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OBECNÍ ÚŘAD

U starosty
nad šálkem kávy

šest křížů, jedna socha a jedna pamětní deska, která je
umístěna na rodinném domku. Pomník, socha a kříže
byly v loňském roce vzaty do majetku obce a je vypracován plán jejich obnovy. V letošním roce přichází v úvahu
oprava pomníku padlým na hřbitově, kříže před hřbitovem a sochy sv. Jana Nepomuckého na návsi. Postupně
v rozsahu dalších dvou let bude prováděna oprava zbývajících dvou křížů. Až přijde řada na Vámi dotazovaný
kříž v areálu ZD, doporučuji řešit toto komplexně, tedy
i s možností jeho přemístění. O tom ale nebudeme rozhodovat my. Je zde otázka - je uváděn jako bod na mapách atd. V každém případě s opravou se počítá.
Začala GO kulturního domu. Můžete sdělit něco
bližšího? Je např. počítané s bezbariérovým přístupem
z vestibulu do sálu?
Oprava Kulturního domu Huštěnovice byla započata
v polovině března tohoto roku. K dnešnímu dni byla odstraněna původní podlaha, která byla ve velmi špatném
stavu. Byl dán spodní podkladový beton a provedeno
odvětrání podél obvodového zdiva, aby nedocházelo k
navlhnutí podkladových polštářů nové podlahy. Byla
vyměněna okna, která by měla podstatně snížit hluk ze
sousední komunikace I/55. Jelikož statik vyslovil nespokojenost se stropní konstrukcí, byl na jeho návrh proveden zásah. Dále byly nataženy hrubé rozvody elektrické
energie. K Vašemu dotazu, zda je počítáno s bezbariérovým přístupem do sálu, odpovídám ano. Oba přístupy
budou bezbariérové.

Opět se nechala redakční rada pozvat k panu starostovi na kávu a při té příležitosti mu byly položeny
nejčastěji diskutované otázky mezi spoluobčany.
Můžeme se v tomto roce těšit na napojení cyklostezky od Babic k Tepličkovému?
V tomto roce již konečně dojde k budování propojení chodníku v Babické ulici s cyklostezkou Huštěnovice
– Babice. Tříletá papírová anabáze je ukončena a ještě
v dubnu tohoto roku bude vypsáno výběrové řízení na
zhotovitele. Potvrzené stavební povolení ještě nemám v
ruce, bude vydáno během několika dnů po nabytí právní
moci.
V dnešní moderní době vídáme hodně cyklistů, něco
jsme si přečetly v regionálním tisku, něco jsme viděly v
televizi. Jak dopadlo schvalování zastupitelů obce o cyklostezce u Baťova kanálu? Občané, kteří jezdí za prací
do Uherského Hradiště by toto uvítali. Ale i starší občané, kteří jezdí na nákupy. Minula by se tak velice frekventovaná silnice I/55.
Cyklistická stezka podél Baťova kanálu má své opodstatnění. Zde nemůžeme myslet jen na sebe, ale musíme
uvažovat v širších souvislostech. Pokud je vůle sousedních obcí budovat cyklostezku na svých katastrech, bylo
by nerozumné se tohoto záměru nezúčastnit, byť to není
naše priorita. Jsem přesvědčen, že to občané pochopí a
po vybudování i uznají důležitost této stavby. Zastupitelstvo obce schválilo na březnovém zasedání dohodu o
spolupráci se sousedními obcemi Staré Město a Babice
na budování cyklostezky a schválilo navýšení výdajů r.
2006 o 1,9 milionů korun pro financování této stavby.
Celkové náklady na k.ú. Huštěnovice jsou vyčísleny na
částku 4.772.000,- Kč. To znamená, že se počítá s dotací ze SF DI. Samostatným problémem bude propojení místních komunikací s touto cyklostezkou, ale není
nepřekonatelný. Pokud dotace nebude, nebudeme tuto
cyklostezku budovat.
Obec navýšila svůj majetek o sakrální stavby, které
ohodnotil soudní znalec PhDr. Pelikán na 1.600.000
Hostinec U Motyčků na dřívějším Liďáku
Kč. Kříž v areálu farmy, jehož odhadní cena je 80.000
A nakonec velmi aktuální otázku. Jak probíhala
Kč, stával dříve na křižovatce cest, ale dnes je v nedůstojném prostředí. Neuvažují zastupitelé obce o pře- ochrana občanů a majetku v obci při nedávných pomístění tohoto kříže z roku 1907 na kulturnější místo? vodních?
pokračování na str. 3
V katastru obce se nachází i jeden pomník padlým,
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Starosta při povodňové obchůzce Moravy

