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Vážení spoluobčané,
vítám vás u dalšího vydání Huštěnovského zpravodaje. Nejdříve se poohlédneme za loňským rokem. Nejvýznamnější akcí loňského roku byla rekonstrukce ulice
Sušické a Kvítkové. V těchto ulicích byly opraveny chodníky, asfaltové povrchy, vzniklo zde několik nových parkovacích míst a bylo zmodernizováno veřejné osvětlení.
Na akci jsme získali dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury. Vše bylo úspěšně zkolaudováno. V letošním
roce nás ještě čeká úprava veřejného prostranství naproti
autobusové zastávky směrem
na Sušice. Na podzim provedli
obecní zaměstnanci vykácení starých ovocných stromů,
na jaře byly vytrhány pařezy
a terén bude upraven a založen nový trávník. Prostor kolem studny bude vydlážděn
a studna zrenovována a bude
obnovena její funkčnost.
Další dotaci jsme získali od Ministerstva zemědělství na opravu kříže, který je
umístěn u polní cesty k Baťovu kanálu. Kříž jsme stihli
dokončit v loňském roce, letos ještě byly dokončeny terénní úpravy a zpevněné plochy.
Pokračovali jsme v opravách a v udržování obecního
majetku. Byla dokončena poslední etapa opravy fasády
domu služeb. V budově základní školy byly v přízemí
opraveny podlahy tříd a bylo zmodernizováno vybavení
výdejny obědů. V mateřské školce byla obnovena šatna
v přízemí a byl opraven domek na zahradě, ve kterém je
sklad hraček a sociální zařízení. V kulturním domě byly
v obou sálech přebroušeny a přelakovány podlahy.
Tradičně probíhal v obci po celý rok společenský život.
Všem spolkům, pořadatelům a účastníkům děkuji a těším se na letošní akce.

V současné době již byla zahájena výstavba víceúčelového hřiště V Olší. Součástí projektu bude dětské hřiště
s hracími prvky pro všechny věkové kategorie. Dále budou osazena čtyři nová LED svítidla veřejného osvětlení
od ulice Ke Hřišti, až ke sběrnému dvoru a hřiště bude
nasvíceno dalšími pěti LED svítidly. Hřiště bude uvedeno do provozu v červenci letošního roku. Slavnostní otevření sportoviště bude spojeno
s oslavou 85. výročí založení
TJ Sokol. Tato sportovně kulturní akce se uskuteční v sobotu 22. července 2017 a čeká nás
opravdový sportovní zážitek.
TJ Sokol Huštěnovice odehraje
přátelské utkání s týmem Staré
gardy - AC SPARTA PRAHA.
Dále bude připraven doprovodný program a večerní zábava se skupinou Sorry.
V letošním roce probíhá
projektová příprava na opravu chodníků a komunikací ulice K Družstvu, Dvořiště,
Klínky a úprava prostranství před domem služeb, kde
bude vybudováno parkoviště. Oprav se v těchto ulicích
dočkají občané v nejbližších letech.
Pozemkový úřad ČR v katastru obce zahájí pozemkové
úpravy, které se budou realizovat několik let. /Podrobněji
o tomto tématu budete informováni na dalších stránkách
zpravodaje./
Jako každý rok musím vzpomenout již tradiční nešvary. Jedná se hlavně o nevhodné parkování, volné pobíhání psů a nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad.
Buďme ohleduplní ke svému okolí a vyvarujme se těchto
nepříjemností.
Všem Vám přeji pěkné prožití jara a léta.
Aleš Richtr, starosta obce
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 8. dubna v 10 hodin dopoledne proběhlo
v obřadní síni Obecního úřadu v Huštěnovicích první letošní vítání občánků. Přivítáni byli Artur Pavlinec, Dominik Bártek, Ondřej Hastík, Anna Mišáková
a Stela Pulkrábková.
Přivítal je starosta obce Aleš Richtr s předsedkyní
kulturního výboru Editou Šimovou. Před projevem
starosty následovalo kulturní vystoupení dětí z mateřské školky pod vedením paní učitelky Marie Úrichové.
Slavnostní akt vítání občánků byl podbarven básněmi

v podání místostarostky Petry Valentové a hudebním
doprovodem Dagmar Gajdošíkové. Po té se rodiče podepsali do pamětní knihy, kde má každý nový občánek svou stránku se jménem a datem narození. Rodiče
převzali pro své děti dárek a finanční obnos ve výši tří
tisíc korun. Další tři tisíce obdrží po nástupu do místní
základní školy.
Přejeme dětem pevné zdraví, štěstí a prožití bezstarostného dětství.
Alena Bazalová

VÝVOJ POČTU OBYVATEL OBCE HUŠTĚNOVICE V ROCE 2016
Počet obyvatel ČR k 1.1.2016
Počet cizinců k 1.1.2016
Narodilo se
Zemřelo
Přistěhovalo se
Odstěhovalo se
Počet obyvatel ČR k 1.1.2017
Počet cizinců k 1.1.2017
Počet obyvatel ČR s místem trvalého pobytu
na úřední adrese obecního úřadu Huštěnovice
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celkem osob
1012
15
10
9
13
29
997
11
57

muži
513
9
7
7
5
14
504
7

ženy
499
6
3
2
8
15
493
4
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Rozpočet na rok 2017
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REKAPITULACE ROKU 2016
Přehled finančních prostředků
Běžné účty KB a ČNB
Účet sociálního fondu
Pokladna
Státní dluhopisy
Celkem

k 1.1.2016
15.172.655,13 Kč
49.607,28 Kč
9.913,00 Kč
5.040.254,00 Kč
20.272.429,41 Kč

k 31.12.2016
15.749 036,56 Kč
51.964,28 Kč
16.816,00 Kč
5.267.066,00 Kč
21.084.882,84 Kč

změna stavu
576.381,43 Kč
2.357,00 Kč
6.903,00 Kč
226.812,00 Kč
812.453,43 Kč

POSKYTNUTÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY V ROCE 2016
Tělovýchovná jednota Sokol Huštěnovice
Místní skupina Českého červeného kříže Huštěnovice
Příspěvek hodové chase na zaplacení hudby
Svaz včelařů Traplice
Záchranná stanice volně žijících ptáků Buchlovice

110.000 Kč
15.000 Kč
20.000 Kč
2.000 Kč
2.000 Kč

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

KTERÉ SE USKUTEČNÍ 17. ČERVNA 2017
12.30

PREZENTACE ÚČASTNÍKŮ ROČNÍKU 1927, 1932, 1937, 1942, 1947, 1952, 1957 V KULTURNÍM DOMĚ

13.00

PŘIVÍTÁNÍ STAROSTOU OBCE

14.00

PROHLÍDKA OBECNÍHO ÚŘADU, KNIHOVNY, KOSTELA, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY A MUZEA

15.00

PŘED BUDOVOU MUZEA VOLNÁ ZÁBAVA S KAPELOU BORŠICKÁ ČTVERKA

ALEŠ RICHTR, STAROSTA OBCE
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Přehled dotací za rok 2016
Dotace na výkon státní správy
Oprava kříže
Automatizace a modernizace knihovny
Chodníky Sušická
Volby do zastupitelstev krajů
Dotace na ,,Košt burčáku“
Celkem přijato v roce 2016

184.500,00 Kč
283.354,00 Kč
27.000,00 Kč
3.054.000,00 Kč
24.000,00 Kč
20.000,00 Kč
3.592.854,00 Kč

Přehled významných investičních akcí v roce 2016
náklady celkem
6.897.772,00 Kč
106.831,00 Kč
438.742,00 Kč
1.285.442,00 Kč
428.447,00 Kč
183.255,00 Kč
9.340.489,00 Kč

Chodníky Sušická, Kvítková
Fasáda - dům služeb č.p.290
Oprava kříže
Veřejné osvětlení Sušická, Kvítková
Opravy v ZŠ a MŠ /podlahy, kuchyň, domek na zahradě/
Podlahy KD - přebroušení, přelakování
Celkem náklady významných investičních akcí

Odpadové hospodářství v roce 2016
Příjmy
Vybráno od občanů za poplatek za odpad
Poplatek za sběrný dvůr
Zpětný odběr za tříděný odpad
Celkem příjmy
Výdaje
Celkem výdej za svoz odpadu
Doplatek obce celkem za rok 2016
Doplatek obce celkem za rok 2015

473.085,00 Kč
19.320,00 Kč
125.073,00 Kč
617.478,00 Kč
772.552,00 Kč
155.044,00 Kč
157.623,00 Kč

Produkce odpadů /t/
Komunální odpad - svoz popelnic
Objemný odpad - sběrný dvůr, komunál, matrace,
sedačky atd.
Suť - sběrný dvůr
Dřevo - sběrný dvůr
Papír - kontejnery, sběrný dvůr
Sklo - kontejnery, sběrný dvůr
Plast - kontejnery, sběrný dvůr
Oděvy - kontejnery - Diakonie Broumov
Kovové obaly - kontejnery
Celkem odpad /t/

2013
197,11
30,11

2014
207,00
34,31

2015
217,76
40,63

2016
207,60
34,73

74,19
13,22
3,87
10,80
9,57
0,00
0,00
338,87

64,24
7,46
3,74
11,72
9,83
0,00
0,00
338,3

69,39
10,98
3,22
12,82
11,10
7,50
0,00
373,40

84,54
15,22
9,866
12,36
17,22
8,20
0,86
390,60
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VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017
Letošní Tříkrálová sbírka za desetiletou
historii v naší obci byla nejštědřejší. Malí
koledníci Marie Hlavačková, Eliška Tomáštíková, Robin Tomáštík, Jan Hruboš,
Marek Slezák a Pavel Petrucha v doprovodu Ing. Josefa Slezáka a paní Radomily Tomáštíkové vykoledovali rekordní částku
24.065 Kč.
Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Záměry,
na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny. Výnos letošní sbírky se tak
rozdělil mezi více než osm set záměrů. Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících
na území ČR. Jde o různé formy pomoci
pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další.
Sbírka podléhá předem daným pravidlům
pro rozdělení výtěžku. Zhruba desetina
výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí
(např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.
Z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo v našem regionu,
15 % využívá na své projekty naše diecézní Charita, 10 % putuje
na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty
a 5 % pokrývá režii sbírky.

Na Uherskohradišťsku se Tříkrálová sbírka vyšplhala
na 2.241.378 Kč. Oblastní Charita Uherské Hradiště využije
1.300.000 Kč na přímou pomoc lidem z našeho regionu, kteří
se dostali do nepříznivé situace, na opravu Denního centra sv.
Ludmily pro osoby s mentálním postižením a na podporu technického vybavení terénních služeb.
Alena Bazalová

Velikonoční kostelní zvonění nahradily dřevěné trakaře. Za tuto záslužnou činnost byli hrkači odměněni od občanů sladkostmi, ale i penězi.
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Další sběr nebezpečného odpadu se koná ve středu
4. října 2017 v době od 16 do 17 hodin ve sběrném místě
v Huštěnovicích /u hřiště/. 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.

ÚHRADA ZA ODEBRANOU VODU
V ROCE 2017
15. - 17.5.2017 zápis stavu vodoměru.
Úhrada za spotřebovanou vodu a pronájem vodoměru
buď:
a) hotově v kanceláři Obecního úřadu v Huštěnovicích
22.5. - 29.5.2017, pondělí a středa 7 – 17 hod., úterý a čtvrtek 7 – 15 hod.
b) bankovním převodem – pokyny k platbě obdržíte
na svoji mailovou adresu, kterou jste
již nahlásili při
podzimním zápisu nebo ji teprve nahlásíte pracovníkům
obecního úřadu při tomto zápisu.
Od dalšího zápisu /říjen 2017/ už bude možné za spotřebovanou vodu a pronájem vodoměru platit pouze bezhotovostně. Přesný termín zápisu určí Sdružení obcí pro
výstavbu skupinového vodovodu v oblasti „Babicko“ a budete o něm v dostatečném časovém předstihu informováni.

POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů za rok 2017 je splatný do 30. září 2017. Výše poplatku je 500 Kč za osobu, nad 80 let 300 Kč, dítě do 3 let
300 Kč. Za nemovitost, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu je výše poplatku 500 Kč.
Úhrada poplatku:
- bankovním převodem na účet u Komerční banky číslo 5223721/0100, VS: číslo popisné domu, SS: počet osob,
za které je poplatek hrazen,
- hotově v kanceláři Obecního úřadu Huštěnovice,
v pondělí a ve středu od 7 do 17 hodin.

Dokončená oprava fasády domu služeb a muzea.

Pracovní doba obecního úřadu:
pondělí úřední den 7.00 - 12.00
úterý
7.00 - 12.00
středa úřední den 7.00 - 12.00
čtvrtek
7.00 - 12.00
pátek
7.00 - 11.00
email: hustenovice@hustenovice.cz
tel.: 572 585 135

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

Sběrné místo bude otevřeno
středa
sobota

15.00 - 17.00 hod.
9.00 - 11.00 hod.

Termíny veřejných zasedání
7. 6. 2017 19.00 hodin
6. 9. 2017 19.00 hodin
6. 12. 2017 18.00 hodin

POPLATEK ZA PSA
Poplatek za psa je splatný nejpozději do 31.5.2017, poplatek je ve výši 60 Kč za každého psa.
Úhrada poplatku:
- bankovním převodem na účet u Komerční banky číslo
5223721/0100, VS: číslo popisné domu,
- hotově v kanceláři Obecního úřadu Huštěnovice
v pondělí a ve středu od 7 do 17 hodin.

Uzávěrka podzimního vydání
Huštěnovského zpravodaje bude 1. října 2017.

Místostarostka Petra Valentová, starosta Aleš Richtr,
předsedkyně kulturního výboru Edita Šimová a člen
kulturního výboru Ing. Josef Slezák při besedování
s důchodci.
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USNESENÍ
Z 11. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE HUŠTĚNOVICE
KONANÉHO DNE 7.9.2016
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.
Usnesení 1/11/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje program veřejného zasedání.
Usnesení 2/11/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje prodej pozemku parcela
číslo 1379/92 o výměře 74 m2 v katastrálním území obce Babice za 202 Kč
za 1 m2 . Kupující zaplatí poplatek
za návrh na vklad do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí
a je současně poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
Usnesení 3/11/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje bezúplatný převod inventárního čísla 626 Úprava přejezdového zabezpečovacího zařízení - doplnění technologie pro nevidomé
ve výši 133.100 Kč Správě železniční
dopravní cesty, státní organizaci, se
sídlem Nerudova 1, 772 58 Olomouc,
IČ: 70994234.
Usnesení 4/11/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje výsledek výběrového řízení
na akci „Restaurování kříže v Huš-

těnovicích“
pro
firmu HaServices
s.r.o., se sídlem
Huštěnovice 367,
687 03 Babice, IČ:
04877551 s nabídkovou cenou
404.792 Kč včetně
DPH.
Usnesení
5/11/2016
Zastupitelstvo
obce Huštěnovice schvaluje rozpočtové opatření Jarní úklid obce - Miroslav Kryška a Milan Valenta.
č. 5/2016.
měře 13 m2, za cenu 100 Kč za 1 m2
Poznámka do usnesení
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere a současně na kupujícího přechází
na vědomí zprávu o činnosti starosty veškeré náklady a povinnosti spojené
obce a kontrolu usnesení z minulého s prodejem pozemku.
veřejného zasedání.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere Usnesení 4/12/2016
na vědomí provedenou změnu roz- Zastupitelstvo obce schvaluje smloupisu rozpočtu č. 2/2016 a rozpočtové vu o zřízení věcného břemene č. OT014330037685/001.
opatření č. 4/2016.
ALEŠ RICHTR, starosta obce
PETRA VALENTOVÁ,
místostarostka obce

USNESENÍ
Z 12. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HUŠTĚNOVICE KONANÉHO DNE
7.12.2016
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.
Usnesení 1/12/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje program veřejného zasedání.

