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Náves v naší obci dostala v letošním roce novou podobu.
Revitalizace návsi má hodnotu 3 703 034 Kč. Z regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední
Morava jsme obdrželi dotaci ve výši 3 209 314 Kč. Podíl obce 493 720 Kč.
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Huštěnovský zpravodaj
Vážení spoluobčané,
od posledního vydání Huštěnovského zpravodaje
uplynulo již půl roku. Chci vás proto srdečně pozdravit
a poskytnout vám informace o dění v obci.
Náves v obci má nyní novou podobu. Dle návrhu
Ing. Marie Surovcové sadovou úpravu provedla firma Floart, od července mají nový název FLORSTYL. Na výsadbě se bude ještě pokračovat na podzim, protože některé
rostliny nešly sadit přes léto. Zejména budou vysázeny stromky: habr, hloh, moruše, cibuloviny: sněženky,
ladoňky, krokusy a dřevité pivoňky. Vysázeny jsou již
rostliny: ořechoplodec, svída, ibišek, hortenzie, zákula,
levandule, zimolez, mahonie, mochna, bobkovišeň, bohyně, růže, kalina, zanice, astra, bergenie, zvonek, srdcovka,
kamzičník, rudbekie, kopretina, lupin, plaměnka, šalvěj,
rozchodník, mateřídouška, azalka, rododendron. Instalaci mobiliáře před kostelem taktéž provedla firma FLORSTYL.
Opravu chodníků stávajících
a
vybudování
nového chodníku v parku před
kostelem
provedla firma SVC
CORRECT
Bílovice. Celou
revitalizaci návsi v hodnotě díla 3 703 034 Kč jsme mohli dělat jen díky získané dotaci. Z regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava
jsme dostali dotaci ve výši 3 209 314 Kč. Podíl obce činí
493 720 Kč.
Dominantou naší návsi je
kostel sv. Anny.
O opravy a vzhled
kostela se stará farnost. Obec
Huštěnovice ve
svém rozpočtu
také pamatuje na
opravy a údržbu
sakrálních památek. Letos jsme přispěli na dofinancování opravy varhan
v místním kostele částkou 65 035 Kč.
V říjnu 2008 byla provedena oprava kříže z roku
1874 před kostelem. Opravu kříže provedl Ing. Zdeněk
Habáň. Cena opravy činila 99 579 Kč. Ze Zlínského kraje jsme získali dotaci 40 000 Kč, finanční účast obce činí
59 579 Kč. Kříže jsou v majetku obce. Přeji nám všem, ať
upravená náves přispěje ke spokojenému životu v obci.
O prázdninách se pilně pracovalo v základní i mateřské
škole. Obě budovy potřebují průběžnou údržbu. Letos se
nám podařilo získat dotaci na výměnu oken a dveří. Dota-
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ci v hodnotě 531 000 Kč jsme dostali z Podprogramu na
podporu obnovy venkova Zlínského kraje. Obec z rozpočtu dofinancuje tuto stavbu částkou 532 416 Kč. Stavbu
provedla firma Samos. Ve škole a školce bylo vyměněno
83 ks oken a 6 ks dveří. Poděkování patří všem, kteří se
podíleli na zdárném průběhu stavby a také úklidu školních
budov. Díky obětavé práci obou školnic přes prázdniny
mohl být zahájen školní rok včas. Našim školáčkům přejeme pěkné chvíle prožité ve venkovské škole a školce.
Na cyklostezce podél Baťova kanálu byl během měsíce července položen asfaltový povrch. Tento povrch je na
všech vybudovaných cyklostezkách, jen v katastru obce
Huštěnovice a Babice byl povrch z tzv. šotoliny. Společným úsilím s obcí Babice se nám podařilo získat ze
Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci v hodnotě 4 000 000 Kč. Výběrovým řízením získala zakázku
v celkové hodnotě 6 288 802 Kč firma STRABAG a.s.
Vlastní finanční podíl obcí byl určen délkou cyklostezky
přes katastr obce. Finanční podíl Obce Huštěnovice činí
1 199 332,25 Kč a byl uhrazen z rozpočtu obce. Všem cyklistům přejeme šťastnou cestu, ať již do školy, do zaměstnání nebo jen pro zábavu.

S cyklostezkou při Baťově kanále souvisí i další stavba,
kterou je připojení na tuto cyklostezku. Tato přípojka byla
vybudována během měsíce srpna 2009 a je vítána našimi
spoluobčany. Projektově stavbu připravila firma EKOLA
Pavliš, zrealizovala ji na základě výběrového řízení firma
SVS – COORECT Bílovice. Ze SFDI jsme získali dotaci ve výši 1 398 000 Kč, což je 64,96 % z celkové částky
2 251 442 Kč. Vlastní podíl obce činí 821.521 Kč.
Během léta naši obec několikrát zasáhly silné bouře.
Přívalové deště nestačila brát kanalizace, voda zatekla do
sklepů rodinných domů. Jedná se zejména o ulici Klínky a ulici K Moravě. Na základě těchto událostí (a nejen
jich) bylo vyvoláno jednání s SVK Uh. Hradiště. Z dopisu SVK: „Technické řešení kanalizace v ulici Klínky není
optimální (zejména sklon potrubí), ale naše společnost
tento majetek převzala až po kolaudaci a původní řešení jsme nemohli podstatně ovlivnit. Ne velmi šťastné se
jeví řešení napojení tří rodinných domků do jednoho přípojného úseku. Délka přípojek snižuje jejich spády. Tyto
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skutečnosti mělo však respektovat výškové osazení
připojených nemovitostí vůči niveletě již vybudované kanalizace s předpokladem kapacitního plnění
potrubí. Pokud by bylo dodrženo pravidlo napojení kanalizačních přípojek do horních 2/3 potrubí
s minimálním spádem 1 %, k zaplavování by ve většině případů nedocházelo. Při přívalových deštích
23. 6., 3. 7., 15. 7. 2009 intenzita deště podstatným
způsobem přesáhla návrhové parametry kanalizace.
Pro snížení vytopení jednotlivých nemovitostí bude
nutno realizovat technická opatření vlastníky objektů
a pozemků: zvážit možnost omezení odvodu dešťových vod přímo do kanalizace, posoudit nutnost
odvodnění suterénu budov na úrovni podlahových

Od začátku volebního období mělo zastupitelstvo 47 pracovních schůzek a 23 veřejných zasedání.
Pracovní schůzka veřejné zasedání
Účast neúčast účast neúčast
Jarmila Ulmanová
47
0
23
0
Ing. Antonín Adamčík
45
2
22
1
Mgr. Zuzana Bazalová
44
3
22
1
Ing. Pavel Čechmánek
40
7
20
3
Mgr. Marek Kryška
40
7
19
4
Ing. Jindřich Petrucha
34
13
18
5
Ing. Josef Slezák
38
9
17
6
Ing. Helena Štolhoferová
37
10
23
0
Josef Remeš
45
2
22
1

vpustí, zvážit možnost ochrany instalací zpětných
klapek“ / konec citace z dopisu SVK/.
Rovněž je řešena situace v Moravní ulici. Kanalizace zde je špatná již několik desítek let. Po jednáních
s obyvateli této ulice a jednání se SVK, zastupitelstvo obce bude tento problém řešit vybudováním
nové kanalizace. Bylo vybráno neoptimálnější řešení. Kanalizace povede středem komunikace, dále za
záhumenkami, při horním hřišti do ČOV. Zatím je
zpracována dokumentace pro územní řízení. Bude
požádáno o dotaci a v případě úspěšné žádosti bude
stavba realizována.
Při letních bouřkách došlo k poškození střech některých
rodinných domů. Byla poškozena střecha na místním kostele a taky na kulturním domě. Škodní události jsou řešeny
pomocí pojistek. Také některé stromy byly zasaženy ničivými bouřemi. Na naší památné Lípě svobody z roku 1918
došlo k ulomení hlavní větve a dochází k vysychání stromu.
I přes naši snahu nebude možné strom zachránit. Lípa se stala nebezpečná pro své okolí a 7. října 2009 byla pokácena.
Taktéž lípy u hřbitova jsou odstraněny. Jejich stav byl nevyhovující. Vyjádření arboristy je k dispozici na OÚ. Stromy
nebudeme jen kácet, ale i vysazovat. Tolik ke škodám způsobených nepříznivými povětrnostními vlivy.
Charita ČR vyhlásila sbírku pro pomoc po povodních
2009. Naši občané přispěli na pomoc lidem postižených
povodní částkou 2 145 Kč.
Jarmila Ulmanová, starostka obce Huštěnovice

