
jakse ž.jev
Hustopeče ovládnou Bu rčál<ové
s l av n ost a ]iž potři ad vac áté
Burčák poteče proudem, chybět nebude recese. O muzi|<u se postarají Monl<ey Business, Sestry Havell<ovy, Děda Mládel< Illegal Band či Žlutli pes

První říjnoyý víkend dostane
v Hustopečích na tři dny
,,hlavní slovo" burčák. Jeho
slavnosti každoročně přilá-
kaji ato našeho města tisíce li-
di, Ťi oceňuj í nejen burčák, ale
i bohatý kulturni program
a také nezaměnitelnou atmo-
sféru plnou recese.

BuIčák v letošním roce po-
teče proudem v šestú].eďi má?
hausech, hvězdami kultumí-
ho programu budou Monkey
Bu§iness, Sestry Havelkovy,
Děda Mládek lllegai Band či
ŽluqÝ pes a atmosféru slav,
ností podtrhne špičkováni ho-
renské rady, členů Burčáko-
vé unie a účinkujících v pro-
gramu Laškovně i vážné o Yi-
ně a historii, Do toho se za-

hoshopných, jehož členové si

i , Ó"át"ictr, a celá řada dal_ děti i áospěIé a pieděvsim-re- a kóncerty..- a Žb;ývá pár posledních vstu- v evangelickém kostele To- bohatší. Patří sem nejruzněj,
šich místnicú i hostů. cese a všudypřitomná dobrá Festival Šmardovo soused- penek. máši Kočkovi, jeho ořchestru ší přednášky, besedy, lŤsta,

Třídenní veselí v Hustope, nálada - to budou letošni Bur- ské divadlo přivítá §ál spole- I adventní koncerty mají a skladbám inspirovaným vy, autorská ČtenÍ, výlety, Jar"
čích só netýká jen dospělýóh, čákové slavnosti v Hustope- čenského domu od 2. do5. lis- pro letošni rok v hustopeč- moŤavskou tvorbou a celou marky či tvoření pro dětl ldo,
ale i dětí. Hned v páteťpró ně čích. topadu, Kromě ochotnických ském kalendáři akcí již své šňůru uzavře adventní kon- spělé.
odstartuJe večeiní oirĎová soubortl z Boleradic, Holešo- pevIlé místo. Na tom prvním cert dechové hudby Mora, Sledujte proto stránkJ
show. A letos ji uvidí oprav_ I podzlm v Hustopečích zpestří va, Uh€rčic nebo staroviček se sev kostele sv. Václava před- Vanka. Www.hustopece.cz nebo FB
du všichni dířy velkopiošné vinařské a kulturií akce představí i mistni, Ti uvedou staYi.Musica animae, fuuiá Katendář podzimnich .aLcí města. -+na Bťádková

obrazovce, která bude v dolní Podzim ovládne najihu Mo- hru Jeppe z vršku,8e kterou
části náměstí poprvé po oba ravy burčák a vlno. §t€Jně ták měli premléru na lotnlm fos, ,lz,n,t
dva dny. Sobótá detem na- lolnubudo lv l,1u8ktpočích, (x}' llvnlu l)(xl ilr,ýnr nobrrm. lto, 
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bídne pohádky v šapitó
a na nádvoří domu U synků
a dokonceje čeká i taneční zá-
bava. Určitě je potěší i letošní
novinka Buřčákových slav-
nosti dřevěné ruské kolo.

BWčáJr nalévaný v máz-
hausech, Burčáková unie, ho-
renská rada, dámy, pážata a
r}tíři v historickém průvodu
městem, středověký jarmark,

dokládá pestrá škála podzim-
ních vinařských akci.

oalstartují je Burčákové
slarmosti, Oslavy svatomar-
tinských vin a husí přinesou
mladá vína a ta nejlepší do-
mácí i zahraniční nabídne lis"
topadový Světový duel vín.

Poslední čtvrtletí roku 2018
ale nebude pařit v Hustope-
čích jen lahodnému moku.

žie se ujal zkušený Jiří Mer,
liček a z Hustopečských di_
vadelní prkna vyzkoušeli
ostříleni profesionálové i úpl-
ní nováčci.

Listopadovou divaalelni na-
bídku uzavře caveman. Hra
s jedním hercem velrni vtipně
poukazuje na to, co muže dělá
mužem a ženu ženou, a od-
krývá kvality obou pohlavi.

0hlédnutí za létem v Hustopečích

Léto pomalu končí a předává
vládu podzimu. To letošni pa-
třilo v Hustopečích vínu, kul-
tuře i poznávání. oficiálně
ho Zahájil Hustopečský slu-
novrat.

Jealna z nejkratších letních
noci byla plná recese mezi
vinaři z ulic vinařská
a Na Hradbách, rituálů, dob-
rého vína a pohodové atmo-

sféry za doprovoilu cimbálo-
vé muziky. Hned druhý den se
putovalo Kmjem André.
To propojilo cykloturistiku
s koštovánim vína a místních
specialit. svoji pohostinnost
nabídlo účastníkům devět
okolních obci.

Milovníci divadla si zase
přišli na své druhý a třetí čer-
vencový týalen. Nádvoří alo-

mu U synků paťilo divadel-
nimu festivalu Poal šilým ne-
bem. představilo se celkem
šest souborů, dvě cimbátové
muziky a swingová i jazzová
kapela. Návštěvnici všechna
Vystoupení sledovali pod ote-
vřenou noční oblohou se
sklenkou dobrého vínka v ru-

skvělé počasi a sázka
na české filmy vlTrodaly let-
ní kino. víno zale vystřídalo
pivo z místniho pivovaru
a Masaryka, Špunty na vodě
a řadu dalších si nenechaly
ujit stovky diváků.

Třetí srpnový víkend se
v Hustopečích hodovalo. Tyto
dny patřily krojovaným
a všem, kteři si rádi zatancují
a zazpivaji s dechovou hud-
bou či u cimbálu.

A nezapomněli jsme ani
na děti. KIomě Zhlédnutí di
vadelní i filmové pohádky po-
znávaly Hustopeče Zába\,.írou
formou, Hra Poznej Hustope-
če! jim ul{ázala to nejzajíma-
vější z našeho města.