Lednová bohatá sněhová nadílka - odklízení sněhu z chodníků prováděl pracovník
obce Milan Valenta, ruční odklízení sněhu
na přechodech, zastávkách a před obecními budovami prováděl Miroslav Kryška.
Komunikace uklízela firma FYTO Králík.
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Usnesení 2/12/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje prodej pozemku 110/2 o výměře 19 m2, za cenu 100 Kč za 1m2
a současně na kupujícího přechází
veškeré náklady a povinnosti spojené
s prodejem pozemků.
Usnesení 3/12/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje prodej pozemku 109/5 o vý-

Usnesení 5/12/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje pravidla rozpočtového provizoria obce Huštěnovice na rok 2017.
Usnesení 6/12/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje starostu obce jako osobu
oprávněnou k úpravě rozpočtu obce
rozpočtovým opatřením k datu 31.12.
2016.
Usnesení 7/12/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje rozpočtové opatření číslo
7/2016.
Usnesení 8/12/2016
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje smlouvu o právu provést
stavbu „D55 5507 Babice - Staré Město“ na pozemcích obce Huštěnovice
1044/10, 1143/10, 1143/33, 1143+47,
1143/73.
Poznámka do usnesení
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere
na vědomí zprávu o činnosti starosty
obce a kontrolu usnesení z minulého
veřejného zasedání.
ALEŠ RICHTR, starosta obce
PETRA VALENTOVÁ,
místostarostka obce
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USNESENÍ
Z 13. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE HUŠTĚNOVICE
KONANÉHO DNE 8.3.2017
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.
Usnesení 1/13/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje program veřejného zasedání.
Usnesení 2/13/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1040011263/002 - „Huštěnovice,
Rybníky, TS a NN“.
Usnesení 3/13/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene č. OT-014330037549/001 „Huštěnovice, Ondrašík, úpr. DS“.
Usnesení 4/13/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje účetní odpisový plán příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská
škola Huštěnovice na rok 2017.
Usnesení 5/13/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 110.000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Huštěnovice,
IČ: 61704181. Současně schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
této dotace.
Usnesení 6/13/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 20.000 Kč Oblastnímu spolku ČČK Uherské Hradiště,
IČ: 00426385, s konečným určením
pro Místní skupinu ČČK Huštěnovice. Současně schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí této dotace.
Usnesení 7/13/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši
2.000 Kč Českému svazu včelařů,
o.s., základní organizaci Traplice,
IČ: 65268415.
Usnesení 8/13/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje na základě §84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 sb., v platném znění,
rozpočet na rok 2017 jako schodkový,
příjmy ve výši 10.935.840 Kč, výdaje ve výši 12.111.340 Kč, financování ve výši 1.175.500 Kč. Jako závazné
ukazatele rozpočtu stanovuje u příjmů
třídy a u výdajů paragrafy rozpočtové
skladby.
Zastupitelstvo obce současně stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm.
a) a §99 2 zákona číslo 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) V případě přijetí účelově určených
dotací, finančních příspěvků a darů jak
na straně příjmů, tak na straně výdajů.
b) V případě daně z příjmů právnic-

kých osob za obec jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.
c) V případě nutného výdaje na zajištění chodu obce v důsledku havárie,
stavu nouze, živelné pohromy. Dále
na úhradu pokut, penále z rozhodnutí
nadřízených orgánů a dohledů.
d) V případě přesunu finančních prostředků mezi závaznými ukazateli
v rámci příjmů nebo výdajů, kdy nesmí dojít k navýšení celkových příjmů
nebo celkových výdajů schváleného
rozpočtu.
Usnesení 9/13/2017
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
schvaluje výsledek výběrového řízení
na akci „Rekonstrukce sportovně-rekreačního areálu v obci Huštěnovice“
pro nejvhodnější nabídku podanou
firmou SVS CORRECT, spol. s r.o.,
Bílovice č. p. 513, 687 12 Bílovice,
IČ: 25513141 s nabídkovou cenou
3.991.868 Kč včetně DPH.
Poznámka do usnesení
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere
na vědomí zprávu o činnosti starosty
obce a kontrolu usnesení z minulého
veřejného zasedání.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere
na vědomí zprávu starosty o územní
anomálii. Územní anomálie bude řešit
Ministerstvo vnitra na základě svých
pravomocí.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice
bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 8 a 9/2016.
ALEŠ RICHTR, starosta obce
PETRA VALENTOVÁ,
místostarostka obce

V předposledním březnovém týdnu byly zahájeny práce na stavbě víceúčelového sportoviště V Olší.
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POZEMKOVÉ ÚPRAVY V OBCI HUŠTĚNOVICE
Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových nástrojů státní správy
pro rozvoj venkova. Jsou účinnou pomůckou krajinného plánování,
přispívají k obnově zanedbané a poničené krajiny, k udržení jejích
hlavních rysů a rozmanitosti při respektování požadavků na trvale
udržitelnou zemědělskou produkci. Zpravidla se řeší formou tzv.
komplexních pozemkových úprav, které zahrnují jedno katastrální
území a vztahují se na pozemky se zemědělskou půdou /orná půda,
trvalý travní porost, chmelnice, vinice, zahrady a ovocné sady/.
Intravilán a větší lesní celky se do tzv. obvodu pozemkové úpravy
nepřibírají. Pozemkové úpravy jsou tedy souborem komplexních
opatření ve veřejném zájmu, jejichž cílem je umožnění racionálního hospodaření na zemědělské půdě. Toho je dosaženo zejména:
- Zpřístupněním všech pozemků zahrnutých a řešených v obvodu
pozemkové úpravy a následné zvýšení prostupnosti krajiny.
- Vyrovnáním hranice pozemků, optimalizace tvaru a umístění,
možností scelení rozptýlených drobných pozemků do větších půdních celků.
- Odstraněním nesouladů mezi stavem v terénu a stavem vedeným
v katastru nemovitostí na základě nového podrobného zaměření celého řešeného území a odsouhlasení změn druhů pozemků
z toho vyplývajících s příslušnými orgány.
- Přesným určením hranic /a tím i výměry/ každého řešeného pozemku a po ukončení pozemkové úpravy v případě zájmu jejich
vytyčením v terénu.
- Možností vypořádání spoluvlastnictví a dořešením dosud neprojednaných pozůstalostí.
- Zabráněním degradace půdy vlivem vodní a větrné eroze.
- Ochranou území před přívalovými srážkami a povodněmi zvýšením retenční schopnosti krajiny.
- Podporou biologické rozmanitosti krajiny díky doplnění zeleně
a tím posílení prvků územního systému ekologické stability jako
jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky.
Celý proces pozemkových úprav trvá přibližně 3 až 4 roky /v závislosti na velikosti a složitosti řešeného území/ a zahrnuje několik
postupných dílčích etap:
- Zahájení pozemkových úprav, výběrové řízení na jejich zpracovatele.
- Přípravné práce, průzkum a vyhodnocení současného stavu území.
- Podrobné zaměření území /prvky polohopisu i výškopisu/ a obvodu pozemkové úpravy.

- Zpracování vstupních nároků vlastníků pozemků včetně jejich
ocenění na základě výměry, ceny /dle bonity půdy/ a vzdálenosti.
- Vypracování tzv. Plánu společných zařízení, který tvoří budoucí
kostru uspořádání území a zahrnuje cestní síť /včetně mostků, propustků apod./, vodohospodářská opatření /opatření k neškodnému
odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami, jako
např. nádrže, ochranné hráze, suché poldry/, protierozní opatření
/např. meze, příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění/, opatření pro
ochranu a tvorbu přírody a krajiny a zvýšení její ekologické stability /doplnění zeleně apod./.
- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a jeho projednání se všemi vlastníky.
- I. Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, pokud
s ním souhlasí vlastníci alespoň 60 % výměry řešených pozemků.
- Vytvoření nové digitální katastrální mapy.
- II. Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, se kterým se do katastru nemovitostí zapíší nová parcelní čísla pozemků.
- Realizace prvků Plánu společných zařízení dle stanovených priorit.
Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního
operátu a jsou neopomenutelným podkladem pro územní plánování. Pokud nejsou v souladu s územním plánem, jsou návrhem
pro jeho aktualizaci. Veškeré náklady související s prováděním
pozemkových úprav, tj. náklady na přípravné a návrhové práce,
geodetické práce, vytyčení pozemků i realizaci společných zařízení, hradí stát prostřednictvím pozemkových úřadů. Nepředstavuje
tedy pro vlastníky žádné finanční zatížení.
V obci Huštěnovice byly pozemkové úpravy formálně zahájeny již
v roce 2011 v důsledku připravované výstavby rychlostní silnice
D55, nicméně se čekalo na upřesnění jejího průběhu. Proto samotné práce budou započaty až v průběhu roku 2017. Plán společných
zařízení bude zaměřen zejména na opatření ke zpřístupnění pozemků /rozšíření sítě polních cest/ a doplnění a i revitalizaci zeleně
v krajině.
Mgr. Jiří Vávra, Pozemkový úřad Uh. Hradiště

Trénujeme pilně a baví nás to. Zdraví Vás děti z Marenky.
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VYNÁŠENÍ MORENY
V neděli 9. dubna se místní muzeum
v letošním roce otevřelo veřejnosti poprvé. S týdenním předstihem jsme si užívali
velikonoční pohodu, kdy v muzeu malérečky malovaly kraslice a další řemeslníci
nabízeli své výrobky s jarní tématikou.
Děti z mateřské školky a místního
dětského folklorního souboru Marenka
připomenuly starodávný zvyk vynášení
Moreny. Symbolickou ženskou figurínu
Moreny připravuje každoročně Taťána
Smětáková s dcerami Ivankou a Aničkou.
Průvod se vydal ve dvě hodiny odpoledne od muzea k Baťovu kanálu, kde byla
Morena odstrojena, zapálena a vhozena
po proudu vody.
Morena je okrášlena náhrdelníkem
z vyfouknutých vaječných skořápek. Pro
naše předky to byla významná událost.
Figurína představuje smrt, nemoc, bídu
a všechno, co lidem škodí. Proto bývá vynášena za vesnici, je spálena a vhozena
do vody. Všechno zlé voda odnese.
Symbolem jara je létečko, které symbolizuje živá větvička stromku, ozdobená
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výfuky vajíček a barevnými stužkami. Zelená ratolest zobrazuje život.
Od hospodářů za dobrou zprávu dostávala mládež něco sladkého na zub.

Letos děti obdaroval starosta Aleš Richtr
rovněž sladkostí a pro všechny byl před
muzeem stánek s občerstvením.
Alena Bazalová

Jaro / 2017

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD
Již druhým rokem vyjel zájezd lyžařů z Huštěnovic do známého lyžařského
střediska Beskyd do resortu Bílá. Ačkoliv byly letos příznivé sněhové podmínky
pro lyžování i v našem nejbližším okolí,
na padesát nadšenců se 4. února 2017 nechalo zlákat na výše položené sjezdovky.
Bílá je výhradně rodinný areál a je zde
vyžití v kterékoliv roční období. Výběr
destinace pro lyžařský zájezd vybíráme
záměrně tak, aby byl vhodný pro všechny věkové kategorie i různě zdatné lyžaře. Cestování jsme, i přes dvouhodinové
zpoždění z důvodu poruchy autobusu,
překonávali s úsměvem a dobrou náladou. Děti si například před autobusem
v době opravy stavěly sněhuláky. Dámy

neztrácely čas a v místním butiku v Želechovicích si zakoupily plesové šaty a jiné
pro ženy důležité drobnosti pro plesovou
sezónu. Jak vidíte i porucha autobusu
může mít své světlé stránky. Hory byly
také plné zábavy, vždyť areál nabízí běžkařům více než 70 km upravovaných běžeckých tras všech náročností, pro sjezdaře
devět sjezdových tratí. Pro turisty několik
míst s krásnou vyhlídkou, jako jsou Kozí
hřbety, Zbojník, Bobek a další zajímavosti, kterými mohou být Pramen Smradlavá, kostel sv. Bedřicha, Lovecký zámeček
a Klauzy, což jsou menší vodní nádrže
na horských potocích a říčkách hluboko
v horách, které sloužily k regulaci vody
při splavování. Obec Bílá je rájem hlavně

pro děti. Je zde nespočet dětských hřišť
a to největší můžete najít právě v dětském
lyžařském parku. Ten je jedním z nejvybavenějších v ČR. Je zde široké zázemí
pro začínající a středně pokročilé lyžaře.
Děti se tu mohou naučit postupně jezdit na všech typech vleků bez strachu
a v bezpečí. Pobyt v parku jim zpříjemňují různé atrakce jako lyžařský kolotoč,
zimní tubingová dráha a spousta zábavných hracích prvků a pomůcek. V den
našeho výletu byl sníh sice trochu mokrý
a těžký, ale jízdu na něm zvládali všichni
lyžaři bravurně. Příjemně unavení, s dobrou náladou a bez úrazů se celá posádka
vrátila navečer domů do Huštěnovic. Kdo
letos zaváhal, má velkou škodu!
Petra Valentová

Účastníci lyžařského zájezdu

ČESKÝ ZAHRÁDKAŘSKÝ SPOLEK
VÝSTAVA VÍN
Desátá výstava vín v Huštěnovicích připravila 218 vzorků od místních
a okolních vinařů. Její součástí byla také
již tradiční doprovodná akce „putování
za vínem“, kde bylo možno ochutnat vína
z ročníku 2007.
K poslechu a tanci hrála Cimbálová
muzika mladí Burčáci. Stejně jako v uplynulých letech se náš košt těší velké oblibě zejména návštěvníků ze vzdálenějšího
okolí, ale pomalu si k nám nacházejí cestu
i místní milovníci vína.
Milan Dvořáček

180 návštěvníků ochutnalo 218 vzorků vín.
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KOŠT SLIVOVICE 2016
Jubilejní 10. ročník Štěpánského koštu
slivovice proběhl tradičně na konci roku
2016. K degustaci bylo předloženo celkem
71 vzorků pálenek, které byly rozděleny
do tří kategorií (trnky+durancie, hruška+jablko a ostatní). Degustace proběhla
v sobotu 17.12.2016 v horním sále kulturního domu. Hodnocení se zúčastnilo
12 degustátorů – Pavel Litoš, Petr Litoš,
Václav Maňásek, Zdeněk Štefka, František Vaverka, Ing. Stanislav Kočenda, Josef
Remeš, Milan Říha, Mgr. Marek Kryška,
František Čevelík, Jaroslav Bakoš, Jaroslav
Čuma. Ti byli rozděleni do čtyř tříčlenných
degustačních komisí a hodnocení probíhalo 100 bodovým systémem.
Košt slivovice pro širokou veřejnost proběhl tradičně 26.12.2016, avšak v dřívějším
čase oproti minulým létům, a to od 14 hoOndřej Adamík při nalévání vzorků. /foto Zd. Skalička/
din v hlavním sále kulturního domu. Zájemci mohli během koštu ochutnat destistačních komisí za spolupráci a za odpovědný a objektivní příláty nejen z tradičního modrého ovoce, ale také ze špendlíků, stup k hodnocení připravených vzorků a také všem pěstitelům
mirabelek či třešní.
za dodané vzorky pálenek.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem členům deguIng. Zdeněk Hruboš

Výsledky koštu slivovice v kategorii trnky + durancie
1.

