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MODERNIZACE SPOLEČENSKÉHO 
DOMU ZÍSKALA KONKRÉTNÍ PODOBU

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE JAK HO 
NEZNÁTE

DĚTI ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ 
ŠKOLY TANČILY MAMINKÁM

KOLO PRO ŽIVOT: ZÁBAVA PRO 
CYKLISTY BEZ ROZDÍLU VĚKU

LEGATA JSOU MISTŘI. STARŠÍ ŽÁCI 
VYHRÁLI LIGU

ROČNÍK 2018 . ČÍSLO 6
ZDARMA



NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
17.00 - 00.00  Noční otevřené sklepy 
   ulice Vinařská a Na Hradbách  
17.00 - 00.00  Opékání špekáčků 
   v ulici Vinařská a Na Hradbách

18.00   Klání vinařů z obou uliček, poté 
 k poslechu zahraje kapela  Pool Litters
 (Náměstíčko na ulici Vinařská) 
 a harmonikářka Tereza Škrháková 
 (ulice Na Hradbách)
19.00   Zábava pro hodné děti a zlobivé dospělé
 Rituály slunovratu ve hře doprovázené
 magickými bytostmi.

hustopece.cz
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Vstupné 200 Kč. Změna programu vyhrazena.
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NA UVÍTANOU

• sklenička svatojánského vína • katalog

 • degustační vzorky ve sklepech • špekáček
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Vážení spoluobčané,
měsíc květen přinesl letní teploty a občasný déšť, 
který alespoň trochu zmírnil dlouhodobý nedostatek 
dešťových srážek. Ovocné stromy hezky odkvetly 
a slibují po několika letech konečně úrodu. Příroda 
je ale nevyzpytatelná, tak můžeme jenom doufat 
a věřit, že to tak skutečně bude.
V  květnu nás navštívil ministr dopravy, zástupci 
JMK a Ředitelství silnic a dálnic. Hlavním tématem 
byla výstavba nové protihlukové stěny, která se 
má budovat v  roce 2019. V  polovině měsíce začal 
u dálnice geofyzikální průzkum, který skončí 
v  polovině června, následovat bude vyhodnocení 
a o prázdninách naváže další průzkum. Nová 
dálniční stěna totiž bude založena na pilotech, proto 
je důležité, aby projektanti měli přesné informace 
o všech dutinách v blízkosti dálniční stěny.
Na dopravním hřišti proběhlo již tradičně oblastní 
kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. 5. června 
budou Hustopeče poprvé pořadateli krajského 
kola této významné soutěže. Poprvé se také konal 
na stadionu turnaj malých fotbalistů U8 s mezinárodní účastí. Vyšlo počasí a prostor stadionu se celý 
den hemžil desítkami malých sportovců se svými rodiči a trenéry. Letošní Májová výstava vín se konala 
v prostorech Hotelu Amande a i přes mnoho dalších kulturních akcí pořádaných v okolí, měla slušnou účast 
a výbornou organizaci.
Již počtvrté se konal Den otevřených dveří na Městském úřadě Hustopeče. Každé dva roky se mohou děti 
i dospělí seznámit s fungováním státní správy a samosprávy. Kromě návštěvníků z Hustopečí jsme mohli 
přivítat např. děti z Klobouků u Brna, Velkých Němčic, Dolních Věstonic a dospělé z různých koutů naší 
vlasti. Soudě podle reakcí návštěvníků se akce setkala s velmi kladným ohlasem.
Koncem měsíce jsem se zúčastnila oficiálního rozloučení pana Bruno Wamsera s bývalými i současnými 
zaměstnanci a lékaři Domu zdraví. Po více jak dvaceti letech svoje aktivity v Hustopečích z důvodu věku 
opouští. Všem nám představil zástupce nového majitele Domu zdraví, firmu Dr. Max. Pro účely sociálních 
služeb v Hustopečích mi předal dárkový poukaz v hodnotě 50 tisíc korun, za což mu z celého srdce děkuji 
a přeji mu hodně zdraví a klidnější a spokojený život v rodném Bavorsku.
Ve městě dále pokračují rozdělané investiční akce. Po dokončovacích pracích na parkovišti u „veteriny“ se 
začne budovat parkoviště na ul. Bratislavská. Důležitým momentem bude zatrubnění asi 40 m Štinkovky, 
čímž se značně rozšíří kapacita nového parkoviště. Získali jsme dotaci na cyklostezku, která bude navazovat 
na cyklostezku ze Starovic a skončí u ZŠ Komenského. Část by se měla budovat už v tomto roce, většina v roce 
2019. Nyní se projektuje pokračování trasy směrem k ZŠ Nádražní.

Vážení spoluobčané,
na co se můžeme těšit v  měsíci červnu? Jistě na některý z  koncertů festivalu Concentus Moraviae, 
Hustopečský slunovrat s  vínem, na který hned druhý den navazuje cyklistické putování Krajem André 
a folklorní odpoledne s názvem Letní notování. Především senioři si nenechají ujít Den sociálních služeb 
a milovníci rychlých kol zase tradiční Agrotec Petronas Syntium Rally. Na samém konci měsíce se můžeme 
potkat na výstavě uspořádané ke stému výročí vzniku Československé republiky a se školním rokem se 
rozloučíme tradičně u táboráku.

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
Radní se sešli v  úterý 24. dubna 2018 na 91. 
schůzi Rady města Hustopeče.

Silnice mezi ulicemi Brněnská – Šafaříkova 
bude slepá

Spojovací komunikaci mezi ulicemi Brněn-
skou a Šafaříkovou používají na zkrácení cesty 
převážně chodci a cyklisté. Navíc ji využí-
vají obyvatelé domů, kteří z ní mají vchod 
do domu, garáže nebo zahrady. Po úpravě 
vozovky a nainstalování veřejného osvětle-
ní se silnice stala atraktivní pro hustopečské 
i mimohustopečské řidiče motorových vozidel. 
Ti zde jezdí i přes zákaz vjezdu motorových 
vozidel. „Komunikace byla už při opravě pláno-
vaná jako cyklotrasa, případně trasa pro pěší. 
Bude označena jako slepá ulice. Do uvedené 
lokality budou moci vozidla vjíždět pouze ze 
strany od ulice Šafaříkova. Pro ostatní provoz 

bude ulice uzavřena pomocí městského mobi-
liáře, který bude instalován začátkem května,“ 
uvedla starostka Hana Potměšilová. 

U Lipovky mohou parkovat jen návštěvníci 
hřiště

Hřiště na ulici Lipová patří mezi nejoblí-
benější místa pro děti ve městě. V  září vznik-
lo u hřiště šest podélných parkovacích míst. 
Bohužel tuto plochu často využívají nejen 
návštěvníci hřiště, ale parkují zde dodávky 
nebo autobusy, které svou tíhou vybudova-
ná místa ničí. „Rozhodli jsme se tedy označit 
místa tak, aby bylo jasné, pro koho jsou urče-
na: Vyhrazena pro návštěvníky dopravního 
hřiště,“ sdělil místostarosta Bořivoj Švásta. 

Hustopeče budou součástí aplikace Turista 
v mobilu 

Turista v mobilu je aplikace, která pomáhá 
s plánováním výletů a návštěv zajímavých míst 
České republiky. Díky jejímu stažení budete 
mít přehled o nejzajímavějších místech, které 
se nachází ve vámi vybrané lokalitě. V součas-
nosti obsahuje přes 4,5 milionu turistických 
tras a seznam kulturních akcí. „Aplikace má 
podle nás přínos pro místní i turisty, proto 
jsme schválili nákup aplikace a brzy mezi výle-
ty najdete i Hustopečsko,“ řekla Potměšilová. 

Změnil se ceník Městských služeb
Radní schválili aktualizovaný ceník prací 

Městských služeb na rok 2018. Nový ceník 
naleznete na webových stránkách města nebo 
v areálu Městských služeb. 

-ves-

Z MĚSTA

Radní se sešli na své 94. schůzi v úterý
15. května.

Žádost o dotaci na cyklostezku byla úspěšná
Vedení města podalo v lednu žádost o dota-

ci na výstavbu cyklostezky, která se napojí na 
tu ze Starovic.   Oba projekty peníze ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury získaly. 
V Hustopečích se naváže na starovickou cyklo-
stezku v ulici Žižkova, pokračovat se bude 
přes Tábory až k  základní škole Komenského. 
„Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti dětí 
a vůbec všech lidí na kole. Nyní se již projektu-
je prodloužení až k  základní škole Nádražní,“ 
upřesnil místostarosta Bořivoj Švásta.   Radní 
města nyní schválili výběrové řízení na zhotovi-
tele cyklostezky. Stavba počítá s náklady okolo 
12 milionů korun, téměř 6,5 milionů pokryjí 
peníze z fondu. Samotná realizace investice by 
měla začít v srpnu 2018 a dokončena v červnu 
2019. 

Pastelku čeká poslední etapa rekonstrukce
Soutěží se stavební práce v mateřské škole 

Pastelka.  „Tady se jedná již o třetí, poslední 
etapu rekonstrukce, která řeší sklady, kancelá-
ře a kuchyni. Třídy a sociální zázemí pro děti, 
které byly prioritou, obsahovaly již první dvě 
části,“ doplnil Švásta. 

Rekonstrukce odpadů a sociálek na 
Nádražce se odsouvá

Radní posunuli plánovanou rekonstrukci 
odpadů a sociálního zařízení v  základní škole 
Nádražní.  „Po soutěži dodavatele se celkové 
náklady zvedly o jednu čtvrtinu," zdůvodnil 
odložení stavby Švásta. 

Na ulici Javorová se opraví chodníky
Zaměstnanci městských služeb opra-

ví chodníky v  ulici Javorová. „Chceme, aby 
chodníky byly pro lidi bezpečné. Dojde proto 
k  předláždění porušených míst,“ upřesnila 
starostka Hana Potměšilová. 

Dojde k posouzení vhodnosti obytné zóny
Projektová dokumentace posoudí čtyři 

lokality z  hlediska dopravy. „Schválili jsme 
smlouvu o dílo s odbornou fi rmou, která zhod-
notí lokality z pohledu vhodnosti obytné zóny 
nebo zóny 30 a navrhne potřebná technická 
řešení. Týká se to lokalit Záhumenice, Vyhlíd-
ka, ulic Okružní a Kurdějovská, část Jiráskovy 
a ulice Na Hradbách,“ upřesnila Potměšilová. 

Ulice Brněnská, Kollárova a Jirásková budou 
propojeny

Dojde k  propojení ulic Brněnská, Kollá-
rova a Jiráskova. Radní podpořili smlouvu na 
vypracování projektové dokumentace, která se 
zde bude zabývat chodníky, parkovacími místy 
případně dalšími potřebnými úpravami. 

Sportovní komise vypracuje plán rozvoje 
sportu

Podle novely zákona o podpoře spor-
tu musí všechny české obce zpracovat plán 
rozvoje sportu pro svoje území. Vedení města 
pověřilo tímto úkolem členy sportovní komise. 
Dokument bude jedním z  kritérií při posuzo-
vání žádostí o podporu aktivit z nejrůznějších 
fondů a dotací. 

Hledá se vedoucí nové organizační složky
Radní vyhlásili výběrové řízení na 

funkci vedoucí nové organizační složky 

města – Penzion a pečovatelská služba Husto-
peče. Zřízení složky podpořili zastupitelé na 
svém posledním dubnovém zasedání. Podrob-
né informace a podmínky pro uchazeče jsou 
zveřejněny mimo jiné na webových stránkách 
města, přihlášky budou přijímány do 1. 6. do 
14.00 hodin na podatelně městského úřadu. 

Konkurz na ředitele MŠ U Rybiček byl 
vypsán znovu

Výběrové řízení na ředitele mateřské školy 
U Rybiček bylo zrušeno. „Přihlásil se pouze 
jeden uchazeč, který ale nesplňoval podmín-
ky řízení. Proto jsme ho zrušili a potvrdili nové 
vypsání,“ informovala Potměšilová. 

Rozšiřuje se kapacita urnového háje
Nová hrobová místa v  urnovém háji se již 

budují. „Protože už zde nestačí kapacita, rozši-
řujeme ji. Poptávali jsme dodavatele a nejlev-
nější nabídka došla za 6  500 korun za jedno 
místo. To bude současně nová cena za nájem 
na dobu deseti let,“ zdůvodnila cenu Potměš-
ilová. 

-hrad-
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V urnovém háji se budují nová místa.
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Z jednání zastupitelstva
Ve čtvrtek 26. dubna se konalo XXIX. zasedá-
ní zastupitelstva města Hustopeče.

Penzion a Pečovatelská služba budou 
organizační složkou města

Město Hustopeče je zřizovatelem Pečova-
telské služby a Penzionu pro seniory. Od roku 
2012 se o provoz stará Sociální odbor Měst-
ského úřadu Hustopeče. Během let došlo 
k výraznému nárůstu klientů (256 v roce 2017) 
a k zdvojnásobení úkonů. Službu nyní vykoná-
vá šest pečovatelek a je poskytována sedm dní 
v týdnu od 6 do 20 hodin. „Nová forma provozu 
bude ideálnější pro získávání dotací i bezpro-
blémové fungování obou služeb pro seniory,“ 
sdělil radní pro sociální záležitosti Michal 
Vejpustek. Organizační složka Penzion a Pečo-
vatelská služba bude zřízena od 1. července 
2018.