Dne 27.března 2006 ve večerních hodinách byl vyhlášen 2. povodňový stupeň. Od té doby nastalo sledování stavu hladiny a stavu hrází řeky Moravy. Byl jsem
v kontaktu s ohroženou rodinou, bydlící v těsné blízkosti řeky. Poloha naší obce je nejvíce příznivá z okolních obcí, přesto nebylo bráno na lehkou váhu zvednutí hladiny řeky Moravy. Jakékoliv protrhnutí hráze by
mělo za následek opakování r. 1997. Zúčastňoval jsem
se jednání krizových štábů, kde společnými silami byly
řešeny všechny připomínky a vzniklé situace mnohdy
přímo na místě. U nás to byl například průsak drenáží
na Výrovce. Vše zatím dobře dopadlo, čekáme pozvolné

Investiční akce
v roce 2005

Investiční akce v roce 2005 obec neprováděla.
Byly pouze provedeny dvě větší opravy a to opravy
kanalizačních vpustí a výtluků na místních komunikacích a oprava chodníku v Babické ulici /pravá
strana/, včetně položení zámkové dlažby. Opravy
provedla firma Správa a údržba silnic Uherské Hradiště v hodnotě 675.158 korun. Na hřbitově byla
provedena rekonstrukce původního zdroje užitkové vody a napojení na nový rozvod tlakové vody v
hodnotě 24.603 korun. Bylo prováděno většinou
svépomocí a odborné práce provedla firma Vodo
topo plyn Zezula Jiří.

Tříkrálová sbírka
V letošním roce se konala v naší obci Tříkrálová sbírka 7. ledna 2006. Po obci chodili koledníci v převleku
Kašpara, Melichara a Baltazara ve dvou skupinkách v
doprovodu ing. Josefa Slezáka a ing. Jindřicha Petruchy.
Občané Huštěnovic přispěli na Charitu 15.425 korunami.
V celé olomoucké arcidiecézi lidé věnovali celkem
15,7 milionu korun. Nejúspěšnější byla Charita v Uherském Hradišti, kde se vybralo 1,6 milionu korun.
První zprávy o Třech králích rozšířil spisovatel a mysHuštěnovský zpravodaj

tání sněhu na horách. Zpevnění a navýšení hrází po povodních z r. 1997 na našem úseku bylo účelné.
Co nám řeknete, pane starosto, ještě navíc?
Měl bych toho na srdci ještě více. Například chystá
se oprava chodníku ve Staroměstské ulici, kanalizace
v Moravní ulici a Chaloupkách, přístupový chodník v
Mateřské škole pro následné umístění hracího koutku
pro děti a další.
Co mne mrzí, to je přístup některých občanů a to nejen k obecnímu majetku, nepořádek na prostranstvích
atd. Obec se snaží na prostranstvích v majetku obce
udržovat pořádek. Najdou se i neudržované plochy v
soukromém vlastnictví, kolem nichž denně chodíme.
Celkem se podařilo zkulturnit prostor za hřištěm. Najdou se však lidé, kteří zde naváží nepořádek z domu.
Hlavně, že se toho sami zbavili, ať se o to postará někdo jiný. Pokud si obec do tohoto prostoru něco vyveze
sama, vždy si to uklidí. Jestliže si tam soukromá osoba
něco vyveze na spálení, že nechce obtěžovat sousedy v
okolí a následně to tam spálí, nikdo nemůže být proti.
V letošním roce budou dvoje volby. Měli bychom si
splnit svou občanskou povinnost a voleb se zúčastnit.
První volby budou do PS PČR ve dnech 2.-3.6.2006.
Děkujeme panu starostovi za čas, který nám věnoval.
Alena a Zuzana Bazalová, členky redakční rady.

litel Tertulian /160-230 n. l./, který jako první oficiálně
označil mudrce za krále. Jména Kašpar, Melichar a Baltazar se vyskytují kolem 9. století. Úcta ke Třem králům
vzrostla v západní Evropě od té doby, co v roce 1164 přinesla družina vedená Reinhardem z Dasselu z milánského kostela sv. Eusgoria do chrámu v Kolíně nad Rýnem
svaté relikvie, považované za ostatky Tří králů. Od pradávných dob lidé věřili, že pokud se Tři králové podepíšou nad dveře, odeženou od stavení zlé démony a duchy.
Nad dveře se o svátku sv. Tří králů píšou svěcenou křídou písmena K /C/ + M + B. /Použito z knihy Valburgy
Vavřinové – Malá encyklopedie Vánoc./
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Vítání občánků

