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Vážení spoluobčané,
je tu jaro a  s  ním jarní vydání Huštěnovského zpravodaje, 
ve  kterém najdete spoustu zajímavých informací jak 
z loňského roku, tak i informace o tom, co nás čeká v roce 
letošním.

V  loňském roce byla dokončena 
rekonstrukce sportovního areálu, 
při které bylo vybudováno 
multifunkční hřiště, dětské hřiště, 
včetně venkovního posezení, rovněž 
budova šaten byla zrekonstruována. 
Práce na  sportovním areálu nejsou 
zdaleka u  konce. V  letošním roce 
dobudujeme závlahu horního hřiště. 
Současná závlaha dosáhne pouze 
na  střed hřiště a  v  dnešních horkých 
létech je nedostatečná. Nevyužitá plocha bývalého spodního 
hřiště bude sloužit k  volnočasovým aktivitám. Přesná 
podoba starého hřiště vzejde z architektonické studie, která 
byla již zadána a  budou předloženy tři varianty řešení, ze 
kterých zastupitelstvo obce vybere jednu variantu k realizaci. 
Zakoupili jsme novou moderní sekačku, kterou budou 
zaměstnanci obce sekat i fotbalové hřiště pro sportovce.

Postupně zrekonstruujeme chodníky a komunikace obce. 
Nyní se připravuje projektová dokumentace na ulice Klínky, 
Dvořiště a U Družstva. Chtěl bych požádat obyvatele těchto 
ulic, kteří nemají ke  svým domům vybudovány přípojky 
vody nebo plynu, aby tak učinili před rekonstrukcí těchto 
komunikací, nejlépe v letošním roce. Realizace těchto akcí se 
nepředpokládá dříve jak v příštím roce. 

Budova obecního úřadu letos slaví 40. výročí 
od  slavnostního otevření, které bylo 5.  září 1979. Budova 
je téměř v  původním stavu a  zaslouží si novou fasádu. 
V  současné době zjišťujeme finanční náročnost opravy, 
kterou bychom chtěli realizovat do  letošních  kateřinských 
hodů.

Následující řádky nepíší s  radostí, ale musím reagovat 
na  stále se množící stížnosti. První takovou nepříjemnou 
věcí, která obtěžuje všechny, jsou neustále volně pobíhající 
psi a  jejich neukáznění majitelé. Není přece možné, aby se 
obcí potulovali opakovaně pořád jedni a ti samí psi. Pokud 
pes jednou uteče, je povinností majitele udělat taková 
opatření, aby se situace již neopakovala. Většina volně se 

pohybujících psů bez dozoru nemá identifikační známku, 
což může zapříčinit, že pes bude umístěn do  útulku. Není 
možné, aby majitelé psů měli své miláčky v zastavěné části 
obce bez vodítka a znečišťovali předzahrádky sousedů nebo 

parčíky v obci a nemysleli na to, že si 
zde hrají děti.   

Druhou stále se opakující 
nepříjemností, která přitom ještě 
může způsobit dopravní nehodu, je 
nevhodné parkování na místech, kde 
to zákon nedovoluje. Je nepřípustné, 
aby řidiči parkovali své automobily 
na  chodnících a  komunikacích, kde 
to není dovoleno. V  současné době 
se nedá projet návsí bez toho, aby 

se nekličkovalo mezi auty. Konkrétně 
na návsi má každý prostornou předzahrádku a může si zde 
udělat parkoviště pro několik aut. V jiných ulicích je situace 
obdobná a téměř neúnosná. V měsíci březnu probíhal jarní 
úklid vozovek pracovníky obce, některé ulice se vůbec 
nepodařilo zamést.   

Třetí záležitostí, která má vliv na  vzhled celé obce, je 
nepořádek kolem sběrných míst tříděného odpadu. Žádáme 
občany, aby odpad neukládali mimo nádoby a  důsledně 
po uložení odpadu zavírali kontejnery. 

Množí se také stížnosti řidiče svozového automobilu, 
že v  kontejnerech na  tříděný odpad jsou uloženy odpady, 
které tam nepatří. Pozorně prosím čtěte informační nálepky 
na  kontejnerech. Do  kontejnerů neukládejte kartonové 
krabice v nerozloženém stavu a plastové láhve by měly být 
zmáčknuty, jinak třídění téměř postrádá smysl.

Dříve bývalo v obci dobrým zvykem, že na jaro si každý 
občan před svým domem z  předzahrádky vyhrabal staré 
listí, zametl kousek chodníku a při obrubnících komunikace. 
A hned se nám všem zdála obec hezčí. Nebuďme nevšímaví 
a udělejme taky něco pro vzhled obce sami a nečekejme, že 
to někdo udělá za nás. 

Na závěr chci poděkovat těm, kteří se podílí na pořádání 
kulturních akcí v  naší obci a  poděkování patří také 
návštěvníkům těchto akcí. Srdečně Vás zvu na  letošní 
kulturní akce a přeji příjemné prožití jarních a letních dnů. 
V podzimním čísle zpravodaje na shledanou.

Aleš Richtr, starosta obce

Starosta obce Aleš Richtr  
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První letošní vítání občánků se konalo 23.  března 
v  obřadní síni obecního úřadu. S  kulturním pásmem 
vystoupily dětí z  mateřské školky, poté byly slavnostně 
přivítány děti Matěj Tomeček, Nella Hastíková 
a  Magdalena Vitásková. Z  rukou starosty Aleše Richtra 

byl rodičům předán finanční dar pět tisíc korun, pro děti 
odrážedlo. Dalších pět tisíc obdrží při nástupu do místní 
základní školy.  

O hudební doprovod se postarala Dagmar Gajdošíková, 
báseň přednesla Markéta Hlavačková. /AB/

Nella HastíkováMatěj Tomeček

Děti z mateřské školky přivítaly své budoucí kamarádyMagdalena Vitásková 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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V  neděli 24.  března se sešlo padesát čtyři starších 
spoluobčanů v  sále kulturního domu, aby společně 
pobesedovali. Hned na  začátku proběhla gratulace 
jubilujícím občanům. K  dobré pohodě hrála cimbálová 
muzika, podávala se káva, čaj, víno, koláčky a  obložený 
chlebíček. 

80 let oslaví v letošním roce Drábková Marie, Gablasová 
Jaroslava, Janečková Alžběta, Knichalová Růžena, Kovářík 
Jan, Rybnikář Antonín, Střítecká Štefánia a  Smýkalová 
Libuše. 

85 let oslaví Čevelová Josefa, Doležalová Marie 
a Kieryková Marie. 

90 let oslaví Gabrielová Marie, Janečková Marie 
a Kaňovský Oldřich. 

Všichni jmenovaní přijali blahopřání od  starosty 
Aleše Richtra a místostarostky Vladimíry Šobáňové. Jako 
pozornost byl jim předán dárkový  poukaz v  hodnotě 
500 korun na nákup potravin v místní prodejně Jednoty 
a květina.  /AB/

BESEDA S DŮCHODCI
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VYNÁŠENÍ MORENY - VELIKONOCE V MUZEU

Krasličářky Zuzana Kotačková, Slobodanka Kolajová, Iva Horá-
ková, Jarmila Machová a p. Křapová - díky ním se naše muzeum 
představilo v ČT v dokumentu Toulavé kamery. Doufaly jsme, že 
bude procházka muzeem, tak se prádlo vyvařovalo, vyšívané ku-
chařky, škrobilo se, žehlilo se, no prostě všechny muzejnice grun-
tovaly. Nakonec celý dokument byl jen o kraslicích a Velikonocích. 
Natáčelo se od devíti do dvou hodin, v Toulavce mohl být záznam 
jen 3 min. 43 vt. Muzeum je nyní vyuklízené a čeká na Vás ná-
vštěvníky. /AB/ 
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HUŠTĚNOVICE 
KONANÉHO DNE 31. 10. 2018

Usnesení 1/1/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
program ustavujícího zasedání.

Usnesení 2/1/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
Jednací řád Zastupitelstva obce Huštěnovice.

Usnesení 3/1/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
zvolení jednoho místostarosty.

Usnesení 4/1/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice v souladu 
s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích ur-
čuje, že pro výkon funkce starosty obce bude 
člen zastupitelstva uvolněn.

Usnesení 5/1/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice určuje, že 
volba starosty a místostarosty bude probíhat 
veřejně hlasováním.

Usnesení 6/1/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice volí staros-
tou obce pana Aleše Richtra.

Usnesení 7/1/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice volí mís-
tostarostkou obce Ing. Mgr. Vladimíru  
Šobáňovou.

Usnesení 8/1/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice zřizuje fi-
nanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 
budou tříčlenné.

Usnesení 9/1/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice volí před-
sedou finančního výboru Ing. Jaroslava  
Králíka, Ph.D.

Usnesení 10/1/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice volí před-
sedou kontrolního výboru Mgr. Petra Male-
novského.

Usnesení 11/1/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice volí čle-
ny finančního výboru Ing. Lucii Kulhavou 
a Ing. Tomáše Maňáska.

Usnesení 12/1/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice volí členy 
kontrolního výboru Ing. Zdeňka Hruboše, 
Ph.D. a Ing. Petra Straku.