Na konci léta hrála prim
opět vína. Tentokrát ta nej-
lepši z vinohradů ve]kopav-
lovicka. Hustopeče hostily již
potřetí nominační kolo Ná_
rodní soutěže vín. přihlášené
vzorky bojovaly o rrmistěnl
ve valtickém salónu vín.

Nadchazející podzim při_
nese burčák, víno, ale potěši
i milovníky koncertů a diva-
del. Jana Hřádková

Novinkou letošního roku byl Hustopečský slunovřat s vínem. otevřel
letní koštovací sezónu a §pojil místní vinaře z ulic Na Hradbách a vř
nařská. Ti nejdříve měřili své síly a poté zvali návštěvníky do svých
sklepú a nabízeli to nejlepšíze své produkce. Foto: lvěsto Hustopeče/archiv
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Další priority jsou na stole, míní vedení hustopeČsl<é radnice
Loňské priority města se Hustopečím daří naplňovat. V dalším období se hodlá radnice zaměYit na výstavbu PodPorovaného bYdlení

o aktuálním děni v Hustope-
čích, tamních investičnich
akcích a plánoÝané qýstavbě
isme hovořili se starostkou
-ésta Hanou potměšjlovou
a mlstostarostoú Bořivojem
Švástou.

Loni ism€ v této příloze o Hu§-
topečích spolu hovořill o přioři,
tiich města. znínilaiste tehdy
tři hlavní - přebudování kina
na víceúčelové zařízení, řekon-
stíukci Pavučiny a proměnu
lesoparku Křížový vích. Jaká
ie po roce situace, nakolik 3e
podařilo t!íto priořity naplnlt?

H. P,: Pokud jde o cent-
rum volného času Pavučina,
tam už stavebni fiŤma prová"
dí demolici staré bualovy a
postupně začne podle projek-
tu realizovat novou stavbu.
v místé vznikne nové poly-
funkční komunitnl centrum.
Název polťunkční komunit-
ní centrum proto, že objekt
bude sloužit nejen pro cent,
rum volného času Pavuěina,
ale také pro sociální služby,
které v Hustopečich chybí
a které §e bualou soustředit
na dopoledn1 alobu. celková
investice na novou stavbu
wjde na téměř 2? milionů
korun.

Další priorita - přeměna
kina na multifunkční zarize-
ní, které by sloužilo všem
věko!Ťm skupinám, je nyní
ve fázi, kdy se TIa veřejný
portál atostala veřejná zakáz-
ka na tento objekt. Projekt
máme při,pravený, v}tizuje-
me stavební povolení a čeká-
me, ja} alopadne soutěž doda,
vatelů

Navíc už brzy budeme rea-
lizovat dalši duležit.ý projekt,
á sice parkoviště u vlakového
a autobusového nádraží.
vzniknou odstal,ná parko"

Ná 3nímku vlGvo Hana PotmĚš||ová, stařostka HBtopečí, vpíavo Bořlvo| švá§tá, místostarosta Hustope-

čí. Foto: Mě§to Hustopeče/archiv

vou trasu, na kterou bychom
v začátku příštiho roku chtěIi
požádat o dotaci.

zaznívaií hla§y, že by městu
do budoucna mělo přibýt nemá,
lo nových obyvat€l, Jak ie mě§-
to připraveno na tuto situaci?

H. P.: Novou bytovou vý,
stavbu mělo město v územ-
nim plánu už v roce 2013. Jde
o projekt na qýstavbu zhruba
60 nových rodinných domů
se zahradami, který máme
zveřejněný na webových
stránkách města již dlouhou
dobu. Kromě toho se v Hus,
topečlch chystá výstavba
dalšícb 12 domků za ulicí Ge,
nerála Peřiny. víme o pláno-
vané stavbě alomů ve §měru
na Kurdějov. A připravuje se
studie na nové domy na Ho,
molín kopci. Pokuil dojde na
schválenl změny v územním
plánu čislo tři, tak by se mohl
stavět bytový dům o zhruba
40 bytech. v podstatě jsou to
všechno soukŤomé develo,
perské projekty různých íi,
rem.

vodnění Hustopečí. Před tři-
čt!Ťtě rokem jsme se alozvě-
děli, že hustopečská čistírna
vod nejale moc prostorově
zvětšit. Tudíž bude nutno
n4iít způsob a technologii,
jakou bude možno kapacitu
čističky v budoucnu navýšit.
Do konce toku by měla být
známa studie, která tuto si-
tuaci řeší.

v Hustopečích za poslední léta
hodně vzfo§tl turismus. co plá-
nujet€ v této souvislosii?

H, P.: co se týká tuŤistů,
ty u násjiž míváme celoroč,
ně. Už tllouho před Burčáko,
vými slal"nostmi bývají pen,
ziony a ub}tovací kapacity
plné. Hostú je tu hodně po-
řád. Kultulní kalendař
je odjara do zimy plný láka-
del pro turisty a mnohá
z nich nabíraji na intenzitě.
Poslední dva roky cítíŤne,
že je těch akcí až dost. Na,
příklad březnová slavno§t
mandloní a vína přerosttra
z původně domácí komorní
akce ve věhlasnou akci na-

viště pro více než stovku vo,
zldel. Ťato stavba za aleset
milionů korun by měla být
hotova v ligtopadu příštího
roku.

B. Š.: Ťřett loni zmiňova-
nou prioritou byla proměna
lesoparku na Křlžovém
lTchu. Tento ,,zelený" projekt
v současné alobě realizujeme.
Pracují na tom ťi firmy,
akce by měIa bít dokončena
už v ustopadu letošního roku.
Jealná se o plochu o zhruba
2,5 hektarech. středem pro-
stonr povealou aleje, které se
protnou ve tvaru kříže, Pěši
ny olemují nově Wsázené
stromy. celková cena za tuto
investiční akci wjde
na 2,6 milionu korun.

s tinto projektem souvise-

jí ještě dalš1 dva ,,zelené"
projekty, které byly připra,
vovány zhruba ve stejné
době. Už teďvírne, že jsme
na ně získali dotace z ope,
račnrho programu Životlí
prostředí.

Díky tomu budeme moci
zkrášlit novými stromy, keři
a trávou plochy o souhrnné
výměře zhruba 10 hektarů
- jedna je ve směru na staro-
vičky a jedna ve směru
na šakvice.