Kontrolní výbor
Kontrolní výbor plní své úkoly na základě zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích. Podle tohoto zákona musí každá obec, resp. obecní zastupitelstvo, vždy zřídit finanční
a kontrolní výbor. Členy kontrolního výboru v Huštěnovicích jsou:
Mgr. Marek Kryška – předseda
Ing. Jaroslav Králík, Ph.D. – člen výboru
npor. Bc. Petr Malenovský – člen výboru
Mezi úkoly kontrolního výboru patří kontrolovat usnesení zastupitelstva obce, kontrolovat dodržování právních
předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku
samostatné působnosti a plní kontrolní úkoly, kterými ho
pověřilo zastupitelstvo.
za kontrolní výbor Mgr.Marek Kryška
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Vážení spoluobčané,
v posledních letech slyšíme zprávy z celého světa o různých přírodních pohromách a katastrofách. V našich klimatických podmínkách jsou to především silné větry a tzv.
přívalové deště. Žijeme v reálném světě a tak se tyto přírodní úkazy nevyhýbají ani naší vesnici a našim obyvatelům.
Zejména „přívalové deště“ v posledních letech potrápily
několikrát mnohé z nás.
Bohužel toto množství vody stávající kanalizační řád
neodvedl bez úhony přes celou naši obec. Plošně tento problém není řešitelný a proto musí naši jednotliví spoluobčané řešit tuto skutečnost individuálně tak, aby minimalizovali škody na svém majetku.
V ulici Moravní je však situace jiná a dá se určitě
řešit. Není zde dobudována kanalizace v celé ulici. Dne
15. 7. 2009 byla svolána schůzka s obyvateli této ulice. Zde
jsme se seznámili, jak mají jednotlivé domy řešen odpad
splaškových a srážkových vod. Tyto informace byly diskutovány s projektanty a SVAKEM.
Ačkoliv se to na první pohled nezdá, ale dno kanalizačních trubek na vodu před bývalým „Nesázalovým“ je téměř
stejně vysoko jako vozovka před Čevelovým v Moravní ulici. Pokud prší málo, voda stačí plynule odtékat, když nastane extrém /voda nastoupá v porubí až 700 mm a více/, pak

automaticky vytéká na konci potrubí v Moravní ulici.
Na několika schůzkách s projektanty a SVAKEM jsme
posuzovali varianty gravitační kanalizace a přečerpávačky do stávajícího řádu. Po mnoha jednáních se dospělo
k následujícímu závěru. Přečerpávání Moravní ulici nepomůže. Kanalizace s přečerpáváním by byla stavěna jen pro
splaškovou vodu.
V současné době je zpracován projekt na gravitační
kanalizaci. Bylo
zahájeno jednání
za účelem vykoupení potřebného
pozemku. Současně je požádáno o vydání
územního rozhodnutí tak, aby
obec co nejdříve
získala stavební povolení. Stinnou stránkou je odhad cca
4,5 milionu korun na realizaci.
Je zřejmé, že bude nutné vyvinout mnoho úsilí na získání dotace. Bez ní se stavba finančně náročného projektu
neobejde.
Ing. Antonín Adamčík, místostarosta obce

Výstavba v lokalitě Předbraní
Na podzim loňského roku obec, po předchozí přípravě
území, zahájila prodej stavebních pozemků v lokalitě Předbraní. Celkem bylo připraveno 18 stavebních pozemků
o výměře od 491 m2 do 920 m2. Byly zde na náklady obce
vybudovány veškeré inženýrské sítě, tj. kanalizace, vodovod,
plynovod, elektrorozvody, veřejné osvětlení a komunikace. S výstavbou chodníku se začne po vybudování alespoň
hrubých staveb většiny novostaveb tak, aby se předešlo jeho
poškození během výstavby rodinných domů. Součástí přípravy území byla rovněž přeložka vysokého napětí.
Všechny kupní smlouvy byly uzavírány s podmínkou
kolaudace nových rodinných domů do 5 let tak, aby se obec
co nejdříve rozrostla o nové obyvatele.
Byly předepsány základní podmínky pro výstavbu nových
domů. Především se jedná o umístění obytného podlaží nad

úroveň komunikace a stanovení stavební čáry ve vzdálenosti
5m od hranice s veřejným prostranstvím tak, aby zde bylo
možné zaparkovat osobní automobil a zároveň zachovat
průchozí chodník či veřejné prostranství. Také jsme chtěli
zachovat tradiční způsob výstavby s neoplocenými předzahrádkami.
V září letošního roku uzavřela obec kupní smlouvu na
poslední volný pozemek a v současné době je zde většina
rodinných domů rozestavěna nebo je alespoň stavebním úřadem v Uherském Hradišti vedeno povolovací řízení. Některé
rodinné domy jsou dokonce krátce před dokončením a brzy
zde přivítáme nové obyvatele obce. Přejeme všem ať se jim
v Huštěnovicích líbí a spokojeně bydlí.
Ing. Helena Štolhoferová,
předsedkyně stavebního výboru

Doprava v obci
Naše obec, obdobně jako sousední obce ležící na trase
silnice první třídy I/55, doplácí na dlouhodobou přetíženost
této silnice. Současný stav na této trase je neudržitelný. Dlouhodobě je plánována rychlostní komunikace R 55, která má
vést mimo zastavěnou část obce, v prostoru mezi železniční
dráhou a obcí Sušice a dále směrem na Otrokovice a Olomouc a směrem opačným na Staré Město, Moravský Písek,
Bzenec a Břeclav. Přípravy na vybudování této komunikace
se však zpožďují a oddalují. Koncem srpna se tedy ve Starém Městě sešli zástupci měst a obcí, aby podepsali deklaraci
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k urychlení přípravy a realizace výstavby této nové komunikace. Deklaraci zároveň podepsali také hejtmani Zlínského
a Jihomoravského kraje, kteří tak vyjádřili společný zájem
obou krajů na zahájení výstavby nové komunikace. Obec
Huštěnovice byla mezi dvaceti obcemi, které se na této deklaraci podílely. Věříme tomu, že v jednotě je síla a že deklarace
skutečně přiměje naše nejvyšší orgány k urychlení řešení této
pro nás občany neúnosné situace.
Ing. Helena Štolhoferová,
předsedkyně stavebního výboru
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Něco o odpadech
Jedním z cílů obecního úřadu by mělo být usilovat
o minimální odpad v obci a čím více by se toto dařilo
uskutečňovat, tím lepší by byl dopad na životní prostředí.
Tato vize však není možná bez spolupráce všech občanů.
Naše obec se snaží o maximální recyklaci vzniklého
odpadu, nebezpečný odpad vyváží 2x ročně. Na několika místech v obci jsou rozmístěny kontejnery na tříděný
odpad, sklo, papír, plasty. Odpad, který není možné roztřídit, se může za menší poplatek odevzdat ve sběrném
dvoře u hřiště 2x týdně – středa, sobota. V letošním roce
jsme v jarní a letní sezoně začali přistavovat v obci vlečku,
na kterou je možné ukládat bioodpad ze zahrádek.
Veškerá tato činnost, a věřte, že není právě levná, směřuje k tomu, aby obec a příroda v jejím okolí nebyla zamořena hromádkami černých skládek, vítr po poli nehonil
igelitové sáčky a v ovzduší nebyl cítit smrad z pálených
plastových lahví.
A přesto se tyto nežádané jevy stále opakují. Hromád-

ky vyvezeného
odpadu se stále
objevují, přestože
někteří dotyční
s ním musí jet
kolem sběrného
dvora. Na vlečku
se bioodpad hází
i v plastových
pytlích /zřejmě si někdo myslí, že plast je ideální do kompostu/ a i ten „ozon“ z pálených plastových lahví lze tu
a tam ucítit. Proto bych chtěl apelovat na všechny, kterých
se to týká, aby se nad sebou zamysleli, vždyť k nápravě
stačí tak málo a výsledkem by byla čistá obec a její okolí..
Zároveň bych chtěl poděkovat všem těm spoluobčanům,
kteří k této problematice přistupují zodpovědně.
Josef Remeš, předseda výboru pro životní prostředí