Kropáček Miroslav

Staré Město

trnka

2015

2.

Hrošík Josef

Hluk

durancie

2015

3.

Ing. Králík Jaroslav, Ph.D.

Huštěnovice

trnka+durancie

2015

jablka+hrušky
1.

Mrlík Zdeněk

Zlín -Lhotka

jablko

2003

2.

Richtr Aleš

Huštěnovice

hruška

2016

3.

Adamík Antonín

Huštěnovice

hruška

2015

ostatní
1.

Kanyza Petr

Huštěnovice

ryngle

2016

2.

Mgr. Veselý Jakub

Huštěnovice

mirabelka

2016

3.

Malík Petr

Huštěnovice

mirabelka+trnka

2015
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
NETRADIČNÍ POLOLETÍ
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Je úterý 31. ledna 2017, den, kdy žáci dostávají pololetní vysvědčení. Nejinak tomu
je i u nás ve škole. Abychom pomohli žákům odstranit nervozitu jak to dopadne,
pojali jsme tento den netradičně - a to bez
vyučování. Čekala nás beseda s hercem,
kouzelník, recitační soutěž a samozřejmě
rozdání vysvědčení.
Krátce po osmé hodině vstoupil do třídy
mezi žáky herec Karel Hoffmann. Poutavě
vyprávěl o svém hereckém životě. Dověděli se, že se nejdříve vyučil houslařem. Hrál
ochotnické divadlo, byl inspicientem /pomocníkem divadelního režiséra/, stal se
hercem. Je zakladatelem a uměleckým šéfem „Hoffmannova divadla„ v Uherském
Hradišti. Jeho oblíbená role je Čochtan
v „Divotvorném hrnci“. Hrál i ve filmech:
„Třetí skoba pro kocoura“, „Detektiv Martin Tomsa“, „Četnické humoresky“. Nyní
natáčí „Soudní síň“. Žáky zajímalo, co
vlastně obnáší herecké povolání. Co se mu
na herecké práci líbí a co ne, jak dlouho je
hercem /od r.1969/.
Aby herců ve škole nebylo málo, dojel
za námi Tomáš Šulaj, herec Slováckého
divadla v Uherském Hradišti, se svým
kouzelnickým vystoupením. Dovezl si
i kamaráda Rokyho a společně s malými
pomocníky - Sofinkou a Kryštofem přiváděli školáky i mateřáky do euforie při
kouzlení. Mizely šátky i karty, měnily se
tečky na kartách i kostky v míčky. Prostě
mělo to grády a nikdo se nenudil.

Neskrývaná radost z vyhodnocení v nulté kategorii - Kryštof Materna, Tomáš Maňásek, Nela Hrančíková a Veronika Kročová.
A pak jsme se zklidnili a začalo se soutěžit v recitaci. Jako první se předvedli
předškoláci z mateřské školy. Matyáš, Kája,
Jožinek, Terezka a Simonka odhodili stud
a přednesli své básničky. Byli odměněni potleskem i sladkostí. No a pak už šlo
do tuhého. Žáci byli rozděleni do tří kategorií a začalo to pravé soutěžení. Všichni
se moc snažili a vlastně si zahráli i na herce, neboť i herci se učí texty zpaměti. Porota ve složení Karel Hoffmann, Irena
Hlavačková, Věra Veselá a Jitka Polášková to neměla vůbec lehké. U některých
zapracovala tréma, přišlo i na výpadek
textu. Po uvážení porota vynesla rozhod-

V první kategorii na prvním místě byl Jan Zemek, druhé místo
patřilo Heleně Musilové a třetí Elišce Hanákové.

nutí a do dalšího kola soutěže poslala tyto
recitátory kategorie 0 – Kryštof Materna
a Tomáš Maňásek, kategorie 1 – Helena
Musilová a Jan Zemek, kategorie 2 – Matyáš Martinek a Radka Sentlová.
Všichni recitátoři si zasloužili velký potlesk na otevřené scéně, dostali malou odměnu a vítězům přejeme úspěch v dalším
kole.
Zábava skončila a nastal čas, aby žáci
obdrželi svá vysvědčení, každý podle svých
zásluh. Nikdo neplakal, a jestli tam bylo
něco, co se nelíbilo, na konci školního roku
se to určitě zlepší.
Jitka Polášková, vychovatelka ŠD

Stupně vítězů v druhé kategorii - Matyáš Martinek, Radka
Sentlová a Anežka Musilová.
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JARO
Jaro je krásné, všichni to vědí,
že zvířátka z nor vylézají.
Včeličky začnou opylovat kytičky,
na nebi zas půjdou vidět hvězdičky.
Na jaře je všude moc mláďátek
a hodně nových poupátek.
Medvídkům už skončil sen
a začíná jim krásný dlouhý den.
Radka Sentlová

JARO
Jaro už nám začíná
a zima už nám končí.
Sněženka už vykvétá,
vrány už se loučí.
Sáňky schovám do boudy,
nachystám si kolo.
Vyjedu si na louky
a ptáci zpívají okolo.
Aneta Machová

JARO
Sláva, sláva, jaro je tu,
dává barvu i teplo světu.
Nad loukami slunce svítí,
všude roste spoustu kvítí.
Stromy zas mají lístečky,
z úlu vyletí včeličky.
Kočka už má koťátka,
všechno je jak pohádka.
První sněženka podá slunci jara klíč,
v ten okamžik je zima pryč.
Už je teplo, není mráz,
sláva jaro je tu zas.
Helena Musilová

Za minulostí Velké Moravy

Kouzelník a herec Tomáš Šulaj vykouzlil všem žákům úsměv
na tváři.

Za minulostí Velké Moravy
V pondělí 13. března 2017 jsme 4. a 5. třída jeli na výlet na Památník Velké Moravy. První jsme se podívali na krátký film.
Po filmu jsme si povídali o minulosti, pak jsme šli na prohlídku
a dívali jsme se, jak se oblékali a ještě na vykopávky. Po prohlídce
jsme vyplňovali pracovní list, potom jsme si udělali svoje jména
z hlaholice a pak šli do školy.
Jaromír Habáň, 5. ročník

Jarní prázdniny
Nejvíce se mi líbilo, když jsme byli na fotbalovém turnaji v Brně.
Dal jsem čtyři góly. Každou přestávku jsme museli vysypat písek
ze štulpen, protože každý zápas jsme hráli na pískovém hřišti.
Jan Zemek, 3. ročník

Jarní prázdniny
O prázdninách jsme byli na chatě. Každý den jsme jezdili
na sjezdovku lyžovat. Jezdili jsme na sedačce. Bylo tam hezky.
Tomáš Krajča, 3. ročník

Jarní prázdniny

13. března jsme my, žáci 4. a 5. ročníku, navštívili Památník
Velké Moravy ve Starém Městě. Když jsme vešli do budovy, odložili jsme si věci a šli jsme si sednout. Potom nám pustili film
o vykopávkách a bojích ve středověku. Až film skončil, šli jsme se
podívat na to, jak se dřív oblékali lidé a na vykopávky. Paní nám
vyprávěla o Konstantinovi a Metodějovi. Pak jsme se šli nasvačit,
koupit suvenýry a šli jsme pěšky do školy.
Marie Hlavačková, 5. ročník

První den o jarních prázdninách jsem byl v Kině Hvězda
na Lego Batman, tento film byl o Batmanovi a jeho životě. V pondělí jsem byl v Uherském Hradišti, bylo pěkně, a tak jsme si tam
zajeli na kole. Ve středu si bratr koupil malou bílou myšku, ostatním se nelíbila, ale mně ANO. Den po středě jsem byl u bratrance
v Huštěnovicích. A v neděli jsme byli ve Zlatém jablku v multikině na filmu Tajný život mazlíčků, který byl o pejskovi Maxovi
a jeho kamarádovi, se kterým zrovna dobře nevycházel.
Matyáš Martinek, 5. ročník

Za minulostí Velké Moravy

Jarní prázdniny

V pondělí 13. března 2017 jsme jeli žáci 4. a 5. ročníku do Starého Města, kde jsme navštívili Památník Velké Moravy. Jak jsme
tam přišli, tak jsme si odložili věci a zhlédli jsme krátký film
o minulosti a vykopávkách. Potom jsme si povídali o Velké Moravě a potom jsme si prohlíželi, jak se v minulosti oblékali chudí
a bohatí lidé. A po prohlídce expozice jsme dělali pracovní listy,
kde jsme měli za úkol vyluštit nějaká slova, která byla přeložena
do hlaholice. Výlet se mi líbil, ale nechtěl bych žít v té době.
Marek Slezák, 5. ročník

V úterý jsme jeli do Punkevních jeskyní. Prohlídka nám začínala v půl desáté. Viděli jsme stalagmity, stalaktity a stalagnáty.
Měli tam různě pojmenované krápníky, jako Julie a Romeo, Sovy,
Váza, Turecký hřbitov, Strážce, Skřítci, Zkamenělý hrad a Hlavu
krokodýla. Průchody jsme dorazili k propasti Macoše, odkud
jsme pluli zpět na člunech. Prohlídka se nám líbila. Potom jsem
byl na jarní prázdniny na chatě.
Robin Tomáštík, 5. ročník
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PŘEDŠKOLIČKA

ZÁVODY AUTÍČEK

Již několikátý rok navštěvují v rámci tzv. „Předškoličky“ předškolní děti z MŠ základní školu. Žáci - prváci se vždy těší, jak
svým mladším kamarádům vše ukáží, pomohou s úkoly, které jim
paní učitelka zadá, a budou takoví jejich „velcí“ kamarádi. Paní
učitelka, která učí 1. třídu, si zhruba každé dva měsíce pozve předškolní děti do výuky, kde společně s žáky 1. ročníku řeší nejrůznější úkoly, povídají si, zpívají a děti z MŠ jsou tak přirozenou, nenásilnou formou zapojeny do běžné vyučovací hodiny. Letos nás
navštěvuje celkem sedm šikovných předškoláků, kteří se na každé
společné setkání moc těší. Tato setkání jsou pro děti velmi důležitá, aby se v září při nástupu do školy cítily dobře, neměly strach
z cizího prostředí a věděly, že se není čeho bát.
Andrea Flíborová, učitelka ZŠ

V pátek 17. března 2017 se po roční pauze třídy v základní škole proměnily v závodní, automobilové okruhy, neboť zde probíhal
již třetí ročník závodů autíček na dálkové ovládání. Tak jako v letech předcházejících, tak i letos, byl zájem o akci ze strany samotných závodníků i přihlížejících fanoušků velký. Závodilo se celkem ve třech disciplínách: sprint, slalom a volná jízda, a ve třech
věkových kategoriích. Po vítězství toužil každý, takže mnohdy
o konečném pořadí rozhodovaly setiny sekundy.
Mgr. Jitka Šimíková, ředitelka školy

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ RODIČŮ ŽÁKŮ ZŠ
Rok s rokem se sešel a sen, který se v loňském roce nerozplynul, ale stal se skutečností, se mohl zásluhou paní učitelek a rodičů opět naplnit. A tak se 4. 3. 2017 konal v Restauraci u Vaverků
2. ročník přátelského posezení paní učitelek, rodičů a dětí. Po vřelém přivítání a poděkování paní ředitelkou byl zahájen večer polonézou dětí všech ročníků základní školy.
Díky velké ochotě paní učitelek a snaze našich ratolestí bylo
podívání nádhernou odměnou pro rodiče, kteří se zatajeným
dechem sledovali děti při společenském tanci a mohli rovněž zavzpomínat na své polonézy.
Letošní večer byl navíc zpestřen moderním tancem dívek, které
byly výborně sesynchronizovány. Taneční páry byly náležitě odměněny občerstvením, které pro ně připravili zaměstnanci Restaurace u Vaverků, za což jim patří velký dík. A paní učitelky byly
dětmi obdarovány symbolickou kytičkou.
Poté se salonkem linula hudba všech žánrů a začala volná zábava pro děti, které se vyřádily a po krásně společně stráveném večeru usínaly s pocitem, jak bravurně zvládly potěšit srdíčka všech
přihlížejících.
Přejme si proto i do budoucna, ať se v dnešní hektické době toto
přátelské posezení každoročně opakuje a nerozplyne se jako sen.
Je to jen a jen na nás všech....
Za rodiče žáků Petra Bolfová

I. kategorie – předškoláci + žáci 1. a 2. ročníku ZŠ
1. Tomáš MAŇÁSEK
2. Nela HRANČÍKOVÁ
3. Ondřej MAŇÁSEK
II. kategorie – žáci 3. až 5. ročníku ZŠ
1. Matyáš MARTINEK
2. Jaromír HABÁŇ
3. Marek SLEZÁK
III. kategorie – dospělí
1. Jiří KORVAS
2. Karel KRAJČA
3. Petr MALÍK

Vítězná trojice I. kategorie - Ondřej Maňásek, Nela Hrančíková, Tomáš Maňásek.

ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM
ROCE 2016/2017

Kluci jako ze žurnálu.

