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Vážení spoluobčané,
skončil rok 2018, rok plný významných výročí, 

kterému dominovaly sté narozeniny první 

Československé republiky. Připomínce roku 1918 jsme 

věnovali také nejvíce akcí v průběhu celého roku. Od 

výsadby lípy svobody, přes výstavy a přednášky až po 

ohňostroj na náměstí a projekci na budově radnice 

v  pátek 21. prosince. Tóny Smetanovy symfonické 

básně Vltava symbolicky završily vzpomínku na roky 

1918, 1938, 1948 či 1968, tedy významné milníky naší 

novodobé historie. 

Kalendář kulturních, vinařských či sportovních 

akcí města byl bohatý a na návštěvnost si nebylo třeba 

stěžovat. Ve městě jsme pokračovali v  plánovaných 

investicích, z  nichž nejvíce sledovanými se staly 

přestavba kina či ZŠ Komenského a stavba nového 

Centra volného času Pavučina. O těchto aktivitách 

vznikaly reportáže vysílané Hustopečskou kabelovou 

televizí, průběžně jsme informovali v  aktualitách 

či zprávách z  radnice. Mnohé informace přebírala 

další média, jako jsou Břeclavský deník nebo Česká 

televize. 

Pro rok 2019 je hlavním cílem dokončení těchto i jiných investic. Předpokládáme, že v březnu zahájí provoz 

kino, kde budou probíhat divadelní a fi lmová představení včetně fi lmových premiér, svého nájemníka bude 

mít kavárna a do přednáškové místnosti v poschodí se začnou plánovat aktivity pro všechny věkové kategorie. 

V budově získáte informace o městě nebo zakoupíte vstupenky na různá představení. ZŠ Komenského prochází 

velkou přestavbou, přistaveno bude pět odborných učeben, dva výtahy, přibude nové vybavení do učeben včetně 

důležité modernizace informačních technologií. A konečně Pavučina vzniká zcela nová, bude upraven a doladěn 

současně celý areál včetně výsadby stromů. Centrum své brány otevře dětem i dospělým v novém školním roce 

2019/2020. Pracuje se na krytém bazénu nebo na Formance, kde probíhají vnitřní práce, ale velkou techniku 

můžete zahlédnout na koupališti, protože havarijní stav kanalizace si vyžádal její generální opravu. O dalších 

stavbách, opravách a rekonstrukcích budete průběžně informováni.

Jaká významná výročí si připomeneme v  Hustopečích v roce 2019? Před 100 lety, přesně 14. října 1919, 

bylo výnosem ministerstva školství a osvěty zřízeno ve městě gymnázium. A před 500 lety (12. prosince 1519) 

byl vysvěcen kostel sv. Václava na Dukelském náměstí, který mu dominoval až do nešťastné události roku 

1961 (pád věže). Na celostátní úrovni si připomeneme 80 let zřízení protektorátu Čechy a Morava a 30 let od 

sametové revoluce. V roce 2019 proběhnou další volby, tentokrát do Evropského parlamentu.

Vážení spoluobčané,
do nového roku vám přeji pevné zdraví, kupu lásky, v srdci naději a v duši klid. Uvědomme si, že ty nejkrásnější 

chvilky v  životě bývají nenápadné maličkosti, pochvala, úsměv, milující rodina, přátelé, koníčky, pomoc 

druhému. Prožívejme proto každodenní drobné radosti a nepropadejme negativním a často cíleně vedeným 

falešným zprávám, tzv. fake news. Važme si života v demokratické společnosti i s  jejími chybami, které jistě 

má. Jak prohlásil T. G. Masaryk: „Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, 

ale ne překonávat demokracii.“

Hana Potměšilová, starostka

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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Z jednání rady

Z MĚSTA

Radní se sešli v úterý 4. prosince na 3. schůzi 

Rady města Hustopeče.

V poliklinice jsou volné místnosti určené 

k pronájmu

V  budově polikliniky sídlí ordinace lékařů, 

poskytovatel sociální péče nebo dětská logo-

pedie. „Našim cílem je, aby zde našli zázemí 

poskytovatelé služeb péče o tělo a zdraví člově-

ka,“ vysvětlila starostka Hana Potměšilová. 

Nyní se v  budově polikliniky uvolnily některé 

místnosti v  prvním a druhém podlaží, proto 

radní schválili záměr pronájmu části objektu. 

Práce v budově kina ustanou na konci února

Rekonstrukce budovy kina na víceúčelo-

vé kulturní centrum odstartovala v  listopadu 

2017. Hlavní dodavatel stavby musel po zapo-

čatí prací řešit řadu nepředvídatelných okol-

ností, a proto došlo k prodloužení termínu do 

konce února 2018. „Kromě dokončení staveb-

ních prací se začnou v kině montovat vybavení 

a technologie. Všechny tři fi rmy se domluvily 

na součinnosti. Věřím, že koncem února už se 

do nových kanceláří začnou stěhovat zaměst-

nanci marketingu a kultury,“ shrnul místosta-

rosta Bořivoj Švásta. 

Sedmá bezbariérová trasa dostala 

zelenou 

Hustopeče se díky projektu bezbariéro-

vých tras mohou pyšnit novými chodníky 

a místy pro přecházení, která zlepšují pohyb 

hendikepovaným, seniorům i maminkám 

s kočárky. „Nyní se řeší pátá bezbariérová trasa 

od ZŠ Komenského po ulici Mírovou a poté 

začneme budovat v  ulicích Brněnská, Tyršova 

a Šafaříkova,“ popsala stávající situaci Potmě-

šilová. „Plánujeme s předstihem, proto nechá-

váme vypracovat projektovou dokumentaci 

na sedmou trasu. Ta začne u kina a ulicí Brati-

slavskou povede až ke křižovatce před čerpací 

stanicí,“ doplnil Švásta.  

Nové zázemí krytého bazénu brzy přivítá 

návštěvníky

Rekonstrukce zázemí krytého bazénu se 

blíží ke svému konci. Radní nyní schválili nákup 

posledních doplňků v hodnotě kolem 180 tisíc 

korun. „Jedná se o koše, vysoušeče vlasů a další 

vybavení šaten,“ upřesnil Švásta. „Vše směřu-

jeme k tomu, aby o pololetních prázdninách 

přivítal bazén první návštěvníky,“ prozradila 

Potměšilová. 

O Sportovci roku bude opět rozhodovat 

veřejnost

Anketa Sportovec roku pravidelně startuje 

v  lednu. Svou podporu nominovaným může 

každý hlasující vyjádřit vyplněním anketní-

ho dotazníku, který bývá zveřejněn na webu 

města.  Pravidla ankety a nominované spor-

tovce určuje Sportovní komise rady města 

Hustopeče.   

Dotace z rozpočtu města schválí únorové 

zastupitelstvo

Do konce listopadu mohly organizace 

a spolky žádat o dotace z  rozpočtu města. 

Žádosti budou nyní posuzovat pověřené komi-

se a jejich schvalování bude jedním z  bodů 

prvního zasedání zastupitelstva v novém roce. 

To se bude konat 7. února 2019 od 17 hodin 

v zasedací místnosti radnice. 

-ves-

Článek zveřejněn 5. 12. 2018 na webu města.

Radní se sešli v úterý 18. prosince na 4. schůzi 

Rady města Hustopeče.

Budova Formanky bude mít kompletně 

zrekonstruované sprchy a toalety

V současné době se v  budově Hotelu 

Formanka rekonstruují koupelny u jednotli-

vých pokojů. Rada města diskutovala o návrhu 

rekonstrukce společných koupelen a záchod-

ků, které slouží pro turisty ubytované v  chat-

kách či karavanech. Koupelny jsou z  roku 

1994 a od sprch vlhnou přilehlé pokoje. 

Úkolem rady po minulém zastupitelstvu bylo 

prověřit, zda je kompletní renovace nutná. 

„Objekt jsme navštívili a rozhodli jsme se, že 

má smysl do oprav investovat. V rozpočtu pro 

rok 2019 máme vyčleněnou částku do 1,5 mili-

onu korun,“ shrnula starostka Hana Potměši-

lová. 

ZŠ Komenského má vybrané dodavatele na 

většinu zakázek

Na Základní škole Komenského se čile 

buduje a bylo nutné vybrat dodavatele na 

konektivitu (počítačové připojení) a nábytek 

nových učeben, proto radní schválili výběr 

nevhodnějších nabídek. „K dokončení investi-

ce zbývá vybrat dodavatele výukových pomů-

cek. Veřejná zakázka bude vyhlášena v příštím 

roce,“ řekl místostarosta Bořivoj Švásta. 

Zvolené komise odráží potřeby města

Na minulé i této radě města bylo schváleno 

několik komisí rady města. Komise pracují jako 

poradní orgán na základě úkolů rady a vlast-

ních podnětů. Hlavou komise je předseda, 

kterému pomáhá tajemník, většinou zaměst-

nanec úřadu, a členové, kteří jsou přizváni 

na základě odbornosti k  dané problematice. 

„Některé komise už začaly pracovat. Komi-

se pro životní prostředí např. dostala za úkol 

podívat se na odpadové hospodářství a využití 

zemědělských pozemků, komise stavební se 

sešla již dvakrát, komise sportovní organizuje 

anketu Sportovec roku, komise pro cestovní 

ruch začne pracovat s dosud platnými vyhláš-

kami,“ vyjmenovala pár projednávaných témat 

Potměšilová.

-ves-

Článek zveřejněn 19. 12. 2018 na webu města.

Komise rady města     Předseda

Sportovní komise     Petr Fridrich

Komise pro životní prostředí a zemědělství   Vladimír Turzák

Stavební komise      Michal Stehlík

Sociální komise      Antonie Koblihová

Komise obřadů a slavností     Ingrid Florusová

Komise pro práci se seniory a handicapovanými občany  Martina Ondrová

Vinařská komise      Pavel Jurák

Komise cestovního ruchu a městského marketingu  Blanka Marková

Školská a kulturní komise     Blanka Marková

Komise pro územní rozvoj     Helena StrakováPohostinství na Hotelu Formanka.

Vítězové ankety Sportovec roku 2017.
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Ve čtvrtek 13. prosince 2018 se konalo 

2. zasedání Zastupitelstva města Hustopeče.  

Prioritou města jsou investice

Na základě slibu z  ustavujícího zastupitel-

stva představila starostka Hana Potměšilová 

priority nově zvolené Rady města Hustopeče. 

Jedná se především o pokračování stávajících 

investičních akcí, pomocí dotačních titulů 

zahájení nových a dohled nad jejich řádným 

dokončením. „Nyní se pracuje na staveb-

ních úpravách ZŠ Komenského, rekonstrukci 

kina, CVČ Pavučina, zázemí krytého bazénu 

a kompletní obměně sociálního zařízení na 

Formance,“ vyjmenovala právě probíhající akce 

Potměšilová. V příštím roce se začne budovat 

pátá bezbariérová trasa, cyklostezka Hustope-

če - Starovice a dojde k úpravě celé ulice Tábo-

ry. „Budeme budovat propojku komunikace 

mezi Mírovou a Gen. Peřiny, parkoviště na ul. 

Sv. Čecha 1 a 3 nebo dokončovat bytový dům 

pro seniory v ulici Žižkova. Máme nachystaný 

projekt na vybudování parkoviště u urnového 

háje, ale nezapomínáme ani na zelené projek-

ty. V  tomto volebním období bychom rádi 

postavili novou hřbitovní zeď nebo nástavbu 

mateřské školy,“ představila několik plánů 

Potměšilová.   

Rozsáhlé změny v nemocnici se zatím 

netýkají stavby Domova pro seniory

Nemocnice Hustopeče, jejímž zřizovate-

lem je Jihomoravský kraj, má vypracovaný 

podrobný plán rozvoje areálu. V  tomto roce 

byla otevřena rehabilitace a začne se budo-

vat středisko záchranné služby, které kromě 

budovy znamená nový vjezd do nemocnice, 

vybudování areálové komunikace nebo vznik 

12 parkovacích míst. Budoucí plány znovu 

otevřely jednání ohledně budování Domova 

pro seniory a zástupci kraje se rozhodli tento 

projekt ve městě v  tento moment nepodpo-

řit. „Nemocnice se potýká s  velkými provozní-

mi náklady, kraj bude v  roce 2019 investovat 

nemalé prostředky do střediska záchranné 

služby a generální rekonstrukce kanalizace. 

Projekt Domova pro seniory v Hustopečích se 

nedostal mezi nejbližší investice kraje, nicmé-

ně prochází úpravami tak, aby se skloubil s vizí 

generelu nemocnice,“ uvedla Potměšilová. 

Město fi nančně podpořilo nákup 

ergometrického přístroje 

Město uvolnilo příspěvek ve výši 

100 tisíc korun na nákup nového ergometric-

kého přístroje pro kardiologickou a interní 

ambulanci. Jedná se o základní zařízení pro 

vyšetření pacientů. Cena nového přístroje 

s příslušenstvím je 250 tisíc korun.

Hustopeče smění pozemky s Kurdějovem. 

Kvůli čističce

Zastupitelé schválili směnu pozemků s obcí 

Kurdějov, které jsou nutné pro rozšíření husto-

pečské čistírny odpadních vod. Její rozšíření 

je plánováno ve směru k  dráze, kde vlastní 

pozemky Lesy ČR. „Získané pozemky s  nimi 

vyměníme. Projektovat rozšíření čističky bude 

její provozovatel, tzn. společnost Vodovody 

a kanalizace Břeclav,“ upřesnila Potměšilová. 

Zastupitelé odsouhlasili směnu pozemků 

pod plánovaným kruhovým objezdem

Předání pozemků pod plánovanou okružní 

křižovatkou ve směru na Velké Němčice Jiho-

moravskému kraji nebylo na dvou předchozích 

zastupitelstvech podpořeno a nebylo přijato 

usnesení. Vybudování kruhového objezdu je 

klíčové pro další rozvoj průmyslové lokality 

a vznik nové přístupové cesty do nejhustěji 

obydlené lokality ve městě. Bod nyní podpoři-

lo 14 zastupitelů, dva byli proti a tři se zdrželi.

Návrh rozpočtu na rok 2019 byl schválen 

Zastupitelé schválili navržený rozpočet 

města Hustopeče na rok 2019. Příjmy jsou 

ve výši 197 milionů korun a výdaje v  hodnotě 

212 milionů korun. Vzniklý rozdíl bude kryt 

přebytkem z minulých let a úvěrem. Novou 

položkou v  návrhu je participativní rozpočet 

s částkou 500 tisíc korun. „Často se na nás obča-

né obrací s tím, že by se například chtěli starat 

o okolí svého bytového domu a provést nějaké 

úpravy, nakoupit materiál apod. Z  této rezer-

vy budeme moci podobné žádosti podpořit,“ 

vysvětlil místostarosta Bořivoj Švásta. 

-ves-

Z jednání zastupitelstva

Projekt Výše Celkové Min. vlastní Max.  Poskyto- 

 dotace  náklady podíl příspěvek vatel dotace

Bezbariérové chodníky

Hybešova, Žižkova, Tábory,

Sv. Čecha 2 452   3 554     85%  SFDI

Moderní a efektivně řízený

úřad 4 869 5 539 541 10 % IROP

Přestupní terminál

v Hustopečích 10 827 12 061 1 083 90% IROP

Zateplení polikliniky 1 179 3 371 2 191 35 % OPŽP 

Rekonstrukce krytého

bazénu Hustopeče 6 828 11 925 5 097 60 % MŠMT

Dům u Synků – oprava 

omítek dvorní fasády 70 103  33 68 % MKCR

Hustopeče, Křížový kopec:

rozšíření biocentra 100 % 1 179 0 100 % OPŽP

Realizované projekty v roce 2018

Realizované projekty v roce 2019. Většina byla již zahájena a v roce 2019 se budou dokončovat

Projekt Výše Celkové Min. vlastní Max.  Poskyto- 

 dotace  náklady podíl příspěvek vatel dotace

Digitalizace kina Hustopeče 500  2 027 1 527  

Vybrané skladebné 

části ÚSES I 5 382 5 155  227 100 % OPŽP

Vybrané skladebné části 

ÚSES II 2 325 2 895 570 90 % OPŽP

Stavební úpravy a vybavení

ZŠ Komenského 46 025 51 138 5 114 90 % IROP

Polyfunkční komunitní 

centrum Pavučina

Hustopeče – chodník

Komenského-Žižkova, I. et. 4 617 3 641 976 85 % SFDI

Hustopeče – cyklostezka

ul. Žižkova, Tábory 5 496 6 643  85 % SFDI

Podporované byty Žižkova I. 6 600 15 177 8 577 6 600 MMR

Úprava venkovního areálu      

při CVČ Pavučina, I. fáze 340 340 0 100 % 

Úprava venkovního areálu

při CVČ Pavučina 500 580 15 % 85 % SFŽP

Biosférická
 rezervace Dolní 

Morava

Stát.fond 
kinematografi e

Investiční akce podpořené dotací
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Český rozhlas spustil před dvěma lety 

celorepublikový projekt Ježíškova vnoučata. 

Zapojit se do něj může každý, kdo chce potěšit 

seniory v penzionech a splnit jim vánoční přání. 

Ježíškova vnoučata letos poprvé do Hustopečí 

přivedla organizační složka Penzion a pečova-

telská služba. „Snažili jsme se najít ty, kteří se 

cítí jakkoliv sami. Ať už to byli ti, co jsou opuš-

tění a nikoho nemají anebo ti, co rodiny mají, 

ale ten pocit osamění při řešení každodenním 

problémů a starostí tam je,“ představila výběr 

klientů vedoucí složky Monika Trčková. 

Senioři si mohli přát splnění zážitku nebo 

dárek, po kterém dlouho touží. Mezi přáními 

se často objevovaly knihy, hudební CD, ale 

třeba i mobilní zahrádka nebo výlet do lázních 

v Lednici. „Podařilo se nám sehnat 13 takových 

přání a zatím všechna kromě jednoho byla 

splněna,“ radovala se Trčková. 

Život seniorům na penzionu také zpříjem-

ňují návštěvy dětí ze školek, základních škol 

i učiliště. „Pravidelně za námi chodí žáci z učili-

ště. Nyní tu mají výstavu podzimních fotogra-

fi í a občas dochází i odpoledne, aby si s klienty 

popovídali, zahráli karty nebo Člověče, nezlob 

se. Děti ze školek zde zase často vystupují,“ 

vyjmenovala některé z aktivit Trčková. 

V neděli 16. prosince se v penzionu konalo 

i adventní posezení s  bohatým programem. 

Zahrát, zazpívat a zatančit přijeli například 

ženy a muži z  Popic a zastavil se i Mikuláš 

s andělem a čertem. 

-ves-

Článek zveřejněn 17. 12. 2018 na webu města.

Od 3. září vyjíždí školní autobus každý 

pracovní den v  7.25 hodin z  autobusového 

nádraží. Jeho trasa má deset zastavení a vede 

nejhustěji obydlenou lokalitou města. Nejvíce 

dětí vystupuje u ZŠ Komenského a zbytek jede 

zpět na nádraží k ZŠ Nádražní. Cílem nové 

linky bylo ulevit dopravě v ranní špičce a hlav-

ně bezpečně dopravit děti do škol nebo školek. 

Koncem listopadu ukončil školní autobus svůj 

tříměsíční zkušební provoz a projekt bude 

v Hustopečích pokračovat. „Máme velmi klad-

né ohlasy především od rodičů a seniorů. Rodi-

če si velmi chválí to, že se jejich děti bezpečně 

dostanou ráno do školy. Vidíme, že tato služba 

pro naše občany má smysl,“ uvedla starostka 

Hana Potměšilová.

Školní autobus je primárně určen na 

přepravu dětí. Jeho kapacita na stání i sezení 

je kolem 90 míst. Nejvíce do něj nastoupilo 

85 cestujících, průměrně se jedná o 70 cestu-

jících denně. Starší děti jezdí autobusem sami, 

mladší doprovází rodiče buď na zastávku, nebo 

až ke škole. Kromě jednoznačné bezpečnosti 

si děti pochvalují pohodlí. „Jezdím společně 

s  kamarádkami a spolužačkami, je to poho-

dlnější než chodit pěšky,“ shrnul klady jeden 

z dětských cestujících. Školní autobus mohou 

také využívat senioři, aby si zkrátili cestu 

a přiblížili se například k lékařům. „Jezdím 

na polikliniku nebo do nemocnice. Dvě cesty 

do města už nezvládnu, tak jednu se svezu 

a jednu v pohodě dojdu,“ pochvalovala si seni-

orka z ulice U větrolamu. 