Jaké nové píiořlty městx
přibyly?

II. P.: v Eustopečíchje ne,
malá poptávka po bytllení
pro seniory, Už při přealávání
nemocnice, BFaj i ,Y rp9e 2015
jsme se dohgdli, že město

převezme část pozemků z uli-
ce žižkova. které nemocnice
nevyužije, Právě tam bychom
chtěli situovat dva domy, kde
by bylo podporované bydlení.
v současné alobě se zpraco,
vává projekt, kompletně při-
pravený by mél být do konce
letošního roku. v jednom do,
mě bude 11 b},tú s pečovatel,
skou službou pro seniory, ce-
1ý objekt bude bezbariérový.
Druhý dům bude zahrnovat
sedm bytů pro rodiny v b}to-
vé nouzi. Díky tomu se poda-
ří vťešit některé situace,
kdy musíme posílat naše
obwatele do azylových domú
v Břeclavi a Brně. Na zmíně,
né ilvě stavby budeme po w-
tvoření projektu usilovát
o zlskání ilotace.*' Ddšltóvou prioŤit'tiť
iA .vkln§torki zé siáróvic ],,u:ii :
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ďó Fimóp*í. Ožúřédiňňí
léty ji řešili naši předchůdci.
Jsou to dva projekty - obce
starovice a městá Hustopečí.
ve starovicích již měli pro-
jekt hotoqý, protože cyklos-
tezka tam má vést většinou
po pozemcích obce.

U nás je to komplikovaněj-
ší, protože v Hu§topečích by-
lo řeba vykupovat pozemky
od soukromých vtastníků
i fiIem. N},ní už je cyklostez,
ka Ý},projektovaná a je podá-
na žádost na stavebnirn úřa,
dě.

Přealpokládáme, že bychom
mohli do začátku nového
roku získat stavební povole-
ní. společně se starovicemi
hotllíme poalat v lednu
přištiho roku žádost o dotaci.

Nová cyklostezka povede
přes írzemí, kde je pťumyslo-
vá zóna a sídlí tam řada vel-
kých íjrem, dvě nové tam své
objekty plánují. Město
na území průmyslové zóny
zakoupilo pozemek, kterým
se oteťela cesta k pokračo-
vání cyklostezky. Na ni na-
váže nová komunikace pře-
depsaná územnim plánem,
zakoněena bude kruho,lr'ým
objezdem na krajské komu-
nikaci IIl425 (směrem
na Velké Němčice).

Tato nová komunikace
částečně odkloní nákladní
dopravu z ulic Hybešova
a Žižkova, ježjsou touto do-
pravou přetíženy.

B. Š.: se Zwšující se do-
pravou nám přibývá také po-
žadavků na vzni} noyých
parkovacích míst. Teďv září
by měl být zpracován generel
dopraw města. Doufáme,
že ten nám naznači, jakým
směrem bychom měli situaci
s dopravou ve městě řešit.
souvisí s tím i budování bez-
bariéro!Ých tras pro imobil-
ní občany,

od letošního řijna do květ-
na příštího roku wbudujeme
již čh/rtou bezbariérovou
ťasu, v současné době při-
prawjeme pátou bezbariéro-

-.'wí:ll ,

Jaká Je v Hustopečích situace
pokud jde o zaměstnanost?

B. š.: v současné době
mnoha íirmám v Hustope-
čích chybí pracovní síly, se-
tkáváme se s tím prakticky
u všech poilniků. Mezi nejpo-
ptávanějši profese patří ty
z oblasti automobilovóho
a strojirenského průmyslu.
ve velké míře jsou to mužské
profese - počínaje svářeči,
konstruktéry až po zámeční,
ky.

Je ve městě nějaký další přo-
blém, o kt€Ém §e domníváte,
že je třeba hovořit?

H. P.: Trápí nás situace
kolem čistírny oalpadních
vod. zhruba před rokem za-
dal VaK Břeclav generel otl-

Nově přibyla místá k parkování
v ullcích vřchlického a Nádražní,
aktuálně je hduiídělníci také
př€d hřištóm v ulici Lipová
a do konce roku 2018 budou
áchytná pařkovlště u vlakového
a autobusového nádlaží, Tento
projektle finální, s p€nězi pomů.
ž€ dotace a čeřstvě je vysoutě-
žený l zhotovitel stavby.
Foto: město Hustopeče/aťchiv

příč republi}ou. Během roku
se zvyšqie účast i na tradič-
nich vinařských akclch, jako
je Duel vin, otevřené sklepy,
Krajem Antlré, §vatomartin-
ské husy - a řadě dalších, to
vše přitahqje stá'le větší počet
turistů. Lidé k nám přijíža!ějí
i za sportol,ními akcemi jako
je například Hustopečské
skákání. Veiice oblíbeným
a hojně navštěvovaným mís-
tem je i zdejší koupaliště,
Příležitosti ke sportov{ání
je u nás dost.

Bllží se Buřákové slavnostl
v Hustopeěích á na obzoíu
je i řada dalších zajímavých
akcí. l{a kteíou z chy§taných
akcí se nejvíc€ těšíte W osob-
ně?

H. P.: Určitě se zúčastní-
me Bučákových sla!írosti.
Já osobně si nenechám spolu
s rodinou ujít sla\.nosti husi,
protožeje to moje oblíbená
komornější akce. Je to akce,
na níž potkávám hoilně hus-
topečských rodáků.