Usnesení 13/1/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice v soula-
du s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zá-
kona o obcích stanovuje odměnu za výkon 
funkce neuvolněného člena zastupitelstva 
obce ve výši 500 Kč měsíčně. Odměna bude 
poskytována od 1. 11. 2018 a v případě ná-
hradníka ode dne prvního zasedání zastupi-
telstva, jehož se zúčastnil a složil na něm slib.

Usnesení 14/1/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice v souladu 
s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
o obcích stanovuje odměnu za výkon funk-
ce místostarostky jako neuvolněného člena 
zastupitelstva obce ve výši 10.000 Kč mě-
síčně. Odměna bude poskytována ode dne 
1. 11. 2018.
/Poznámka redakce: Výše odměny neuvol-
něného místostarosty jako člena zastupitel-
stva může dosáhnout podle nařízení vlády 
č. 318/2017 Sb. až 27.613 Kč. Zastupitelé obce 
odsouhlasili, že se výše odměny nebude po celé 
volební období navyšovat./

Usnesení 15/1/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice v souladu 
s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
o obcích stanovuje odměnu za výkon funk-
ce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 
1.500 Kč. Odměna bude poskytována ode 
dne 1. 11. 2018. 
/Poznámka redakce: Výše odměny předsedy 
výboru zastupitelstva může dosáhnout podle 
nařízení vlády č. 318/2017 Sb. až 3.068 Kč. 
Zastupitelé obce odsouhlasili, že se výše od-
měny nebude po celé 
volební období navy-
šovat. /

Usnesení 16/1/2018
Zastupitelstvo obce 
Huštěnovice v soula-
du s § 74 odst. 3 zá-
kona o obcích stano-
vuje, že při souběhu 
výkonu několika 
funkcí se odměna 
neuvolněnému čle-
novi zastupitelstva 
obce poskytne pouze 

za výkon funkce, za níž mu podle rozhodnu-
tí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Usnesení 17/1/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice na základě 
ustanovení § 6 odst. 1) písmeno c) a odst. 
5) písmeno a) a f) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon) v aktuálním znění a ustanovení 
§ 35 odst. 1) a § 84 odst. 2) písmeno y) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v aktuálním znění stanovuje starostu obce 
Aleše Richtra určeným zastupitelem pro 
územní plánování.

Usnesení 18/1/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice delegu-
je dle § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích 
v platném znění starostu obce Aleše Richtra 
k zastupování obce na valných hromadách 
obchodních společností, v nichž má obec 
majetkovou účast a sdružení a svazků obcí, 
jejíchž je členem, pro volební období 2018 – 
2022. Náhradníkem je určena místostarostka 
obce Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová.

Usnesení 19/1/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice jmenuje 
Mgr. Jiřího Silného členem školské rady Zá-
kladní školy a mateřské školy Huštěnovice, 
Huštěnovice 72, IČO: 75020033, v souladu  
s § 167 odst. 2 zákona 561/2004 školský zákon.

Usnesení 20/1/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene č. 1030046075/001.

Aleš Richtr, starosta obce
Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová, 

místostarostka obce
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USNESENÍ Z 2. VEŘEJNÉHO 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HUŠTĚNOVICE
KONANÉHO DNE 5. 12. 2018

Usnesení 1/2/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
program veřejného zasedání.

Usnesení 2/2/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvalu-
je starostu obce jako osobu oprávněnou 
k úpravě rozpočtu obce rozpočtovým opat-
řením sestaveným k datu 31. 12. 2018.

Usnesení 3/2/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
pronájem prostoru v budově šaten na hřišti 
v Olší č.p. 53 v obci Huštěnovice, určeného 
k provozu bufetu s posezením a sociálním 
zařízením, včetně příručního skladu o celko-
vé rozloze 90,12 m2. Smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s platností od 1. 1. 2019, 
nájemné bude ve výši 2.000 Kč/kalendářní 
měsíc, záloha na vodu a elektrickou energii 
ve výši 1.500 Kč/kalendářní měsíc. Nájem-
cem bude paní Andrea Svatoš, Huštěnovice 
372, 687 03 Babice, IČ: 74777165.

Usnesení 4/2/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
Spisový řád obce Huštěnovice.

Usnesení 5/2/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu obce Huštěno-
vice na roky 2020 a 2021.

Usnesení 6/2/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvalu-
je na základě §84 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., v platném znění, rozpočet 
na rok 2019 jako přebytkový, příjmy ve výši 
11.121.600 Kč, výdaje ve výši 9.719.000 Kč, fi-
nancování ve výši 2.402.600 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 odst. 
2 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů, kompetenci starosty 
obce k provádění rozpočtových opatření 
v následujícím rozsahu:
V případě přijetí účelově určených dotací, 
finančních příspěvků a darů jak na straně 
příjmů, tak na straně výdajů.
V případě daně z příjmů právnických osob 
za obec jak na straně příjmů, tak na straně 
výdajů.
V případě nutného výdaje na zajištění chodu 
obce v důsledku havárie, stavu nouze, živel-
né pohromy. Dále na úhradu pokut, penále 
z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů.
V případě přesunu finančních prostředků 
mezi závaznými ukazateli v rámci příjmů 
nebo výdajů, kdy nesmí dojít k navýšení cel-
kových příjmů nebo celkových výdajů schvá-
leného rozpočtu.
V případě přesunu finančních prostředků 
mezi rámcovými ukazateli /třída 5 a třída 
6/ v rozsahu závazného ukazatele /paragra-
fu/, kdy nesmí dojít k navýšení celkových 
příjmů nebo celkových výdajů schváleného  
rozpočtu.

Lyžařský zájezd do Ski areálu Bílá

Usnesení 7/2/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
upravený účetní odpisový plán Základní ško-
ly a mateřské školy Huštěnovice, Huštěnovi-
ce 72, 687 03, IČ: 75020033, pro rok 2018.

Usnesení 8/2/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
rozpočtové opatření číslo 10/2018.

Usnesení 9/2/2018
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
předběžné rozpočtové opatření číslo 1 k roz-
počtu na rok 2019 bez určení konkrétní výše 
pro změny v členění dle vyhlášky o rozpoč-
tové skladbě ve znění změn účinných pro rok 
2019.

Poznámka do usnesení:
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere na vě-
domí zprávu o činnosti starosty obce a kon-
trolu usnesení z minulého veřejného zasedá-
ní.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere na vě-
domí provedené úpravy rozpočtu – rozpoč-
tové opatření č. 6, 7, 8 a 9/2018 a změny roz-
pisu rozpočtu č. 4, 5 a 6/2018.

Aleš Richtr, starosta obce
Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová, 

místostarostka obce

Uzávěrka podzimního 
Huštěnovského zpravodaje 

bude 1. října 2019.
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 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

USNESENÍ Z 3. VEŘEJNÉHO 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HUŠTĚNOVICE
KONANÉHO DNE 6. 3. 2019

USNESENÍ 1/3/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
program veřejného zasedání.

Usnesení 2/3/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 
OT-014330048314/001.

Usnesení 3/3/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvalu-
je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
90.000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Huš-
těnovice, IČ: 61704181. Současně schvaluje 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této 
dotace.

Usnesení 4/3/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvalu-
je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
20.000 Kč Oblastnímu spolku ČČK Uherské 
Hradiště, IČ: 00426385, s konečným urče-
ním pro Místní skupinu ČČK Huštěnovice. 
Současně schvaluje veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí této dotace.

V letošním dvacátém roce Tříkrálové sbírky výtěžek za naši obec činil 26.468 Kč. DĚKUJEME. Tříkrálová sbírka společně s lid-
mi dobré vůle pomůže potřebným. Výtěžek půjde na přímou pomoc občanům Uherskohradišťska, na podporu domácí hospicové 
péče, na rekonstrukci a přístavbu Centra služeb pro osoby bez přístřeší a opravu budovy na Velehradské třídě.

Blíží se  Víkend památkových domků, objektů lido-
vého stavitelství a malých muzeí regionu, s průvodcem 
a včetně bohatých doprovodných programů.  Letošní 
ročník se uskuteční tradičně první víkend v červnu. 
V loňském roce, díky rozšíření o jihomoravskou část 
Slovácka, se zapojilo rekordních 48 objektů! Muzeum 
v Huštěnovicích patří mezi zúčastněné.  Po oba dny,  
1.  a 2. června, bude otevřeno od 13 do 17 hodin.

V neděli 2. června Vás zveme na 14. hodinu 
k tradičnímu

BESEDOVÁNÍ V MUZEU

Čeká na Vás malé občerstvení s překvapením.

Usnesení 5/3/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
Smlouvu o spolupráci mezi obcemi při pl-
nění úkolů k zabezpečení požární ochrany 
s obcí Babice, se sídlem Babice 508, 687 03, 
IČ: 00290777. 

Usnesení 6/3/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
poskytnutí finančního daru ve výši 8.000 Kč 
obci Babice, se sídlem Babice 508, 687 03, 
s přímým určením pro jejich organizač-
ní složku Pečovatelskou službu Babice, IČ: 
00290777, formou darovací smlouvy.