Pozitivně tuto službu také vnímá ředitel 

Základní školy Komenského Jaroslav Vyslou-

žil: „Autobusy jsou plné. Jezdí jimi především 

nejmenší děti, které chodí na „holubník“, bez 

autobusu by je určitě vozili rodiče. A to byl 

přece jeden z  cílů, ulevit dopravě.“ Na škole 

Nádražní by ovšem uvítali, kdyby autobus 

jezdil o něco dříve. „Začínáme vyučování už 

v  7.55 hodin a žáci někdy dobíhají pozdě,“ 

posteskla si ředitelka školy Iva Matějíčková. 

Změna času bohužel není zatím možná, proto-

že se jedná o linkový autobus, který ráno přije-

de ze Židlochovic a po jízdě městem pokračuje 

dle jízdního řádu do jiné obce. 

Jedním z  nedostatků je i to, že linka zatím 

pokrývá pouze větší polovinu města. Trasa 

byla zvolena s ohledem na statistické údaje, ze 

kterých vyplývá, že v dané lokalitě bydlí kolem 

270 školou povinných dětí. „Na druhé straně 

města, tzn. ulice Tyršova, Nerudova, Kolárova 

a Herbenova až po Herbenovu farmu je celkem 

44 dětí školou povinných,“ doplnila údaje 

Školní autobus bude brázdit ulice města i nadále
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Autobus vyjíždí z nádraží a po cestě městem se na ně 

vrací.

Ve středu 12. prosince se sešli aktéři 

projektu komunitního plánování v  Mikrore-

gionu Hustopečsko. Ten odstartoval více než 

před rokem a jeho hlavním cílem je zajištění 

efektivního fungování sociálních služeb tak, 

aby reagovaly na potřeby uživatelů a byly 

na dobré úrovni.  Společné setkání se neslo 

v  předvánoční přátelské atmosféře a svoje 

zkušenosti si vyměnili členové jednotlivých 

pracovních skupin. Ty jsou celkem tři a každá 

z nich se věnuje jinému okruhu. Patří mezi ně 

lidé, kterým hrozí sociální vyloučení, rodiny 

s dětmi v obtížných životních situacích a senio-

ři č zdravotně postižení.

Jedním z  dílčích úkolů, které si projekt 

dotovaný z  peněz Evropské unie i rozpočtu 

státu vytyčil, je lepší informovanost o nabídce 

a možnostech služeb v našem regionu. 

Akce, která se konala v  zázemí hustopeč-

ské apoštolské církve, se zúčastnili zástupci 

z řad poskytovatelů, uživatelů i vedení města. 

„V Hustopečích na plánu rozvoje sociálních 

služeb pracujeme průběžně. Nově buduje-

me bytový dům pro starší občany, stále větší 

poptávka je po provozovaném senior taxi 

a prostor pro sociální činnost bude i v  novém 

Centru volného času Pavučina,“ vyjmenovala 

aktivity města starostka Hana Potměšilová. 

Program odpoledne zpestřila i přednáška 

pastora Karla Fridricha o nedávné cestě do 

afrického Malawi, kam jezdí se svým týmem 

pravidelně pomáhat organizaci pečující 

o sirotky. 

-hrad-

Sociální službám na Hustopečsku pomáhá dotovaný projekt

Projekt podpořila dotace z Evropské unie.

Senioři spolu strávili příjemné adventní odpoledne.

Fo
to

:  
Ja

na
 H

rá
dk

ov
á

Ježíškova vnoučata rozdávala dárky na penzionu
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Začlenění hendikepovaných dětí, zisk 

několika odborných učeben a ozelenění okolí 

školy. Rozsáhlý projekt úprav Základní školy 

Komenského je spolufi nancován Evropskou 

unií a náklady se pohybují v  hodnotě přes 

50 milionů korun. Pomoc začlenit hendikepo-

vané děti do výuky mají dva výtahy vybudo-

vané v  hlavní budově a přístavbě. Nové třídy 

vznikají nad dílnami i nad spojovacím krčkem 

mezi budovami. Plánované je i propojení dílen 

se školou. 

Vybraný zhotovitel stavby má za sebou již 

čtyři měsíce práce. „Máme hotovou nástav-

bu nad dílnami. Jedná se o nástavbu celého 

patra s  novou střechou a ocelovou konstruk-

cí. Současně probíhala i nástavba spojova-

cího krčku, která je vynášena nad stávající 

konstrukci tak, aby se nezatěžoval krček s ohle-

dem na statiku objektu. Už jsme také zabu-

dovali mikropiloty pod výtahy, aby unesly 

výtahové šachty,“ popsal postup stavbyvedoucí 

Petr Poulík. 

Čilý stavební ruch zatím podporovalo poča-

sí a kromě nadzemního spojovacího krčku 

mezi dílnami a školou se vše už rýsuje. „Práce 

nám jdou, plníme harmonogram. Samozřej-

mě problémy jsou, ale to je na všech stavbách,“ 

shrnul Poulík.  

Školu navštěvuje v  tomto školním roce 

téměř 700 žáků. Většina prací se zatím koná 

v  exteriéru, takže provoz školy nebyl příliš 

omezen. „Největší omezení je uzavření dílen, 

ale s tím jsme si od začátku roku poradili,“ řekl 

ředitel školy Jaroslav Vysloužil. Přesto jsou 

s takto rozsáhlou stavbou spojeny i nepříjem-

nosti. „Asi tou největší je značná míra hluku. 

Během vánočních prázdnin se budou dělat 

průrazy do školních budov kvůli výtahům. 

Uvidíme, jak to tady bude po svátcích vypadat,“ 

dodal Vysloužil.

Úpravy Základní školy Komenského jsou 

největší investiční akcí města v  roce 2018. 

Pokud půjdou práce podle daného harmono-

gramu, tak by mělo být hotovo v červnu 2019.

-ves-

Článek zveřejněn 10. 12. 2018 na webu města.

Stavení úpravy ZŠ Komenského značně pokročily
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Nástavba nad dílnami už je i zastřešená.

Ubytovna Mostař v  ulici Kpt. Jaroše příští 

rok oslaví 40 let provozu. Původně ubytovna 

pro dělníky nyní nabízí 19 bytových jednotek, 

o jejichž přidělení je velký zájem. O správu 

bytů se stará Sociální odbor městského úřadu 

Hustopeče. „Mostař se dělí na dvě sekce. Jedna 

je klasická ubytovna pro různé cílové skupiny 

a pak je tu sekce, která je vyloženě pro rodiče 

s nezaopatřenými dětmi,“ upřesnil typy bydle-

ní radní pro sociální oblast Michal Vejpustek. 

Vzhledem ke stáří budovy je nutná řada 

dílčích oprav, nové jsou podlahy na chodbách, 

některé kuchyně a budova má také zrekonstru-

ovanou kotelnu. V tomto roce došlo k uvolnění 

dvou bytů a po odchodu nájemníků se nyní 

několik měsíců uváděly do patřičného stavu. 

„V jednom bytě jsme opravovali zdi, odpady 

a sprchový kout. Druhý byt potřeboval celko-

vou rekonstrukci. Nainstalovali jsme kuchyň, 

odpady, sociální zařízení a podlahy. Bylo to 

nutné, aby byl byt důstojný k  pronajmutí,“ 

vyjmenoval práce Vejpustek. 

Žádosti o ubytování eviduje sociální odbor. 

Po tomto typu bydlení určenému pro sociál-

ně slabé je velká poptávka. Samotné přidě-

lení bytu na návrh odboru schvaluje Rada 

města Hustopeče. „Je potřeba počítat s  tím, 

že na jeden byt je většinou v  průměru dvě až 

šest žádostí. Matky s  dětmi mohou zůstat 

na Mostaři neomezeně, respektive omezení 

je dáno zletilostí dětí. Standardní nájemní-

ci ubytovny tady žijí už mnoho let,“ popsal 

současný stav Vejpustek. 

Soužití mezi nájemníky probíhá bez větších 

problémů, zejména díky cílené práci sociál-

ního odboru a správce ubytovny. V  domě 

jsou určitá pravidla, správce má možnost 

kontroly bytů a společné prostory monito-

ruje kamerový systém. „Systematickou prací 

s nájemníky se podařilo docílit toho, že kultura 

soužití je mnohem lepší, než byla před deseti 

lety,“ uzavřel Vejpustek. 

-ves-

Článek zveřejněn 29. 11. 2018 na webu města. 

Ubytovna Mostař: Na nové nájemníky čekají dva opravené byty
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V ubytovně je 19 malometrážních bytů.

V Brně začala 9. prosince rozsáhlá výluka 

Hlavního nádraží, která potrvá až do prosin-

ce 2019. Během této výluky nebude většina 

vlaků zajíždět na Hlavní nádraží. Vlaky budou 

odkloněny do jiných železničních stanic v Brně 

a bude zavedena náhradní autobusová a tram-

vajová doprava.  Většina spojů z jihu bude 

končit na brněnském Dolním nádraží. Přehled 

změn, schéma výluky a jízdní řády vlaků na 

jednotlivých tratích jsou k dispozici wbových 

stránkách Českých drah. 

Petr Bureš, České dráhy

Cestující vlakem se musí připravit na dlouhodobou výluku v Brně

Potměšilová. Zástupci města hledají způsoby, 

jak řešit pokrytí celých Hustopečí, ale problé-

my přináší hustý provoz v  ulicích Brněnská 

i Bratislavská a také dopravní omezení, proto-

že autobus nemůže jet každou ulicí. „Situace 

by byla daleko komplikovanější i časově nároč-

nější. Bohužel jsme zatím nenašli správnou 

cestu, jak obsloužit i druhou stranu města,“ 

shrnula Potměšilová. 

Na bezpečnost v  autobuse vždy dohlíží 

zaměstnanec Městského úřadu Hustopeče. Po 

zkušebním tříměsíčním provozu lze konsta-

tovat, že linka žádné větší změny neprodělá. 

Město prodloužilo smlouvu se společností 

BORS a. s., která tuto službu provozuje. „Na 

jaře budeme řešit, zda zastávky zůstanou na 

svém místě a zda dočasné značky nahradí trva-

lé značení. Ale žádné jiné změny nečekáme,“ 

prozradila Potměšilová. 

Školní autobus vozí děti, jejich doprovod 

i seniory zdarma. Provoz je hrazen z rozpočtu 

města a stojí necelých 400 korun denně. 

-ves-

Článek zveřejněn 28. 11. 2018 na webu města.
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Úřední deska  je veřejně dostupná plocha 

určená ke zveřejňování  především právních 

předpisů, rozhodnutí a dalších dokumen-

tů správních orgánů a soudů. Na úředních 

deskách obcí se zveřejňují především obecně 

závazné vyhlášky, protože tím je podmíněna 

jejich platnost. 

Hustopečská úřední deska se do 6. prosince 

skládala z několika informačních tabulí umís-

těných na náměstí pod Komerční bankou. Ty 

nyní nahradí elektronická deska, která stojí 

vedle budovy městského úřadu, tzv. staré 

pošty. „Úřední deska pomalu dosluhova-

la a díky projektu elektronizace městského 

úřadu jsme pořídili elektronickou úřední 

desku z  dotačních prostředků. Zařízení stálo 

kolem 750 tisíc korun,“ uvedl tajemník Pavel 

Michalica. 

Informace se budou vkládat online a obě 

úřední desky budou zatím fungovat souběž-

ně, dokud nebude elektronická úřední deska 

optimálně pracovat. „Na desce se klienti měst-

ského úřadu dozvědí i další informace. Prohlí-

žeč je napojený na webové stránky města, kde 

jsou například zveřejněny aktuality,“ doplnil 

Michalica. 

-ves-

Článek zveřejněn 6. 12. 2018 na webu města.

Informace nově najdete na elektronické úřední desce

Úřední deska stojí nyní u budovy MěÚ Hustopeče,

tzv. staré pošty. �      Fo
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Od začátku prosince ustal stavební ruch 

v  ulicích Bratislavská, Vinařská a Nádražní. 

Projekt záchytných parkovišť dospěl do svého 

konce, dva roky od podání žádosti o dotaci 

z  fondů Evropské unie na vznik přestupních 

terminálů. „Město vyprojektovalo a podalo 

žádost o dotaci. Cílem bylo vybudovat parko-

vací stání typu: přijeď a pokračuj dál vlakem 

nebo autobusem,“ řekl místostarosta Bořivoj 

Švásta. 

Náklady na stavbu 101 nových parkovacích 

míst a 18 parkovacích míst pro jízdní kola se 

vyšplhaly na 12 milionů korun. Celkovou část-

ku pokryla z  90 procent dotace, zbytek šel 

z  rozpočtu města. „Podařilo se splnit termín. 

Myslím si, že všechno dopadlo skvěle. Nyní 

jsme dokonce tak daleko, že vzniká studie na 

ozelenění malých ostrůvků, které zůstaly na 

parkovištích zachovány pro zeleň,“ pochvaloval 

si Švásta.

Sotva utichly práce na záchytných parko-

vištích, začalo se budovat jinde. Aktuálně se 

staví šest nových podélných parkovacích stání 

kolem krajské komunikace, naproti tržnice 

Pavlína. „Výstavba mírně zužuje silnici, ale 

omezení bude trvat jenom měsíc,“ upozornil 

investiční technik Radek Krušina. 

Dále je v  plánu vybudování parkovacích 

pásů v ulici Šafaříkově a nové chodníky naproti 

Základní školy Komenského. „Pokud to počasí 

dovolí, tak se bude plynule pokračovat. Pokud 

ne, práce se přesunou do jarních měsíců,“ 

uzavřel Krušina. 

-ves-

Článek zveřejněn 7. 12. 2018 na webu města. 

Záchytná parkoviště už jsou v provozu, ale buduje se dál
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�      U tržnice Pavlína vzniká šest parkovacích míst.
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Usnesení z 2. schůze Rady města Hustopeče 

konané  dne 20. 11. 2018 v kanceláři 

starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/2/18: RM schválila program jednání 

dnešní RM. 

Usnesení č. 2/2/18: RM doporučuje ZM ke 

schválení bezúplatné nabytí pozemku 

parcela číslo KN 297/1 vše v katastrální území 

Hustopeče u Brna, který se nachází pod 

komunikací. 

Usnesení č. 3/2/18: RM doporučuje ZM ke 

schválení uzavření kupní smlouvy na 

pozemek p.č. 145/5 s prodávajícím panem 

… Palackého …, 693 01 Hustopeče za částku 

500 Kč. 

Usnesení č. 4/2/18: RM schválila dohodu 

o propagaci a reklamní spolupráci s Amande 

Hustopeče s.r.o. se sídlem Husova 8, 

693 01 Hustopeče, IČ 25572920 na Světový 

duel vín 2018. 

Usnesení č. 5/2/18: RM schválila smlouvu 

o nájmu nebytových prostor v Amande 

Hotelu Hustopeče na Světový duel vín 

2019 s Amande Hustopeče s.r.o. se sídlem 

Husova 8, 693 01 Hustopeče, IČ 25572920 

Usnesení č. 6/2/18: RM schválila smlouvu 

o dílo a příkazní smlouvu s Viadesigne s.r.o. se 

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, 

IČ 27696880 na zpracování projektové 

dokumentace a příkazní činnost na stavbu 

„Hustopeče – ul. L. Svobody, chodníky 

a podélné parkování“ za 82.920 Kč bez DPH 

Usnesení č. 7/2/18: RM schválila Dodatek č. 

1 ke kupní smlouvě s DIVINA DESIGN 

s.r.o. se sídlem Bílého 21a, 602 00 Brno, IČ 

645 09 036 na dodávku a montáž vybavení 

interiéru Multifunkčního kulturního centra 

Hustopeče 

Usnesení č. 8/2/18: RM schválila Dodatek č. 1 ke 

smlouvě o dílo s D-cinema, s.r.o. se sídlem 

Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, IČ 

28391683 na provedení díla „Multifunkční 

kulturní centrum Hustopeče – technologie 

kina a divadla“ 

Usnesení č. 9/2/18: RM schválila revokaci svého 

usnesení č. 25/1/18, kterým schválila smlouvu 

o dílo na Polyfunkční komunitní centrum 

Pavučina – provedení vegetační střechy 

s fi rmou GreenVille service s.r.o.se sídlem 

Jahodová 20, 620 00 Brno IČ: 29355311 za 

částku 312.043 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 10/2/18: RM schválila smlouvu o dílo 

na Polyfunkční komunitní centrum Pavučina 

– provedení vegetační střechy s fi rmou 

GreenVille service s.r.o. se sídlem Jahodová 

20, 620 00 Brno IČ: 29355311 za částku 

312.043 Kč bez DPH, kterou se rozděluje 

plnění na dvě realizační fáze (podzim 

2018 a jaro 2019)

Usnesení č. 11/2/18: RM schválila vyzvat DMC CZ, 

s.r.o. se sídlem Hvězdová 13, 602 00 Brno, 

IČ 25574710 k vyjasnění bodů II.4, II.5 a IV, 

posl. věta návrhu dohody o narovnání a dále 

k úhradě smluvní pokuty ve výši 5%  z ceny 

díla, to je z částky 26 836 375 Kč do deseti dnů 

od doručení výzvy. 

Usnesení č. 12/2/18: RM vzala na vědomí 

informaci o jednáních a důvodech pro 

uzavření směnné smlouvy na pozemky mezi 

městem Hustopeče a obcí Kurdějov.

Usnesení č. 13/2/18: RM schválila Dohodu 

o poskytnutí součinnosti při pořádání 

ohňostroje s AGROTEC a.s. se sídlem 

Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957 

Usnesení č. 14/2/18: RM schválila projektovou 

dokumentaci na stavbu "Kanalizační 

přípojka AgriMachines SE" investora 

AgriMachines SE, Kubánské nám. 1391/11, 

Praha 10, IČ: 29368189 a pověřuje starostku 

podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 15/2/18: RM schválila Smlouvu 

o souhlasu se stavbou na pozemku města 

se společností AgriMachines SE, Kubánské 

nám. 1391/11, Praha 10, IČ: 29368189 na 

stavbu "Kanalizační přípojka AgriMachines 

SE" na pozemku parc. č. 188, k. ú. Hustopeče 

u Brna za podmínek uvedených ve smlouvě. 

Usnesení č. 16/2/18: RM postupuje Stavební 

komisi k  posouzení projektovou 

dokumentaci investora Ing. …, Beethovenova 

…, Brno na stavbu "Novostavba RD ul. 

Vinařská parc.č. 1262/11". 

Usnesení č. 17/2/18: RM schválila projektovou 

dokumentaci investora Povodí Moravy s.p., 

Dřevařská 11, Brno, IČ: 70890013 na stavbu 

"Štinkovka, oprava koryta 1,935-3,400 a 9,660-

11,600" a pověřuje starostku podpisem 

situačních výkresů. 

Usnesení č. 18/2/18: RM schválila projektovou 

dokumentaci investora E.ON Distribuce 

a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 

IČ: 28085400 na stavbu: "Šakvice, nádraží, 

přeložka VN, SŽDC" a pověřuje starostku 

podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 19/2/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene se společností E.ON 

Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice, IČ: 28085400 na stavbu: 

"Šakvice, nádraží, přeložka VN, SŽDC", 

která bude realizována na pozemku města 

parc.č. 4669/1, k.ú. Hustopeče u Brna, za 

jednorázovou úplatu 6.600,-Kč bez DPH. 

Usnesení č. 20/2/18: RM schválila projektovou 

dokumentaci investora E.ON Distribuce a.s., 

F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 

28085400 na stavbu "TR Hustopeče - stav. 

a tech. úpravy VN" a pověřuje starostku 

podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 21/2/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene se společností E.ON 

Distribuce a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice, IČ: 28085400 na stavbu "TR 

Hustopeče - stav. a tech. úpravy VN", která 

bude realizována na pozemku města parc.č. 

