
Návrhy na „Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje  za rok 2014“ - formulář 
 

1. Navrhující organizace/obec  (název, adresa, IČO, jméno statutáře, telefon, e-mail): 
Oblastní charita Uherský Brod 
Mariánské nám. 13 
688 01 Uherský Brod 
 
IČO: 48489336 
Zástupce statutára: Ing. Libor Mikel 
e-mail: info@uhbrod.charita.cz 
tel: 602 706 376 
 
 

2. Navrhovaná osobnost 
Jméno a příjmení, titul  
Adresa 

Petr Houšť, Ing. 
Nám. U Zámečku 76 
687 65 Strání 
 

Neziskové organizace v níž 
působil(a) či působí:  
a) název organizace  
b) obec (obce) působnosti  
c) hlavní zaměření činnosti 
organizace  
 
P.S.: počet organizací lze rozšířit 

1. Organizace:  
a)Oblastní charita Uherský Brod 
b) ORP Uherský Brod 
c) poskytování sociálních služeb 
 

2. Organizace: 
a) Dechová hudba Straňanka 
b) Strání 
c) činnost v oblasti dechové hudby 
 

3. Organizace:  
a) Mužský pěvecký sbor S.E.E. 
b) Strání 
c) lidová píseň, sborový zpěv 
 

 
 
 

Pracovní pozice na níž 
navrhovaný působil viz výše 

1. Organizace – ředitel, statutární zástupce 
2. Organizace - kapelník 
3. Organizace - vedoucí 

 
Počet let práce v neziskovém 
sektoru ve Zlínském kraji 

30 
Aktivity navrhovaného v jiných 
oblastech (např. veřejném 
sektoru, podnikatelských 
aktivitách podporující neziskové 
organizace apod.)   

 
- dlouholetý člen Obecního zastupitelstva ve Strání a Rady obce, 
předseda kulturní komise, 
- člen grantové komise Ministerstva kultury pro symfonické, komorní a 
dechové soubory /dosud/ 
- člen výboru Sdružení dechových orchestrů ČR /dosud/ 
 
 
 
 



 
 
 
 

Důvody návrhu (rozsah 
orientačně do 800 znaků vč. 
mezer) 

 
Petr Houšť je ředitelem Oblastní charity Uherský Brod, která patří mezi 
velmi respektované  
a současně největší poskytovatele sociálních služeb z řad NNO ve 
Zlínském kraji (162 zaměstnanců).  
Charita Uherský Brod je jako jediná NNO členem Integrovaného 
záchranného systému ZK a svoji připravenost pomáhat i nad rámec 
svých povinností předvedla při zajištění a dodávkách teplé stravy pro 
zasahující složky IZS při řešení následků výbuchu muničního skladu ve 
Vrběticích. Od 16.10. 2014 do 12.1. 2015 dodávala Charita Uherský 
Brod, k plné spokojenosti všech, místy až 180 obědů denně a to včetně 
víkendů a svátků. Byl to personálně a logicky velmi náročný úkol, který 
se podařilo bezezbytku splnit. 
Pro zajištění a podporu k poskytování kvalitnější péče se zásadním 
způsobem podílel na vybudování vzdělávacího střediska a zabezpečení 
moderních, a mnohdy nákladných, zdravotních, kompenzačních a 
zdravotnických pomůcek sloužící pro klienty Charity Uherský Brod (v 
současné době se realizuje úspěšný projekt na obnovu vozového 
parku, Charita Uherský Brod získá 9 nových aut pro pečovatelské 
služby).  
O Petru Houšťovi je známo, že není jen výborným manažerem, ale je u 
klientů a zaměstnanců Charity Uherský Brod velmi oblíben. Má totiž 
velice pozitivní a lidský vztah ke klientům a svým spolupracovníkům. 
Často je navštěvuje, trpělivě a pozorně naslouchá a diskutuje o jejich 
potřebách, které se pak následně snaží řešit, což se mu také velice daří. 
 