Usnesení 7/3/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
Plán společných zařízení, zpracovaný v rám-
ci komplexních pozemkových úprav v k. 
ú. Huštěnovice /zpracovatel GB - geodezie, 
spol. s r.o., Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno, 
datum zpracování únor 2019/.

Usnesení 8/3/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
nákup stroje Iseki SXG 323 HL za 435.600 Kč 
včetně DPH.

Usnesení 9/3/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
a vydává svobodný a informovaný souhlas 

s tím, aby tradiční hody s právem v obci 
Huštěnovice byly navrženy k zápisu do Se-
znamu nemateriálních statků tradiční lidové 
kultury České republiky.

Usnesení 10/3/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje 
rozpočtové opatření číslo 2/2019.

Usnesení 11/3/2019
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schva-
luje výpověď smlouvy o spolupráci č. PM 
5866/2009-ZSM/V.

Poznámka do usnesení:
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere na vě-
domí zprávu o činnosti starosty obce a kont-
rolu usnesení z minulého veřejného zasedání.
Zastupitelstvo obce Huštěnovice bere na vě-
domí provedené úpravy rozpočtu – rozpoč-
tové opatření číslo 11/2018 a rozpočtové 
opatření číslo 1/2019.

Aleš Richtr, starosta obce
Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová, 

místostarostka obce
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ROZPOČET OBCE HUŠTĚNOVICE  NA ROK 2019

STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH

STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH

K 1. 1. 2018 - 23.300.458 Kč, k 1. 1. 2019 - 22.577.059 Kč
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PŘEHLED VÝZNAMNÝCH AKCÍ V ROCE 2018

VÝVOJ POČTU OBYVATEL V HUŠTĚNOVICÍCH V ROCE 2018

  počet osob mužů žen

Počet obyvatel ČR k 1. 1. 2018 994 508 486

V roce 2018 se narodilo 8  4 4

V roce 2018 zemřelo 7 5 2

V roce 2018 se přistěhovalo 13 8 5

V roce 2018 se odstěhovalo 19 5 14

Počet obyvatel ČR k 1. 1. 2019 989 510 479

Počet cizinců k 1. 1. 2019 10 6 4

Počet obyvatel ČR s místem trvalého pobytu na úřední adrese OÚ 57 osob

Prosíme o zapůjčení dobo-
vých fotografií z Huštěno-
vic, do zamýšlené publika-
ce k 800. výročí obce, které 
oslavíme v roce 2020. 
Děkujeme
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FARNOST 

www.farhustenovice.webnode.com 

Vážení spoluobčané, milí přátelé.
Jsem rád, že Vás mohu oslovit  ještě ve  velikonoční době, 

kterou křesťané letos prožívají až do  9. června. To je ovšem 
ohraničení jenom liturgické. Poselství, které do světa proniklo, 
poselství o  Vzkříšeném Kristu, o  novém životě, o  naději, 
o  milosrdenství, odpuštění –  toto Poselství nemůže nebýt.  
Může, pokud mu to dovolíme, hojit nejhlubší prostory našeho 
nitra a stále uzdravovat ducha i duši malé i velké lidské rodiny. 

O slavném houslistovi Paganinim říkali jedni, že je podivín, 
jiní, že hraje jako anděl. Jednou večer hrál v  přeplněném sále. 
Mistr uchopil housle a začal v naprostém tichu hrát. Noty čtvrťové 
a osminové, tóny a půltóny, oktávy a  trylky jako by měly křídla  
a na pokyn jeho ruky létaly. Najednou posvátné vytržení publika 
přerušil cizorodý zvuk. Paganinimu praskla jedna struna. Dirigent 
se zarazil. Orchestr doprovázející houslistu utichl. Publikum 
oněmělo. Paganini ale nepřestal hrát. Díval se do partitury a dál 
na své housle spřádal kouzelné melodie. Za několik okamžiků mu 
ale praskla na houslích další struna. Dirigent se zastavil. Orchestr 
opět utichl. Paganini ale pokračoval. Jako by se nic nedělo, dál 
hrál překrásné melodie. Publikum si nevšimlo ničeho. Dokud 

s nepříjemným zavrzáním nepraskla třetí struna. Všichni zděšeně 
vykřikli: „Ach!“ Orchestr přestal hrát. Publikum zadrželo dech, 
ale Paganini pokračoval. Smyčec hbitě běhal po  jediné zbývající 
struně houslí a  vyluzoval nadpozemské tóny. Ani na  jedinou 
notičku se nezapomnělo. Orchestr se vzpamatoval a publikum bylo 
přímo nadšené. Paganini ke své slávě přidal další vavřín. Stal se 
symbolem člověka, který dokáže nemožné. 

Čím procházíš, co tě trápí, co zasahuje tvou pověst, tvou 
práci? Určitě není vše ztraceno. Určitě máš aspoň jednu 
strunu, takže můžeš hrát dál. Nauč se vidět, že ti život vždycky 
nechává aspoň jednu strunu. Strunu moudré vytrvalosti, onoho 
osvědčeného „zkusím to ještě jednou“. 

Život nikdy nepřetrhne všechny struny. A  nejlepší tóny 
zahraje vždycky ta zapomenutá struna - tvoje víra, vnitřní síla, 
tvoje naděje, ti, kdo tě mají rádi. To je také velikonoční rozměr 
života. 

Ze srdce každému z Vás přeji tuto Velikonoční víru, upřímně 
děkuji za vše, co děláte pro farnost a obec, a v modlitbě vyprošuji 
Boží požehnání.

P. Miroslav Suchomel, duchovní otec farnosti Huštěnovice

VELIKONOČNÍ ROZMĚR ŽIVOTA

Nebylo učiněno dost
a nikdy nebude
pro lásku
pro pravdu
pro spravedlnost
A nikdy dost pro lásku
Ona jde světem dál a dál
s průstřely na nohou na rukou i v srdci
aby všechny cesty k ní
všem byly zpřístupněny
Láska ukřižovaná
Vítězně zmrtvýchvstalá
Srdce zneklidněná uzdravující
pozdravením
POKOJ VÁM
/Mons. Josef Veselý, 
ze sbírky Ozvěny velikonoční/

V letošním roce slavíme 105. výročí od narození Ctihodné 
Matky Vojtěchy Hasmandové, která je rodačkou naší obce. Při 
této příležitosti se rozhodli příbuzní uctít její letošní jubileum 
zhotovením pamětní desky, která bude posvěcena a poté umís-
těna v kostele sv. Anny v Huštěnovicích. Při této příležitosti 
bude sloužena v neděli 19. května od 14 hodin mše svatá. Mši 
svatou bude celebrovat arcibiskup olomoucký a metropolita 
moravský J. E. Jan Graubner. 

Aleš Richtr

NEBYLO  UČINĚNO  DOST PAMĚTNÍ DESKA 
MATCE VOJTĚŠE HASMANDOVÉ

Matka Vojtěcha
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• Od neděle 24. 3. 2019 probíhá v kostele sv. Anny putovní výstava o Matce Vojtěše a potrvá až do května. 
• U příležitosti Noci kostelů proběhne 24. 5. 2019 v kostele sv. Anny koncert.  

Petra Valentová

Restaurátorské práce provedla brněnská firma Tabernákl spol. s r.o., pan Libor Urbánek, v celkové hodnotě 716.139 Kč, z toho 
dotace z Ministerstva kultury 400.000 Kč, dotace od obce 100.000 Kč. Částku 216.139 Kč složili farníci. /PV/

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ DVEŘE KOSTELA

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ VE FARNOSTI HUŠTĚNOVICE

P. Miroslav Suchomel světí nově zrestaurované boční dveře kostela sv. Anny. Vstupní dveře kostela sv. Anny

Mateřská škola v Huštěnovicích nově za-
řadila v letošním školním roce 2018/2019 
do svého vzdělávání pro starší děti krou-
žek „Angličtina hrou“ a „Zdravé pískání 
na flétničky“. 

Cílem kroužku angličtiny bylo obohatit 
děti hravou formou o jednoduchá slovíč-
ka - barvy, zvířátka, počítání do deseti, 
jednotlivé části těla, pozdravy. Seznamo-
vání probíhá zábavnou formou za pomoci 
říkadel, básní, písniček a her. Vycházíme 
především z potřeb a prožitků dětí, klade-
me důraz na to, aby je učení bavilo. Mu-

sím říci za naši třídu Mravenečků, že děti 
se rády učí a na kroužek se velmi těší. An-
gličtinou je provází panenka - maňásek 
Luci, která na děti mluví pouze anglicky 
a paní učitelka je její „překladatelka“.

Kroužek angličtiny se nám osvědčil 
a splnil to, co jsme od něj očekávali. Děti 
angličtina baví a naučí se základní slovíč-
ka, na která pak v základní škole v 1. třídě 
navážou.

