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Úvodní slovo  pana starosty
Vážení spoluobčané, 
 
vítám Vás nad novými stránkami Huštěnovského zpravo-

daje a doufám, že v něm najdete většinu potřebných  infor-
mací. Dovolte, abych Vás podrobněji seznámil s děním v ob-
ci a mé práci. Na začátku roku se začal připravovat rozpočet 
na rok 2011, bylo třeba rozhodnout jaké 
investiční akce do rozpočtu zařadíme.

Jednou z priorit je oprava chodníku 
podél hlavní silnice I/55. Před vlastní 
opravou je třeba nejdříve zajistit převod 
pozemků pod chodníky do vlastnictví 
obce, protože v současné době pozemky 
pod nimi jsou v majetku Ředitelství silnic 
a dálnic /ŘSD/.Zahájil jsem jednání o pře-
vodu s  ŘSD. 

Předběžně přislíbeno, že nebude pro-
blém pozemky převést, pokud budou 
splněny jejich požadavky. Je třeba mít 
geometrický plán, který musí zajistit obec. 
Zjistil jsem, že obec už geometrický plán 
má zpracovaný, ale bohužel neodpovídá 
požadavkům ŘSD. Musí se nechat zpraco-
vat nový geometrický plán, který jsem již 
zadal geodetovi. Jsou zadané ke zpracování cenové nabídky 
projektové dokumentace na tyto chodníky, v nejbližší době 
bude proveden výběr dodavatele projektu. Zjišťuji možnosti 
získání dotace na tuto akci. Naděje získání dotace se zatím 
jeví dobře. Bohužel v letošním roce stihneme pouze převod 
pozemků a zpracování projektové dokumentace.

Další investiční akcí, kterou chci realizovat,  je chodník 
ke hřbitovu a parkoviště. Prověřil jsem stávající dokumenty 
k této akci. Bylo zjištěno, že projektovou dokumentaci z roku 
2000,  je třeba kompletně přepracovat. V  průběhu let pro-
běhly úpravy stavebního zákona a dokumentace nesplňuje 
současné požadavky, proto je třeba dokumentace nová.  Po-
zemky pod uvažovanou trasou chodníku nejsou v majetku 

obce. Zahájil jsem jednání o výkupu. V letošním roce se stih-
nou provést pouze přípravné práce, vlastní výstavba v příštím 
roce,  pravděpodobně současně s chodníky u hlavní cesty.

Dále je třeba zajistit větší bezpečnost občanů při přecho-
du hlavní silnice, proto první realizovanou investicí bude 
osazení měřičů rychlosti. Tyto měřiče rychlosti snad po-

mohou zpomalit přehuštěnou dopravu 
přes obec. V  minulosti bylo avizováno, 
že není možné v podmínkách naší obce 
měřiče nainstalovat. Prověřil jsem situaci 
a zjistil, že za splnění určitých podmínek 
to půjde. Nejsložitější byla administrativa 
projektu.

Bylo třeba zabezpečit vyjádření od 
dotčených orgánů, jako ŘSD, Policie ČR, 
Zlínského kraje, povolení vlastníků po-
zemků v místě umístění. Dále byla třeba 
projektová dokumentace a poté odbor 
dopravy Zlínského kraje povolil umístě-
ní měřičů rychlosti, které budou v nej-
bližších dnech namontovány. Náklady na 
tento projekt byly bezmála 200 tisíc Kč. 
Budoucnost ukáže,  jak moc byla inves-
tice prospěšná. 

Dále zklamu obyvatele ulice  Moravní. Oprava kanalizace 
se pravděpodobně v letošním roce neuskuteční, ikdyž  obec 
Huštěnovice má zpracovanou projektovou dokumentaci 
i platné stavební povolení na tuto akci. Prověřil jsem mož-
nost získání dotace.  Bohužel, v letošním roce je jen malá 
šance k získání těchto finančních prostředků a tím i malá na-
děje, že práce zahájíme ještě v letošním roce. Přesto jsme do 
rozpočtu zařadili finanční prostředky, abychom mohli dílo 
dofinancovat z vlastních zdrojů, pokud by nám byla dotace 
přidělena.    

Komunikace podél družstva okolo bytovek. Tato komuni-
kace neleží na pozemku obce. Majitelem pozemku je Pozem-
kový fond ČR. Tento pozemek je možné získat směnou za 
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jiný pozemek ve vlastnictví obce. Zahájil jsem úkony nutné 
pro převod. Po tomto převodu je možné zahájit rekonstruk-
ci. Z letošního rozpočtu se podařilo uvolnit 300 tis. Kč na  
opravu. Což je mizivé procento nutných nákladů. 

Byla získána dotace na revitalizaci návsi, v současné době 
je  práce zahájena, dokončení v červenci letošního roku.  

Akce plánované na letošní rok, které jsou zařazeny do roz-
počtu obce:

- Výměna vstupních dveří  kulturního domu
- Oprava fasády školy
- Nové oplocení sběrného dvora
-  Zpevněná plocha za KD-možnost venkovního posezení 

při soukromých akcích (za dveřmi z šenku)  
-  Úprava místnosti v domě služeb na zřízení provizorního 

muzea 
- Oprava vstupní brány hřbitova
Možná se může zdát, že není možné tolik úkolů zvládnout. 

Ale udělám maximum proto, aby se vše podařilo. 
V letošním roce jsem nechal  pracovníky obce  vy-

klidit domy ve vlastnictví obce, č.p. 110 - Krajanovo, 
č.p. 62 vedle kulturního domu. V domech se nacháze-
lo velké množství odpadu a bylo vyvezeno několik tun 
materiálu, což stálo nemalé finanční prostředky. Ale
bylo to nutností. Samozřejmě máme nějaké nápady, jak 
s domy naložit, ale obracím se na Vás s výzvou, co  s tě-
mito domy.

Vaše názory a připomínky mají velkou hodnotu při 
rozhodování, a proto Vás tímto  dovoluji zapojit do ve-
řejné diskuse o všech plánovaných akcích.  Milí obča-
né, máte nyní první a jistě ne poslední příležitost, se 
k tématům vyjádřit. Využijte ji.

Pokud jste nenašli v mém výčtu  Vaše akce,  žádám 
Vás, aby jste navštěvovali veřejná zasedání a tam před-
nesli své myšlenky na vylepšení naší obce.

Aleš Richtr, starosta obce 

dokončení ze str. 1

USNESENÍ Č. 1 – 20. 12. 2010

ZASTUPITELSTVO OBCE NA 
ZÁKLADĚ ZPRÁV A NÁVRHŮ:

1. schválilo program veřejného za-
sedání

2. vzalo na vědomí  zprávu o čin-
nosti starosty a zastupitelstva obce od 
posledního veřejného zasedání, kona-
ného 10. 11. 2010 a kontrolu usnesení

3. zřidílo  následující výbory 
a zvolilo jejich členy na základě  zá-
kona č. 128/2000 Sb.§84 odst. 2 písm. 
o) a §117 odst. 1 o obcích v platném 
znění: Kulturní výbor – Edita Šímová, 
Jitka Janečková, Lenka Zlámalíková. 
Výbor životního prostředí – Radek 

Sentl, Bohuslav Bazala, ing. Stanislav 
Kočenda. Sportovní výbor – ing. Zde-
něk Hruboš, Pavel Černý, Ondřej 
Adamík.  Členové kontrolního vý-
boru – ing. Josef Slezák, Mgr. Marek 
Kryška. Členové finančního výboru
– Mgr. Vladimíra Havlíková, Antonín 
Adamík

4. deleguje dle § 84 odst. 2 písm. 
g) zákona o obcích v platném znění 
starostu obce Aleše Richtra k zastu-
pování obce na valných hromadách 
obchodních společností, v nichž má 
obec majetkovou účast a sdružení 
a svazků obcí, jejichž je členem, pro 
volební období 2010-2014. Náhradní-
kem je určen Bc. Hynek Pres.

5. jmenovalo paní Jarmilu Ul-
manovou členem 
školské rady Zá-
kladní a Mateřské 
školy Huštěnovice 
v souladu s §167 
odst. 2 zák. 561/
2004 Sb. Školský 
zákon. 

6. s c h v á l i l o 
Dodatek č. 1/2011 
ke smlouvě o od-
vozu, využití a od-
stranění odpadu 
mezi Obcí Huště-
novice a OTR a. s. 

a pověřuje starostu obce jeho pode-
psáním. 

7. vydává  v souladu se zákonem 
o obcích §84 odst. 2 písm. i) v plat-
ném znění Obecně závaznou vy-
hlášku č. 1/2011, která stanoví výši 
místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, třídění, využití 
a odstraňování komunálního odpadu 
na 500 Kč za osobu a rok.

8. vydává v souladu se zákonem 
o obcích §84 odst. 2 písm. i) v plat-
ném znění Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 2/2011 /psi/

9. vydává v souladu se zákonem 
o obcích §84 odst. 2 písm. i) v plat-
ném znění Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 3/2011 /veřejné prostranství/

10. schvaluje na základě zák. č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění, §84 odst. 2 písm. c) rozpočto-
vé opatření č. 3 na r. 2010.  Příjmy se 
zvyšují o 259.558 Kč, výdaje se snižují 
o 895.862 Kč. Financování představu-
je částku 1.155.420 Kč.

11. schvaluje starostu obce jako 
oprávněnou osobu k úpravám roz-
počtu v období 1. – 31. 12. 2010. 

12. schvaluje rozpočtové provizori-
um na r. 2011 dle přílohy č. 1. 

13. schvaluje na základě §39 odst. 1 
zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů pronájem nebytových 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HUŠTĚNOVICE 

16. 3. 2011 byla zahájena úprava dolního parku.
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prostor – část autobusové zastávky 
Anně Hrňové, za účelem prodeje no-
vin, časopisů a tabákových výrobků. 
Zároveň pověřuje starostu obce uza-
vřením smlouvy. Výše pronájmu je 
1.500 Kč za 1/2 r. 2011. 

14. schvaluje smlouvu o zimní 
údržbě místních komunikací mezi 
Obcí Huštěnovice a firmou FYTO 
Králík s.r.o. na dobu určitou do 31. 3. 
2011 a pověřuje starostu podepsáním 
smlouvy.

15. schvaluje zvýšení členského 
příspěvku Sdružení obcí pro rozvoj 
Baťova kanálu a vodní cesty na řece 
Moravě na 5 Kč na občana a rok.

16. schvaluje podíl obce na financo-
vání průzkumných vrtů pro Sdružení 
pro výstavbu skupinového vodovodu 

USNESENÍ Č. 2 – 15. 3. 2011

ZASTUPITELSTVO OBCE NA 
ZÁKLADĚ ZPRÁV A NÁVRHŮ: 

1) schvaluje program veřejného 
zasedání, 

2) bere na vědomí zprávu o čin-
nosti starosty a zastupitelstva obce 
od posledního VZ, konaného 20. 12. 
2010 a kontrolu usnesení 

3) ruší následující výbory: kultur-
ní výbor, výbor životního prostředí, 
sportovní výbor. /pozn. Zákon nepři-
pouští, aby předsedou výboru byl ně-
kdo jiný než člen zastupitelstva obce./

4) schvaluje upravené znění obec-
ně závazných vyhlášek, schválených 
usnesením č.1 bod 7, 8 a 9  z VZ ze 
dne 20.12.2010.

5) schvaluje odpisový plán na r. 
2011 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Huštěnovice. Odpisy činí 73.999,- 
Kč a budou poukázány zřizovate-
lem na účet příspěvkové organizace 

v oblasti Babicko 
v roce 2011 ve výši 
45 Kč na občana. 
Tato částka bude 
součástí schvá-
leného rozpočtu 
obce Huštěnovice 
na r. 2011. 

17. schvaluje vý-
kup ½ rodinného 
domu č. p. 8 za ma-
ximálně 70.000 Kč 
a pověřuje staros-
tu podepsáním 
kupní smlouvy. 
/pozn. Vykoupeno 
za 33.333  Kč/

18. schvaluje výkup p. č. 703/64 
v k. ú. Huštěnovice, lokalita Předbra-

S úpravou zeleně se započalo i u myslivecké chaty. 

ní od manželů Bogorových za 380.149 
Kč. 

Aleš Richtr, starosta
Bc. Hynek Pres, místostarosta

v pololetních splátkách k 30.6.2011 
a 30.11.2011. Zastupitelstvo obce zá-
roveň nařizuje odvod zpět zřizovateli 
ve lhůtě 30 dnů po obdržení.