V letošním školním roce jsme se zapojili do celorepublikové
pastelkové hry, kde děti plní každý měsíc nějaký úkol a za to, že
úkol splní, si lepí známky na plakát. Přesto, že hra nese název Soví
škola – dětská univerzita, nejde v žádném případě o vyučování,
ale o školu hrou. Symbol sovy v logu je výrazem moudrosti a tak
se žáci v pěti dvouměsíčních blocích /semestrech/ budou zdokonalovat v několika oborech.
Září, říjen – lidské tělo, listopad, prosinec – člověčina, leden,
únor – čím budu, březen, duben – finanční gramotnost, květen,
červen – hry a hraní.
A máme taky dětskou studentskou hymnu:
Dětská univerzita od podzimu do léta mnoho věcí naučí tě,
budu chytré, vzorné dítě. Tak ať žije univerzita, tak ať žije univerzita.
Jitka Polášková, vychovatelka ŠD
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Jak mít zdravé zuby
Ve čtvrtek 30. března 2017 jsme měli žáci ZŠ Huštěnovice přednášku o zdravých zubech. Přijely k nám studentky zubního lékařství v Olomouci a ukazovaly nám, jak vypadá zub a z čeho se
skládá. Říkaly nám, že dítě má 20 zubů a dospělý člověk 32 zubů

a že zuby se mají čistit krouživými pohyby a kartáček má být jemný a nemá mít mezery. Potom nám daly do pusy fialovou vodu,
abychom věděli, jestli máme zuby čisté. Pak jsme si zuby vyčistili.
Přednáška se mi moc líbila.
Radka Sentlová, 5. ročník

Vitamíny pro zdraví - to byl celodenní projekt, kde si žáci povídali o vitamínech, které jsou pro ně důležité.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Také děti z Mateřské školy v Huštěnovicích se účastnily preventivního programu studentek stomatologie Univerzity Palackého
v Olomouci. Už víme, proč nás někdy bolí zoubky, proč si je ve školce každý den po obědě čistíme a jak se máme o ně správně starat.

Děti v mateřské škole se rozloučily se zimou a přivítaly jaro.
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„RADOST VIDĚT A ROZUMĚT,
TO JE NEJKRÁSNĚJŠÍ DAR PŘÍRODY“
/Albert Einstein/
Nová přírodní zahrada v Mateřské škole v Huštěnovicích byla
otevřena koncem minulého školního roku. Pořádáme zde oblíbené zahradní slavnosti pro rodiče a děti, loučení s předškoláky
před odchodem do první třídy, oslavy Svátku maminek nebo
Dne dětí. Velmi vzácnou návštěvou nás poctili rodáci z obce při
svém každoročním setkání.
Tím pravým využitím naší přírodní zahrady je ale přispívat
vzdělávacími aktivitami k environmentální výchově a vzdělávání v mateřské škole. Učíme se s dětmi v přirozeném venkovním prostředí jak se chovat k živé přírodě, jak ji vnímat
všemi smysly a pečovat o ni. Hrací a pozorovací centra v přírodě nabízejí dětem zážitky daleko přesahující obvyklý rámec
ekologické výchovy. Děti si zde nejenom hrají, ale sledují proměny stromů, keřů a rostlin v různých ročních obdobích. Pečují o bylinky a zeleninové záhony, kompostují odpad, sklízejí,
zpracovávají a ochutnávají vypěstované plody zahrady. Využívají meteostanici, sledují hmyz ve „hmyzím domečku“, pomáhají ptáčkům v zimě, doplňují krmení a čistí jejich krmítka.
Tímto prožitkovým učením rozvíjíme jejich smyslové vnímá-

Na skluzavce.

ní, vrozenou zvídavost předškolních dětí a hlavně probouzíme
u nich kladný vztah k přírodě a všemu živému. Péčí o zahradu
u dětí také posilujeme obratnost, manuální zručnost a schopnost vzájemně spolupracovat.
Přejeme všem dětem i dospělým, aby jim pobyt na naší zahradě přinášel jen radost.
Věra Veselá, vedoucí učitelka MŠ Huštěnovice

Na pískovišti se děti z mateřské školky zabaví vždycky.

Mateřinka v knihovně v Napajedlích.

19

HUŠTĚNOVSKÝ
ZPRAVODAJ

SPORTOVNÍ DĚNÍ V OBCI

FOTBAL V HUŠTĚNOVICÍCH SLAVÍ 85. VÝROČÍ
Na začátku roku 1931 se začal rodit spolek, jenž přijal jmé- hrát rok v azylu po okolních obcích. Na ploše zcela zaplaveno Sportovní klub Huštěnovice. Dalších patnáct měsíců trva- ného hřiště se brzy podařilo vybudovat opět kvalitní travnalo prvním funkcionářům zajistit vše potřebné pro pořádání tý povrch, problémy se spodní vodou však již nikdy nebylo
fotbalových zápasů. Dne 6. března 1932 se konečně místní možné zcela uspokojivě vyřešit. V posledních letech proto
borci dočkali a v premiérovém zápase vybojovali remízu se klub využívá plochu nově zbudovaného hřiště.
Poslední velké výroční oslavy jsme zažili v roce 2012, kdy
Slavií Uh. Hradiště 4:4.
Od 30. května 1932 je S. K. Huštěnovice veden jako člen zavítala na hřiště V Olší stará garda Sigmy Olomouc, tradičČeskoslovenské asociace fotbalové /ČSAF/. Klub překonal ního účastníka nejvyšší ligové soutěže, a tedy v kádru s výprvní léta, kdy vedení bojovalo o každou korunu. Prvním bornými fotbalisty doby nedávné. Zároveň byla v huštěnovicpředsedou je František Gangelberger, ale vinou špatné fi- kém muzeu zpřístupněna expozice k historii klubu s mnoha
nanční situace byla svolána už 26. června 1932 mimořádná cennými materiály.
Ve vedení oddílu se od války do dnešních dnů vystřídali
valná hromada, kde se do čela klubu dostal Hynek Ulman.
Zanedlouho v dochovaných materiálech registrujeme Josefa František Kryška, Bohumil Borovička, Čeněk Adamík, Josef
Vavrušku. Situace se zlepšila a předešlý předseda Hynek Ul- Hamrlík, Jan Říha, Josef Sládek, František Grebeň, Metoděj
man se rozhodl uhradit veškeré klubové pohledávky. Za to Trňák, Václav Hampala, Antonín Macháček, Josef Čaník, Kabyl jmenován prvním čestným členem S. K. Huštěnovice. rel Blaha, Milan Tomeček, Miroslav Malíček, Jaromír Býček,
Dalšími předsedy oddílu v meziválečné době jsou Kliment Rostislav Zlámalík a současný předseda Zdeněk Hruboš.
V roce 2015 došlo k přeregistraci na „spolek“, dle novéKašpárek, Ferdinand Adamík, Florián Martinek, Josef Motyčka. V roce 1940 je do čela klubu zvolen František Gablas. ho občanského zákoníku. Současný název spolku je TJ SOVedle stabilních sportovních výkonů se členové klubu pro- KOL Huštěnovice, z.s. Průběžně dochází k proměně areálu
sazovali také jako schopní organizátoři společenských akcí okolo hřiště V Olší a obnovování materiálního vybavení
v obci, a tak je tomu až do dnešních dnů. Ani okupace klub oddílu. Vedle zapojení družstva mužů, přípravky, příp. žáků
nezničila, ba naopak konec války a první poválečná léta patří do okresních mistrovských soutěží se členové i dále angažuspíše k těm úspěšnějším. Velkou akcí té doby je stavba prv- jí v životě obce, mj. pořádáním tradičního svatoštěpánského
koštu slivovice.
ních šaten v letech 1947-53.
/Více z historie fotbalového spolku - Huštěnovský zpravoDo nové situace byl fotbalový oddíl vržen po nástupu KSČ
k moci v únoru 1948. Původní S. K. z právního hlediska zani- daj, květen 2012, str. 27-35/
Mgr. Jakub Veselý
kl, v celé zemi dochází ke sjednocování spolků a huštěnovická sportovní organizace několikrát mění
své jméno. Prvním poúnorovým názvem
klubu je S. K. Sokol, v roce 1949 evidujeme Tělovýchovný sokol, roku 1952 Dobrovolná sportovní organizace Sokola. Se
současným názvem TJ Sokol se poprvé
setkáváme v roce 1959.
Převratné společenské změny podle
dochovaných pramenů znamenají útlum
v aktivitě členů, ale od konce 50. let se
oddíl pomalu dostává do původní formy.
Kopaná se postupně stává hlavním sportem v místní TJ.
Ke 40. výročí klubu v roce 1972 byly
vybudovány nové šatny a zorganizována
slavnostní schůze všech stávajících členů.
O deset let později zase zažila obec návštěvu slavné Sparty Praha, a to družstva
internacionálů v čele s velkým Andrejem
Kvašňákem.
Klub těžce zasáhly povodně v roce Při příležitosti 50. výročí hostil TJ Sokol Huštěnovice Internacionály Sparty Praha.
1997, které přinutily všechny zápasy ode- V letošním roce to bude Stará garda Sparty Praha.
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TJ SOKOL A MLÁDEŽ
Během zimního období fotbalové sezony 2016/2017 pokračovala příprava místních dětí – družstva přípravky. Scházeli jsme
se pravidelně každý čtvrtek v 17.30 hod. v kulturním domě. Vysoká návštěvnost dětí potvrzuje jejich zájem o pohyb a o fotbal.
S aktivitou dětí panuje velká spokojenost, a během zimních měsíců strávených v kulturním domě pozorujeme na našich nejmenších fotbalistech velké pokroky.
Dne 4. prosince 2016 jsme se účastnili zimního halového turnaje ve Starém Městě a to za účastí týmů TJ Jiskra Staré Město
„A“, TJ Jiskra Staré Město „B“, TJ Sokol Kostelany nad Moravou,
TJ Mařatice a SK Jalubí. Na turnaji jsme dosáhli výborných výsledků - SK Jalubí 1:0, TJ Sokol Kostelany nad Moravou 0:0, TJ
Mařatice 2:1, TJ Jiskra Staré Město „A“ 0:6 a TJ Jiskra Staré Město „B“ 0:5. Nakonec jsme se umístili na výborném třetím místě,
hned za pořádajícími oddíly TJ Jiskra Staré Město.
Nicméně děti i my trenéři se už těšíme na jarní počasí, kdy
budeme konečně moci trénovat na fotbalovém hřišti. Naše
družstvo doznalo během zimní pauzy jedné změny. Opustil nás
náš nejlepší střelec podzimní části Jan Zemek, který přestoupil
do TJ Jiskra Staré Město. Všichni funkcionáři TJ Sokol Huštěnovice mu přejí hodně úspěchů a děkují za dobu strávenou v našem družstvu. Věříme, že i s touto změnou dokážeme dosahovat
velmi dobrých výsledků a hlavně se bavit pohybem na čerstvém
vzduchu.
Jarní část sezóny začne v neděli 23. dubna domácím zápasem
s Ořechovem. Rozpis zápasů najdete v přiložené tabulce. V závěru sezóny /10. června 2017/ se zúčastníme i celorepublikového fotbalového turnaj E.ON cup ve Veselí nad Moravou, kde se
koná jedno z krajských postupových kol.
Zveme všechny děti, které již zahájily školní docházku, a jejich rodiče, aby si přišli s námi zaběhat, zacvičit a zatrénovat.
Tréninky na fotbalovém hřišti začnou v úterý 28. března 2017
v 17 hod. Po té už budeme trénovat pravidelně v úterý a pátek
od 17 hod. na fotbalovém hřišti.
Mgr. Petr Malenovský,
Mgr. Marek Kryška, trenéři mládeže

DATUM

ČAS

ZÁPAS

Neděle 23. 4.

14:30

Huštěnovice - Ořechov

Neděle 30. 4.

neobsazeno

Neděle 7. 5.

15:00

Huštěnovice - Babice

Neděle 14. 5.

14:00

Kostelany - Huštěnovice

Neděle 21. 5.

15:00

Huštěnovice - Spytihněv

Neděle 28. 5.

neobsazeno

Neděle 4. 6.

10:30

Stříbrnice - Huštěnovice

Neděle 11. 6.

15:00

Huštěnovice - Polešovice

Neděle 18. 6.

10:30

Nedakonice - Huštěnovice

Přípravka se zúčastnila 4. prosince zimního turnaje ve St. Městě
- zleva Zdeněk Klapil, Jakub Malík, Oliver Ižvolt, Pavel Korvas
a Adam Kalina, uprostřed Jan Zemek, Dominik Šmíd, Šimon
Janeček, ležící Petr Abschneider, trenér Petr Malenovský

JUDO – OLYMPIJSKÝ BOJOVÝ SPORT

Karel Krajča, trenér 2. třídy a zkušební komisař, se svými žáky na turnaji v Kosticích u Břeclavi.

Dnes je judo známé hlavně díky olympijskému vítězi z Ria Lukáši Krpálkovi. V Čechách
a na Moravě patří stále mezi okrajové sporty,
ale i když to málokdo ví, tak i obec Huštěnovice má několik bývalých a také současných
judistů. Nejbližší oddíl juda je v Uherském
Hradišti při TJ Slovácká Slávia, kde mají Huštěnovice momentálně tři aktivní členy.
Judo je sport tak zvaně pro všechny, jak
s ohledem na věk, pohlaví, výšku nebo i váhu.
Tento sport je brán organizací UNESCO jako
jeden z nejvhodnějších sportů pro děti, jednak
díky rozvoji pohybových dovedností, ale také
díky učení morálce, úctě, respektu, sebeovládání a dalších kladných lidských vlastností.
Spousta lidí si myslí, že bojový sport vychovává rváče, ale opak je pravdou.
Oddíl Judo Uherské Hradiště existuje již
více než padesát let a v současnosti má okolo
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osmdesáti aktivních členů. Největší zájem
o judo je u dětí sedmi až dvanácti letých.
Účastní se pravidelně mnoha soutěží, kde
se rozhodně neztratí a odnáší si často zlaté medaile. Mezi úspěšná mláďata oddílu
patří i Tomáš Krajča, který je žákem třetí

třídy místní základní školy. Oddíl pořádá během roku také dva turnaje pro děti,
kam se sjíždí až 300 závodníků. Více informací o oddíle můžete nalézt na http://
www.judo-uherskehradiste.cz/.
Alena Bazalová

V pondělí a ve středu od 18.45 do 19.45 hodin zveme ženy na cvičení zaměřené
na protažení těla, cviky pilates a jógy. Cvičíme v kulturním domě.
Katarina Brázdilová

V Prostějově stál na stupni vítězů Tomáš
Krajča.

CVIČENÍ MAMINEK „FITMAMI HUŠTĚNOVICE“ V ZIMĚ

Říkáte si, kam se poděly všechny sportující maminky s kočárky? Nepřestaly na sobě pracovat, došlo jen ke změně místa
konání cvičení. Přes zimní období lekce Fitmami v Huštěnovicích probíhaly v místním kulturním domě, a to každé pondělí
od 10 a čtvrtek od 9.30 hodin.
Oproti venkovním lekcím kočárky zůstaly zaparkované
v koutě a na řadu přišly gymnastické balóny, gumičky, žíněnky,
zdi nebo nejlepší činky na světě - děti.
Zatímco maminky zlepšovaly svou kondici, děti se zapojovaly do dění každé po svém. Mladší pozorovaly a zkoumaly okolí,

starší si hrály spolu, trénovaly stabilitu nebo jízdu na motorce,
případně zkoušely opakovat různé cviky spolu s maminkami.
Některé aktivity si pak užívali všichni společně.
Fitmami je cvičení pro maminky za přítomnosti jejich dětí
a přidat se může každá žena po ukončení šestinedělí. Od května se lekce konají opět na místním fotbalovém hřišti, a to každé
pondělí a čtvrtek od 9.30 hodin. Potřeba je kočárek, podložka
nebo deka na cvičení, pití a pro děti svačinka. Aktuální informace najdete na Facebooku Fitmami Huštěnovice.
Monika Kopčilová

Maminka cvičí a my to rozjedeme!