Finanční deklarace sítě sociálních služeb 
ORP Hustopeče

Zastupitelé schválili Finanční deklaraci sítě 
sociálních služeb Hustopečí jako obce s rozší-
řenou působností pro rok 2019. Tato každoroč-
ní deklarace je nutná proto, aby poskytovatelé 
sociálních služeb mohli žádat o dotace.

Město směňuje důležité pozemky
Zastupitelé schválili směnu pozemků za 

areálem bývalé společnosti Neria. S  vlast-
níkem sousedních pozemků město jednalo 
o směně v rámci přípravy rekonstrukce Spole-
čenského domu Hustopeče. Vyřeší se tím 
návaznost soukromých pozemků a veřejných 
prostranství.

Směna pozemků umožní obchvat
Schváleny byly také kroky, které povedou 

k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí daro-
vací s  Jihomoravským krajem na pozemky 
a stavbu, které se nachází pod plánovaným 
kruhovým objezdem ve směru na Starovice, 
který mimo jiné umožní obchvat města. 

Účetní uzávěrka a závěrečný účet města za 
rok 2017 byly schváleny   

Na Ekonomickém odboru města Hustope-
če se na začátku roku konal pravidelný účetní 
audit. „Nebylo nalezeno žádné pochybení, ani 
nedostatky,“ uvedla vedoucí odboru Jana Fabi-
gová. Zastupitelstvo bylo s celoročním hospo-
dařením roku 2017 seznámeno a schválilo ho 
bez výhrad.

Druhé rozpočtové opatření města pro rok 
2018 dostalo zelenou

Celkové příjmy činí 191 milionů korun 
a celkové výdaje byly schváleny v objemu 
328 milionů korun. Rozdíl mezi příjmy a výda-
ji je kryt úsporou z minulých let a úvěrovými 
zdroji. Zastupitelé jednali o přesunu peněz 
u některých investičních akcí a o dalších dotač-
ních možnostech.  

Projekt Rekonstrukce atletického 
a fotbalového stadionu se odsouvá

Na minulém zastupitelstvu se hojně disku-
tovalo o fi nanční účasti města na projektu Tělo-
výchovné jednoty Agrotec Hustopeče, který se 
týkal Rekonstrukce atletického a fotbalového 
stadionu. Město Hustopeče přislíbilo přispět 
částkou 7,5 milionů korun, pokud bude mít 
TJ Agrotec Hustopeče domluveno fi nancová-
ní projektu i z ostatních zdrojů. To se bohužel 
nepodařilo a projekt se tedy pozastavuje. „Mrzí 
nás to, ale budeme se snažit, aby se projekt 
provedl v  budoucích letech,“ sdělil zastupitel 
a člen TJ Agrotec Hustopeče Zbyněk Háder. 

-ves-
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Ministr dopravy Ťok navštívil Hustopeče
Ve středu 2. května zavítal do Hustopečí 

ministr dopravy Dan Ťok spolu s  ředitelem 
ŘSD Davidem Fialou. Tématem setkání byla 
protihluková stěna. Za Jihomoravský kraj 
se jednání zúčastnili náměstek pro dopravu 
Roman Hanák, vedoucí odboru dopravy Rosti-
slav Snovický a předseda výboru pro dopravu 
Jan Nečas. Na radnici je přivítala starostka 
Hana Potměšilová, místostarosta Bořivoj Švás-
ta a radní pro dopravu Richard Homola. 

„Jednali jsme o vybudování protihlu-
kové stěny na dálnici D2. Už nyní víme, že 
stěna bude mít nejméně čtyři metry a bude 
o 100 metrů delší než stávající zvuková barié-
ra,“ uvedla Potměšilová. 

Protihluková stěna je nyní ve stádiu projek-
tování a stavět se začne v  roce 2019. „Před 
samotnou stavbou je nutná oprava dálnič-
ního mostu ve směru na Kurdějov. Je jisté, že 
na dálnici bude doprava svedena do jednoho 

pruhu. Stavbě také bude předcházet měře-
ní georadarem, které bude hledat dutiny, 
podzemní prostory, aby neohrozily stavbu,“ 
vysvětlila Potměšilová. 

Dalším probíraným tématem byla kami-
onová doprava na dálnici, krajské silnici i ve 
městě. „Už delší dobu máme v  plánu obnovit 
zákaz tranzitu kamionů. Věřím, že toto omeze-
ní zkvalitní život v  Hustopečích,“ uzavřela 
Potměšilová.

-ves-

Ministr dopravy Ťok se přivítal se zástupci města.
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Na začátku května byla dokončena archi-
tektonická studie, která řeší stavební úpravy 
a modernizaci celého areálu společenského 
domu. V plánu je obnova uliční fasády původ-
ního objektu, aby se podtrhl význam stav-
by, která je výrazným dědictvím rodiny T. 
G. Masaryka. V  zahradě bude letní areál 
s  venkovním posezením i travnaté plochy. 
Nebude chybět venkovní pódium se zázemím 
a tanečním parketem. „Zhruba před dvěma 
lety vznikla pracovní skupina, která se zača-
la zabývat prostorem společenského domu 
a jeho okolím. Věděli jsme, že je to unikátní 
budova, která si zaslouží pozornost i z  toho 
důvodu, že se tady nabízí venkovní zázemí pro 
formální i neformální setkávání lidí,“ uvedla 
starostka Hana Potměšilová.

Plánovaný provoz objektu zachová funkci 
společenského domu, restaurace a klubu pro 
mládež. Další možnosti budoucího využití se 
řešily na veřejném slyšení, kde byla předsta-
vena základní studie. „K ní se postupně vyjád-
řily veškeré dotčené komise a instituce. Jejich 
nápady, myšlenky a návrhy, která byly technic-
ky uskutečnitelné, se zapracovaly do konečné 
fáze studie,“ vysvětlil radní pro kulturu Roman 
Záruba.  

V  sále společenského domu se změní 
pódium a zázemí pro účinkující se přesune do 
podzemních prostor. „Foyer se zvětší, protáh-
ne se do zadního traktu budovy. Restaurace 
zůstane na svém místě,“ řekl Záruba. Největší 
změny čekají přilehlé pozemky za společen-
ským domem. Studie klade důraz na víceúče-

lové využití venkovního areálu. „Zahrada bude 
sloužit pro události i běžné využití, pro rodiny 
s dětmi, jako klidová zóna,“ dodal. 

Kvůli posunutí myšlenky směrem od návr-
hu k budoucí realizaci, bylo nutné směnit 
pozemky v  okolí areálu. „Vytvořili jsme tak 
logické celky, které umožní vznik budoucí 
přístupové komunikace směrem ke spole-
čenskému domu, a zároveň se mohou maji-
telé zahrádek, které jsou z  ulice Herbenova 
směrem dolů, dostat kolem svých pozemků až 
na komunikaci,“ sdělila Potměšilová.

Dalším krokem bude nyní vyhlášení veřejné 
zakázky na vypracování projektové dokumen-
tace.    -ves-

Bezbariérový přístup, nové odborné 
učebny, rekonstrukce hospodářské budovy 
i nadstavba. To jsou aktuální investiční plány 
základních a mateřských škol v Hustopečích. 

V mateřské škole Pastelka se stavební úpra-
vy dotknou skladovacích prostor, kuchyně 
a kanceláří. Uzavřou tak tříetapovou rekon-
strukci, která v letech 2014 a 2016 cílila na třídy 
a sociálky pro děti a nyní řeší zázemí. „Vlhne 
nám zdivo ve skladu s  potravinami, problé-
my jsou s odpady a potřeba je vyměnit některé 
podlahy,“ vysvětlila hlavní důvody opravy ředi-
telka MŠ Pastelka Blanka Nešporová. Rozpo-
čet města počítá na akci s částkou 3,8 milionů 
a řemeslníci by měli nastoupit už o letošních 
letních prázdninách. 

Smělé plány má také vedení ZŠ Nádražní. 
„Nemáme vlastní jídelnu, pro dvě velké školy 
je jen jedna. Zvažujeme dostavbu výdejny 
obědů ve dvoře,“ nastínila možné řešení ředi-
telka ZŠ Nádražní Iva Matějíčková. 

Největší stavební úpravy čekají základní 
školu Komenského. Primárním cílem je zajistit 
bezbariérový přístup v návaznosti na začleňo-
vání hendikepovaných dětí do výuky. K  tomu 
poslouží dva výtahy vybudované v  hlavní 
budově a v  přístavbě. Přibydou i moderně 
vybavené odborné učebny a okolní zeleň. „Dvě 
třídy cizích jazyků a jedna technické výchovy 
budou nově nad dílnami, další dvě pro výuku 
přírodopisu včetně laboratoře umístíme nad 
současnými šatnami a sprchami,“ upřesnil 
ředitel ZŠ Komenského  Miroslav Patloka. 
Velkou část stavby uhradí dotace, která pokry-
je až 90% celkových nákladů. Ty jsou odhad-
nuty na 51 milionů korun. Hotovo by mělo být 
v červnu 2019. 

Ve fázi projektování je zamýšlená nadstav-
ba hlavní budovy v mateřské škole U Rybiček. 
Pokrýt by měla poptávku i rodičů dvouletých 
dětí, kterým by od 1. září 2020 měl zřizovatel 
garantovat přijetÍ.                                                      -hrad-

Investice města míří do škol i školek
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ZŠ Komenského čeká největší investice.

Nová tvář společenského domu.

Původní tvář společenského domu.

Modernizace společenského domu získala konkrétní podobu
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Dnem Země, tzn. 22. dubna, skončil projekt 
Měsíc kohoutkové vody: Vodu z kohoutku, 
nebo život! Druhý ročník akce, jejímž cílem je 
omezit spotřebu balené vody, pořádali Bereni-
ka a Tobiáš Oudovi a Lukáš Zemene, studenti 
hustopečského gymnázia. Podporu získali 
opět u vedení města Hustopeče. „Každá inici-
ativa mladých lidí, která přemýšlí nad změnou 
k lepšímu, si zaslouží být podporována. Velmi 
jim fandím,“ řekla starostka Hana Potměšilová.
Osvěta spočívala v kampani, která upozorňo-
vala na nesmyslnost kupování balené vody, 
když voda z kohoutku je čerstvá, má přísnější 
hygienické normy a nezatěžuje planetu plasty. 

Symbolem zapojení do projektu je modro-ze-
lená stužka, značící vodu a životní prostředí. 

Stužky nabízeli dobrovolníci po městě, byly 
také v některých obchodech nebo si je lidé 
vyráběli sami. „Rozdali jsme přes 1500 stuh, což 
je obrovský úspěch,“ uvedl Ouda. „Jsme moc 
rádi za každého, kdo se k nám připojil a šetřil 
s námi životní prostředí,“ pokračovala Oudová.
Kromě Hustopečí se do projektu zapojilo pět 
dalších obcí a mnoho škol. Nejednalo se pouze 
o propagování pití kohoutkové vody, ale pořá-
daly se i hromadné úklidy odpadků. „Letos 
nás překvapila pozitivní odezva, která k nám 
mířila ze všech stran,“ řekl Zemene. Na základě 
ohlasů plánují studenti v projektu pokračovat 
i příští rok.        -ves-

Oranžový přechod slouží nejen návštěvníkům Lipovky
Město Hustopeče uspělo v  grantové výzvě 

Oranžový přechod vyhlášené Nadací ČEZ, díky 
které vybudovalo osvětlení u frekventovaného 
přechodu na ulici Komenského, vedoucího na 
dopravní hřiště. „Snahou Nadace ČEZ je pomá-
hat, prostřednictvím Skupiny ČEZ, v celé České 
republice. A to v  oblasti kulturní, sportovní, 
charitativní i bezpečnostní. Jedním z  těchto 

projektů jsou právě oranžové přechody, jejichž 
cílem je zbezpečnit úseky, které jsou pro 
přecházení chodců rizikové,“ vysvětlil původní 
myšlenku projektu regionální zástupce Skupi-
ny ČEZ Jiří Bezděk.

Grant z Nadace ČEZ pokryl 100% nákladů. 
„Náklady na vybudování osvětlení byly přes 
117 tisíc korun,“ uvedla projektová manažerka 
Pavla Novotná. 

Bezpečnější přechod slouží návštěvníkům, 
kteří chtějí trávit čas na hřištích či se v této 
oblasti pohybují. Také má přinést zvýšení 
bezpečnosti pohybu a snížení rizika nehodo-
vosti a úrazů. „Za to děkujeme projektovým 
manažerkám a samozřejmě Nadaci ČEZ, která 
akci zaštítila, fi nancovala a nechala zbudovat. 
Pomocí městských služeb jsme dobudovali 
celou lokalitu tak, aby byla hezká. Jsou tu nová 
parkovací místa a prostor kolem přechodu,“ 
uvedla starostka Hana Potměšilová.             -ves-Fo
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Oranžový přechod byl pomyslně otevřen.
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Měsíc kohoutkové vody skončil, ale výzva trvá

Výprava na Křížový vrch byla součástí pobožnosti.