6) schvaluje převedení hospodář-
ského výsledku ZŠ a MŠ Huštěnovice 
ve výši 90.206,87 Kč do rezervního 
fondu příspěvkové organizace. ZO 
zároveň povoluje čerpání rezervní-
ho fondu příspěvkové organizace v r. 
2011 do výše 290.000,- Kč na rozvoj 
hlavní činnosti.

7) schvaluje na základě §84 odst. 
2 písm. b zákona č. 128/2000 Sb. 
v platném znění rozpočet na r. 2011. 
Příjmy činí 8.866.000 Kč. Výdaje 
13.144.000 Kč. Rozpočet je schod-
kový ve výši 4.278.000 Kč. Schodek 
bude kryt zůstatkem na BÚ, který 
činí 16.131.075,45 Kč. Zastupitelstvo 
obce opravňuje starostu Aleše Richt-
ra, při příjmu účelově určené dotace 
ze státního rozpočtu prostřednictvím 
Krajského úřadu ve Zlíně, k úpra-
vám rozpočtu jak na straně příjmů, 
tak ve stejné výši na straně výdajů. 
Dále opravňuje starostu Aleše Richtra 
k povolení čerpání výdajů před schvá-
lením

8) schvaluje na základě §3 zákona 
č. 250/2000 Sb. v platném znění roz-
počtový výhled na období 2011-2015, 
který je přílohou tohoto usnesení.

9) schvaluje výsledek inventarizace 

k 30.11.2010. Stav majetku obce je ve 
výši 53 589 924,63 Kč a stav majetku 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Huš-
těnovice je ve výši 7 180 765,86 Kč. 

10) schvaluje na základě zákona č. 
128/2000 sb. o obcích v platném zně-
ní, § 84 odst. 2 písm. c) rozpočtové 
opatření č. 4 na rok 2010

Příjmy se zvyšují o 496 571 Kč
Výdaje se snižují o 799 363 Kč
       Financování představuje částku 

1 295 934 Kč
11) schvaluje výsledek výběrového 

řízení na revitalizaci ploch veřejné 
zeleně. Vítězná firma  Florstyl s.r.o., 
Havlíčkova 1, Uherské Hradiště,  s ce-

novou nabídkou  865.371,67 Kč.
12) schvaluje bezplatný převod po-

zemků v k.ú. Huštěnovice z majetku 
ŘSD ČR do majetku obce Huštnovice, 
za účelem opravy chodníků podél sil-
nice I/55 a pověřuje starostu podepsá-
ním darovací smlouvy.  
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13) schvaluje koupi pozemků p.č. 
731, 730/1, 730/3 o celkové výmě-
ře 779 m2 v k.ú. Huštěnovice. Cena 
pozemku za 70 Kč/m2. ZO po-
věřuje starostu sepsáním kupní 
smlouvy.   

14) schvaluje koupi ½ domu 
č .8. ZO pověřuje místostarostu 
sepsáním kupní smlouvy. Maxi-
mální kupní cena 40 000 Kč.

15) schvaluje pravidla pro hos-
podaření se sociálním fondem. 
Zároveň ruší pravidla pro hos-
podaření se sociálním fondem 
ze dne 24. 3. 2010.

16) schvaluje prodej pozemků 
v lokalitě Předbraní:

-p.č. 703/54 o výměře 717 m2, ucha-
zeči Pavle Konečné, bytem Krajina č. 
649, 768 21 Kvasice, cena 751 Kč/m2  

-p.č. 703/64 o výměře 603 m2, 
uchazeči Zdeňku Brázdilovi a Paed-

Dr. Kataríně Brázdilové, bydliště Štěp-
nická 1080, Uh. Hradiště 68606, cena 
870 Kč/m2 a pověřuje starostu sepsá-

ním kupní smlouvy.
17) schvaluje změnu stanov sdruže-

ní vodovodu Babicko. Článek č. 8 zní: 
Zdrojem příjmů svazku jsou:

a) tržba za dodanou vodu
b) příspěvky z rozpočtu obcí- jejich 

celková výše je stanovena ročním roz-
počtem svazku a podíly jednotlivých 
členů přepočtem na jednoho obyvate-

le.
c) Individuální příspěvky z roz-

počtu obcí na investiční výstavbu 
podle potřeb dané obce

d) Dotace
e) Příjem z nájmu
f) Příjem z živnostenského pod-

nikání
/pozn. V diskusi tohoto veřej-

ného zasedání byla zastupitelům 
obce předána „Petice za opravu 
místní komunikace podél farmy 
Huštěnovice“, kterou podepsalo 

159 občanů. Tato petice  bude řešena 
na příští pracovní schůzce zastupitelů 
obce./

Aleš Richtr, starosta
Bc. Hynek Pres, místostarosta 

ROZPOČET OBCE

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK  2011 

Příjmy 
daňové příjmy 7 396 000
nedaňové příjmy 479 000
kapitálové příjmy 700 000
dotace 291 000
 8 866 000
 
Výdaje 
doprava 1 150 000
vodní hospodářství 1 050 000
vzdělávání a školské služby 1 484 000
kultura, církve a sdělovací prostředky 1 434 000
tělovýchova a zájmová činnost 107 000
zdravotnictví 2 000
bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 838 000
ochrana životního prostředí 3 260 000
ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo 2 000
požární ochrana a integrovaný systém 42 000
státní správa a územní samospráva 2 630 000
finanční operace 122 000
ostatní činnosti 23 000
 13 144 000
 
Financování 4 278 000

Informace z obce
Od 1. února 2011 je změněna 
pracovní doba v kanceláři OÚ

Pondělí  7.00  – 17.00 hod.  
přestávka  12.00  – 12.30 hod. 
Úterý 7.00  – 15.00 hod. 
přestávka  12.00  – 12.30 hod.
Středa 7.00  – 17.00 hod. 
přestávka 12.00  – 12.30 hod.
Čtvrtek  7.00  – 15.00 hod. 
přestávka  12.00  – 12.30 hod.
Pátek 7.00  – 13.30 hod. 
přestávka 11.00  - 11.30 hod.

Úředním dnem pro občany 
je pondělí a středa 

Žádáme občany, aby chodili 
vyřizovat běžné záležitosti pouze 

v úřední dny.

Předběžné termíny veřejného 
zasedání

O přesném datu  veřejného zasedá-
ní budou občané  včas informováni 
na úřední desce obce. 
29. 03. 2011 začátek v 19 hodin
15. 06. 2011 začátek v 18 hodin
15. 09. 2011 začátek v 18 hodin
15. 12. 2011 začátek v 18 hodin
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INFORMACE Z OBCE – WWW.HUSTENOVICE.CZ 

Kontrolní činnost
V rámci obce existují tři druhy kontroly. Jedná se o vnější kontrolu obce 

jinými subjekty, kontrolu obce vůči druhým subjektům  a v neposlední řadě 
o interní kontrolu uvnitř obce.

Pojmem vnější kontrola obce jinými subjekty rozumíme zejména pře-
zkoumávání hospodaření obce, které vykonává krajský úřad nebo externí 
auditor. Dále se jedná o dozor a kontrolu nad výkonem samostatné pů-
sobnosti, např. při vydávání obecně závazných vyhlášek, který vykonává 
ministerstvo vnitra a dozor na vydávání nařízení a rozhodnutí v přenesené 
působnosti, který vykonává krajský úřad. 

Pod pojmem kontrola obce vůči dalším subjektům rozumíme především 
kontrolu dodržování veřejného pořádku, neoprávněných záborů veřejného 
prostranství, černých skládek, státní stavební dohled, živnostenskou kon-
trolu a další.

Zákon o obcích přímo ukládá zastupitelstvu obce zřídit finanční výbor 
zastupitelstva obce a kontrolní výbor zastupitelstva obce. Kontrolní výbor 
se zaměřuje na to, jak se plní usnesení zastupitelstva obce, jak dodržují 
právní předpisy ostatní výbory (pokud jsou zřízeny) a na dodržování práv-
ních předpisů na úseku samostatné působnosti obce (např. při zadávání 
veřejných zakázek). Cílem této vnitřní kontroly je v případě zjištění pochy-
bení, zajistit opatření k nápravě tak, aby obci nehrozily nepříjemné finanč-
ní důsledky ve formě náhrady škody či pokuty udělené jinými subjekty. Za-
stupitelstvo obce může kontrolní výbor pověřit i jinými kontrolními úkoly 
a rovněž může zřídit i jiné výbory pro různé úseky samostatné působnosti, 
které může také pověřit výkonem kontroly.

Ing. Helena Štolhoferová,  předsedkyně kontrolního výboru 

Finanční výbor
Finanční výbor zřizuje svým usne-

sením zastupitelstvo jako svůj inici-
ativní a kontrolní orgán v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění.

Členy finančního výboru jsou 
Ing. Jaroslav Králík, Ph.D, Antonín 
Adamík a Mgr. Vladimíra Havlíko-
vá.

Finanční výbor předkládá zastupi-
telstvu obce svá stanoviska a návrhy, 
dále provádí kontrolu hospodaření 
s majetkem a finančními prostředky 
obce Huštěnovice. Plní další úkoly, 
jimiž jej pověří zastupitelstvo obce, 
především však spolupracuje při se-
stavování rozpočtu. 

Rozpočet na rok 2011 byl vyvě-
šen na úřední desce dne 25.2.2011 
a sňat 16.3.2011. Výsledkem návrhu 
rozpočtu pro rok 2011 je schodek 
a bude kryt ze zůstatku běžného 
účtu obce u komerční banky, který 
k 22.2.2011 vykazuje zůstatek ve výši 
16.311.075,45Kč. Dále byl na úřední 
desce vyvěšen rozpočtový výhled na 
rok 2011-2015.

Ing. Jaroslav Králík, PhD.,  
předseda finančního výboru

Na našem obecním úřadě, který je 
kontaktním místem CZECH POIN-
Tu, je možné si zažádat o výpis z ve-
řejných i neveřejných rejstříků. 

•
Sběrný dvůr  je otevřen každou 

středu od 15.00 do 17.00 hod., v so-
botu od 9.00 do 11.00 hod. 

V letošním roce pro Vás rozšíříme 
služby. Ve sběrném dvoře bude zří-
zeno sběrné místo elektrospotřebi-
čů, jako televize, počítače, monitory, 
klávesnice, drobné elektrospotřebi-
če i ledničky a pračky. Ve sběrném 
dvoře bude umístěn kontejner firmy 
Asekol a do tohoto kontejneru bude 
možné ukládat elektrospotřebiče 
zdarma po celý provoz sběrného 
dvora. Kontejner bude  začátkem 
měsíce července, z tohoto důvodu 

žádáme občany, aby zatím své elektro-
spotřebiče nevyhazovali.

•
Humanitární sbírka použitého oša-

cení se ukuteční od 16. – 20. května 
2011 v rámci pracovní doby na OÚ 
H u š t ě n o v i c e . 
Sbírku vyhlašuje 
Občanské sdru-
žení Diakonie 
Broumov, bližší 
informace bu-
dou vyvěšeny ve 
skříňce OÚ, na 
webových strán-
kách a připome-
nuto bude hláše-
ním v místním 
rozhlase.

V neděli  13. března 2011 převzal 
starosta obce Aleš Richtr  symbo-
lický šek na částku 15 tisíc Kč od  
Nadace-Děti-Kultura-Sport.  Dar je  
určen na činnost knihovny.

Kouzelnické představení „Duo Fernando“. 
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INFORMACE Z OBCE – WWW.HUSTENOVICE.CZ 

Na webových stránkách
www.hustenovice.cz

můžete se  zaregistrovat k zasílání 
e-mailových zpráv z obce. Budete in-
formováni o konání veřejných zasedá-
ní, kulturních akcích, ale i dokumen-
tech, které jsou vkládány na úřední 
desku. Do dneška je zaregistrováno 77 
osob. Koncem května spustíme  nové 
stránky, které budou zajímavější a ob-
sažnější.

Jak je využitý sál kulturního domu?