Děti cvičí společně s maminkami.

22

Jaro / 2017

FARNOST
www.farhustenovice.webnode.com

NOVOROČNÍ KONCERT
V KOSTELE SV. ANNY
V prvních dnech roku 2017 jste mohli ve svých poštovních schránkách najít pozvánku na koncert, který se
konal v neděli 8.ledna v odpoledních hodinách v kostele sv. Anny. Již potřetí se návštěvníci mohli zaposlouchat
do zpěvů a hudby, tentokrát pěti interpretů. Kromě místní
schóly, přijal pozvání Komorní sbor z Uherského Hradiště pod vedením Mgr. Jakuba Macka, Mgr. Bohumil Kundl
a Hudecká muzika se sólistkou Jitkou Janálovou. Koncert
zahájila hrou na varhany slečna Dagmar Gajdošíková
z Huštěnovic. Kostel praskal ve švech a krásná hudba spolu s výbornou akustikou kostela umožnila posluchačům
vychutnat si skvělý kulturní zážitek a prodloužit si sváteční
atmosféru doznívajících vánočních svátků. Díky koncertu jsme mohli poznat nadání našich spoluobčanů a jejich
nadšení udělat radost široké veřejnosti. Pořadatele mohlo
jen těšit, že spokojeni byli nejen posluchači, ale i vystupující, o které se snažíme vždy co nejlépe postarat. Poděko-

Z vystoupení místní scholy.

vání patří především hlavní organizátorce koncertu paní
Stanislavě Vaňkové ze Sušic, která stála i u zrodu místní
schóly. Dobrovolné vstupné bylo použito na úhradu nákladů spojených s organizací a zajištěním koncertu.
Petra Valentová

OTEC PŘICHÁZÍ NA POMOC
Derek Redmond, šestadvacetiletý angličan, se stal symbolem síly
lidské vůle na 25. LOH v roce 1992 v Barceloně. V semifinále běhu
na 400 m, po uběhnutí 170 m, mu pravou nohou projela prudká bolest. S přetrženou kolenní šlachou se zhroutil na dráhu. Když se blížili
zdravotníci, Derek se s vypětím postavil na nohy. „Byl to živočišný instinkt“, řekl později. Odstrčil trenéry a rozhodl se v kulhavém poskakování závod dokončit. Když se dostal o kousek dál, jakýsi velký muž
se protlačil zástupem. Na sobě měl tričko nápisem „Už jsi dnes objal
své dítě?“ a na hlavě čepici, která vyzývala: „Tak to udělej!“ Tím člověkem byl Jim Redmond, Derekův otec. „Nedělej to! Nemusíš dokončit
závod!“ řekl svému plačícímu synovi. „Musím!“, prohlásil Derek. „Pak
jej dokončíme spolu“, řekl Jim.
A tak to také udělali. Jim položil ruku Derekovi kolem ramen a pomohl mu doskákat až do cíle. Museli odstrkovat i ochranku, chvílemi
synovi hlava klesla na otcovo rameno, ale zůstali spolu v Derekově dráze až do konce. Davy bouřlivě tleskaly, a když otec se synem dokončili
závod, všichni diváci (65 000) se postavili, jásali a nakonec plakali.
Co přimělo otce k tomu, aby něco takového udělal? Co ho donutilo,
aby opustil své místo mezi diváky a setkal se se svým synem na dráze?
Byla to snad síla jeho syna? Ne! Byla to bolest jeho dítěte. Jeho syn
byl zraněn a s vypětím sil chtěl závod dokončit. A tak mu tatínek přišel
na pomoc.

Bůh dělá totéž.
Odklidil naše hříchy.
Otevřel hrob a probudil nás k životu.
Propustil nás na svobodu.
Smazal seznam našich hříchů .
Zvítězil.
Bůh hodil záchranné lano všem generacím.
Laskavý Bůh vstoupil do našeho bolavého
světa a nabídl nám ruku.
Je na nás, abychom se jí uchopili.

• 140. výročí vysvěcení kostela v Huštěnovicích - základní kámen byl položen 26. července 1873
a k slavnostnímu vysvěcení došlo
26. července 1877. Pro své umělecké a architektonické kvality byl kostel sv. Anny v roce 1995 prohlášen
za kulturní památku. Byl postaven
jako náhrada za kapli sv. Anny z roku
1828, v níž se konaly bohoslužby jednou ročně. Kapli předcházela zvonice z josefínské doby.

23

HUŠTĚNOVSKÝ
ZPRAVODAJ

VELIKONOČNÍ OBDOBÍ
– 50 dní – je cestou rostoucího života, svobody a radosti. Jít cestou vzkříšení znamená osvobodit se od všeho, co
nám zabraňuje naplno žít a vydat se na cestu, na níž bychom zakusili šířku a svobodu života. Cesta vzkříšení je
tedy zácvikem do života. Vždycky, když je náš život ohrožen, když se o slovo hlásí deprese a beznaděj, když nás
zaplavuje zklamání a rezignace, může nám právě cesta
vzkříšení pomoci dostat se znovu do života, který rozbíjí
vnitřní strnulost a uvádí nás do šířky a svobody vzkříšení,
který nás staví na nohy.
Kéž celé Velikonoční období je znovuobnovením naděje a nabytím jistoty, že naše životy jsou v rukou dobrého
a milosrdného Boha, který nás také provází každým dnem.
Přeje P. Miroslav Suchomel, duchovní otec farnosti

PODAŘÍ SE NÁM VYHNAT
ČERVOTOČE ZE VSTUPNÍCH DVEŘÍ KOSTELA?
V roce 2015 jsme získali stanovisko Národního památkového ústavu v Kroměříži k návrhu obnovy vstupních
dveří kostela. Předložený návrh řešení, který zpracoval
truhlář, pan Vojtěch Vávra, byl zamítnut památkáři a bylo
doporučeno obnovu dveří kostela sv. Anny v Huštěnovicích řešit v režimu restaurování. V roce 2017
se
pokoušíme
dostat souhlas
Národního památkového ústavu v Kroměříži
k restaurování
dveří. Za tímto
účelem byly dveře kostela částečně odkryty a pan
Libor Urbánek
pracuje na návrhu
obnovy,
který NPÚ opětovně předložíme k posouzení.
V r. 2018 tak
budeme připraveni k podání
Při rozebírání latění vstupních dveří žádosti o dotaci
kostela byl nalezen dopis dvou občanů na opravu kulHuštěnovic Josefa Ondráše a Antonína
Ulmana, kteří tyto „opravovali“ v roce turní památky
1955. Na fotografii vidíme, jak krásně z Ministerstva
zdobené dveře původně byly.
zemědělství.
Petra Valentová
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FRANTIŠEK OBDRŽÁLEK
*8.1.1844 - † 5.11.1920
Narodil se 8. ledna 1844 v Huštěnovicích u Uherského
Hradiště. Mnoho o něm nevíme. Po přijetí do řádu, tehdy ještě rakouskou provincií, po vykonané kandidatuře,
byl poslán do noviciátu v Trnavě. Tam začal 29. října 1873
svůj noviciát. Po prvních svatých slibech 30. října 1875 zůstává jako pomocník v krejčovně v Trnavě. Většinu svého
řeholního života byl sakristánem (kostelníkem), někdy
také infirmářem (pečoval o nemocné), vrátným, nebo
i kredenciářem (pečoval o řeholní jídelnu). Tyto služby
konal ponejvíce v českých domech, a to v Praze, na Svatém Hostýně a na Velehradě. Ale žil a pracoval i v domech
rakouských - ve Vídni, Kalksburgu, Linci a v Innsbrucku.
Své poslední řeholní sliby skládal 2. února 1884 v Praze
u sv. Ignáce. 17. prosince 1890 byl přítomen u předání Velehradu jezuitům.
František Obdržálek byl i dovedným malířem. Tento

svůj dar uplatnil při vymalování svatohostýnského kostela. Nejčastěji a velmi rád zastával úřad kostelníka a byl při
této službě nejen pečlivým, ale i velmi bdělým strážcem
sobě svěřených kostelů. Tak se mu několikrát podařilo
chytit kostelní zloděje. Jen jednou byl v této své bdělosti
zaskočen a pozbyl značně ze svého klidu. To tehdy, když
za jeho péče o velehradskou baziliku zmizelo způsobem
nevysvětlitelným ze skleněné rakve na oltáři sv. Bernarda
pozlacené ciborium, které se později, podobně nevysvětlitelně, objevilo v pedálech malých varhan za chórovými
lavicemi. Šlo zřejmě o nějaký žertík spolubratří. Poslední
léta života, kdy byl opět na Velehradě, ale už nemocný,
snášel příkladně a trpělivě mnohou bolest. Na milovaném
Velehradě, v kraji v němž se i narodil, odevzdal Pánu svou
duši dne 5.11.1920 a je pochován na velehradském hřbitově. /http://www.jesuit.cz/
O jezuitovi Františku Obdržálkovi nenapsal ani pan
Otakar Neoral v jeho brožurce o farnosti. Je mezi námi
někdo, kdo by mohl doložit jeho příbuzné?
Alena Bazalová, kronikářka

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
• Františkán Jindřich Erazim
Vitásek - 200. výročí narození
a 120. výročí úmrtí. Řeholní bratr řádu sv. Františka, spisovatel
a vlastenec, proslul svým horlivým
českým smýšlením a ušlechtilými
zásadami. Huštěnovicím se za radostné mládí, na které až do své
smrti vzpomínal, odměnil postavením kostela sv. Anny. Měl na stavbě
lví podíl jako předseda kostelního
výboru. Připravil si v něm hrobku,
ale pochován v ní není.

Jindřich Erazim Vitásek

Roku 1878 napsal a vydal první
kroniku obce s názvem „Nástin
obce Huštěnovické“. Měl velký vliv
na mládež, přispíval do Národních
listů, Boleslava, olomoucké Hvězdy,
Hlasu, Pozoru a Blahověsta. Vydal
knihy poezie - Vínek na hrob, Fortunáta Durycha /1861/, naučnou
povídku Ubohá Marie /1867/.

um, kde veškeré vykopávky byly
uloženy. Nebylo mu dopřáno, aby
dílo dokončil. Obec huštěnovská
jej za zásluhy o obec v době jeho
šedesátin jmenovala čestným občanem. Na smrtelné posteli dostalo
se mu za jeho životní práci uznání
tím, že archeologický spolek Starý
Velehrad odevzdal mu diplom jako
čestnému předsedovi. Také na smr• P. Jakub Hudeček - 80. výro- telném loži jmenován byl čestným
čí úmrtí. V roce 1915 se stal prv- kanovníkem.
ním farářem v Huštěnovicích, kde
působil až do své smrti. Stál vždy
v popředí veřejného života. Mimo
svých stavovských záležitostí byl
hospodářsky, kulturně a vědecky
činný. Zvelebení kostela, rozkvět
spořitelního spolku, postavení Památníku padlým je jeho zásluha.
Poslední léta věnoval veškerý volný
čas jen archeologii. Jako předseda
archeologického spolku Starý Velehrad těžce nesl, že obec huštěnovská postrádá vykopávek. Procházel
tratě a dal se i do kopání se svými
nadšenci. Kopání se potkalo s náležitým porozuměním a s dobrými výsledky vykopávek. K tomuto
účelu bylo zřízeno místní muze- P. Jakub Hudeček
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• P. Richard Matěna - 105. výročí narození a 45. výročí úmrtí.
Vysvěcen na kněze byl 29. června 1936 v Hradci Králové. Jeho
zdravotní stav se zhoršoval. Trpěl
revmatismem, zánětem kloubů
a nemocí žaludku. Proto požádal o zdravotní dovolenou a poté
o trvalý odpočinek. V srpnu 1947
byl suspendován pro neschopnost
a odešel do kláštera Milosrdných
bratří v Novém Městě nad Metují,
kde vedl duchovní správu. Po léčení v Piešťanech se zdraví P. Matěnovi zlepšilo a na doporučení lékařů
vyhledat správu s teplým a suchým
podnebím, odchází z rodné diecéze
a přijal místo duchovního správce
ve Vacenovicích. Po neshodě s církevním tajemníkem byl přeložen
a 1. července 1965 jmenován administrátorem huštěnovské farnosti, kde prožil mnoho příkoří. Když
v roce 1971 onemocněl rakovinou,
prožil rok plný bolesti na Žlutém
kopci v Brně, kde 2. října 1972 zemřel. Byl převezen do svého rodiště a tam byl pohřben.

v roce 1963 na překážkách. Přesto
ještě v roce 1969 vyhrál sedm dostihů. Koním se věnovala také jeho
manželka, která byla dostihová
jezdkyně a rozhodčí.