Informace z obecního úřadu
Toulání psů v obci
Chtěli bychom upozornit na zvýšený pohyb psů v obci,
protože v poslední době se na Obecním úřadě hromadí
stížnosti, že lidem chodí cizí psi po dvoře a jsou agresivní.
Není možné, aby nás ohrožoval cizí pes na našem vlastním
pozemku! Zákon ukládá každému majiteli psa, aby byl pes
řádně zavřený a zajištěný a aby neohrožoval občany. V dnešní době slyšíme snad každý týden, jak pes napadl člověka,
v horším případě děti. I když je pes hodný a nikdy nejednal agresivně, může se stát, že se jednoho dne agrese projeví
a pak to odnesou nevinní lidé. Proto buďte důslední a své psy
zavírejte. Je zbytečné následné spory řešit pokutami a podobnými nepříjemnostmi.
Označení domů a schránky na domech
Vyzýváme ty občany, kteří nemají svůj dům označen
číslem popisným a schránkou na poštu a dopisy, aby si tyto
věci dali do pořádku. Vznikají zbytečné problémy např. při
roznášení volebních hlasovacích lístků. Lístky se nemají do
čeho vložit, válejí se po zemi, což není vhodné. Určitě tím
usnadníte práci poštovní doručovatelce a jiným institucím,
které vás z různých důvodů chtějí kontaktovat. Povinnost

občanů označit svůj dům číslem popisným vyplývá z Vyhlášky Ministerstva vnitra č.326/2000 Sb.
Poděkování občanům
Tak jako každý rok pořádala i letos DIAKONIE BROUMOV humanitární sbírku oblečení, lůžkovin, obuvi, nerozbitých domácích potřeb a dalších věcí, kromě elektroniky.
Sbírka probíhá 2x ročně, na jaře a na podzim. Chtěli bychom
tímto poděkovat občanům za jejich příspěvky do sbírky. Věci
budou jistě účelně využity pro další humanitární potřeby.
Děkujeme!!!
I přesto, že humanitární sbírka v naší obci proběhla již 2x,
rozhodla se DIAKONIE BROUMOV, že sbírka proběhne
v letošním roce ještě jednou a to v termínu od 9. do
11. 12. 2009. Konkrétní termín bude dán na vědomí občanům běžným způsobem, jako je vyhlášení v obecním rozhlase, vyvěšením letáků v informačních skříních, na internetu.
Provoz sběrny čistírny a prádelny
Každý sudý týden na Obecním úřadě v Huštěnovicích
je otevřena sběrna čistírny a prádelny. Středa: 15 – 17 hod.,
čtvrtek: 15 – 16 hodin. Prosíme, dodržujte určené dny a provozní hodiny.
Andrea Blahová, admininistrativní pracovnice OÚ
Představujeme
Vám nové pracovnice obecního úřadu: Účetní
Milada Obalová
a administrativní
pracovnice Andrea
Blahová.
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Zimní údržba chodníků
Protože se opět blíží zima a nikdo z nás neví, jakou
sněhovou nadílkou nás překvapí, je potřeba se připravit
na zimní údržbu vozovek. Žádáme proto občany Huštěnovic, aby neparkovali na veřejných komunikacích, pokud
to brání jejich údržbě. Při protahování vozovek sněžnými

pluhy parkující auta často překážejí a navíc jsou vystavena
nebezpečí případného poškození krajem radlice. Obec se
při správě vozovek snaží o kvalitní služby, ale to předpokládá i vaši spolupráci. Děkujeme.
Marie Hoferková

Nedovolené stání na chodníku
Již delší dobu se množí stížnosti mnohých našich občanů
na nedovolené stání osobních vozidel na chodnících a v prostorech vjezdů, zasahujících do chodníkového pásu.
Nejdříve citace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)
– par. 53 odst. 1) a 2):
1. Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Chodec, který nese předmět, jímž by mohl
ohrozit provoz na chodníku, užije pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.
2. Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích
než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat,
pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.
Znamená to tedy, že jakékoliv parkování na chodníku
je porušením výše jmenovaného zákona v platném znění
a motorista se tímto jednáním vystavuje možnému postihu.
Největší problémy s nedovoleným parkováním na chodnících jsou v ulici Sušická, Staroměstská, Babická, také
Ke Hřišti nebo Moravní. Ale tento problém se vyskytuje
i v jiných ulicích, kde jsou např. minimální předzahrádky.
Střetávají se zde protichůdné zájmy. Na jedné straně nutnost
bezpečného přístupu chodců a parkování na straně druhé.
Bezpečnost chodců má, jak určitě uznáte, mnohem vyšší prioritu. Problém v tomto případě je i to, že není možné vozidla
odstavovat na komunikaci, protože není možné dodržet
ustanovení par. 25, odst. 3, zák. č. 361/2000 Sb., který říká:
Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. To znamená, že na
silnici by měl být 6 metrový volný prostor, když tam odstavíte auto, což není možné dodržet.
Zastupitelstvo obce by se mělo touto záležitostí neukázněných majitelů vozidel zabývat, ale při řešení této situace by
měli být nápomocni všichni občané.

volební komise při volbách do EU

Vítání občánků
Nově otevřená prodejna
ZDRAVOTNÍCH MATRACÍ v Babicích
/v objektu bývalého Rybolovu/ se těší na návštěvu každého z vás.
Zhotovíme matrace na míru dle přání zákazníka.
V nabídce jsou také zdravotní paměťové polštáře. Informace na
tel. 604 281 354.
Dále nabízíme:
• Výrobu krycích plachet na míru
• Výrobu solárních plachet na bazény
• Těsnění do oken a dveří
• Fólie
• Pytle na odpad
• Ubrusy
• Pláštěnky
placená inzerce

POZVÁNÍ NA AKCE
• Vánoční koncert s dechovou hudbou Boršičanka Antonína Koníčka – 30. listopadu 2009 Kulturní dům
Huštěnovice . Pořádá OÚ.
• Rozsvícení vánoční stromu – 4. prosince 2009 v 17 hodin
• III. Košt slivovice a country bál – 26. prosince 2009
• Novoroční setkání u vánočního stromu – 31. prosince 2009 ve 24 hodin
• Maškarní ples 6. února 2010 – pořádá ČČK
• Dětský karneval 7. února 2010 – pořádá ZŠ a MŠ Huštěnovice
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Informace o výměně řidičských průkazů
Od 1. 5. 2004, v souvislosti se vstupem naší země do
Evropské unie, začal náš stát prostřednictvím obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností vydávat nový řidičský
průkaz.
Nový řidičský průkaz je vydáván centrálně ve Státní
tiskárně cenin a pro jeho vyřízení je stanovena dvacetidenní lhůta. Na požádání je možno vydat řidičský průkaz
ve lhůtě do 5 pracovních dnů, správní poplatek je stanoven v tomto případě na 500 Kč. Platnost nového řidičského průkazu je omezena na deset let. V případě ztráty nebo
odcizení je vydáván náhradní doklad na dobu nejdéle 30

dnů, platný pouze na
území naší republiky.
Up o z o r ň u j e m e
na blížící se termín
výměny dalších řidičských průkazů. K 31.
12. 2010 končí platnost vydaných ŘP od
1. 1. 1994 do 31. 12.
1996 a 1. 1. 1997 do 31. 12. 2004.
Marie Hoferková

Zubní ordinace v Babicích
Kdo navštěvoval zubní ordinaci v Babicích ví, že
v červnu letošního roku odešla do penze MUDr. Milena
Chytrá, která nás ošetřovala od roku 1977. Zároveň s ní
odešla i zdravotní sestra Marie Stehlíková.
Od července 2009 činnost v zubní ordinaci ve zdravotním středisku v Babicích zahájil MUDr. Jakub Černý.
Pochází z Buchlovic, nyní bydlí ve Starém Městě. Stomatologickou praxi vykonával před tím v Kyjově. Změnou
pro pacienty také je to, že nás s panem doktorem ošetřuje
asistent Jan Černý, DiS.
Nikdo si nechodí rád sednout do zubařského křesla.

Ale MUDr. Jakub Černý vás přijme v klidu, s úsměvem,
poradí se s Vámi a ošetřuje moderní technikou skoro bezbolestně. K radosti pacientů má v ordinaci rentgen, i když
na hloubkový musíte stále do Uh. Hradiště.
Aby vás pan doktor ošetřil, je potřeba předem se zaregistrovat. Není pravdou, že převzal všechny pacienty po
MUDr. Chytré.
Přejeme panu doktorovi klidné pacienty, ať se mu
s námi líbí a naopak od něj i jeho asistenta pochopení
s trpícími pacienty.
Alena Bazalová

Beseda s důchodci
V letošním roce se beseda s důchodci, i když lépe
zní beseda se seniory, konala 10. května ve velkém sále
Kulturního domu v Huštěnovicích. Překvapením bylo
vystoupení mladé cimbálové muziky Balešáci, ale nebylo už překvapením vystoupení sólistů Slezského divadla
z Ostravy. Jejich pěvecký výkon byl špičkový, ale „ohleděný“. Zastupitelé obce by mohli přijít s novým programem
pro naše starší spoluobčany, kteří si to určitě zaslouží.
Žádný z nich by nešel pravděpodobně třikrát na jedno
a to samé představení.