V letošním roce se první Vítání občánků do života konalo 19. března v obřadní síni Obecního úřadu v
Huštěnovicích. K rodičům dětí a dalším rodinným příslušníkům promluvil starosta obce František Čevela, s
kulturním vystoupením přišla děvčata ze základní školy
Kristýna Kodrlová, Sabina Presová, Michaela Šuranská a
Nikola Šimoníková. Děti panu starostovi představila Edita Šímová, obřadu se účastnila také Lenka Zlámalíková a
ing. Jindřich Petrucha. Zdravotní dohled měla Ludmila
Smýkalová.
Byly přivítány tyto děti: Matyáš Martínek, Zuzana
Presová, Robin Tomáštík, Marie Hlavačková, Karolína
Polášková a Nikola Pavelková.

Lyžařský zájezd na Troják
Obecní úřad uspořádal v sobotu 28.ledna 2006 lyžařský zájezd do Hostýnských vrchů, střediska Troják. Dopravu zajišťovalo
ČSAD Uherské Hradiště. Na zájezd se přihlásilo 46 zájemců. Autobus měl být tedy plně obsazen,
proto byli další zájemci odmítnuti.
Toto středisko jsme zvolili již druhým rokem, protože je zde lyžařský terén řešen tak, aby si na své přišli
lyžaři zdatní i méně zdatní, děti i dospělí. Navíc je toto
středisko od naší obce vzdáleno pouze 52 km. Dalším
pozitivem pro nelyžující je, že mohou zájezd do této
lokality využít jako turistický výlet do krásné přírody
nebo na poutní místo sv. Hostýn.
Plánovaný odjezd byl v 7.45 hodin z parkoviště
před obecním úřadem. Jelikož byla sobota, dělalo některým účastníkům vstávání velké problémy. Některým nestačila akademická čtvrthodinka a tak nedorazili vůbec.
strana 4

Asi v 9.00 hodin jsme byli na místě. V areálu jsou
3 sjezdovky a 5 vleků. Parkoviště autobusu je bezprostředně vedle sjezdovky A, která je vhodná pro děti a
méně náročné lyžaře. Je zde také půjčovna lyžařského
vybavení, skiservis a lyžařská škola. Sjezdovka B a C je
od parkoviště vzdálena asi 300 m do mírného kopce
a je určena spíše pro zdatnější lyžaře. U parkoviště se
nachází restaurace, kde je možné se občerstvit, popřípadě dát si teplé jídlo.
V areálu bývají pořádány různé akce, jako jsou závody, testování lyží různých značek, karnevaly atd. Tentokrát Troják navštívila putovní akce „RWE – energie
českého lyžování“. Zábavný den pro malé i velké připravily společnosti RWE Transgas a Jihomoravská plynárenská, dodavatelé zemního plynu, ve spolupráci s
mediálními partnery – Deníky VLP a rádio Frekvence
1. Zimní den byl plný her a soutěží na sněhu o atraktivní ceny. Každý kdo přišel si mohl otestovat svoji rychlost, zručnost, důvtip a zasoutěžit si na lyžích, házet
pokračování na str. 5
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sněhovou koulí na cíl, vyzkoušet si běh se sněžnicemi,
závodit na bobech. Pro milovníky zábavných atrakcí
byl připraven bungee running a kolo štěstí.
Rodinné týmy změřily své síly v různých soutěžích.
Každý, kdo se zúčastnil nepřišel zkrátka a obdržel mnoho
lákavých dárků a skvělých cen. To mohou potvrdit i
děti z naší výpravy: Barborka Říhová, Radim Otrusiník, Terezka Ondruchová.
V zimě jsou dny krátké a tak v 1600 hodin jsme
se vydali na zpáteční cestu. Sjezdaři, běžkaři i snowborďáci byli příjemně unaveni a těšili se domů. Bohužel nemůžeme říct, že na této akci nebyl mráček.
Přestože bylo krásné slunečné počasí a mráz se dal
vydržet, přivezli jsme si ze zledovatělé sjezdovky dva
úrazy. Snad se rychle zahojí a příště znovu hurá na
lyžovačku.
Poděkování patří obecnímu zastupitelstvu, které
na sportovní akce pamatovalo v rozpočtu. Výlet stál
něco málo přes 1.600,- Kč a tak nám ještě zbylo dost
na tuto i příští zimu. Škoda jen, že se k organizaci
sportovních akcí nemá výbor, pro něhož je toto náplní a kterému předsedá pan Karel Blaha.
Petra Valentová