Major Hynek Býček

a dvakrát třetí. V Chicagu překonal
v roce 1933 s koněm Gabriela náš
rekord ve skoku do výšky výkonem
205,4 cm. Se svou sportovní kariérou se rozloučil na mezinárodních
závodech v Báden-Bádenu v roce
1947, kde zvítězil. V tomtéž roce
zvítězil i v Pardubicích. Startoval
ve Vídni, Cáchách, Varšavě, Torontu, Chicagu, New Yorku, Dublinu,
Luzernu, Berlíně, Báden-Bádenu
a jinde. Byl trenérem a vychoval
řadu dobrých jezdců. Pohřben je
v rodných Huštěnovicích.
• Žokej Josef Kieryk - 90. výročí
narození a 30. výročí úmrtí. Jeden
z prvních pěti čs. žokejů, což je titul jezdce, který vyhraje 50 dostihů.
Jeho trenérem byl mj. Hynek Býček.
Pro své odborné kvality byl vybrán
jako trenér pro Hřebčín Napajedla,
ale přednost tehdy dostal předseda KSČ. Jeho kariéra slibně začala,
ale skončila těžkým úrazem hlavy

• Generál Rudolf Králíček - 155.
výročí narození. Za vojenských
poct byla v lednu 2016 na místním
hřbitově, u Památníku padlým obětem v 1. světové válce, odhalena pamětní deska rodáku generálu Rudolfu Králíčkovi u příležitosti jeho
sedmdesátiletého výročí úmrtí. Byl
rytíř Leopoldova řádu a nositelem
nejvyššího císařského řádu Železné
koruny I. stupně, držitelem Vojenského záslužného kříže, Vojenské
záslužné medaile s červenou stuhou, Vojenského služebního odznaku II. třídy pro důstojníky, Jubilejní
pamětní medaile pro brannou moc,
Vojenského jubilejního kříže a mariánského kříže Řádu německých
rytířů. Na začátku první světové
války bylo Rudolfu Králíčkovi 52
let. Patřil k nejvýznamnějším vojevůdcům rakousko-uherské armády.
Když císař Karel odvolal Conrada
von Hötzendorfa z funkce generálního náčelníka štábu, byl Králíček
jedním z kandidátů na tento post.
Na podzim 1916 Rudolf Králíček
onemocněl a možná právě jeho
zdravotní stav sehrál roli, že tento
post nezískal. /Odhalení pamětní desky - Huštěnovský zpravodaj,
jaro 2016, str. 1-4./

P. Richard Matěna

• Major Hynek Býček - 25. výročí úmrtí dostihové legendy. Celý
svůj bohatý život zasvětil jezdeckému sportu. Od roku 1928 až po rok
1947 byl nepřetržitě členem reprezentačního skokového družstva.
Startoval úspěšně na všech významných závodištích Evropy, USA i Kanady. Ve Velké pardubické startoval
pětkrát, z čehož byl jednou druhý
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Žokej Josef Kieryk s manželkou Věrou

Generál Rudolf Králíček
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• Akademický malíř Antonín Sládek - 75. výročí narození.
25. října v roce 2014 malíři byla
odhalena pamětní deska na jeho
rodném domě. Maloval obrazy,
akvarely, grafiky a skicy. V tvorbě se
soustředil především na prostředí
měst a jejich kaváren, hospod a budoárů. Do rodných Huštěnovic se
vracel také prostřednictvím obrázků s místními motivy. Byl tvůrcem
známých filmových plakátů. Zahrál
si dokonce ve filmu Víta Olmera
Takže ahoj, pro který namaloval
plakát. Diplomovou práci „Dětství

Morseovo“ odkoupila Národní galerie v Praze. Jeho první výstava se
konala až v roce 1993 v Galerii Pont
Neuf v Paříži, kdy bylo Antonínu
Sládkovi přesně 50 let. Jeho obrazy byly vystaveny v Praze v Galerii
Ztichlá klika, v kavárně Umělecko-průmyslového muzea, v Galerii Nový svět, Lazarská, vystavoval
v Plzni, v Ostravě, Uherském Hradišti, Otrokovicích, ve Zlíně, Paříži,
Kanadě a v Brazílii. /Odhalení Pamětní desky - Huštěnovský zpravodaj, jaro 2015, str. 34 a 35/
Akademický malíř Antonín Sládek

• Záplavy 1997 - 20. let od ničivých záplav. Připomeňme si alespoň ve fotografii, jaké škody voda napáchala.

Pohled z mostu Baťova kanálu - směr Staré Město.

Hřiště bylo pod vodou a voda se dostala až k druhému domku.

Pan Číhal úrodu česneku sklízí za domem ve vodě.

Před mysliveckou chatou se jezdilo na nafukovacích člunech.
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PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
Jako každoročně jsme se v knihovně sešli s dětmi o jarních
prázdninách. Prožili jsme dvě dopoledne plné her, malování
a soutěžení. Přišly také děti z mateřské školky, z nichž některé
byly v knihovně poprvé. Seznámily se s knížkami, které si můžou půjčovat domů. Naši malí školáčci jim přečetli pohádku. Pozvala jsem děti i s rodiči do knihovny, kde si mohou kromě čtení
také pohrát a pobavit se. Děti byly velice hodné a doufám, že se
stanou našimi čtenáři.
Irena Hlavačková, knihovnice

Jarní prázdniny v knihovně si užívali malí i velcí školáci.
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V pondělí 13. března proběhla v knihovně burza knih. Děkujeme
všem, kteří darovali vyřazené knihy ze svých knihoven.
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MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST

OCHRANA ZVĚŘE
V NADCHÁZEJÍCÍCH
MĚSÍCÍCH NOVÉHO JARA
Myslivost nikdy nebyla a není jen pouhý lov zvěře, jak si
stále ještě dost lidí myslí, ale je to především péče o zvěř a velká snaha o zachování přírodního prostředí zvěře.
V nastávajících měsících se myslivci zaměřují na ochranu
nových životů, pečujeme o klid v přírodě, bojujeme proti
ztrátám na mladé zvěři, zlepšujeme životní prostředí zvěře.
V jarních měsících nastává čas rodičovské péče o nové potomstvo, které ve volnosti potřebuje nejvyšší péči a ochranu.
Chovejme se právě v tuto dobu k přírodě ohleduplně, choďte
přírodou potichu a možná i vy uvidíte některá mláďata naší
zvěře. Pokud se tak stane, rozhodně na mládě nesahejte (aby
na něm neulpěl lidský pach), ale pouze se na něj krátce podívejte a co nejrychleji v tichosti místo opusťte, aby k němu
mohla jeho máma.
Člověk svou činností svět přetváří, podmaňuje si čím dál
více přírodu, ale zároveň působí svou činností i negativně
na své životní prostředí. Nastupující obnova života v přírodě, rašení a kvetení rostlin, probíhající tok ptáků a kladení
mláďat, to všechno jsou projevy, které naplňují duši lesníků
a myslivců pocitem uspokojení nad tím, že jejich práce pro
přírodu není zbytečná.
Stejně příjemné pocity ze setkání s živým mladým tvorem
má asi také každý milovník a návštěvník přírody. Jenže právě období prvních týdnů života mláďat mohou návštěvníci
přírody nechtěně ztěžovat a to především hlukem, který
plaší zvěř a neumožňuje ji v klidu setrvat na jednom místě
a také umožněním volného pobíhání psů. Chovejme se právě
v tomto období v lese, na polích a loukách tišeji a k přírodě
ještě ohleduplněji.
Doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc., předseda MS Huštěnovice

MYSLIVECKÉ
POVĚRY A MÝTY
Myslivecké či lovecké pověry jsou staré jako lov sám. Myslivecký stav měl výsadní postavení, těšil se přízni u panstva,
u obecného lidu byl ve vážnosti. Podle prastaré víry byl les
sídlem různých duchů i samotného ďábla zjevujícího se často
v mysliveckém úboru. Nebylo divu, že lid věřil v jejich spojení s čertem. Na loveckých úspěších závisela myslivcova existence, nebylo tedy divu, že se myslivci uchylovali k různým
kouzelným praktikám, kterým začali i sami věřit. Zvlášť v barokní době bujely nejrůznější pověry o působení nadpřirozených sil. České myslivecké pověry mají společné základní
rysy s cizími - hlavně rakouskými a německými. Ústní podání často myslivci zapisovali pro své potomky, též staří pytláci
znali často právě tolik kouzelných prostředků.
Následující část je zpracována podle literatury: Čeněk
Zíbrt: Myslivecké obyčeje a pověry (Královská česká společnost nauk 1897). Pro lepší pochopení tehdejší doby je příspěvek ponechán v dobové češtině.

Myslivcům byla odedávna připisována moc čarovná,
nadpřirozená. Stálý pobyt jejich v tajemném šeru a posvátném tichu lesním vzbuzoval u lidu prostého představu
o jejich kouzelné, podivné moci. Lid si vyprávěl, že kdesi
v tišině šelestivého boru natrhají myslivci čarodějných bylin,
že zvláštním způsobem tajemným, často příšerným i hnusným, lijí kule, upravují zbraň, že rozkazují zvěři o své vůli
a tato že ochotně poslouchá svého velitele. Překvapují myslivecké obyčeje pověrečné všemi vlastnostmi, jež charakterizují středověký názor na zjevy a síly přírodní. Příslovečná
tajemnost pověry středověké, zosnovaná z neučených učeností astrologie a alchymie sesilovaná nábožnou důvěrou
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Ukázka některých starých mysliveckých pověr:

Dřevořezba - Jindřich Huťka: Na čekané, 1996

v prostředky posvátné, zneužívané často svatokrádežně, vše
to takřka čiší ze zápisů mysliveckých čarodějů až do doby
nové. Mech z lidských lebek, zejména viselců, který tak často
tvoří podstatu pověrčivých procesů, dřevo ze stromu, zasaženého hromem, nebo z kola, kterým byly hnáty zlámány
odsouzenci, hadí nebo úhoří hlava a kůže, řemen za živa
vyříznutý z kůže vlčí, řada bylin tajemně trhaných s přesně stanovenými obřady, člověčí sádlo, zneužití svaté hostie,
střelba do kříže atd. Snadno lze uhodnouti, čeho se týkají
pověry a čáry myslivecké. Jde tu o snadné zastřelení zvěře,
jde o zažehnání škodlivého kouzla od zbraně a především
v starých dobách pověrečných jde o ochranu proti poranění
a neporanitelnost.

• Abys měl štěstí na myslivost. Vezmi lilijum a vořech
a udělej z toho prach a vsyp jej mezi prach a do olova, když
kulky liješ a nikdy se nechybíš.
• Aby tobě ručnice nespustila. Vezmi dřevo co do něho
hrom bije a bylinu z hrobu zabitého a spal to na prach oboje
a ten prach dej sobě do pravého střevíce pod palec, tak žádná
ručnice k tobě nespustí.
• Abys všecko trefil. Vezmi krve dutkové a dej ji do hlavně,
načkoliv naměříš, všecko trefíš.
• Aby tobě ručnice nikdy neselhala. Vezmi srdce z netopejra a potři s ním kohoutek, tak tobě nebude nikdy lhát.
• Aby se tebe zvěř neplašila. Na velký pátek před sluncem
východem zab holuba nebo kuře, a tou krví vytři ručnici v ní
i po povrchu, tak se ti nebude nikdy plašit.
• Abys přímo střílel. Vezmi netopejry a usuš je na prach
a ten prach přidávej mezi jiný prach. Nač pohlídneš, všecko
trefíš.
• Aby všecko ostalo ležet. Vezmi člověčí sádlo, pomaž teplý
kulky; nač střelíš, zůstane ležet.
• Myslivci překážeti. Učiň takto: Když zvěř zabije, cokoliv,
uškubni s toho zvířete 3 srsti pak tu srsť zavrtej do vosyky,
zatluč tím dřevem, co hrom urazil, tak on, dyž bude mušet
stříleti, dyž zvěř uhlidá, převrhne se na zem nohama nahoru,
bude křičeti, tak si všechno zažene. Skušeno.
• Aby na tě psi neštěkali. Vezmi trávu psí jazejček, dej to
do pravého střevíce pod patou, žádný nemukne.
• Aby jiný terče netrefil. Na jaře dostaň motejla, potři nim
někomu hlaveň, kulka mu po zemi poběhne, jestli poletí, tak
poletí jako ten motejl.

Z ČINNOSTI ČČK
ROK 65. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MS ČČK HUŠTĚNOVICE
Od roku 1919 se datuje vznik Československého červeného kříže. V naší obci vznikla místní skupina až roce 1952.
Od tohoto roku uběhlo dlouhých 65 let. Když si uvědomíme, kolik událostí se odehraje za tuto dobu v lidském životě, co teprve v tak rozsáhlé organizaci jakou je ČČK.
Do konce 80. let minulého století se činnost organizace
červeného kříže zaměřovala např. na pomoc tehdejším rozvojovým zemím, jako byla Nikaragua, Afghánistán, Řecko
nebo Salvádor. Pořádaly se sbírky šatstva a jiných věcí a také
finanční příspěvky pro obyvatele žijící v těchto zemích.
Další činností bylo plnění brigádnických hodin, například při směnách Národní fronty a různých akcích „Z“. Určitě brigády věnované údržbě zeleně a parkových prostor
prospívaly vzhledu obce a lidé si toho více vážili.
Také významnou akcí byl sběr léčivých bylin. Ve starých
záznamech je přesně vedeno kolik kilogramů kdo nasbíral,
jakého druhu bylin. Každý druh se musel sušit, skladovat
a přepravovat jinak, přesně podle předem stanoveného
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návodu. Myslím si, že dnes by asi byl velký problém už
jen rozpoznat jednotlivé druhy bylin, natož nějaký sběr
ve větším!?!
Další zajímavou činností té doby byla tzv. příprava občanů na stáří. Byly to různé přednášky věnované jednotlivým
tématům a lidé po 40. roku svého života se už seznamovali
s nástrahami stáří, aby byli dostatečně s předstihem připraveni na problémy, které s sebou toto období života přináší.
Věděli tak o civilizačních chorobách a hlavně co dělat, aby
prevence přispívala ke zmírnění projevů či následků nemoci. Dnešní čtyřicátníci si ani nemají čas připustit, že nějaké
stáří bude, protože dnes je doba prostě trošku jiná.
S postupem času a změnami ve společnosti se mění také
činnost a dá se říci i náplň naší organizace. Dřívější potřeby první pomoci dnes plní větší dostupnost rychlé záchranné služby.
Ale základní znalosti předlékařské první pomoci by měly
získávat už děti. Je mnoho případů, kdy i ne zrovna odborná
lékařská pomoc přispěje k záchraně života. A takové znalosti by do podvědomí lidí měla vnášet činnost členů ČČK.
Naše místní skupina v současné době pořádá během roku
několik, dalo by se říci pravidelných, akcí. Je to už po něko-
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lik let jarní školení první pomoci pro děti i dospělé. V průběhu měsíce května nějaký zajímavý zájezd, vánoční dílničky, maškarní ples – to jsou naše zimní akce, pořádané už
mnoho let.
Na podzim roku 2016 jsme uskutečnili sběr kol a brýlí
pro Afriku. Podařilo se nasbírat čtyřicet kol, které určitě poslouží potřebným lidem, stejně jako 150 kusů brýlí.

Velkou podporou v naší činnosti je nám obecní úřad,
který na naše akce poskytuje finanční příspěvky a také
oblastní spolek ČČK Uherské Hradiště, v jehož čele stojí
paní Jarmila Ulmanová jako jeho předsedkyně.
Věřím, že i v dalších letech členky ČČK budou svou dobrovolnou činností přispívat k potřebám všech obyvatel a tak
naplňovat myšlenky, které vedly k založení této organizace.
Ludmila Smýkalová, předsedkyně MS ČČK

Vánoční dekorace s dětmi vyráběla Helena Zezulová.

Odvoz čtyřiceti sbírkových kol zajistila Helena Maňásková.