Tradičně jsou spoluorganizátorkami této besedy členky MS Českého červeného kříže Huštěnovice. Květinová
výzdoba sálu je vždycky jarně laděná a obsluha příjemná.
Pro všechny seniory bývá připraveno občerstvení
v podobě kávy, vína, také zákusek a malý dárek od obecního úřadu. Starostka Jarmila Ulmanová v průběhu besedování jubilantům předala dárek za Obecní úřad Huštěnovice. www.hustenovice.cz
Alena Bazalová
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Školská rada
Školská rada vzniká v souvislosti s ustanoveními
§ 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. tzv. školský zákon. Jde
o orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům
školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel
(obec), třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků
a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Mezi pravomoci školské rady patří vyjadřovat se
k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich
následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu
školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh
rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli,
orgánům vykonávajících státní správu ve školství a dalším

orgánům státní správy.
Současná školská rada v Huštěnovicích má tři členy.
Patří mezi ně Mgr. Marie Pížová (za pedagogické pracovníky), Tomáš Jurčík (za rodiče) a Mgr. Marek Kryška (za
obec). V naší činnosti nám mohou pomoci i rodiče dětí ze
základní a mateřské školy svými připomínkami a náměty.
za školskou radu Mgr. Marek Kryška

Základní škola
Naše malotřídní škola je školou rodinného typu. Má
4 ročníky 1. stupně a třídy se tvoří spojením různých ročníků. Součástí školy je školní družina a výdejna obědů
s jídelnou.
Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu.Všem žákům nabízíme vyžití jak kulturní, tak i sportovní. Ve stručnosti Vám nabízíme přehled toho, co se
v naší škole děje kromě výuky.
Nedílnou součástí je každoroční návštěva dopravního
hřiště v Mařaticích, kde žáci simulují účast v silničním
provozu. Již dva roky třídíme ve škole odpad a spolupracujeme s Kovosteelem, kam každoročně vyjíždíme na
výukový program.
V rámci kultury mají žáci možnost zasednout několikrát ročně do hlediště divadla i Domu umění ve Zlíně.
Jsou pro ně připraveny pohádky i výchovné koncerty
v podání herců divadla a členů Filharmonie B. Martinů.
Dobrá je spolupráce s knihovnou v Babicích. Pravidelně chodíme na besedy o knihách pro děti, na pochod
Broučků i na různé výlety. Stejně jako dospělí, máme možnost shlédnout koncerty známých zpěváků – např. Pavla
Nováka či Pepy Nose. Do školy zavítají také kouzelníci.
Rovněž turistika není pro nás neznámou. Vyšlápli jsme
si na Žítkovou, hrad Lukov, Hostýn i Helfštýn. Máme projitých i několik turistických tras v Chřibech. Cyklisticky
zvládáme cestu do Napajedel na zámek a nezapomeneme
se zastavit i v hřebčíně. Využíváme nabídek ekologických
center a obohacujeme výuku praktickými zkušenostmi.
Pořádáme dílničky: malujeme a zdobíme kraslice,
vyrábíme adventní věnečky. Připravujeme s žáky vystou-
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pení pro veřejnost – zpívání u stromečku, Den matek.
Mezi každoroční akce patří dětský karneval a sběr
papíru. V posledních letech i školy v přírodě.
Prostory školy jsou k dispozici pro práci zájmových
Přivítání prvňáčků na OÚ
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kroužků: paličkování, pohybové hry, letecký modelář
a náboženství. Nabízíme také výuku anglického jazyka již
od 1. třídy.
Pro veřejnost pořádáme Den otevřených dveří. Dětem
je umožněn nákup dotovaného mléka. Mají možnost pracovat s internetem. Snažíme se kladně působit v oblasti

prevence patologických jevů a také v enviromentální
výchově. Do budoucna se chceme zaměřit na modernizaci výpočetní techniky pro žáky a nákup nových pomůcek
do výuky.
Těšíme se na každého nového žáka. www.hustenovice.cz
Jitka Polášková, uč.

Pochod Broučků
V pátek se uskutečnil pochod
Broučků. Každý z účastníků si měl
přinést lampion, lucerničku nebo
nějaké světýlko. Šli jsme cestou do
Babic k Obecnímu úřadu, kde byl
přichystán program. Hrálo se v něm
na kytaru, byla tam taky pohádka
o jednom pánovi, kterému neustále zvonil telefon. Tak ho zakopal na

Podzim s rýmou

zahradě a pak mu zněj vyrostl mobilní strom. Bylo tam hodně dětí, pár
z nich dostalo ocenění za nejlepšího
broučka. Tato slavnost byla zakončena ohňostrojem. Před spuštěním
ohňostroje prošel průvod Babicemi.
Pak jsme se vrátili pěšky domů.
Tomáš Škrabal, 3. třída

Výlet na skály v okolí Smraďavky
Počasí nám ráno
nepřálo, ale nenechali
jsme se zviklat a vyrazili
autobusem na rozcestí
u Buchlovic. Sešlo se nás
šest dětí a cestou kolem
Dlouhé řeky jsme si stále měli co povídat. Když
cesta začala prudce

stoupat ke skalám už jsme
jen odfukovali. Ale výhled
z Karlovy skály stál za tu
námahu. Našli jsme i kešku schovanou v puklině. O
kousek dál jsme si prohlédli
Zbojnickou skálu – byla moc
příkrá a my jsme dostali
zakázáno na ni vylézt. Pro-

Podzim je tu zas
Kluci ve škole zlobí nás
Radši ať si pouští draky
A na šípky chodí taky
Bylinkářka sbírá bylinky
Doma má dvě kobylky
Ježci už se chystají spát
Na dvoře je hromada klád
Hrušky už nám okusují vosy
Z lesa se houby nosí
Jen já doma pod peřinou
Ležím se svojí velkou rýmou
Julinka, Lucka, Monika, 4. třída
tože jsme už začali být trochu unaveni, Tomáš Pjevič, který nás vedl,
rozhodl, že se vrátíme do Buchlovic.
Teplý čaj v hospodě a příjezd autobusu ukončil naši pouť po skalách.
Lucie Kraváčková, 4. třída

Školní výlet
Na konci června jsme jeli se školou na Pustevny a do
Rožnova pod Radhoštěm na výlet. Jeli jsme lanovkou
a šli jsme se podívat na
sochu boha Radegasta.
Ale špatné bylo, že nám
dopoledne pršelo. Trochu
jsme zmokli, ale jinak to
bylo dobré. V Rožnově
pod Radhoštěm už svítilo sluníčko a my jsme
šli do skanzenu, který se
jmenoval Mlýnská dolina. Pracoval tam i kovář, který vyráběl i prodával podkovičky pro štěstí.Skanzen je moc pěkný. Seznámili jsme
se, jak dříve lidé žili, jak měli těžkou práci a skromný
život. Domy měli malé a bydleli v nich i tři generace spolu
s domácími zvířaty.
Moc se mi tam líbilo a určitě se tam ještě někdy vrátím.
Monika Šťastová, 4.třída
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Tajný výlet dětí z mateřské školy
Blížil se konec školního roku, který již tradičně vrcholí
dětmi oblíbeným výletem za zvířátky do ZOO. Pojedeme
za zvířátky živými nebo za pravěkými dinosaury?
V tom se neshodli děti ani jejich rodiče, a tak jsme
nakonec naplánovali náš „tajný výlet“. Jeho cíl byl málem
vyzrazen, protože jsme zapomněli, že Vojtíšek s Lukáškem
už si přečtou zprávu určenou jenom pro rodiče. Naštěstí
po vzájemné dohodě se nám plán podařilo utajit.
Překvapení začalo, když ráno přijel ke školce výletní autobus řízený paní řidičkou. Odvezl nás do Jalubí, kde
si děti prohlédly repliku větrného mlýna na kopci nad
vesnicí. Dozvěděli jsme se k čemu dříve sloužil, z čeho je
postavený a na co má „lopatky“.
Pokračovali jsme do Leteckého muzea v Kunovicích.
Tady si děti s nadšením prohlédly vrtulník, historická
i novější letadla a leteckou techniku. Následovalo neodmyslitelné hraní na přilehlém dětském hřišti a občerstvení z vlastních zásob od maminek.
Blížil se vrchol našeho „výletování“. Autobus nás
potřetí a naposled převezl do Přístaviště ve Starém Městě.
Překvapení dětí bylo nepopsatelné, když pro nás připlula výletní loď „Morava“ a odvezla nás domů na Fífart do
Huštěnovic po Baťově kanálu. Pozorovat, jak se řídí loď
kormidlem, jak se otáčí, houká a proplouvá plavebními

komorami, byl pro děti nezapomenutelný zážitek. Za
houkání lodní sirény jsme se rozloučili s jejím kapitánem
panem Hampalou ze Spytihněvi.
Protože nám již z toho cestování po vodě i souši
vyhládlo a čekala na nás paní kuchařka s dobrým obědem,
cesta pěšky do školky nám rychle ubíhala. Nebylo třeba
přivolat pro odpadlíky ani školní taxi, které zajišťovala
paní školnice s kárkou dvoukolákem. Všechny děti, včetně těch nejmenších tříletých, došly po svých a nevšední
zážitky z tajného výletu maminkám a tatínkům s nadšením nakreslily. www.hustenovice.cz
Věra Veselá, učitelka MŠ