Letošní „dolňané“ při vyhrkávání

Internetové stránky Huštěnovic
Od 1. ledna 2006 musí mít svou elektronickou vývěsku každá obec. Naše obec Huštěnovice toto nařízení předběhla, stránky fungují již nějakou dobu. Kdy se
sejdou zastupitelé obce nebo jestli obec prodává nějaké
pozemky, si mohou obyvatelé přečíst v klidu doma v
počítači, na webových stránkách www.hustenovice.cz.
Na internetových stránkách lze najít všechna usnesení
z veřejných zasedání, vyhlášky obce, rozpočet obce, ale
i oznámení o dlužnících z finančního úřadu. Dříve se
toto vyvěšovalo ve vývěsní skříňce u Renty nebo u OÚ.
Kromě informací z obecního úřadu na stránkách
najdete historii obce, významné osobnosti obce, sport,
informace Základní a mateřské školy Huštěnovice, ale i
bohatou fotodokumentaci z konaných akcí v obci.
Máme na stránkách prostor i pro ty, kteří nám chtějí sdělit připomínky, nápady nebo pochvalu. Ale jsou
mezi námi i tací spoluobčané, kteří se vyjadřují velice
vulgárním způsobem. Takové příspěvky jsou ihned odstraněny a dále takové, které jsou urážející. Je na snadě,
že tyto příspěvky píše pubertální mládež. Neuvědomují si, že není těžké zjistit, kdo toto odeslal.
Zabrouzdejte si na těchto stránkách: Obecní úřad:
Základní informace, Popis úřadu, Poskytování inforHuštěnovský zpravodaj

mací,Vyhlášky, zákony,Rozpočet obce, Symboly obce,
Elektronická podatelna, Úřední deska, Události, akce:
fotodokumentace kulturních a společenských akcí v
obci, Aktuality: aktuální informace OÚ, Památky,
historie: Kostel sv. Anny, Sochy a kříže, Osobnosti, Muzeum, Místní knihovna, Zajímavosti, Folklor: Hody,
Kroj, Seznam stárků, Hodová knížka, Hodová říkání,
Spolky: Myslivci, Hasiči, ČČK, Zahrádkáři, Školství:
ZŠ, MŠ, Sport: TJ SOKOL, Fotogalerie: fotografie obce,
Služby: Obchody, Restaurace, Řemeslníci, Kde nás najdete, Návštěvní kniha.

Dodatek starosty
k článku o internetu:
Z důvodu nevhodných příspěvků na internetových stránkách obce (propagace fašismu, pěstování omamných látek, nevhodné výrazy v příspěvcích
atd.) byla na stránkách pozastavena „funkce návštěvní knihy“. Tato bude obnovena po vypátrání autorů
jednotlivých nevhodných příspěvků Policií ČR. Pokud se příspěvky podobného rázu budou opakovat,
bude „návštěvní kniha“ odstraněna úplně.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zápis dětí do 1. třídy
Letos se zápis dětí do první
třídy konal 23. ledna 2005. K
zápisu přišlo 12 dětí. Nejenom
paní ředitelka Mgr. Zuzana Bazalová a paní učitelka Marie
Pížová je zkoušela kdo co umí,
ale i žákyně vyšších ročníků. Například Michaela Otrusiníková, v kostýmu kašpárka, si s dětmi povídala co
vidí na obrázku. Michaela Šuranská, jako kominíček,
se zase dětí ptala jaké znají pohádky. Radce Jakubcové,
čarodějnici, musely děti zavázat tkaničky u bot. Nakonec je Kristýna Kodrlová, víla, provedla budovou školy. Mezitím si rodiče povídali ve třídě školní družiny
při kávě s vychovatelkou Jitkou Poláškovou.

Dětský karneval – 12. února 2006
Učitelky základní školy a mateřské kulturního domu vždycky pěkně maškarně vyzdobí a
školy připravily pro děti dětský karne- bylo by škoda toho nevyužít i pro děti.
val, který obohatil o kouzelnické kousky herec Slováckého divadla z Uherského Hradiště a držitel ceny Thálie Tomáš Šulaj. Soutěžní disciplíny připravily učitelky
ZŠ Zuzana Bazalová, Marie Pížová a Jitka Polášková,
které byly v kostýmech cikánek a šaška, o občerstvení
se postaraly učitelky z MŠ Věra Veselá a Jarmila Lačňáková. Odpoledne se velice vydařilo, děti se vyřádily
a odcházely spokojené domů. Následující den mohly
odpočívat, protože následovaly týdenní jarní prázdniny. Dětský karneval se koná již tradičně hned druhý den po Maškarním plese, protože členky ČČK sál

Sportovní kroužek při ZŠ vede p. učitelka Marie Pížová
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Bezstarostný život dětí v mateřské škole