Pondělí:  15.30 – 17.00 hod.  Folklorní dětský kroužek
 18.45 – 19.45 hod.  Cvičení ženy
Úterý: 10.55 – 14.40 hod.  Základní škola
 16.30 – 18.30 hod.  Kopaná – přípravka
 18.30 – 20.00 hod.  Badminton
Středa: 13.30 – 15.00 hod.   ZŠ sportovní kroužek
 17.30 – 18.30 hod.  Zumba cvičení
Čtvrtek: 10.00 – 10.45 hod. Základní škola
 18.45 – 19.45 hod.  Cvičení ženy
Pátek:  16.30 – 18.00 hod.  Kopaná – přípravka
 18.00 – 20.00 hod.  Kopaná – muži

Od příštího vydání Huštěnovského zpravodaje  zařadíme rubriku „Otázky pro starostu“. Pokud se chcete zeptat sta-
rosty na něco, co by zajímalo širší okruh občanů, napište  na adresu alenabazalova@seznam.cz nebo doručte osobně. 

Vybereme nejožehavější a nejzajímavější dotazy.  Uzávěrka  dalšího vydání je  31. 10. 2011. 

KULTURNÍ AKCE V NAŠÍ OBCI V ROCE 2011 

Duben 11. 4. 2011  Velikonoce v knihovně  OÚ
 16. 4 2011 Výstava vín ČZS
 17. 4. 2011  Svěcení kříže  farnost
 30. 4. 2011  Osvobození obce  OÚ
Květen  1. 5. 2011  Stavění máje OÚ
  8. 5. 2011  Beseda s důchodci OÚ
  Jazykolamy pro děti knihovna
  Pouť do Píště - zájezd farnost
Červen  Pasování čtenářů knihovna
  Pohádkový kvíz pro MŠ knihovna
  Ukončení šk. roku
Červenec  Otevření muzea OÚ
  Koncert v kostele farnost
  Turnaj v kopané TJ Sokol
Srpen  Výstava v muzeu OÚ 
  Čaj o páté pro seniory muzeum
Září 1. 9. 2011  Zahájení šk. roku OÚ, ZŠ
  Děti v muzeu – akce  muzeum
  Čaj o páté pro seniory muzeum
Říjen  Nad kronikou v muzeu OÚ
  Čaj o páté pro seniory muzeum 
Listopad  Lamp.  průvod světlušek OÚ, knihovna
  Kateřinské hody OÚ, chasa
  Čaj o páté pro seniory muzeum
Prosinec 3. 12. 2011  Rozsvícení ván. stromu OÚ
 3. 12. 2011  Mikulášská nadílka OÚ
 10. 12. 2011  Vánoční koncert OÚ
  Čaj o páté pro seniory muzeum
 31. 12. 2011  Novoroční přípitek  OÚ

Kalendář akcí je stále otevřená „kniha“. Může se měnit,  hlavně doplňovat. 
Předem děkujeme všem organizátorům a tvůrcům, kteří činí náš život 

v obci zajímavější, tvořivější a bohatší. Do konce uzávěrky některé organi-
zace  nedodaly podklady. 

V letošním roce jsme museli učinit 
nepopulární opatření a zvýšit popla-
tek za svoz komunálního odpadu na 
500 Kč na  osobu a rok. Pro děti do 
3 let a osoby starší 80 let  poplatek 
činí 300 Kč. V roce 2010 činily ná-
klady na svoz komunálního odpadu 
603.124 Kč. Vybrané poplatky od ob-
čanů činily pouze  395.870 kč.  Obec 
ze svého rozpočtu doplácela 207. 254 
Kč. Z tohoto důvodu bylo třeba při-
stoupit ke zvýšení poplatku.

Upozorňujeme občany, že popla-
tek za svoz odpadu za  první pololetí 
roku měl být zaplacen do 30. 3. 2011. 
Ještě dnes nemají někteří občané 
poplatek  uhrazen. Proto je žádáme, 
aby tak neprodleně učinili.  Doplatek 
za druhou polovinu roku musí být 
uhrazen do 30. 9. 2011.

Poplatek je možné platit převodem 
z účtu na č. ú . 5223721/0100 u Ko-
merční banky Uherské Hradiště s  
vyznačením variabilního symbolu, 
kterým bude číslo popisné, vyzna-
čením specifického symbolu, kterým
bude počet osob, za které je placeno 
a s vyznačením jména a příjmení 
osoby ve zprávě pro příjemce.

Poplatek za každého psa je 60 Kč, 
který je splatný do 31. 5. 2011. Pokud 
si někdo pořídí nového psa,  jakmi-
le bude pes starší 3 měsíců,  je třeba 
tuto skutečnost neprodleně ohlásit 
a poplatek za psa uhradit.

MÍSTNÍ POPLATKY 
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jako v minulém volebním období, ne-
jsme schopni založit výbory, které dří-
ve pracovaly. Důvod je prostý. Někteří 
členové zastupitelstva obce nechtějí být 
předsedy výborů a protože předsedou 
výboru může být ze zákona jen člen 
zastupitelstva, kromě povinně zřizova-
ného výboru finančního a kontrolního, 
už žádné výbory zřízeny nebudou. 

I s tímto faktem jsme se za pomoci 
Vás občanů dokázali vypořádat. Přes-
tože kulturní, sportovní a výbor život-
ního prostředí nebyly zřízeny, občané 
se sami nabízí ke spolupráci. Takže 
pracovat se bude dál, jen ne tolik ofi-
ciálně, ale o to usilovněji. Je velmi pří-
jemné, když Vás na ulici oslovují ob-
čané a nabízí svou pomoc. Nebo když 
občany o pomoc požádáte a oni Vám 
okamžitě vyjdou vstříc. Jsou to pro mě 
krásné okamžiky, kdy jsem ráda, že žiji 
v tak skvělém společenství lidí. 

Milí občané, jak je vidět z před-
chozích řádků, své povinnosti plníte. 
Kromě povinností máte také ale i svá 
práva. Já bych teď chtěla psát hlavně 
o tom, že zapomínáte na své zákonné 
právo být informováni o činnosti za-
stupitelstva a dění v obci. Prosím Vás, 
aby jste se pravidelně zúčastňovali ve-
řejných zasedání zastupitelstva obce. 
Pokud Vy zůstanete doma, budou za-

Lyžařský zájezd
do Ski areálu 

Kohútka

22. ledna 2011 se uskutečnil lyžař-
ský zájezd do Ski areálu Kohútka, 
který pořádala Obec Huštěnovice. 
Autobus byl zaplněn do posledního 
místečka, zájezdu se zúčastnilo 58 
osob. Jak  můžete vidět na fotografii, 

všichni byli spokojeni. Máte zájem, 
aby obec takové zájezdy pořádala 
nadále a častěji?  Napište  nám na 
email: hustenovice@uh.cz.

Aleš Richtr, starosta

sedání veřejná jen na papíře a  o naší 
činnosti Vám nezbude než spekulovat. 
Nebojte se přijít mezi nás a předložit 
nám své názory, kritiku či jiné podněty. 
Bez znalosti Vašich požadavků nikdy 
nemůžeme pracovat ve Váš prospěch. 

Petra Valentová, místostarostka

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Naše domácnosti 8. ledna 2011 
navštívily dvě skupinky koledníků 
při Tříkrálové sbírce, která probíhá 
pod záštitou Charity.  Julie Tomaští-
ková, Monika Šťastová, Pavel Petru-
cha, Eliška Tomaštíková, Miroslava 
Škrabalová a  Marek Silný, v do-
provodu Ing. Petruchy, ing. Slezáka 
a p. Tomaštíkové za mrazivého po-
časí vykoledovali  19.324 korun. 

Malé ohlédnutí
Pomalu nám končí zimní období 

a čekají nás jarní dny, plné slunečního 
světla a tepla. Přesto mi dovolte, abych 
zavzpomínala na zimu. 

Jistě mi dáte za pravdu, že díky me-
diální kampani tzv. „Chodníkový zá-
kon“ zná úplně každý. Někteří občané 
se jím striktně řídí. Já bych však chtěla 
dnes poděkovat všem občanům, kteří 
se tímto zákonem neřídí a pomáhají 
Obci Huštěnovice udržovat chodníky 
před svými domy schůdné, přestože se 
nejedná o jejich pozemky. Je to od Vás 
velká pomoc pro obec. Ušetříte tím obci 
finanční prostředky, které můžeme vy-
užít jinde. Věřím, že Vaše příkladná 
pomoc zapůsobí i na ostatní a „Chod-
níkový zákon“ bude brzy zapomenut.

V říjnu 2010 proběhly volby do obec-
ního zastupitelstva a na radnici se 
objevilo několik nových tváří. Někteří 
z Vás změnu vítali, někteří zůstali ne-
spokojeni. Myslela jsem si, že výsledek 
voleb lidé vezmou na vědomí a život 
v obci půjde dál, jako by se nic nezmě-
nilo. Konečně, tak to bylo vždy. Mýlila 
jsem se. Stále je něco ve vzduchu. 

Můžeme to pozorovat z toho, že při 
stejném počtu členů zastupitelstva obce 
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Degustace  proběhla dne 19. 12. 
2010 v přísálí KD a sešlo se zde 76 
vzorků, které byly rozděleny do tří 
kategorií – trnky a durancie, meruň-
ky a ostatní. Hodnocení se zúčastnilo 
20 degustátorů: Bc. Petr Malenovský, 
Mgr. Marek Kryška, Bc. Hynek Pres, 
František Vaverka, Pavel Litoš, Petr 
Litoš, Miroslav Przybila, Josef Remeš 
st., ing. Antonín Adamčík, ing. Jaro-
slav Králík ml., Miroslav Kryška, Ros-
tislav Ulman, MUDr. Mojmír Přívara, 
Pavel Gabriel, Petr Gajdošík, ing. Pa-
vel Čechmánek, Zdeněk Veselý, Petr 
Malík, Edita Šímová. Tito byli rozdě-
leni do pěti čtyřčlenných degustač-
ních komisí.

Hodnotila se čistota – 10 bodů, vůně 
– 30 bodů a chuť – 60 bodů. Všechny 
vzorky dostaly body v základní části 
degustace a na základě tohoto hodno-
cení bylo vybráno 8 nejlepších vzor-
ků ze skupiny trnky a durancie a šest 
ze skupiny ostatní. Vybrané vzorky 
byly pak bez udání čísla vzorku znovu 
obodovány ve všech komisích a  vze-
šly z nich  vítězové. Kategorie měruň-
ky byly pro menší počet vzorků obo-
dovány přímo součtem bodů od všech 
komisí.

Vlastní košt začínal ve 14 hod., aby 
milovníci této ohnivé vody mohli 
v klidu pokoštovat a sami zhodnotit 
připravené vzorky. Večer samotný byl 

KOŠT SLIVOVICE
Na Štěpána 26. prosince 2010 se konal v sále 

kulturního domu IV. ročník koštu slivovice. 

Konečné pořadí trnky a durancie:
1. Pavel Dvouletý Nedakonice
2. Věra Dobešová Nedakonice
3. Karel Vybíral  Kostelany n/M.
Konečné pořadí meruňky:
1. Vlastimil Smýkal  Huštěnovice
2. ing. Jos. Maňásek Huštěnovice
3. Jaroslav Bakoš Stříbrnice
Konečné pořadí ostatní:
1. Josef Daňko  Huštěnovice
2. ing. Jar. Králík st. Huštěnovice
3. Ivo Adamčík Huštěnovice

pak od 20 hod. ve znamení country 
skupiny „Je nás moc“. Ochutnávání 
pokračovalo dále, přidal se k tomu 
i tanec. Končilo se v pozdních večer-
ních hodinách a myslím, že kdo při-
šel, mohl být spokojený.

Na závěr bych chtěl ještě jednou po-
děkovat všem, kteří se podíleli na or-
ganizaci a celkovém uskutečnění této 
akce. Děkuji též členkám MS ČČK za 
vedení bufetu.

Josef Remeš

V poslední době se setkáváme s pojmy alternativní, 
moderní, reformní škola, metody, postupy.  

Jakékoli vznešené řeči o reformní pedagogice jsou 
zbytečné, pokud se nesetkáme s porozuměním,  zá-
jmem a ochotou cokoli měnit.

Jednou z alternativ, je právě prostředí málotřídní ško-
ly, která v mnoha ohledech splňuje požadavky na mo-
derní vyučování. V řadě zemí tento typ škol prožívá 
renesanci a těší se velké oblibě.

Většina lidí, kteří nikdy málotřídní školou neprošli, 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUŠTĚNOVICE

UDRŽME SI MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLU

má předsudky vůči tomuto typu škol.    Většina předsudků je 
do značné míry způsobena nevědomostí a nezkušeností.