Kristýna Novotná, učitelka 2. třídy MŠ 
a vedoucí kroužku “Hravá angličtina“  

ANGLIČTINA HROU A ZDRAVÉ PÍSKÁNÍ NA FLÉTNIČKY 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE.
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V mateřské škole v kroužku hry na flét-
nu pískáme pro zdraví a pro radost. Flét-
ničky jsou pro děti prvním nejjednoduš-
ším hudebním nástrojem, který pozitivně 
působí na správné dýchání, motoriku prs-
tů, zdraví dýchacího ústrojí, ale především 
se jeho prostřednictvím děti „kamarádí“ 
s hudbou. Taktéž v kroužku „Pískání pro 
zdraví“ probíhají všechny činnosti hravou 
formou s motivací, přiměřenou předškol-
nímu věku. S notami a pískáním se děti 
seznamují pomocí různých her a „noto-
vých kamarádů“.

Anna Loučková, učitelka 2. třídy MŠ 
a vedoucí kroužku „Pískání pro zdraví 
na flétny“

Každoročně se kolem Halloweena v naší školní družině pořá-
dá akce „Dýňování“. Nejinak tomu bylo i v tomto školním roce. 
Ve středu 24. září 2018, vybaveni dlabátky, dýněmi, různými 
ozdůbkami a dobrou náladou, se sešla spousta rodičů se svý-

PÍSKÁNÍ PRO ZDRAVÍ

DÝŇOVÁNÍ

mi dětmi v naší škole, aby si společně z obyčejné dýně vyrobili 
kouzelnou - Halloweenskou. Letos jsme tvořili skřítky. Všem se 
to moc povedlo a  hotové dýně vytvářely neobyčejně čarovnou  
atmosféru před budovou školy.
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V  letošním roce se naše škola rozhod-
la uspořádat adventní hudební pásmo 
v kostele svaté Anny v Huštěnovicích. 
Celé naše vystoupení zahájily děti z ma-
teřské školy s vánočními písněmi a ang-
lickou koledou. Adventní písně poté za-
hrála a zazpívala také Schola a Marenka, 
hosté našeho programu.  

Potom již nastoupily děti základní 
školy. Na úvod zahrál Honzík na kyta-
ru známou koledu „Pásli ovce valaši“, 
následovala Terezka s koledou „Rychle 
bratři“, dále Honzík, Oliver, Tobi, Jenda 
a Tom doprovodili na kytary vánoční pí-
seň „Dej Bůh štěstí tomu domu“. Po ní 
jsme si mohli poslechnout známé „Ne-

Ve čtvrtek 31. ledna proběhlo na naší škole školní kolo re-
citační soutěže. Celé dopoledne se neslo v příjemném duchu. 
Tento den se nejen recitovalo, ale také žáci dostávali  vysvědčení 
za první pololetí. Všechny děti se na soutěž pečlivě připravova-
ly. Recitovalo se ve třech kategoriích. Mimo soutěž recitovaly 
i děti z mateřské školy - předškoláci. Pro porotu, ve složení paní 
Krátká, Ulmanová, Hlavačková a Polášková, bylo velmi obtížné 

sem vám noviny“ v podání akordeonisty 
Jožinka. Simonka nám pak zahrála „Jak 
jsi krásné neviňátko“, následovala koleda 
„Štědrý večer nastal“ zahraná Zdendou, 
poté „Koleda, koleda Štěpáne“  v podání 
Julinky. Všechny ostatní děti doplnily hru 
sólistů o pěvecký doprovod a nádherné 
prostředí kostela se tak rozeznělo dětský-
mi hlásky a vytvořily adventní atmosféru, 
ve které se pak školáci i školkáčci přesu-
nuli před muzeum, kde si všichni s po-
mocí svých rodičů a paní učitelky zapálili 
svou adventní lucerničku na stromečku. 
Rozvěšené lucerničky vyzdobily prostor 
před naší školou a zpříjemňovaly nám 
celý adventní čas.

rozhodnout, kdo se stane vítězem. Z každé kategorie postoupili 
první dva do okrskového kola, kde 18. února reprezentovali naši 
školu. Domníváme se, že i letošní ročník soutěže se vydařil a že 
účastníci budou mít na co vzpomínat. My jim ještě jednou dě-
kujeme, že sebrali odvahu a pustili se do tak nesnadného úkolu, 
a samozřejmě znovu gratulujeme těm, kteří uspěli. 

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ V KOSTELE

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

0. kategorie - Julie Šobáňová a Kristýna 
Kulhavá, obě postupující, Pavel Šmíd 

1. kategorie - Jan Hruboš a Simona Kováří-
ková - postupující, Veronika Kročová 

2. kategorie -  Kristýna Blahová a Helena 
Musilová, obě postupující, Zdeněk Klapil

DĚTSKÝ KARNEVAL
Již tradičně proběhl v měsíci lednu také 
dětský karneval. Letošním tématem bylo 
„Bojíte se temnoty?“. První masky se za-
čaly objevovat kolem půl druhé a ve dvě 
hodiny byl sál již zcela zaplněn. Hemžilo 
se to tady piráty, princeznami, kostliv-
ci, duchy, jednorožci a spoustou dalších 
krásných a originálních masek. Kromě 
pestrého programu, který si připravilo 
Divadlo Zdeňka Štěpánka z Napajedel, 
čekalo na přítomné občerstvení, tento-
krát s ochutnávkou zdravých pochoutek 
připravených Sdružením rodičů Huš-
těnovice a také velmi bohatá tombola. 
Díky rodičům dětí a sponzorům - Pra-
žírna kávy, firma Seveza, Farao, manže-
lé Havalovi a FYTO Králík - se podařilo 
připravit sto třicet cen. Všem moc dě-
kujeme! Výtěžek z této akce bude použit 
na nadstandardní výukové a vzdělávací  
programy pro děti MŠ i ZŠ.
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5. února se uskutečnil v 1. třídě „Den otevřených dveří“. 
Na výuku se přišli podívat rodiče a prarodiče našich prvňáčků. 
Svým rodičům ukázali, jak se dovedou soustředit na výuku, jak 

15. února pokračoval náš tradiční projekt „Předškolička“, je-
hož cílem je usnadnit dětem přechod z mateřské školy do ško-
ly základní. První návštěva proběhla v duchu seznámení se  se  
školní  třídou,  spolužáky  a školním režimem. Děti si vyzkouše-

 Naše škola se v letošním roce poprvé zapojila do programu 
„Sportuj ve škole“, který zaštiťuje Asociace školních sportovních 
klubů ČR. Konkrétně jsme se přihlásili se zájmovým kroužkem 
„Pohybové hry“, do kterého chodí 20 žáků v rámci školní druži-
ny. Kroužek je pro děti zdarma a děti tak mají možnost zlepšit se 
v pohybové gramotnosti a získávají kladný vztah k pohybu. 

Zapojením do projektu jsme získali materiální podporu 
ve formě sportovních a technických pomůcek  a přístup k nej-
novějším metodikám výuky sportu mladších dětí.

Hodiny probíhají dle počasí buď v sále  kulturního domu, 
nebo na víceúčelovém hřišti v Olší. Na jaro budeme mít navíc 
k dispozici i nové hřiště za školou, které se právě dokončuje.  

Kroužek je u dětí velmi oblíbený, nejraději mají různé dru-
hy opičích a překážkových drah. V každé hodině procvičujeme 
prvky míčových sportů - nejpopulárnější je vybíjená, fotbal, vel-
mi oblíbený je i florbal, házená, basketbal a také gymnastika.

V jedné skupině cvičí děti ze všech ročníků, což přispívá 
k podpoře vzájemné pozitivní komunikace a sounáležitosti. 
Starší spolužáci ochotně podají ruku spolužákům mladším a na-
opak. Velmi důležitá je v těchto hodinách i sociální stránka, kdy 
se děti, především při hravých činnostech, učí přijímat úspěch 
a zároveň i zvládnout neúspěch. Děti přirozeně vnímají, že od-

počítají, píší, čtou, hlásí se a spolupracují se svými spolužáky. 
Rodiče tak mohli porovnat své děti s ostatními a určitě je po-
chválili za jejich půlroční školní výsledky.

ly, jako skuteční žáci, dvě hodiny výuky. Vypracovaly si pracovní 
list a vyrobily si pěknou valentýnku. Do zápisu  do  první  třídy  
nás  děti  navštíví  ještě dvakrát a na samotný zápis se budou 
zajisté těšit.

polední hodiny tělesné výchovy ve srovnání s běžnou vyučovací 
hodinou tělocviku mají volnější náplň i režim, a pohybu si tak 
užívají o to více.