4677/64 a 4712/3, k.ú. Hustopeče u Brna, za 

jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 22/2/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene se společností GasNet 

s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČ: 27295567 na stavbu:"Reko MS Hustopeče 

- Údolní" na pozemcích parc. č. 991/1, parc. 

č. 991/56, parc. č. 1015/1, parc. č. 2008, parc. 

č. 4542/76, parc. č. 4542/268, parc. č. 4542/2, 

zapsaných na LV č. 10001, pro k.ú. Hustopeče 

u Brna a parc. č. 991/57, zapsaného na 

LV č. 11895, pro k.ú. Hustopeče u Brna za 

jednorázovou úplatu ve výši 100.244,-Kč bez 

DPH. 

Usnesení č. 23/2/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene se společností GasNet 

s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČ: 27295567 na stavbu: "Reko MS Hustopeče 

– L. Svobody" na pozemcích parc. č. 2005, parc. 

č. 2006/17, parc. č. 2006/18, parc. č. 2009/2, 

parc. č. 2009/3, parc. č. 2009/4, parc. č. 2009/5, 

parc. č. 2051/2, parc. č. 4542/2, zapsaných na 

LV č. 10001, pro k.ú. Hustopeče u Brna za 

jednorázovou úplatu ve výši 93.204,-Kč bez 

DPH. 

Usnesení č. 24/2/18: RM projednala dotaz 

paní … na budování chodníků na ulici 

Tábory. Chodníky budou dokončeny spolu 

s  plánovanou cyklostezkou směrem na 

Starovice.

Usnesení č. 25/2/18: RM projednala žádost 

o zrušení vodoteče mezi ulicemi Pionýrská 

a Gen. Peřiny. Vodoteč je vybudována 

pro zachycení dešťových přívalových vod 

z  okolních ulic, zejména z  polí ve směru na 

Starovice. 

Usnesení (úkol) č. 26/2/18: RM ukládá Městským 

službám zajistit funkčnost a vyčistění 

vodoteče mezi ulicemi Pionýrská a Gen. 

Peřiny. 

Usnesení č. 27/2/18: RM schválila Podání 

žádosti o demolici objektu bývalého Depa 

v Hustopečích v návaznosti na modernizaci 

a elektrizaci tratě Šakvice nádraží - 

Hustopeče. 

Usnesení č. 28/2/18: RM postupuje komisi 

životního prostředí a zemědělství posouzení 

podmínek a záměru propachtování pozemků 

města Hustopeče v lokalitě Králíček parc. č. 

5527/14 o výměře 4 363 m2 vedeného jako 

ostatní plocha, parc. č. 5537/28 o výměře 

4 469 m2 vedeného jako ostatní plocha, 

parc. č. 5537/29 o výměře 13 358 m2 vedeného 

jako ostatní plocha, parc. č. 5537/30 o výměře 

4 510 m2 vedeného jako ostatní plocha, parc. 

č. 5537/33 o výměře 1 042 m2 vedeného jako 

ostatní plocha, parc. č. 5537/71 o výměře 

3 363 m2 vedeného jako ostatní plocha, parc. 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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č. 5537/76 o výměře 1 895 m2 vedeného jako 

ostatní plocha, parc. č. 5537/80 o výměře 

23 221 m2 vedeného jako ostatní plocha, 

parc. č. 5527/9 o výměře 6 459 m2 vedeného 

jako ostatní plocha, parc. č. 5537/81 o výměře 

2 715 m2 vedeného jako ostatní plocha, parc. 

č. 5537/82 o výměře 3 254 m2 vedeného jako 

ostatní plocha, parc. č. 5537/84 o výměře 

4 848 m2 vedeného jako ostatní plocha, 

parc. č. 5643/1 o výměře 5 726 m2 vedeného 

jako ostatní plocha, parc. č. 5577/99 o výměře 

1 752 m2 vedeného jako ostatní plocha; 

a propachtování městských pozemků 

či jejich částí v lokalitě Holiny parc. č. 

4851/22 o výměře 5 215 m2 vedeného jako 

ostatní plocha, parc. č. 4888/23 o výměře 

3 302 m2 vedeného jako orná půda, parc. 

č. 4890/12 o výměře 15 420 m2 vedeného 

jako orná půda, parc. č. 4922/3 o výměře 

6 672 m2 vedeného jako ostatní plocha, parc. 

č. 4922/10 o výměře 52 576 m2 vedeného 

jako ostatní plocha, část pozemku parc. č. 

4922/11 o výměře 21 000 m2 vedeného jako 

ostatní plocha. Všechny pozemky jsou v k.ů.  

Hustopeče u Brna. 

Záměr pachtu posoudit jak z hlediska stanovení 

podmínek dalšího zemědělského využití, tak 

doporučení minimální výše pachtovného 

pro jednotlivé lokality. 

Usnesení č. 29/2/18: RM schválila uzavření dohody 

o uhrazení bezdůvodného obohacení 

se společností ZEMAX Šitbořice, a.s., se 

sídlem Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, IČO: 

25327330 za užívání městských pozemků bez 

pachtovní smlouvy ve výši 35 575 Kč. 

Usnesení č. 30/2/18: RM bere na vědomí 

a nechává na ředitelce školy rozhodnutí 

o výběru dodavatele a objednání výměny 

svítidel ve třídách MŠ Na Sídlišti.

Usnesení č. 31/2/18: RM bere na vědomí 

informaci o přípravě nového dotačního 

titulu s  možností fi nancování rekonstrukce 

krytého bazénu. 

Usnesení č. 32/2/18: RM schválila uzavření 

nájemní smlouvy panem …, nar. …, trvale 

bytem Dukelské nám. …, 693 01 Hustopeče, 

na část městského pozemku parc. č. 

1329/1 o orientační výměře 17 m2, vedený 

jako ostatní plocha, zapsaný u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 

10001, katastrální území Hustopeče u Brna, 

obec Hustopeče (dle zákresu) za účelem 

užívání předmětné části pozemku na dobu 

neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou, 

za částku 1 428 Kč/rok. Záměr byl vyvěšen 

27.09. 15.10.2018. Text nájemní smlouvy je 

součástí zápisu. 

Usnesení (úkol) č. 33/2/18: RM ukládá Stavební 

komisi prověřit celé stavební řízení (povolení, 

změny stavby před dokončením, …) v lokalitě 

Na Vyhlídce. Zaměřit se zejména na 

budování silničních komunikací a chodníků.

Usnesení č. 34/2/18: RM projednala možnost 

vybudování chodníku od lokality Na 

Vyhlídce k ulici U Vodojemu. Před zahájením 

projekčních a dalších přípravných prací 

je nutno prověřit detailnější napojení na 

lokalitu Na Vyhlídce. Současně bude tento 

návrh předán i k  projektu „Úprava zóny 30“ 

(fa. Viadesigne)

Usnesení č. 35/2/18: RM schválila zařazení akce 

"Zpracování projektové dokumentace stavby 

výdejny obědů – ZŠ Hustopeče, Nádražní 4" 

v ceně 300.000 Kč mezi akce města pro další 

období.

Usnesení č. 36/2/18: RM schválila pokračování 

provozu linky MHD Hustopeče („Školní 

autobus“) za stávajících podmínek a za 

dodržení stávající trasy linky MHD. 

Usnesení č. 37/2/18: RM ukládá Městské policii 

Hustopeče provádět dohled nad samotným 

provozem linky MHD a sběrem statistických 

dat nezbytně nutných pro průběžné 

vyhodnocování projektu „Školního 

autobusu“. 

Usnesení č. 38/2/18: RM ukládá MPO zajistit 

veškeré podklady nutné k prodloužení 

smlouvy o přepravě mezi Městem Hustopeče 

a společností Bors a.s Břeclav v rámci projektu 

„Školní autobus“. Silniční správní úřad ORP 

Hustopeče bude správcem komunikací 

požádán o prodloužení přechodného 

dopravního značení v souvislosti provozem 

MHD Hustopeče. 

Usnesení č. 39/2/18: RM ukládá Městským 

službám Hustopeče provádět údržbu 

zastávek využívaných linkou MHD 

Hustopeče („Školní autobus“) a zajištění 

sjízdnosti komunikací v době zimní údržby 

v čase provozu linky. 

Usnesení č. 40/2/18: RM schválila 

v návaznosti na usnesení ZM č. 26/I/18 ze 

dne 1.11.2018 nominaci do volby statutárních 

orgánů společnosti Hantály a.s. následující 

kandidáty: PaedDr. Hana Potměšilová do 

Představenstva společnosti a Ing. Janu 

Fabigovou do Dozorčí rady. 

Usnesení (úkol) č. 41/2/18: RM posoudila 

zařazení částky 320.000 Kč do rozpočtu 

Městských služeb pro rok 2019 na pořízení 

repasovaného vozidla Multicar a zároveň 

ukládá předložit i cenové varianty nového 

srovnatelného vozidla.

Usnesení č. 42/2/18: RM schválila ukončení 

nájmu bytu č. … na adrese Svat. Čecha … 

dohodou pro …, nar. …, trvale bytem Svat. 

Čecha …, Hustopeče a to k datu 30. 11. 2018. 

Usnesení č. 43/2/18: RM schválila dohodu 

o ukončení nájmu bytu č. … na adrese Svat. 

Čecha … mezi městem Hustopeče a …, nar. 

…, trvale bytem Svat. Čecha …, Hustopeče, 

k datu 30. 11. 2018. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 44/2/18: RM doporučuje ZM 

ke schválení navržený rozpočet města 

Hustopeče na rok 2019, který předpokládá 

příjmy ve výši 193 802 tis.Kč, a výdaje ve 

výši 208 525 tis.Kč. Vzniklý rozdíl je kryt 

fi nancováním ve výši 14 723 tis.Kč 

Usnesení č. 45/2/18: RM schválila pojistnou 

smlouvu č. 8603442078 na pojištění 

podnikatelských rizik (obecné odpovědnosti) 

s dobou trvání pojištění od 1.1.2019 do 

31.12.2019. 

Usnesení č. 46/2/18: RM schválila pojistnou 

smlouvu č. 8603259950 na pojištění 

odpovědnosti zastupitelů obce s dobou 

trvání pojištění od 1.1.2019 do 31.12.2019. 

Usnesení (úkol) č. 47/2/18: RM ukládá vedoucí 

ekonomického odboru MěÚ zajistit 

návrh úpravy podmínek pojistné smlouvy 

s pojišťovnou KOOPERATIVA, pro 

krátkodobé cesty do zahraničí a předložit ji 

RM k projednání a schválení. 

Usnesení č. 48/2/18: RM bere na vědomí výsledek 

kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu. U úkolů se nebude uvádět termín 

splnění, ale termín zadání úkolu.

Usnesení č. 49/2/18: RM schválila seznam členů 

Komise pro životního prostředí a zemědělství 

v tomto složení: předseda - …, tajemník - …, 

členové …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, ...

Usnesení č. 50/2/18: RM schválila zřízení Komise 

pro cestovní ruch a městský marketing. 

Předsedou komise jmenuje ... RM ukládá 

předsedkyni komise předložit do příští RM 

ke schválení seznam členů a statut komise.

Usnesení č. 51/2/18: RM schválila seznam členů 

Stavební komise v tomto složení: předseda 

– …, tajemník komise – …, členové …, …, …, …, 

…, …, …, ....

Usnesení č. 52/2/18: RM schválila seznam členů 

Sportovní komise v tomto složení: předseda 

…, tajemník komise …, členové …, …, …, …, …, …, 

…, …, …

Usnesení (úkol) č. 53/2/18: RM ukládá připravit 

normu na úpravu limitu parkovacích 

míst pro bytovou výstavbu na minimálně 

1,5 parkovacího místa na každou bytovou 

jednotku.

Usnesení (úkol) č. 54/2/18: RM ukládá prověřit, 

zda má město Hustopeče platný a právně 

účinný regulativ na stanovení vzhledu 

a barev fasád domů na Dukelském náměstí, 

případně v přilehlých ulicích.

 

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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HUSTOPEČE SE BAVÍ
V roce zakončeném devítkou budou naše akce slavit výročí

Nový rok je na samém začátku a pro hodně 

lidí je spojený s čerstvými nápady, předsevze-

tími a plány. Stejné je to i s akcemi v Hustope-

čích, které rok 2019 nabídne. Také přemýšlíme, 

jak namixovat ten správný koktejl, při kterém 

si přijdou na své všichni. Letošní rok bude navíc 

pro tři naše tradiční události ve znamení kula-

tin či půlkulatin. 

V lednu přivítá hustopečská sportovní hala 

světové i domácí výškaře, a to již podvacáté. 

Krásné pětadvacetiny oslaví o prvním říjno-

vém víkendu Burčákové slavnosti a nejmlad-

ším jubilantem bude listopadový Světový duel 

vín, který si na své konto připíše desátý ročník.  

Za zmínku určitě stojí i akce s  pozdějším 

datem narozením. Řada z  nich má již také 

pevné místo v  našem kulturním kalendáři 

a některé se třeba na výsluní teprve probojo-

vávají a hledají tu správnou cestu. Spektrum 

je pestré a zahrnuje divadla, koncerty, taneční 

zábavy, jarmarky nebo vinařské košty. A tak si 

určitě nenechte ujít Slavnosti mandloní a vína, 

Hustopečský slunovrat, Divadelní festival pod 

širým nebem nebo například hustopečské 

hody. 

Kalendář kulturních, společenských i spor-

tovních akcí vám předkládáme již nyní, nicmé-

ně nabídka není zdaleka kompletní, celá řada 

věcí je teprve v  přípravné fázi. Aktuálně ladí-

me například Concentus Moraviae, který do 

Hustopečí opět přiveze dva koncerty, jejichž 

přesné termíny ještě nevíme. Obdobné je to 

s  produkcí v  nově otevřeném víceúčelovém 

kulturním centru. To by mělo podle plánu 

první návštěvníky přivítat letos v  březnu 

a o podrobném programu vás budeme včas 

informovat. 

Vážení občané, věřím, že jste ve dnech volna 

zregenerovali svoje síly a do letošního roku 

vstoupili s  odhodláním a optimismem. Přeji 

vám za celé naše oddělení hodně štěstí, zdraví, 

rodinné pohody a dobrých přátel. Uchovejte 

si vánoční náladu, kdy jsou k  sobě lidé jaksi 

laskavější, milejší a ohleduplnější, co nejdéle.

Jana Hrádková, vedoucí organizační složky 
Marketing a kultura města Hustopeče

26.1. Hustopečské skákání

6.2.  Jiří Kolbaba - Etiopskou vysočinou 

k původním kměnům Afriky, beseda 

17.3. Můžem i s mužem - divadelní představení

23.3.  Slavnosti mandloní a vína

6.4.  Hustopečské pečeť

13.5. Veselá trojka, koncert

21.6. Hustopečský slunovrat

10.-19.7. Divadelní festival Pod širým nebem

31.8. Nominační výstava vín

3.-5.10 Burčákové slavnosti

1.-3.11. Šmardovo sousedské divadlo

16.11. Oslava svatomartinských vín a husí

23.11. Světový duel vín

30.11. Adventní punčování s rozsvěcením 

vánočního stromu

www.hustopece.cz

Kdy a co bude příští rok?

Poslední přednáška tohoto roku v Městské 

knihovně Hustopeče představila návštěvní-

kům osobnost T. G. Masaryka. O jeho nadčaso-

vém odkazu vyprávěl historik Stanislav Balík, 

který se zaměřuje na problematiku českých 

novodobých dějin. „Dnes chci připomenout 

sté výročí založení Československa a chci říct, 

že věci, které se staly před 100 lety, by mohly 

být současné. To, co řešili naši předci, de facto 

můžeme řešit také, protože Masarykův odkaz 

je především morální a je třeba se k  němu 

znovu vrátit,“ vysvětlil téma přednášky Balík. 

T. G. Masaryk je český nejvýznamnější stát-

ník. Významně se podílel na založení našeho 

prvního státu a byl v  jeho čele do roku 1935. 

Díky svému vystupování, rozhovorům s  lidmi 

a literárním textům se stal morální autoritou 

celého národa. „Masaryk vytvořil novou fi lozo-

Nadčasový odkaz T. G. Masaryka nyní rezonuje víc než dřív

Historik S. Balík vyprávěl o osobě T. G. Masaryka. Fo
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Vánoce se tradičně nesou ve znamení 

zdobení domovů. Řada rodin vytahuje léty 

osvědčené dekorace z  trvanlivých materiá-

lů, řada nakupuje v  obchodech s  dekoracemi 

nebo v  květinářstvích a některé se vrhají na 

tvoření věnců a dalších věcí. 

Jak na vánoční aranžování květin, radil 

seminář v knihovně, který vedla Adéla Muríno-

vá. Absolventka zahradní architektury připra-

vila pro návštěvníky semináře řadu přírodnin 

a cílem bylo, aby si každý odnesl věnec na 

dveře. „Věnec ozdobíme chvojím a doplníme 

usušenými květinami nebo baňkami. Budeme 

se snažit, aby byl plastický a na první pohled 

zaujal,“ prozradila Murínová kýžený výsle-

dek. Trendy ve zdobení se postupně mění, ale 

vždy je důležité, aby se dekorace hodila do 

interiéru. „Jsem zastáncem tradice. Vánoční 

oblíbené barvy jsou červená, zelená a zlatá. 

Krásně vypadá i bílá a stříbrná. Trendy jsou 

pomíjivé,“ uvedla Murínová. Někdo má rád 

rustikální styl, někdo naopak moderní – kov, 

sklo, proto je potřeba k  tomu ladit i vánoční 

doplňky. „Domácí tvorba je velmi kreativní 

práce a záleží na každém člověku, jak takové 

tvoření dopadne. Základ je, aby byl spokojený 

a výrobek se mu líbil,“ uzavřela Murínová. 

-ves-

Článek zveřejněn 30. 11. 2018 na webu města.

Trendy ve vánočních dekoracích jsou pomíjivé

Adéla Murínová radila, jak na vánoční dekorace. Fo
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Výstavní prostory městské knihovny v listo-

padu obsadila dvě odlišná média. Fotografi e 

zde prezentoval žák osmé třídy ZŠ Komenské-

ho Richard Skoumal a malířská plátna jeho 

babička Vratislava Skoumalová. Pro oba to 

byla první společná výstava v životě. 

Skoumal začal fotit před čtyřmi lety. Zlomo-

vý moment pro něj nastal, když zahlédl plakát 

na nábor do Fotokroužku pod Centrem volné-

ho času Pavučina, který vede Petr Fridrich. 

„Tam jsem se naučil všechny možné techniky. 

Fotíme stále jiná témata a zdokonalujeme 

se,“ pochvaloval si Skoumal.  Mladý fotograf si 

nejvíc oblíbil reportážní fotografi e, v portfoliu 

má například dostihový závod Velká pardubic-

ká i řadu akcí, které pořádá město Hustopeče. 

Hodně času věnuje i následné postproduk-

ci. „Na výstavě mám fotografi e opuštěných 

budov, zvířat, koní i různých událostí. Jednou 

bych se chtěl stát profesionálním fotoreporté-

rem,“ prozradil svoje cíle Skoumal. 

Jeho babička Vratislava Skoumalová 

naopak představila menší plátna, která velmi 

precizně a detailně zobrazují dané téma. 

Zastoupeny jsou krajiny, portréty, zátiší apod. 

Skoumalová se vrhla na malování po sezná-

mené s  malířkou Janou Rozkovou z  Velkých 

Němčic. „Před 12 lety jsem začala pravidelně 

jezdit na její kurzy a díky jejímu vedení jsem se 

dopracovala k tomu, co dnes vytvářím,“ vysvět-

lila Skoumalová. 

Fotografi e a malby byly ve vestibulu Měst-

ské knihovně Hustopeče ke zhlédnutí do 

30. listopadu.

-ves-

Článek zveřejněn 3. 12. 2018 na webu města.

Skoumalovi představili v knihovně fotografi e a malby

Výstava prezentovala fotografi e i drobné malby.
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Pohádkový příběh na motivy povídky Char-

lese Dickense Duchové Vánoc měl premiéru 

v  sobotu 1. prosince v  divadle v  Boleradicích. 

Hra o lakomém a bezcitném panu Hamou-

novi, který pracoval i o Štědrém dnu, nikoho 

neměl rád a jeho jedinou láskou byly peníze, 

diváky zavedla do poloviny devatenáctého 

století v Anglii. 