Dubový kříž posvětil děkan Nekuda
V  neděli 29. dubna se řada lidí vydala na 

Křížový kopec, kde se konala pobožnost žehná-
ní polí a žehnání nového kříže. Krásné, sluneč-
né počasí procházce přálo a místem zastavení 
se stal velký dubový kříž, který stojí na vrcholu 
kopce a shlíží směrem ke kapli sv. Rocha. „Pole 
se žehnají po svátku sv. Marka, kdy je zaseto, 
a lidé mají za sebou jarní práce na zahradě. Ale 
není to jen o lidech, ale i o podmínkách, jako je 
déšť nebo vláha. Proto přicházíme Boha prosit 
o pomoc požehnání, aby naše úsilí nepřišlo 
nazmar a přineslo úrodu,“ vysvětlil děkan Jan 
Nekuda. 

Požehnán byl i nový dubový kříž, který 
je usazen v  aleji vysázené do tvaru kříže 
a v budoucnu bude obklopen vzrostlými stro-
my. „Kříž je základním křesťanským symbo-
lem a připomíná nám lásku, kterou nám Bůh 
prokázal, když se Ježíš za nás na kříži oběto-
val. Kříži se k Ježíšovi hlásíme a děkujeme mu 
za oběť, navíc nás tento symbol povzbuzuje, 

abychom v  případě těžkostí neztráceli odva-
hu a naději. Jsem velice potěšen, že tady tento 
krásný kříž stojí,“ uvedl Nekuda.

Na žehnání se přijela podívat i zahradní 
a krajinářská architektka Veronika Huková, 
která celou novou relaxační zónu navrhla na 
základě tří základních myšlenek. „Chtěla jsem 
navázat na areál kolem kaple sv. Rocha, navíc 
je lokalita vedená jako biocentrum, proto jsem 
se snažila vytvořit co nejširší spektrum stano-
višť pro různé rostliny a živočichy. V neposlední 
řadě jsem se snažila zachovat duchovní odkaz 
místa,“ představila cíle návrhu Huková. 

Nová lokalita byla vytvořena na městském 
pozemku, který má kolem dvou hektarů. 
„Dobrá myšlenka se povedla přivést k  životu. 
Nyní už je téměř hotovo, zbývá dosadit květi-
nový záhon a těšíme se, že zaprší a příroda se 
začne probouzet,“ uzavřel místostarosta Boři-
voj Švásta. 

-ves-

Akci podporovalo vedení města.
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

Díl 14.: Městské muzeum a galerie Hustopeče
Ve čtrnáctém díle seriálu, ve kterém vám 

představujeme Městský úřad Hustopeče, se 
budeme věnovat organizační složce Městské 
muzeum a galerie Hustopeče. 

Městské muzeum a galerie Hustopeče 
bylo zřízeno v roce 1999. Své sbírky (regionální 
a fotografi ckou) eviduje v  Centrální evidenci 
sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury 
České republiky a je členem Asociace muzeí 
a galerií.

Provoz zajišťují dva stálí zaměstnanci – 
vedoucí Soňa Nezhodová a etnografka Šárka 
Prokešová. Se zajišťováním výstav a průvod-
covstvím vypomáhají tři spolupracovníci, 
kteří jsou zaměstnaní na dohodu o provede-
ní práce. Po počáteční fázi, kdy bylo muzeum 
krátce umístěno přímo v hustopečské radnici, 
sídlí (od roku 2000) na Dukelském náměs-
tí v  renesančním domě U Synků. „Muzeum 
má galerii, kde probíhají výstavy. Jedná se 
v průměru o deset výstav ročně. Jedna z nich je 
muzejní reprezentace, ta bývá v létě, jinak jsou 
to výstavy výtvarného umění, většinou v třítý-
denních intervalech. Městské muzeum má 
tři stálé expozice: Dějiny města, Hustopečské 
trhy a Osvobození 1945,“ uvedla vedoucí Soňa 
Nezhodová. 

Muzeum se zabývá historií a národopisem 
regionu. Jeho hlavní činností je získávání před-
mětů, které pocházejí přímo z Hustopečí nebo 
z  oblasti Hustopečska. „Předměty dále ucho-
váváme a vzhledem k  prostorovému omeze-
ní musí být naše sbírkotvorná činnost hodně 
vytříbená. Nemůžeme brát cokoliv. Nemáme 
příliš fi nančních prostředků, proto akvizici 
provádíme především prostřednictvím darů,“ 
upřesnila Nezhodová. Významným darem 

z poslední doby byla například sbírka militarií 
Josefa Babáčka, větší polovina z  ní je k  vidění 
v  nové expozici Osvobození 1945. „Do sbírky 
nyní nakupujeme většinou obrazy, zaměřili 
jsme se na hustopečského rodáka Jana Obšila,“ 
dodala.  

Náplní muzea je i osvětová činnost. 
Zaměstnanci řeší různé badatelské dotazy 
a pomáhají na ně hledat odpovědi. Podstat-
ná je také přeshraniční spolupráce, každý rok 
v  galerii vystavují umělci ze Slovenska nebo 
z  Rakouska a hustopečští výtvarníci vystavují 
na oplátku u nich. Muzeum má pod sebou tři 
občanské spolky: muzejní, výtvarníků a foto-
grafů. „Především pro muzejní spolek dělá-
me i přednáškovou činnost, která je otevřená 
i široké veřejnosti, a pořádáme poznávací 
cesty,“ doplnila Nezhodová. 

Organizací výstav se zabývá Šárka Proke-
šová. Její práce začíná komunikací s umělcem 
nebo umělci, pokračuje dodržením stano-
veného časového plánu, propagací, instalací 
děl a vrcholí vernisáží. „S kolegy se na verni-
sážích různě střídáme. Vždy umělce přivítá-
me a dohlížíme na bezproblémový průběh,“ 
uvedla Prokešová. Výstavní plán se buduje 
i na několik let dopředu. „Staráme se o to, aby 
výstavy byly kvalitní. Podporujeme místní 
umělce a spolky. Něco vzniká spontánně, kdy 
se umělci ozvou nám, nebo je oslovujeme my,“ 
dodala. 

Muzeum také organizuje národopisný 
seminář, který se zabývá rekonstrukcí kroje 
a její aplikaci v  praxi. „Už pořádáme sedmý 
ročník a vždy máme velký zájem z  řad před-
nášejících i návštěvníků,“ podotkla Prokešová. 
Mezi další činnosti patří budování knižního 

fondu i fotografi cké sbírky. Jejím kurátorem 
je Michal Vejpustek. „Městské muzeum má 
asi kolem 4000 fotografi í a pohlednic, které 
se datují od poslední třetiny 19. století až do 
dneška,“ upřesnil Vejpustek. 

Zaměstnanci také provádí průvodcovskou 
činnost. Ať už po galerii, expozicích nebo 
po pamětihodnostech města. „Provádíme 
skupinky nebo zájemce po památkách města, 
především po Masarykově stezce, která má 
mnoho zachovaných objektů, byť ve změněné 
podobě,“ řekl Vejpustek. „Chodíme i na hřbitov 
Rudé armády,“ uvedla Prokešová. 

Městské muzeum a galerie Hustopeče má 
do budoucna několik plánů. Jedním z  nich 
je otevření stálé expozice o Alfonsu Mucho-
vi, která by měla přinést jiné pojetí, než jaké 
je u umělce obvyklé. „Tvorba pro Hustopeče 
se vymyká jeho činnosti, protože je v  ní vidět 
práce vynikajícího kreslíře, ale není v  ní ještě 
přítomen fenomén Mucha – secesní malíř,“ 
vysvětlila Nezhodová. Dalším plánem je 
vybudování muzejní kavárny. „Chceme ji situ-
ovat do doby, kdy zde působil právě Alfons 
Mucha, kdy i v  Hustopečích, které tehdy byly 
sídlem jednoho z největších politických okresů 
Rakouska-Uherska, bylo hlavní inspirací kavár-
nictví vídeňského typu. Myslíme si, že k domu 
U Synků patří krásný, nadčasový a klasický 
styl,“ prozradila Nezhodová. 

Aktivity muzea můžete sledovat na inter-
netových stránkách www.muzeumhustopece.
cz nebo na facebooku. 

V  příštím díle vám představíme Odbor 
dopravy.

-ves-

Akci podporovalo vedení města.
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Cyklostezka spojí Hustopeče a Starovice
Město Hustopeče podalo v  lednu žádost 

o dotaci na výstavbu cyklostezky, která umož-
ní bezproblémovou cyklistickou dopravu od 
středu města po hranici katastru, kde naváže 
na cyklostezku obce Starovice. Oba projekty 
získaly fi nance ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. „Nápad cyklostezky Starovi-
ce – Hustopeče tady rezonuje hodně dlouho. 
Nakonec jsme se společně potkali a domlu-
vili, za jakých podmínek budeme cyklostezku 
realizovat,“ sdělil místostarosta Bořivoj Švásta

Začátek stezky je na hranici katastru města 
Hustopeče a obce Starovice a konec za křižo-
vatkou ulice Tábory a Dvořákova, tedy u jídelny 
ZŠ Komenského. Stezka povede podél silni-

ce na ulicích Žižkova a Tábory. Na některých 
místech bude stezka společná pro chodce i pro 
cyklisty. Téměř polovinu nákladů pokryjí pení-
ze z  fondu. „Dostali jsme dotaci ve výši 85 % 
z nákladů na stavební část akce. Je to necelých 
6,5 milionu korun. Celkové náklady stavby jsou 
ve výši 12 milionů korun,“ upřesnila projektová 
manažerka Eva Bohutínská. 

V  další etapě se plánuje prodloužení stez-
ky k  nádraží. „Chtěli bychom ke stezce připo-
jit další školu, obě nádraží a pokračovat dál 
kolem velmi frekventované ulice Brněnská,“ 
uvedl Švásta. 

Radní města nyní schválili výběrové řízení 
na zhotovitele cyklostezky. První práce by měly 

začít v srpnu 2018 a hotovo by mělo být v červ-
nu 2019. 

-ves-
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Městský úřad Hustopeče jak ho neznáte
Ve středu 23. května byl na Městském úřadě 

Hustopeče Den otevřených dveří. Široká veřej-
nost dostala příležitost nahlédnout do záku-
lisí: seznámit se s  prací jednotlivých odborů, 
s lidmi, kteří za ní stojí a zorientovat se v obou 
budovách úřadu. 

Každý odbor měl pro návštěvníky připra-
venou nějakou zajímavost nebo soutěž či 
kvíz. „Máme tu nástěnku, kde se dozví infor-
mace o historii živnostenského podnikání 
a uvidí živnostenské listy, které se vydávaly za 
první republiky,“ řekl vedoucí živnostenského 
úřadu Václav Novotný. Na stavením odboru 
byla připravena soutěž zaměřená na stavební 
dovednosti a odbor územního plánování měl 
připravené testy z oboru architektury a staveb-
ního práva. „Děti si na jednoduché mapce 

vyzkoušely základní pravidla silničního provo-
zu. Byly moc šikovné. Jde vidět, že se v mateř-
ských školách dopravě věnují,“ uvedla Hana 
Řeháková z  odboru dopravy. Městská policie 
představila výzbroj a náplň práce. Sociální 
odbor měl připravené přednášky zaměře-
né na prevenci drog a alkoholu a soutěže na 
paměť. V zasedací místnosti městského úřadu 
se návštěvníci seznámili s  průběhem volby, 
a přestože mnoho z  nich nemělo volební věk, 
tak si vyzkoušely, jak se volí. „Na panelech ve 
vestibulu radnice jsme představili všechny 
investiční projekty města. Určitě stojí za pozor-
nost rekonstrukce kina a dláždění na hřbitově,“ 
vysvětlila projektová manažerka Pavla Novot-
ná.   

Mezi nejoblíbenější zážitky školáků patřila 
návštěva obřadní síně, kde si mohli zkusit svat-
bu nanečisto, vyplnění testů pro autoškoly pod 
dohledem zkušebních komisařů a návštěva 
studia Hustopečské televize. Děti si vyzkou-
šely práci redaktora, kameramana a moderá-
tora. Jejich výsledky můžete vidět v  úvodníku 
Hustopečského magazínu. Na náměstí byly 
nachystány soutěže zaměřené na třídění odpa-
du. „Děti to velmi bavilo a seznámily se s tím, 
co vlastně proces třídění představuje,“ sdělil 
Ondřej Němeček z odboru životního prostředí. 

Celý den byl velmi rušný. Na úřadě se stří-
daly skupiny školek a škol i návštěvníci, kteří 
chtěli poznat městský úřad jinak „Dozvěděli 
jsme se různé informace o fungování úřadu,“ 
uvedl jeden z  žáků. „Přijde mi tady všechno 
zajímavé a dost věcí, které jsem dnes zjistil, 
určitě zúročím v  životě,“ dodal jeho spolužák. 
„My jsme se přišli podívat na krásnou budovu 
radnice,“ vysvětlila důvod své návštěvy senior-
ka z Brna. 