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE

Fašank
Zezulová a Jarmila Hrubošová. Farář Zdeněk Veselý
nezklamal, novým ministrantem byl Josef Remeš.
Přestože návštěva nebyla zase tak velká, poslední
hosté se rozcházeli až po sedmé hodině ranní. Takže
Masopustní obchůzku obcí opět organizovali hasiči. příští rok si nenechejte tuto událost ujít.
Rok od roku jsou masky pěknější a muzikanti lidovější.
Letos si hasiči vezli s sebou i „občerstvovací bufet na
kolečkách“.
Večer v sále kulturního domu bylo pochovávání
basy, za velké účasti plaček a samozřejmostí je už pár
let, že nebožku basu nesou ženy z červeného kříže. Letos to byla Jarmila Ulmanová, Dana Vaverková, Helena

Huštěnovský zpravodaj
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Maškarní ples ČČK

Valná hromada ČČK

Členky Českého červeného kříže v Huštěnovicích
již po několikáté připravily Maškarní ples. Masek se
sešlo kolem čtyřicítky, horší to bylo s návštěvností občanů. Ale i tak se ples vydařil, příští rok bude zase.
První místo si odnesla skupinka cikánek. Nepřehlédnutelná byla maska fotografky. Sněhurky byly hned
dvě i s trpaslíky a květinářka. A také se přišel ohřát i
„bezdomovec“. Zásluhou sponzorů, kterým patří velké poděkování, byla i tombola bohatá. K tanci i poslechu vyhrávala skupina Kabrňáci.
Jena Čechmánková, jednatelka ČČK

5. března se sešla padesátka členek Českého červeného
kříže v Huštěnovicích na Valné hromadě, jak je tato schůze nazývaná. Úvodní slovo přednesla předsedkyně Jarmila Ulmanová, zprávu o činnosti přednesla jednatelka
Jena Čechmánková. Byl schválen plán činnosti na letošní
rok, který je opravdu pro výbor náročný a pro členky zajímavý. Na tuto schůzi bývají přizvané jubilantky, které v
předešlém roce slavily významná výročí. Tak tomu bylo
i letos. Byl předán nový členský průkaz Martině Janečkové, která se stala nejmladší členkou ČČK Huštěnovice.
Už několik let je tato schůze obohacena o zdravotní přednášku. Letos byla aktuální, přednášející nás informoval o
nebezpečné ptačí chřipce.
Český červený kříž má patronát nad Denním centrem
sv. Ludmily Chratiy v Uh. Hradišti. Za naši pomoc klienti centra jsou nesmírně vděčni. Na valnou hromadu nám
přijede každoročně zahrát na akordeon Jarek Barouš.
Hostem naší schůze bývá pravidelně i starosta František
Čevela. Členky velice rády vyslechnou jeho diskusní příspěvek, protože se ledacos dozví o dění v obci. Pan starosta pochválil účast členek. Tolik občanů nebylo ještě na
veřejné schůzi za celou jeho dobu starostování. Na každé
roční bilancování si připravíme i malé pohoštění.
Jarmila Ulmanová, předsedkyně ČČK

Myslivci v letošní zimu měli plno práce
Letošní tuhá zima ohroV březnu členové Myslivecké společnosti Huštěnožovala svěř. Život jí kompli- vice – Sušice se sešli na výroční schůzi, kde hodnotili
kovaly arktické mrazy a silná uplynulou loveckou sezónu.
vrstva sněhu. Myslivci byli
Bazala Bohuslav, člen MS
v jednom kole a ve volném
čase se starali, aby krmelce a
zásypy nezůstávaly prázdné.
Zvěř se musela vydatně přikrmovat, protože jen velice
těžko se dostávala k potravě. V letošní zimě jsme
rozvezli kolem 150q krmiva a 5q sena. Seno do krmelců mohli v menším množství nosit i lidé, ale seno se
nesmí dávat na mokrý sníh, kde hnije a bobtná, a zvěři
by to uškodilo.
Problémem zvěře nebyl jenom mráz, ale i pejskaři.
Zvířata v zimě instinktivně vykonávají minimum pohybu. Slabší jedinci, kteří utíkají před psy, si mohou
uhnat zápal plic a zahynou. Upozorňujeme, že v honitbě pes nesmí být puštěn na volno.
strana 8
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SPORT V NAŠÍ OBCI