Ve zcela nové roli režiséra se představil 

dlouholetý člen boleradického divadla Juraj 

Háder z  Hustopečí. Ten vystudoval herectví 

na JAMU v  Brně a kromě Boleradic, kde se 

představil například v  inscenacích Broučci, 

Zvonokosy, Maryša, Cikánský baron nebo Kříž 

u potoka, nasbíral zkušenosti v  Divadle F. X. 

Šaldy v Liberci nebo v divadle Radost v Brně. 

A jak vnímá svoji režisérskou prvotinu? 

„Musím přiznat, že mě to opravdu bavilo, ale 

nechtěl bych pouze režírovat. Chci dál hrát 

divadlo, ale k režii se určitě vrátím. Už teď mám 

několik nápadů, které bych rád uskutečnil“, 

nastínil svoje plány Háder. 

Hustopeče měly i další želízka v  ohni. 

V  hlavní herecké roli exceloval Zbyněk Háder, 

následovala ho Libuše Klímová, Gabriela 

Háderová a několika menších dětských rolí 

se zhostily Kateřina a Magdaléna Klímovy 

a Alžběta Hrádková. 

A jak to dopadlo s  panem Hamounem? 

Toho navštívili Duchové Vánoc a dali mu jedi-

nečnou šanci. Štědrý den mohl prožít ještě 

jednou, ale tentokrát ve znamení laskavosti 

a dobročinnosti. Potom si sám zvolil další cestu 

životem. A která to byla? No přece ta dobrá, jak 

se patří na správný pohádkový příběh.

-hrad- 

Článek zveřejněn 4. 12. 2018 na webu města.

Mezi herci nechyběli ani hustopečští.
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Duchové Vánoc navodili v Boleradicích sváteční atmosféru

fi i českých dějin, tzn. vyzdvihl husitství, česko-

bratrskou tradici, Jana Amose Komenského, 

národní obrození a snažil se osvětovou prací 

vštěpovat národu tyto myšlenky. Vedle toho 

realizoval své humanitní a demokratické ideá-

ly,“ uvedl Balík. 

Méně známým faktem z  Masarykova živo-

ta je velká role jeho manželky Charlotty, která 

se silně projevila v  období tzv. rukopisných 

bojů a hilsneriády. „Tehdy se dokonce Masaryk 

rozhodl, poté, co ho vypískali a téměř insulto-

vali studenti v posluchárně fi lozofi cké fakulty, 

že by měli odejít do Spojených států, protože 

se zde už nedá působit. Jeho manželka mu 

na to odpověděla: Ne. Tady je tvoje historická 

role, tady musíš zůstat a vydržet. Jedině tím, že 

vydržíš, tak něčeho dosáhneš,“ vzpomínal na 

pohnuté události Balík. 

Žádný velikán Masarykova typu už se 

v  České republice od jeho smrti neobjevil, 

proto je potřeba, aby jeho humanitní odkaz 

rezonoval současnou společností. „Myslím si, 

že jediná naděje z  hlediska budoucnosti je, 

abychom se k tomuto odkazu vrátili a věřili, že 

se nějaká podobná osobnost mezi námi obje-

ví,“ uzavřel Balík.

-ves-

Článek zveřejněn 7. 12. 2018 na webu města.

V Městském muzeu a galerii Hustopeče 

byla během adventu a Vánoc jedinečná příle-

žitost zhlédnout originální betlém vytvořený 

přímo pro Hustopeče. V roce 1931 ho nama-

loval místní rodák a malíř Jan Obšil. Muzeum 

nyní nechalo znovu oživit přesnou kopii metr 

a půl širokého papírového betlému. Aktéry 

jsou typické hustopečské postavy tehdejší 

doby, nechybí drogista, cukrář, pan řídící, poli-

cista, hasič a další fi gurky. Malíři tehdy betlém 

způsobil řadu problémů, zvlášť když se těm, 

které zobrazoval, jejich vzezření příliš nelíbilo.

-ves-

Článek zveřejněn 19. 12. 2018 na webu města.

Hustopeče mají svůj betlém. Díky Janu Obšilovi

Papírový betlém je široký 1,5 metru.
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www.optika-jako.cz 

Brněnská 27a
(MEDICENTRUM)

Hustopeče

tel: 519 411 692 
*

EyeDrive®

PROGRESIVNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY

*Euromonitor, 2016 údaje: Maloobchodní hodnota v kategorii brýlových čoček, značky 
reprezentující progresivní čočky. 

OSTRÉ VIDĚNÍ NA VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI

AKCE: 1+1 ZDARMA

celosvětově v progresivních 
brýlových čočkách* #1
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P ij te na dobré jídlo
nebo jen tak posed t

p i skleni ce vína z našeho
Pechor vina ství.

Nabízíme také polední menu.
U nás m žete uspo ádat své rodinné oslavy, svatby, 

 remní akce, školení. Pro podrobn jší informace
volejte na 777 749 001.

Herbenova 15, Hustope e
e-mail: vinarna@uerbu.cz

tel.: 777 749 001, 533 386 186

nyní nov
RESTAURACE 
a VINÁRNA
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Prosincová výstava v  Městském muzeu 

a galerii Hustopeče byla již tradičně věnována 

Fotoklubu Hustopeče. Klub má v  současnosti 

19 členů a na výstavě uvidíte práce 11 z  nich. 

Překvapením letošního roku je společné téma 

fotografi í: Hustopečsko ve výtvarné fotogra-

fi i, které je zobrazeno všude vyjma posled-

ní místnosti prezentující volné téma. „Měli 

jsme nápad, že budeme toto téma několik 

let opakovat. Fotografi e budou zachycovat 

život, krajinu a lidi. Pokud se nám podaří 

udělat dobrou kolekci, tak bychom chtěli, aby 

z  fotografi í vznikla reprezentativní publikace 

o tomto kraji,“ představil plány předseda klubu 

Zdeněk Bažant.   

Členové Fotoklubu se pravidelně setká-

vají každé druhé úterý v  měsíci na Formance. 

Kromě organizačních záležitostí probírají 

fotografi e, ke kterým chtějí autoři slyšet názo-

ry svých kolegů. „Budeme rádi, když se mezi 

nás připojí každý, kdo se chce zúčastnit foto-

grafi cké činnosti s  námi. Jsme volné seskupe-

ní a nové členy vítáme,“ pozval Bažant. Mimo 

pravidelných schůzek se fotografové potkávají 

na fotovýletech, kdy si vytipují určitou lokalitu 

a každý se ji snaží zachytit dle svého.

Fotografi e je populárním koníčkem dnešní 

doby a Fotoklubu každoročně přibývají noví 

členové. „Dnes tu vystavují dvě naše nové člen-

ky - Simona Škamradová a Martina Sýkorová. 

Myslím si, že se tady prezentují dobře,“ chválil 

Bažant. 

Podívat se, jak vypadá Hustopečsko očima 

členů Fotoklubu Hustopeče, jste mohli do 

pátku 28. prosince.

-ves-

Článek zveřejněn 3. 12. 2018 na webu města.

Fotoklub se tentokrát zaměřil na Hustopečsko

Tématem výstavy bylo Hustopečsko ve výtvarné 

fotografi i.

Fo
to

:  
N

in
a 

V
es

el
á

V  Hustopečích je advent neodmyslitelně 
spjat se sérií koncertů, které nabízí možnost 
naladit se na sváteční atmosféru, uniknout 
z předvánočního shonu a užít si hudební záži-
tek. 

První adventní neděli, v sobotu 2. prosince, 

se konaly koncerty hned dva. V 16 hodin napl-

nila evangelický kostel hudba v  podání žáků, 

přátel i pedagogů Základní umělecké školy 

Hustopeče. „Program zahájí soubor zobcových 

fléten, to jsou naši nejmenší, a bude pokra-

čovat houslemi, klarinetem nebo trumpetou. 

Závěr bude tradičně patřit dětskému sboru, 

ten má připravené koledy,“ prozradil plán Jaro-

mír Benda, ředitel ZUŠ Hustopeče. Výtěžek 

z  dobrovolného vstupného opět putoval na 

podporu potřebným. „Tentokrát jde do středis-

ka Betlém v Kloboukách,“ dodal Benda.

Druhý koncert se konal o dvě hodiny pozdě-

ji v  kostele sv. Václava. Zazpívat přijel soubor 

mládeže z Bořetic s názvem Deo Gratias (Díky 

Bohu). „Nejsme pouze pěvecký sbor, ale usku-

pení lidí, kteří jsou činní při farnosti v  Bořeti-

cích u sv. Anny. Zpěv je pouze jednou z náplní 

práce, kterou tam děláme,“ vysvětlila textařka 

Veronika Nováková. Soubor byl založený v roce 

1990 a funguje téměř v  nezměněné sestavě. 

Na kontě má již několik alb i vlastní zpěvník. 

Poslední nahrávka se jmenuje Krok do Vánoc. 

„Dnes zazpíváme naše vlastní písničky, vznikly 

v loňském roce jako adventní pásmo a rovnou 

jsme je natočili na album,“ uvedla Nováková. 

Druhou adventní neděli se smyčcovými 

tóny rozezněl opět evangelický kostel. Pánové 

z  Husak Quartet jsou jenom tři, ale čtvrtého 

člena získávají na každém koncertě. „Stává 

se jím náš posluchač, který nejenom, že je na 

koncertě s námi, ale také ho v určitých číslech 

zapojíme,“ objasnil matoucí název houslista 

Radek Blahuš. Muzikanti se potkali na konzer-

vatoři a spojila je touha hrát oblíbené skladby 

a posluchače bavit. V Hustopečích předvedli, že 

se různým hudebním žánrům nebrání. „Jdeme 

přes populární, fi lmové, pohádkové, vánoční 

a rockové melodie. Myslím, že se prolneme 

všemi různými spektry,“ doplnil Blahuš. 

Třetí adventní neděli se v Hustopečích hrála 

hudba z  trochu jiného soudku. Návštěvníci 

v sále společenského domu si užívali pravou 

jihomoravskou dechovku. Boršičanka Anto-

nína Koníčka předvedla dvě hudební pásma. 

„První část bude dechovková a pak zazní koledy 

a jiné vánoční písničky,“ shrnul kapelník Anto-

nín Koníček. Kapela hraje už téměř dvacet 

let, na kontě má osm alb a procestovala řadu 

evropských zemí. Název neodkazuje k  místu 

původu, ale k  názvu polky Boršičanky. „Hraje-

me ji na každém vystoupení buď na začát-

ku, nebo na konci, je to taková naše hymna,“ 

prozradil Koníček.

Tečku za hudebním adventem udělala 

Zuzana Stirská a členové vokálního souboru 

Fine Gospel Time. V kostele sv. Václava společ-

ně předvedli náročný a netradiční repertoár 

složený z odlehčených gospelů a spirituálů. 

-ves-

Advent v Hustopečích patřil hudbě 

ZUŠ Hustopeče  předvedla tradiční adventní koncert. Husak Quartet prolnul všěchna hudební spektra. Boršičanka zahrála dechovku i adventní písničky.

Soubor mládeže z Bořetic Deo Gratias zazpíval 

adventní pásmo z posledního alba Krok do Vánoc.
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TŘÍDÍME ODPAD

PLASTY
LEDEN 1 2 3 4 5 DUBEN 14 15 16 17 18 PET lahve samostatně pytlový 

pondělí 7 14 21 28 pondělí 1 8 15 22 29 sběr, fólie, sáčky, kelímky,

úterý 1 8 15 22 29 úterý 2 9 16 23 30 igelitové pytle, obaly od

středa 2 9 16 23 30 středa 3 10 17 24 drogistického zboží, plastový

čtvrtek 3 10 17 24 31 čtvrtek 4 11 18 25 nábytek, plastové sudy,

pátek 4 11 18 25 pátek 5 12 19 26 plastové hračky, kbelíky, 

sobota 5 12 19 26 sobota 6 13 20 27 květináče, vinařské a 
neděle 6 13 20 27 neděle 7 14 21 28 zahradnické bedny
ÚNOR 5 6 7 8 9 KVĚTEN 18 19 20 21 22 Nepatří sem - PVC, guma,
pondělí 4 11 18 25 pondělí 6 13 20 27 linolea, molitan, pneumatiky

úterý 5 12 19 26 úterý 7 14 21 28
středa 6 13 20 27 středa 1 8 15 22 29 PAPÍR
čtvrtek 7 14 21 28 čtvrtek 2 9 16 23 30 noviny, časopisy, lepenka,  

pátek 1 8 15 22 pátek 3 10 17 24 31 krabice, karton, sešity, knihy,

sobota 2 9 16 23 sobota 4 11 18 25 letáky, psací a balící papír
neděle 3 10 17 24 neděle 5 12 19 26 Nepatří sem - znečištěný papír,
BŘEZEN 9 10 11 12 13 ČERVEN 22 23 24 25 26 celofán, kopírák, použité 

pondělí 4 11 18 25 pondělí 3 10 17 24 papírové kapesníky, obvazy

úterý 5 12 19 26 úterý 4 11 18 25
středa 6 13 20 27 středa 5 12 19 26 SKLO
čtvrtek 7 14 21 28 čtvrtek 6 13 20 27 bílé a barevné sklo, tabulové 

pátek 1 8 15 22 29 pátek 7 14 21 28 sklo, obalové sklo, skleněné 

sobota 2 9 16 23 30 sobota 1 8 15 22 29 střepy, skleněné nádoby
neděle 3 10 17 24 31 neděle 2 9 16 23 30 Nepatří sem - drátěné sklo, 

autosklo, plexisklo, keramika,
porcelán, zrcadla

HANTÁLY a.s. - tel.: 519 361 171
Středisko svozu TKO -  tel.: 519 361 183 NÁPOJOVÉ KARTONY
Středisko skládka TKO - tel.: 519 430 291 vícevrstvé obaly od nápojů,
www.hantaly.cz nápojové kartony pytlový sběr

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2019 HUSTOPEČE

svoz TKO (tuhý komunální odpad občané + podnikatelé čtrnáctidenní svoz)

DĚKUJEME VÁM, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD

svoz TKO (tuhý komunální odpad podnikatelé týdenní svoz)
svoz BIO (biologicky rozložitelný komunální odpad) výsyp bio popelnic - PYTLE SE NEVOZÍ !!!
pytlový sběr: papír + plast + nápojové kartony
Otevírací doba sběrného dvora: pondělí 14:00 - 18:00, středa 8:00 - 12:00,

                  pátek 14:00 - 18:00, sobota 9:30 - 18:00
Ve svátky je sběrný dvůr uzavřen.
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Ve středu 5. prosince zavítal do Hustopečí 

Mikuláš. Přijel se podívat na místní děti, jak po 

roce vyrostly a co nového se naučily. Mikuláš je 

známý pro svou štědrost a velkorysost, proto se 

děti mohly těšit, že za malé vystoupení dosta-

nou odměnu. „Zeptáme se rodičů, jestli děti 

byly celý rok hodné, a budeme čekat minimál-

ně pěknou básničku, písničku nebo představe-

ní,“ prozradil Mikuláš. 

Součástí jeho doprovodu byli samozřej-

mě i čerti, kteří si nemohli návštěvu dětských 

domovů nechat ujít. Se zlobivými jedinci měli 

velké plány: „Vezmeme si je do pekla, aby nám 

uklízeli, a když nebudou uklízet, tak je spálí-

me.“ V životě jde zlo a dobro vedle sebe, proto 

do mikulášské družiny patří i andělé, kteří 

pomáhají dětem: „Budeme je před čerty bránit 

a s říkankami jim pomáhat.“ 

Děti Mikuláše nadšeně očekávaly, ale když 

viděly jeho doprovod, schovávaly se za rodiče 

a styděly se. Pro některé bylo těžké si v takové 

situaci vzpomenout na verše, některé to bez 

problémů zvládly. 

Mikulášskou tradici v  dětech podporují 

samotní rodiče, protože společná cesta Miku-

láše, čerta a anděla slouží jako důležitý výchov-

ný prvek a taky příjemná adventní zábava. 

„Snažíme se, aby náš syn měl co nejkrásnější 

zážitek, aby se opravdu čertů trochu bál a měl  

nich respekt. Zároveň chceme, aby viděl, že 

je i něco dobrého,“ uvedli rodiče dvouletého 

Matyáše. 

Ať se čerti snažili, jak chtěli, z  Hustopečí 

zase odcházeli s prázdnou.                                   -ves- 

Mikuláš navštívil hustopečské děti

Mikuláš se svým doprovodem opět brázdil Hustopeče.
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Punč… punč… punč neslo se Dukelským 

náměstím a nemohli za to jenom sněhuláci 

z  Ledového království, ale také návštěvníci, 

kteří přišli ochutnat punče, nasát předvánoč-

ní atmosféru a společně sledovat rozsvěce-

ní vánočního stromu. Program Adventního 

punčování zahájilo vystoupení country kapely 

Sedlo, pokračoval zábavou pro děti a vystou-

pením dětských souborů. Počasí konečně 

ukázalo, že brzy začne zima a na zahřátí byl 

připravený teplý punč: Vikingský, Ledového 

království, Sedláků z Valkýry, Hustopečské 

chasy a Zdravý.  

Každý tým si dal na jeho přípravě zále-

žet a nechyběly ani různé tajné ingredience. 

„Máme tady fantastické a chuťově jedinečné 

nakládané ovoce v  alkoholu a punč je dělaný 

podle nejvzácnější receptury pana Wericha: 

přiměřeně, přiměřeně a přiměřeně,“ prozradila 

Ingrid Florusová ze Zdravého punče. „Největší 

tajemství je práce našich žen. Jejich alchymie 

během pátečního večera je bezbřehá,“ vysvětlil 

Petr Fridrich z Ledového království. 

Punčovou bitvu si nenechali ujít ani Vikin-

gové, kteří byli v  Hustopečích poprvé viděni 

během Burčákových slavností. „Do punče 

dáváme skandinávskou vodu, víno a rum. 

Nejlepší je, když se u punčování také vaří vývar 

z  bělokura a vůně a chutě se promísí. To má 

kouzlo,“ překvapil receptem náčelník Vikingů. 

U stánků s punči byly dlouhé fronty a řada 

návštěvníků se do hlasování o nej… punč pusti-

la s  velkou chutí. Rozhovory se točily kolem 

různých příchutí punčů, obsahu alkoholu, 

množství macerovaného ovoce nebo cukru. 

Typická ale byla všudypřítomná spokojenost. 

Kromě punčových stánků byl na náměs-

tí i vánoční řemeslný jarmark a ve spodním 

traktu domu U Synků pořádal Muzejní spolek 

každoroční Vánoční muzejní bazar. Pro děti 

byly připraveny dílničky v sále pod kostelem sv. 

Václava, jízda na ponících nebo krmení zvířá-

tek. 

S  příchodem tmy došlo na sčítání hlasů 

a každý punčový tým byl po zásluze odmě-

něn. Vítězem se ovšem už po několikáté stal 

punč z  Ledového království s  opilou švestkou 

a spokojenost nebrala konce: „Máme velkou 

radost!“ radovaly se nejmladší členky týmu. 

Jako poslední se náměstím rozezněly písně 

v  podání sboru The Candies a za přítomnosti 

živého betlému se v  17 hodin rozzářil husto-

pečský vánoční strom.                                                 -ves-
Článek zveřejněn 4. 12. 2018 na webu města.