B. Š: Preferuji akci, kte-
rou žačíná advent, rozsvěcí
se vánočni strom a ve stán-
cích voní punč. To je akce
pro Hustopečáky, ve sáncich
b:ý.vajl také lidé z místních
neziskových spolků a různé
skupiny. soutěži se v růz-
ných discipiínách, hod]xotí
se, která skupina má lepši
punč. Tuhle veselou jarma-
reční atmosféru mezi domá-
cíini mám moc rád, začíná j1
obilobí klidu a pohody. (bar)

Takto bude vypadat píostoř víceúčelového kultuřního centía po př€-

budování někdejšího kina v Hltstopečích. vznikn€ zde divad€lní ál
§ elevací, kinosál s kvalitním obřazem a zvukem, komíoftní ázemí
přo účinkuiíGí i návštěvníky, kaváín4 tuřistické informačnícentrum
a píostory přo řaduskupln napříč věkem. Foto:něsto Hustop€če/aíchiv

Exkluzivnívína světa
na jedncm m|'stě

25. 11. 2017 Hustopeče
od 10 00 Hotel Oentro

Á6?oTEc §y*i#'"* !ilIg§J! §
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Předprodej Vstupenek, ]nformaoe I

TlC Hustopeče, Dukelskó nám,23
v síti llcketstream a slv]s ticket
Předprode]: 1 ,200,- Kč
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JaI< se žije v Hustopečích s vínem
Příznivci kvalitního a chutného vína mají v Hustopečích příležitost navštívit během celého rol<u spoustu vinařských akcí

V samém srdci jižní Moraw
tepe město, ve kterém pročis-
títe cévy yýborným vínem
a oblažíte svou duši !"ýhle-
dem z mandloňových sadů
přes vinice až na Pálavu. Po-
kud sále nevíte, o kterém
městě je řeč, udělejte si určitě
výlet do Hustopečí,

Hustopeče byly od 18. do
19. století významným cent-
rem j ihomoravského vinař"
ství, což je sále znát na kul-
turním dění ve městě. snad
není v Hustopečích akce,
na které by chybě1o víno.

v alubnu se bohatá vinař-
ská historie připomíná na tra-
diční soutěžní yýstavě vín
o hustopeóskou pečeť, j iž Hus-
topečím udělila knálovna
Eliška Rejčka.

Přiznivci klasických koštů
se potkáVají nad vinem
a u cimbá,lu každý první květ-
no\lý víkenal na Májové vý-
stavě vín místního svazu za-
hrádkarů.

Jednou z jarnich akci, kde
víno hIaje alůležitou roli, pat-
ří i, rok od roku navštěvova-
nější, Slavnosti manauoní
a vína. Ty se každoročně ko-

nají k příležitosti kveteni
těchto ušlechtilých stromů
koncem března.

vino z r'áZvlu akce najťlete
ve vinných sklepech míst-
ních vinařů.

Hustopečské sklepy z obou
vinařských uliček, vinařská
a Na Hradbách, se kažaloroč-
ně otevíTají veřejnosti také
v průběhu letních prázdnin.

Dústojným zahájením fes-
tivalu Letních otevřených
sklepů, kde návštěyníky zvou
místní vinaři k ochutnání
s!ých s láskou vyráběných
vín, se stal Hustopečský slu-
novrát,

Na sklonku léta se do Hus-
topečí obraci zralry velké čás-
ti velkopavlovické Vinařské
podob]asti, Jedno z noqinač-
nich kol do salonu vin ceské
republiky se koná právě
v Hustopečich a může se
pochlubit přehlidkou oprav-
r]u velkého množství vzorků
z celé podoblasti.

Podzim v Hustopečíchje ví-
nem téměř na§áklý. oblíbený
bouřlivý nápoj , burčák, §e stá-
vá hlavním aktérem Burčá-
kových sla\.ností. víkendová

akce nabitá kulturou, zába-
vou, mázhausy a jedinečnou
atmosférou je vůbec nejvy-
hledávaněj ší akcí v Hustope-
čích.

Mladá, svatomartinská ví-
na dosávají svůj prostor
na tradičních oslavách sva-
tomartinských vín a husí,
kterým pravialelně žehná dru-
žina svatého Martina.

vína z celého světá lze

ochutnat na jednom místě,
v průběhu jediného dne, díky
akci světový duel vín, jež pra-
vide].Ilě, koncem listopadu,
lzavirá ýýčet většich vinař-
ských akcí v Hustopečich.

chcete-li. rozproudit klev,
dát odpočinout mysli i těiu,
potěšit duši a néco zažit,
udělejte si \4ýlet do Hustope-
či.

Pďía otřísálová. produkční svE

. výkopové pláce
o Demo!ice
o konteinery
. Uíkop základových

desek
§nímky z letošníakce O hustopečskou pečeť. Takto každořočně m€zi
§€bou soutěží vína typická přo zdejší íegion. Foto: mě§to Hustop€če/archiv 2x

rlové veselí s dechovou hud,
bou sokolka. Hoaly jsou osla-
vou patrona kostela. Talrže §e
u nás konaly na sv. václava.
Ani letní termín nebyl zvolen
náhodně. Na Křížovém kopci
stojí kaplička sv. Rocha, kte-
ný má svátek 16. sŤpna. Proto
v nealěli chodíme v kTojich
na hodomí mši do kapličky.

Nedělní proExam pokŤa-
čuje pŇvodem od první stár-
kv rra místo.,l'tde navazuje

Hody v Hustopečích bývají veselé azábavné
Hustopečské hoaly se letos

konaly již po sedmé v letním
termínu od 18. do 20. srpna.
Pro členy Hustopečské chasy,
která hody pořádá, začalasá-
rost o ně už v květnu volbou
stárků. Ti mají za úkol zor-
ganizovat chasu, komuniko-
vat s městem, zajistit vína,
nakoupit a aloírluvit veškeré
potřebné záležitosti, aby ho-
dy proběhly hladce a nic ne,
ch{hělo. Předzvěsti hoilů

(.) LlNDEN Firma LINDEN s"r,o,, zabývající se
výrobou plastových doplňků

pro automobi lový průmys l,

hledá do hlavního pracovního poměru

. seřizovaě vstřikovacích lisů,
,ffi . Operátorlka lakovny, d&#*§} . operátorka ruění montáže.ffi

Jedná se o Páci v klidném a ěistém prostředi. ffih
Nabizíme motivační ohodnocení a zajímavé benefity, '€I
Pracoviště Hustopeěe,

Kontakt: 515 151 816,737 207 126,
e-m ai l : zstrou halova@Iinde n-gruppe, cz



je stavěni májek přeil domy
čt},ř stárek. Májky a máju klu-
ci kácí a dovážejí vždy v úte-
rý v takzvaném předhodov-
ním qýdnu. Během tři dnů mu-
sí stromy opracovat a na-
chystat na stavění,