Autorky článků - Zuzana Bazalová, Kateřina Hradilová, 
Vladimíra Šobáňová, Jitka Polášková a Jana Daňhelová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PŘEDŠKOLIČKA

SPORTUJ VE ŠKOLE

ZŠ HUŠTĚNOVICE - FLORBAL 

15. listopadu 2018 
- ČEPS CUP UHERSKÝ BROD - DÍVKY

Tým: Blahová Kristýna /G/, Bruštíková Sofie, 
Hanáková Eliška, Krajčová Alena, Malíková Šárka,  
Kročová Veronika.
Nově vytvořené družstvo dívek jelo poprvé 
reprezentovat huštěnovskou školu na  turnaj 
do  Uherského Brodu. Trénovaly pouze necelé 
dva měsíce, takže si to jely hlavně vyzkoušet a  užít 
atmosféru. Za  účast dostaly holky magnetky 
a brankářskou přilbu.
Huštěnovice - Komety 2:2 /Malíková, Bruštíková/
Huštěnovice - Boršice 1:2 /Malíková/
Huštěnovice  - Bánov  0:8, čtvrté místo.
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28. listopadu 2018 - ČEPS CUP KUNOVICE-KLUCI
Tým: Klapil Zdeněk, Bolf Tobiáš, Zemek Jan, Maňásek 
Tomáš, Krajča Tomáš, Ižvolt Oliver /G/, Hruboš Jan.
Základní skupina: Huštěnovice - Boršice 5:0, 
Huštěnovice - Draci 7:3, Huštěnovice - Větrníci 3:3, 
Huštěnovice - Velehrad 9:1. Obsadili jsme první místo 
ve skupině. O postup do kraje jsme hráli se Sportovní 
školou Uherské Hradiště, po  stavu 3:3 základní hrací 
doby jsme na nájezdy podlehli 3:4.
Se zlomenou psychikou jsme boj o třetí místo prohráli 
6:2, ale i tak bylo čtvrté místo z třinácti týmů pro naši 
malou školu velkým úspěchem. Klukům patří velký dík 
za bojovnost.

14. prosince 2018 -  O POHÁR STAROSTY OBCE 
SPYTIHNĚV - STARŠÍ ŽÁCI
Tým: Ižvolt Oliver /G/, Blahová Kristýna,  Malíková Šárka, 
Hruboš Jan, Zemek Jan, Materna Kryštof,  Maňásek Tomáš, 
Bolf Tobiáš, Krajča Tomáš, Klapil Zdeněk.
Turnaj se hrál na velkém hřišti 5+1, což je pro nás nevýhodou, 
protože jsme malá škola a máme málo dětí na střídání. Los 
nám přidělil jako prvního soupeře Kudlovice. Po vyrovnaném 
zápase se štěstí přiklonilo k týmu soupeře a prohráli jsme 1:0. 
Ve druhém zápase nás čekal Spytihněv B, ve kterém jsme díky 
hattricku Zdendy Klapila vedli 3:0 a na 4:0 pojistil vítězství 
Honza Zemek. Třetí zápas nás čekaly Napajedla B, které jsme 
suverénně porazili 4:0  /Zemek Jan 2, Klapil Zdeněk 2/.
O třetí místo nás vyzval Spytihněv A. Byl to vyrovnaný zápas, 
který jsme vyhráli 2:1  /Klapil Zdeněk, Zemek Jan/.
Výbornou obranu tvořilo duo Krajča Tomáš a  Materna 
Kryštof, poslední minutu vychytal všechny střely soupeře 
náš brankář Ižvolt Oliver. Radost byla veliká a došlo i na slzy 
štěstí.

12. prosince 2018 - VÁNOČNÍ TURNAJ V HALENKOVICÍCH - MLADŠÍ ŽÁCI
Tým A: Materna Kryštof /G/, Maňásek Tomáš, Malíková Šárka, Hruboš Jan.
Huštěnovice -  Kudlovice 4:0, Huštěnovice - Luhačovice 0:3, Huštěnovice - Halenkovice Ananas 3:0, Huštěnovice 
- Slovácko 3:0. Z jedenácti  týmů obsadil Tým A krásné třetí  místo!
Tým B: Bolf Matyáš /G/,  Maňásek Ondřej, Šobáňová Julie, Zemek Vojtěch.
Huštěnovice - Kudlovice 1:0, Huštěnovice - Halenkovice Kapitáni 0:3, Huštěnovice - Halenkovice Lentilky 0:0, 
Huštěnovice - Halenkovice Juventus 0:1. Tým B obsadil osmé místo.  Děti byly nadšené a celý turnaj si užily.
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DĚTSKÝ 
FOLKLORNÍ 

SOUBOR 
MARENKA 

Tak jako roky předešlé, tak 
i  v  letošním školním roce 
tanečníci z huštěnovské Marenky 
pilně trénují a  učí se novým 
tanečním krokům, choreografiím 
i  písničkám. Všichni spolu 
tvoří skvělou partu, a  tak není 
nouze o  zábavu a  veselí. Určitě 
se můžete těšit na  brzké setkání 
s  nimi a  jejich premiérové 
vystoupení při příležitosti Dne 
matek v kulturním domě  v neděli 
12. května.

Mgr. Martina Sedlářová, 
vedoucí DFS Marenka 

Huštěnovice

17. února 2019 - BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
Na  pozvání trenéra FBC Slovácko  pana Juráska jsme se zúčastnili florbalového turnaje v  Bystřici pod Hostýnem. 
Z naší školy bylo vybráno šest dětí /Maňásek Tomáš, Klapil Zdeněk, Zemek Jan,  Hruboš Jan, Krajča Tomáš,  Materna 
Kryštof/, které posílily tým Halenkovice Yellow. Hrálo se 5+1, dvakrát deset minut. Skupinu jsme vyhráli s výsledky: 
Halenkovice Yellow - Včelín B 6:0, Halenkovice Yellow - Luhačovice 6:1, Halenkovice Yellow - Tovačov 6:0. Ve čtvrtfinále 
jsme porazili Zlín 2:0. V semifinále nás porazil Včelín A 5:2. A v boji o třetí místo jsme podlehli Včelínu B 3:1. Výsledné 
čtvrté místo.
Kluci hráli nadoraz, předvedli rychlý florbal plný krásných přihrávek s nádherným zakončením. Nejlepším střelcem 
celého turnaje byl náš Honza Zemek s třinácti brankami. Turnaj jsme odehráli se skóre 23:9 v náš prospěch a dostali 
jsme pochvalu od trenéra FBC Slovácka. 

Zdeněk Klapil st., trenér 
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SLOVÁCKÝ VOLIČ VE STŘEHU

„Volby jsou na  pohled docela obyčejná věc, kdy zaplaven je 
venkov agitátory, novinami, letáky, kdy se utlouká rozum voličů 
papírem, šlágry, lžemi, frázemi, fintami, kdy horečka přeleje se 
do mas.“ /Slovácká domovina ze 17. 10. 1925/

První Československá republika se v regionu střední Evropy 
stala postupem doby jediným státem, ve  kterém se po  téměř 
dvacet let udržel systém liberální parlamentní demokracie. 
Správu nad Maďarskem, Rakouskem, Polskem, Jugoslávií 
a  Německem převzaly ve  20.  a  30.  letech vlády autoritářské 
nebo diktátorské.  Postavení ve veřejném životě první republiky 
si tak vybudovaly politické strany od  levice k pravici a vztahy 
ve  společnosti byly jejich působením značně zpolitizované. 
Na  soupeření politických stran na  Slovácku v  meziválečné 
republice se dnes s nadhledem několika desetiletí podíváme.

Slovácko patřilo do XIII. volebního kraje a každá z velkých 
českých stran zde měla okruh stálých i potenciálních příznivců, 
a  tudíž i  důvod k  agitaci. Nejlepších volebních výsledků zde 
dosahovali lidovci a  agrárníci, v  Uh. Hradišti sbírali hlasy 
národní demokraté, na  průmyslovějším Hodonínsku také 
strany levicové – sociální demokraté, národní socialisté 
a komunisté. Každá strana měla svůj regionální novinový titul 
a na jeho stránkách na sobě strany nenechaly nit suchou, zvláště 
v předvolebním období. Hradišťský kronikář nám zanechal svoje 
mínění: „Politické rozdíly v obyvatelstvu uplatňují se především 
v  období voleb, kdy agitace jednotlivých stran nabývá často 
ostrých forem.“

Boj o  slovácké venkovské voliče na  stránkách regionálních 
listů byl opravdu velmi urputný, často nečestný a  občas 
vzbuzující pousmání nad důmyslem jednotlivých redaktorů. 
Snahu agrární strany o  sjednocení všech zemědělců např. 
parodují lidovecké Slovácké noviny kouzelnou větou: „Kdo má 
půdu aspoň v květináči, je zemědělec a patří do Domoviny“ /tzn. 
k agrárníkům/. Jinde se zase píše, že pozemkový úřad /v moci této 
strany/ je „peleší neřesti.“  Agrárnické letáky jsou „papírovým 
hnojivem“ a ze zkušeností se členy této strany používají lidovci 
úsloví: „Lže jako domovinář.“ Zleva se zase jejich směrem ozývá 
úderné: „Sedlákovi dvorec, chalupníkovi korec – dělníkovi dva 
metry na hrob.“  

Konkurenční strany jsou obecně redaktory označovány 
jako „vzbuzující útrpnost“ nebo „nejsilnější v  poslancích, ale 
nejslabší ve  voličích.“ Některé by po  volbách mohly „zmizet 
jak plevel při fukarování.“ Národní socialisté proslulí aférami 
na  nejvyšší úrovni jsou pokáráni: „Ja, bratři, čas k  práci pro 
lid jste promarnili a  utopili v  benzinu, špiritusu a  jiných 
ostudách.“ Straníci z  jiného tábora se o  sobě snadno dozvědí, 
že „hospodařili ve státě od tisíci ke stu“ nebo dělají destrukční 
politiku, která „slibuje ráj – po smrti.“ Nit suchá nezůstane ani 
na  slovutném Jiřím Stříbrném, oslovovaném familiérně Jirka, 
a jeho straně přezděné na Ligu šejdrem, ve které lze údajně najít 
„všecko – Stříbrňáky, fašisty, footbalisty, potulné muzikanty, 
odpadky kdekoliv sebrané.“