ČERVENEC 27 28 29 30 31 ŘÍJEN 40 41 42 43 44
pondělí 1 8 15 22 29 pondělí 7 14 21 28
úterý 2 9 16 23 30 úterý 1 8 15 22 29 PATŘÍ SEM:
středa 3 10 17 24 31 středa 2 9 16 23 30 zbytky jídel rostlinného původu,

čtvrtek 4 11 18 25 čtvrtek 3 10 17 24 31 zbytky ovoce a zeleniny, květiny,

pátek 5 12 19 26 pátek 4 11 18 25 čajové sáčky, kávový odpad
sobota 6 13 20 27 sobota 5 12 19 26 včetně filtrů a ubrousků,
neděle 7 14 21 28 neděle 6 13 20 27 tráva, plevel, zbytky rostlin,

SRPEN 31 32 33 34 35 LISTOPAD 44 45 46 47 48 listí, seno, sláma, košťály a 

pondělí 5 12 19 26 pondělí 4 11 18 25 celé rostliny
úterý 6 13 20 27 úterý 5 12 19 26
středa 7 14 21 28 středa 6 13 20 27 NEPATŘÍ SEM:
čtvrtek 1 8 15 22 29 čtvrtek 7 14 21 28 zbytky jídel živočišného původu,

pátek 2 9 16 23 30 pátek 1 8 15 22 29 plasty, sklo, kovy, kameny,

sobota 3 10 17 24 31 sobota 2 9 16 23 30 nebezpečný odpad, 

neděle 4 11 18 25 neděle 3 10 17 24 směsný komunální odpad,

ZÁŘÍ 35 36 37 38 39 40 PROSINEC 48 49 50 51 52 1 stavební odpad, zemina,

pondělí 2 9 16 23 30 pondělí 2 9 16 23 30 textil, cigarety, popel,

úterý 3 10 17 24 úterý 3 10 17 24 31 uhlí, jednorázové pleny,

středa 4 11 18 25 středa 4 11 18 25 uhynulá zvířata

čtvrtek 5 12 19 26 čtvrtek 5 12 19 26
pátek 6 13 20 27 pátek 6 13 20 27
sobota 7 14 21 28 sobota 7 14 21 28
neděle 1 8 15 22 29 neděle 1 8 15 22 29

HANTÁLY a.s. - tel.: 519 361 171
Středisko svozu TKO -  tel.: 519 361 183
Středisko skládka TKO - tel.: 519 430 291
www.hantaly.cz

svoz TKO (tuhý komunální odpad občané + podnikatelé čtrnáctidenní svoz)

DĚKUJEME VÁM, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD

svoz TKO (tuhý komunální odpad podnikatelé týdenní svoz)
svoz BIO (biologicky rozložitelný komunální odpad) výsyp bio popelnic - PYTLE SE NEVOZÍ !!!
pytlový sběr: papír + plast + nápojové kartony
Otevírací doba sběrného dvora: pondělí 14:00 - 18:00, středa 8:00 - 12:00,

                  pátek 14:00 - 18:00, sobota 9:30 - 18:00
Ve svátky je sběrný dvůr uzavřen.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2019 HUSTOPEČE

V sále pod kostelem se celé odpoledne tvořilo.

XXX

Vikingové milují burčák a návštěvníkům nabídli 

skandinávský punč.
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Začátku adventu kraloval punč
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
leden 2019

AKCE M STA Marketing a kultura, www.hustopece.cz
Dukelské nám. 22, tel.: 519 441 008, kultura@hustopece.cz

Připravujeme…..
st  6.2. 18.00 Jiří Kolbaba – Etiopskou vysočinou k původním 

kmenům Afriky. Beseda se známým cestovatelem. 
Amande hotel Hustopeče. Předprodej vstupenek 
TIC Hustopeče, dům U Synků.

ne  17.3. 19.30 Můžem i s mužem. Divadelní představení. 
Účinkují: K. Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, 
Jitka Sedláčková, Dáša Zázvůrková. Společenský 
dům. Předprodej vstupenek TIC Hustopeče.

so  23.3.   Slavnosti mandloní a vína. Jarmark s programem, 
procházka do mandloňových sadů a ochutnávka 
mandlových specialit. www.slavnosti-mandloni.cz

M STSKÉ MUZEUM A GALERIE d m U Synk ,
Dukelské nám. 23, www.muzeumhustopece.cz 

M STSKÁ KNIHOVNA, Nádražní 20, tel.: 775 095 524
www.volny-cas.cz, e-mail: knihovna@volny-cas.cz

ne   6.1. – 24.2.  Milan Michna – Zrozeno z ohně. 
Výstava děl uměleckého kováře. Vernisáž se koná 
6. ledna v 16 hodin, galerie domu U Synků. 

st   9.1. - 31.1.   Tvoříme si pro radost. Výstava keramiky, 
paličkovaných výrobků a novoročenek. Vestibul 
knihovny.

čt  10.1. 17.00 Jak se nestat otrokem nemoci. 
Přednáška MUDr. Pavla Šáchy. Učebna knihovny. 

út  15.1. 16.00  Literární kavárna s Markétou Harasimovou. 
Povídání s hustopečskou spisovatelkou o její 
poslední knize. Prostory knihovny. 

MATE SKÉ CENTRUM CIPÍSEK Nádražní 20, Hustope e
Herna otevřena v době provozu knihovny.

čtvrtky   10.00 Cvičení s Cipískem. Začíná 17. ledna.
čt  10.1. 10.00 Výtvarná činnost – lední medvěd.
čt  24.1. 10.00 Výtvarná činnost – krmítko s ptáčkem. 

CV  PAVU INA  Šafa íkova 40, mobil: 774 095 524
e-mail: pavucina@volny-cas.cz, www.volny-cas.cz

ne  13.1. 13.45 Bruslení. Zájezd na stadion do Břeclavi. Odjezd 
z AN Hustopeče. Ledová plocha 14.30 - 15.30. 
Příspěvek 50 Kč (i s vlastní dopravou). 

ne  27.1. 13.45 Bruslení. Zájezd na stadion do Břeclavi. Odjezd 
z AN Hustopeče. Ledová plocha 14.30 - 15.30. 
Příspěvek 50 Kč (i s vlastní dopravou). 

KLUB HISTORIE A VLASTIV DY HUSTOPE SKA
Nádražní 20, Hustope e

st  16.1.  15.00 Namíbie, Botswana. O svých cestách vypráví 
cestovatel David Švejnoha. Jídelna penzionu. 

čt  17.1.   Česká televize Brno. Exkurze do nové budovy 
televizního studia - pro omezený počet zájemců.

st  30.1.  15.00 Výroční členská schůze. Společenský dům 
Hustopeče. 

pondělky 16.30 Tančírna na stará kolena. Pravidelné setkávání 
s nácvikem country tanců. Společenský dům 
Hustopeče. 

úterky  16.30 Odpoledne plné her. Pravidelné setkávání hraní 
chtivých přátel. Jídelna penzionu.

čt  10.1. 18.00 Tradiční čtvrteční přehlídka vín známých 
výrobců z Moravy a ze Slovenska. Přehlídky se 
budou konat každých 14 dní až do 21. 3. 2019. 
Sklep v ulici Na Hradbách.

ESKÝ ZAHRÁDKÁ SKÝ SVAZ
www.zahradkari.cz/zo/hustopece
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Sněhuláci z Ledového království lákali na punč s opilou švestkou.

Opět vyhrálo Ledové království.

Pod vánočním stromem byl živý betlém.

Rozsvěcení stromu přihlížely desítky diváků.
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy občanské: 14.1./28.1.

Papír, plast, nápojové kartony: 8.1.

Bioodpad: 7.1.

SBĚRNÝ DVŮR 
Areál Městských služeb Hustopeče, Nádražní 37

Slouží k likvidaci jiných druhů odpadů.

po a pá: 14.00 - 18.00, st.: 08.00 – 12.00, so.: 09.30 - 18.00

SPOZAM krytý plavecký bazén tel.: 702 204 660, 702 204 600
www.facebook/koupališt -hustope e,  www.spozam.cz

SPORT

ne 20.1.  14.30 Ekumenická bohoslužba. Věřící ze všech tří 
místních církví zvou jako každý rok všechny ke 
společné bohoslužbě. Koná se v evangelickém 
kostele.

ESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Masarykovo nám. 590/4, Hustope e, tel.: 605 545 592

čt 17.1. 18.00 Křížem krážem svatou zemí. Minulým i 
současným Izraelem vás provede Mgr. Josef Kovář. 

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Kollárova 7, Hustope e, www.apostolskacirkev.eu

ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
T ebízského 5, Hustope e, www. farnosthustopece.cz

ne  1.1. – 14.1.  Tříkrálová sbírka. Dětská koleda 5. prosince.

Krytý bazén je v době od 13.8. do 31.1.2019
uzavřen z důvodu rekonstrukce. 

ATLETIKA
čt  17.1. 9.00 Hustopečská laťka - přebor města Hustopeče. 

Halové závody ve skoku vysokém pro hustopečské 
školy a atletický oddíl. Městská sportovní hala 
Hustopeče.

čt   24.1. a so 26.1.  Hustopečské skákání. 20. ročník mezinárodního 
výškařského mítinku. Ve čtvrtek startují dětské 
kategorie, v sobotu se představí dorost, junioři, 
muži a ženy. Městská sportovní hala Hustopeče. 
Více na www.hustopecskeskakani.cz

FUTSAL
so  5.1. 9.00 Novoročního turnaj ve futsalu – dospělí. 

Městská sportovní hala Hustopeče.  
ne  6.1.  9.00 Novoročního turnaj ve futsalu – děti. 

Městská sportovní hala Hustopeče.  
STOLNÍ TENIS
so  12.1. 15.00 TJ Agrotec Hustopeče – KST SK US Choceň (1. liga)
so  12.1. 17.30  TJ Agrotec Hustopeče – Sokol Kobylí B (kr. soutěž)
ne  13.1. 10.00 TJ Agrotec Hustopeče – DTJ Hradec králové (1. liga)

PLESOVÁ SEZÓNA 2019

so  12. 1. 20.00 Country bál. Pořádá spolek Všehoschopných. 
Zahraje country kapela Sedlo. Zábavný program, 
bohatá tombola, občerstvení. Společenský dům.  

pá 18.1. 20.00 Krojový ples. Pořádá Hustopečská chasa. K tanci 
a poslechu zahraje DH Lácaranka a CM Primáš. 
Společenský dům.

ne  20.1.  14.00 Dětský krojový ples. Pořádá Hustopečská 
chasa. Předtančení besedou, dechová hudba. 
Společenský dům. 

pá  25.1. 20.00 Ples vinařů a přátel vína. Pořádá Hustopečské 
vinařské bratrstvo. Hrají DH Stříbrňanka a kapela 
Šarže 54. Bohatá tombola. Společenský dům. 

so  2.2.   Hustopečský masopust na Turhandlích. Vstup
a zabíjačková polévka zdarma. Každá maska 
obdrží skleničku a koštovací lístky. Koná se v ulici 
Na Hradbách. 

Christian Procházka 
nar. 01.03.2018

Eduard Novák
nar. 13.05.2018

Jan Průdek 
nar. 29.06.2018

Natálie Votavová
nar. 29.09.2018

Tina Fekete 
nar. 30.07.2018

Šimon Okrajek
nar. 19.04.2018

Benedikt Fabiánek
nar. 24.05.2018

David Novotný 
nar. 12.07.2018

Michal Starý
nar. 04.10.2018

Izabela Vinklarová 
nar. 11.08.2018

Tadeáš Herout 
nar. 20.04.2018

Zorka Ruberová
nar. 20.07.2018

Jonáš Loskot 
nar. 07.08.2018

Adriana Martincová 
nar. 20.08.2018

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
DNE 24. LISTOPADU 2018

DNE 1. PROSINCE 2018

Zpracovala:
Simona Procházková

komise obřadů a slavností

Foto:
Pavla Strohová
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Vstupte s  námi do roku 2019 s  novou značkou. 

Společnosti Redikom s.r.o. a OXID Networks s.r.o. 

nadále rostou a do našeho regionu přináší novinky 

pro své zákazníky i spoluobčany.

Rok 2019 slibuje spoustu novinek
V  tomto roce bude společnost modernější 

a hlavně bude blíže k  vám, k  našim zákazní-

kům.

Jak to? Proč ta změna?
Společnost se spojila s  dalšími lokálními 

poskytovateli internetu na Moravě, aby společ-

ně vytvořili silnou značku s tou nejmoderněj-

ší technologii velkých hráčů. Přitom si chtějí 

udržet i nadále svou místní, sousedskou přívě-

tivost a dostupnost, jak jste byli dosud zvyklí.

Naše fi lozofi e se nemění, budeme fungovat 
pod novou značkou Libli
Společnosti regionálního a místního charak-

teru nemají takové rozpočty do rozvíjení svých 

služeb jako velcí, nadnárodní operátoři. Tuto 

slabinu chceme odstranit právě spoluprací 

a provázáním s  ostatními vybranými partne-

ry, poskytovateli internetu. Tak vznikla značka 

Libli.

Libli vyjadřuje LIdskost a BLÍzkost, kterou 
k vám zákazníkům cítíme
Libli se stává naší součástí a díky této znač-

ce  k  vám můžeme přivést technologii schop-

nou zkvalitnit a zrychlit internetové připojení 

postupně v našich lokalitách. Věříme, že místní 

fi rma zná svého zákazníka osobně a nejlépe. 

Jsme v dosahu, a pokud s námi budete potře-

bovat cokoliv řešit, můžete nás osobně kontak-

tovat. 

Žijeme tu s vámi a jsme tu pro vás
Do nového roku 2019 vám i vašim blízkým 

přejeme hodně zdraví, elánu, rychlého připo-

jení, a abyste do nové etapy vkročili pravou 

nohou.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci v novém, 

barevnějším a technologicky vyspělejším 

kabátě.

Věříme, že si společně budeme moci říct, že to 

má smysl a že se nám to Libli!

 Vaše společnosti Redikom s.r.o. 
a OXID Networks s.r.o. 

Libli, Váš internet, Vám bude nablízku
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Hustopečské církve AC, ČCE a ŘKC
společně připravují:

Manželské večery
v Hustopečích

V rámci celostátní akce Pozvěme Česko na rande
připravujeme pro všechny zájemce kurz o vztazích.

Kurz je pro věřící i nevěřící, 

pro manželské i nesezdané páry.

Začínáme ve třetím únorovém týdnu. 

 Bližší informace najdete 

v únorovém vydání Hustopečských listů
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Začínáme prožívat předvánoční čas. Ale 

ještě před tím se řádně připravujeme na Miku-

láše a jeho doprovod. Aby kluci a holky obstá-

li, potřebují slíbit, že se polepší, budou zlobit 

jenom malinko, nezapomenou zdravit, prosit, 

děkovat, pomáhat a taky si čistit zuby. Čertí-

ka se zprvu skoro všichni báli, ale jeho vlídný 

přístup brzy děti uklidnil. Hezká slova Mikulá-

še i andílka a jejich nadílka dodala dětem tolik 

odvahy, že si spolu na závěr všichni zatancova-

li. Mikuláši, andílku a čertíku, moc děkujeme 

za návštěvu a za rok se zase, prosím, zastavte. 

Děti a učitelky z MŠ Pastelka

… čas běží a v  naší školce vrcholí přípravy 

na vánoční setkání s rodiči. Třídy školky budou 

zase plné k prasknutí, protože nejen rodiče, ale 

i sourozenci a prarodiče chtějí nasát předvá-

noční atmosféru a podívat se na svoje rozto-

milá dítka. U nás všichni žijeme přípravami 

na vánoční setkání a dílničky. Napekli jsme 

perníčky, které si děti se svými blízkými nazdo-

bí, dále vytvoří vánoční přání a drobnou ozdů-

bku na vánoční stromeček. Všude se zpívá, 

tancuje, a aby se nám vše povedlo, vychytá-

váme poslední „mouchy“. S  dětmi vytváříme 

vánoční ozdoby a dekorace a zdobíme jimi 

celou školku. 

Proto svou radost předáváme i vám. Přeje-

me vám, ať vás v příštím roce nepouští zdraví, 

štěstí a máte celý rok plný pohody a spokoje-

nosti.

Děti a zaměstnanci z MŠ Pastelka

MŠ U RYBIČEK

MŠ PASTELKA

ZA ŠKOLNÍMI VRATY
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A je tu advent

Vánoce plné tajemství a kouzel

Děti navštívil svatý Mikuláš se svým doprovodem.�      

Adventní čas je časem milých setkávání, 

nejkrásnější dobou v  roce. Děti si povídají, 

kreslí svá přání, pečou cukroví a na adventním 

kalendáři pečlivě počítají dny, které zbývají 

do Vánoc. V naší školce jsme zahájili adventní 

rozjímání 30. listopadu rozsvěcením vánoční-

ho stromu před budovou mateřské školy. Bylo 

to krásné setkání s  rodiči. Děti jim zazpívaly 

koledy, žáci ze ZŠ Komenského a ZUŠ vystou-

pili s  krátkým programem a potom nastal 

kouzelný okamžik, kdy se rozzářil vánoční 

strom. Po programu čekalo na děti a rodiče 

občerstvení a vánoční jarmark se spoustou 

krásných výrobků. Čas vánoční si také děti 

připomněly divadelním představením Cesta 

za betlémskou hvězdou v Boleradicích. 

Ve středu 5. prosince v  dopoledních hodi-

nách nás navštívil tolik očekávaný Mikuláš 

se svou družinou. Děti mu zazpívaly koledy, 

přednesly básničky a byly za to Mikulášem 

odměněny balíčky plnými ovoce. Tím pro nás 

ale adventní čas neskončil. Navštívili jsme také 

koncert v  kostele a každá třída si připravila 

besídku pro rodiče. 

Celý kolektiv naší školky vám přeje úspěšný 

start nového roku a těšíme se na další společná 

setkání.                                                                               -pir-

Adventní čas v naší školce 

 Mikuláš se přišel podívat, jak se děti mají. Na společném setkání jsme rozsvítili vánoční 
strom.
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Návštěva divadelního představení 

Žáci devátých tříd si předvánoční čas zpes-

třili návštěvou Městského divadla v  Brně.

Muzikál BIG se všem líbil. Proč taky ne!? Oni 

(stejně jako hlavní hrdina) chtějí být co nejdří-

ve VELCÍ!

Vánoční zpívání

Poslední školní den před prázdninami si 

žáci 2. stupně zpříjemnili již tradičním vánoč-

ním zpíváním. Protože už se na školní schody 

nevejdeme, přesunuli jsme se letos do kostela. 

Atmosféra zde byla skvělá a všichni odcházeli 

vánočně naladěni.

Bezpečný pes

Ve středu 12. prosince proběhla pro něko-

lik tříd 1. stupně zajímavá beseda s  ukázkou, 

jak se nebát psů. Z Prahy přijely majitelky psů 

Katka a Táňa s pitbulem Guccim a vlkodavkou 

Sárou. Naučily nás, co dělat, když potkáme na 

ulici psa bez majitele, jak správně postupovat, 

když si chceme pohladit psa. Nejvíce bavilo 

děti seznamování se psy a hra na zlého psa. 

Děti si vyzkoušely ochranu těla před rozzuře-

ným psem nebo jak udělat klubíčko. Děti i paní 

učitelky si odnášely další zkušenosti, akce se 

všem moc líbila. 

Předvánoční Vídeň

Jak už se na naší škole stalo dobrým 

zvykem, i letos se deváťáci spolu se svými 

vyučujícími vypravili na jednodenní zahra-

niční zájezd, tentokrát do Rakouska. V úterý 

18. prosince našich 43 žáků vyjelo do Vídně 

nasát tamní adventní atmosféru. Navštívi-

li různé pamětihodnosti tohoto velkoměs-

ta včetně Vojensko - historického muzea, 

Shonbrunnu,  Belvederu, chrámu sv. Štěpá-

na, Hundertwasserhausu apod. Výpravu po 

Vídni zakončili, jako už tradičně, na vánočních 

trzích před místní radnicí.

Krabice od bot 2018 aneb děti dětem

Již posedmé se konala předvánoční 

akce  Krabice od bot, která má za  cíl potěšit 

děti z chudších rodin v České republice. A letos 

se do tohoto krásného projektu zapojili i naši 

žáci z 1. stupně. Děti v azylových domech, děti, 

které nemohou žít ve vlastní rodině, i děti ze 

sociálně slabých rodin najdou letos pod stro-

mečkem svůj dárek. 

Žáci pečlivě připravili spoustu krabic od 

bot, které naplnili krásnými věcmi, zabali-

li a odnesli na sběrné místo. Odtud budou 

následně krabice s  dárky rozvezeny dětem. 

Věříme, že „naše“ krabice vykouzlí pod vánoč-

ním stromečkem spoustu úsměvů. 