Průběh Dne otevřených dveří a všechny 
aktivity byly zcela v  režii zaměstnanců měst-
ského úřadu, kteří se snažili, aby byla návště-
va přínosem i zábavou. „Všem kolegům velmi 
děkuji a oceňuji jejich práci,“ uzavřel tajemník 
Pavel Michalica.

-ves-

Návštěvníci si prohlédli kanceláře vedení města.

Školáci si vyzkoušeli práci hustopečské televize.

Zkušební komisaři dohlíželi na testy pro autoškoly.

Městská policie představila výzbroj a svou činnost.

Na nejmenší čeklaly jednoduché dopravní testy.

V obřadní síni se oddávalo.
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Neziskovka AIDED z. s. obsluhuje kontej-
nery na odložený textil, boty a hračky, realizuje 
separování textilu i v krizovém řízení. „Za uply-

nulý rok se obyvatelé Hustopečí při odkládání 
a  darování již použitého textilu, obuvi a hraček 
ve všech částech města velmi zlepšili. Materiál 
je pečlivě balen do igelitových obalů, takže se 
stává jen zřídka, že je vhazován do sběrných 
nádob volně. Jen tak nenavlhnou a v  případě 
zvlhlého nebo ne zcela čistého materiálu se 
vzájemně nekontaminují“, zhodnotil předse-
da spolku Petr Chlumecký. „Jsme tomu velmi 
rádi, protože z tohoto materiálu snáze vytří-
díme oblečení pro potřebné, např. při zásazích 
Hasičského záchranného sboru nebo do příle-
žitostných kontingentů humanitární pomoci,“ 
dodal Chlumecký. 

AIDED respektuje zpravidla čtrnáctidenní 
interval vyprazdňování nádob. Přesto se stává, 
že po vyprázdnění je nádoba vmžiku zase zcela 
plná. „Prosíme dárce o trpělivost a shovívavost. 
Obsah balíčků, odkládaných vedle kontejne-
rů, se stane hůře použitelným,“ komentovala 
fungování svozového systému Jana Vlková.

Sběrné nádoby v  Hustopečích jsou: Na 
ulicích Gen. Peřiny, U větrolamu, Tábory, 
Šafaříkova, Školní, Komenského a na Masary-
kově náměstí. Děkujeme za odložený materiál 
a dodržování pravidel sběrného systému! 

Mgr. Jana Vlková, autorka projektu
(redakčně upraveno a zkráceno)

Děti ze spřátelených měst společně koncertovaly 
Po úspěšném dubnovém setkání skautů 

z Modry, Benátek nad Jizerou a Hustopečí měly 
společné dostaveníčko také základní umělecké 
školy. Role hostitele se tentokrát ujaly Benátky 
nad Jizerou, kde se děti při společném koncer-
tu potkaly v  pátek 11. května. Hustopečští se 
představili se svým souborem a sklidili velký 
úspěch. 

V této sestavě se uskutečnil již třetí ročník. 
Při tom prvním nabídly zázemí Hustopeče, 
podruhé mladí umělci zamířili do sloven-
ské Modry a letos přišly na řadu Benátky nad 
Jizerou. „Všichni jsme si setkání užili, je určitě 
dobré, že se děti potkávají a můžou vystoupit 
zase před jiným publikem. Je to pro ně odmě-
na za poctivou celoroční přípravu,“ vyzdvihl 
přínosy setkání ředitel Základní umělecké 
školy Hustopeče Jaromír Benda. Vzájemné 
zkušenosti a cenné rady si při dvoudenním 
pobytu vyměnili také učitelé. 

-hrad-
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Spřátelené ZUŠky se setkaly potřetí.

Den sociálních služeb se koná ve středu 13. června
Město Hustopeče zve širokou veřejnost 

k  návštěvě tradičního Dne sociálních služeb, 
který se bude konat ve středu 13. června 
na Dukelském náměstí v  době od 11:00 do 
16:30 hodin. 

Nabídku svých činností zde budou prezen-
tovat poskytovatelé sociálních služeb a jiné 
organizace. Veřejnost se tak dozví, kam se 
může obrátit v  případě řešení různých život-
ních situací svých či blízkých. Zúčastní se 

mimo jiné i Rodinné pasy, kde si rodiny s dětmi 
mohou vyřídit slevové výhody u široké škály 
partnerských organizací. Návštěvníci zde 
mohou využít služeb občanské poradny zabý-
vající se mimo jiné dluhovým poradenstvím. 
Budou přítomny služby pomáhající seniorům, 
zdravotně postiženým, dětem, obětem domá-
cího násilí, služby řešící drogovou problemati-
ku apod. Můžete si bezplatně změřit hodnoty 
tuku a krevního tlaku. 

V rámci doprovodného programu bude pro 
děti připraven skákací hrad a v  čase 12.00 do 
16.00 hodin akci hudebně doprovodí cimbálo-
vá muzika. 

Akce se koná za každého počasí. Všichni 
jsou srdečně zváni. 

Pavel Furch,
Sociální odbor Městského úřadu Hustopeče

Odloženým textilem pomáháte řešit krizi. Díky!

První průzkumné práce u dálnice potrvají do půlky června
V  souvislosti s  připravovanou výstavbou 

protihlukové stěny probíhají podél dálnice 
průzkumné práce. Podle sdělení ŘSD by jejich 

první část měla skončit v  polovině června. 
Vzhledem k hustotě porostu náletových dřevin 
bude v  některých místech použita motorová 

pila, proto mohou být práce hlučnější. 
Hana Potměšilová,

starostka
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Ryda style

Kollárova 1442/2 Hustopeče
tel.: +420 605 403 321
facebook: Ryda style

instagram: ryda_style

Otevírací doba:
Po- 10.00–16.30
Út- 10.00–16.30
St-  10.00–16.30
Čt- 10.00–16.30
Pá- 10.00–16.30
So-   9.00–13.00

Dle přání našich milých zákaznic, máme zboží 
i ve větších velikostech.

Nově otevřeno v butiku Ryda style 
i v sobotu!  

Šest semestrů studia Virtuální univerzi-
ty třetího věku (VU3V) má za sebou dvacít-
ka studentů, kteří je absolvovali při Městské 
knihovně Hustopeče.  Dodrželi tím podmínku 
pro účast na slavnostní promoci v Praze, která 
se konala v pondělí 14. května na České země-
dělské univerzitě. 

Vyrazili jsme v  brzkých ranních hodinách, 
abychom měli časovou rezervu pro případ 
stání v  koloně na dálnici. Ale naštěstí cesta 
proběhla hladce. Naše akademiky doprovázeli 
i rodinní příslušníci či přátelé. Slavnostní akt 
promoce proběhl v aule ČZU - provozně ekono-
mické fakulty za účasti předních představitelů 

a rektorů fakulty. Nutno říci, že naše skupina 
z Hustopečí byla nejpočetnější. Každý student 
obdržel Osvědčení o absolutoriu Univerzity 
třetího věku. Slavnostní ceremoniál byl zakon-
čen studentskou hymnou. 

Po dobrém obědě, jak jinak než ve student-
ské menze, jsme se vydali do botanické zahra-
dy v  Tróji. Zde jsme mohli obdivovat mnoho 
druhů různých rostlin, nejvíce nás však nadch-
la japonská zahrada se spoustou bonsají, 
rozkvetlých azalek a rododendronů. V  podve-
čer jsme se vydali na cestu domů. Náš výlet 
do Prahy se myslím vydařil, počasí nám přálo, 
účastníci zájezdu byli spokojeni a správně 
unaveni.

Naše poděkování patří panu Dufkovi, který 
nás profesionálně a bezpečně dovezl. Studenti 
na sebe mohou být právem hrdi. Všem absol-
ventům ještě jednou moc gratulujeme a váží-
me si jejich chuti se stále vzdělávat. Jak bylo 
řečeno na promoci: „Kdo chce zůstat mladý, 
musí se učit celý život“. Proto od října pokraču-
jeme semestrem České dějiny a jejich souvis-
losti II. A kdo nechce doma zahálet, může se 
k nám přidat.

Jitka Horáková,
knihovnice

Univerzita třetího věku završena slavnostní promocí
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Hustopečská skupina byla na promoci nejpočetnější.
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Město Hustopeče, Mikroregion Hustopečsko a CPKP vás zvou na:

DEN
SOCIÁLNÍCH

SLUŽEB
Středa, 13. 6. 2018, 11:00 – 16:30

Dukelské nám., Hustopeče

Představí se poskytovatelé sociálních služeb, budete si moci 
nechat bezplatně změřit tlak, popř. tuk v těle, nechat si poradit 

od občanské poradny, vyřídit si rodinný slevový pas.
Od 12h do 16h vystoupí cimbálová muzika, k dispozici bude 

zdarma skákací hrad pro děti. Přijďte se podívat, jaké sociální 
služby nabízí náš region a co regionu a jeho občanům nabízí 

sociální služby.
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NÁZORY ZASTUPITELŮ

Pravidla publikování v obecním zpravodaji 
Hustopečské listy, schválené dne 24. 9. 2013
Radou města Hustopeče č. 97: Kritické články 
budou zveřejňovány vždy se stanoviskem 

protistrany a pouze jedenkrát. Protistraně bude 
dán k dispozici stejný prostor pro publikování 
v témže aktuálním vydání. Protistrana nemusí 
využít možnosti reagovat, v opačném případě 

musí být materiály doručeny do termínu 
uzávěrky aktuálního čísla. Poté nemusí být 
z technických důvodů již zveřejněny. Kompletní 
pravidla publikování na www.hustopece.cz. 

Všichni jsme to letos znovu zažili: vše žluté 
od aut po parapety domů i chodníky. Kašlání, 
kýchání, smrkání. Řepka zažlutila téměř vše. 
Alergen je to tak silný, že mají problém nejen 
lidé, ale i zvířata. A musí se vysazovat? 

Obce a města v České republice jsou vlastní-
ky velkých výměr orné půdy na svém katastru, 
takže mohou velmi jednoduše ve smlouvách 
regulovat tuto výsadbu. V  posledním roce 
minulého volebního období tj. rok 2014 rada 
města vypověděla smlouvy o nájmu zeměděl-
ské půdy právě proto, aby zamezila pěstování 
alergenních a technických plodin na katastru 
našeho města. 

Když výpověď skončila, tak nová rada města 
v  dubnu 2016 realizovala výběrové řízení na 
pronájem zemědělské půdy. Dával jsem vede-
ní města písemně námět, aby součástí podmí-
nek výběrového řízení byla podmínka zákazu 
pěstování technických plodin (řepka apod.) 
pod nějakou výraznou sankcí. Navrhoval jsem 
to zejména z těchto důvodů:

 -   je už obecně známo, že pěstování řepky 
extrémním způsobem zatěžuje půdu

-  velmi to škodí zvěři a je až třetinový úhyn 
(řepka je např. pro srnky nestravitelná, sice ji 
sní, ale umírají ve velkých bolestech)

-  půda není využívána pro pěstování plodin 
zabezpečujících obživu obyvatel

- výroba metylesteru z řepky, který se přimí-
chává do pohonných hmot, je už i Evropskou 
unií považována za velmi neekologickou, 
a budou muset nastoupit paliva tzv. druhé či 
třetí generace.

Všechny výše uvedené skutečnosti jsou 
obecně známé a publikované v tisku.

Jsem dodnes přesvědčen, že by to byl dobrý 
a  jednoduchý krok; udělat něco pro zdraví 
občanů nejen našeho města. A třeba by se 
toho chytly i okolní obce. Myslel jsem si, že je 
logické mít kvalitní půdu, nezatěžovat ji pěsto-
váním technických plodin, které extrémně 
zatěžují životní prostředí. Že je správné předat 
půdu v  dobré kondici dalším generacím. Ale 
mýlil jsem se. Zájmem je zřejmě podporo-
vat velké podniky pěstující řepku na výrobu 
metylesteru. Takovému totiž byla bez výše 
uvedených podmínek pronajata. Mohou si tak 
na městských pozemcích sadit co chtějí a zatě-
žovat tak naši vlastní půdu. Pěstování řepky 
není zemědělství, je to průmysl. 

Obecně se dá říci, že velké zemědělské 
fi rmy se k půdě chovají tak, aby ji maximálně 
fi nančně vytěžily a ne aby ji předaly v pořádku 
dalším generacím. Následným problémem se 
také ukázalo, že spousta fi rem hospodařících 
na orné půdě neorá a tím pádem nevymrznou 
různí škůdci, což má za následek, že se musí 

použít násobné množství insekticidů, aby se 
škůdci vyhubili. A tyto chemické postřiky velmi 
zatěžují půdu a životní prostředí.

Odpověď od vedení města z  dubna 2016, 
že mnou navržené podmínky k  ochraně půdy 
nelze aplikovat, protože vše ohledně výsadby 
reguluje Státní zemědělský intervenční fond, 
je poměrně trapná. Město je vlastník půdy a je 
na něm, jestli si v podmínkách pronájmu půdy 
zakáže pěstování technických plodin a nařídí 
každoroční orbu půdy. Žádný fond to za něj 
neudělá. A abych neteoretizoval, tak jsme 
to vyzkoušeli s  naší vlastní půdou v  našem 
soukromém vlastnictví (cca 20 ha půdy) a měli 
jsme mnoho zájemců, kterým tato podmínka 
nevadila. A půdu jsme jednomu z nich prona-
jali. Takže to jde, jen chtít.