Co se událo nového v zimní přestávce
v TJ SOKOL Huštěnovice?
Zimní příprava byla obecně narušena dlouhou
zimou a následně povodněmi, které znemožnily
přípravu na jarní sezónu ve standardních podmínkách. Mužstvo žáků trénovalo pod vedením Rostislava Zlámalíka v sále kulturního domu a poprvé
na tréninkové hřiště V Olší mohlo vyběhnout až
v 1. dubnovém týdnu těsně před 1. mistrovským
zápasem, který se odehrál v neděli 9.4. 2006 v
Mařaticích. Jinak tým žáků bude posilněn o dva
starší hráče ze Starého Města, kteří začali docházet na tréninky. Věříme, že v jarní sezóně tým žáků
uhraje alespoň o nějaký ten bodík více než v podzimní části sezóny. Současně spoléháme na pomoc
především z řad rodičů chlapců i děvčat, kteří je
při samotných zápasech přijdou povzbudit a také
pomohou při organizaci a zabezpečení domácích i
venkovních zápasů.
Mužstvo mužů trénovalo na jarní část sezóny
pod vedením Vlastimila Smýkala. Tréninky byly
prováděny v sále Kulturního domu v Huštěnovicích, v tělocvičně Gymnázia v Uherském Hradišti
a pokud byly příznivé povětrnostní podmínky v
areálu hřiště V Olší. První dva mistrovské zápasy byly již kvůli nepřízni počasí a nezpůsobilosti
fotbalových ploch odloženy. První mistrovský zápas se uskutečnit ve stejném termínu a se stejným
soupeřem jako u žákovského mužstva. Před tímto
zápasem sehrálo mužstvo celkem 4 přátelská utká-

ní na umělých trávnatých hřištích v Napajedlech a
Kunovicích. První dva zápasy prohrálo s Medlovicemi 1:5 a s Hlukem „B“ 3:4. Druhé dva zápasy
vyhrálo s Jankovicemi 4:1 a s Břestkem 3:1. Co se
týká kádru hráčů, mužstvo opustil po půlročním
hostování O. Vranka z Traplic. Naopak do konce
byl dotažen přestup hráče Petra Straky z Kunovic.
Další posilou kádru bude Rostislav Zlámalík ml.,
kterému bylo předčasně ukončeno hostování v dorosteneckém týmu Babic.
Cílem mužstva mužů a vedení TJ SOKOL Huštěnovice je dotáhnout dobře rozehranou podzimní část soutěže o postup do Okresního přeboru. K
tomu je potřeba především předvádět kvalitní výkony, které budou přeměněny v bodové zisky. Dále
je nutné zvládnou celou jarní soutěž s omezeným
počtem hráčů tj. vyvarovat se především zbytečných vyloučení.
V neposlední řadě budeme potřebovat přízeň
sportovní veřejnosti v obci jak při samotných zápasech, tak jakékoli jiné pomoci. Za popisovanou
přízeň předem děkujeme a zároveň děkujeme všem
osobám a sponzorům, kteří nám pomáhají udržet
úroveň Huštěnovského fotbalu na velmi solidní
úrovni.
ing. Pavel Čechmánek,
člen výboru TJ SOKOL Huštěnovice

Vzpomínání strýčka Býčka
Rok utekl jako voda a my jsme zase dělali dožínky.
Začalo se nám dařit. Také jsme byli o mnoho zkušenější. Na dožínky žádná slavnost nebyla, jen schůze s
pohoštěním. Byli tam pozvaní i zástupci patronátního
závodu. Tam nám také navrhl předseda závodního výboru, abychom se jeli podívat do Brna na podzimní
strojírenský veletrh. Tam že uvidíme nové stroje, které
se budou používat v zemědělství. Především traktory
o mnoho větší jak nynější Zetory. Také tam bude hodně zboží jako pomeranče, banány a jiného sortimentu.
Jeho závod nám přijde vstříc a zapůjčí nám autobus i
s řidičem a to zcela bezplatně. Všichni byli tím nadšeHuštěnovský zpravodaj