Rozhovor s Páterem Dr. Mariuszem Sienkowskim

V červenci letošního roku do naší farnosti přišel nový
kněz. Mnozí z nás se s ním seznámili již osobně. Přesto
jsme si, jako členky redakční rady, dovolily P. Mariusze
Sienkowskeho navštívit a položily jsme mu pár zvědavých otázek.
Podle přízvuku slyšíme, že Čech nejste. Můžete prozradit odkud pocházíte?
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•
Narodil jsem se v Polsku. Pocházím ze
4 dětí, mám dva bratry a sestru. Já jsem z nich nejstarší.
Kdy jste se rozhodl, že budete knězem?
•
Ke kněžství jsem se rozhodl během studia medicíny ve Varšavě. Původně jsem chtěl odjet
na mise do Zambie nebo Ugandy. Ze zdravotních
důvodů mně mí představení odjezd nedoporučili
a nedovolili. V roce 1991 jsem přišel do kněžského semináře v Olomouci. V roce 1993 jsem přijal
jáhenské svěcení a v roce 1994 jsem z rukou arcibiskupa Jana Graubnera přijal kněžské svěcení.
Mám ukončenou pedagogickou fakultu ve Wroclavi
/Mgr/, ukončil jsem studium práv v Lublinu /Dr./
a jak jsem dříve řekl, teologickou fakultu v Olomouci /Mgr./.
Kde jste působil, než jste začal sloužit v naší farnosti?
• 1994-1995 Valašské Klobouky
• 1965-1966 Jezernice u Hranic
• 1996-2003 Píšť
• 2003-2005 Wroslaw
• 2005-2006 Bílavsko
• 2007
Klenovice
• 2009
Huštěnovice
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Jaké jsou Vaše koníčky?
• Rád vařím, v kuchyni mne nikdo
neoblbne. Mezi mé speciality patří dršťková
polévka, guláš nebo polský bigos. Co opravdu
nemusím, jsou knedlíky. Dlouhá léta podporuji Hamé, protože kupuji jejich výrobky a to
již dávno předtím, než jsem nastoupil do zdejší farnosti.
Říká se, že všichni jsme hříšní, každý má
nějakou tu chybičku. Víte o té své?
• Nejsem člověk dokonalý a o té své chybičce vím. Velmi rychle mluvím.
Čeho byste chtěl v naší farnosti dosáhnout?
• Chtěl bych, aby mezi lidmi panovali
normální mezilidské vztahy. Každý problém
jde vyřešit. Jsem ve farnosti proto, abych lidem
pomáhal. Dveře fary jsou pro všechny lidi otevřeny.
Myslíte si, že se mladí lidé začínají přiklánět k víře?
• Zajímá mne práce s mládeží a nikdy jsem s mladými lidmi problémy neměl. Ve farnostech, kde jsem působil, mně lidé spíše přibývali, nikdy neubývali.
Blíží se Vánoce. Těšíte se?
• Vánoce miluji. Dělám vždy vše proto, aby se v době
vánoční lidé v kostele cítili jako v pohádce.
Chtěl byste něco vzkázat našim občanům?
• Poznáváme se společně. Jsem tady pro vás, nejsem

tu Pánem Bohem, jsem tu knězem. Musí zde být důvěra
z obou stran. Lidé se kněze nesmí bát.
Prozradíte nám kontakt na Vás? My jsme Vás třikrát
nezastihly na faře.
• Telefonní číslo pevné linky na faře je 571 141
171. V nutných případech, v době mé nepřítomnosti, se
mohou lidé obracet na starosty obcí, kterým jsem svěřil
číslo mobilního telefonu.
Děkujeme P. Mariuszovi za rozhovor a příjemné setkání.
A přejeme, ať se cítí mezi námi jako mezi svými blízkými.
Marie Hoferková a Alena Bazalová

V ROCE 2010
VZPOMENEME 790. VÝROČÍ
OBCE HUŠTĚNOVICE
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY.
SNAD NAŠI ZASTUPITELÉ OBCE NA TOTO VÝROČÍ
NEZAPOMENOU.
NABÍDNĚTE SVÉ NÁVRHY A POMOC
S ORGANIZACÍ OSLAV

Zrestaurovaný kříž u kostela sv.
Anny posvětil Prof. Edward Górecki,
děkan polských právníků
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Informace o udílení svátostí
Svátost křtu
Podle církevního práva Kánon 851CIC je nutno křest
náležitě připravit. Rodiče dítěte a kmotři se řádně poučí
o významu svátosti křtu a o povinnostech s ní souvisejících. Kmotr by měl být biřmovaný. Pokud žije v manželství, musí být kmotři církevně oddáni. O křest žádají vždy
rodiče dítěte nebo alespoň jeden z nich, který je věřící
a praktikující. V rodinách nevěřících je lepší křest dítěte
odložit na pozdější dobu, kdy se dítě může samo rozhodnout. Místem křtu je farnost, kde bydlí rodiče.
První svaté přijímání
Dle stanov olomouckého arcibiskupa dítě musí dva
roky navštěvovat hodiny náboženství a nedělní bohoslužby. Bylo by velmi rozumné, aby i po prvním svatém přijímání děti nadále navštěvovaly bohoslužby.

Svátost biřmování
Kánon 889 CIC 1. ods: Biřmovanec musí být křtěný
a vyzrálý v křesťanské víře, věřící a praktikující. Biřmovanec má mít kmotra, může to být kmotr od křtu.
Svátost manželství
Sňatek by měl být nahlášen 3 měsíce předem. Svátost
manželství může uzavřít pouze muž a žena. Jeden z nich
musí být věřící. Svátost manželství má být uzavírána ve
farnosti jednoho z nich. Pokud se jedná o jinou farnost,
musí být propuštění z místní farnosti. Jde o dovolenost
a platnost manželství.
Pokud jde o přijetí církevní svátosti křtu, prvního svatého přijímání, biřmování nebo svátost manželství, má se
konat na území vlastní farnosti. Ve výjimečném případě
se musí žádat o propuštění z farnosti.

Svátek matek
Na závěr všichni účinkující svým
maminkám předali sluníčkovou
kytičku, i když byla jen papírová.
Poděkování si zaslouží i paní učitelky, jejichž zásluhou jsme mohli prožít
krásné nedělní odpoledne.
Alena Bazalová

Naše maminky, babičky a tety se sešly v květnu při
oslavě Dne matek ve velkém sále Kulturního domu v Huštěnovicích. Nechyběli ani tatínkové. Kde vystupují děti,
tam je záruka, že bude sál zaplněný. Také se tak stalo a děti
mohly předvést své umělecké kvality.
Programem provázeli s přehledem nejstarší žáci naší
školy Dagmara Gajdošíková s Tomášem Jurčíkem. Úkolu
se zhostili na jedničku. Dagmarka musela ještě odskočit
k piánu k předvedení svých hudebních schopností. Marek
Silný zase ukázal, že umí zahrát na housle. Všechny děti
se dostaly ke slovu. Viděli jsme divadelní představení,
sportovně nadaná děvčátka nebo břišní tanečnice. Překvapením pro všechny byl verbuňk chlapců, potom tanečky
s děvčaty. Kroje jim moc slušely. Bylo by bezvadné, kdyby
si je někdo vzal pod patronát a v tančení s nimi pokračoval. A hned by bylo dost stárků na hody. Překvapené byly
také paní učitelky před nacvičováním pásma. Protože
s návrhem přišli sami kluci.
Velikánským aplausem byly odměněny děti z mateřské
školy. Jejich divadelní kousek s názvem „Botičkové království“ byl ohromným zážitkem. Pro některé děti to bylo
první veřejné vystoupení, ale nikdo to určitě nepoznal,
s jakým elánem hrály.
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Členky ČČK na lodi
Na neděli 28. června naplánovaly členky výboru ČČK
výlet lodí. Před dvěma roky jsme tuto akci uskutečnily
poprvé a všem se zalíbila, proto jsme se rozhodly ji zopakovat. Oproti roku 2007 nám počasí zrovna moc nepřálo, několik dnů před výletem hodně pršelo a v důsledku prudkých bouřek byla vysoká hladina vody a některé
z plaveb se nemohly vůbec uskutečnit. Nám v tomto směru štěstí přálo, a tak v neděli ráno se na místní vlakové
zastávce sešlo 49 účastníků. Věkové rozpětí výletníků bylo
pestré – od malých dětí na kočárku až po seniory. Zážitek
to byl určitě pro naši drobotinu, pro něž jedna z šikovných
maminek vyrobila námořnické čepičky, ve kterých se cítily jako praví námořníci.
Nejdříve jsme se vlakem dopravili do Hodonína,
odtud pak pěším přesunem do přístaviště. Tam na nás již
čekala nově zrekonstruovaná loď CONSTANCIA. V deset
hodin jsme všichni vypluli směrem na Bzenec. Při minulé
plavbě bylo málo vody, takže nás provázela malá loďka