A o jaké omyly nejčastěji jde? 
•  Malá škola nemůže poskytnout vzdělání v takové kvali-

tě, jako škola velká i kupříkladu díky vybavení.
•  Učitel, který vyučuje více ročníků, se nemůže pořád-

ně soustředit na každé dítě už jen proto, že má méně 
času.

•  Dítě v málotřídce se nemůže nic pořádně naučit, pro-
tože se současně s ním učí více dětí a každý dělá něco 
jiného.

Spojené ročníky svojí podstatou nutí žáky k samostatnos-
ti a to z nich činí jedince schopné uspět v mnoha životních 
situacích. Vždyť až 90% si člověk zapamatuje z toho, co sám 
dělal! 

Při promyšlené organizaci a s využitím efektivních metod  
a forem práce lze žákům poskytnout plnohodnotné vzdělání.  
Nemalou roli zde hraje fakt, že v těchto třídách bývá zpravi-
dla menší počet žáků . Učitel jim tak  může věnovat značnou 
individuální péči.  Žáci mají větší možnost  projevit se, což 
na velkých školách prakticky realizovat nelze. Proto jsou na 
těchto školách velice dobré výsledky u dětí s vývojovými po-
ruchami učení. Rovněž se tyto poruchy v menším kolektivu Při vánoční besídce se děti obdarovávaly  mezi sebou
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Na poslední únorový den byly děti ve věku 6 až 13 let 
prostřednictvím letáčků pozvány do sálu Kulturního domu 
v Huštěnovicích, kde začal svou činnost taneční folklorní 
kroužek. 

Vedoucí souboru, slečna Martina Kolajová z Uherského 
Hradiště, mohla přivítat 12 dětí, které mají o tanec zájem. 
Tři děti přišly i ze sousedních Sušic. Děti se učí tancovat 
každé pondělí od 15:30 do 17 hodin. Začaly s výukou folk-
lorních tanců, ale časem by se měly naučit i dnes oblíbené 
country tance a jiné taneční žánry. Jak sama vedoucí říká, 
pomáhat učit děti zpěvu a rytmům tance jí budou hlavně 
sami děti svým nadšením do tancování a vůlí se něčemu 
přiučit. 

Taneční kroužek si bude hledat jméno z nápadů dětí, 
výběrem toho nejpěknějšího. Je ale dost dobře možné, že 
zachováme tradičnost a soubor pojmenujeme „Huštěnov-
jánek“,  aby všichni věděli odkud ty šikovné děti jsou.

Další děti se mají možnost přijít podívat jak kroužek pro-
bíhá a případně se připojit k tancování. Srdečně je zveme. 

Děti čeká první vystoupení 8. května 2011. Tak jim 
všichni držme palce, ať jim nadšení vydrží do doby, než je 
budeme moci odměnit potleskem.

snáze projeví, odhalí a není nutno přeřazovat tyto děti do 
speciálních škol.

Menší počet dětí na škole umožňuje každodenní kontakt 
s učitelem, žáci se znají navzájem, znají všechny zaměst-
nance školy, může zde fungovat lepší spolupráce  s rodiči 
dětí.

Žáci mají možnost  vzájemně spolupracovat, učit se je-
den od druhého, zejména mladší od starších, mají prostor 
k tomu si pomáhat, tolerovat se. Vztahy mezi žáky těchto 
škol bývají otevřené a pevné, trvají často celý život.  Kázeň-
ské problémy se zde prakticky nevyskytují.

Dítě má možnost vyrůstat v klidném, pohodovém pro-
středí malé školy, nikoli ve velkém kolosu, kde na něho, 
často již od útlého věku, působí řada negativních jevů 
včetně návykových látek, drog a šikany. 

Zanedbatelný není ani fakt, že žáci nejsou stresováni 
brzkým ranním stáváním a dojížděním autobusem. Žáci 
málotřídních škol mají srovnatelné vzdělávací výsledky 
se žáky velkých městských škol a v rozvoji osobnostních 
vlastností je většinou předčí.

V současné době má každý rodič právo vybrat dítěti ško-
lu dle vlastního uvážení. Tak dochází k tomu, že se školy 
o žáky  „přetahují“ a mnoho, zejména venkovských škol 
v důsledku nezájmu zaniká.

Ptáme se: „Opravdu si myslíte, že když bude vaše dítě 
trávit většinu času mimo domov, v jiném městě, bude se 
učit o jiné obci a jejich tradicích, získá ke své rodné obci 
vztah?

Školní Masopust

Co myslíte, že se stane, když škola zanikne? Bude dál 
fungovat i mateřská škola? Kam pak budete vozit své malé 
děti? Bude fungovat školní jídelna? 

Vše souvisí se vším. Udržet školu na vesnici je v součas-
né době prestižní záležitost.  O tuto výsadu už mnoho obcí 
přišlo. Chcete být mezi nimi?“

Málotřídní školy jsou plnohodnotnou součástí školské 
sítě. Pokud se jim podaří získat a udržet zapálené učitele, 
kteří dokáží žákům ze školy vytvořit místo plné nevšed-
ních zážitků, pak rozhodně stojí za to!

Mgr. Zuzana Bazalová, ředitelka

Jsme rádi, že se nám podařilo zaplnit chybějící článek 
v tradici slovácké obce. Proto přivítáme spolupráci i míst-

NOVÁ VOLNOČASOVÁ AKTIVITA PRO DĚTI

ních folkloristů, při zajištění hudebního doprovodu. Či 
pomoc šikovných žen při pořizování krojů. Nebo dary 
sponzorů na občerstvení malých tanečníků, případně na 
dopravu za jejich vystoupením. Věříme, že vyplněním vol-
ného času dětí přispějeme k rozvoji jejich schopností, zá-
bavě a k udržení kultury a tradic v obci.

Petra Valentová
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Současně  s knihovní radou zaháji-
la činnost čtenářská komise dle téhož 
zákona.  Členy této komise byli Hynek 
Varmuža, František Varmuža, Oldřich 
Tauber /místo něj byl později zvolen 
Jan Korvas/ a Antonín  Reska. Předse-
dou byl Hynek Varmuža, jednatelem 
Antonín Reska. Činnost čtenářské ko-
mise směřovala k pořádání poučných 
přednášek a  divadelních představení. 

Koncem roku 1924 knihovna měla  
180 svazků knih, většinou zábav-
ních.  Mimo to byla  v obci sloučená 
knihovna Čtenářského spolku a Orla,  
knihovna Čtenářského spolku „Svor-
nost“ a knihovna farní.  

V roce  1948 bylo jen 23 čtená-
řů,  knihovníkem byl Stanislav Šiška, 
před ním se staral o knihovnu Jan 
Říha. Knihovna byla umístěna ve tří-
dě národní školy.   V roce 1953 měla 
knihovna 618 svazků, 65 čtenářů. 

V roce 1960 bylo půjčeno celkem 
4.370 knih při 170 čtenářích. Lidová 
knihovna vlastnila 1.353 svazků knih, 
které byly rozděleny: spisy klasiků 32, 

společensko-politická 50, přírodově-
decká 24, zemědělská 31, technická 9, 
jiná naučná 480, krásná literatura 599, 
pro mládež 128. Zásluhou knihovníka 
Františka Palánka byla naše knihovna 
řazena jako první v okrese. V knihov-
nické práci pokračovala Anna Lesová, 
Emílie Jamborová, Zdeňka Čaníková  
a dnes Marie Hoferková. 

Dnes, v době internetu, má knihov-
na pouze 21 čtenářů, z toho  13 čtená-
řů do věku 15 let. Internet v knihovně 
využilo 76 zájemců. V loňském roce 
přibylo 55 nových knih. Dnešní cel-
kový stav je 3.598 knih. 

Čtenářský spolek
měl své místnosti v hostinci p. Vi-

drmana, potom p. Bernarda /dnešní 
kulturní dům/. Spolek odebíral poli-
tické a hospodářské časopisy a v zim-
ním období pořádal pro své členy tzv. 
hospodářské besídky. Byl v rukou 
strany lidové. Podle kronikářského 
zápisu  na str. 31 v Pamětní knize je  
psáno, že 1. srpna 1926  oslavil zdejší 
Čtenářský spolek šedesátileté výročí 

svého trvání. Musel být tedy založen 
už v roce  1866.

V roce 1890 na nátlak pana Sojáka, 
učitele zdejší školy a čestného obča-
na huštěnovského,  přestal Čtenářský 
spolek odebírat Moravskou Orlici, Na-
šince a Slovácké noviny a začal odebí-
rat Velehrad, což mělo za následek, že 
místní učitelé ze spolku vystoupili.

Pravděpodobně v roce 1902 byl za-
ložen druhý čtenářský spolek „Svor-
nost“ v hostinci p. Ježka /dnes U Va-
verků/. Měl pokrokovou správu.

Základní kámen školní knihovny 
byl položen v roce 1859 J. E. Vitás-
kem, který složil částku 21 zl. ve pro-
spěch knihovny. Rozšířena byla také 
darem p. JUDr. Fr. A. Šroma, advoká-
da v Uh. Hradišti. P. Ant. Cetkovský, 
koop. z Uh. Hradiště daroval 10 zl. na 
dědictví, „Zlatou knihu“. P. K. Polesný, 
katecheta v Uh. Hradišti daroval více 
svazků poučných a zábavných knih. 
Taktéž Antonín C. Banner, měšťan 
a knihtiskař v Uh. Hradišti věnoval 
několik svazků, takže knihovna čítala 
s více než 250 svazky děl obsahu zá-
bavného. Dozor nad knihovnou měl 
místní učitel a knihovna se těšila v té 
době horlivému čtenářstvu, že často 
ani jedné knihy v ní se nenacházelo, 
což zvláště platilo o čase zimním. Ni-
kde nejevila knihovna blahodárnější 
působení jako mezi lidem naším, huš-
těnovským. 

Péčí řídícího učitele Pokračovací li-
dové školy pro mládež mužskou i dív-
čí byla zřízena v letech 1921 - 1924 
a o nedělích otevřena ve škole čítárna, 
v níž byly vyloženy dětské časopisy. 
Dnes ve škole už knihovna není.

Historie knihovny a čtenářských 
spolků  byla velmi málo kronikáři za-
chycena. Bylo čerpáno z Pamětní kni-
hy, Kroniky obce, Nástinu dějin obce 
a školní kroniky. 

Alena Bazalová
kronikářka

KNIHOVNA – 90. VÝROČÍ
V lednu 1921 byla zřízena obecní lidová knihovna v Huštěnovicích dle zákona o zřizování obecních kniho-

ven ze dne 22. 7. 1919. Členy knihovní rady byli: Antonín Reska, řídící učitel, Jakub Hudeček, místní farář, 
František Varmuža, obuvník, Leopold Kryška, železniční zřízenec. Předsedou byl Antonín  Reska, jednatelem 
Jakub Hudeček, pokladníkem František Varmuža. 
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•  Výpůjční doba každé pondělí od 
15 do 18.30 hodin. V době škol-
ních prázdnin je knihovna uza-
vřena.

•  Registrace čtenářů, půjčování 
knih a časopisů je zdarma

•  Půjčujeme knihy z fondu knihov-
ny. Knihy se půjčují na 1 měsíc, 
kdo potřebuje knihu déle, přijde si 
domluvit prodloužení. Maximální 
počet půjčených knih je 5.

•  Půjčujeme knihy z výměnného 
fondu Knihovny Bedřicha Bene-
še Buchlovana Uherské Hradiště. 
Knihy z výměnného fondu se za-
půjčují do naší knihovny na dobu 
6 měsíců, výpůjční doba pro tyto 
tituly je pouze 1 měsíc.

•  Katalog ON-LINE – pro lepší vy-
hledávání knih

Poprvé mohly děti trávit jarní 
prázdniny v knihovně.  Velkou zá-
bavou pro ně byla hra „Kufr“, kde si 
nejen procvičily paměť, ale i panto-
mimu nebo malování. Jejich malův-
kami je vyzdobena knihovna.  

Kluci a holky se učili  pracovat s di-
gitální fotografií a každý měl možnost 
svou  fotografii upravit a vytisknout.  
Děvčata s přehledem už umí  vyhle-
dat knihy v Online katalogu, který 
je na webových stránkách knihovny  
www.knihovnahustenovice.webk.cz .