P]ogíam hodú bývá pestrý
v pátek odpoledne bývá

na programu ruČní stavění
m4je na ulici Herbenova, To,
mu přeilchází přeneseni máje
na misto a jeji zdobeni kre-
poqými růžemi. Po ZiliáŤném
postavení následuje beseda
u cimbálu. Muziku letos ob-
starala cimbálová muzika
cM Lašár. v sobotu ráno se
všichni ve slar.nostních kro-
jích wdáváme od pr\rylí st,ár-
ky k paní staro§tce s prosbou
o povolení hoalú. Ta naštěstí
neviděla žádný důvod, proč by
hody nemohly proběhnout,
a s konánim hodů souilasila.
Následovalo zvaní po městě
za doprovodu dechové hudby
Palavan}a. večer !,rŤuklo ho-

zhodů v Hustopečích. Foto: Magda Hájková2x

28,9,2ov u 93o h. - suatováclav§ká mš€ svatá - do§pělá chasa od loku 2011
navštěVuje mši svatou V den svátku patťona hustopečského kostela.
L 10. 20u v 93o h. - svatováclavské dě,tské hody - V neděli l, řijna se dětizúčastní
v 930 hodin mšé svaté v kostele sv. Václava a odpoledne prúvodem přijdou do §ílu spo-
lečenského domu, kdeje přisólech á zavádce dopťovodídechová hudba, srdečně zvene
domácí i přespolní krojované děti.
5. L 2018 ve 20,q) h. - xlx, kíoiový plé§ _ předtančení be§edou, hraje dechová hldba.
7. L 2ol8 ve l43) h. - 7. dětský kťoiový ples - předtančení besedou, dechová hudba,

zdřoi! Mpi//Www.hu§topecskacha§a.cy'kalendař{kci/

óápói"aiiláiá.ňi" ;iřň;
rodiče, pro děti a s již tradič-
ní zavádkou. večerní zábava
je uvolněnější než ta sobotni.
Protože děvčata jsou už v ša"
tech, jezdí méně přespolních,
Je taková méně oficiální.
o tom svědčí i sóla šufán-
kové a hubičkové. Po půlnoci
je to ještě zajímavější. Po-
stupně jsou vyhlašována só-
]a: bosky, bez košile, v tren"
kách a naruby (děvčata oble-
čou kroj s..ých tanečníků a pá-
nové dámské šaty). celou ne-
děli nám hrála dechová hud"
ba Podlužanka, ktergu jsme
sólem naruby také pobavili.

Letos nás ještě čekají dět_
ské hody 1. října a 5. ledna kŤo-
jový ples. chasa se účastníbo-
žího těla, svatováclavské mše,
Mikulášského jarmarku, ve-
de kroužek pro děti KT4icá-
rek. I když je teprve září,
určitě se už všichni těšíme
na další hoaly, které každo-
ročně přopukají třetí víkend
v srpnu. Magdaléna Dybová

(0 prodáváme zájezdy renomovaných cestovních
kanceláří s garancí stejné ceny ivýhod

a+ zajistíme pobytovou rekreaciV tuzemsku
i zahraničí dle požadavku zákazníka

se na jednodenní zájezdy
do madbrských termálních lázní

průVodcovské služby
Vstupenky i zájezdy na kultuřní akce

Ilu§topeče, Brněnská 35
tel, 519 412 928, 604 2a8 600
cestoyniagentuía@cenřum.cz
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l(lubu seniorů v Hustopečích se postupně daří prolamovat bariéry mezi lidmi. Jeho akcí se zúčastňuje stále více seniorů

občané v seniorském věku
v Hustopečích se mohou
zapojit do tlčasti v několika
organizacích, ať už je to Klub
historie a vla§tivědy Husto-
pečska, či svaz tělesně posti-
žených, nebo Muzejní spolek.
Jsou to seskupení se stano-
veným zaměřenín činnosti,
ale §enioři potřebují i něco ji-
ného, například relaxační
či společenské aktivity. Klub
historie a vlastivědy se orien-
tuje na vzdělávací a poznáva-
cí činnost formou přednášek,
zďezdů či Wcházek. Proto
jsme se rozhodli rozšťit sta-
now klubu o další aktivity,
abychom mohli níže uvedené
aktivity zastřešit. To mělo
i vliv na příliv záemců
o členství.

PrVní vlaštovkou byl vznik
táborů pro dříve narozené,
dnes známých pod názvem
Na stará kolena. První vátra-
vý rok ze sřany zájemců uká-
zal krok správným směrem
- další roky přibyly desitky
dalšich ábornftů nejen
z mě§ta a blízkého okolí, ale
i z různých koutů republiky.
Potkali se zde a spřátelili i ti,
kteří se znali mnoho let, ale ni-
kdy by se vž4iemně neoslovi-
Ii.

Je hezké slyšet, když se
po roce na tábor IŤací a už se
ptaji, zda pojede i někdo
z přespolních, se kterými se
setkaji právé zde. zaělnafi
jsme v pojetí aadičních dět-
ských táboŇ s Lábornichimi
dovednostrni, stezkou odvahy
a jin:ými s tím, že se zapojí ti,
co budou chtít. zapojili se

spekí]um aktivit seniod v Hustopečíchje velice pesté. od spo}iovních, tanečních až po §polečné výlety, Foto: Klub histoíie a vlastivědy/aťchiv 4x

zvat též pohybové trénování
paměti. A když připomenu,
že nejstarši tanečnici bude
za rok osmdesát, tak klobouk
dolů. Každý týden dvě hodiny
v tanečním reji s návštěvou
country bálů v šťokém okolí,
setkání s dalšími skupinami,
které ukazlúí pro nás nové
tance a ná8 vítají jako staIé
známé, :e inspirující pro alal-
ší \:dou dřin:

Hry sé 
"oprašují" 

nejen
na tábo]ech

Na áborech se hraje spous_
ta her, které na konci léta
skonči ve skřlni a za rok se
pravidla i zapomenou. Navic
některé se za tímto účelem
musely pořídit a není škoda
je nechat zahálet? s tím by se
mělo něco alělat. A tak v zá-
věsu za tánci vzniklo herní od-
poledne.

za pěkného počasi venku,
nepřízeň počasí vťeší jtdel-
na penzionu. většina zíjem-
ců přichazí pravidelně, ně-
kteří občas nebo jenjednou.

