, schopna vzhledem ke svému fyzickému stavu či zdatnosti zajistit
ovladatelnost psa, nebo je-li tato osoba mladší 15let, je povinna použít současně s vodítkem i náhubek.
Použitím náhubku se rozumí upevnit psu náhubek tak, aby znemožňoval kousnutí.
3. Osoba, která psa doprovází je povinna zabránit vstupu psa na veřejná prostranství v obci Huštěnovice,
sloužící jako dětská hřiště a sportoviště.
4. Povinnosti osob doprovázejících psa (psy) dle tohoto ustanovení se nevztahují na psy vykonávající služební činnosti, na slepecké či asistenční psy.
5. Chovatel je povinen zajistit, aby pes, jehož držení podléhá místnímu poplatku, byl při pohybu na veřejném prostranství opatřen evidenční známkou. Chovatel upevní známku na obojek psa tak, aby známka
byla viditelná.
6. Osoba doprovázející psa je povinna zajistit neprodleně odstranění případného znečištění veřejného
prostranství exkrementy způsobené doprovázeným psem.

Článek 4
Prostory pro volné pobíhání psů
1. Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory:
a)
Účelová komunikace UK 4b) Účelová komunikace UK 7- část- od komunikace I/55 po Baťův kanál
c)
Účelová komunikace UK 14
d) Účelová komunikace UK 15
Grafické vymezení prostor pro volné pobíhání psů je znázorněno v příloze č. 1 k této obecně
závazné vyhlášce.
2.
Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem
a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

Článek 5
Kontrola a sankce
1.

 ontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Staré Město na základě
K
veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 26. 9. 2014 mezi obcí Huštěnovice a městem Staré Město.
2.	Porušení této obecně závazné vyhlášky bude stíháno jako přestupek2, pokud nepůjde o jiný správní
delikt nebo o trestný čin.

Článek 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 4. 2015.

Aleš Richtr, starosta
Petra Valentová, místostarostka

Poznámky:
zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
3
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
1
2
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GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ PROSTORU PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ DLE ČL. 4

PROCHÁZKA MUZEEM HUŠTĚNOVICE
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ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY ANTONÍNU SLÁDKOVI
V sobotu 25. října 2014 byla v Huštěnovicích odhalena pamětní deska akademickému malíři Antonínu
Sládkovi na jeho rodném domě čp. 263.
Vzpomínka na Antonína Sládka začala na místním
hřbitově. U jeho hrobu zavzpomínal básník a malíř Michal Matzenauer. „Po Antonínově smrti tvořím
v jeho ateliéru. Vždycky, když do něj vejdu, řeknu ahoj,
Toníku a teprve pak jdu pracovat“. Pietní vzpomínky
se zúčastnili rodinní příslušníci, starosta obce Aleš
Richtr, spolužáci, kamarádi a několik desítek občanů.

Následně před malířovým rodným domem, kde stále
žije Sládkova sestra Zdeňka Číhalová, zpíval příležitostný sbor sestavený dalším huštěnovským rodákem
Milošem Hrdým. Písničky o víně a vůně koláčků přilákala stovku huštěnovských občanů. Z Francie přijela
Sládkova manželka Danielle v doprovodu herce Jana
Kanyzy, který převzal záštitu nad tímto aktem. Se slovy: „Krajane, dovol mi, abych tě odhalil“ sundal bílé
plátno z pamětní desky. Obřadu se účastnily sestry
Zdeňka Číhalová a Ludmila Poštulková a široká rodina.

Poté další přítel Zdeněk Dragoun, básník a přední
český archeolog, přidal směrem k desce báseň: „Utekl
jsi nám sakra brzy, přesto teď neprolijem slzy. Ty totiž kazí obsah sklínek, když pustíme je do vzpomínek.
Nedáme prostě prostor k stesku, ať úsměv leští tuhle
desku“.
Pamětní desku zhotovil kameník Zbyněk Výmola
z Babic, aby připomínala, že se v domě čp. 263 narodil
akademický malíř Antonín Sládek. V něm také tvořil
a rád se do něj z Prahy vracel. Pamětní desku finančně
hradila rodina.