V Pamětní knize obce je pouze jediný zápis o činnosti: „Místní skupina
Českého červeného kříže byla založena
v roce 1952, o což měli největší zásluhu
zdravotníci, učitelka Antonie Korvasová
a František Kanyza.“
Pravděpodobně první předsedkyní
byla Antonie Korvasová, potom Vojtěch
Hasmanda. Podle zápisů lze již s určitostí ovšem říci, že v letech 1961-1965
pracoval jako předseda Českého červeného kříže František Kanyza, 1966-1968
předsedkyní byla Růžena Varmužová,
od roku 1969-1983 předsedal Štěpán Ondrůšek, od roku 1984-1990 opět Růžena
Varmužová. Od roku 1991 byla předsedkyní Jarmila Ulmanová. Několik let
místní skupina Českého červeného kříže nepracovala. Až nový výbor v květnu roku 2001 obnovil činnost a členská
základna se rozšířila. Od roku 2006 je
předsedkyní Ludmila Smýkalová. / Více
o MS ČČK - Huštěnovský zpravodaj, listopad 2012, str. 15/
Alena Bazalová, kronikářka obce
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SBOR POŽÁRNÍ OCHRANY HUŠTĚNOVICE
- 105. VÝROČÍ ZALOŽENÍ

Starší požárníci při slavnosti předvedli hašení ruční stříkačkou - Směták Josef, Hastík František, Býček František, Havala
František, Habáň Josef a Mokroš Ludvík.
Z Pamětní knihy obce Huštěnovice se dovídáme, že v roce 1808
vyhořelo ve vsi 93 domů a v roce 1832 také shořelo hodně domů i se
školou na čp. 2. Až v roce 1972 začal psát kroniku hasičského sboru pan Karel Číhal. Do tohoto roku se kronikářská práce nevedla
a nebyly tak zachovány žádné zprávy. V ruchu života se na kroniku
zapomnělo.
„Byl rok 1911, letní doba, všechno vyschlé a parno. Před „Cyrilkem“ vypukl požár v čísle 43 u Cigánků. Příčina byla vysypaný popel
na hnojišti. Oheň podporován silným větrem se rychle šířil na celé
obydlí Skokánkovo. Bylo to tak rychlé, že nestačili ani vyvést krávu
a vyhnat prasnice, a tak všechno uhořelo. Požár pokračoval dále a
zasáhl i okolní domy. Shořelo celkem 9 domů, mnoho slámy a sena
i různého zemědělského zařízení a nářadí. Domky byly většinou pokryty doškovou střechou a na dvorech různé dřevěné krmíky a šopy.
Občané se seběhli, ovšem bez jakékoliv organizace, bez stříkačky, jen použili jednoduché nářadí, kterým strhávali ohořelé krovy.
K hašení použili vodu, kterou napumpovali ve svých studnách, kterých bylo stejně poskrovnu. A puténkama a hrncama oheň ulévali.
Když se oheň rozšířil do takové míry, že si nevěděli rady, začali volat
pomoc z Uherského Hradiště a z Traplic, kde už hasičský sbor byl
založen.
Protože tenkrát ještě telefon u nás nebyl, byly vyslány spojky
na koních do Uherského Hradiště, ale hradišťský sbor odmítl přijet
k tomuto požáru a spojky se vrátily s nepořízenou. Jelikož se požár
stále ještě rozšiřoval, tehdejší starosta obce pan František Varmuža
z čp. 20, který byl znám po jménem „dragoun“, dal znovu příkaz, aby
spojka jela do Hradiště a museli slíbit hradišťskému sboru, že jim zaplatí, jen aby přijeli. A tak hasičský sbor k požáru přijel a přijel i sbor
traplický. Trvalo téměř tři dny, než byl tento zhoubný požár úplně
zlikvidován.“
Tato smutná událost občanům ukázala, jak je nutné založit v obci
Huštěnovice dobrovolný hasičský sbor a dala podnět k jeho založení. Tehdejší hejtman okresu Dr. Januštík nařídil našemu starostovi Františku Varmužovi, aby se postaral o to, aby hasičský sbor byl
u nás založen. V letech 1900 –1910 v našem okolí byly již všude založeny hasičské sbory.
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Občané se sešli 26. května 1912 na I. valné hromadě a sbor požárních ochrany v Huštěnovicích založili. Do čela dobrovolného
hasičského sboru byli postaveni první průkopníci, občané Kašpárek
Petr, Janeček Josef, Varmuža Hynek, Hruboš František, Havala František, Chvíla Josef, bratři Bičáňovi, Hanáčík František, Bazala Čeněk,
Čechmánek Antonín, Bazala Cyril, Býček Metoděj, Hasmanda Antonín, Jurčík Vincenc, Janeček Jan, Bazala Josef, Grebeň Jan a další.
Hlavními činiteli spolku byli Čechmánek Antonín jako starosta a Janeček Josef jako náčelník.
Tak začal život prvních hasičů, kteří zasvětili život myšlence:
„Bohu ke cti a bližnímu ku pomoci“. Členství se měnilo a doplňovalo, obec zakoupila v Přerově ruční stříkačku. Někteří členové brzy
polevili a odešli, ale byli i takoví, kteří vydrželi a někteří až do své
smrti. Po odchodu některých členů do války a pak jejich nevrácení se z fronty, bylo nutno doplnit stav hasičského sboru, a proto
postupně byli přijati Habáň Josef, Kašpárek Kliment, Janeček Josef,
Grebeň Cyprián, Mokroš Antonín, Štěpán Cyril, Kolařík František
a učitel Valenta František.
Rok po založení, v roce 1913, vypukl požár v domku čp. 178
u Antonína Hasmandy, poté v domku čp. 179 Františka Hanačíka.
U těchto požárů už mohli zasáhnout místní hasiči se svojí stříkačkou. 15. července 1914 uhodil blesk do stodoly Františka Býčka čp.
80 /bezruký/. V roce 1918 opět blesk uhodil do stodoly Cyrila Chybíka čp. 24. V roce 1921 se místní hasičský sbor zúčastnil velkého
požáru v Sušicích, kde za silného větru vyhořelo 17 domů. V roce
1922 vyhořela stodola Cyrila Čagánka v čp. 67. Požár založily děti.
Shořela mlátička s různým hospodářským zařízením. V roce 1928
vyhořela stodola Vincence Adamíka čp. 123 – požár byl založen.
V roce 1929 vypukl úmyslně založený požár v domku Jana Dostálka. V roce 1930 se konal třídenní kurs hasičské školy, na který se
přihlásili Habáň Josef a Abrhám Antonín. Sbor jim udělil podporu
10 korun denně.
V roce 1931 vyhořel domek Augustina Hasmandy.
V roce 1932 vyhořelo celkem 7 domů.
U Františka Gablase
čp. 165, Františky
Skokánkové, Antonína Kryšky čp. 30,
Marie Martinkové čp.
44, Lenhartů, Josefa
Čermáka a v hostinci
U Váverků. Tentokrát
řádil ve vsi neznámý
palič, který předem
postižené upozorňoval podhozeným dopisem. V tomto roce
ještě vyhořela podru- 6. června 1937 byly pořádány slavnosti
hé stodola Vincence 25letého trvání hasičského sboru a byli
Adamíka.
vyznamenaní zakládající členové.
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Nástup soutěžících družstev před cvičením 30. srpna 1959.

V roce 1938 se účastnili huštěnovští hasiči
velkého požáru sladovny v Uherském Hradišti a v Babicích na Sběhách, kde vyhořelo 9
domů. V Javorovci se konal sjezd hasičů, kterého se účastnili Hruboš František a Kašpárek Kliment. Rok 1939 bylo třeba zvlášť
zapsat do historie. 15. března 1939 zabralo
Německo naši zemi a poměry byly ve sboru narušeny. Do sboru byli přijati Motyčka
Josef a Gerža Petr, dále starosta obce Vojtěšek Antonín. Varmuža Hynek byl jmenován
čestným předsedou sboru.
Dle vyhlášky „Klasifikace koní“ č. 14606/1
III. byli vyjmuti koně pro hasičské účely bratra Štěpána Cyrila čp. 19 a jako náhradní
koně Antonína Lahole. Za předsedu hasičského sboru byl zvolen Štěpán Cyril.

Až do roku 1934 schůzovali hasiči v tehdejším obecním domě
nebo v hospodě u Chmelařů a později v hospodě u Bernardů.
V roce 1934 se hasičský sbor přestěhoval do nové zbrojnice u staré
školky /dnes zde stojí budova obecního úřadu/. V těchto dobách
vybudovali i vodní nádrž „za korábkem“ /dnes zatravněný prostor
před budovou muzea/, kde bylo vždy dost vody.
Schůze se svolávaly hasičskou trubkou, obecním bubnem nebo
oběžníkem. Byli přijímáni další noví členové Pešl Florián, Chybík
Alfons, Chybík Jan, Kadara Josef a Kadara Hynek, Mokroš Ludvík,
Hrňa Pavel, Zdílna Bedřich, Hastík Hynek a Hastík František.
Za špatné chování členů Jana a Alfonse Chybíkových, byli tito v témže roce ze sboru vyloučeni.
O půlnoci v roce 1934 vypukl požár v domku Čeňka Grebeníčka čp. 2. Požár vznikl v prasečím chlévě, přenesl se na obytný dům
a poté na střechu Karla Grebeně. Požár zpozoroval trubač Hasmanda Vojtěch a ihned vytroubil poplach. V roce 1936 vyhořel opět domek Jana Dostálka čp. 230, ale to už bydlel na jiném místě. I tento
požár byl podle zjištění založen majitelem. V roce 1937 vyhořel domek Vojtěcha Bláhy čp. 28. V tomto roce zemřel zakladatel hasičského sboru Hasmanda Antonín a přijat byl Býček Hynek.

V roce 1942 byla pořízena motorová dvoukolová stříkačka od fi
Sigmund. 3. března 1943 zemřel zakládající člen, bratr Janeček Josef, který byl 18 let velitelem hasičského sboru. V roce 1943 shořel
u Moravy dřevěný domek Eduarda Králíčka.
V roce 1945 byl bombardován cukrovar ve Starém Městě a huštěnovický hasičský sbor se zúčastnil hašení požáru. 31. května 1947
vypukl velký požár v továrně na barvy a laky fi Kiršner ve St. Městě a 7 našich hasičů se účastnilo i tohoto požáru. Bylo pořízeno
14 stejnokrojů vycházkových a 10 stejnokrojů pracovních.
V roce 1949 se do sboru přihlásili Maňásek Josef čp. 24, Kryška
Zdeněk čp. 70, Plachetka Rostislav, Vavřeník Antonín, Bazala Vojtěch, Býček František č. 136, Varmuža Zdeněk, Viceník Ferdinand
a Mach František. V tomto roce shořel stoh slámy za dědinou, který patřil Rudolfu Maňáskovi čp. 66. Stoh zapálil nezletilý Oldřich
Číhal.
V roce 1952 byl vydán nový zákon o požární ochraně a byl zřízen
Ústřední výbor požární ochrany se sídlem v Praze. Zemské hasičské
jednoty byly rozpuštěny a byly zřízeny krajské výbory. Požární sbory přešly pod národní výbory a odpovědnost za požární ochranu
převzaly rovněž národní výbory. Československý svaz hasičstva byl

Požární družstvo před odjezdem na soutěž - Číhal Oldřich,
Hastík Josef, Kořínek Josef, Vojtěšek Antonín, Omelka František, Směták Josef, Škrabal Vladimír, Vrtal Jiří a Číhal Karel.

Pro ochranu úrody byly utvořeny požární žňové hlídky mládeže, které měly za úkol hlídat obilí kolem železniční trati. Byli
to mládežníci Kaňovský Jiří, Kníž Jaroslav, Kočenda Antonín
a Veselý Miloš.
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tonína Grebeníčka na dolním konci. Zasahovalo naše družstvo a družstvo požárního
útvaru z Uherského Hradiště. V tomto roce
zemřel předseda sboru František Tomeček,
ve věku 69 let.
V roce 1966 byl uspořádán II. krojový
ples a chození po škárkách, jak se u nás říkalo fašanku. V roce 1967 uspořádali požárníci
III. krojový ples a na druhý den tradiční fašank.
V témže roce 6. ledna vypukl požár
v domku Ferdinanda Stančíka a přenesl se
i na dům Josefa Čaníka. U domkáře Antonína Zdílny vypukl menší požár.
V květnu 1968 hořel strážní domek
a v červnu uhodil blesk do domu Josefa
V roce 1962 bylo založeno družstvo žen. Byla mezi nimi Číhalová Gabriela, velitelka
Hastíka čp. 135 a zapálil jej. Oheň se velmi
Číhalová Zdeňka, Polášková Jarmila, Ulmanová Milada, Tomáštíková Marie, Poláš- rychle rozšířil a zachvátil celý dům. Přijeková Marta, Číhalová Marie a Adamíková Anna.
li i hasičské sbory z Uherského Hradiště,
Napajedel, Babic, Sušic, Kudlovic a Starého
přejmenován na Československý svaz požární ochrany jako dobro- Města. U tohoto požáru se projevila velká solidarita všech občanů.
volná společenská organizace. Byl proveden celkem úspěšně nábor
členů i v naší obci. Bylo získáno 44 mladých občanů. Tím byl stav
V roce 1969 byla definitivně skončena soutěž O putovní proudkolem 90 členů, ale časem se ukázalo toto být nesprávným. Tito lidé nici Slovácka. V roce 1971 vypukl požár u Františka Hrušky. Přijeli
rychle opouštěli řady huštěnovických požárníků. Jen jedinci zůstali. požárníci z Uherského Hradiště, naši požárníci zaváhali a k požáru
Například Vojtěšek Antonín čp. 16, Hrňa Josef, Číhal Karel čp. 67, nevyjeli. Ve žňové době shořelo několik lánů ječmene. V roce 1971
Dovrtěl Ludvík.
hořelo v domku Františka Hastíka od elektrického zařízení.
V roce 1953 byl místním požárníkům od Okresní inspekce poV roce 1972 oslavil požární sbor 60 let od svého založení. V dožární ochrany přidělen požární vůz zn. „Mercedes“, který pocházel poledních hodinách se konala schůze sboru, kde byli zasloužilí člez Kudlovic. Byl to první motorový dopravní prostředek, který měl nové odměňováni a v rámci okrsku bylo uspořádáno požární cvičevzadu i čerpadlo. Dlouho se u nás však neudržel a byl vyměněn ní. V roce 1975 vznikl požár domku Františka Hanáčíka. Založil jej
za auto od vojenské správy zn. Škoda 128.
sám majitel těsně před svou smrtí. V roce 1976 hořel domek čp. 58
V roce 1954 se poprvé naše požární družstvo přihlásilo do celo- Josefa Valoucha na samotě u Moravy. Naši požárníci opět zaspali.
státní soutěže požárních družstev, v květnu vyhrálo soutěž ve Sta- V roce 1977 hořelo v domku občana Františka Adamíka. Konala se
rém Městě a postoupilo v červnu do okresního kola v Uherském okrsková soutěž na hřišti V Olší, pohárová soutěž v Částkově. Opět
Hradišti, kde se umístilo na pátém místě.
se konal tradiční fašank.
V roce 1955 bylo utvořeno družstvo žáků
a někteří se udrželi i ve starším sboru. Byl
to Kašpárek Josef, Číhal Oldřich, Havlík
František, Chvíla Josef, Cigánek František,
Snopek Stanislav, Kučera František, Křiva
Pavel a Vloch Antonín.
1. ledna 1957 vypukl požár u Aloise Gavendy. Požár se vznítil od vysypaného popela, ale zásluhou sousedů byl uhašen. Požárníci neuspěli, protože ve studni v Chaloupkách
nebyla voda. V Chaloupkách u čekárny byla
vybudována umělá vodní nádrž pro požární
účely. V roce 1958 vyhořela do základů drůbežárna Jednotného zemědělského družstva.
V roce 1959 byla soutěž požárních družstev
v Jalubí.
Na popud Stanislava Kazíka z Valtic, rodáka z Huštěnovic, byla založena požární
soutěž „O putovní proudnici Slovácka“. Tuto
hodnotnou trofej do soutěže také daroval. I.
ročník této soutěže se konal v Huštěnovicích
23. září 1962, další v roce 1964.
V březnu 1965 vypukl požár v domku An-
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V květnu 1965 se konala soutěž ve Valticích. Zleva stojící: Vojtěšek Antonín, Vrtal
Jiří, Kašpárek Josef, Kořínek Josef, Škrabal Vladimír, Omelka František, Kanyza
František, Kryška Josef /vzadu/, klečící:
Kazík Stanislav, Hastík Josef, Číhal Karel, Tomeček František.