Ne každý dokáže před ostat-
nirni soutěžit nebo dokonce
prohrát, a proto veškerá her-
ní činnost je pojata v hrrmor-
ném duchu. Dvouhodinové
setkání oal podzimu do léta na-
bízí hry v místnosti s pomůc-
kami či bez pomůcek, nělderé
okořeněné právě o prvky tré-
nování paměti, méně zniámé
společenské híy a jiné. ven-
ku jsou víi4ny hry typu
mólkky, kubb, kroket, ale jsme
ochotŇ zajet si mimo město
zahrát ťeba discgolf.

občanů v seniorském věku
je ve městě pěkných páŤ sto-
vek, mnozi z nich však zústá-
vají ve §vých domovech a ne-
chce se jim za těmito aktivi"
tami, jiní si wjdou jen s ka-
írarádkou na wcházku, dátší
zatím nenašli odvahu přijit
pro ně mezi cizl lidi a ještě se
předváalět. Tuto bariéru se
krůček po knlčku tlaří proia-
movat zejména přes ty jejich
kanaŤády, a to vítáme.

Dušan ftid.k

od počát}u vŠichni, těm, co
oáleli, pomobla síla kolekti
vu. Další rok už jsme začali
přemýšlet o tematickém za-
měřeni. Táborníci se pak
mohli těšit na ,,Na staŤá ko-
lena do světa", ,,Na stará ko-
Iena na lovu bobříků",
,,Na stará kolena v pohybu",
,,Na stará kolena na Aljaš-
ku", ,,Na stará kolena ve víru
tradic" a letošní ,,Čarování

s klubíčky pohádkové babič-
ky". Komenář jistě netřeba
dodávat.

§enioři tančícountry
A právě z účastníků první-

ho tábora vyšel no\Ý nápad
, připravit předtančeni z na-
učených country tanců
na hustopečský country bá1.
Ale tíín to neskončilo. skupi
na se scházi,již tři roky, pro-

šli výcvikem s téměř čtťiceti
tanci různých country stylů,
a alokonce jeden turnus ábo-
ra je zaměřen na taneční pro-
gram. zvládnout t}to tance
není r,ůbec jednoduchó.
obsahují různé íi8ury a prv-
ky, které nejsou u béžných
tanců obwklé, a tak hlava mu-
sí mít stále na pozořu, aby no-
hy, popřípadě ruce, dělaly to,
co maji. Mohli bychom to na-



V l<nihovně v Hustopečích se stáIe něco děje
Hustopečskou knihovnu navštěvují čtenáři všeho věl<u. lt.aždý z nich si může z její bohaté nabídky vybrat to, co je1 zalhá

Městská knihovna v Husto-
pečích je součástí centra vol-
ného času Hustopeče, které
je příspěvkovou organizací
města. Knihovna posk},tu-
je celoročně bohaqý program
aktivit pro širokou veřejnost.
Z její nabídky si může vy-
brat kažalý, neboť myslí
na všechny věkové kategorie.
s knihovnou lze žit od mala až
do senlorskeno veku, ze ma-
me pro každého něco, přibli-
žujeme v dalších řádcích.

Maminkám s dětmi pomáhá
Mateř§ké centrum cipísek

Pro ty nejmenší je Zde
k dispozici Mateřské cent-
rum cipisek, kde si dětl mo-
hou zařádit v pěkně vybave-
né herně. v letošním školnim
roce pro ně připravlúeme
od října každé pondělí cviče-
ní maminek s dětmi a každý
čtvrtek výtvarnou činnost.
Při cestě Z cipíska se mohou
maminky s dětmi zastavit
v knihovně a vybrat nějaké
pěkné leporelo, nejvíc jsou
v oblibě ta zvuková.

Na besedu chodíděti
ze školky i ze základníškoly

Když děti Začnou navště-
vovat mateřskou školu,
do knihovny zavítaj1 s paní
učitelkou ať už pro kniiu
k předčitaní ve školce, nebo
na některou z besed. Děti se
zde Seznamuji s knihovnou,
jejím uspořádáním a tím,
co všechno zde najdou. Na-
bídka besed pro školy je šilo-
ká, IZe ji nalézt na našich
Webových stránlúch. velké
oblibě §e těší třeba besedy
,,Už vím, co si přečtu", kde dě-
tem dopoťučujeme, které kni-
hy by se jim mohly líbit, nebo
ťeba povldáni ,,Pověsti na-
šeho regionu".

Na základě besed se nám žá-

Snímky z akcí městské knihovnyv Hustopečích. Foto|Městská knihovna Hustopeče/ařchiv 4x

lace. I pro ně máme nabidku.
Kromě půjčování mohou na-
vštěvovat virtuálni univer-
zitu třetího věku, kterou
pro ně zprostředkováváme
a v současné době ji navště-
vuje okolo 25 uchaz ečů. odřú-
na nás čeká další semestr,
jehož tématem bude ,,Lidské
zfuav1". v letošním roce pro-
běhl také kurz Trénování pa-
měti.

Akce pro veřejnost
Šřoká veřejnost může na-

vštěvovat výstavy, které kaž-
dý měsic instal{ieme ve ves-
tibulu knihovny a posk}tuje-
me zde prostor převážně ama"
térshíryn umělcům. Dale kaž-
dý měsíc lze Zajít na zajíma-
vou přednášku. Fandové lite-
ratury se jednou za dva mě-
síce mohou setkat v naší Li-
terární kavárně s někter]í,n z
jim známých či méně zná-
mých autorů. v nealávno uply-
nulé době u nás hostovali např.
FYantišek Niedl, Alena Morn"
štajnová, Alena Jakoubková a

Ř9en:

2.-8,10,

4.-30,10,

2,a4.10.

5, 10, VV,00 h

Ll§topad:
1.-27.1l

L-27.n.

2,11,Vló.30 h

14. 1L v t6,00 h

Prosin€ci
6. -21.72.