Nevím jak Vy, ale já bych chtěl radši, aby 
naše město bylo „zelené“ a ne „žluté“. 

Slušně prosím vedení našeho města, jako 
jeho občan, aby jednoduchou smluvní úpra-
vou pachtovních smluv zabezpečilo, že se na 
naší půdě nebudou sázet technické plodi-
ny a půda se obdělávala v  souladu s  tradicí 
tj. každoročně se orala. Není to sice v  zájmu 
velkých zemědělských fi rem, ale je to v zájmu 
nás, obyvatel.

Ing. Jiří Kadrnka,
zastupitel města Hustopeče za ODS

Žluté nebo zelené město?

Často diskutovaná řepka má celkem silný 
kůlový kořen, který dokáže vytáhnout živi-
ny i vláhu z  větších hloubek. To hodně rost-
lin nezvládne a při současném měnícím se 
klimatu obstojí pouze za podmínky vybudo-
vání nákladného závlahového systému. Lépe 
než řepka je na tom jen vojtěška, která ovšem 
z naší republiky mizí spolu se skotem. „Pěsto-
valo se hodně obilí, například ječmen pro 
prasata, nicméně ta už v  ČR téměř nemáme, 
odhaduji maximálně 20% původní produkce. 
Na téměř polovinu klesl stav skotu, pro který 
byla určena vojtěška, zmizely cukrovary zpra-
covávající řepu. Brambory se nevyplatí pěsto-
vat už ani na Vysočině. Dováží se totiž levnější 
(zřejmě dotované) ze zahraničí,“ popsal aktu-
ální problémy českého trhu ředitel společnosti  
Zemos Zdeněk Horák.

Zemědělcům je často vyčítáno, že řepku 
mají kvůli výdělku. Jenže žádné podnikání 
nemůže být donekonečna ztrátové. „Řepku 
řada zemědělců pěstuje proto, že ji od nich 
někdo vykoupí (na rozdíl od ječmene, máku 
nebo cukrovky),“ doplnil Horák. Tyto peníze 
potom můžou investovat i do mínusových 
sektorů, jakými jsou například chov dojného 
skotu nebo pěstování jiných rostlin.

Řepce jsou přičítány žluté okenní parapety 
a chodníky, alergické reakce na pyl i vyčerpá-
ní půdy. Letos ale odborníci poukazovali na 
periodu, kdy hojně kvetly borovice a smrky. 
Naopak pyl z  řepky je silný a lepkavý a příliš 
nelétá. Vadí spíš jeho těžká vůně. „Řepka 
má svoje negativa, určitě ale záleží i na práci 
s půdou. Důležité jsou osevní postupy se stří-
dáním plodin. I stálým opakováním obilovin 

dochází k  jednostrannému vyčerpávání půdy 
a přemnožení škůdců. Naopak řepka díky 
svému mohutnému vzrůstu a velkým koře-
nům dodává do půdy potřebnou organickou 
hmotu v podobě posklizňových zbytků,“ obha-
joval částečně řepku hlavní agronom společ-
nosti Zemos Martin Brabec.

Zemos obdělává v hustopečském katastru 
přibližně 600 hektarů pozemků, řepka z nich 
zaujímá v  letošním roce 50 hektarů. Společ-
nost si pronajímá i 75 hektarů pozemků od 
města Hustopeče. „Plodiny na této půdě 
měníme podle osevního postupu, letos jsme 
na celkové pronajaté ploše od města Husto-
peče vyseli řepku na jeden hektar,“ upřesnil 
Brabec.  

Bořivoj Švásta, místostarosta města

Vyhnala řepka z polí ostatní plodiny?
Reakce místostarosty na článek zastupitele Jiřího Kadrnky
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z 91. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 24.04.2018 v kanceláři 
starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/91/18: RM bere na vědomí uzavírku 
propojky ulic Brněnská – Šafaříkova pro 
automobilovou dopravu s  termínem od 
01.05.2018.

Usnesení č. 3/91/18: RM schválila poskytnutí 
daru nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM 
- nadační fond Josefa Zimovčáka, Na Hrázi 
244, Milokošť, 698 01 Veselí nad Moravou, 
29235715 ve výši 5.000 Kč, a to na pomoc 
onkologicky nemocným dětem.

Usnesení č. 4/91/18: RM schválila výběr 
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Zateplení a rekonstrukce kotelny v objektu 
Polikliniky Hustopeče“ uchazeče: 

1. UCHYTIL, s.r.o. se sídlem K Terminálu 7, 
61900 Brno, IČ 60734078 

Usnesení č. 5/91/18: RM schválila umístění 
uchazeče na dalších místech na veřejnou 
zakázku „Zateplení a rekonstrukce kotelny 
v objektu Polikliniky Hustopeče“: 

2. VESTAV group s.r.o. se sídlem Víta Nejedlého 
601, 682 01 Vyškov, IČ 27675912 

3. INSTOP, spol. s r.o. se sídlem Obchodní 16, 
763 21 Slavičín, IČ 46994955 

4. Stavika, s.r.o. se sídlem J. Opletala 2403/10, 
690 02 Břeclav, IČ 49432991 

5. STAVBY VANTO, s.r.o. se sídlem Panská 25, 
686 04 Kunovice, IČ 28269314 

6. DIRS Brno s.r.o. se sídlem Jihlavská 731/38, 
642 00 Brno, IČ 26255618 

7. TOMERO s.r.o. se sídlem Hasičská 
507/11, 682 01 Vyškov – Město, IČ 
02560178 8. STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. se 
sídlem Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, 
IČ 26285363 

Usnesení č. 6/91/18: RM schválila smlouvu 
o dílo na „Zateplení a rekonstrukce kotelny 
v objektu Polikliniky Hustopeče“ s vítězným 
uchazečem UCHYTIL, s.r.o. se sídlem 
K Terminálu 7, 61900 Brno, IČ 60734078 za 
částku 2,859.243,37 Kč bez DPH 

Usnesení č. 7/91/18: RM schválila složení 
projektového týmu ve složení: … - projektový 
koordinátor a vedoucí týmu, … - manažer 
publicity a projektový manažer, … - Odborný 
garant a manažer kvality, … - fi nanční 
manažer, … -právník projektu. 

Usnesení č. 8/91/18: RM schválila uzavření 
smlouvy o dílo za účelem další administrace 
projektu "Zateplení objektu polikliniky, 
Hustopeče" s fi rmou RENVODIN – ŠAFAŘÍK, 
spol. s  r. o., se sídlem U Vodojemu 1275/34, 
693 01 Hustopeče. IČ: 26896982 za cenu 

41.000 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou 
tohoto zápisu. 

Usnesení č. 9/91/18: RM schválila uzavření 
Smlouvy na provádění autorského 
a technického dozoru k projektu "Zateplení 
objektu polikliniky, Hustopeče" s Ing. 
Liborem Schwarzem, IČ 10563229 , se sídlem 
Dlouhá 2, 693 01 Hustopeče, za cenu 
15 000 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou 
tohoto zápisu. 

Usnesení č. 10/91/18: RM schválila uzavření 
Příkazní smlouvy o obstarání činnosti 
koordinátora BOZP nad realizací Stavby 
„Zateplení objektu polikliniky, Hustopeče" 
s  Ing. Jaroslav Lukeš, Kroftova 1601/33, 
616 00 Brno, IČ: 74836668 za cenu 28.000 Kč 
bez DPH a prověřuje starostku podpisem 
smlouvy. 

Usnesení č. 11/91/18: RM schválila zpětvzetí 
žaloby na částku 277.070 Kč s příslušenstvím 
žalobce: Město Hustopeče, Dukelské nám. 
2/2, 693 17 Hustopeče proti žalované: 
HALP PRINT, spol. s r.o. v jazyce anglickém: 
HALP PRINT, Ltd., v jazyce německém: 
HALP PRINT, GmbH., Šafaříkova 1017/40, 
693 01 Hustopeče. 

Usnesení č. 12/91/18: RM schválila instalaci 
klimatizace v Logopedické ambulanci s 50% 
spoluúčastí tak, aby instalace neohrozila 
podmínky dotace. Ukládá Správě a údržbě 
budov města Hustopeče zajištění instalace 
klimatizace.

Usnesení č. 13/91/18: RM schválila smlouvu 
o dílo na dodávku a montáž 1 ks klimatizační 
jednotky DAIKIN s  fi rmou Zdeněk Hladký, 
Na Sídlišti 964/10, 693 01 Hustopeče, IČ: 
70480354 za cenu 29.725 Kč bez DPH.

Usnesení č. 14/91/18: RM doporučuje ZM 
neschválení využití předkupního práva 
a uzavření kupní smlouvy na budovu bez 
č.p./če zapsanou jako objekt občanské 
vybavenosti na pozemku parc. č. KN 
2586 na LV č. 51, dále na mostovou váhu 
a čerpací stanici na pozemku parc. č. KN 
2588/11 na LV č. 51, vše vedené Katastrálním 
úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální 
pracoviště Hustopeče pro obec Hustopeče 
a k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 15/91/18: RM doporučuje ZM ke 
schválení Aktualizovaný plán společných 
zařízení zpracovaný v rámci komplexní 
pozemkové úpravy v katastrálním území 
Hustopeče u Brna. Aktualizovaný plán 
společných zařízení je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 16/91/18: RM schválila dohodu 

o spolupráci s E.ON Distribuce, a.s., IČ: 
28085400 F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České 
Budějovice. Město Hustopeče realizuje 
na své náklady grafi cký návrh a grafi cké 
ztvárnění fasády trafostanice na ulici Větrná 
v  Hustopečích. Text dohody je přílohou 
zápisu.

Usnesení č. 17/91/18: RM schválila Dodatek 
č.1 ke Smlouvě č.1030027507/002 o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 
se společností E.ON Distribuce a.s., 
F.A.Gerstnera 2151/6, Ústí nad Labem, IČ: 
28085400. Text dodatku v příloze. 

Usnesení č. 18/91/18: RM schválila Smlouvu č.: 
SNM_TO_136/VB o zřízení věcného břemene 
se společností GasNet s.r.o., IČ: 27295567, 
se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 
Labem na pozemcích parc. č. st. 110 a parc. č. 
335/2 zapsaných na LV č. 462 pro k. ú. Celné 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 192-
a-13/2017, ze dne 6.6.2017, vyhotoveném 
Ekoplan s.r.o., za jednorázovou úhradu ve 
výši 5.000,-Kč bez DPH. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 19/91/18: RM schválila smlouvu 
o výpůjčce nebytových prostor 
Společenského domu a restaurace 
s Junákem – Českým skautem, středisko 
Vranovice, z.s., pobočný spolek se sídlem 
U Koupaliště 113, Vranovice, IČ 71196293. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 20/91/18: RM bere na vědomí dopis 
paní …, Na Sídlišti …, Hustopeče a trvá 
na svém usnesení RM č. 56/87/17. V  dané 
lokalitě je realizována bezbariérová trasa dle 
projektu odsouhlaseném Státním fondem 
dopravní infrastruktury s  udržitelností 8 let 
po závěrečném vyhodnocení akce. 

Usnesení č. 21/91/18: RM schválila zpětvzetí 
žaloby na společnost BUILDSTEEL s.r.o., se 
sídlem Mírová 1098/4, 693 01 Hustopeče, 
IČO 27694321 ve věci určení obsahu budoucí 
smlouvy, která by zavazovala společnost 
BUILDSTEEL s.r.o. k uhrazení dlužné částky 
za pořízení Změny č. 1 územního plánu 
Hustopeče. Příslušný dokument je součástí 
zápisu. 

Usnesení č. 22/91/18: RM schválila dohodu 
o skončení nájmu s panem …, nar. …, trvale 
bytem U Větrolamu …, 693 01 Hustopeče na 
užívání pozemku města Hustopeče parc. č. 
3985/8 o výměře 2 848 m2 vedeného jako 
ostatní plocha v trati Stromovka – u Předního 
rybníku, zapsáno u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 
katastrální území Hustopeče u Brna, obec 
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Hustopeče ke dni 31.12.2016. Text dohody je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 23/91/18: RM schválila zhotoviteli 
stavby příjezd ke staveništi rekonstrukce 
kina přes chodník z Dukelského náměstí. 
Bezpečnost chodců a provozu bude 
zabezpečena pověřeným pracovníkem. 
Případné poškození chodníku bude 
odstraněno a chodník uveden do původního 
stavu předlážděním. 

Usnesení č. 24/91/18: RM schválila žádost pana 
…, Pionýrská …, Hustopeče na zadláždění 
plochy před RD Pionýrská č.p. …, Hustopeče 
na pozemku parc.č. KN 4542/2, k.ú. 
Hustopeče za podmínky správného osazení 
přejezdových obrubníků. 

Usnesení č. 25/91/18: RM schválila souhlas 
s projektovou dokumentací a souhlasem 
s územním řízením na akci: "Stavební úpravy 
RD Dvořákova …" investora Ing. …, Dvořákova 
…, Hustopeče. 