a hledala nejvhodnější trasu
kvůli
ponoru
lodě Constancia.
Proto se nám
tenkrát nepodařilo dojet až
na plánovanou
bzeneckou pláž.
Letos bylo naopak vody hodně, ale v důsledku již zmiňovaných bouří byly v korytě
řeky Moravy naplavené vyvrácené stromy a ty nám ztížily
plavbu, tudíž jsme se zase nedostali k plánovanému cíli.
Mohli jsme se kochat pohledy na okolní přírodu, které
nám občas znepříjemňoval drobný déšť. Na palubě ale
vládla dobrá atmosféra, za doprovodu kytary jsme zpívali,
menší děti si vyráběly malé papírové lodičky a soutěžily
v různých hrách, které pro ně připravila paní vedoucí lodě.
Po čtyřech hodinách plavby jsme
přistáli opět v hodonínském přístavišti. V místní restauraci jsme se posilnili dobrým obědem a po procházce
městem jsme se úspěšně vrátili vlakem domů. Doufám, že i přes nepřízeň počasí se výlet líbil a v budoucnu
uskutečníme podobnou akci.
Ludmila Smýkalová,
předsedkyně ČČK

Táborák
Již několik minulých let si naše děti zvykly, že s blížícím se koncem prázdnin bývá spojen táborák. I letos
tomu bylo stejně, jenom z časových důvodů se tato akce
uskutečnila 21. srpna.
Lákadlem pro děti určitě byl druhý ročník soutěže chůze na chůdách o pohár starostky obce. Vatru jsme zapálili
před osmnáctou hodinou a než odhořela tak, abychom
mohli opékat špekáčky, připravili jsme pro děti spoustu
soutěží. Letos nám různé hry pomohly připravit mladé
maminky, za což jim děkujeme! Děti byly do her zapálené
tak, že při opékání špekáčků se už téměř stmívalo. Paní
kuchařky ze školky nám přilepšily výbornými povidlovými buchtičkami. Na hřišti bylo rušno dlouho do teplého
letního večera a domů nás vyhnali až štípající komáři.
Musím podotknout, že v chůzi na chůdách se rok od
roku zlepšují nejen děti, ale i jejich rodiče. Možná v příštím roce uskutečníme i kategorii pro rodiče…
Ludmila Smýkalová
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Vážení diváci, přátelé Slováckého divadla
V roce 2010 oslaví Slovácké divadlo v Uh. Hradišti své
pětašedesátiny. Největší devizou divadla, které podle odborníků patří ke špičce českých profesionálních divadel, je
radost, síla, energie, mládí, vyzařující z prkem jeviště Slováckého divadla.
Taky naši občané už několik desítek let navštěvují
tento kulturní stánek. Využívají celoroční předplatné, které
zajišťuje stálé místo, celoroční slevu vstupného a mají zajištěnou dopravu tam i zpět. Těchto několik desítek let o předplatitele pečovali manželé Pechovi. V roce 2004 paní Jarmila

Pechová předává štafetu a stává se jen divákem Slováckého
divadla. V roce 2009 je 26 občanů - předplatitelů na sobotní
představení. Slovácké divadlo navštěvují občané také v jiné
dny v týdnu. Záslužný a vytrvalý je zájem Slováckého divadla
o dětské publikum. Výchova malého diváka tu má již svou
tradici, jež je spojena s každoroční vánoční premiérou, která
zve 26. prosince do hlediště rodiče s dětmi. Návštěva ve Slováckém divadle je pro každého diváka významnou společenskou událostí, ze které si odnese hluboký umělecký zážitek.
Marie Hrubošová

MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE V HUŠTĚNOVICÍCH
POŘÁDÁ VE DNECH 6.- 8. PROSINCE 2009
VÁNOČNÍ VÝSTAVKU
AKCE SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH MALÉHO SÁLU V KULTURNÍM DOMĚ V HUŠTĚNOVICÍCH

Z činnosti zahrádkářů
Základní organizace Českého svazu zahrádkářů v Huštěnovicích se snaží navázat na dřívější tradiční činnost.
Vytvoření příznivých podmínek pro tuto několik let zanedbávanou činnost není jednoduché. Pro doplnění některé části vyžitého zařízení se v dnešní době velmi obtížně
hledá výrobce. Pro zajištění provozu moštárny se nám
takového výrobce podařilo, po dlouhém hledání, objevit
až v Lipůvce v okolí Boskovic. Objednané vybavení pro
moštárnu bylo tak dodáno až v polovině října 2009.
OÚ nám poskytl použitou dlažbu z prováděné obnovy chodníků v obci. Proto jsme mohli provádět práce na
úpravě chodníků kolem budovy a přístupové cestě. Tyto
práce byly v průběhu dovolených a podzimní sklizně na
zahrádkách přerušeny. Věříme, že se nám v tomto roce
rozpracovaná práce podaří dokončit. Proto tyto a různé jiné těžkosti rozhodli jsme se některé plánované akce
v tomto roce odložit na rok 2010. Náklady na opravu

a vybavení činí již kolem osmi tisíc korun. Přes veškeré
potíže se přece jen podařilo provádět drcení a lisování ovoce na požádání zájemců. Že o tuto naši činnost je
zájem a podobných zařízení v okolí nedostatek, svědčí
to, že naše služby vyhledávají zájemci ze širého okolí.
Dokonce až z Otrokovic nebo Ostrožské Nové Vsi a to
ne v malém množství zpracovaného ovoce. Pokračujeme
také v zajišťování objednávek sadbových brambor, hnojiv
a jiného sortimentu.
Věříme, že se nám
do budoucnosti bude
dařit stále lépe a více
uspokojovat zájemce
o naše služby.
Otakar Neoral,
předseda ČSZ

Kateřinské hody v Huštěnovicích
Největší událost obyvatel Huštěnovic se opět přiblížila:
Kateřinské hody s právem. Ty se konají kolem svátku Kateřiny – 25. listopadu. V roce 1923 byli zvoleni první stárci,
právo bylo dovezené z Kostelan a od té doby jsou „hody
s právem“.
Prvními staršími stárky byl Pavel Vojtěšek /1895/ a Marie
Navrátilová, provdaná Čechmánková /1905/. Mladšími
stárky byl Jan Číhal a Josefa Hrňová, provdaná Svobodová.
Vyprávění Marie Čechmánkové o hodech ještě stihla podchytit ve své seminární práci o zvycích a obyčejích Gabriela
Černíková, prov. Vavřínková.
„Stárků sem byla, dyž sem měla 18 roků. Můj stárek Pavel
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Vojtěšek byl tehdá o 10 roků starší. Mladší stárků byla Jozefa Hrňová, jejím stárkem býl Jan Číhal. Ale tehdá to nebylo
jak včíl. My zme ani nevěděli, co sú hody. Toš chlapci došli k
nám a že budú hody. Došly ženské – myslím, že s Kostelan
- napantlily nám právo a všecko nám pomáhaly nachystat.
Chlapci sa scházeli u nás, stařeček Maňásek, co býval vedlevá,
je učili pěsničky na hody a tancovat verbuňk. Přitom popíjali
slivovicu nebo víno a jedli buchty a koláčky. Růžičky sa chystaly v hospodě. Lesti sa večér tančilo na sáli v hospodě nebo
v liďáku u Bernardů, to sa už nepamatuju. Tehdá zme napékli babovice, vdolečky a dorty. Hody byly dva dni, v nedělu
a v pondělí. Žádná slavnostní mša, ani požehnání nebylo,
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normálně sa šlo v nedělu na mšu. Hody začaly až odpoledně.
Ženské co strójily, došly k nám, nastrójily mě a uvázaly turčák. Tehdá děvčice nechodily, leda chlapci a ti potem došli
ke stárkám a pohostili zme je.Večer sa tančilo, chlapci tančili
verbuňk, tanečníky dycky zavédli ke stolu a tam platili. Na
druhý deň v pondělí chlapci chodili s uvázaným baranem,
potom sa zabíl a uvaříl sa guláš. Za týden byly dozvuky. Toš
tehdá sa aj veselejší ženské převlékly za chlápky a byla sranda. Tehdá byly hody inší jak dnes, ale pěkné to bylo.“
„Začátek hodů se datuje k roku 1921, ale to byly ještě
tzv. Císařské hody.“ Napsala jsem v knížečce k 80. výročí
Kateřinských hodů s právem v Huštěnovicích. Ale při dalším
bádání v Okresním archivu v Uherském Hradišti jsem objevila Školskou kroniku z roku 1890 a na str. 6 je, že Císařské
hody byly v Huštěnovicích už daleko dříve. Chtěla jsem vám
důkaz předložit autentický, ale text by byl velice těžko čitelný.
Můžete si přečíst jeho doslovný přepis z té doby.
„Dne 20. října 1890 padal ponejprve sníh. Byla to pořádná chumelenice ale nevadila svobodné chase, by se po svém
spůsobě nebavila. Bylo totiž pondělí cís. hodů a tu bývalo
zvykem že svobodná chasa sobě koupila berana, jej ověnčila a pak s ním po
vesnici chodila
a odevšech sousedů dárky přijímala, když celou
vesnici byli obešli
a za sebrané peníze berana zaplatili, nechali sobě
v hostinci z něho
vození berana /kolem roku 1959
nadělati gulyáše
a celého snědli. Naduvedeného dne měla chasa opět choditi
s beranem po vesnici, ale nebylo možné nějakého dostati. Tu
jim pomohla z bídy mladá, totiž 19 let stará koza, kterou
ověnčili a v veliké slávě po vesnici nosili. Maso z ní se jim
předce zdálo býti tuze měkké, proto k nemalé majitele zlosti
kozu propustili nakoupivše jiného na gulyáš masa.“
No není to krásný důkaz?
Hodová knížečka je stále na
prodej na obecním úřadě.
Ale kdo ji už má nebo si ji
chce teprve zakoupit, musí
vzít v úvahu výše uvedenou
skutečnost.
Ještě jednu informaci pro
všechny mám. Založila jsem
fotoalbum hodů, kde do
dnešního dne je asi 340 fotek.
vození berana /kolem roku Ale novinkou je, že všichni
1965
stárci se najdou i na webových stránkách obce www.
hustenovice.cz v Galerii stárků. Jestli najdete jiné a pěknější
fotografie, ráda je přidám nebo vyměním. Fotografie stačí
jen zapůjčit.
Alena Bazalová, kronikářka obce