ní. Hned jsme se dohodli a stanovili den. Už to nebyl
pátek, ale středa.Autobus byl starý trofejní, z druhé
světové války. Bylo nás moc, bylo přeplněno, že někteří
stáli v uličce a střídali se v sezení. Než jsme odjeli,
jsem si všímnul pod autem kaluž vody a řidič doléval
vodu do chladiče. Jan Říha mě řekl, že asi budeme
dělat více zastávek a dolévat vodu. Tak se také stalo. V buchlovských kopcích začala jít z chladiče pára
přímo na okna. Řidič musel zastavit na odbočce ku
hradu Buchlovu. Za mnou seděl silně nahluchlý Jan
Janeček a dřímal. Když to zastavilo, probudil se, nic
pokračování na str. 10
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pokračování ze str. 9
neviděl a ptal se mě, zda stojíme kvůli té mlze. Zakřičel jsem mu do ucha ať pokračuje, že už se mlha
zvedá a pojedeme. Rychle jsme pomohli očistit
okna, dolét vodu a pokračovalo se. Tak to bylo ještě pětkrát . Vždy jsem říkal Janečkovi, když se probudil, ať pokračuje, že už se mlha zvedá. A tak jsme
v pohodě za tři hodiny přijeli až do Brna. Zaparkovali na parkovišti pro autobusy. Cestou k bráně veletrhu již některé tetičky si začaly loupat vajíčka, k
tomu chleba a začaly svačit. Tam nebude už čas. Za
námi to vypadalo jak v umělé líhni na kuřata. Samá
skořápka z vajec. Zaplatil jsem hromadné vstupné
a byli jsme tam. Tady jsme si řekli, že budeme chodit každý jak chce, ale ve tři hodiny bude sraz na
určeném místě. To bylo stanovené a dohodnuté u
vystavované sovětské lokomotivy. Bylo to ze všech
stran dobře viditelné. Strýcové se šli dívat na stroje, pokud nemuseli jít s manželkama. Ty je většinou nechtěly a tak si šel každý kam chtěl. Většinou
po skupinkách. Tetičky se vrhly na obležené stánky
s pomeranči, banány a jinýma dobrotama. Některé měly štěstí a po dvou hodinách stání ve frontě
koupily pomeranče, jiné zase banány a ty šťastnější i oboje. A dokonce dvě tetičky i navíc citrony.
Všechno rychle uteklo, nic netrvá věčně, ani láska
k jedné slečně, jak mě řekla tetička Tomečková. O
půl třetí jsem šel na stanovené a určené místo. Asi
po pěti minutách jsem viděl první tetičky, které již
měly nakoupené a s těžkýma taškama pomalu přišly na stanoviště. Už tam byly všechny, až na jednu. Už jsem uviděl první strýce, tak měli nakúpené a s těžkýma nohama a hlavou, navíc nejistým
krokem. Oni nedošli, oni dovrávorali. Za nimi šli
manželé, nebudu je jmenovat, ona nesla dvě tašky
plné a šla asi pět metrů před ním. Položila tašky
na zem, vrátila se, dala mu dva žduchance do zad
a tak se to stále opakovalo. On měl těžkou hlavu.
Udělal veliký krok dopředu a dva malé dozadu,
takže dopředu pokročil jen tak deset centimetrů.
Proto ty žduchance. Po nich chytl vojenský krok,
ale jen nakrátko. Když ta hlava byla tak těžká. Jan
Říha zapisoval ženy a již je měl všechny. Já měl na
starosti muže. Stále mě štyré chyběli. Joza Čaník,
Franta Mokroš, jeho bratr Ludva a Frola Martinek.
Na to mě Říha řekl, běž si je hledat. Asi po padesáti
metrech jsem je zahlédl u sovětské lokomotivy. Šel
jsem pomalu za nima, tak aby mě nezahlédli. Zaslechl jsem, jak se mezi sebou dohadují před tím
sovětským zástupcem kolik těch strojů koupijů. A
on jim naléval vodku do těch jejich velkých stastrana 10

chanů. To myslím mělo dvě deci, nevím. Když mě
zahlédli, rychle se rozloučili a opustili zklamaného
prodejce. Šli směrem, kde stála škodovácká lokomotiva. Tam jsem je dohonil. Obchodní zástupce
poznal o co jde, zavolal sekretářku. Přinesla koňak
a každému dala po malé štamprlce. Strýc Ludva se
velice po vypití zaškňůřil. Slečna to zpozorovala a
říká mě: to je nejlepší koňak a jim se nelíbí? Ludva
Mokroš to slyšel a říká jí: po první štamprlce se
mosí zaškňůřit a čím je lepší, tím více. Po druhé
už oliznůt. Ale nepochopila a odešla a všichni již
pohromadě jsme šli domů. Jen jsme byli za branou,
jeli esenbáci a hasiči a troubili hoří a jeli přímo na
parkoviště našeho autobusu. Nás zastavil esenbák,
že dál nesmíme, že tam hoří někomu autobus. Na
to Janek Korvasů říká esenbákovi, že se kdosi neudrží smíchy, až příjde k autobusu a uvidí ho vyhořený. Asi 20 minut jsme počkali, dav lidí zvědavých
na parkovišti se rozešel, hasiči také odjeli. A my
všichni unavení pomalu šli k autobusu. Když jsme
byli asi dvacet metrů od něho, se nám zatajil dech.
Ten vyhořelý autobus býl náš,. Po chvilce dohadování někdo dal návrh, že máme tři možnosti. Za
prvé objednat od ČSAD autobus, za druhé jet vlakem, za třetí jít pěšky. V tom tam přistoupil jeden
a představil se jako ředitel ČSAD, že autobus dá
odtáhnout do jejich garáží a opravit. Za hodinu byl
opraven a přijel pro nás. Než jsme odjeli, řidič nás
požádal jestli nemá někdo zbytky chleba. Některé
mu nabídly i vajíčka vařené. Řekl jim, že on nemá
hlad, chleba navlhčíl, ucpal chladič a my měli na
zpáteční cestě jen dvě zastávky. Poprvé jsme museli
dolét vodu do chladiče. Při druhé zase dostat přebytky vody ze sebe. Velmi důležitá zastávka. Všem
se nám udělalo dobře a již po nastoupení se mě ptali, kam pojedeme příště, že když je plánovité hospodářství. Tak to musíme také naplánovat. Dlouho
jsem jim neodpovídal, ale pak jsem jím řekl větu,
která mě mrzela, protože někteří měli přes 65 let.
Kolik z vás už to „příště“ nebude mět. Ale to už
autobus zastavil, chlapé šli do hospody a tetičky s
taškama domů. Šel jsem s nimi, neb jsem měl roční
dceru a již tři dni jsem ji viděl jen spát. A co jsem ji
přivezl? Jen dva pomeranče, víc jsem nedostal.
/František Býček, Rožnov pod Radhoštěm,
rodák huštěnovský/
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Společenská kronika