Petr Houšť je od r. 1984 členem dechové hudby Straňanky a od r. 1991 
také jejím kapelníkem. Pod jeho vedením získala kapela největší 
ocenění jakého může dechová hudba v Evropě získat. V r. 2008 zvítězila 
Straňanka v mezinárodním Mistrem Evropy dechových hudeb. Dále 
kapela opakovaně zvítězila v celostátní soutěži Polka Fest (1996, 2003) 
a zvítězila rovněž v soutěži o Zlatý hrozen Jižní Moravy v Mikulově 
(2005). Za tato významná ocenění a vynikající reprezentaci obdržela od 
hejtmana ZK v r. 2009 vyznamenání za zásluhy o Zlínský kraj II. Stupně. 



Kapela velmi často účinkuje, natočila spoustu hudebních nosičů /CD, 
DVD/ a je známá také z mnoha desítek televizních pořadů. I tímto 
způsobem skvěle reprezentuje Zlínský kraj a obec Strání, ve které tato 
hudba působí již od r. 1926. 
 
Protože má Petr Houšť také velmi blízko k folkóru /několik let byl 
členem FS Javorina/, založil ve Strání v roce 2002 MUŽSKÝ PĚVECKÝ 
SBOR, JENŽ POJMENOVAL S.E.N. /Senióři Energijú Nabití/, který také 
po organizační a umělecké stránce vede. Mužský pěvecký sbor se stal 
nedílnou součástí tradičních kulturních akcí ve Strání a v regionu. 
Natočil několik písní a hudební nosiče /např. S Vlastou Grycovou/ a 
natočil několik pořadů pro Český rozhlas, Českou televizi a dva 
dokumenty pro německou veřejnoprávní televizi ARD. 
 
 
Další aktivity: 
- založil ve Strání mezinárodní festival dechových hudeb „Pod 
Javorinů“, jehož letošní XIV. Ročník se bude konat tradičně na konci 
srpna , je zodpovědný za dramaturgii festivalu a podílí se, ve spolupráci 
s obcí Strání na organizaci festivalu, celý festival rovněž moderuje, 
festival patří mezi nejprestižnější festivaly dechových hudeb u nás, 
- založil ve Strání před 8 lety přehlídku mužských a ženských pěveckých 
sborů, podílí se významně na dramaturgii a organizaci tohoto setkání, 
program také spolumoderuje, 
- v roce 1990 se nejvíce zasloužil o navázání partnerství mezi obcí 
Strání a dnes již partnerskou rakouskou obcí Euratsfeld, začali se 
navštěvovat nejdříve dechové hudby z obou obcí a za několik let 
výborná, a stále trvající, spolupráce a přátelské vztahy přenesly na 
základní školy, hasiče, myslivce, fotbalisty, apod. 
- v roce 2009 byl navržen ocenění v anketě Pro Amicis Musae za 
významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu 
- v roce 2009 byl navržen na ocenění Osobnost roku Zlínského kraje za 
práci v oblasti kultury 
- v roce 2011 byl navržen na ocenění Osobnost roku Zlínského kraje za 
práci v sociálních službách 
 



 

Kde lze případně najít další 
informace o navrhovaném 
(web, literatura,…) 

 
Www.uhbrod.charita.cz 
www.strananka.cz 
Stanislav Pěník: „Když zazpívají křídlovky“ 
Publikace ke 100. letům dechové hudby ve Strání 
Časopis „Naše muzika“ 
Charitní zpravodaj 
 
 

 
 
 
 
 
Navrhovat lze: jednu žijící osobnost působící v neziskovém sektoru ve Zlínském kraji 
Termín pro podání nominace:  do 13. 2. 2015 doručení do 12 hodin 
Adresa doručení nominací:  Zlínský klub 204, třída Tomáše Bati 204 (originál formuláře 
„Nominace…“) nebo e-mailem: annozk@seznam.cz (naskenovaný formulář “Nominace….“ s podpisem 
statutáře organizace) 
 
Další informace: Bc. Veronika Mikulčáková  tel.: 607 416 992               
e-mail: veronika.mikulcakova@centrum.cz 