Usnesení č. 26/91/18: RM neschválila projektovou 
dokumentaci společnosti Geprostav energy 
s.r.o., Hodonín, která žádá v zastoupení 
investora E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice o vyjádření 
k projektové dokumentaci na akci:" 
Hustopeče, Vinařská, kabel. NN, Bydlení 
Břeclav, číslo stavby 1030042530. RM 
požaduje přepracování na vzdušné vedení.

Usnesení č. 27/91/18: RM schválila projektovou 
dokumentaci a souhlasí se stavbou: 
"ZASTŘEŠENÍ VJEZDU DO HALY B12" v areálu 
investora Frauenthal Automotive Hustopeče 
s.r.o. podle projektové dokumentace 
Kampara s.r.o., Baračka 220, Bučovice. 

Usnesení č. 28/91/18: RM schválila projektovou 
dokumentaci a souhlasí se stavbou: 
"JÍDELNA" v areálu investora Frauenthal 
Automotive Hustopeče s.r.o. podle 
projektové dokumentace Kampara s.r.o., 
Baračka 220, Bučovice. 

Usnesení č. 29/91/18: RM bere na vědomí studii 
zástavby v lokalitě Za Homolím Kopcem. 

Usnesení č. 30/91/18: RM schválila projektovou 
dokumentaci na stavbu: "Bytový dům - blok 
B" společnosti Sapero Living s.r.o., Havlíčkova 
613/23, Hustopeče. 

Usnesení č. 31/91/18: RM doporučuje ZM ke 
schválení podání žádosti o bezúplatný 
převod pozemku parc. č. KN 4723/9 v k.ú. 
Hustopeče u Brna v lokalitě Šakvice nádraží, 
který je evidován na LV Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. 

Usnesení č. 32/91/18: RM doporučuje ZM ke 
schválení bezúplatné nabytí pozemku 

parc.č. 4544/167 vedeného jako orná půda 
o výměře 235 m2 v katastrálním území 
Hustopeče u Brna, a to po dobudování 
chodníku investorem lokality "Na Vyhlídce" 
dle projektu odsouhlaseném městem 
Hustopeče v rámci stavebního řízení při 
povolování výstavby lokality na Vyhlídce. 

Usnesení č. 33/91/18: RM nedoporučuje ZM ke 
schválení nabídku koupě pozemku parc.č. 
4544/167 v k.ú. Hustopeče u Brna o výměře 
235 m2 za částku 700 Kč/m2, tj. celkem za 
164.500 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 34/91/18: RM doporučuje ZM ke 
schválení vyhlášení záměru prodeje části 
pozemku p.č. 387/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. 
Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 35/91/18: RM doporučuje 
ZM ke schválení vyhlášení záměru 
prodeje pozemků parc. číslo KN 3617, 
3616 a 3613 v k.ú. Hustopeče u Brna, případně 
jejich částí za podmínky smluvního zajištění 
věcného břemena přístupu k  pozemkům 
SPÚ.

Usnesení č. 36/91/18: RM schválila žádost 
společnosti JS-Abacus s.r.o., Havlíčkova 
613/32, Hustopeče, IČO: 26288591 o úplnou 
uzavírku části ulice Tábory v úseku křižovatek 
Komenského - Dvořákova v termínu 2.5.2018 
- 20.5.2018 za podmínek stanovených MPO. 

Usnesení č. 37/91/18: RM schválila žádost …, 
Herbenova …, Hustopeče na vjezd vozidel 
nad 3,5t na ulici Na Hradbách za podmínek 
stanovených MPO a MP. 

Usnesení č. 38/91/18: RM schválila Dodatek č. 
1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.1.2018 uzavřené 
s Pavlem Urbánkem, Uherčice 189, IČ: 
64456986. 

Usnesení č. 39/91/18: RM schválila zadávací 
dokumentaci na veřejnou zakázku na služby 
zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení 
"Vybrané skladebné části ÚSES I.“ 

Usnesení č. 40/91/18: RM schválila složení komise 
pro otvírání obálek a posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku na služby 
zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení 
"Vybrané skladebné části ÚSES I.“ Členové 
komise: …, …, …, …, ... Náhradník: …, …, …, …, …

Usnesení č. 41/91/18: RM schválila zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky na služby 
zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení 
"Vybrané skladebné části ÚSES II." 

Usnesení č. 42/91/18: RM schválila složení komise 
pro otvírání obálek a posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku na služby 
zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení 
"Vybrané skladebné části ÚSES II.“ Členové 

komise: …, …, …, …, ... Náhradník: …, …, …, …, ...

Usnesení č. 43/91/18: RM schválila výběr 
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Pevné telekomunikační a internetové 
služby pro město Hustopeče“ uchazeče UPC 
Česká republika s.r.o. se sídlem Závišova 
502/5, 140 00 Praha 4, Nusle, IČ 00562262 

Usnesení č. 44/91/18: RM schválila rámcovou 
smlouvu o poskytování veřejně dostupných 
služeb elektronických komunikací s UPC 
Česká republika s.r.o. se sídlem Závišova 
502/5, 140 00 Praha 4, Nusle, IČ 00562262 za 
částku 803.047,20 Kč bez DPH na 4 roky 

Usnesení č. 45/91/18: RM schválila výběr 
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského, 
Hustopeče Část 2: Sadové úpravy “ uchazeče 
SARAHS associates s.r.o., M. Kudeříkové 1575, 
256 01 Benešov, IČ 032 73 661. 

Usnesení č. 46/91/18: RM schválila smlouvu 
o dílo na „Stavební úpravy a vybavení ZŠ 
Komenského, Hustopeče Část 2: Sadové 
úpravy “ s vítězným uchazečem SARAHS 
associates s.r.o., M. Kudeříkové 1575, 
256 01 Benešov, IČ 032 73 661 za částku 
1.219.454,72 Kč bez DPH. Smlouva bude 
podepsána po uplynutí lhůty pro podání 
námitek. Text smlouvy o dílo je přílohou 
tohoto zápisu. 

Usnesení č. 47/91/18: RM schválila zadání veřejné 
zakázky na stavební práce „Základní škola 
Nádražní, stavební úpravy sociálních 
zařízení“ včetně zadávací dokumentace 

Usnesení č. 48/91/18: RM schválila složení komise 
pro otvírání obálek a posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku „Základní 
škola Nádražní, stavební úpravy sociálních 
zařízení“. Člen komise: …, …, … Náhradník: …, 
…, … 

Usnesení č. 49/91/18: RM schválila oslovení těchto 
uchazečů na veřejnou zakázku „Základní 
škola Nádražní, stavební úpravy sociálních 
zařízení“: 

Petr Konečný se sídlem Pod Zahrady 487, 
691 67 Šakvice, IČ 44988842 

Jiří Kavalíř se sídlem 693 01 Starovice 247, IČ 
48878456 

Bytop Gas, s.r.o. se sídlem Bratislavská 5, PSČ 
693 01 Hustopeče, IČ 42324238 

Petr Jeřela se sídlem Bratislavská 454/47, 
691 45 Podivín, IČ 65809572 

STAVOČ spol. s r.o. se sídlem Horní Bojanovice 1, 
693 01 Hustopeče, IČO 47902213 

JS-Abacus s.r.o. se sídlem Havlíčkova 613/32, 
693 01 Hustopeče, IČ 26288591 

TD – LKW s.r.o. se sídlem Mrštíkova 13/15, 
693 01 Hustopeče, IČ 293 80 421 

EDMONT Hodonín spol. s r.o. se sídlem U Kyjovky 
4, Hodonín, IČ 46978551 
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STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 109, 
Hodonín, IČ 26285363 

Usnesení č. 50/91/18: RM schválila Žádost 
o uzavření smluv o dílo na praní prádla 
za cenu 50 Kč za 1 kg prádla mezi Městem 
Hustopeče, jako zhotovitelem, a objednateli: 

- LÉKÁRNY HYTYCH, s.r.o., Dukelské nám. 
100/29, 693 01 Hustopeče, IČ 29255406 

- PETMED s.r.o., neurologická ambulance 
MUDr. Jitka Grohová, Krátká 1285/22, 
693 01 Hustopeče, IČ 28358872 

- MUDr. Lenka Fousová, Brněnská 361/27a, 
693 01 Hustopeče, IČ 72051272

Usnesení č. 51/91/18: RM schválila pořízení 
aplikace pro mobilní telefony - Turista 
v Mobilu od společnosti GOWAY s.r.o., IČ: 
04082818, Brno-střed, Lidická 700/19. 

Usnesení č. 52/91/18: RM schválila Smlouvu 
o poskytování pečovatelské služby – zajištění 
rozvozu stravy, uzavřenou mezi Městem 
Hustopeče jako poskytovatelem a paní 
…, narozenou …, trvale bytem Svat. Čecha 
…, Hustopeče, jako příjemcem. Smlouva 
se uzavírá s účinností od 01. 04. 2018. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 53/91/18: RM schválila Smlouvu 
o poskytování pečovatelské služby – zajištění 
rozvozu stravy, uzavřenou mezi Městem 
Hustopeče jako poskytovatelem a panem 
…, narozeným …, trvale bytem Dvořákova 
…, Hustopeče, jako příjemcem. Smlouva 
se uzavírá s účinností od 01. 04. 2018. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 54/91/18: RM schválila Smlouvu 
o poskytování pečovatelské služby – zajištění 
rozvozu stravy a zajištění chodu domácnosti 
uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako 
poskytovatelem a paní …, narozenou …, 
trvale bytem Dvořákova …, Hustopeče, jako 
příjemcem. Smlouva se uzavírá s účinností 
od 24. 04. 2018. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 55/91/18: RM schválila revokaci 
usnesení RM č. 2/88/17 a schvaluje nové 
usnesení: RM ukládá na základě usnesení 
RM č. 10/81/17 ze dne 19.12.2017 připravit 
zpracování žádosti a projektu na zachování 
obytných zón v lokalitě „Záhumenice“ a „Na 
Vyhlídce“. 

Usnesení č. 56/91/18: RM schválila vyřazení 
majetku: příspěvkové organizace ZŠ 
Komenského ve výši 107 622,-- Kč, vnitřní 
správy ORJ 255 ve výši 3 648,-- Kč. 

Usnesení č. 57/91/18: RM doporučuje ZM ke 
schválení 2. rozpočtové opatření města 
Hustopeče v roce 2018.

Usnesení č. 58/91/18: RM schválila osazení 

2x dodatkové tabulka E13 s nápisem „ 
Vyhrazeno pro návštěvníky dopravního 
hřiště“ na ulici Lipová 

Usnesení č. 59/91/18: RM schválila za účelem 
zvýšení efektivnosti práce a z důvodu úspory 
ekonomických prostředků organizační 
změnu v OS Správa a údržba budov města 
Hustopeče, a to zrušení 1 pracovního místa 
s druhem práce „Domovník“, platová tř. 4, 
ke dni 30.06.2018. Organizační struktura 
a zařazení funkčních míst s platností od 
01.07.2018 jsou přiloženy v příloze. 

Usnesení č. 60/91/18: RM schválila aktualizovaný 
text „Zásad města Hustopeče pro tvorbu 
a čerpání fondu pro účastníky obřadů“, který 
je nedílnou přílohou tohoto materiálu. 

Usnesení č. 61/91/18: RM doporučuje ZM ke 
schválení „Zásady města Hustopeče pro 
tvorbu a čerpání fondu pro účastníky 
obřadů“, který je přílohou tohoto materiálu, 
a to s účinností od 01.05.2018. Tyto 
„Zásady“, schválené zastupitelstvem města 
Hustopeče dne 26.04.2018 nahrazují 
předchozí text „Zásad“, schválený ZM 
dne 22.02.2018 a účinný od 01.03.2018 do 
01.05.2018. 

Usnesení č. 62/91/18: RM schválila aktualizovaný 
ceník prací Městských služeb na rok 2018. 
Ceník je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 63/91/18: RM schválila zvýšení trvalé 
sazby za užití dětského dopravního hřiště 
v Hustopečích na částku 150 Kč za každou 
započatou hodinu. 

Usnesení č. 64/91/18: RM schválila zrušení 
vyhlášené veřejné zakázky Část 1: Stavební 
část „Stavební úpravy a vybavení ZŠ 
Komenského, Hustopeče“.

Usnesení č. 65/91/18: RM schválila Zadávací 
dokumentaci na veřejnou zakázku na 
stavební práce zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení „Stavební úpravy 
a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče“.

Usnesení č. 66/91/18: RM schválila složení komise 
pro otvírání obálek a posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku na stavební 
práce a zeleň zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení „Stavební úpravy 
a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče“.

Členové komise: …, …, …, … Náhradníci: …, …, …, …

Usnesení z 92. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 26.04.2018 v kanceláři 

starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 2/92/18: RM schválila zrušení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku na

služby zadávanou v nadlimitním otevřeném 
řízení "Vybrané skladebné části ÚSES I.“

Usnesení RM č. 3/92/18: RM schválila zadávací 
řízení a zadávací dokumentaci na veřejnou 
zakázku na služby zadávanou v nadlimitním 
otevřeném řízení "Vybrané skladebné části 
ÚSES I“ neprodleně po zrušení předchozího 
zadávacího řízení.