Nechybělo ani muzicírování. Své 
půlroční snažení hry na kytaru před-
vedl Vojta.  A ten nám dokázal, že je 
i dobrý kouzelník s kartami. Přišli 
i předškoláci a ti se předváděli zase 

s bubínkem. Ale malování jim jde 
také. Mezi děti zavítal i pan starosta 
Aleš Richtr.

Děti se zapojily do čtenářské soutě-
že KNIHO-REJ a každý měsíc budou 
soutěžit o knihu za naši knihovnu 
jako „Malý čtenář“. Soutěž je součástí 
celostátní akce Celé Česko čte dětem.   
Během jarního prázdninového týdne  
četla z  knížky, kterou si děti vybraly, 
paní Růžena Varmužová a paní Ilona 
Kadarová.  

Za aktivitu byly děti odměněny veli-
kánským  dortem, který nemohly ani 
sníst.  Každý si odnesl diplom za své 
výkony. Kdo je zvědavý, co všechno 
děti dělaly, tak nakoukněte na webové 
stránky knihovny, kde je spousta fo-
tografií.

Ale abychom se nevychloubali 
jen jarním týdnem. Půjčovní doba 
v knihovně je každé pondělí od 15 do 
18.30 hodin a to můžete nejen si vy-
půjčit knížku, vy dospělí, ale děti v tu-
to dobu mohou  přijít  něco pěkného 
namalovat nebo zahrát si nějakou 
hru.  Těším se i na maminky s těmi 
nejmenšími. 

Marie Hoferková, knihovnice

Jarní prázdniny v knihovně

•  Internet – veřejně přístupný. K dis-
pozici je 1 PC a tiskárna.

•  Kniha do domu – nová služba pro 
přestárlé spoluobčany.  Pro někoho 
může být cesta do knihovny obtíž-
ná. Víte o někom? Řekněte nám to. 

Služby knihovny - www.knihovnahustenovice.webk.cz
Nabízíme možnost donést knihu 
do domu. 

•  Dětský koutek – omalovánky 
a hry pro děti. Přijďte si k nám 
pohrát a vybrat si pěknou knihu.
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Dětský karneval
V neděli 6.února se konal v Kulturním domě v Huštěno-

vicích dětský karneval. Přišla spousta dětí a všechny měly 
nějakou masku. Byly mezi nimi princezny, čarodějnice, 
doktoři a mnoho dalších. Karnevalem nás provázeli lou-
pežníci, kteří vymysleli mnoho zajímavých her a soutěží 
např. skákání na balonech, tančení na novinách, trhání 
hada z papíru, bonbony na niti. Soutěžící byli odměněni 
sladkostmi a dalšími cenami. Pro masky i pro diváky bylo 
připraveno také překvapení, ve kterém vystoupila velmi 
šikovná slečna - klaun Daniela Paličková se svým žong-
lérským uměním. Některé děti si kromě občerstvení kou-
pily také konfety, které rozhazovaly, až jich byl plný sál. 
Na závěr se udělala dlouhá mašinka, rozdaly se balónky 
a karneval skončil. 

Anna Smětáková, 
Veronika Šťastová, Natálie Habáňová

ZOO Lešná a hvězdárna
V polovině jarních prázdnin jsme s našimi učitelkami 

navštívili Zoo Lešnou a hvězdárnu ve Zlíně. Po příjezdu 
do Lešné jsme jako první přišli k orientační mapě areálu, 
abychom se dověděli kam jít, kdyby se někdo z nás ztratil. 
Pak jsme se vydali ke zvířátkům. Prohlédli jsme si koně, vy-
táhli jsme fotoaparáty a fotili. Foťáky jsme nechali vytažené 
a šli dál. Zrovna když jsme procházeli kolem tučňáků, jejich 
ošetřovatelka je krmila rybami a my jsme dostali také hlad. 
Posvačili jsme,  ale až po prohlídce medvědů a tygrů, kte-
ří mají výběhy v části zvané    Afrika. Poté jsme navštívili 
Asii, Jižní Ameriku, Amazonii a prohlédli si zvířata, která 
v těchto částech světa žijí. Řada z nich byla schována, pro-
tože jim byla ještě velká zima. Zato v tropickém pavilonu 
bylo teploučko, tak jsme se tam chvíli ohřáli. Pak jsme šli 
ke gorilám, kde jsme se dověděli hodně zajímavostí o jejich 
životě a také zvláštní věc, že samec Boso má raději ošetřova-
telky blondýnky. Po obědě jsme měli domluvený vzdělávací 
program v Tyrolském domě, kde jsme si povídali o opicích, 
tvořili výrobky a dostali jsme různé upomínkové předměty. 
Poslední zastávkou v zoo byli lachtani, kteří byli právě kr-
meni. Byli legrační, vydrželi bychom tam déle, ale už jsme 
museli jít na autobus, který nás odvezl do hvězdárny. Ta nás 

moc nebavila, protože povídání o vesmíru je spíš pro klu-
ky a starší žáky. Skončilo povídání a promítání a my jeli 
domů.

Markéta Hlavačková, 
Kateřina Daňková, Lucie  Kraváčková

Zápis dětí do 1. třídy
První polovina školního roku se pomalu uzavírá. Než si 

děti odnesly vysvědčení, proběhl na huštěnovské škole zá-
pis do 1.třídy. Do přípravy se zapojila celá škola. Pod vede-
ním paní vychovatelky Jitky  Poláškové chlapci a děvčata 
vyrobili krásné dárečky pro budoucí prvňáčky. Poděko-
váním jim může být, s jakým nadšením si děti mezi nimi 
vybíraly. Naši nejmenší svými výkresy vyzdobili každý 
koutek 1. třídy. Velmi ochotně pomohla děvčata z 5. třídy.  
Přiváděla rodiče s budoucími prvňáčky ke stolku paní uči-
telky. Tady nejprve poznávali barvy, kreslili postavu, uká-
zali svou prostorovou představivost a na básničce správnou 
výslovnost.  Pipi Punčochaté zavázali botu a ukázali, jak si 
umí poskládat své věci do pytlíku. Na závěr si prohlédli 
pomůcky, se kterými budou v 1. třídě  pracovat. K zápisu 
přišlo osm dětí a všichni se už moc těšíme, až 1. září roz-
šíří počty huštěnovských dětí na základní škole, a když ne 
letos, tak  napřesrok. 

Marie Pížová, 
učitelka ZŠ

Za budoucími prvňáčky přišel i starosta Aleš Richtr
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Kroužek keramiky v mateřské 
škole

Milí rodiče, pokud má Vaše dítě chuť místo sezení u po-
čítače dělat a tvořit něco rukama, pak jej můžete přihlásit 
do kroužku keramiky v mateřské škole. Tento nabízím ve 
spolupráci s Domem dětí a mládeže „Šikula“ v Uherském 
Hradišti pro děti Základní školy  a Mateřské školy Huště-
novice.

Modelováním si zde děti rozvíjí manuální zručnost, kte-
rá jim pomůže nejen při nástupu do školy, ale po celý ži-
vot. Většině budoucích prvňáčků pomáhá překonat potíže 
s nedostatečnou trpělivostí, soustředěním a jemnou moto-
rikou. Často dětem nestačí ani vymezený čas pro ztvárnění 
svých nápadů a představ. Na rozdíl od ostatních výtvarných 
činností je modelování svou specifičností nenahraditelné. 
Dítě je nuceno přemýšlet, dopředu plánovat, kombinovat, 
řešit a překonávat nesnáze. U starších dětí tento koníček 
často přeroste v mnohaletý zájem. 

 A nakonec chci popřát všem našim „keramikům“ ši-
kovné prstíky, velkou dávku trpělivosti a fantazie při tvoře-
ní, a Vám rodičům hodně radosti a potěšení z výtvarných 
dílek našich nejmenších. 

Věra Veselá, 
učitelka MŠ Vánoční dárek – obývací pokojíček

Někde jsem četla, že : „Každá 
kloudná vesnice má mimo jiné 
kroniku, knihovnu a muzeum“.

Kronika obce je vedená  v Huš-
těnovicích  od roku 1920, 
knihovnu máme  od  roku 
1921 a muzeum bude od 
roku 2011. 

Starosta Aleš Richtr vyjád-
řil potěšení nad tím, že bu-
deme mít i v naší obci něco 
nového. Ale větší radost mají 
ti, kteří už před čtyřmi lety 
začali muzejní artefakty se-
sbírávat, samozřejmě se sou-
hlasem bývalých zastupitelů. 
Ovšem potom byl  z jejich 
strany zájem pramalý.  Pro-
story zamýšleného muzea 
budou jen dočasné, provizorní,  ale 
budou.  

Do doby, než se vyřeší  situace s do-
mem služeb, budou v části budovy 
prostory pro muzeum. A časem se 

určitě najde dům, ve kterém muzeum 
bude na stálo. Nebudeme zatím toho 
moc prozrazovat.  Ale je jasné, že uká-
žeme jak v minulém století se žilo, ob-
lékalo a pracovalo. Prostory nebudou 
jen výstavní. Chceme muzeum „oži-

vit“ předváděcími akcemi, výstavami 
nebo poskytnout pro menší sešlosti 
občanů.

Začít bychom nemohli bez dárců 
exponátů a ochotných  nadšenců něco 

pro tuto věc udělat. Jsme vděčni za se-
bemenší drobnosti. Stále ještě potře-
bujeme  další a další  „poklady“ vašich 
stodol, komor a půd.  Při jarním úkli-
du  nevyhazujte do kontejneru to, co 
se bude do muzea hodit. Prosíme vás, 

jestli máte doma takové věci, 
darujte nebo zapůjčte je pro 
dobrou věc. Pro vás jsou to 
možná už nepotřebné věci, ale 
nám pomohou. Dovolíme si 
do obecní informační skříňky 
dát seznam artefaktů

Protože  otevření muzea se 
kvapem blíží, potřebujeme  
pomoc  všech ochotných  spo-
luobčanů, kteří chtějí přiložit 
ruku k dílu a stát se členem 
„muzejního spolku“. Za tím 
účelem vás zveme  v pondělí 

11. dubna 2011 v 18.30 hodin do ob-
řadní místnosti OÚ. V případě dotazů 
se obracejte na Milana Dvořáčka st. 
nebo Alenu Bazalovou. 

VESNICKÉ MUZEUM
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 Je to čas pro zábavu a lidové veselí. 
Počátky fašankových (masopustních) 
obchůzek je třeba hledat v pradávné 
historii. Původně šlo o pohanské svát-
ky - antické slavnosti, tzv. saturnálie. 
Sahají až do předkřesťanských oslav 
zimního slunovratu a patrně souvisí 
s předkřesťanskými oslavami obnovy 
přírody na začátku jara. Dnes vnímá-
me masopust v jeho křesťanské podo-
bě. Toto karnevalové období bývalo 
v minulosti dobou od Tří králů do Po-
peleční středy. Popeleční středou začí-
ná postní období před Velikonocemi. 
Maškarní zábava byla vyvrcholením 
masopustu. Pro lidi v minulosti byl 
fašank oficiálním svátkem hodování,
během kterého bylo třeba se dosyta 
najíst. Pak následoval dlouhý čtyřice-
tidenní půst. V době masopustu se na 
královském dvoře konaly hostiny, ve 
městech tancovačky, na vesnici vep-
řové hody.

Také Huštěnovice se v sobotu 5. 
března rozezněly zvukem bubnů, 

Tradiční Masopust

Maškary neodolaly pyramidě

FAŠANK
Co vlastně víme o půvo-

du fašanku? Fašank (neboli 
končiny, ostatky či masopust) 
bývá rozverný, nevázaný a zá-
bavný, provoněný koblihami, 
slaninou a jinými dobrotami.

trubky a ostatních nástrojů ve vese-
lém hlaholu fašankového průvodu. 
Sbor dobrovolných hasičů v Huště-
novicích a tzv. „fašankový výbor“ 
uspořádal dnes již tradiční obchůzku 
obcí. V novodobé historii se konal její 
11. ročník. Průvod obvyklých i méně 
obvyklých masek vyrazil dopoledne 
společně s hudebním doprovodem 
muzikantů z Topolné.

Huštěnovský fašankový průvod ob-
cházel dům od domu, kde se za hlasi-
tého zvuku hudby setkával s obyvateli 
a zval je na večerní pochovávání basy. 
Odměnou jim byly řízečky, koláčky, 
masopustní Boží milosti, ale i něco 
„dobrého“ na zahřátí. 