13, 12. V 15,00 h

Týden knihoven - 2l. ročník(amnestie upomínek)

Výstava šperků Denisy Rylichové a obra2ú l\4aťie Fialové

ve vestibulu knifiovny

Družinové setkání se Čtyřlístkem

Předniiška Vlastimila Vondrušky

,,oldřich zchlumu - histoťickýíomán a skutečnosť'

JtJ Dr, Liboť Buťeš: Čtenáři světa

výstava fotogřaíichých momentek z celého světa,
vekteťém sé čte a čte - vestibul knihovny

Prodejní výstava tašek Jitky schubedové

přednáška ž oboru astronomie ,,Hledání druhé země"

Mgr, Lenkazychová-učebna knihovny

Liteťární kavárna - knihovfla - Zdeněk Grmolec

Výstavakalendářů Evy Řehořové - vestibul knihovny

vánočnídilna
zdíoi: httpi//ccv.volry-ca§.cy'



ci do knihovny vraceji a po-
žadují tituly, které je při ná-
vštěvě Zaujaly.

cestu k nám_najdou i teenageři
a studenti vs

zvláštní čtenářskou péči je
třeba věnovat teenagerům, ale
i těm máme co nabidnout, Na-
kupujeme pro ně Současnou
fantasy literatwu, dobro,
družné romány, romány pro
dívky a jiné. I když sl někteří
myslí, že knihovna jde mimo
ně, stejně si k nám pak při
jdou pro doporučenou četbu
do školy, mnozi pak i pro ně-
co k oddechu.

A když přejdou na vyso-
kou školu, jsou nejširší sku"
pinou, která využívá naši me-

Zikniho\Tí výpůjční sluzby.
V rámci této služby objedná-
váme k r,lpůj čení tituly, kte-
ré naše knihovna nemá
ve svém fondu. v loňském ro-
ce jsme například \Třídili
kolem 200 požaďavků Mvs.

Na své si přiidou i čtenáří
§tředniho věku

ve sťedním věku by se zdá-
lo, že moc času na čtení neni,
ale ti, co jsou zlryklí knihov-
nu navštěvovat od malička. si
chodi vypůjčovat i v tomto ži-
votním úseku a nemohou bez

knihy být. Knihovna v Hus-
topečích jim má opravdu co
posk}tnout. snažime se na-
kupovat novinky a \Thovíme
i většině požadavků od čte"
nářú.

Pro seniory máme virtuální
univeízitu třetího věku

Rozsáhlou skupinou oby-
vatel Využívajícich služeb
knihovny, je seniorská popu-

Jlnl. 1v Duqoucnu se clenar_
štínadšenci mohoutěšitna za-
jímavé tváře.

Na své si v knihol,ně při-
jdou i zájemci o rukodělnou
činnost. Již druhýT n rokem
bude od října pokračovat kurz
háčkování, chybět nebude ani
předvánoční dílnička či mi-
nikurz korálkováni a alrátko-
vání.

Městská kniho\.Tra Husto"
peče nabízí širokou škálu ak-
cí, ale nelze zapomínat na to,
že hlavnim posláním knihov-
ny vžily bylo aje poskytování
víTůjčních služeb.

A Ze l lylo sluzUy v rluslo-
pečích zvládají na jedničku,
o tom svědčí stáde narůstající
počet čtenářů, nejen husto-
pečských, ale i z okolních ob,
cí, a také oceněni, kterého se
nám za loňský rok dostalo,
V prosinci jsme se v Morav-
§ké zemské knihovně v Brně
Zúčastni]i slavnostního se-
tkáni profesionálních kniho-
ven, na kterém jsme převzali
ocenění knihovny Za okres
Břeclav. Rovněž jsme byli vy-
hlášeni nejlepší knihovnou
Jihomoravského klaje za rok
2016, což nás velmi potěši]o.

r aKuVyUll }rULcsuJrururr vy,
sledků bychom jen stěží
do§áhli bez příznivé finanční
podpory města.

Díky ni můžeme našim ná-
vštěvníkům nabídnout jak
spoustu novinek Z knižního
trhu, tak 1 řadu setkání se za-
jima!:ými osobnostmi na na-
šich akcích. Za to patři před-
Stavitelům města veliký dík,
neboť kultura je odrazem vy-
spělosti společnosti. Budeme
i nadále.usilovat o to, aby
u nás lidé nacházeli nejen
knihy, ale i duševni klid a po-
hodu. Jitka Hoťáková

r prodei pivo i v PII lohvfth (l l)
t itudenó ku.hyně
! §Uvenýřy, ló*y, §klenice
r pořúdóní oslov, ptezenlotí,

íilemních setkóní
r lelní rohlridko

lNžÉRcÉ



Městské mu zeum a galerie
Hustopeče mají lál<avý prog yam
Z akcí si vyberou jak milovníci krojů či válečné historie, tak i obdivovatelé Muchových kreseb

Pohled na dvoínítřaki íenesaněního domu u synků - sídla Městského
mrzea agaleřie Hustopeče. Foto: stanislav Valnoha

Pohlednice c. k,99, pěšího pluku
ve znojmě, přezdívaíého kvůli
barvě výložek,,Žlutíčerti".
Foto: íVlě§t5ké muzeum a galeťie

Hustopeče/archiv

částí stalé expozice ,,Husto-
pečské trhy" a která bude po-
prvé představena účastní-
kům již zmiňovaného semi-
náře. Autorv rekonstn-rkce
jsou Yveta PěEásková'(odév-
ní souóásti), Hana Šťouračo-
vá (ženský krajkoqý čepec-
krepina) a vladimír Bábor
(obuv).

Akc€ k tematice
osvobození 1945

Do konce roku budou pro-
bíhat další práce na nové stá-
1é expozici,,osvobozeni 1945".
Jádlem výstavy jsou milita,
ria, která muzeu daroval Jo,
sefBabáček Z Morkůvek.

Autorem koncepce je
Ing. arch, Jiří Šťasta a dopro-
vodný dokument natáči reži-
sér Roman Zmrzlý.

Expozice zde bude umístě-
na i vzhledem ke skutečnosti,
že se v Hustopečích nacházi
druhý největší hřbitov Rudé
armády na jižní Moravě,
na němž spočívají ostatky
rudoarmějců, kteří padli
na katastru 55 obc1 Husto-
pečska a Mikulovska.

Počítá se s tím, že ke slav-
nostnímu otevření dojde
16. dubna 2018, kdy se připo-
míná 73. výročí osvobozen1
Hustopečí.

v píosinci se těšte na bazař.
v plánuje stálá expozice křeseb
Alfonse Muchy

Ve dnech 1. a 2. prosince se
za vydatné spolupráce Mu-
zejního spolku Hustopeče
uskuteční vánoční muzejní
bazaI a 7. prosince proběhne
přednáška PhDr. PavIa Kli
meše s lehce provokativnim
názvem Mucha konečně
v Hustopečích!

v lriolnlm roo. Dr, Bllnilď

stavební 6rma Js-abacu5 s.r,o.,
HaVlíčkova 61 3/32, Hustopeče

PŘUME lHNED DO PRACOVNÍHO POMĚRU, MOŽNO l OSVČ

zroruíx r stnotruír r žrlrzÁŘ
pro stavby v okrese Břeclav, Hodonín, Brno
DoPrava do zaměrtnání zarištěna od domu fr]€mním automobilem,

platební podmínky dle dohody a kvalifrkace.