Vůbec přitom nevadí, že strany spolu většinu času vládnou 
v  koalici. Novinář komunistického, tedy opozičního obdeníku 
Slovácko píše: „Začíná povolovat ten zázračný klih, kterým 
až dosud byla koalice slepena.“ Mezi stranami je „jako mezi 
manželi před rozvodem. Každá strana by nejraději byla venku, 
aby mohla zahájit volební kampaň a  do  ostatních bušiti.“ 

V textu tohoto novináře se skrývá celkem prozřetelná představa 
nadcházejícího volebního klání: „Každá koaliční strana si 
přiveze na volební schůze zásluh plné fůry. Už dnes jedna druhé 
ty zásluhy upírá a  sobě přisvojuje. /…/ Bude to opravdový 
karneval, v němž půjdou ověšeny těmi zásluhami jako maškary 
a jedna na druhou budou vyplazovat jazyky, navzájem se budou 
obviňovat, sesměšňovat a odhalovat.“

K politickému koloritu na všech úrovních patřily i různé aféry 
či nezvyklé události, jež se týkaly jednotlivých politiků. Na konci 
listopadu 1922 se v Uh. Hradišti např. konala župní konference 
národní demokracie, jež svou účastí poctil i předseda strany K. 
Kramář. Z  návštěvy si však neodvezl dobrý dojem, před jeho 
projevem totiž vzplanula „hádka, která se proměnila v  pustou 
vřavu. Řeč dr. Kramáře byla tím znemožněna.“ Věc měla soudní 
dohru, Kramář však nakonec velkomyslně upustil od  stíhání 
původce celé události. 

Před parlamentními volbami v  r. 1925 se v  Domaníně 
odehrálo jiné extempore, jehož hlavní postavou byl budoucí 
poslanec za  KSČ. Z  hlášení okresního hejtmana víme, že 
jmenovaný přijel na agrárnickou schůzi, kde se počal domáhat 
oběda hovoře o  neochotě mu poskytnout pohoštění jako 
o teroru, načež byl s výkřiky, že není na Hané, ale na Slovácku, 
po kratší potyčce pětistovkou domovinářů i se svými jedenácti 
soudruhy ze schůze vyprovozen.

Na  předvolebních schůzích často nebylo o  dramata nouze. 
Jelikož byly ze své podstaty otevřené veřejnosti, nebylo proto 
velkým problémem masovou účastí vlastních sympatizantů 
znemožnit shromáždění cizí strany. Až přivolaný okresní komisař 
musel např. urovnávat situaci na  schůzi sociálních demokratů 
v Hodoníně 19. května 1925, kterou narušili příznivci komunistů 
a národních socialistů. Celkem bez problému bylo uposlechnuto 
jeho příkazů k ukončení akce, žádost o pětiminutové vystoupení 
jednoho řečníka z každé strany komisař pro vstřícnost účastníků 
odsouhlasil.

Hodonínský kronikář zaznamenal ale také případ 
z 11. listopadu, kdy radikální dělníci dvě hodiny před oficiálním 
zahájením obsadili sál pronajatý sociálními demokraty. Těm tak 
byla znemožněna důvěrná porada, kterou měli naplánovánu před 
veřejnou schůzí. Na truc proto nechali v sále zhasnout, prý kvůli 
úspoře elektřiny. Dělníci však na svých místech zůstali za svitu 
svíček, jež poskytl hostinský. Po  hodině organizátoři schůzi 
zahájili s  plánem brzkého fingovaného ukončení, po  němž by 
pokračovali už jen se svými sympatizanty. Plán však neprovedli 
nejlépe, úmysl byl prozrazen a  kom. stoupenci bouřlivým 
chováním nedovolili než celou akci rozpustit.

Celou předvolební agitaci bedlivě pozorovala státní správa 
v  podobě okresních úřadů, a  to svými úřednickými silami 
a  četníky. Zajímavou skutečností je, že četnická velitelství 
přikazovala svým podřízeným při šetření užívat velmi opatrný 
postup. V dochovaném nařízení hodonínského okr. četnického 
velitelství z  13.  února 1926 se píše: „Způsobem taktním 
a nenápadným hleděti potřebná data získati.“ Dalo se tak učinit 
např. vysláním hlídky jako dozoru nad veřejným pořádkem, 
ale také způsobem, který se dá nejmírněji ohodnotit jako 
pragmatický, a  sice „nějakého spolehlivého a  důvěryhodného 
účastníka schůze si opatřiti.“ 
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Buď jak buď, na  konci 20.  let se volební horečka poněkud 
zmírnila. „Nebylo nikde pozorovati, že by se byly barvou nebo 
vápnem na vrata a na domy neb stromy psaly výzvy k volení té 
neb oné kandidátky. /…/ Byly jen vylepovány a  rozhazovány 
bezzávadné a  dosti vkusné letáčky.“ Klidné atmosféry si 
na Slovácku mohl roku 1929 užít např. M. Hruban nebo sám V. 
Klofáč. A tak se rozlučme v tomto převážně nevážném ohlédnutí 
za naší historií ještě jedním kouzelným prohlášením:

Není náhodou, že právě v tomto období se můžeme se-
tkat s různými vzpomínkovými akcemi, týkajících se Čer-
veného kříže. K měsíci únoru roku 1919 se datuje vznik 
této dobrovolnické organizace, kdy tehdejší prezident  
T. G. Masaryk udělil souhlas se založením národní spo-
lečnosti Červeného kříže v republice. Předsedkyní se stala 
Alice Masaryková, prezidentova dcera.

Červený kříž působil 
na našem území již čtyři-
cet let před tímto datem, 
ale teprve vznik republiky 
umožnil uznání Červené-
ho kříže jako samostatné 
národní společnosti, kte-
rá měla velké povědomí 
mezi veřejností.

V  roce 1920 byl Čes-
koslovenský červený kříž 
uznán Ženevským mezi-
národním výborem a byl 
přijat do Ligy společností 
červeného kříže. O  rok 
později Alice Masaryko-
vá založila dorost ČSČK, 
z jehož řad vzniklo po se-
dmdesáti letech mládež-
nické hnutí ČSČK.

V  dnešní době má 
náš Český červený kříž 
kolem dvaceti tisíc členů 
soustředěných do  sedm-
desáti tří oblastních spol-
ků. Tyto spolky sestávají 
z místních skupin ČČK, kterých je v našem uherskohradi-
šťském oblastním spolku jedenáct.

Mezi nejdůležitější aktivity, kterými se Červený kříž 
vyznačuje, patří hlavně osvětová a  školící činnost o  po-
skytování první pomoci. Důležité je také zajišťování první 
pomoci při různých akcích.

Další oblastí je pomoc sociální a psychosociální, šíření 
znalostí o Ženevských konvencích. Nemalou úlohu sehrá-
vá Červený kříž v pomoci při pátrání po pohřešovaných 
osobách ve válečných oblastech či při přírodních pohro-
mách.

„Volby nejsou hospodskou rvačkou, ani legrací. Proto 
výsledky voleb nedají se odčinit ani modrou boulí, napravením 
cti u  okresního soudu či poklepáním na  otřesenou bránici. /…/ 
Volič u volby, to je jako hospodář v podzimku. Přehlíží, co sklidil, 
a opatrně, prozíravě a s napětím všech sil činí přípravy pro příští 
hospodářství.“ /Slovácká domovina, 26. 9. 1925/

Mgr. Jakub Veselý

Větší oblastní spolky mají možnost zajišťovat rekondič-
ní pobyty seniorů a zdravotně postižených dětí. Opodstat-
něnou činností je také publikační a ediční práce zaměřená 
na první pomoc. V případě katastrof a mimořádných udá-
lostí se vedle profesionálních jednotek záchranných sborů 
uplatňují speciálně vycvičené jednotky dobrovolníků pro 
poskytování první pomoci. To jsou členové humanitár-

ních jednotek, které jsou 
organizovány pod hlavič-
kou Červeného kříže.

Velkou úlohu ve spo-
lečnosti zajišťuje ČČK 
při oceňování bezpří-
spěvkových dárců krve. 
Této nejdražší tekutiny 
nebude nikdy dostatek, 
a  proto lidem, kteří jsou 
ochotni se o  ni rozdělit 
s potřebnými, je třeba dát 
najevo poděkování.

Na  republikové úrov-
ni se toto výročí připomí-
ná několika akcemi. Patří 
mezi ně Reprezentační 
ples ČČK, který se usku-
tečnil 8.  února v  Praze 
na  Žofíně. Slavnostní 
shromáždění ke  100. 
výročí založení ČSČK 
proběhne opět na  Žofí-
ně 7.  května. K  této vý-
znamné události bude 
vydána jak pamětní stří-

brná mince, tak i publikace Století s Červeným křížem.
V  našich místních podmínkách přispíváme k  šíření 

osvěty každoročně při pořádání školení první pomoci. 
Těší nás, že o tuto činnost mají zájem hlavně děti, které si 
získáváním vědomostí o poskytování první pomoci dove-
dou poradit při nenadálých, život ohrožujících situacích.