Dívky přivezly tři medaile

Ve středu 21. listopadu se v Břeclavi konalo 

okresní kolo ve šplhu. Po školním kole do Břec-

lavi postoupilo 10 našich sportovců. Konkuren-

ce byla veliká, zvlášť v 1. kategorii u mladších 

žáků. Velkou radost nám udělala děvčata 

z druhé  kategorie 4. a 5. tříd. Získala všechny 

tři medaile: zlato Amélie Pekaříková (4,48 s), 

stříbro Adéla Rylová (5,12 s) a bronz Kateřina 

Kabrielová (5,21 s). Za chlapce se v 2. kategorii 

nejlépe umístil David Tomeček (4,68 s). 

Dobré výkony měli i další závodníci: v  1. 

kategorii Natálie Gajdošová a Emma Frýberto-

vá a  ve  2. kategorii Beata Frýbertová,  Barbora 

Klobásová, Tomáš Losa a Robin Vozdecký. 

 Blahopřejeme všem sportovcům, protože si 

všichni vylepšili svůj osobní rekord.

Kolektiv ZŠ Komenského

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Blížící se vánoční svátky byly v  naší škole 

doslova cítit již od začátku prosince. Deváťáci 

totiž v  rámci příprav na mikulášskou nadílku 

pekli perníčky, které provoněly i ten nejzazší 

kout. A takto připravený Mikuláš, s perníčky 

pro hodné žáky a seznamem zlobivých žáků 

v knize hříchů, navštívil spolu s anděly a čerty 

všechny třídy. 

Ačkoliv nás duch Vánoc provázel celý prosi-

nec, nezaháleli jsme. Poctivě jsme nacvičovali 

na vánoční besídku, zdobili školu a uspořádali 

soutěž o nejhezčí vánoční pohlednici. Odpoči-

nout jsme nedali ani našim mozkovým závi-

tům. Zúčastnili jsme se olympiády v dějepisu, 

českém jazyce, chemii i přírodopisu. Podnikli 

jsme také několik exkurzí, a to na  SOŠ a SOU 

v  Hustopečích, do  Moravského zemského 

muzea v  Brně a do  Památníku písemnictví na 

Moravě v  Rajhradě. Nelenili jsme však ani na 

těle. Děti v družině se utkaly ve vybíjené, první 

stupeň trénoval na stolní tenis show a ti starší 

změřili své síly v přehazované. 

Během prázdnin jsme si odpočinuli a nabra-

li nové síly na nastávající pololetní testování. 

Všem přejeme šťastný nový rok plný úspě-

chů.                                                  

Kolektiv ZŠ Nádražní 

Konec roku na Nádražce

ZŠ KOMENSKÉHO

Aby Mikuláš nepřišel s prázdnou. Tradiční mikulášská nadílka v podání deváťáků. Stromeček nám nazdobili prvňáčci.
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Zpívání v kostele nás naladilo na vánoční atmosféru.

Prosinec na Komendě
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

Vybíjená

V úterý 4. prosince organizovala naše škola 

okresní turnaj ve vybíjené pro žáky speciál-

ních škol. Při již tradiční účasti škol z Mikulova, 

Břeclavi a Hustopečí jsme při souboji každý 

s každým obsadili konečné třetí místo. Nevadí, 

lepší umístění nám uniklo jen těsně, ale o to 

víc budeme natěšeni do dalších vzájemných 

zápolení našich škol, kterými budou jarní 

střetnutí v sálové kopané a lehkoatletickém 

čtyřboji. 

RB

Mikulášská návštěva

I letos navštívil naši školu Mikuláš se 

svými pomocníky – andělem a čertem. Miku-

láš otevřel svou knihu, ve které měl napsáno, 

jak moc jsme letos zlobili. Na důkaz toho, že 

umíme být i hodní, jsme zarecitovali básničku 

a čert už neměl šanci. Od hodného Mikuláše 

jsme pak dostali sladký balíček. Děkujeme, 

Mikuláši! A čertovi slibujeme, že se polepší-

me a celý rok budeme hodní. Snad se nám to 

podaří! 

DI

Škola provoněná Vánocemi

V úterý 11. prosince odpoledne se škola 

rozzářila vánoční atmosférou. Úderem čtvrté 

se nesly školou vánoční zpěvy dětí pro radost 

všem hostům na Vánočním tvoření. Žáci se 

svými blízkými vyráběli v dílničkách vánoč-

ní vazby, voňavé svíčky, vánoční stromečky 

z papíru a také zdobili výborné medové perníč-

ky. Po takové předvánoční „dřině“ si všichni dali 

voňavý punč s cukrovím a závinem. V krámku 

s výrobky žáků stála fronta kupujících, kteří si 

domů odnášeli různé dárečky. Nechyběly ani 

lidové zvyky - věštění z hrnečků, házení panto-

flem, krájení jablíčka... Domů jsme odcházeli 

všichni spokojeni, že jsme si udělali pěknou 

chvíli s dětmi v předvánočním shonu.

HP

Krabice od bot

Letos se i naše škola zúčastnila předvánoční 

akce, která měla za cíl potěšit děti z chudších 

rodin v České republice. Žáci přinesli tolik 

dárků, že se nám podařilo naplnit sedm krabic. 

Byli jsme překvapeni, s jakou vervou se děti 

pustily do balení krabic i s jak velkou podpo-

rou rodičů jsme se setkali. Touto akcí jsme 

chtěli žáky seznámit s faktem, že jsou i tako-

vé děti, které si sice rády hrají, ale přitom jsou 

mnohem chudší než ony. Snad obdarovaným 

budou při rozbalování dárků pod stromečkem 

stejně zářit oči, jako těm, které pro ně dárky 

připravovali.

DI

Novinky ze školy

Naši studenti měli 13. listopadu příležitost 

vyzkoušet možné následky svého způsobu 

života, který mnohdy zahrnuje konzumaci 

tučného jídla, nízkou tělesnou zátěž a nadměr-

né trávení času u počítačů.  

Zdravotní stav organismu v seniorském 

věku významnou měrou závisí na životosprá-

vě už v dětském věku. Mezi nejčastější příčiny 

vážných zdravotních obtíží ve vysokém věku 

patří dle nejnovějších poznatků osteoporóza 

a ateroskleróza, jejichž vznik a rozvoj začíná 

už v mladistvém věku. Lékaři z Masarykovy 

univerzity proto připravili speciální program 

pro žáky základních a středních škol nazvaný 

Jak se žije babičce a dědečkovi, jehož cílem je 

seznámit adolescenty s tím, jak jejich současný 

životní styl ovlivňuje kvalitu budoucího života. 

Při přednášce byly použity modely simulující 

handicapy stáří – ztuhlost zad a kloubů, poru-

chy zraku a sluchu, ztrátu hybnosti po mozkové 

příhodě apod. 

Více informací najdete na: 

www.starneme-uspesne.cz.

Stanislava Gergelová, pedagožka

V  rámci projektu PolyGram se ve čtvrtek 

15. listopadu uskutečnila výuka v  prostorech 

dílen elektro a strojní mechanik. V  tento den 

přijeli žáci ZŠ Židlochovice s  pedagogickým 

dozorem. Předvánoční doba s  sebou přines-

la i náměty na práci, kterou děvčata i chlap-

ci ze zmíněné ZŠ prováděli. V elektro dílně 

vyráběli vánoční svítící kometu a ve strojní 

adventní věnec. Dopolední snažení přines-

lo žádané ovoce a všem přítomným se pod 

vedením učitelů odborného výcviku povedlo 

dosáhnout zdárného konce. Úsměvy na tvářích 

přítomných vyjadřovaly spokojenost. Učiliště 

zajišťovalo dovoz a odvoz zvláštním autobu-

sem, byla uskutečněna prohlídka školy a pro 

všechny byl zajištěn oběd. Úspěšný den byl 

zakončen společnou fotografi í budovou SOŠ 

a SOU Hustopeče. 

Jaroslav Hekl, UOV elektro

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Jak se žije babičce a dědečkovi

Projekt spojuje střední školy se školami základními
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Navštívili nás žáci ze ZŠ Židlochovice.�      

Prosinec byl ve znamení vánoční pohody.

Fo
to

:  
A

rc
hi

v 
šk

ol
y



STR 21HUSTOPEČSKÉ LISTY   1 | 19

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA 

Gymnázium T. G. Masaryka očima nového ředitele
V minulém roce si naše republika připo-

mněla známá stoletá a jiná výročí, která se 

nesmazatelně zapsala do historie naší země.  

I pro hustopečské Gymnázium T. G. Masaryka 

znamenal začátek nového školního roku urči-

tou připomínku - v  říjnu tomu bylo neuvěřitel-

ných 99 let, kdy bylo dne 14. října 1919 zřízeno 

výnosem Ministerstva školství a národní osvě-

ty nové republiky.

Tento kalendářní rok se tak stává rokem, 

kdy si hustopečské střední školství gymnaziál-

ního charakteru s českým vyučovacím jazykem 

bude připomínat přesně sto let od svého zalo-

žení.

Je to výročí, kterým se může pochlubit 

málokteré gymnázium v našem okolí. Je to 

výročí, jež ukazuje, že tato škola si dokázala 

vydobýt pevné místo mezi středními škola-

mi a že poskytuje a i nadále bude poskytovat 

obyvatelům města i širokého okolí službu 

kvalitního a prestižního vzdělávání, které je 

tak potřebné v dnešním měnícím se světě. 

O kvalitě vzdělávání na naší škole svědčí napří-

klad to, že u tzv. státní maturity, jež se stává 

postrachem mnoha středoškolských studentů, 

mají naši absolventi 100 % úspěšnost.

V současnosti je možné u nás studovat dva 

studijní obory: osmiletý (pro žáky z  pátých 

tříd) a čtyřletý, který je určený absolventům 

devátých tříd základních škol. Po absolvování 

studia vycházejí z naší školy absolventi vše-

obecně připravení, schopní ubírat se jakýmko-

liv směrem ve svém dalším profesním životě. 

Kromě všeobecné přípravy mají v posledních 

dvou ročnících možnost profi lovat se ve vzdělá-

vání podle vlastního zájmu a podle toho, čemu 

se chtějí v dalším životě věnovat. Proto každo-

ročně otevíráme mnoho oborových seminářů. 

Velká společenská poptávka je v  současnosti 

i po tzv. polytechnickém (přírodovědném) 

vzdělávání, a proto se v  naší nabídce objevují 

semináře i tohoto zaměření. Nezastupitelnou 

roli při hledání budoucího zaměstnání dnes 

hraje znalost cizích jazyků, a tudíž této oblas-

ti věnujeme také náležitou pozornost. Žáci si 

mohou vybírat z nabídky čtyř světových jazy-

ků. Po ukončení studia ovládají dva z nich.

V  průběhu roku nabízíme studentům 

i mnoho mimoškolních aktivit, které jsou 

vhodnou podporou a rozšířením výše popsa-

ných priorit školy. Doposud byly např. zorga-

nizovány adaptační kurzy pro žáky nových 

tříd, rozjela se práce školního parlamentu, je 

vydáván školní časopis, svá vystoupení nacvi-

čuje školní kapela, žáci jsou zapojováni do 

mnoha projektů, aktivit a soutěží, v  nichž již 

teď máme mnoho úspěchů a pěkných umís-

tění. Jedná se o soutěže odborné i sportovní. 

Proběhlo také mnoho exkurzí umožňujících 

žákům poznatky ze školy propojit se skuteč-

ným životem. V rámci polytechnického vzdě-

lávání jsou do výuky pravidelně zařazovány 

prvky badatelsky orientované výuky a metoda 

CLIL. Studenti vyjeli i do zahraničí - na začátku 

školního roku se někteří zúčastnili jazykového 

pobytu ve Skotsku a v adventním čase v rámci 

výuky německého jazyka zavítali do Vídně. Od 

září u nás v rámci grantu Fulbrightovy nadace 

působí rodilá mluvčí z  USA a pomáhá žákům 

rozvíjet komunikaci v  anglickém jazyce. Jsme 

jednou z mála škol v republice, které se tento 

grant podařilo získat.  

Nezapomínáme ani na sportovní aktivi-

ty - před vánočními prázdninami v tělocvič-

KaPoDaV je zkratka pro projekt Podpory 

kariérového poradenství, podnikavosti pro 

udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v  Jiho-

moravském kraji, do kterého je naše škola 

zapojena.

V  rámci tohoto projektu se v  pátek 30. 

listopadu uskutečnil projektový den, jehož 

hlavním tématem byla fi nanční gramotnost. 

Téměř celé první patro budovy se stalo dějiš-

těm hry, do které se zapojili všichni žáci třetích 

ročníků. V úvodní části byli všichni seznámeni 

s  principem, pravidly hry a také s  postava-

mi, které po celý den programem provázely. 

Celkem pět členů společnosti Yourchance se 

stalo postavami určujícími osudy jednotli-

vých týmů pro tento den. Guru, pán hry, určo-

val scénář, na jehož základě potom skupinky 

vyhledávaly fi nanční a herní poradce, realitní 

makléře, obchodníky. Hned v první části si žáci 

stanovili své životní (fi nanční) cíle a podle nich 

se rozdělili do skupinek. Během hry se podni-

kající týmy radily s investory, týmy zaměstnan-

ců potom navštěvovaly personalistu. Zároveň 

všichni museli reagovat na pokyny pána hry. 

Své postupy, rozhodnutí a vývoj herního 

života všichni zaznamenávali, vše v závěru dne 

prezentovali před porotou. Nejlepší týmy byly 

odměněny. Hlavním cílem byla osobní prospe-

rita v závislosti na správných fi nančních návy-

cích a prevence předlužování mladé generace.  

Stanislava Gergelová, pedagožka

Již podruhé navštívili studenti Domo-

va mládeže obyvatele penzionu důchodců 

v Hustopečích s tím, že k nim přišli nainstalovat 

výstavu svých fotografi í s jednotným tématem 

Podzim očima studentů.  S místními obyvate-

li spolupracujeme a snažíme se organizovat 

a rozvíjet různé aktivity. Další návštěva nás 

čekala na Mikuláše, kdy jsme společně pose-

děli, zahráli si zábavné hry, povídali si a k tomu 

ochutnávali vánoční cukroví. Pro letošní rok 

jsme se s nimi rozloučili s přáním prožití krás-

ných a klidných Vánoc.

Ludmila Malinková, vychovatelka

Třeťáci se hrou učili rozvíjet fi nanční návyky

Návštěva penzionu důchodců v Hustopečích
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Děti vystavily na penzionu svoje fotografi e.�      

Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče pořádá:  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve čtvrtek 10. 1. 2019 od 9.00 do 17.00 hod.

Zveme všechny zájemce o  čtyřleté a osmileté studium!

www.gymhust.cz
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CÍRKVE

ně proběhl vánoční turnaj ve florbale pro 

naše studenty i pro žáky ZŠ Komenského 

a ZŠ Nádražní. Kromě sportovního zážit-

ku bylo cílem této akce, aby vrstevníci, kteří 

navštěvují různé školy v Hustopečích, měli 

o sobě povědomí i přesto, že každé ráno vchází 

do jiné školní budovy.

A plánujeme další akce. V nejbližší době 

se mohou studenti těšit na lyžařské výcvikové 

kurzy v  Jeseníkách.  Zdatní zájemci pak vyje-

dou na kurz do rakouského Schladmingu.  

V   rámci projektu Edison u nás budou zahra-

niční studenti celý týden prezentovat své země 

a vést výuku v anglickém jazyce. Pro naše žáky, 

kteří se budou více podílet na tomto projektu, 

se bude jednat o jedinečnou možnost procvi-

čit si komunikaci v cizím jazyce. Následovat 

bude rovněž výměnný pobyt našich žáků se 

školou ve frankofonní části Švýcarska. Bude to 

opět další příspěvek k výuce jazyků, tentokráte 

francouzštiny.  

Rád bych pozval studenty s rodiči a širokou 

veřejnost na tradiční ples, který bude 22. února 

2019 v hustopečském společenském domě. 

Konec školního roku bychom rádi se všemi 

slavili na akademii, která se uskuteční den 

před vydáním ročníkového vysvědčení a před-

znamená konec školního roku.

Myslím si, že Gymnázium T. G. Masary-

ka nabízí studentům hodně nejen v  povinné 

oblasti vzdělávání, ale i mimo ni. Všechny 

zájemce o studium zveme 10. ledna 2019 do 

školy na Den otevřených dveří, v jehož rámci 

je možné navštívit vybrané hodiny přírodo-

vědných předmětů. Potencionální zájemci 

tak mohou osobně získat informace nejen 

o studiu, ale i o přijímacím řízení. (Přihlášky ke 

studiu se podávají do 1. března 2019.) 

Těším se, že se s  mnoha návštěvníky potká-

me v  září a společně slavnostně zahájíme již 

stý školní rok.                               Mgr. Radim Šebesta,
ředitel Gymnázia T. G. Masaryka

Přírodní vědy nás baví

 - studenti žákům!

Kde:  Gymnázium T. G. Masaryka,

Hustopeče, Dukelské náměstí 7

laboratoř chemie, učebna fyziky 

a výpočetní techniky

Kdy: čtvrtek  10. ledna 2019
9.00 – 10.00

10.00 -  11.00

11.00 -  12.00

12.00 -  13.00

Vážení učitelé, milí žáci,

srdečně Vás zveme na netradiční hodiny 

přírodních věd.  Konají se v rámci Dne otevře-

ných dveří Gymnázia T. G.  Masaryka, Husto-

peče.  Naši studenti Vás přesvědčí, že Věda 

není věda. Některé pokusy si  sami vyzkoušíte 

a obdržíte  pracovní listy s  vysvětlením pozo-

rovaných jevů.

Máte jedinečnou příležitost získat informa-

ce o škole, studiu, prostředí i o přijímacím říze-

ní. Na školu jste samozřejmě zváni i v případě, 

že se nebudete moci hodiny přírodních věd 

zúčastnit. Gymnázium bude otevřeno od 

9.00 do 17:00.

Pokud Vás naše nabídka zaujala a plánu-

jete se hodiny přírodních věd zúčastnit jako 

jednotlivec, je možné přijít na kterýkoliv začá-

tek uvedený v úvodním přehledu.

Pokud byste chtěli přijít jako skupina nebo 

třída (rovněž doporučujeme), oznamte nám, 

prosím, čas, kdy se budete moci dostavit, na 

mailovou adresu: gymnazium@gymhust.cz. 

Drobné pohoštění a upomínkové předměty 

budou pro žáky připraveny.

Na Vaši návštěvu se těší učitelé a studenti 
Gymnázia T. G. Masaryka, Hustopeče.

Tato akce je podpořena v rámci projektu 

"Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP 

Hustopeče II"

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Krok kam? A jak dlouhý to bude krok? 

Posune nás dopředu? Pokud si vybavuji krok 

slepice, tak s  každým krokem se aspoň 5x 

shýbne a něco ze země sezobne. Možná proto 

je to české přísloví. Než uděláme jeden malý 

krok, musíme 100x prověřit, co nám z  toho 

kápne a jestli se nám vyplatí ho udělat. Nedě-

láme krok dopředu, abychom dosáhli toho, 

co nás tam vepředu čeká, ale abychom byli 

o těch pár centimetrů vedle, kde ještě nejsou 

vyzobaná zrníčka. Takto vidím obyčejného 

českého člověka, bez nadhledu, bez vize, bez 

cíle. Jsou ale mimořádní Češi všech věkových 

kategorií a byli i ve všech dějinných etapách 

českého království i republiky a v  nejrůzněj-

ších oborech lidského konání. V  minulosti to 

byli hodně významní lidé z  řad církve, kteří 

vytáhli náš národ z  malé české kotliny na 

světlo světa, později u nás byla spousta vyná-

lezců, kteří proslavili „zlaté české ručičky“ a na 

naše současné sportovce a sportovkyně radost 

pohledět. Ti kráčeli a kráčí životem mílovými 

kroky. Za mnoha těmi kroky je bolest, únava, 

nezdar. Jejich překonáním se ale lidé stávají 

velkými. Ne každý můžeme být Hus, Komen-

ský, Dvořák, Křižík, Masaryk, Zátopek nebo 

Ledecká. A ani to není třeba. Stačí, abychom 

bolest, únavu, nezdar, ale také strach uměli 

překonávat každý ve svém životě. Odvážit se 

i velkých, nejen slepičích kroků. 