Zemřelí spoluobčané v roce 2005
Anastázie Janečková
roč. 1920
Marie Knížová
roč. 1928
Terezie Vlochová
roč. 1923
Ludmila Hrubošová
roč. 1918
Marie Zlámalová
roč. 1920
Filomena Tomáštíková
roč. 1914
Narozené děti v roce 2005
Vanesa Miklová
Marek Slezák
Matyáš Martinek
Marie Hlavačková

Vilemína Kantorová
Jaroslav Kníž
Jan Bazala
Jiří Borovička
Anna Machová

Josef Danko
Aneta Machová
Zuzana Presová
Karolína Polášková

roč. 1924
roč. 1922
roč. 1922
roč. 1940
roč. 1905

Martin Ulbrich
Simona Vavřiníková
Robin Tomáštík
Nikola Pavelková

Sňatky v roce 2005: 3
Odstěhovaní spoluobčané z obce v roce 2005: 19 osob
Přistěhovaní občané do Huštěnovic v roce 2005: 27 osob
Počet obyvatel k 31. 12. 2005: 9 9 2 osob, z toho 480 mužů a 512 žen

Vánoční koncert v kostele sv. Anny
29. prosince 2005 se uskutečnil vánoční koncert v
kostele sv. Anny v Huštěnovicích. Vystoupil Ženský
pěvecký sbor z Otrokovic. Farní kostel byl pěkně
vánočně vyzdoben. Účast byla hojná, vystoupení
mělo velký úspěch, protože chrámová loď má vynikající akustiku. Účinkujícím předal P. Zdeněk
Zlámal kytici květů.

Děti základní a mateřské školy při vánoční výstavě ČČK
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Kateřinské hody s právem v roce 2005
Slovácké kateřinské hody s právem bývají často poznamenané prvními projevy zimy. Loni tomu nebylo
jinak. Když se mládež začala v jednu hodinu scházet,
bylo sice chladno, ale svítilo sluníčko. Než došli ke starší stárce, tak se počasí začalo kazit a sólo se odtančilo
v pěkné sněhové hůlavě. Loni se sešlo sedmnáct krojovaných párů, pro některé šohaje nebyla už děvčata do
páru, tak se přidali k ženáčům v lajblech, kterých bylo
kolem patnácti. Ani děti neodradilo studené počasí.
Staršími stárky byli Jiří Škrabal a Jana Zlámalíková,
mladšími stárky byli Zdeněk Hruboš a Andrea Špalková. Starší stárek požádal starostu o povolení hodové zábavy za celou chasu. Poprvé v historii hodů byla
slavnostní mše v kostele sv. Anny v Huštěnovicích,
kterou sloužil P. Zdeněk Zlámal. Mariánské písně hrála v kostele dechová hudba Boršičanka. Uvidíme, jestli
se mše stane tradicí nebo to byla jen loňská událost.
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Večer se celá chasa se všemi hodaři bavila při Boršičance a Cimbálové muzice Stanislava Gabriela. Druhý
den se konala obchůzka obcí, kdy chlapci zvali spoluobčany, dům od domů, na hodovou zábavu a chválili se
hodovým právem. Za týden se konaly dozvuky hodů.
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