Usnesení RM č. 4/92/18: RM schválila složení 
komise pro otvírání obálek a posouzení 
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na 
služby zadávanou v otevřeném nadlimitním 
řízení "Vybrané skladebné části ÚSES I.“ 
Členové komise: …, …, …, …

Náhradník: …, …, …, …

Usnesení RM č. 5/92/18: RM schválila zrušení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku na 
služby zadávanou v nadlimitním otevřeném 
řízení "Vybrané skladebné části ÚSES II.“

Usnesení RM č. 6/92/18: RM schválila zadávací 
dokumentaci na veřejné zakázky na služby 
zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení 
"Vybrané skladebné části ÚSES II" neprodleně 
po zrušení předchozího zadávacího řízení.

Usnesení RM č. 7/92/18: RM schválila Složení 
komise pro otvírání obálek a posouzení 
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na 
služby zadávanou v otevřeném nadlimitním 
řízení "Vybrané skladebné části ÚSES II.“ 
Členové komise: …, …, …, …

Náhradník: …, …, …, …

Usnesení RM č. 8/92/18: RM schválila na základě 
žádosti nájemce souhlas s umístěním 
dobíjecí stanice pro elektromobily na 
parkovišti, před hotelem Amande Wine 
Wellness, pronajatém nájemci CENTRO 
Hustopeče a.s., Husova 8, Hustopeče, IČ 
25572920. Jedná se o předběžný souhlas pro 
přípravu projektu, přesné umístění zařízení 
bude ještě upřesněno.

Usnesení z XXIX. schůze Zastupitelstva 
města Hustopeče konané dne 

26.04.2018 v zasedací místnosti MěÚ 
Hustopeče

Usnesení č. 5/XXIX/18: ZM ukládá zadat rozbor 
nákladů u ORJ 255 – vnitřní správa na 
3 kapitoly: osobní výdaje, provozní výdaje 
a investice – srovnání za roky 2011-2017 se 
zohledněním přijatých dotací.

Usnesení č. 6/XXIX/18: ZM bere na vědomí zápis 
z kontrolního výboru ze dne 10.4.2018 

Usnesení č. 7/XXIX/18: ZM bere na vědomí zápis 
z fi nančního výboru ze dne 18.4.2018 

Usnesení č. 8/XXIX/18: ZM schvaluje zřízení 
Organizační složky „Penzion a pečovatelská 
služba Hustopeče“ k datu 1. 7. 2018. 
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Usnesení č. 9/XXIX/18: ZM schvaluje Zřizovací 
listinu Organizační složky „Penzion 
a pečovatelská služba Hustopeče“. Zřizovací 
listina organizační složky je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 10/XXIX/18: ZM schvaluje Finanční 
deklaraci sítě sociálních služeb ORP 
Hustopeče pro rok 2019. Dokument Finanční 
deklarace sítě sociálních služeb ORP 
Hustopeče pro rok 2019 je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 11/XXIX/18: ZM schvaluje podání 
žádosti o bezúplatný převod pozemku 
parcela číslo KN 4723/9 v k.ú. Hustopeče 
u Brna od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2. 

Usnesení č. 12/XXIX/18: ZM neschvaluje využití 
předkupního práva a uzavření kupní smlouvy 
na budovu bez č.p./če zapsanou jako objekt 
občanské vybavenosti na pozemku parc.č. 
KN 2586 na LV č. 51, dále na mostovou váhu 
a čerpací stanici na pozemku parc.č. KN 
2588/11 na LV č. 51 , vše vedené Katastrálním 
úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální 
pracoviště Hustopeče pro obec Hustopeče 
a k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 13/XXIX/18: ZM schvaluje vyhlášení 
záměru prodeje částí pozemku parc.č. 
4542/2 a to před pozemkem parc.č. 4542/108 
(budova č.p. 1137) nově vytvořený a vyčleněný 
pozemek geometrickým plánem číslo 3387-
56/2018 par. č. 4542/442 o orientační výměře 
cca 41 m2, dále před pozemkem parc.č. 
4542/30 (budova č.p.1136) nově vytvořený 
a vyčleněný pozemek geometrickým 
plánem číslo 3387-56/2018 par. č. 
4542/443 o orientační výměře cca 36 m2, dále 
před pozemkem parc.č. 4542/107 (budova 
č.p. 1124) nově vytvořený a vyčleněný 
pozemek geometrickým plánem číslo 3387-
56/2018 par. č. 4542/441 o orientační výměře 
cca 36 m2, a před pozemkem parc.č. 4542/115 
(budova č.p. 1125) nově vytvořený a vyčleněný 
pozemek geometrickým plánem číslo 
3387-56/2018 par. č. 4542/440 o orientační 
výměře cca 34 m2 vše v katastrálním území 
Hustopeče u Brna za cenu minimálně 980,- 
Kč/m2 s tím, že kupující uhradí poměrné 
náklady na vyhotovení geometrického plánu 
a náklady spojené s převodem pozemků. 
Záměr prodeje včetně návrhu na oddělení 
pozemků geometrickým plánem je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 14/XXIX/18: ZM schvaluje kupní 
smlouvu se společností E.ON Česká republika, 
s.r.o., se sídlem: F.A.Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice na 
prodej pozemku parc.č. 4542/140 o výměře 
56 m2, vedeného jako zastavěná plocha 
a nádvoří, zapsáného v katastrálním území 
Hustopeče u Brna za cenu 90.000,- Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 15/XXIX/18: ZM schvaluje 
uzavření směnné smlouvy se společností 
AgriMachines SE, IČO: 03405656, se 
sídlem: Kubánské náměstí 1391/11, 
100 00 Praha 10, zastoupená: Ing. …, 
Ph.D., členem představenstva, na směnu 
části městského pozemku parc. č. KN 
278/2 o výměře 153m2 v rozsahu dle návrhu 
geometrického plánu č. 3608-69/2017 nově 
vytvářeného a vyčleňovaného pozemku 
parc. č. KN 278/5 za části pozemků ve 
vlastnictví AgriMachines SE, parc. č. KN 
278/1 o výměře 8 m2 v rozsahu dle návrhu 
geometrického plánu č. 3608-69/2017 nově 
vytvářeného a vyčleňovaného pozemku 
parc. č. KN 278/6, dále části pozemku parc. č. 
KN 281 o výměře 126 m2 v rozsahu dle návrhu 
geometrického plánu č. 3608-69/2017 nově 
vytvářeného a vyčleňovaného pozemku 
parc. č. KN 281/2 a parc. č. KN 282/1 o výměře 
19 m2 v rozsahu dle návrhu geometrického 
plánu č. 3608-69/2017 nově vytvářeného 
a vyčleňovaného pozemku parc. č. KN 282/3, 
s tím, že strany směnné smlouvy budou 
vzájemně vyrovnány. Záměr byl vyvěšen 
26.02. - 14.03.2018. Směnná smlouva bude 
uzavřena až po provedení výmazu zástavního 
práva smluvního na směňovaných částech 
pozemků u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče. Zastupitelstvo města Hustpeče 
pověřuje starostku podpisem směnné 
smlouvy. 

Usnesení č. 16/XXIX/18: ZM schvaluje uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí darovací 
s Jihomoravským krajem, Žerotínova 
nám. 44, Brno na budoucí darování stavby 
okružní křižovatky a pozemků Města 
Hustopeče parc.č. KN 982/17, 982/52 p. č. 
982/69 v k.ú. Hustopeče u Brna a dalších 
pozemků parc.č. KN 4536/164, 4536/172, oba 
v k. ú. Hustopeče u Brna a obci Hustopeče, 
a dále p. č. 1086/54 a p. č. 1086/65, oba v k. 
ú. a obci Starovice a dále na pozemcích p. č. 
953/31 a p. č. 4538/21, oba v k. ú. Hustopeče 
u Brna. Text smlouvy je přílohou zápisu 

Usnesení č. 17/XXIX/18: ZM schvaluje Přehled 
změn v majetku předaného k hospodaření 
v roce 2017 a stav majetku předaného 
k hospodaření k 31.12.2017 příspěvkových 
organizací města: 

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, 
okres Břeclav, příspěvková organizace 

Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres 
Břeclav, příspěvková organizace 

Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres 
Břeclav, příspěvková organizace 

Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres 
Břeclav, příspěvková organizace 

Sportovní zařízení města Hustopeče, okres 
Břeclav, příspěvková organizace 

Centrum volného času Hustopeče, okres Břeclav, 
příspěvková organizace 

Usnesení č. 18/XXIX/18: ZM schvaluje účetní 
závěrku města Hustopeče za rok 2017. 

Usnesení č. 19/XXIX/18: ZM schvaluje závěrečný 
účet města Hustopeče za rok 2017 a uzavření 
s vyjádřením: Souhlas s celoročním 
hospodařením bez výhrad. 

Usnesení č. 20/XXIX/18: ZM revokuje usnesení 
ZM č. 24/XXVIII/18 a usnesení ZM č. 24/
XXVIII/18 ze dne 22.2.2018 týkající se 
spolufi nancování projektu „Rekonstrukce 
atletického a fotbalového stadionu 
v  Hustopečích“ realizovaného TJ Agrotec 
Hustopeče

Usnesení č. 21/XXIX/18: ZM schvaluje dodatek 
č.1 k Úvěrové smlouvě č. 0317439409, na 
základě, kterého je posunut termín čerpání 
úvěru do 31.8.2018. 

Usnesení č. 22/XXIX/18: ZM schvaluje 
2.rozpočtové opatření města Hustopeče pro 
rok 2018 dle přílohy.

Rozpočtové příjmy činí 191 278 tis. Kč
rozpočtové výdaje činí 328 059 tis. Kč a
fi nancování je ve výši 136 781 tis. Kč.

Usnesení č. 23/XXIX/18: ZM schvaluje dle ust. § 
67 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích pro nové 
volební období 21členné zastupitelstvo 
města Hustopeče.

Usnesení č. 24/XXIX/18: ZM schvaluje 
Aktualizovaný plán společných zařízení 
zpracovaný v rámci komplexní pozemkové 
úpravy v katastrálním území Hustopeče 
u Brna. Aktualizovaný plán společných 
zařízení je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 25/XXIX/18: ZM schvaluje Zásady 
města Hustopeče pro tvorbu a čerpání fondu 
pro účastníky obřadů a to s účinností od 
01.05.2018. Text "Zásad města Hustopeče pro 
tvorbu a čerpání fondu pro účastníky obřadů" 
jsou přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/XXIX/18: ZM schvaluje vyhlášení 
záměru prodeje pozemků parc. číslo KN 
3617, 3616 a 3613 popřípadě jejich částí 
v katastrálním území Hustopeče u Brna s tím, 
že bude zajištěno formou věcného břemene 
přístup k pozemku parc. č. 3618/2 v k. ú. 
Hustopeče u Brna za cenu minimálně dle 
znaleckého posudku minimálně však za 
980,- Kč.

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče
Plná verze zápisu a usnesení rady města 
jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče
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HUSTOPEČE SE BAVÍ 

Krásy Medvědí soutěsky navštívilo 90 výletníků
V  úterý 1. května se z  Hustopečí vypravily 

dva autobusy na celodenní výlet do Medvědí 
soutěsky (Bärenschützklamm). Po čtyřhodi-
nové cestě jsme dorazili do obce Mixnitz, kde 
nás čekal velmi náročný výstup ke vstupu do 
soutěsky. Podle slov zkušených návštěvníků se 
jedná o nejnáročnější část výletu. 

Následoval asi dvouhodinový výstup 
soutěskou po 164 lávkách a žebřících, které 
jsou označené kovovou tabulkou s  číslem, 

takže jsme mohli průběžně sledovat kolik 
máme za sebou. Soutěska je dlouhá 1300 m 
a celkové převýšení z výchozího místa k chatě 
U dobrého pastýře je téměř 750 m.

Odměnou po zdolání soutěsky byl odpoči-
nek a občerstvení u chaty U dobrého pastýře 
(Zum guten Hirten) ve výšce 1209 m. Odtud 
se cesty rozdělily. Část výpravy se vydala 
pohodovou cestou přímo k  jezeru Teichalm-
seee, odkud byl odjezd zpět. Někteří se vydali 

k  chatě Steirischer Jokl, odkud byl nádherný 
výhled do okolí a na kostelík Schluesserbrunn 
a odtud k  jezeru. Ti nejodvážnější a nejz-
datnější se od Steirischer Jokl vydali krátkou 
strmou cestou skalnatým terénem s  převý-
šením 400 m k  vrcholu Hochlantsch ve výšce 
1720 m.  Odměnou jim byl krásný výhled do 
okolí, nezapomenutelné fotografi e u velkého 
kříže, který je na vrcholu postaven, a skvělý 
pocit ze zdolání těžkého terénu. 

Všichni účastníci se sešli u jezera  Teichal-
msee, které se nachází v  přírodní rezerva-
ci Almenland. Zde vznikaly poslední fotky 
z výletu u obří dřevěné sochy vola Almi, která 
symbolizuje hlavní výrobek tohoto regionu 
– je vyrobena z  22000 dřevěných šindelů – 
a hurá domů. 