T1,1[|iMa]]|-AS CZ sto
F'OsódLJ . ajtíO].]í Ol r]í,ll<i_] . ii!.J\/b!

§ xatepiování fasád a revítalixarle
Š strojní orrrítky
§ e-shop
§ odborný stavební douor
§ stavby a rekonstrukce

autorizovaný technik
mobil: +420 776 555 515

t€l.: +420 5194l3 526

e-mail: info@theímofas.a



oděv hu§topečských měšťanů z let 1830-1850, Foto: NinaVeselá

Alfons Mucha: Podílnílist dřuž-
stva Národního domu v Husto-
pečích. Foto: Městské muzeum a ga-
lerie Hustopeče/ařchiv

Expozice,,osvobození 1945".
cást studie Ing. aích. Jiřiho
sťasty, Foto: Inq. arch, Jiří Šťasta

její ani obecné téma lidového
kdturniho dědictví, které se,
hrává stale významnější roli
ve stále uniformnějším světě.

Jde o to, aby se směřovalo
k respektu, ne aby se hodnoty
původní kultury staly jen zbo-
žím k ukrácení času, k zába-
vě a zisku.

v tomto roce proběhla od-
borná rekonstrukce oděl,rl
hustopečských měšťanů z let
1830-1850, která se stala sou"

názvem Mucha konečně
v Hustopečích!

v letošním roce Dr, Klimeš
zhotovil faksimile kresby
Podilního listu dŤužstva Ná-
rodního domu v Hustopečích,
kterou A]fons Mucha vytvo-
řil v roce 1906.

Jde vlastně o přípravu
na budoucí stálou expozici
kreseb, které Alfons Mucha
zhotovi].pro tiskoviny,jež v le-
tech 188}1913 vydáva1 v Hus-
topečích jeho švagr Filip Ku-
ber.

Muzeum a galeíie připravují
muzejní kavárnU

vedle Muchovy expozice
počitá muzeum v blízké bu-
doucnosti i s wbudováním
muzejni kavárny, která bude
vycházet z podoby pnmich ka_
váren ve městě, jež se zde
etablovaly v dřuhé polovině
19. století, kdy v Hustopečích
sítuil jeden z největších poli-
tických okrcsů rakouského
soustátí. soňa Nezhodoýá

Pro nadcházející podzimní
a zimní sezonu připravily
Městském muzeum a galerie
Hustopeče bohatý program
pro veřejnost.

V současné době je zde vý-
stava v]ýtvarniků Z družební-
ho města Benátky nad JiZe-
rou. v říjnu se zde bude ko-
nat ,\.ýstava bratlslavské ma"
lířky, ilustrátořky a graflčky
Ivici Křošlákové, v listopadu
se uskuteční tradiční výstava
Hustopečské v]ýtvarné skupi-
ny A]fons (která si v tomto
roce připominá 10. \úročí
svého Založení) a v prosinci
následuje rovněž tradiční
prezentace Fotoklubu Husto-
peČe.

Akce k připomínce 10o. výročí
přvní §větové válkJí

Protože v poslednich
čtyřech letech si připomíná,
me sté výročí první světové
války, proběhne i 1etos v řij-

nu přeilnáška - tentokrát
na téma qýchodni fronty a bo-
jového angažrná mužů z Hus-
topečska, z nichž většina pat-
řila k 99, pěšímu pluku ve Zno-
jmě.

Poté se ve spolupráci
s Muzejním spolkem Husto-
peče uskuteční zájezd na mís-
ta bojů a pohřebišť v Malo_
polsku (například na pevnost
Přemyšl), v Haliči a na voly-
nl.

seminář o kíojích přiláká
odborníky i polčené laiky

V listopadu proběhne již
sedmý ročník semináře ,,Re-
konstrukce slarmostního kro-
je a možnosti její aplikace
v praxi".

Tohoto semináře se účast,
ní odborníci, Zástupci náro-
dopisných souborů i poučení
laici, kteří se sice prioritně za-
b:ívají témátem badičního li-
dového oděvu, ale neopomi-

0perátor technologií pro tepelné zpracování
Požaduiene! v.dělání:

l základníuživatelská obsluha pc Néiléh.

Yil,nTnr.**".,* iil,ť:!!3,xŤf;;.'""*

:ii:::l:n"lť;9u"*'" PlijdtepracoYatdOmodeřní
lniáňiř,iĚi"iř]ur,,arr^ri nadnárodníspolečnosti,

' 
;ii;ň;;p;-d,-i.;;;'ň;;k do poctiyého oboru se staletou

) ;ó;ko;k;i;-- 
***^ 

histořii a skYělou perspektitou!
} práce v neořetržitém orovozu il€jsm€ montovna přesunuiící

il2hodinoié směny) ' §e po Evropě za leYnou
nracovní silou! Nabizim€}labizím€l átraktivni mzdové podminky!

) práci,ve stabilní mezinárodní íěším€senavá§!' '
společnosti

) odoovídaiící olatové ohodnocení ... .
i3l[iY:íi§iílxi..'if,.fi",*.f 

eniMísto.práce,

(sň,ň;ti.ňč,iiňói,],;'".;ň;oěvek Nádřažní4l,
ň ióňz'|]'ni n'.!bo ži6iňi';óiŘió;i' Husiopeče u Brna
ziviiániitravóvánij 

-- "--- ' (aíeálsignum)

Kontaktl Michal Žúrek,Ie1.727 9L3 o83,
e.mail: michal.zuřek@schmolz-bickenbach.cz
www.schmolz-bickenbach.cz

. terasové a lasédní Vruty RAPl-TÉc"
r nerezové Vruty
. stavební a tesal§ké kováni
. kotevní technika Toxó
. chemické kotvy RAPl_TĚc'!
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