Večer se obyvatelé obce sešli v kul-
turním domě na tradiční fašankové 
zábavě. K tanci a poslechu hrála sku-
pina „Je nás moc“, která většině ná-
vštěvníků rozproudila krev. Všichni 
účastníci mohli, kromě ochutnávky 

zabíjačkových specialit či veselého 
křepčení na parketu a popíjení v šen-
ku, na závěr zábavy shlédnout „po-
chovávání basy“, které pobavilo ne-
jednoho diváka. Součástí zábavy byla 
bohatá tombola. 

 Pořadatelé děkují všem zúčast-
něným i sponzorům a již se těší na 
další fašankovou obchůzku obcí.

Mgr. Marek Kryška 

In vino veritas
Neboli ve víně je pravda, je motto 

výstavy vín, kterou pořádá Český za-
hrádkářský svaz ve spolupráci s míst-
ními vinaři 16. dubna 2011. Soutěžní 
výstava vín patří už řadu let ke spo-
lečenské události v obci. I v letošním 
roce se můžete těšit na spoustu vý-
borného vína a na již tradiční malé 
zpestření, které nese název Putování 
za vínem, letos po Znojemské vinařské 
podoblasti. 

K poslechu a tanci Vám bude hrát 
CM Kunovjan. Také bych chtěl oslovit 
všechny drobné vinaře z naší obce, aby 
se nebáli a podpořili svými vzorky naši 
výstavu.  

Za přípravný výbor  
Milan Dvořáček ml.
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Farnost Huštěnovice žije bohoslužbami, které se zpravi-
dla konají ve středu večer, v sobotu ráno a v neděli v 10:30 
hodin. 

O řádný průběh bohoslužby a ostatních záležitostí se 
spolu s panem farářem starají tři ženy „kostelnice“. Je to 
paní Marie Havalová, Alena Lacinová a Růžena Varmu-
žová. O výzdobu kostela a úklid se starají ženy z farnosti. 
Nádherná květinová výzdoba, která v našem kostele sv. 
Anny po celý rok zdobí oltáře i obětní stůl, vzniká díky fi-
nančním darům farníků, ale hlavně přičiněním paní Vlasty 
Opravilové. Tato žena již dlouhá léta dojíždí ze sousedních 
Sušic, mnohdy i za nepříznivého počasí, aby zkrášlila inte-
riér dominanty naší obce. Neodmyslitelnou postavou bo-
hoslužeb je varhanice paní Marta Číhalová. Tóny varhan 
dávají obřadům tu pravou 
důstojnost. Za jejich dopro-
vodu můžeme slyšet libé hla-
sy zpěvaček Pavly Lukášové 
a Kateřiny Surovcové. Také 
místní zpěvačky se snaží ob-
řady oživit.

O nedělních bohoslužbách 
můžeme vidět kolem naše-
ho pana faráře asi desítku 
hochů, kteří rádi slouží jako 
ministranti. Tato skutečnost 
v nás živí naději, že mlá-
dež dokáže žít zbožně a bu-
de svědectví víry předávat 
i dalším generacím. Hezkou 
tradicí farnosti se stalo i vá-
noční zdobení kostela místní 
hodovou chasou. 

Letos už to budou 2 roky, 
co k nám do farnosti přišel skvělý kněz, upřímný a praco-
vitý člověk, Dr. Mariusz Sienkowski. Jeho bohoslužby jsou 
vždy pečlivě připraveny a kázání chytne každého za srdce. 
Při většině mší svatých můžeme po jeho boku vidět také 
místního občana Mgr. Miroslava Perničku, který byl vy-
svěcen na jáhna a jeho působiště je v Otrokovicích.

V roce 2010 byly ve farnosti Huštěnovice pokřtěny 3 
děti, byl posvěcen 1 svazek manželský a na místo poslední-
ho odpočinku jsme doprovodili 11 farníků. Na jaře poprvé 
přistoupily k přijímání 2 děti. V současné době probíhá 
vždy po nedělní mši svaté příprava na biřmování. Zájem 
o přijetí této svátosti je obrovský. 

Společenství místních farníků nezapomíná ani na bývalé 
kněze a farníky. 8.února zástupci farnosti, v čele s panem 
farářem, navštívili u příležitosti 80. výročí narození, hos-
podyni předešlého kněze farnosti, doktorku Magdalenu 
Ženčákovou. Návštěva ji potěšila,  i předané blahopřání 

a dárek. Rovněž P. Zdeněk Zlámal se těšil z naší návštěvy 
a oba všechny v Huštěnovicích pozdravují. V únoru došlo 
k úmrtí kněze P. Františka Adamce, předchůdce P. Zláma-
la. 

Koncem února byla ve farnosti zvolena ekonomická 
rada. Jejími členy jsou Alena Lacinová, Růžena Varmužo-
vá, Ing. Jindřich Petrucha, Ing. Jaroslav Králík st., Štěpán 
Kodrla, Petra Valentová.

V letošním roce bychom rádi navštívili poutní místo v  
Píšti. Pouť by se měla uskutečnit po blahořečení Jana Pavla 
II. ve druhé polovině května. U příležitosti pouti sv. Anny 
v Huštěnovicích bychom rádi v kostele uspořádali kon-
cert. Doufáme,  že Schola Vřesina přijme naše pozvání. 
Toto těleso již jednou u nás vystupovalo a připravilo nám 

hodnotný kulturní zážitek. Na koncert zveme všechny ob-
čany.

Budova farního úřadu by zasloužila opravu vstupních 
vrat a výměnu oken. O veřejnou finanční podporu jsme 
požádali zastupitelstvo obce. Budeme však hledat i další 
zdroje na úhradu těchto výdajů. Snížením energetické ná-
ročnosti fary by mohlo dojít k úspoře finančních prostřed-
ků, které farnost následně může využít k jiným účelům.

Naše farnost jde s dobou. Svědčí o tom nově vytvořené 
webové stránky.  Michal Pernička je vytvořil a stará se také 
o jejich údržbu a aktualizaci. Stránky můžete navštívit na 
adrese www.farhustenovice.webnode.com. 

Růžena Varmužová

Na Květnou neděli po mši sv. dne 17. dubna 2011 bude 
vysvěcen nově zrestaurovaný kříž u Neoralového. Světit 
bude P. Dr. ICLic. Mariusz Sienkowski. 

Co nového ve farnosti?
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Členové ZO Českého zahrádkářského svazu na své výroč-

ní schůzi  dne 27. února 2011 vyhodnotili svou dosavad-
ní činnost a všichni přítomní se dohodli na plánu činnosti 
v období prvního pololetí roku 2011. 

 Rok 2010 byl celkově velmi špatný. Nepříznivé počasí ovlivňované 
změnami povětrnosti zapřičinilo špatnou úrodu nejen ovoce, zeleniny, ale 
také malou sklizeň brambor. Proto byl větší zájem našich občanů o bram-
bory na uskladnění. Všechny požadavky jsme úspěšně zajistili. Z uvede-
ných důvodů neúroda ovoce se projevila i na menším množství zpracování 
ovoce v našem zařízení. Počasí nám nepřálo ani v naplánovaných termí-
nech k provádění prací. Proto se nepodařilo dokončit práce na provádění 
chodníků před moštárnou. 

 V nadcházejícím období prvního pololetí letošního roku se především 
soustředíme na zajištění výstavy s ochutnáváním vín v naší obci. Do konce 
června  dokončíme rozpracované chodníky  před moštárnou. Průběžně bu-
deme nadále pokračovat v informovanosti zájemců prostřednictvím infor-
mační skříňky o preventivní chemické ochraně stromů, zeleniny a jiných 
rostlin a další jiné informace ve Zpravodajích ÚS ČSZ Uh. Hradiště. Naši 
členové mají podrobné informace v rukověti zahrádkáře, kterou zdarma 
obdrželi pro rok 2011 od ÚS ČZS Uh. Hradiště. 

 Otakar Neoral, 
předseda ZO ČZS

Kronika v digitální podobě 

V loňském  roce  jsem z titulu funkce kronikářky  digitalizovala  tři starší 
díly obecních kronik,  kroniku J. E. Vitáska, dvě školní kroniky, kroniku 
myslivecké společnosti.  Ještě zbývá dodělat  kronika hasičů. Všechno je 
uloženo na CD nosičích  jako příloha k psaným kronikám v obci a jedno 
CD bude uloženo v Okresním archivu v Uherském  Hradišti. 

 Zájemci z řad občanů si je mohou pročí-
tat v knihovně na PC v předem dohodnutém 
termínu.  Na CD nosičích je také k nahlédnu-
tí fotodokumentace akcí obecních, školních, 
farních a  něco málo společenských organi-
zací. 

• Pamětní kniha   1900-1974
• Kronika obce  1975 -1994
• Kronika obce  1995-2003
• Nástin dějin   1878
• Kronika školní  1890-1957
• Kronika školní  1957-1991
• Kronika myslivců  1923-1973

Soutěž pro žáky
a studenty

francouzského jazyka
V pátek 18. března proběhlo na 

MZV ČR v Černínském paláci tradič-
ní vyhlášení výsledků „Soutěže Fran-
kofonie 2011“. Tuto soutěž uspořádalo 
pro žáky základních škol a středoško-
láky Ministerstvo zahraničí ČR, Mi-
nisterstvo školství ČR a Francouzský 
institut v Praze. 

Tradiční soutěž pro žáky a studenty 
francouzského jazyka a frankofon-
ních reálií ze základních a středních 
škol v České republice opět sestává 
z vědomostního kvizu, umístěného 
na webové stránce Ministerstva za-
hraničních věcí, a z výtvarné soutěže.

Několik set studentů a žáků proká-
zalo své znalosti francouzských reálií 
ve vědomostním kvízu a také při vy-
tváření výtvarných artefaktů na téma-
ta, navržená Mezinárodní organizací 
Frankofonie. Před hodnotící komisí 
se sešly kresby, malby, fotografie, ko-
láže, prezentace, animované filmy
a trojrozměrné objekty.

Sabina Presová vyhrála na 1. místě 
celostátní soutěž nazvaná Frankofobie 
2011, čím dobře presentovala nejen 
sebe, ale i obec Huštěnovice . Dne 18. 
3. 2011 v Praze převzala v Černickém 
paláci na ministerstvu zahraničních 
věcí odměnu přímo z rukou pana 
ministra Schwanzenberga  věcný dar. 
Blahopřejeme jí a přejeme mnoho 
dálších úspěchů a sil při reprezentaci 
nejen sebe, ale i své obce.

Výsledky soutěže  základních  škol:
Sabina Presová, ZŠ UNESCO, Uher-

ské Hradiště,  Lída Kohoutová, ZŠ 
Kuncova, Praha,  Klára Kubálková, ZŠ 
Tyršova, Nový Jičín, Jakub Bartoň, ZŠ 
Tyršova, ZŠ Nový Jičín, Kateřina Ka-
trňáková, ZŠ UNESCO, Uherské Hra-
diště, Milada Hermanová, ZŠ Tyršova, 
Nový Jičín, Tomáš Janča, ZŠ Tyršova, 
Nový Jičín, Tereza Křivohlavá, ZŠ 
Brána jazyků, Praha, Michaela Hurto-
vá, ZŠ Tyršova, Nový Jičín, Eliška Ko-
záková, ZŠ U lesa, Nový Bor,Kristina 
Crawley, ZŠ Kuncova, Praha, Alžběta 
Laudová, ZŠ Brána jazyků, Praha. 

Bc. Hynek Pres, místostarosta 
 Alena Bazalová, 

kronikářka
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Ač se ještě kolotoč jarních mistrovských utkání 
nerozběhl a nedošlo k žádným změnám od po-
sledního vydání zpravodaje, co se týče tabulko-
vého postavení našeho mužského a žákovského 
mužstva, přece jen proběhla jedna zásadní udá-
lost týkající se TJ Sokol Huštěnovice. 