Většinou nás brzdí myšlenky jako: „To 

nezvládnu, to není pro mě, není mi to souze-

no, tomu nevěřím, nemá to smysl, stejně 

se to nepovede, budu za blázna…“ V  Bibli je 

popsán jeden takový legendární krok. Udělali 

ho izraelští kněží, když nesli posvátnou archu 

úmluvy (znáte z  fi lmu Indiana Jones) a měli 

vstoupit do zaslíbené země. Museli překonat 

řeku Jordán a s  nimi i všichni jejich soukme-

novci. Dnes je Jordán poklidný nízký tok, 

který by se dal i přebrodit, ale v době záplav se 

i taková Svratka stane nebezpečným dravým 

živlem. V  Bibli se píše, že Jordán byl rozvod-

něný a vylitý z  břehů doširoka. Izraelci věděli 

už mnoho let, že ho musí přejít, aby se usadili 

tam, kde je jejich místo, kde by se jim začalo 

dařit. Teď stáli na břehu a viděli, že dravý, kalný 

proud by je spolkl všechny i s rodinami a stády. 

Co teď? Jak to udělat? Naštěstí to byli kněží, 

kteří jako první okusili vodu. Dostali pokyn od 

Jozua, aby vešli i s  archou do vody. Nevěděli, 

co se stane. Věděli, že Bůh nedopustí, aby se 

archa úmluvy utopila - ne nadarmo to byla 

smlouva o ochraně jejich národa, kterou sám 

Bůh s nimi uzavřel. A kdyby neudělali ten krok 

a nevstoupili do té rozbouřené vody, nikdy by 

se nedověděli, co se stane. Udělali krok víry 

a poslušnosti. A… „tu vody řítící se shora zůsta-

ly stát… a ty co tekly dolů, k Pustému moři, se 

vytratily“ (Joz 3,16). 

Pokud víte, že něco máte udělat, i když 

okolnosti se zdají být proti vám a je spous-

ta důvodů, proč ten krok nedělat, vykročte. 

Pokud to nezkusíte, nedozvíte se to. Ty vody 

se zastaví, teprve až do toho vstoupíte. Ať už 

vás čeká v  tomto roce cokoli -  boj s  nemocí, 

zápas o toho, koho milujete, stěhování, změna 

zaměstnání,… nestůjte na místě. Udělejte krok 

víry. Vzpomeňte na píseň Přejdi Jordán – řeku 

Na Nový rok – o slepičí krok
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APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Pomoc lidem v  Africe již k  pastorovi apoš-

tolské církve Karlu Fridrichovi neodmyslitelně 

patří. Vypravuje se tam pravidelně dvakrát 

ročně, na jaře a na podzim. Zatímco cesta 

v první polovině roku má obvykle za cíl stavební 

projekty, listopad již po tři roky patří podpoře 

organizace s patnácti místy, která se v africkém 

státě Malawi stará o sirotky. Kromě výuky prak-

tických dovedností jakými jsou například šití, 

výroba mýdla nebo vaření, je důležitá také 

fi nanční a materiální pomoc. „Podařilo se nám 

vybrat nějaké peníze, takže jsme za ně pořídili 

sedmnáct koz. Ty jsou pro místní lidi v podsta-

tě investicí, protože mají na nějakou delší 

dobu zajištěné maso a mléko,“ vysvětlil přínos 

Fridrich. 

Velkou službu udělaly také brýle, které 

se povedlo sesbírat ve spolupráci se zaměst-

nanci hustopečské optiky. „Jednalo se hlavně 

o použité brýle a všem novým majitelům jsme 

nejdříve změřili zrak. Bylo úžasné sledovat, jak 

odchází s tím, že konečně pořádně vidí,“ vylíčil 

nezapomenutelný zážitek Fridrich. 

Mezi dobrovolníky pomáhající v  Africe se 

tentokrát zařadil i vedoucí hustopečského 

sociálního odboru Tomáš Laz. Na něj zapůso-

bila zejména radost tamějších lidí ze života. 

Ta z  nich sálala i přesto, že mají většinou jen 

jedno oblečení a neví, zda budou mít druhý 

den co jíst. „Zřejmě to pramení i z toho, že jsou 

sami sebou a nemusí nikomu nic dokazovat. 

Roli hraje také vděčnost. My v  Evropě žijeme 

v  hojnosti, všechno máme na dosah a hodně 

z  toho považujeme za samozřejmost,“ doplnil 

svoje postřehy Laz. 

-hrad-

Článek zveřejněn 28. 11. 2018 na webu města.

Kozy, brýle, nebo jak na šití. Tým Karla Fridricha opět pomáhal
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Největší radost v Malawi udělaly použité brýle.

Na konci minulého roku jsme opět pořádali 

Zářící oči – program pro děti ze sociálně slabých 

rodin. Jako každý rok, tak i loni nám pomohli 

s  dárky pro tyto děti zaměstnanci městského 

úřadu. Proto jim patří náš dík. A nejen jim, ale 

také všem, kdo se k  této  pomoci přidali. Byl 

jsem velmi mile překvapený štědrostí a ocho-

tou. V listopadu, již tradičně, proběhla v České 

republice národní potravinová sbírka. Náš sbor 

se také do této akce zapojil. Byla to naše první 

zkušenost a můžu říct, že velmi pozitivní. Lidé 

ochotně nakupovali a dávali potraviny pro ty, 

kdo si to normálně nemůžou dovolit. 

Pokud bych měl hodnotit rok 2018, vyjád-

řil bych Bohu obrovskou vděčnost. Byl to rok, 

kdy jsem strávil více jak dva měsíce v Africe při 

různých projektech. Viděl jsem Boží ruku nad 

tím, co jsme dělali. Podařilo se vybudovat byt 

pro pracovníky v  dětském domově v  Morogo-

ro a v  Malawi jsme rozdali asi 200 brýlí těm, 

kteří to potřebovali. Také jsme rozšířili nabíd-

ku sociálních služeb o potravinovou banku. 

V rámci pastorace je k dispozici i základní vzta-

hové či dluhové poradenství. A na penzionu 

jsme vymalovali několik bytů. Během roku se 

v  našem křesťanském centru konalo několik 

přednášek, koncertů a veřejných akcí. 

V  roce 2019 bychom chtěli v  tom všem 

pokračovat. Chceme být užitečnou církví. 

Církví, která nežije jen sama pro sebe, ale je 

otevřená pro okolní společnost. Již nyní je 

naplánováno několik akcí, kterých je možné 

se zúčastnit. Hned v  lednu proběhne beseda 

s archeologem Mgr. Kovářem – Křížem krážem 

Svatou zemí. I na tento rok jsou plánované 

cesty do Afriky. Zvláště Malawi je místo, kde se 

nám otevírají dveře k pomoci. Rádi bychom zde 

vybudovali a otevřeli školu pro sirotky. Není 

to projekt jen na tento rok, ale vidíme to jako 

dlouhodobou záležitost. A budeme vděční za 

jakoukoliv pomoc. Nechceme také zapomínat 

na potřebné v našem okolí. Přibývají ti, kterým 

můžeme díky naší potravinové bance pomoci. 

Ta se postupně rozšiřuje o další produkty, jako 

jsou ovoce a zelenina.  

Přeji nám všem do roku 2019 hojnost Boží-

ho požehnání a moudrost a pokoj do všech 

rozhodnutí, které nás čekají. 

Karel Fridrich,
 pastor sboru

Nadějné vyhlídky na rok 2019

všech nadějí. Vykročte. I malé kroky – třeba 

slepičí (co do délky) – se počítají. Můžete 

požádat i kněze, pastora, faráře, aby do toho 

šel s vámi. On je tu od toho, aby s vámi stál po 

kolena (nebo i po uši) v tom, co vás trápí, čemu 

čelíte. A on se umí držet smlouvy o Boží ochra-

ně a věrnosti, kterou s  vámi Bůh při vašem 

křtu uzavřel. Pokud nejste pokřtění a čtete 

tento článek vězte, že Boží pomocná ruka je 

do rozbouřených vod natažená pro každého. 

Pevnou zem pro vaše kroky v roce 2019 přeje 

Kateřina Rybáriková, kazatelka

P.S. V únoru bude v Hustopečích příležitost 

pro správný krok v  oblasti manželství. Pokud 

je váš vztah ve stavu rozbouřeného Jordánu 

nebo zahnívajících stojatých vod, prozkou-

mejte své možnosti v kurzu Manželské večery. 

Pro Hustopeče ho připravují společně zástupci 

místních církví. Podrobné informace najdete 

v  příštím vydání v  Hustopečských listů a ve 

vysílání Hustopečské televize.

Kateřina Rybáriková, kazatelka
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Jsme opět na začátku nového roku a to nás 

nutí ohlédnout se za uplynulým rokem 2018. 

Naše organizace se svými 529 členy je největší 

organizací nejen na okrese, ale i v Jihomorav-

ském kraji. Rok 2018 jsme zahájili návštěvou 

Aqualandu Pasohlávky. Březnové, volební, 

členské schůze se zúčastnilo 219 našich členů. 

Členská schůze v  listopadu s  účastí 228 členů 

byla hodnotící. 

Navštívili jsme Živou vodu Modrá, skanzen 

Modrá, baziliku na Velehradě, výrobu svíček 

Unipar, skanzen Rožnov pod Radhoštěm, 

prodejní výstavu Flora Kroměříž, jeskyně na 

Turoldu, rakouské Laa a vánoční Bratislavu. 

Zájezd pro prarodiče s  vnoučaty vedl do ZOO 

Hodonín a na zámek Milotice. 

Naše oblíbená aktivita je návštěva termál-

ních lázních ať již Dunajská Streda, Mošoň 

nebo Györ. V dubnu si 63 našich členů užívalo 

týdenní pobyt v  hotelu Harmonia Piešťany, 

tento pobyt zahrnoval kromě výletů i léčebné 

procedury. Zúčastnili jsme se mezinárodní-

ho seniorského tábora, letos organizovaného 

slovenskou Modrou, na termálním koupališti 

ve Štúrově, který zahrnoval zájezdy do Buda-

pešti, Vyšegradu a Ostrihomu.

Z  kulturních akcí jsme nechyběli v  Měst-

ském divadle v Brně na muzikálu Děsnej pátek, 

adventních koncertech nebo festivalu Šmar-

dovo sousedské divadlo. 

Také jsme se zúčastnili akcí organizovaných 

městem, např. den sociálních služeb. S vedou-

cím sociálního odboru panem Lazem jsme 

besedovali na téma Senior taxi, I. C. E. karta, 

ošetřovné apod.  

Pro své členy máme každou třetí a čtvrtou 

středu v měsíci cvičení v krytém bazénu, letos 

jen do pololetí kvůli rekonstrukci objektu 

koupaliště, nebo cvičení v tělocvičně, cyklistic-

ké a turistické vycházky. 

Zpracovali jsme několik projektů, úspěšní 

jsme byli u Jihomoravského kraje na rehabi-

litační a rekondiční cvičení, které realizujeme 

v lázních Lednice. Ambulanční balíčky pro naše 

členy v  lázních Lednice jsou hrazeny z  dotace 

města Hustopeče a dalších obcí.

V  září u příležitosti stého výročí vzniku 

československé republiky dostala předsedky-

ně Ing. Bohumila Defeldová Cenu města za 

práci pro Svaz tělesně postižených.

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Na prahu nového roku přejeme všem členům výboru, důvěrnicím, našim členům v novém 

roce 2019 hodně zdraví, rodinnou pohodu, radost z každé maličkosti všedního dne 

a optimismus. Děkujeme za dosavadní práci.

Představitelům města Hustopeče, zastupitelům, zaměstnancům sociálnímu odboru 

a marketingu a kultury a všem spolupracujícím s námi přejeme v novém roce hodně zdraví, 

úspěchů, osobní spokojenost a nadále dobrou spolupráci.

Ohlédnutí za rokem 2018

Jako každý rok, tak i letos vstupujeme do 

nového roku v době, kdy nás obklopuje radost-

ná atmosféra, kdy slavíme vánoční bohoslužby, 

zpíváme koledy, rozsvěcujeme vánoční stromy, 

zastavujeme se u jesliček, u betlémů. Jsou to 

krásné symboly, které nám pomáhají rozjímat 

nad tajemstvím, které slavíme, prožít vánoční 

svátky s pohledem upřeným k betlémskému 

Dítěti. Papež František před rokem na prahu 

Vánoc řekl v jedné své promluvě, abychom si 

našli chvilku na tiché usebrání před jesličkami 

a v srdci se klaněli tajemství pravých Vánoc, 

jímž je Ježíš, který k nám přichází s láskou, 

pokorou a něhou. 

Vánoce jsou svátky, kdy neoslavujeme 

nějaké abstraktní tajemství, ani si nepřipo-

mínáme začátek nového ročního období. 

Ale jsou to svátky, kdy si připomínáme něco 

velmi konkrétního – že se nám v Betlémě, ve 

městě Davidově, narodil Spasitel, Kristus Pán. 

Vánoce zjevují, že Bůh není vzdáleným bytím, 

k němuž nikdy nelze dojít, ale že je blízko, že se 

stal člověkem, že přišel na svět z lásky k nám. 

Nepřišel jen pro některé, ale i pro ty, kteří jsou 

nepatrní a odsunutí na okraj. Právě betlémští 

pastýři, kteří kvůli své práci museli žít na okraji 

společnosti a kterými se opovrhovalo, se stali 

prvními svědky jeho narození. Tím nám Ježíš 

ukazuje, že každý člověk bez ohledu na svůj 

vzhled, jazyk, schopnosti, postavení, má svou 

důstojnost, je hoden lásky a úcty. 

Nedávno jsem četl v Katolickém týdení-

ku (KT č. 48) rozhovor s laickým misionářem 

Manfredem Gobelem z Německa, který strávil 

40 let svého života v Brazílii ve službě nemoc-

ným leprou a jejich rodinám. Vypráví v něm 

o svém prvním setkání s malomocnými: „Bylo 

to krátce po příjezdu v leprosáriu, patnáct 

kilometrů za městem. Večer se konalo proce-

sí stovek nemocných se svíčkami, někteří měli 

úplně znetvořené ruce. Kráčeli tiše ulička-

mi leprosária. Na konci mě ředitelka, italská 

řeholnice, představila. Stál jsem tam a třásl se 

zimou, bylo pouhých pár stupňů nad nulou. 

Přišli dva nemocní a podali mi svetr, abych si 

ho oblékl. Měl jsem strach, že když to udělám, 

nakazím se, ale dívali se na mě tak, že jsem si 

ho nemohl neobléknout.“ I přesto, že prožíval 

strach, vytrval a stále pracuje pro německou 

organizaci DAHW, která se věnuje léčbě lepry 

a tuberkulózy. Nedávno navštívil Českou 

republiku, kde přednášel v několika farnos-

tech a školách na pozvání organizace Likvidace 

lepry, která s DAHW spolupracuje.  

My se u nás nesetkáme s malomocnými, ale 

možná máme ve škole spolužáka, který se nám 

nelíbí, je neoblíbený nebo slabý. Nebo je vedle 

nás někdo, kdo je osamocený a nemocný. Kéž 

i my dokážeme stavět mosty k druhým lidem, 

nemyslíme jen na sebe, ale dokážeme otevřít 

své srdce potřebám bližních. 

Jan Nekuda, 

děkan

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Vánoční svátky

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Naším posledním výletem v roce 2018 byl 

zájezd do vánoční Bratislavy v sobotu 8. prosin-

ce. Autobus nás vyvezl až na hrad, kde nás 

čekal průvodce. Seznámil nás s historií hradu, 

společně jsme prošli nádvořím a z vyhlídky 

jsme se dívali na zajímavé historické budovy ve 

městě a mosty. Cestou z hradu jsme si prohlí-

želi historické budovy, např. Slovenskou fi lhar-

monii, Slovenské národní divadlo, Michalskou 

bránu a další. Došli jsme až na Hlavní náměstí, 

kde se konaly vánoční trhy a každý jsme si po 

svém užívali předvánoční náladu. Nechyběl 

punč, nějaká dobrota na jídlo. Zbyl čas na pose-

zení u kávy a zákusku. Spokojení jsme se vrace-

li domů do vánočních příprav. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Bratislavu jsme prošli od hradu až na vánoční trhy
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V Bratislavě se nám moc líbilo. 

V sobotu 24. listopadu uzavřel devátý ročník 

Světového duelu vín vinařské akce v Hustope-

čích rekordní účastí více než 600 návštěvníků. 

Vyhledávaná přehlídka mezi odborníky, vinaři 

i laickou veřejností nabídla 571 vzorků z 26 zemí 

a postavila vedle sebe vína české a světové 

produkce. Organizační tým se jejich výběru 

věnoval téměř celý rok, kdy podnikl mnoho 

cest po Evropě. Výpravy byly náročné ale plné 

zážitků. „Vždy rád vzpomínám na lidi, ve Fran-

cii nebo ve Švýcarsku, kteří se umí radovat 

z okamžiku. U dobrého jídla a dobré skleničky 

zapomenou na spěch. Víno je totiž pojítkem 

mezi lidmi a národy. Moc bych si přál, aby se 

toto umění žít přeneslo i k nám,“ uvedl předse-

da organizačního výboru Miroslav Hrabal.

Mezi stálicemi, jako jsou Francie, Itálie 

nebo Německo, si svoji premiéru užila vína 

z Arménie, Ázerbájdžánu, Anglie, Brazílie 

a indonéského ostrova Bali. „Velmi mě zauja-

la některá vína z  Ázerbájdžánu. A úžasné 

jsou německé a švýcarské ryzlinky a švýcarské 

sauvignony. O Francii ani nemluvím, tu miluji. 

Jejich vína jsou zážitkem sama o sobě,“ prozra-

dil své osobní tipy Hrabal. 

Na Duelu byla letos výrazně zastoupena 

i slovenská produkce, protože tento rok se nese 

ve znamení oslav výročí sta let od založení 

společného Československého státu. „Máme 

jich tu kolem 50 vzorků. Můžeme se tak podí-

vat, jakým způsobem jejich vinaři pokročili 

a kam česká a slovenská vinařství kráčí,“ řekl 

Hrabal.    

Duelu opět předcházel seminář určený pro 

odbornou veřejnost. Čtyřicítka vinařů degus-

tovala vybrané vzorky vín a porovnávala vývoj 

vinařství u nás a v zahraničí. „Seminář je určen 

pro vinařům, kteří mají o víno eminentní zájem 

a výrobou vína se živí. Je o něj velký zájem,“ 

vysvětlila starostka Hana Potměšilová. 

Ale odborné rozhovory kralovaly i během 

sobotní degustace, kdy se nad víny, jejich odliš-

nostmi a rozdílnou chutí, vedly dlouhé debaty. 

Mnoho návštěvníků bylo na Duelu opakova-

ně a nováčci si rádi nechali poradit nejen od 

svých přátel. „Myslím si, že ať na této akci pijete 

jakékoliv víno, tak si maximálně pochutnáte,“ 

shrnula převažující dojmy hustopečská vinařka 

Miloslava Kuncová. 

V příštím roce oslaví Světový duel vín první 

kulatiny a milovníci vína se již nyní mohou těšit 

na to, že si rozšíří obzory o nové chutě.

-ves-

Článek zveřejněn 27. 11. 2018 na webu města.

Světový duel lákal na vína z 26 zemí napříč kontinenty 
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Víno z 26 zemí světa si nenachal ujít rekordní počet návštěvníků.

 Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 se v podvečer 

konala v našem sklepě Na hradbách ochutnáv-

ka mladých vín. Zúčastnilo se jí kolem 40 vina-

řů a zájemců o vína z Hustopečí i okolí. Na 

degustaci čekalo přes 70 vzorků vín, které míst-

ní vinaři přinesli. Akce byla velmi zajímavá.

Jiří Teplý, 
předseda ZO ČZS Hustopeče

Ochutnávka se vydařila

Vinařské čtvrtky
V tomto roce, od 10. ledna, opět začí-

ná v našem sklepě Na Hradbách seriál 

vinařských čtvrtků. Každých 14 dní bude 

představovat svoje vína celkem šest vinařů 

a vinařských společností. Vinařské čtvrtky 

zahájí 10. ledna v 18. hodin vinařství Pechor 

z Hustopečí. 

Přijďte ochutnat, rádi vás uvítáme. 