Jaro / 2017
V roce 1978 se děly velké změny. Začalo se s bouráním staré mateřské školky, kde byla i hasičská zbrojnice
a na tom samém místě bylo započato s výstavbou víceúčelové budovy spolu s hasičskou zbrojnicí. Dočasně
byla umístěna zbrojnice ve starém rodinném domku
čp. 70 vedle fary. Opět se konal fašankový průvod
obcí. V roce 1978 zemřel předseda sboru Ludvík Dovrtěl. V listopadu vypukl v noci požár u paní Ludmily
Kostelníčkové. Sušila ořechy na kamnech. V roce 1979
konala se okrsková soutěž v Jankovicích. Na požárním
útoku s vodou získalo naše družstvo I. místo, ve štafetě
obsadilo II. místo. V září tohoto roku se konalo otevření víceúčelové budovy a požární zbrojnice. Při oslavách vyhrávala dechová hudba, požárníci předvedli
občanům požární útok ze základní pozice. Požárníci ze
Sušic předvedli požární útok přímo z vozu.
Z hasičské soutěže v Sušicích - Říha Alois, Dovrtěl Ludvík, Vojtěšek Antonín, Kníchal Vladimír, Snopek Stanislav, Hrňa Josef, Kořínek Josef, Číhal
Karel, Hastík Josef, Váverka František, Kryška Miroslav a Hastík Vlastimil.

V roce 1980 zemřel dlouholetý a obětavý člen hasičského sboru, velitel pan Karel Číhal. Členové ČSPO
připravili besedu o požární ochraně, spojenou s návštěvou požární zbrojnice a ukázkou malého požáru pro
děti v mateřské škole.
V roce 1981 se sbor účastnil čerpání vody ze studní a sklepů
v Babicích. Červencová bouřka zatopila část sousední obce. Opět
byl masopustní průvod obcí. V roce 1982 se konala okrsková soutěž
požárních sborů v Jalubí. V tomto roce oslavil sbor 70 let od svého
založení.
V roce 1983 sbor pro své členy a rodinné příslušníky připravil
zájezd do Nitry na výstavu zemědělských strojů. V roce 1985 se
organizace začala potýkat s problémem členské základny a špatnou
disciplínou některých členů. V roce 1986 poprvé hasičský sbor společně se ZO SSM zajišťoval tradiční Kateřinské hody.
V březnu 1987 vypukl požár v rodinném domku paní Jindřišky
Škrabalové čp. 203. Požár se rozšířil na celou zadní část domu. Byl
vyhlášen poplach ve 20.30 hodin a zasahovali i hasiči z Uherského
Hradiště, Napajedel a Sušic. Také v tomto roce sbor vypomáhal při
organizaci hodů.
Kronika hasičského sboru v roce 1987 končí. Škoda, že se nenašel
nikdo, kdo by v psaní kroniky pokračoval, ani kdo by ji doplnil. Hasičský sbor v obci ukončil činnost v roce 2014, přesto bývalí hasiči
organizují každoročně tradiční Masopust s pochováváním basy.
Alena Bazalová, kronikářka obce

Předsedové - starostové SPO Huštěnovice
Čechmánek Antonín
Štěpán Cyril
Kašpárek Petr
Štěpán Cyril
Hastík Hynek
Tomeček František
Maňásek Josef
Palánek Petr
Tomeček František
Vojtěšek Antonín
Dovrtěl Ludvík
Hastík Josef
Ulman Rostislav
Váverka František
Ulman Rostislav
Váverka František

1912-1928
1929-1936
1937-1938
1939-1948
1949-1951
1952
1953
1954-1955
1956-1962
1963-1969
1970-1978
1979-1987
1988-1990
1991-1999
2000-2004
2005-2014

Velitel SPO Huštěnovice
Janeček Josef
Kašpárek Petr
Valenta František
Varmuža Hynek
Habáň Josef
Kryška Zdeněk
Tomeček František
Číhal Karel
Kryška Zdeněk
Číhal Karel
Váverka František
Hruboš Zdeněk

1912-1926
1927-1928
1929-1930
1931-1938
1939-1951
1952-1953
1954-1955
1956-1957
1958
1959-1974
1975-1990
1991-2014

Maškary a muzikanti při fašanku v roce 1967.
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RODINNÝ ŽIVOT VE STARÝCH HUŠTĚNOVICÍCH
/Dr. J. Hubáček, Kronika slovácké vesnice Huštěnovice, 1957/
„Povaha huštěnovických obyvatel byla neústupná, přitom
se však dali získat na lichotky, rádi se chlubili a v hospodě rozhodovali často, co za rok nahospodařili. Prodalo-li
se něco, pila celá hospoda. V slabé chvilce se lehce prodávalo, při zdravém rozumu draze zpět kupovalo. Zbožnost jejich, tak vroucí na pohled, to u mnohých více bylo
na formě okázalých církevních slavností. Proto nebývalo
vždy jednání v souladu se zbožností.
V hospodě bývaly hlučné zábavy. Při zvonění klekání se
celá hospoda modlila. Rozkřiklo se: ticho, Anděl páně,
klekání, modlete se! Hostinský předřikoval. Pojednou
rychlé požehnání křížem: tož ty bestyjo … a zas staré
rozvášnění, pěsti navrch, jako dřív před motlitbou.
Velmi oblíbené bylo domácí lékařství. Nepomohly-li lidové léky, povzdychli: no, dyž ani to nepomože, tož jak
bude pán Bůh chtět …
Pro mnohé zůstávala vesnice jediným světem, z něhož
vycházeli. Ženy do školy chodily málo, „šak na vojnu nepujdou“, říkávali rodiče. „Já sem do školy nechodil a su
na světě. Dyž chce učitel, aby ses učil, nech ti dá na olůvko.
Učení se nenajíš, chyť se rači motyky. Šak z tebe farář nebude, ani rechtor.“ Noviny odkládali s poznámkou „néni
tam nic nového.! Obdělávání půdy bylo zastaralé: „…a
co, možu hnójit, jak chcu, dyž Pánbu nepožehná, neurodí sa. Nemosím hnójit, jen dyž Pánbu požehná, urodí sa.“
V Huštěnovicích bylo vždy mnoho služebných. Děvčata byla ponechána nevědomosti samou matkou, která
za hanbu považovala, kdyby s dcerou vážné slovo o životě promluvila. Proto děvče důvěřivé, … pak nebylo
divu, že nebyly nemanželské děti ve slováckých dědinách
řídkým zjevem. O sňatku rozhodoval někdy více majetek nežli láska mladých. Mnohý manžel pohlížel na ženu
mnohdy jako jen na pracovní sílu. Žena trpělivě snášela
příkoří. „Tím se utvrzuje láska“, utěšovala se … „Co je to
za muže, kerý ženu netříská, roba méň než chlap platí …“
Lid bydlil po starodávnu. Usedlosti s malými okénky,

Huštěnovice kolem roku 1910
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s malováním a podrovnávkou, obrácené průčelím na náves, původně dřevěné, kryté dochem. Žůdro poskytovalo
chládek a místo pro besedy sousedů. Selské chalupy měly
v předu obytnou budovu. Ze síně šlo se zrovna do chléva.
Za domem byla humna, kde byl sklep. Ze síně na jedné
straně byly dveře do jizby a na druhé straně do komory.
Pec byla v jizbě a přikládalo se do ní ze síně. V jizbě měli
čisto a teplo. Pec byla lůžkem vší drobotiny v rodině. Kuchyně se síní tvořily jednu místnost, v níž se vařilo na třínožce, v otevřeném velkém komínu se udilo maso. V komoře byly ukládány zásoby, ale včas potřeby byla zároveň
ložnicí, zejména pro mladou chasu.
Jizba měla podlahu upěchovanou z hlíny, stěny byly
obíleny vápnem, vespod s úzkým pruhem modrého obrovnání. Byla jedinou místností k obývání. U dveří byla
nádobka se svěcenou vodou, na stěnách obrazy svatých,
růženec a kočičky /květy jívy/, aby byl dům chráněn
od blesku. Mezi dvěma malými okny visel krucifix. Strop
byl dřevěný a po celé délce stěny byla lištva, za níž byly
uloženy malované talířky a džbány. Podél zdi byla dlouhá
lavice, v koutě u dveří stála velká kachlová kamna a vedle kamen pec na pečení chleba. Kamna měla vyčnívající
okraj, opatřený římsou - grancem. Nad prostým dubovým stolem, podle něhož se táhly lávky, se vznášela papírová holubička. Židle „legátky“ byly vyřezávány. U stolu
se jedlo a i zdřímlo. Na stole ležel kancionál ručně psaný
a bohatě malovaný. Postel byla bohatě vystlána peřinami
až do vrchu. Na bidle visívaly kožichy, na trámech stropu
kolíbače z trávnice. Truhla na vyšívané košile o čtyřech
sloupkovitých nohách byla modře natřena.
Domácí nářadí a náčiní - dénko, na němž hospodář
krájíval a rozděloval maso. Jedlo se dřevěnými lžícemi
z jedné mísy. Trojnožka železná, kozlík do kamen délky
18,5 cm. Vařaja ručně ze dřeva řezaná, válecí deska a válek, dřevěný lžičník, křivák, tlučka s palicí, stolička, zouvák, slaměnka, opálka. Kolovrat, motovidlo, ostnitá hachla, vřeteno. Mnoho rodin mělo žernovy na drtění obilí.
Obilí se měřilo na čtvrtě, řepice a korce, ovoce na vědra. Čtvrtě 12 kg obilí, měřice 48 kg, mírky, dřevěné nádoby na měření obilí. Masa se kupovalo jen o svátcích
obyčejně tři věrduňky /42 kg/. Mincíře se používalo
od roku 1857. Vodu nosili v dřevěných čutorách nebo
nepolévaných čepácích, v nichž se udržela i za parného červencového dne chladná voda. Na trh hospodyně
chodily s košem na zádech nebo dříve s putnou, v ruce
sotůrek, dlouhý, válcovitý, z rákosu pletený. Z mouky se
pekly vdolky, obyčejně se sýrem, tzv. krájance, které sázeli do pece velkými lopatami.“
Alena Bazalová, kronikářka
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KATEŘINSKÉ HODY Z POHLEDU PŘESPOLNÍ STÁRKY
Dobrý den milí Huštěnovjané. Redakce tohoto zpravodaje mi nabídla prostor mých dojmů z loňských
hodů. V prvé řadě chci říct, že to byla opravdu skvělá zkušenost a fajn pocit mít na sobě Váš krásný kroj
a dva dny ve vaší obci stárkovat. To, že můžu tyhle
řádky psát, za to může do velké míry Luky. Ten mě
dlouho přemlouval, abych stárkování vzala. Já jsem
zpočátku nechtěla, neboť jsem o vaší tradici neměla
velké povědomí a celkem jsem se bála na sebe vzít takové břímě. Především jsem měla obavu, jak to zvládnu po stránce časové, protože do hodů, které už měly
být zanedlouho, jsem se musela naučit zpívat a tančit
celé pásmo. U nás na Hané podobné akce nemáme
a tak jsem neměla z čeho čerpat. Proto jsem nerozuměla tomu, že se v huštěnovské chase nenašla jiná
stárka, i když tam kandidátek bylo několik. Na začátku příprav hodů mě čekalo především to pásmo
a zjistit jaké má povinnosti stárka. S tím mi hodně
pomohla Lukášova sestra Jarmila. Tím, jak se blížil
datum hodů, stoupala i má nervozita, ovšem současně

jsem se na samotný den hodů i těšila. Při hodech bylo
skvělé vidět, jak se všichni spontánně baví a pomáhá
hodová chasa. Když na hody s Lukášem občas vzpomínáme, tak vzpomínáme, jak to bylo fajn a i když se
ne vše povedlo podle původních plánů, myslím si, že
se nám ty hody velmi vydařily.
Monika Čubrdová

Šohajům ani pláštěnky neubraly na kráse.

Loňští stárci Monika Čubrdová a Lukáš Hrňa.

Druhý hodový den, kdy jen mužská část obchází obec s právem
a zve na muziku.

Loni poprvé stárka vycházela z muzea.

Ženáči s místostarostkou a starostou.
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HUŠTĚNOVSKÝ
ZPRAVODAJ

VE FOTOGRAFII PŘIPOMÍNÁME VÁNOČNÍ AKCE

VÁNOČNÍ JARMARK - vystoupení dětí z mateřské školky a základní školy je vždycky zážitkem, nejenom při vánočním vystoupení.

V životní velikosti bývá před muzeem
betlém, po té je přestěhován před kostel
až do Tří králů.

Mikuláš s andělem a čertem přijíždí na bryčce z dolního konce
a obdarovává děti u rozsvíceného vánočního stromu u obecního úřadu.

Starosta Aleš Richtr přivítal na vánočním koncertě Dechový
orchestr ZUŠ z Kojetína, který všechny přítomné krásně vánočně naladil.

Předvánoční besedování připravila v obřadní místnosti
knihovnice Irena Hlavačková.

Vánoční dílničky ČČK navštívil sám král Karel IV.
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BESEDA S DŮCHODCI

Osmdesátníci Libuše Cigánková, Františka Macháčková, Milena Zlámalíková a Jaroslav Drábek. S jubilanty Edita Šimová, Aleš Richtr a Petra Valentová.

Každoročně starosta a zastupitelé obce zvou naše
starší spoluobčany k besedování do kulturního
domu. Na začátku příjemného odpoledne byl jubilujícím občanům předán dárek z rukou starosty Aleše
Richtra a místostarostky Petry Valentové. V letošním
roce slaví 95 let Puškáč Jan, 90 let Lazáriková Marie,
85 let Šebestů Zdeňka, Kadarová Ludmila, Chvílová
Ludmila, Tomečková Vítězslava, 80 let Macháčková

Krásných devadesáti let se dožila paní
Marie Lazáriková, která se vrátila
do rodných Huštěnovic a nyní žije spokojeně u své vnučky Jany.

Františka, Drábek Jaroslav, Zlámalíková Milena, Cigánková Libuše, Kadlec Zdeněk a Plachetková Irena.
K poslechu a posléze i tanci zahrála cimbálová muzika Rubáš. Bylo podáno malé občerstvení, při kterém
si mohli navzájem popovídat.
Poděkování patří všem, kteří se na zorganizování
akce podíleli a hlavně za jejich čas strávený mezi svými občany.
Alena Bazalová
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