V sobotu 12. března 2011 v 15 hod.  proběhla v horním 
sále Kulturního domu v Huštěnovicích po dlouhé době 
výroční schůze členů TJ Sokol Huštěnovice. Celou schůzi 
řídil odstupující jednatel Ivo Adamčík, který nejprve pře-
dal slovo úřadujícímu předsedovi panu Rostislavu Zláma-
líkovi st. Ten potvrdil to, co již delší dobu avizoval, a to že 
končí ve funkci předsedy klubu, nicméně i nadále by rád 
zůstal a vypomáhal jako člen výboru. Poté zhodnotil své 
působení ve funkci předsedy, a to zejména z poslední doby, 
kdy se začalo s postupným zlepšováním horního „trénin-
kového“ hřiště, aby se s ním mohlo do budoucna počítat 
jako s hlavní hrací plochou při přetrvávajících problémech 
se spodním hřištěm. Dále se podařilo ve spolupráci s obcí 
zavést do šaten obecní přípojku pitné vody, čím se částečně 
zlepšily hygienické podmínky v šatnách. Na závěr pak na-
stínil problémy, se kterými se bude muset 
vypořádat nové vedení. V první řadě jde 
o vybudování střídaček na horním hřišti, 
aby tak hrací plocha splňovala soutěžní 
regule a zprovoznění závlahového systé-
mu na horním hřišti. 

Poté se slova chopil trenér přípravky 
pan Tománek a trenér žáků Ing. Pavel 
Čechmánek. Ti nejprve shrnuli průběh 
zimní přípravy a tréninků mládeže, kdy 
žáci a přípravka využívali v zimním ob-
dobí k trénování především místního 
kulturního domu.  Zároveň se však poda-
řilo pro přípravku domluvit několik přá-
telských utkání s vrstevníky z Babic a Sta-
rého Města. Dle slov pana Tománka, bylo 
v těchto utkáních vidět, jak jsou naši nej-
mladší do fotbalu zapálení. Dále pak oba 
trenéři nastínili, jak to vidí do budoucna 

TJ SOKOL
Huštěnovice 

s žákovským mužstvem a jejich slova nebyla bohužel ni-
jak povzbudivá. Jelikož je velká mezera mezi ročníky 1997 
a 2000, budou pro nadcházející podzimní sezonu k dispo-
zici jen čtyři žáčci ze současného týmu, neboť v létě pře-
chází do dorostenecké kategorie hned 6 chlapců. Jak pan 
Tománek zmínil, žákovský tým je sice možné doplnit šesti 
až sedmi chlapci z přípravky, ale přece jen nejsou ještě tak 
vyspělí, aby byli schopni konkurovat starším klukům, a tak 
se obává, aby se jim fotbal tímto „nezprotivil“. Zvláště pak, 
když by jejich výsledky nebyly nijak oslnivé. Jako možné 
řešení nastalé situace vidí ve spojení s některou z okolních 
obcí a nějaký rok ještě kluky ponechat bojovat se svými 
vrstevníky v soutěži přípravek. Jak vše nakonec dopadne, 
je však otázkou jednání s okolními obcemi v průběhu ce-
lého jara. V každém případě prioritou zůstává, aby zůstalo 
v obci zachováno minimálně jedno mládežnické mužstvo.  

Dalším z řečníků byl současný trenér 1. mužstva Pavel 
Černý, který situaci okolo svého týmu zhodnotil následov-
ně: 

„Náš fotbalový oddíl mužů přezimoval na 6. místě, když 
hráči zaznamenali 23 branek a obdrželi branek 18. Sou-
časné postavení odpovídá reálným možnostem našeho 
týmu, přesto je do jisté míry zklamáním, protože se nám 
v průběhu podzimní části podařilo probojovat na 1. místo. 
Poté došlo ke zranění klíčových hráčů a následovala série 
proher a pád tabulkou směrem dolů. 

Zimní přípravu jsme zahájili v neděli 9. 1. 2011. Přípra-
va probíhala 3x týdně, a to v úterý, kdy mužstvo trénova-
lo převážně na okolních cyklostezkách, které byly vhod-
ným místem pro nabírání fyzické kondice. V pátek jsme 
měli k dispozici sál místního kulturního domu a nedělní 
tréninky z počátku probíhaly v „terénu“ v rámci výběhů 
a později přímo na hřišti, resp. v okolí areálu v Olší.

V současné době finišuje zimní příprava na jarní část se-
zóny. Trénujeme od začátku března dvakrát týdně a v nedě-
li hrajeme přípravná utkání. Součástí zimní přípravy bylo 
i soustředění, které proběhlo tradičně koncem února na 
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Radějově. K dispozici nám byla také krytá hala s umělým 
povrchem. Mužstvo tedy i mimo výběhů do terénu využilo 
možnosti si zatrénovat v hale a zároveň se tak odreagovat 
po náročných tréninkových jednotkách u „fotbálku“. 

Hráčský kádr je v současné době stabilní a žádný z hráčů 
neopouští naše řady. Jediné oslabení je proto dlouhodo-
bé zranění Jirky Silného. Naopak naší snahou je rozšíření 
hráčského kádru o navrátilce Dalibora Hanáka, který je 
kmenovým hráčem Horního Němčí. Cílem do nadchá-
zející jarní části soutěže je vylepšení současného umístění 
a vzorná reprezentace naší obce,“ konstatoval trenér Pavel 
Černý.

Po hodnocení trenérů přišla na řadu samotná volba no-
vého vedení. Novým předsedou byl zvolen Ing. Zdeněk 
Hruboš a jednatelem Bc. Petr Malenovský. Dále bylo roz-
hodnuto, že funkci pokladníka bude nadále vykonávat již 
jen Ing. Pavel Čechmánek, který tuto funkci do této doby 
vykonával společně s Ing. Josefem Vavruškou. Na závěr 
ještě proběhla volba nových členů výboru, po které je slo-
žení vedení TJ Sokol Huštěnovice následující:  

Předseda:  Ing. Zdeněk Hruboš
Jednatel:  Bc. Petr Malenovský
Pokladník:  Ing. Pavel Čechmánek
Členové výboru: Rostislav Zlámalík st.
    Pavel Černý
    Vlastimil Hábáň
    Ing. Pavel Grebeníček
Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat panu Rosti-

slavu Zlámalíkovi st., Ivo Adamčíkovi, Ing. Josefu Vavruš-
kovi a všem dosavadním členům výboru za vše, co pro TJ 
Sokol Huštěnovice udělali. Přeji všem, aby se jim dařilo 
v osobním životě a i nadále chodili na zápasy našich muž-
stev a měli důvod ke spokojenosti.

Přípravné zápasy na jarní část sezony
Dne 6. března od 14 hod. sehrálo družstvo mužů přátel-

ské utkání na hřišti v Olší s mužstvem Slovácko – Vážany. 
Utkání probíhalo za silného větru a po domluvě se sou-
peřem se střídalo tzv. hokejově. V tomto utkání byl znát 
rozdíl třídy mezi oběma týmy hned od začátku a domá-

cí mužstvo Huštěnovic s přehledem vyhrálo 5:0, kdy se 
postupně střelecky prosadil Lubomír Puškáč, který vsítil 
2 branky. Dále se také dvakrát trefil do černého Miroslav
Umlauf a jednou se prosadil Marek Kryška. Paradoxně 
největší šanci pro hostující tým vytvořil jeden z domá-
cích beků, který nešikovným odkopem ohrozil domácího 
brankáře Stříteckého po rohovém kopu zahrávaném hos-
tujícím týmem.

Další přípravný zápas byl sehrán 14. března od 15 hod. 
na hřišti v Polešovicích s místním týmem hrajícím o třídu 
výš - okresní přebor. Utkání začalo větší aktivitou hostí, kdy 
se chvíli po začátku ocitl po samostatném úniku ve slibné 
situaci Silný František, avšak jeho zakončení bylo značně 
nepřesné. Poté se hra odehrávala především ve středu hřiš-
tě. Uprostřed první půle šli přece jen hosté do vedení, když 
hlavou po rohovém kopu přesně zakončil Umlauf. Poté 
však značně polevili a domácí se začínali dostávat čím dál 
častěji do nebezpečných situací. Následkem bylo otočení 
výsledku, a tak mužstva odcházela v poločase do kabin za 
stavu 2:1 pro domácí. Do druhé půle nastoupili v lepším 
rozpoložení domácí hráči, kteří hostující tým v podstatě 
nepustili do žádné výraznější šance. Hostům se však přece 
jen podařilo z nenápadné akce srovnat stav utkání, když 
se hezkou střelou do šibenice z 25 metrů  prosadil Zláma-
lík. Domácí však vyrovnávací gól nijak nerozhodil a z ná-
sledné akce si vedení v zápase vzali zpět po nedorozumění 
v hostující obraně. Hosté se sice ještě v závěrečných minu-
tách snažili o vyrovnání, ale to se jim již bohužel nepoda-
řilo a tak utkání skončilo patrně zaslouženou výhrou Po-
lešovic 3:2 Poslední přátelské utkání s mužstvem Břestku 
bylo sehráno po uzávěrce. (Pozn. redakce)

Rozpis soutěží pro jaro 2011:
MUŽI
3.4.2011 (15:30)  Huštěnovice – Tupesy
10.4.2011 (15:30)  Korytná – Huštenovice
17.4.2011 (10:15)  Ostrož. N. Ves B – Huštěnovice
24.4.2011 (16:00) Huštěnovice – Staré Město
1.5.2011 (16:30) Hradčovice – Huštěnovice
8.5.2011 (16:30)  Huštěnovice – Bánov
15.5.2011 (16:30)  Buchlovice – Huštěnovice
22.5.2011 (16:30) Huštěnovice – Kněžpole B
29.5.2011 (16:30)  Popovice – Huštěnovice
5.6.2011 (16:30)  Huštěnovice – Babice
12.6.2011 (16:30)  Huštěnovice – Pitín
19.6.2011 (16:30)  Košíky – Huštěnovice

ŽÁCI
1.5.2011 (14:00)  Kudlovice – Huštěnovice
8.5.2011 (14:00)  Huštěnovice – Babice
15.5.2011 (14:00)  Traplice – Huštěnovice
22.5.2011 (14:00)  Huštěnovice – Velehrad
29.5.2011 (14:30)  Košíky – Huštěnovice
5.6.2011 (14:00)  Jalubí – Huštěnovice
12.6.2011 (14:00)  Huštěnovice – Sušice

Ing. Zdeněk Hruboš
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ZUMBA První včelí den

V úlu už to všechno hučí, 
mladé včelky se tam učí.

Za chvíli vyletí ven,
Aby si prožili svůj první den

Jaro je už nachystané, 
Kytky jsou už připravené.

Konečně už letí ven,
Hlavní včela vede je.

Julie Tomaštíková

V knihovně

Knihovna je prostě príma,
Knížku si tam půjčit smím.

Jednou mě však stihla rýma,
Stýská se mi, proto sním. 

Monika Šťastová 

V pondělí 21. března navštívily děti z místní mateřské 
školky knihovnu. Pro některé to bylo první seznámení. 
Divily se, že si mohou knížku odnést domů a nemusí za 
ni platit. Hned si jednu s sebou odnesly do školky a paní 
učitelka jim z ní bude číst.

Mateřinka v knihovně

Výstřel k ukončení lovecké sezony 2010.

Od února letošního roku probíhá pravidelně každou 
středu cvičení populární ZUMBY. Cvičení vede oficiál-
ní instruktorka Veronika Tomšejová. O tuto novinku je 
mezi dívkami i ženami velký zájem.  Pokud jim to rodin-
né povinnosti dovolí, snaží se chodit ve velkém počtu. 
Někdy i s dětmi, které se také snaží pilně zapojovat.  

Vedle toho pokračuje dvakrát týdně, vždy v pondělí 
a ve čtvrtek,  cvičení žen. Škoda, že se nás neschází  tolik 
jako na zumbě, ale jsme zase vytrvalé. Vždyť už cvičíme 
mnoho let a za tu dobu se z některých staly maminky, 
z jiných babičky. Ale na věku nezáleží. Důležitá je chuť 
do pohybu a pocit, že jsme udělaly něco pro sebe a své 
zdraví.