Když své zkušenosti předáme mladé generaci, která je 
bude ochotná přijímat, nemusíme se obávat o  svou bu-
doucnost.

Ludmila Smýkalová, předsedkyně MS ČČK

ROK 2019 - 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE
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Mám radost z velkého zájmu u dětí, zúčastnilo se jich třicet dva. Aktivně se zapojovaly do všech činností, ať to byly znalosti 
z anatomie, obvazové techniky či kardiopulmonální resuscitace. Těším se, že se příští rok opět setkáme a své znalosti dále prohloubíme.

V případě školení dospělých jsem hodně zklamaná. Téměř 
by se dalo říct nezájem našich spoluobčanů o tuto akci. Zřejmě 
si málokdo uvědomuje, že neposkytnutí první pomoci je 
posuzováno jako trestný čin.

V dnešní hektické době není nouze o zranění nebo dopravní 
nehody a mě udivuje,  kolik  lidí si věří, že by si v takové situaci 
umělo poradit. Také rodiče by během školení našli odpověď 
na některé otázky, jak se zachovat při dosti častých úrazech dětí, 
např. vyražený dech, zapadnutí jazyka nebo bodnutí hmyzem při 
pití různých nápojů, apod.

Manželé Mojžíšovi, kteří přednášeli, mají mnoho osobních 
zkušeností a o první pomoci dovedou odborně a přitom poutavě 
povídat.

Děkuji těm, kteří přišli a ostatním vzkazuji, že i přes jejich 
momentální nezájem budeme v podobných akcích pokračovat 
a doufat, že třeba příště přijde zájemců více.

Ludmila Smýkalová, předsedkyně MS ČČK

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI PRO DĚTI 

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI PRO DOSPĚLÉ
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TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA sv. HEDVIKY

Charita Uherské Hradiště by Vás ráda touto cestou informovala o vzniku nové sociální služby, která zajišťuje 
pomoc v sociální péči všem občanům, kteří v domácím prostředí pečují o své blízké a v této péči potřebují 
zastoupit a od péče si odpočinout.

 Ptáte se, co zajišťujeme?

▷ Podporu a pomoc
▷ Odlehčení v každodenní sociální péči
▷  Časový prostor nejen na odpočinek, ale i k vyřízení si osobních záležitostí, např. na úřadech, návštěva 

lékaře apod.
 

 Komu?

▷  Občanům se sníženou soběstačností z  důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného 
postižení od 19 let do vysokého seniorského věku. 

▷ Služba nemůže být ovšem poskytována soběstačným lidem a nenahrazuje odbornou zdravotnickou péči.
 

 Kde?

▷  Působíme v  rámci okresu Uherské Hradiště. Tuto sociální péči zajišťují kvalifikovaní pracovníci 
Terénní odlehčovací služby sv. Hedviky zřízené Charitou Uherské Hradiště. Bližší informace 
o možnostech a rozsahu tohoto druhu péče Vám sdělí vedoucí nebo sociální pracovník na tel. číslech 
723 702 153 nebo 731 680 347 nebo webových stránkách Charity Uherské Hradiště.

▷ Pevně věříme, že s péčí budete spokojeni a rádi využijete nabízených možností.

Jaro je tady, cvičení maminek s dětmi se tedy přesouvá jako 
každý rok z kulturního domu na fotbalové hřiště v Huštěnovicích. 
Lekce probíhají každou středu odpoledne od 17 hodin a každý 
čtvrtek dopoledne od  9.30 hodin. Přijďte si zacvičit spolu 
se svými dětmi. Potřebujete jen sportovní oblečení, obuv 
a podložku a vaše děti něco na zub. Aktuality a fotografie z lekcí 
najdete na facebooku Cvičení s Monikou. 

Návštěvníci letošního dětského karnevalu si mohli kromě 
tradičních pochutin a  nápojů koupit také domácí dobroty, 
vyrobené místními rodiči. Tohoto zpestření se ujali členové 
Sdružení rodičů v  Huštěnovicích. V  nabídce byly medové 
kuličky, perníčky, levandulové sušenky, tyčinky nebo domácí 
sirupy. Většina občerstvení byla podávána v  papírových nebo 
kompostovatelných obalech a  kelímcích, které šetří přírodu. 
O sortiment byl velký zájem a všem rodičům, kteří se do  této 
akce zapojili, patří velký dík.

Veškerý zisk z  prodeje domácích zákusků a  nápojů, který 
činil 1.144 Kč, byl poté předán paní ředitelce ZŠ Huštěnovice. 

Monika Kopčilová

CVIČENÍ S MONIKOU

DOMÁCÍ OBČERSTVENÍ NA DĚTSKÉM KARNEVALU
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V  říjnu jsme se začali setkávat s  několika podobně 
smýšlejícími rodinami a  vytvořili jsme skupinu malých 
myslivečků, kterou jsme si pro sebe pojmenovali Robátka, podle 
hajného ze známého večerníčku. Tuto skupinku jsme založili 
na  základě akce Českomoravské myslivecké jednoty pro malé 
myslivečky – Malý adept myslivosti. S několika dětmi, místními 
i  z  okolí, jsme se do  této krásné akce zapojili. V  průběhu se 
přidaly i další děti a nyní jich do skupinky chodí celkem dvanáct, 
což umožňuje věnovat se dětem individuálně dle jejich potřeb 
a zároveň tak tvoříme malé společenství pro hry v přírodě.

Děti od ČMMJ obdržely odznáček malého adepta myslivosti 
a  deníček, do  kterého si jednotlivá setkání zapisují. Nyní se 
snažíme získat bronzový odznak. Po jeho absolvování budeme, 
doufejme, pokračovat a  pokusíme se získat i  odznak stříbrný 
a zlatý. Pro získání bronzového odznaku je potřeba, aby se děti 
orientovaly v základních mysliveckých oblastech.

V naší skupině jsou děti převážně ve školkovém věku, proto 

se setkáváme i s rodiči a z našich setkání se stala příjemná nedělní 
rodinná událost. Děti se na každém setkání dozví něco nového 
o  zvěři a  rostlinách, o  loveckých plemenech psů, o  výkonu 
práva myslivosti, či o  mysliveckých tradicích. Plníme zábavné 
úkoly a zejména vyrážíme na delší procházku do přírody v okolí 
Huštěnovic. Pro děti jsme připravili i  mimořádnou vánoční 
akci „Po stopě zlatého prasátka“, kdy děti vyráběly jedlé vánoční 
ozdoby pro zvířátka, které jsme jim pak pověsili na stromeček. 
Poté následovalo stopování zlatého prasátka, jehož zlaté stopy 
děti přivedly až k vánočnímu pokladu. V předjaří jsme se pustili 
do  vyrábění a  zavěšování budek pro ptáky, protože i  u  nás 
dochází ke  snižování populace zpěvných ptáků. Věříme, že si 
naše budky ptáčci najdou a pomohou jim v jarním hnízdění. 

Společně se členy Mysliveckého spolku Huštěnovice - Sušice  
jsme uspořádali akci Ukliďme Huštěnovice a zapojili jsme se tak 
do ochrany a péče o naše životní prostředí a okolní přírodu. 

Hana a Milan Dvořáčkovi

MYSLIVCŮM ROSTE MYSLIVECKÁ OMLADINA

Odpočinek členů Mysliveckého spolku Huštěnovice - Sušice při podzimním honu a na střelnici Salaš. 
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UKLIDILI JSME HUŠTĚNOVICE

V  sobotu 30.  března proběhl úklid okolí naší obce. Mnozí 
z  nás by se divili a  mnozí z  nás bychom se mohli stydět, co 
všechno se v  přírodě nachází. Šedesát dobrovolníků, z  toho 
polovina děti, společnými silami vysbírali v  okolí obce 120 
pytlů s  odpadky, 50 pneumatik, několik starých spotřebičů, 
dětský bidet, boty a  spoustu dalšího odpadu. Odpadu, který 
patří do sběrných dvorů, do kontejnerů, kterých máme v obci 
dostatek. 

Dobrovolníci byli rozděleni do  šesti skupin, prošli 24 km 
cest, příkopů, břehů a remízků. 

Po návratu z terénu pro všechny bylo připraveno občerstvení 
a pro děti zábavně poučný program. Každý z nich si pomaloval 
papírový kelímek na pití, nabatikoval látkový sáček na potraviny. 
Ale také se učily děti třídit různé druhy odpadu. Že se zúčastnily 
úklidu obce, to jim bude připomínat odznak.

VŠEM DĚTEM, VŠEM DOSPĚLÝM, ORGANIZÁTORŮM 
- MYSLIVECKÉMU SPOLKU, MLADÝM MYSLIVEČKŮM 
A PANU STAROSTOVI - PATŘÍ OBROVSKÉ DĚKUJEME.