Dožínková děkovná mše svatá
za úrodu v kostele
sv. Anny v Huštěnovicích
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Setkání Slováckých krúžků v Huštěnovicích
V květnu bylo slyšet kolem kulturního domu krásné lidové písničky, bylo možné vidět nespočet krojů. A proč? To náš rodák Mirek
Říha, který starostuje Slováckému krúžku Praha, všechno způsobil.
Konalo se zde setkání Slováckých krúžků z Prahy, Brna a Bratislavy. Zážitek to byl ohromný. Vidět a hlavně slyšet jedny zpívat a hrát
v sále, druhé ve vestibulu a třetí na dvorku kulturního domu, to se
jen tak nepodaří.
Z tohoto setkání ČT Ostrava natočila Slováckému krúžku Praha
záznam. Byl vysílán v pořadu Folklorika a vystoupila v něm, kromě
hlavních účinkujících, i naše paní starostka Jarmila Ulmanová.
Alena Bazalová

Cvičení žen
Většina cvičenek je zároveň i členkami Českého červeného kříže v Huštěnovicích. A proto nám MS ČČK
zakoupila několik gymnastických míčů na cvičení. Počáteční seznamování s míčem bylo pomalé a opatrné. Ale
i veselé, to když nás míč občas neposlechl a odkutálel se
pryč.
Cvičení na míči je zdravé. Je to příjemná změna
v našem pravidelném cvičení a doufám, že i inspirace pro
krátké protažení a uvolnění doma. Přijďte za námi v pondělí nebo čtvrtek v 19 hodin do sálu kulturního domu si
zacvičit.
Lenka Zlámalíková

Nohejbal

Pozvánka na tradiční

Kateřinské hody
s právem,
které se budou konat 14. a 15. listopadu 2009
V čele průvodu stanou
starší stárci Edita Šímová a Vojtěch Petrucha
mladší stárci Michaela Šimoníková a Tomáš Kryška
Doprovodí je dechová hudba
Boršičanka a CM Harafica
V letních měsících se stává tradiční nohejbal mužů na
hřiští V Olší. „Chlapci“ - jen tak dál.

TJ Sokol v roce 2009
Mužstvo žáků
V jarní části soutěže tým žáků zopakoval velmi dobré
výsledky z 1. poloviny soutěže podzimu 2008 a v závěrečné tabulce skončil uprostřed tabulky. Na závěr sezóny
v červnu 2009 jsme se zúčastnili prestižního žákovského
turnaje žáků v Kněžpoli „Memoriálu Zdeňka Jánoše“, kde
jsme se umístnili v tvrdé konkurenci na 7. místě z 12 účast-
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níků turnaje. Pro podzimní část sezóny 2009/2010 došlo
v žákovském týmu ke změnám. Do dorostu TJ Babice odešel Dalibor Hastík a Petr Kanyza, kteří byli velkými oporami týmu. Věříme, že se prosadí i v dorostenecké kategorii a pak se vrátí zpět do týmu dospělých TJ SOKOL. Dále
z týmu odešel Radim Otrusiník do sousedního Starého
Města. Naopak se nám podařilo zaregistrovat pouze dva
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nové chlapce z Huštěnovic, Honzu Hejtmánka a Martina
Hlaváčka.
V současné době máme kádr chlapců v počtu 13 hráčů. Bohužel z daného týmu nám jeden chlapec přestal
hrát fotbal a jeden se zranil. Proto se nám již 4x stalo,
že jsme neměli plný počet hráčů při mistrovských utkáních. I přesto si tým žáků vede velmi dobře a ve většinu
zápasů dokázal zvítězit. Nicméně pokud se nám nepodaří
v zimní sezóně doplnit počet hráčů min. o 2-3 hráče bude
osud žákovského týmu pro rok 2010 ohrožen. Tento stav
je způsoben velmi nízkým počtem dětí v obci (slabé ročníky) + neochotou chlapců sportovat. Od tohoto léta jsme
se pokusili přilákat nejmenší chlapce k fotbalu. Pan Tomá-

nek ze Starého Města začal trénovat chlapce ve věku od
5-7 let jako fotbalovou přípravku. Můžeme s potěšením
konstatovat, že tato aktivita se vyplácí, protože na tyto
tréninky nejmenších začíná chodit čím dál více chlapců
i děvčat. Za danou
činnost panu Tománkovi velmi děkujeme.
Jinak
žákovskému
týmu se věnují stejně jako v minulých
letech
Vlastimil
Habáň, Pavel Jurák
a Pavel Čechmánek.

Mužstvo mužů
V jarní části sezóny, jako již tradičně v posledních letech,
se nám nepodařilo navázat na výsledky z 1. poloviny soutěže.
Tým mužů nakonec skončil na 7. místě tabulky. Pro podzimní část nové sezóny došlo v týmu k následujícím změnám.
Po dvou letech u týmu skončil na postu trenéra Petr Pisklák.
Za jeho práci pro TJ SOKOL mu patří velký dík. Současně
věříme, že se k týmu po určité odmlce může vrátit. Co se týče
hráčských změn, z týmu odešli po půlročním hostování Petr
Klajn a Patrik Najbrt. Naopak tým se nám podařilo posílit
o Dalibora Hanáka, který k nám přišel na roční hostování
z Horního Němčí, Miloše Kunderu na post brankáře ze Slovácka a z dorostu Kudlovic se nám vrátil Martin Vašička.
V průběhu sezóny se nám ještě podařilo získat na hostování

Lukáše Hubála ze Sušic. Mužstvo mužů se opět pro podzimní část sezóny semklo a po 9 odehraných kolech nám dělá
velkou radost, protože je na 1. místě okresní soutěže. Tým
mužů vede předseda oddílu Rostislav Zlámalík a jak je vidět,
jde mu to velmi dobře. Bohužel se nám nepodařilo získat na
post vedoucího týmu žádného člověka, který by se věnoval
týmu pravidelně.
Závěrem děkujeme všem příznivcům fotbalu v Huštěnovicích a zvláště lidem, kteří ještě dokážou jakýmkoliv způsobem pomoci výboru TJ SOKOL, aby byl fotbal
v Huštěnovicích zachován a dělal dobré jméno obci po
celém okrese. www.hustenovice.cz
Ing. Pavel Čechmánek