Lenka Zlámalíková
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Všechny podvody a krádeže, kterých se dopouštějí vel-
mi vynalézaví podomní podvodníci a podomní zloději, by 
se však nemusely stát, kdyby jim sami domácí neumožnili 
vstup do svého domu. I my ostatní bychom však ke svým 
starším spoluobčanům neměli zůstat bezohlední a měli 
bychom vždy přítomnost podomních podvodníků a zlo-
dějů ihned ohlásit na linku 158. Možnost pohybu po domě 
získávají zloději (maskující se zástěrkami výhodných na-
bídek, darů, přeplatků či nedoplatků) tím, že je sami starší 
lidé vpustí hlavními dveřmi do svého domova! V někte-
rých případech pak vůbec nezamykají hlavní vchodové 
dveře. Zloději však mohou do obydlí vnikat i jinými pří-
stupnými cestami jako třeba ze dvorků a zahrad. Tam, kde 
zloděj či podvodník uvidí, že se vytipovaný člověk  aktiv-
ně podílí na svém bezpečí, půjde svou fintu zkusit o dům
dál. Základní a nejúčinější pravidlo je: Nevpouštějte do 
svého domova cizího člověka! Všechny odečty, kontroly 
a změny nechte provádět prověřenými pracovníky ve vaší 
domácnosti jen za přítomnosti ještě další osoby, aby pří-
padný podvodník neměl šanci odlákat vaši pozornost. Ti 
skuteční zaměstnanci energetických společností tohle vaše 
chování zcela jistě pochopí. Různé přeplatky a nedoplatky 
se neplatí v hotovosti, ale složenkou anebo převodem. 

Staré, ale stále pravdivé rčení, že „nejlepší hlídač je sou-
sed“, se potvrzuje v několika situacích z poslední doby. 
Lidská všímavost a aktivní přístup k bezpečí ve svém oko-
lí dokážou předejít mnohým kriminálním činům nebo je 
naopak dokážou pomoci objasnit. Pokud má člověk jaké-
koliv podezření, že se v jeho okolí děje něco divného, je 
nejlepším řešením to oznámit na linku 158. Právě i tímto 
způsobem pomáháme policistům, kteří se snaží zajistit 
bezpečí v naší obci. 

Zejména na malých vesnicích buďme všichni obezřetní, 
zde může mít tohle již zmíněné rčení velký význam. Na 
malých vesnicích se lidé mezi sebou znají a rychleji tak 
mohou odhalit různé podomní podvodníky a podomní 
prodejce. Nebuďme k sobě lhostejní, protože dnes pomů-
žu já tobě a zítra ty mně. Nebuďme bezohlední zejména 
ve vztahu k naším starším spoluobčanům, kteří už nemají 
bystré smyslové orgány. V případě, že uvidíte se po obci 
pohybovat podivné osoby nebo vozidla, ihned tuto skuteč-
nost oznamte na linku 158 a na obecní úřad. 

Policisté na Obvodním oddělení v Uherském Hradišti 
jsou 24 hodin denně připraveni na vaše oznámení ihned 
reagovat, do obce dorazit a srovnat nápravu. Na Obvod-
ním oddělení Policie ČR v Uherském Hradišti je neustále 
služba, kterou vykonává zkušený policista a dokáže na vaše 

oznámení ihned profesionálně reagovat. Přímá telefon-
ní linka na policistu, který vykonává stálou službu je 974 
678 651. Policisté však, aby mohli řádně objasnit jakýkoliv 
případ podobné trestné činnosti, potřebují spolupráci a 
všímavost občanů. Včasné oznámení výskytu těchto osob 
v obci a zaznamenání registrační značky vozidla, kterým 
se pohybují, může mít za důsledek rychlé odhalení těchto 
osob.

-  Policisté také dávají několik základních rad 
(nejen) seniorům:

-  Nevpouštějte do svého domova nikoho, koho 
neznáte.

-  Zamykejte i přes den hlavní vchodové dveře 
stejně jako zadní vchody.

-  Nevydávejte finanční hotovost jakýmkoliv
kontrolorům.

-  Vracení záloh na služby (voda, elektřina, plyn, 
daně) se nevyplácí osobně, ale posílají se např. 
poštou.

-  Neplaťte za nikoho z rodiny jejich dluhy či po-
hledávky bez předchozího ověření u příbuz-
ných.

-  Nevpouštějte do domu osoby, kteří Vám nabí-
zejí různé zboží. Prodej může být záminkou ke 
krádeži.

-  Nepřechovávejte doma větší finanční hoto-
vost!

-  Zapamatujte si co nejvíce detailů o cizích li-
dech, které vpustíte do své domácnosti.

-  Máte-li podezření, že se děje cokoliv podezře-
lého, zavolejte okamžitě na bezplatnou linku 
policie 158!

Policisté na Obvodním oddělení v Uherském Hradišti 
mají rozdělenou svoji územní odpovědnost na jednotlivé 
obce a části měst. Pro obec Huštěnovice jsou určeni prap. 
Tomáš Křenek a pprap. Michal Chrástek. Na tyto policisty 
se můžou občané naší obce kdykoliv obrátit, policisté jsou 
připraveni a ochotni řešit jejich problémy bez zbytečné-
ho odkladu.  V případě, že je nebudou moci zastihnout, 
protože nebudou mít zrovna službu, mohou se obrátit na 
jakéhokoliv policistu Obvodního oddělení Policie ČR v 
Uherském Hradišti. 

UPOZORNĚNÍ NEJEN SENIORŮM

O tom, že trestná činnost na seniorech je jedna z nejzávažnějších, jistě není sporu. Jedná se totiž o velmi 
snadné oběti trestné činnosti pachatelů, kteří si tak přijdou na nemalé zisky a téměř vždy oběť připraví o ce-
loživotní úspory. V těchto případech je spojená dobrotivost, slušnost a obětavost těchto lidí s jejich nedosta-
tečnou opatrností. Velkou míru zde hraje i věk těchto osob, u nichž je snížena schopnost obrany. 
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Volný čas trávený doma nebo i mimo do-
mov nemusí být jen časem relaxace. Může se 
zkomplikovat situací, která může ohrozit na 
životě dospělé i děti. Mezi rizika patří chemie 
v domácnosti, léky, rostliny, jedovaté houby,  
uštknutí zmijí, alergické reakce.

Začíná jaro,   příroda nás za chvíli potěší svou krásou, 
ale taky překvapí určitými riziky. Na děti je proto nutno 
dávat pozor i v krásné přírodě. V knize o nebezpečných 
a jedovatých rostlinách v ČR jen jejich seznam čítá pět 
stran Např. u  blatouchu je jedovatá celá rostlina, alkaloid 
protoanemonin způsobí podráždění zažívacího  traktu, 
závratě, otoky v obličeji. Náprstník červený je prudce je-
dovatý, 2 -3 usušené listy mohou způsobit  smrt,  po požití 
se otrava projevuje jako nevolnost, dále dušnost, arytmie,  
s časovým odstupem se dostaví hučení v uších, zrakové 
halucinace. Květy a zralé plody černého bezu jsou uží-
vány jako léčivka, ale kůra, listy a nedozrálé plody obsa-
hují nebezpečné látky. Pecky z meruněk – k otravě stačí 
několik snědených semen.  Známá a velmi nebezpečná 
je diefenbachie, která má ve svých nadzemních částech 
explozivní buňky vystřelující při žvýkání a lámání krys-
talky šťavelanu vápenatého, ty se zapichují do sliznic, do 
15 – 30 min. způsobí otok, velké bolesti až zadušení. Jako 
první je důležité vyjmout zbytky rostlin z úst, dát posti-
ženému dítěti chladný nápoj, cucat led. Obtíže způsobí 
i brambořík, rulík zlomocný, břečtan, cypříšek, jaterník, 
koniklec, čemeřice, durman, brslen, hlaváček, cesmína, 

prvosenka nálevková. Ta např. obsahuje ve žláznatých 
chlupech primin, jedovatou látku, která dráždí kůži a sliz-
nice a způsobí alergickou reakci i po několika dnech.

A jaká je prevence těchto nebezpečných situací? Pokud 
rodiče vědí, že jejich dítě trpí alergií na hmyzí bodnutí, 
musí mít vždy u sebe pohotovostní balíček, který obsa-
huje antihistaminikum, kortikosteroid a adrenalinové 
pero. 

Dále je vždy nutné  mít  z  dosahu dětí léky,  chemické  
látky, nepoužívat  náhradní obaly, při koupi preferovat 
bezpečnostní uzávěry atd.

V případě, že se do nebezpečné situace dostaneme, 
měli bychom vědět, co dělat. Je nutné zajisti  případné 
potencionální vyvolavatele akutní otravy (léky, obaly od 
léků, chemikálie, části rostlin atd, evet. i obsah žaludku, 
pokud došlo ke zvracení) pro jejich možnou identifikaci. 
Ihned vyhledáme lékařskou pomoc. V této situaci se kon-
taktuje TIS- Toxikologické informační středisko, kde je 
nepřetržitá lékařská služba a kde mají v databázi seznam 
téměř všech nebezpečných látek. Tazatel se dozví přízna-
ky, ohrožující dávku, jaká učinit opatření ( jak doma, tak 
při  profesionální  péči  ve zdravotnickém  zařízení).  Je 
vhodné připravit si odpovědi na otázky: věk poškozené-
ho, jeho přibližná hmotnost, název látky, přijatá dávka 
a koncentrace látky, čas nehody, cesta vniknutí, jaký je 
současný stav postiženého, jaká opatření byla provedena, 
identifikace volajícího, zpětný telefonický kontakt.

TIS : 224 919 293, 224 915 402.  Přeji vám, aby jste tato 
čísla nemuseli nikdy použít. 

Jarmila Ulmanová

Závěrem je potřeba zdůraznit, že trestná činnost, která 
je páchána na seniorech podomními podvodníky, je vel-
mi závažnou trestnou činností. Tato se postupně rozšířila 

z pohraničí se Slovenskou republikou až do regionu města 
Uherské Hradiště. Je třeba, aby občané byli velmi obezřetní 
a jakýkoliv výstkyt podobných osob v obci ihned hlásili.

Bc. Petr Malenovský, 
člen zastupitelstva obce Huštěnovice

Prap. Tomáš Křenek
974 678 657

Pprap. Michal Chrástek
974 678 668

Důležitá telefonní čísla : 
Linka tísňového volání Policie ČR

158

Obvodní oddělení Policie ČR Uherské Hradiště

974 678 651

Z D R AV O T N I C K É  O K É N KO
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Pozvánka 

na besedu
s důchodci

Zakládáme

M U Z E J N Í 
S P O L E K 

Pondělí 11. dubna 2011 
v 18.30 hodin 

v obřadní místnosti OÚ

Zveme všechny spoluobčany, 
kteří chtějí přiložit ruku k dílu

a stát se členem spolku

Neděle 8. 5. 2011 
od 14 00 hodin 

v sále Kulturního domu
v Huštěnovicích
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První jarní den

Slunce svítí, jaro vstává, 
roste kvítí i polní tráva.

První, kdo vstal, byl slavíček
měl totiž nastavený budíček.

Nadechnul se a zvolal:
honem vstávat, všichni ven.

Dneska máme jarní den.
Julie Tomaštíková

Společenská kronika

60 LET
Marta Veselá
Danuše Malíčková
Josef Maňásek
Jiřina Krátká
Marcela Hrdá
Květoslava Dončevová
Zdeněk Škrabal
Milan Tepliček
Oldřich Adamík

65 LET
Jiří Tomáštík
Josef Korvas
Miloslav Hrdý
Alois Zambal
Libuše Zambalová
Josef Šmíd
Zdeňka Klemová
Antonín Polášek
Anna Klasová
Anna Kubíčková
Petr Veselý

70 LET
Jan Kolomazník
Jaroslav Černý
Jena Čechmánková
Zdeňka Němcová
Anna Stalčíková
Josefa Borovičková
Vladimír Jakšík
Pavel Litoš
Filomena Valuchová
Ludmila Číhalová
Václav Janeček
Tomáš Kolín

75 LET
Josef Kilhof
Růžena Varmužová
Miroslav Kučera
Jarmila Marholtová
Květoslava Zálešáková
Marie Kodrlová

80 LET
František Kubina
Vratislav Kodrla
Stanislava Býčková
Anna Kraváčková

85 LET
Marie Dvořáčková
Josef Gabriel
Růžena Havalová
Marie Kanyzová
Květoslava Černíková

Statistika obyvatel za rok 2010
 Počet narozených dětí  5 Zemřelo 14  občanů
 Přihlášeno  26  obyvatel Odhlášeno  25 obyvatel
 Počet svateb  7

Stav k 31. 12. 2010 byl  991 obyvatel
    

Nejpočetnější příjmení v Huštěnovicích
Nejvíce osob v obci nese příjmení Škrabal - 12 mužů a 10 žen.

Na druhém místě je Čevela – 9 mužů a 12 žen, 
třetí  v pořadí je Janeček – 11 mužů a 8 žen.
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