Martin Richtr
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STRÝC SLÁVA  VZPOMÍNÁ 

Staříček Fabián Hastík byl rodák z Babic /1881-1968/. To byl 
můj opatrovník, s tým sem nachodíl mnohé kilometry po našéj 
krásnéj dědině, aj dál. Když Fabiš řekl, pojedeme do koupelou, 
tak se jelo do Napajedel do lázní. 

Když se stařík dobře vyspali, 
dali si ráno sklénku jabčáku 
a  potom řekli, Slávo, nebyla by 
eště jedna? Toš byla. Vezni šlauch 
a  nahni staříkovi. Ale stejně už 
neměli na  to chuť. V  šedesátých 
rokoch se nedělalo víno, jedině 
jabčák. Otec Josef Maňásek /1923-
1991/ zavelél - poďme co sme 
trochu chlapi. Toš tento pytel 
s  jabkama ty, toto Jožka. A  kde 
máme Pavla? Pavel býl nejstarší 
bratr, ten měl už galánky.

Chodili sme humnama 
presovat jabka ke  Chvílom 
do  přístodůlku.  Uprostřed býl 
pres, třímetrové bidlo a  chodili 
sme furt dokola. Strýček Chvíla František to byli krásný člověk. 
A  jaké měli hrušky červenky! Eště spomínám, jak sme kradli 
druhým súsedom střešně. Ale súsed Matúš Varmuža měl takovú 
palicu, že podruhéj nás přešla chuť na střešně. 

Eště ke staříkovi Fabišovi. Oni byli v první světové válce a měli 
čistý průstřel plíc a  byli v  ruském zajetí. Bylo před poledním 
a  moja maminka mně říká, běž pro Fabiša. A  kde ho najdu? 
No, buď je u Chachara, to býl kostelník Navrátil, nebo u Zigmy 

Hrně, ten bývál v  Moravní ulici. 
Hrajú haléřového mariáša nebo 
taroky. Třetí do  karet býl strýc 
Kolařík, ten bývali naproti kostela. 
Dalo mě přemlúvání staříka dostat 
dóm. A  teď bysme si mohli dat 
eště pěsničku. Toto byla oblíbená 
staříkova.

„Poslyšte přátelé smutnú 
novinu, že se švec oběsil 
na  hrachovinu. Ševcová povídá, 
to nemože byt, ten mosí za plotem 
jak sviňa hnit. Na  hrob mu 
nedáme žádné květiny, protože 
probírál sviňám štětiny. Křížek mu 
nedáme, néni ho hoden, protože 
spravovál krbce od hoven.“

Staříci se napili jabčáku a  pokračovali dál v  téj krásnéj 
mariášovéj hře. Poledně, nepoledně, hrálo se dál. 

Přístodůlek - presovňa
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Tak jako každý rok, tak i loňský, se v Huštěnovicích konaly 
Kateřinské hody s právem. Je pátek a přípravy vrcholí - dochys-
tat sál a naposledy odzkoušet pásmo. Zítra si každá děvčica ob-
leče svůj nejkrásnější fěrtůšek a každý šohaj krásně nažehlenou 
dudovicu. Jak už je v Huštěnovicích zvykem, celá chasa se sejde 
v sobotu před hospodou, seřadí a jde pro stárky. Do kroku nám 
hraje dechová hudba Boršičanka. Jako první jdeme pro stárky. 
Mladšího Marka Silného a staršího Jakuba Kadlčka. Poté si stár-
ci dojdou pro své stárkyně, mladší Annu Smětákovou a starší 
Kristýnu Vaculíkovou. Před každým domem všech čtyř stár-
ků se tančí sólo. U každého domu se podává malé občerstvení 
v podobě zákusků, koláčků, slivovice a dobrého vína. Když jsme 
všichni, jdeme k obecnímu úřadu. Tady nám pan starosta po-
volil hodové veselí. Před obecním úřadem se tančí sólo se sta-
rostou, místostarostkou a  zastupiteli obce, 
děcka ze souboru Marenka předvedou, co 
se naučila, a chasa zatančí kousek pásma, 
aby lidem ukázala, na co se můžou těšit 
na večerní zábavě. Loni byly hody výroční 
a to už 95. Byli jsme také pozvaní staros-
tou na setkání bývalých stárků. Tím naše 
povinnosti nekončí. Chasa se sejde před 
kostelem, aby nám pan farář Antonín Ba-
chan posvětil právo. Potom už jen rychle 
na večeři a začíná zábava. Při cimbálové 
muzice Harafica odtančíme pásmo. I když 
jsme byli trochu nervózní, tak se to poved-
lo a byli jsme rádi, že se všem líbilo. Ná-
sledovaly karičky, verbuňk, sóla a sobota 
byla u konce. V neděli ráno kluci obchází 
celou obec od domu k domu a ukazují 
práva. Na nedělní zábavě sice není už tolik 
lidí, ale o zábavu je postaráno. Necháme si 
zahrát například hojačky nebo šátečkovou. 

Jménem všech stárků bych ráda po-
děkovala v první řadě celé chase, která 

se vším pomáhala. Jsme úžasný kolektiv. Rodičům děkujeme, 
že nám dovolili, abychom mohli stárkovat, a k hodům nás vy-
pravili, zastupitelům obce v čele s panem starostou a také všem 
sponzorům. Dále bych ráda poděkovala paní Vaverkové za chys-
tání krojů a vázání šátků. Panu Havlíkovi za výbornou večeři 
pro muziku, kterou připravuje už třicátý osmý rok. Také všem 
ostatním, kteří se na přípravách a chodu hodů podíleli. Dámám 
v šatně, pánům u prodeje vstupenek a úžasné skupině lidí v bu-
fetu. Všem ještě jednou veliké díky. Z mého pohledu si troufám 
říct, že se loňské hody povedly, ale to musí posoudit každý sám. 
Děkuji, že jsem mohla stárkovat a už se nemůžu dočkat hodů 
letošních.

ANNA SMĚTÁKOVÁ, mladší stárka

HODY, MILÉ HODY, UŽ JSEM DOHODOVAL

DĚKUJEME ZA SPONZORSKÉ DARY DO TOMBOLY

Nadace SYNOT, Agroprojekta, spol.s r.o., – Jiří Ondruš, Antonín Adamík, Continental Barum s.r.o., Otrokovice, Ing. Pavel Čechmánek, 
Bohdana Borovičková, CM Pentla, Ing. Josef Slezák, Fatra, a.s., Napajedla, Dankr, s.r.o., Zlín, VEGA centrum Velehrad, FYTO Králík, 
s.r.o., Kadeřnické studio M-Styl Huštěnovice, Kosmetické služby – Jana Ošívková, COFFEESPOT Huštěnovice, Rodina Šimova, MEKS 
Červenák s.r.o., rodina Adamčíkova, Coop Huštěnovice, František Silný, Poex, a.s. Velké Meziříčí, Antonín  Ondruch, Svatební salon 
Princess, Stavebniny Kodrla s.r.o., Seveza s.r.o., Sukov s.r.o. Huštěnovice, Hamé a.s. Babice, Obec Huštěnovice, Košíkářství Špalková, 
Autobeta s.r.o. Huštěnovice, rodina Šimoníkova, HOPE SPORT s.r.o. Uh. Hradiště, Hasiči Huštěnovice, Imperial media s.r.o. Uh. 
Hradiště, Kofola a.s., Kola Číhal, Plavecká škola UH, Restaurace u Vaverků, Zahrádkářské potřeby St. Město, Muzeum Huštěnovice, 
Kosmetika Pavlína Daňková, Petr Kučera, Svijany a.s., Ulman Rostislav, Autoškola Red Horse, rodina Gajdošíkova, Autoservis 
Kalina, Jana Václavíková, GD DESIGN s.r.o., rodina Hrubošova, Nehtové studio Klaudie, B studio Monika Bartošková, Živá voda 
Modrá, Vajdík Radek – prodej řeziva, Víno Blatel, a.s., Kovosteel Recycling, s.r.o., Česnekový ráj.cz, Ing. Kamil Psotka, MO KDU-
ČSL Staré Město, Vinařství Soviš, Přátelé folkloru z Hostějova, Region Slovácko, CM Bálešáci, CM Harafica, Potraviny Hráčková, 
rodina Machova, Jolanda, Milan Hrabinec - barvy, laky, drogerie, rodina Petruchova, rodina Gabrielova, Antonie a Jan Vaculíkovi 
z Hostějova, RAY Service, a.s., Vinařství Šoustek, Stavtrans, s.r.o., Bar, který neexistuje, Jarošovský pivovar, Stapak, s.r.o., rodina 
Sojákova, Saltic, s.r.o.
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Anna Smětáková a Kristýna Vaculíková 

Přípitek místostarostky a starosty se stárky

Chasa před domem mladší stárky

Starosta Aleš Richtr se starší stárkou

Stárci se svými rodiči

Chasa v kostele sv. Anny

Sólo před obecním úřadem 
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SETKÁNÍ STÁRKŮ U PŘÍLEŽITOSTI 95. VÝROČÍ KATEŘINSKÝCH HODŮ S PRÁVEM

V čele se stárky starosta Aleš Richtr a místostarostka Vladimíra 
Šobáňová

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek s manželi Býčkovými  a Stani-
slavem Tománkem
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI Z LOŇSKÉHO ROKU
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