Výbor ZO ČZS Hustopeče
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Dvě naše úspěšné mladší žákyně Karin 

Krejčíříková a Vendula Zemčíková si svými 

výkony v této sezóně vybojovaly právo startu 

v dresu Jihomoravského kraje na Mezikrajo-

vém halovém utkání v Ostravě. Na tento pres-

tižní závod byl původně nominován i další 

závodník z Hustopečí Antonín Klimeš, ale 

bohužel nemohl startovat kvůli termínové 

kolizi s volejbalovým soustředěním.

Obě děvčata se v nabité konkurenci neztra-

tila a pomohla výrazným bodovým přídělem 

svému družstvu k medailovému umístění. 

Vendula Zemčíková startovala ve skoku vyso-

kém a předvedla výborný výkon. Celou soutěží 

procházela velice jistě a první zaváhání přišlo 

až na výšce 149 cm, kterou zdolala napodruhé. 

Tento výkon ji zařadil na třetí místo v soutěži. 

Naše výborná sprinterka Karin Krejčiříko-

vá nejprve zaběhla celkově sedmý čas v běhu 

na 150 m ve svém novém halovém maximu 

20,86 s. a poté nastoupila v elitní smíšené 

štafetě kraje na 6 x 200 m. Ta neměla mezi 

šesti startujícími štafetami žádnou konkurenci 

a s přehledem vyhrála celou soutěž. 

Obě dívky tak pomohly družstvu děvčat 

k bronzové medaili a celému družstvu Jihomo-

ravského kraje k  vítězství v tomto prestižním 

klání krajských reprezentací.

-had-

Krejčiříková se Zemčíkovou reprezentovaly Jihomoravský kraj
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Karin Krejčiříková a Vendula Zemčíková pomohly 

vybojovat krajské reprezentaci zlato.

Polovinu dlouhodobých mistrovských 

soutěží mají za sebou stolní tenisté hustopeč-

ského Agrotecu. A družstvo mužů, startující v 1. 

lize je po polovině soutěží na 10. místě. Letošní 

sezona je specifi cká v tom, že z 1. ligy sestu-

pují tři družstva oproti dvěma, jak tomu bylo 

v minulosti. Utkání, která jsme měli vyhrát 

a v nichž jsme byli papírovými favority, jsme 

vyhráli. Bohužel nám nevyšlo utkání s Kolí-

nem, kde jsme měli také bodovat.

S celky na prvních místech tabulky jsme 

moc šancí na nějaký bodový zisk neměli. 

Sezónu ovlivnilo zdravotní omezení našeho 

nejlepšího hráče Antonína Schwarzera, který 

na začátku nebyl k dispozici a to se promítlo do 

nepříliš povedeného vstupu do soutěže. Jakmi-

le se dostal do obvyklé formy, výkonnost druž-

stva rázem stoupla a začali si i jeho spoluhráči 

více věřit. Konec první poloviny soutěže již byl 

dobrý a zejména dvě poslední utkání s  Orlo-

vou a Novým Jičínem, která jsme vyhráli, nám 

dodaly klid do druhé poloviny, která započne 

hned po novém roce. 

Nicméně boje o udržení se v první lize 

budou ještě náročné, ale věříme, že to zvlád-

neme.

B družstvo v krajské soutěži je prozatím na 

výborném pátém místě tabulky. Na postup to 

sice nebude, ale můžeme hrát bez nějakých 

obav o udržení se v soutěži. 

Jan Matlach, předseda TJ Agrotec

Stolní tenisté mají za sebou polovinu soutěží

Organizátoři 20. ročníku mezinárodního 

halového závodu ve skoku vysokém Husto-

pečské skákání Agrotec 2019 mají v  posled-

ních týdnech plné ruce práce. Postupně se 

dolaďuje startovní listina obou hlavních kate-

gorií a zveřejněná jména ukazují, že diváci 

se budou mít opět na co těšit. Do Hustopečí 

se znovu sjede světová atletická špička. A to 

nejen do souboje pod vysokou laťkou.

„Podařilo se nám dohodnout s  olympij-

ským vítězem v  desetiboji a jednou ze spor-

tovních legend České republiky Romanem 

Šebrlem, že bude moderovat jubilejní dvacátý 

ročník Hustopečského skákání,“ prozradil ředi-

tel závodu Zbyněk Háder. „Spolu s  tradičními 

moderátory Jackem Přibáňem a Miroslavem 

Strouhalem se budou snažit vytvořit v  husto-

pečské hale ideální atmosféru, aby závodníci 

mohli podávat ty nejlepší výkony a diváci se 

co nejvíce bavili. Navíc podpis olympijského 

vítěze a trojnásobného mistra světa určitě taky 

udělá radost,“ dodal Háder. 

Pořadatele také potěšila informace z Mezi-

národní atletické federace, která zařadila 

loňské Hustopečské skákání na 15. místo 

v  žebříčku specializovaných mítinků celé 

loňské sezóny a mezi halovými mítinky mu 

patří dokonce páté místo. „Je to povzbuzení 

pro letošní ročník. V této kategorii se do první 

stovky prosadily z  českých závodů pouze 

Beskydská laťka (22.) a Pražská tyčka (46.). 

Ukazuje to, že si stále držíme vysoký standard 

a je o Hustopečích v  atletickém světě vědět,“ 

pochvaluje si Háder.

Kromě Romana Šebrleho přivítají Husto-

peče i další legendu české atletiky nedávné 

minulosti. Symbolický poslední skok po ukon-

čení kariéry zde absolvuje i bronzový olympij-

ský medailista z Atén 2004 Jaroslav Bába. Ten 

v  Hustopečích třikrát vyhrál, a tak si nemůže 

nechat ujít tradiční rozloučení s  hustopečský-

mi diváky. „Já jsem k vám vždycky rád jezdil 

závodit. Byla tu pokaždé skvělá atmosféra. 

Jak v  hale, tak i v  zákulisí. Mezi organizáto-

ry mám hodně přátel. Taky se mi tu většinou 

dařilo dobře skákat, takže jsem pozvání rád 

přijal,“ vzkázal Bába, který letos do Hustopečí 

přijede ještě v jiné roli. V posledních měsících 

pomáhá s přípravou slovenského reprezentan-

ta Matúše Bubeníka, a tak si zde vyzkouší i roli 

trenéra.

Jako tradičně začne Hustopečské skáká-

ní již ve čtvrtek 24. ledna 2019 závody žactva. 

Ty jsou vždycky přehledem úspěšného atle-

tického mládí především z  jihu Moravy. Také 

domácí závodníci se pilně připravují na jeden 

ze svých vrcholů sezóny. V  sobotu 26. ledna 

2019 pak bude hustopečská hala patřit nejlep-

ším skokanům světa. V  kategorii žen, která 

bude opět vypsána jako memoriál olympijské 

vítězky Mileny Hübnerové, by mělo závodit 

několik žen z  elitní světové dvacítky. Kromě 

už ohlášené stříbrné medailistky z  OH v  Rio 

de Janeiro Mirely Demirevové z  Bulharska 

(os. r. 200 cm) by se měly v Hustopečské hale 

Na Hustopečské skákání přijede Roman Šebrle

Fo
to

:  
A

rc
hi

v 
SK

 A
tl

et
ik

a

Olympijský vítěz Roman Šebrle je známý sportovec 

i moderátor TV Prima.
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SPOZAM

V současné době probíhá rekonstrukce zázemí velkého a malého krytého bazénu 2019

dle časového harmonogramu. 

Předpokládaný termín otevření konec ledna 2019.

Platnost zakoupených a nevyužitých permanentek na krytý bazén nebo posilovny 2019

v roce 2018 se tak prodlužuje na rok 2019. 

objevit další „dvoumetrové“ výškařky. Kromě 

dvojnásobné hustopečské vítězky Alessie Tros-

tové (os. r. 200 cm) by to měla být také Němka 

Marie-Laurence Jungfleisch (os. r. 200 cm), 

která v  letošním roce vybojovala bronz na 

ME v  Berlíně. Chybět by neměla bronzová 

z  posledního MS v  Londýně Ukrajinka Yulia 

Levchenko (os. r. 201 cm). „Tolik závodnic 

s osobním rekordem přes dva metry jsme ještě 

v historii závodu nikdy neměli. Doufám, že tak 

kvalitnímu startovnímu poli bude odpovídat 

i vítězný výkon,“ přeje si Háder, který by byl rád, 

kdyby se závodnice co nejvíce přiblížili k rekor-

du mítinku, který je rovné dva metry. 

O kvalitě startovního pole letošního Husto-

pečského skákání svědčí i další jména na 

startovní listině. Dvojnásobná hustopečská 

vítězka Levern Spencer z ostrova Sv. Lucie (os. 

r. 198 cm), předloňská vítězka Morgan Lake 

z  Velké Británie (os. r. 197 cm), z  dalekého 

Uzbekistánu mají přijet jedny z nejlepších asij-

ských závodnic Naydidya Dusanova a Svetla-

na Radzivil obě s  osobním rekordem 198 cm. 

Velkou výškařskou budoucnost předpovídají 

atletičtí odborníci i vítězce olympiády mládeže 

Jaroslavě Mahuchik z Ukrajiny (os. r. 195 cm). 

Pořadatelé stále ještě jednají také o startu naší 

nejlepší výškařky Míši Hrubé (os. r. 195 cm).

V  soutěži mužů se podařilo organizáto-

rům přilákat na start nově také světovou troj-

ku Dzmitryho Nabobova z  Běloruska (os. r. 

236 cm) a švédského skokana Fabiana Delryda 

s  osobním maximem 233 cm. Ti by měli být 

největšími soupeři pro již ohlášené Sylwes-

tra Bednarka z  Polska (os. r. 233 cm), Číňana 

Wanga (os. r.233 cm) a dalšího Běloruse Maxi-

ma Nedasekaua (os. r. 233 cm). „S netrpělivostí 

čekáme na další dva závodníky ze světové elity. 

Bronzový medailista z  MS 2017 Majd Eddin 

Ghazal ze Sýrie (os. r. 236 cm) čeká na udělení 

víz a Rus Ilya Ivanyuk (os. r. 231 cm) na povo-

lení startu od Mezinárodní atletické federa-

ce. Věřím, že se nám oba dva podaří poprvé 

představit hustopečským divákům,“ posteskl 

si Háder.

Pro diváky, kteří si nenechají ujít světovou 

atletiku v  hustopečské hale, je přichystáno 

ještě několik překvapení. Kromě tištěného 

programu, který shrnuje dosavadních dvacet 

let této významné sportovní akce v  Hustope-

čích, to bude například i nová podoba maskotu 

mítinku – žabáka Kwaka. 

-had-

V sobotu 15. prosince pořádal házenkářský 

klub Legata Hustopeče tradiční vánoční turnaj 

po ukončení této sezóny. Sportovní událost se 

tentokrát nesla ve slavnostním duchu, protože 

letos slaví Legata významné jubileum – háze-

ná se v Hustopečích hraje už 55 let. „Proto jsme 

dnes na turnaj pozvali i bývalé hráče,“ vysvětlil 

trenér a pořadatel Petr Semerád.  

Zápas mezi bývalými extraligovými hráči 

a současnými hráči Legaty skončil 15 ku 11 pro 

mladé prvoligové hráče. Utkání se neslo ve 

velmi napínavém duchu a starší hráči překva-

pili svou skvělou formou. „Musím říct, že i když 

netrénují, tak mají dobrou fyzickou vybave-

nost a ta technika je tam vidět,“ hodnotil zápas 

Semerád. 

Počátky házené v  Hustopečích spadají do 

roku 1962, kdy zde začal vyučovat Petr Blažek. 

Ten v  roce 1963 založil klub házené. „Od té 

doby se tady házená drží s  různými úspěchy. 

Podstatné je, že to mělo kontinuitu v mládeži, 

která trvá dodnes. Dnes se tady hraje vrcholová 

házená,“ vzpomínal předseda klubu Jiří Funk.

Sport není pouze o výkonech, důležité je 

také zázemí. Hustopečská házená je hlavně 

o lidech, kteří se jí usilovně věnují. „V  první 

řadě bych chtěl jmenovat celou rodinu Seme-

rádovu, která se zabývá faktickou stránkou 

házené, zejména stránkou trenérskou,“ uvedl 

Funk. 

Dle pamětníků byla nejsilnějším momen-

tem v historii výhra první ligy a postup do 

extraligy. Legata Hustopeče hrála v  extrali-

ze dvakrát, dohromady tři roky. Tým v  době 

největších úspěchů vedl trenér Zdeněk 

Missbach: „Na tu dobu velmi rád vzpomínám. 

Vládla tu rodinná atmosféra a podpora diváků 

byla vynikající. Fanklub na každém domácím 

zápase usilovně fandil.“ 

Legata Hustopeče je nyní opět ve skvě-

lé formě. Muži vládnou první lize. „Máme 

za se sebou 11 utkání, z  toho jsme 10 vyhráli 

a vedeme tabulky. Děti mají trochu pokles, 

ale i tak se nám daří,“ neskrýval spokojenost 

Semerád. „Velmi bych chtěl poděkovat všem 

hráčům, funkcionářům, rodičům, partnerům 

a divákům za přízeň a popřát jim pěkné svátky 

a šťastný nový rok,“ dodal.  

Fandit Legatě Hustopeče můžete přijít do 

sportovní haly 24. února, kdy se hraje první 

domácí utkání v novém roce.  

-ves-

55 let házené v Hustopečích slavila Legata turnajem
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Bývalí extraligoví hráči poměřili svoje síly se současnými prvoligovými hráči.
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Vzpomínky
Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 14. ledna by se dožil 80 let

pan Vlastimil Horák z Hustopečí.

Vzpomíná přítelkyně Slávka.

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi. 

Nikdy nezapomeneme na toho, který nám moc schází.  

 

Dne 14. ledna by se dožil 77 let 

pan Josef Strouhal z Hustopečí. 

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje manželka a děti 

s rodinami.  

Odešla jsi, jak osud si přál, 

v našich srdcích však žiješ dál. 

Dne 17. ledna uplynou 2 roky, kdy nás navždy 

opustila paní Marie Povolná. 

Vzpomínají dcery s rodinami. 

Utichly kroky i tvůj hlas, 

ale tvůj obraz a krásná vzpomínka 

zůstává stále v nás. 

Dne 25. ledna uplyne 13 let kdy nás náhle opustil 

pan Otto Králík z Hustopečí. 

Vzpomínky na Tebe krásné máme, 

které si celý život uchováme. 

S láskou a bolestí vzpomíná manželka, synové Jaromír 

a Otto s rodinami. Přátelé a známí, vzpomeňte s námi. 

Jubilanti v měsíci listopadu 2018
03.11.1938 Oldřich Zeman

04.11.1938 Marie Brenkusová

05.11.1930 Blanka Vaňková

08.11.1936 Jarmila Goláňová

09.11.1937 Žofi e Kroupová

10.11.1935 Marie Kaňová

11.11.1925 Marie Vozdecká

11.11.1934 Věra Martincová

14.11.1938 Josef Komínek

16.11.1936 Anna Kostrhunová

19.11.1938 Václav Krátký

20.11.1933 Jaroslav Novotný

24.11.1933 Jan Vahala

24.11.1936 Milada Vintrlíková

26.11.1930 Miloslava Kurdiovská

30.11.1930 Petr Fridrich

Zpracovala: Simona Procházková,

komise obřadů a slavností

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Poděkování
Děkuji posádce popelářského vozu, která 

jezdí ulicí Alšova, za ochotu a pomoc. Jelikož 

jsem nechodící  a sama to nezvládnu, vrátí mi 

popelnici vždy až k domu. 

Miloslava Klepáčková

V neděli 25. listopadu se v Letovicích konal 

další turnaj v minivolejbale, tentokrát v barvě 

zelené a modré. Hustopečský volejbal si odbyl 

v zelené kategorii premiéru, která byla úspěš-

ná.

Modré družstvo, které příjemně překvapilo 

na minulém turnaji v  Brně, svůj výkon nezo-

pakovalo. Dílem vlastními chybami, dílem 

kvalitnějšími soupeři. Přesto má toto družstvo 

potenciál a pečlivější hrou může V. Sadílek, A. 

Špačková a V. Veverková jen překvapit. Páté 

místo bylo tak trochu zklamáním, hlavně pro 

děti, nicméně není všem dnům konec.

Zelené družstvo,  E. Škrabalová, D. Malhoc-

ká a J. Škarpa, si počínalo velmi dobře a vzhle-

dem k  první konfrontaci s  reálnými soupeři 

i velmi odhodlaně. Některé herní nedostatky 

vynahrazovalo bojovností a nadšením, což je 

to nejdůležitější. Třetí místo je velmi dobrým 

vkladem do dalších turnajů a nově získané 

volejbalové zkušenosti jsou k nezaplacení. 

-gp-

V sobotu 1. prosince odehrálo družstvo 

starších žákyň TJ Agrotec Hustopeče třetí kolo 

krajského volejbalového přeboru. Domácí 

prostředí hráčkám svědčilo, tři výhry jsou toho 

důkazem. 

V prvním zápase se hráčkám podařilo 

celkem lehce přehrát družstvo DDM Kuřim 

ve dvou setech 2:0 (13,12). Druhý zápas byl 

nepoměrně napínavější a bojovnější, dívky ze 

Šlapanic nechtěly odevzdat body zadarmo. 

První set zápasu našim volejbalistkám utekl 

o 9 bodů, další dva sety však dokázaly vyhrát, 

a celkově zvítězit 2:1 (-16,16,12). Poslední zápas 

sehrály s družstvem TJ DDM Brno, a možnost 

připsat si třetí výhru nepustily. Po jednoznač-

ném výsledku 2:0 (11,15) zaslouženě slaví 

postup do vyšší skupiny. 

-gp-

Malí volejbalisté v Letovicích

Volejbalistky slaví tři výhry!
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Děti sbíraly na turnaji zkušenosti. 



Plesy | bály | tancovačky
Hustopeče 2019

 sobota  Country bál
 12. ledna Hraje country kapela Sedlo, zábavný program, taneční vystoupení, bohatá tombola. 

Společenský dům, pořádá Spolek všehoschopných, vstupné ženy 179 Kč, muži 181 Kč. 
Předprodej vstupenek: bytový textil Konečná, Bratislavská 24, Hustopeče.

 pátek  XX. Krojový ples
 18. ledna  Hraje DH Lácaranka a CM Primáš. Ples bude zahájen předtančením Moravské besedy. 

Společenský dům, pořádá Hustopečská chasa, vstupné 120 Kč, krojovaní zdarma. 

 neděle  8. Dětský krojový ples 
 20. ledna  Ples bude zahájen předtančením Moravské besedy, hosty budou i děti z Velkých Pavlovic 

a Kobylí. Vítáni jsou všichni krojovaní i nekrojovaní. Společenský dům, pořádá Hustopečská 
chasa, začátek v 14,30 h, vstupné dobrovolné. 

 pátek Ples vinařů a přátel vína
 25. ledna Hraje DH Stříbrňanka a kapela Šarže 54, hostem muzikálový zpěvák Ondřej Bábor. 

Společenský dům, pořádá Hustopečské vinařské bratrstvo, vstupné  250 Kč (zahrnuje 
skleničku a volnou degustaci vín). Rezervace vstupenek na emailu tarantela@centrum.cz.

 pátek Ples Gymnázia T. G. Masaryka na téma Casino
 22. února Hraje Red Sock Orchestra. Společenský dům Hustopeče. Vstupné 200 Kč, předprodej 

vstupenek Gymnázium Hustopeče kabinet matematiky, zahájení ve 20,00 h.

 neděle Děkanátní karneval
 24. února Sál kostela sv. Václava a sv. Anežky České, pořádá Farnost Hustopeče.

 pátek Děkanátní ples: Puntíky kam se podíváš
 1. března Hraje kapela Impuls z Blučiny. Sál kostela sv. Václava a sv. Anežky České, pořádá Farnost 

Hustopeče, vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek na tel.: 606 423 012.

 neděle Dětský karneval:  Tentokrát v pralese
 3. března Společenský dům, pořádá CVČ Pavučina, začátek v 15,00 h.

 sobota Rybářská zábava
 9. března Hraje kapela MADUSONG, bohatá tombola. Společenský dům, pořádá Moravský rybářský 

svaz, místní organizace Hustopeče, vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek od 8. 1. v prodejně 
Rybářství Foret, ul. Kpr. Jaroše, Hustopeče.
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