Spolužáci Antonína Sládka Marie Valentová, Libuše Hastíková,
Jarmila Hejdová a Oldřich Číhal se nechali zvěčnit před pamětní deskou s hercem Janem Kanyzou.

Básník a malíř Michal Matzenauer a básník Zdeněk Dragoun,
přední český archeolog.
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Výstava akad. malíře Antonína Sládka - „Krajiny dětství a portréty“
Další kroky všech přítomných zamířily na obecní
úřad, kde u příležitosti 5. výročí úmrtí malíře byla zahájena výstava Krajina dětství a portréty. Vernisáže výstavy se ujal opět herec, básník, spisovatel Jan Kanyza
a na svého strýce Antonína Sládka zavzpomínal synovec Jiří Číhal. Řekl, že malíř vždy zdůrazňoval, že pochází z Huštěnovic. Nikdy neodbyl obecným odkazem
na jižní Moravu nebo Uherskohradišťsko. Tak moc
měl svoji rodnou obec rád.
Antonín Sládek studoval užitou grafiku na Umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti, poté absolvoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze.
Jeho diplomovou práci Dětství Morseovo zakoupila
Národní galerie v Praze. Vystavoval v Praze, Paříži, kde
se na sklonku 70. let oženil, ale i v Kanadě a v Brazílii.
Nejvíce času trávil v Praze, kde měl spoustu kamarádů,
včetně herců Petra Nárožného, Karla Heřmánka nebo
právě Jana Kanyzy.
Sládek maloval obrazy, akvarely, grafiky a skicy, byl
tvůrcem známých filmových plakátů, například Fantomas se zlobí nebo Bullitův případ. V roce 1970 si
dokonce zahrál ve filmu Víta Olmera Takže ahoj, pro
který namaloval i plakát. V tvorbě se soustředil především na prostředí měst a jejich kaváren, hospod
a budoárů. Do rodných Huštěnovic se Antonín Sládek
pravidelně a rád vracel, a to prostřednictvím obrázků
s místními motivy.
Alena Bazalová, kronikářka

Z vernisáže výstavy.

Malířovy sestry Ludmila Poštulková a Zdeňka Číhalová.

Vztah k Huštěnovicím má také herec Jan Kanyza.
Jeho rod žil v Huštěnovicích
skoro 300 let. Kamarád, genealog
zjistil, že jeho dědeček, pekař Jan
Kanyza, se do Týna nad Bečvou
přestěhoval a přiženil z Huštěnovic. Od té doby co se toto dozvěděl, se s Antonínem zdravili
sokolsko-obrozeneckým pozdravem „Hej hola, krajane“.
25. října, ve vzpomínkový den,
bylo Janu Kanyzovi 67 let a z rukou starosty Aleše Richtra a místostarostky Petry Valentové převzal dárek v podobě dvoulitrové
láhve s dobrým vínečkem. Na
láhev byl vyleptán ve Sklárnách
Květná krojovaný pár s nápisem
Huštěnovice.
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Beseda s důchodci
Kulturní výbor připravil na neděli 19.dubna letošního
roku tradiční „Besedu s důchodci“. Pozvaných bylo
195 seniorů. Ti, kteří přijali pozvání, mohli sledovat program rozdělený do dvou částí. Své vystoupení předvedly děti z folklorního souboru Marenka se
svými hosty, tanečníky Cifry. K dobré náladě přispěla
hudební produkce Boršické čtyřky. Mezi oběma programy nechyběla gratulace jubilantům k výročí 80, 85
a 90 let života. V průběhu celého odpoledne mohli
přítomní besedovat se členy zastupitelstva obce. Z besedy si každý mohl odnést kromě kulturního zážitku
malý dárek a nechybělo ani malé pohoštění v podobě
voňavé kávy a sladkého pokušení. Již teď se těšíme na
shledání s našimi seniory v r. 2016.
Petra Valentová
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