P. Zdeněk Zlámal
Páter Zdeněk Zlámal se narodil 10. 5. 1940 v Žeravicích
u Kyjova, vyučil se elektrikářem v n. p. Svit Gottwaldov, kde
také vystudoval průmyslovou školu. V roce 1969 maturoval
na Gymnáziu v Gottwaldově /Zlín/ a v témže roce odešel do
Semináře v Olomouci.
V roce 1974 byl v Olomouci vysvěcen na kněze a od
1. 7. 1974 sloužil ve farnosti Příbor u Ostravy, Hranice na
Moravě, Lichnov u Bruntálu, Sosnová, Zátor, Želechovice
– Provodov, kde působil 9 let a od 20. července 1992 byl v
naší farnosti Huštěnovice. Dekret ovšem dostal do Babic, ale
P. Zlámal se rozhodl pro Huštěnovice. Kromě naší farnosti se staral o farnost v Babicích
a Jankovicích.
V roce 1999 slavil P. Zdeněk Zlámal výročí 25letého kněžství. Slavnost byla velmi pěkná, sjelo se hodně hostů, vyhrávala dechová
hudba. V roce 2000 slavil 60-ti leté výročí
svého narození.
Za dobu jeho působení od roku 1992
v Huštěnovicích byl kostel sv. Anny velice
udržován a opravován. Byla provedena kanalizace kolem kostela, elektroinstalace, topení
v kostele, vyměněny okna, opravena střecha
/200 000 Kč od Zlínského kraje/, nainstalovány nové věžní hodiny s osvětlením a v roce

2001 byla za jeho velkého úsilí provedena původní výmalba
kostela, která stála 1 300 000 korun. Dalším velkým jeho přáním bylo opravit fasádu kostela a dát na původní místo kazatelnu, která byla v roce 1981 nesmyslně rozebrána. Rovněž
fasádu fary chtěl vrátit do původní podoby, ze které zmizel
kromě jiného i letopočet 1908 - „ANNO DOMINI MCMVIII“ Fasáda kostela byla v roce 2008 obnovena. V roce 2009
ještě za působení P. Zdeňka Zlámala byla provedena generální oprava varhan v hodnotě 140 000 Kč. Z toho od Nadace
Děti – Kultura – Sport jsme obdrželi 55 000 Kč, Obec Huštěnovice přispěla částkou 65 035 Kč a zbytek dofinancovali farníci. Kromě kostela v naší farnosti, je i kostel v Jankovicích a Babicích opraven jeho zásluhou.
Za svého 9-ti letého působení v naší farnosti
P. Zdeněk Zlámal pokřtil 73 dětí a na poslední
odpočinek doprovodil 174 farníků. Každým rokem
se ve všech farnostech konala první svatá přijímání. Dvakrát proběhlo biřmování a to v Jankovicích
a v Huštěnovicích.
V letošním roce zdravotní stav P. Zdeňka Zlámala již nedovoloval uskutečňovat jeho další plány
a kněžskou činnost v naší farnosti. Koncem srpna
se z Huštěnovic přestěhoval do svého rodiště Žeravic
u Kyjova. Spolu s ním odešla i paní kuchařka MUDr.
Magda Ženčáková.
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Výročí úmrtí Jindřicha Huťky
Posledních osm let sochal v Huštěnovicích řezbář pan
Jindřich Huťka. Zemřel v prosinci 2004 ve věku 72 let.
Jeho řezby nechyběly ani na jedné výstavě v obci. Poslední jeho činností pro naši obec byla výstava „Co umí naši
spoluobčané“, konaná u příležitosti představení symbolů
obce.
Pan Jindřich Huťka si splnil sen a napsal i několik
esejí. Například vyznání lásky ke své chaloupce, které si
dovoluji nabídnout i vám. Pan Huťka by s tím určitě
souhlasil.
Alena Bazalová

Jindřich Huťka – Vyznání
Mnohokrát jsem se po tobě otočil, abych spatřil tvoji tvář.
Ty jsi však stála jako kamenná socha
A já přesto cítil teplo tvého těla.
Mnohokrát jsem vzhlížel na tebe,
Jako dítě na matku,
Ale ty jsi toho nedbala.
A já přesto pociťoval jistotu a bezpečí
Mnoho obdivů si mohla vycítit z mých očí,
Ty jsi ani brvou nehla a já tě zdobil dál.
Bez reptání jsem zašíval, štepoval, přešíval roucho tvé,
mnohokrát jsem se s tebou loučil
A ty jsi se ani nesnažila sdílet se mnou těžké chvíle loučení.
A já tě miloval stále víc.
Mnohokrát jsem šeptal a nahlas volal nashledanou.
A ty jsi zůstala němá.
A přesto jsem ti zůstal věrný.
Znovu jsem utíkal k tobě, jako kuřata ke své mámě.
Čím si mě okouzlila, moje krasavice,
již jsem v tvé blízkosti odpočinku nenalezl?
Jakou živou vodou si mě obdarovala,
že jsem necítil únavu?
Proč jsem tak šťasten,když mě poskytuješ přístřeší?
Je to snad tím, že mám pro koho žít?
Že mohu obdivovat a tvořit krásu?
Že mohu dokázat sám sobě,
že moje práce není zbytečná?
Nebudu tě trápit odpovědí,
Zdá se mi, lásko moje, že jsem v otázkách odpověď nalezl sám.
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Společenská kronika
60 let
Bazala Bohuslav
Grebeňová Josefa
Kryšková Anna
Malíček Miroslav
Řezanková Alena
Sucháň Jaroslav
Blaha Karel
Černík Pavel
Hořínek Vlastimil
Machová Ludmila
Pieters Hendrika Johann
Popelková Marie
Třísková Eva
65 let
Čevela Antonín
Havala Josef
Horák Josef
Hruboš Miroslav
Jakšíková Anna

Janečková Alena
Litošová Marie

Hampalová Marie
Kieryková Marie

70 let
Drábková Marie
Kníchalová Růžena
Prokešová Eva
Smýkalová Libuše
Gablasová Jaroslava
Hrůzková Ludmila
Janečková Alžběta
Rybnikář Antonín
Střítecká Štefania
Škubníková Věra
Tomečková Vilemína

80 let
Gabrielová Marie
Janečková Marie
Palajová Marie
Kaňovský Oldřich
85 let
Bazalová Božena
Grebeňová Ludmila
Plachetka Rostislav
Sátorová Marie
Šohajková Františka

75 let
Čevelová Josefa
Dvořáková Marie
Janeček Antonín
Doležalová Marie

90 let
Borovičková Jarmila
Cacková Ludmila

Děkuji spolužákům ročníku 1939 za pozvání na setkání. Ráda se se všemi vidím a vzpomínám na roky a hlavně
prázdniny prožité v Huštěnovicích.
Jitka Šarniková – Vyoralová

Jitka Šarniková, Věra Škubníková, Ludmila Hrůzková, Eva Prokešová, Štefania Střítecká, Marie Drábková, Soňa
Vaculová, Libuše Smýkalová, Jaroslava Gablasová, Růžena Knichalová, Alžběta Janečková, Josef Tomáštík, Svatopluk Říha
Huštěnovský zpravodaj vydává Obecní úřad Huštěnovice
Redakční rada: Alena Bazalová, Mgr. Zuzana Bazalová, Marie Hoferková
Výhrada práva úpravy příspěvků. Autorizované příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
Grafická úprava a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav
www.hustenovice.cz
e-mail: hustenovice@uh.cz
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Slovácké slavnosti
vína a otevřených památek
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti se letos konaly ve dnech 12. a 13. září, za
krásného slunného počasí. Každá obec měla vyslat alespoň
jeden pár ve slavnostním kroji. Za naši obec Huštěnovice
se tohoto úkolu zhostili loňští mladší stárci Šárka Zlámalíková s Rosťou Zlámalíkem a starší stárci Edita Šímová
s Vojtěchem Petruchou. Tyto dva páry se zúčastnily nedělního programu na Masarykově náměstí Když jsem šel na
hody – hodové tradice. Z tohoto vystoupení by měl vyjít
fotografický dokument.
Krojovaný průvod vycházel v 9 hodin z Vinohradské ulice na Masarykovo náměstí. V čele naší delegace nesla obecní znak Veronika a Monika Šťastová, za nimi malí šohaji
a děvčátka. Obecní prapor nesl Zdeněk Hruboš a jmenovku
obce Jiří Škrabal. A za nimi početná skupinka krojovaných
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huštěnovických spoluobčanů v čele se starostkou Jarmilou
Ulmanovou.
Před Slováckým muzeem naši obec reprezentovala také
košíkářka Hana Špalková se svými výrobky a předváděním
své práce. Ve Smetanových sadech zase ve dvou kotlech
vařil slovácký guláš mistr kuchař Tomáš Kryška s pomocníky taťkou Mirkem a Milanem Dvořáčkem. V atriu Staré
radnice se prezentoval Mikroregion Staroměstsko, kde také
Huštěnovice měly svůj stánek. Chleba se sádlem a s cibulí
je už tradiční a že šel na odbyt, to ví Marek Kryška.
Všem zúčastněným, nejenom jmenovaným, patří velký
dík ze strany obecního úřadu za prezentaci obce. Za vynikající prezentaci hodových práv v pořadu Když jsme šli na
hody poslala poděkování našim stárkům a paní starostce
etnografka Slováckého muzea p. Ludmila Tarcalová.