Jana Tupá, produkční

Náročnější terén soutěsky nabízel krásné výhledy 
i 164 lávek a žebříků.
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Oslavit Den Země přišly do M-klubu desítky lidí 
Oslava celosvětového svátku Den Země 

se v  Hustopečích konala v  neděli 22. dubna 
v  prostorech M-klubu. Na děti zde čekala 

zábava v  podobě různých sportovních aktivit. 
Zvířátka, jízda na koních, oblíbená kuličkiáda 
i přírodovědné kvízy. „Děti ze Základní školy 

Komenského si připravily několik stanovišť 
s  úkoly. Jsou zaměřené na třídění odpadu, 
poznávání stromů, ovoce nebo koní,“ sdělil 
vedoucí CVČ Pavučina Petr Fridrich. 

Na své si přišli rodiče i děti. Během společ-
ného tvoření mohli vyrobit z  ovčího rouna 
ptáčka nebo z  hlíny housenku. Vrcholem 
odpoledne byla kuličkiáda a opékání špekáčků 
nebo jablíček. „Naším cílem bylo to, abychom 
si společně užili příjemné odpoledne,“ uzavřel 
Fridrich.

-ves- 

Den Země se v Hustopečích slavil společnou zábavou.
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V  neděli 6. května zahájil malíř Vítězslav 
Ruber v Městském muzeu a galerii Hustopeče 
svou třetí výstavu. Tento židlochovický rodák 
zaplnil galerii abstraktními obrazy různých 
formátů, barev a atmosféry. Úvodní slovo na 
vernisáži pronesl kunsthistorik Petr Němec: 
„U malíře vnímám jeho cílevědomost a snahu 
o to projevit se přes nepřízeň situací, do 
kterých se dostává. Ruber není akademikem, 
je autodidaktem, má zcela základní výtvarnou 
průpravu, ale dopracoval se do podoby, která 
hraničí s amatérským profesionalismem.“ 

Vítězslav Ruber klade velký důraz na 
emotivnost svých děl. Inspirace leží velmi 
často v  krajině, která se abstraktivně promítá 

do obrazu. „V začátcích jsem dělal realistické 
věci, dokonce jsem sbalil plátno a vyrazil do 
plenéru. Ale realita mě svazovala, přímo skli-
čovala. Snažil jsem se zachytit každý detail 
a posléze jsem zjistil, že to není ono,“ uvedl 
Ruber. Velký vliv na malířovu tvorbu měli 
umělci Robert Hliněnský a Leonid Ochrymčuk. 
„Dali mi jedinečnou školu. Naučili mě otevřít 
oči a dívat se na věci kolem dokola a nevnímat 
to, jak vypadají, ale nasát do sebe něco dalšího, 
další rozměr, pocit, dojem,“ dodal. 

Současné dílo je tedy abstraktní s  reálný-
mi prvky nebo detaily a pestrou škálou barev. 
„Barvy dělají takový dojem, ale já vnímám, že 
chybí určité nuance. Je to díky tomu, že mám 

snížený barvocit na určité odstíny. Já to tedy 
vidím tak a vy to vidíte zase jinak. Je na diváko-
vi, jak to přijme,“ sdělil Ruber. 

Výstava byla ke zhlédnutí do 27. května.
-ves-
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Ruber vystavil abstraktní obrazy s reálnými prvky

Vernisáž židlochovického rodáka navštívila řada lidí.

Na druhou květnovou neděli připadá den, 
kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Den 
matek se tento rok slavil v neděli 13. května 
a řada maminek měla možnost zpestřit si 
svátek koncertem žáků tanečního oddělení 
Základní umělecké školy v Hustopečích.

V  přeplněném sále dostali rodiče příleži-
tost vidět výsledek celoroční snahy mladých 
tanečníků. „Dnes vystoupí všechny ročníky od 
těch nejmenších po nejstarší,“ uvedla lektorka 
tance Aneta Pavliňáková. Koncert byl různo-
rodý, choreografi e byly v  pomalém i rychlém 
tempu a střídaly se skupinové i sólové tance. 
Při jejich vymýšlení kladla lektorka důraz na 
děti: „Vycházela jsem z toho, co mi děti přiná-
šely do školy, co je bavilo a zajímalo.“ 

Nejstarší žákyně předvedly tanec s názvem 
Vystup z řady, který letos získal ocenění za 
pohybovou kompozici v krajském kole taneční 
soutěže. „V průběhu tance se střídají sólistky, 
které dělají něco jiného než ostatní tanečni-
ce. Chceme tím říct, že můžeme být jeden tým 
a zároveň protiproud,“ uvedly žákyně. Za úspě-
chem tance stojí podle děvčat jejich lektorka. 
„Dala nás dohromady a vymyslela dokonalou 
choreografi i. Dokáže nás oživit, stmelit a je 
radost s ní pracovat,“ dodaly. 

Do tanečního oboru se děti mohou přihla-
šovat od pěti let. „Nemáme talentové zkoušky, 
stačí mít radost z pohybu, nadšení a pak už to 
jde všechno samo,“ pozvala Pavliňáková. 

-ves-

Děti ze ZUŠ tančily maminkám

Děti předvedly vystoupení všeho druhu.
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Letní sezónu zahájí Hustopečský slunovrat s vínem 
Příchod letního slunovratu je vždy očeká-

ván s  nedočkavostí. Síla slunce vrcholí 
a začíná období léta. Jedna z  nejkratších nocí 
si po staletí zachovává nádech magie a kouzel 
a patří k  ní ohně, které podle tradic dodávají 
slunci sílu. V Hustopečích se tento svátek slaví 
od loňského roku s  vínem a tvoří pomyslnou 
bránu k letní sezóně otevřených sklepů. 

Hustopečský slunovrat s  vínem nabídne 
návštěvníkům skvělá vína u více než desítky 
vinařů v  obou vinařských uličkách – Vinař-
ská a Na Hradbách. Těšit se můžete na mladá 
i archívní vína, příležitost k degustaci bude do 
půlnoci i déle. 

Vinaři z obou ulic se také zapojí do tradič-
ních rituálů slunovratu a vzájemně poměří 
své síly. Návštěvníkům bude názorně předve-
deno, jakou sílou musí oplývat vinař, abychom 
si výsledkem jeho práce mohli zpříjemnit neje-
den večer. Vítězná ulička se pak bude násle-
dující rok pyšnit trofejí Slunovratu. Na závěr 
svého přátelského klání vhodí zástupci obou 
vinařských uliček do rituálního ohně přine-
sené věnce, které zajistí dobrou úrodu. Ohně 
navíc budou hořet v obou uličkách a můžete je 
využít k opečení špekáčku.

Připravena bude i zábavná hra pro hodné 
děti a zlobivé dospělé. Magické bytosti vás 

provedou rituály slunovratu. Čeká na vás věště-
ní, zaříkávání i tanec s  lesními vílami. Děti, 
které se zapojí do soutěží, dostanou špekáček 
a odměnu zdarma.  Dospělí si naopak mohou 
vylosovat zajímavé odměny od lahví vína po 
vstupenku na Světový duel vín. 

Celá akce začne v  pátek 22. červ-
na v  17.00 hodin v  ulicích Vinařská a Na 
Hradbách. Vstupné je 200 Kč a v ceně je skle-
nička s  prvním vzorkem svatojánského vína, 
leporelo s mapou, jeden degustační vzorek 
v každém z otevřených sklepů a špekáček.

                                                                 -ves-
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Ranč Valkýra leží na kraji Hustopečí 
a během cesty k  rybníkům nebo k  rozhled-
ně v  mandloňových sadech ho nemůžete 
minout. Funguje jako sportovní stáj specia-
lizovaná na parkourové ježdění, ale i drezůru 
a westernové ježdění. Kromě koní zde může-
te zahlédnout i krávy, ovce, kozy, osly, lamy, 
klokany nebo pávy. Jarní období se zde nese 
ve znamení rození zvířátek. „Nejdřív přichá-
zejí na svět kůzlátka a potom hříbata. Hříbata 

si zde většinou necháváme, než dovrší třetí, 
čtvrtý rok, protože ve třech letech se obsedají 
a ve čtyřech závodí. Až ukáží, co v nich je, tak 
se prodávají dál do sportu,“ uvedla majitelka 
ranče Jana Sigmundová. 

Na ranči je v současnosti kolem 60 koní, část 
z nich jsou sportovní koně určení k závodění. 
„Pak máme koně, které využíváme k rekreač-
ním účelům a používáme je na dětské tábory. 
Také máme oslíky, které hodně využíváme 
k dětem,“ vysvětlila Sigmundová. 

Mláďata mají nyní ovečky i kozy. Ve společ-
ném výběhu s lamami skáčou klokani. Pozor-
ný divák může zahlédnout, že klokaní samici 
vykukuje z  vaku půlroční mládě. „Je to naše 
třetí odchované mládě,“ řekla Sigmundová.  
Po odchování jdou klokani dál do světa. „Buď 
k  jiným chovatelům klokanů, nebo je nyní 

módní trend, že si klokany pořizují chovatelé, 
kteří potřebují vypást zahrádku,“ dodala.

Valkýra je oblíbeným zastavením pro 
rodiče s  dětmi. „Návštěvníci jsou ukázně-
ní, až na výjimky, které nám krmí zvířata 
a to nechceme. Lidé to dělají v dobré víře, ale 
mnohdy je to na škodu,“ uzavřela Sigmundo-
vá.                                                                                         -ves-

Jaro na Valkýře

Na Valkýře mají řadu nových mláďat.

Loni trofej vyhráli vinaři z ulice Na Hradbách.
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Ve čtvrtek 17. května vítaly Mateřská škola 
Pastelka a Mateřská škola U Rybiček nové 
děti, které se přišly v doprovodu rodičů zapsat 
k  předškolnímu vzdělávání. Ve třídách na ně 
čekala školčátka, hračky i klauni. Zájem o zápis 
byl jako každoročně velký. „Máme 33 přihlá-
šek na 25 volných míst, proto vím, že některé 
děti nebudu moc přijmout,“ uvedla ředitelka 
MŠ Pastelka Blanka Nešporová. Stejná situ-
ace je i ve druhé školce. „Dostali jsme přes 
40 přihlášek, do základní školy nám odchází 
kolem 30 dětí,“ řekla ředitelka MŠ U Rybiček 
Eva Javůrková. 

Při přijímacím řízení musí děti splňo-
vat parametry dané školským zákonem. 
„V  kritériích je na prvním místě dítě, které je 
předškolního věku a potom tříleté a čtyřleté 
děti. Požadavek zřizovatele je, aby měli rodič 
i dítě trvalé bydliště v Hustopečích,“ upřesnila 
Nešporová. 

Rodiče dostali registrační čísla, podle 
kterých poznají, zda bylo jejich dítě přijato či 
nepřijato. „Koncem května vyhlásíme výsled-
ky zápisu. Přijaté děti zveme na informativní 
schůzku, kde se rodiče seznámí s programem, 
koncepcí, provozem a se zařazením jednotli-
vých dětí do tříd,“ vysvětlila Javůrková.

Obě dvě školky nabízí adaptační program, 
který pomáhá novým dětem a jejich rodičům 
zorientovat se v prostředí a chodu školky. 
Největším problémem při nástupu do školky 
bývá malá samostatnost a silná vazba na rodi-

če. „Poslední generace jsou hodně závislé na 
rodičích, špatně se odpoutávají. Rodičům to 
nevyčítám, vím, že to přináší doba,“ podotkla 
Nešporová. 

Od roku 2020 začne platit novela zákona, 
která ukládá povinnost přijímat i dvouleté 
děti. Mezi pracovníky ve školkách vzbudila 
obavy, protože nevymezuje kritéria, která 
jsou dnes platná. A to, že dítě, které půjde 
do školky, by mělo být bez plen, bez dudlíku 
a mělo by pít z hrnku. Jaký pohled na to mají 
někteří rodiče? „Myslím si, že záleží na dítěti, 
z  jaké rodiny pochází, jak se staví ke kolek-

tivu, jak má rádo děti. Některým dětem to 
může hodně prospět a některým ne. Je to na 
zvážení rodiče a hlavně maminky, která dítě 
zná,“ uvedla jedna z maminek. „Moje dcera už 
chodí do soukromé školky, takže s tím určitě 
souhlasím. Dnes je tlak na rodiče, aby se co 
nejdříve vrátili do práce. Začali jsme s jedním 
dnem v týdnu a postupně jsme to navyšovali,“ 
řekla druhá maminka. Většina dotazovaných 
uvítala to, že se možnost bude nabízet, přes-
tože by ji třeba samotní nevyužili.   

-ves-

Do mateřských škol se přišlo zapsat přes 70 dětí
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Zápis byl velkou událostí pro děti i rodiče.

Jana Benková čerpá z příběhů lidí
Pozvání do středeční literární kavárny přija-

la spisovatelka Jana Benková. Ta patří mezi 
nejoblíbenější slovenské autorky ženských 

románů a daří se jí i u nás. 
Jana Benková vystudovala ekonomii a po 

ukončení školy se věnovala práci novinářky, 
psala o umění, kultuře i sportu. Je autorkou 
celé řady rozhovorů se známými osobnostmi 
a působila i v politice na pozici mluvčí a medi-
ální poradkyně. Nyní se věnuje psaní ženských 
románů. „Svoji prvotinu jsem vydala v  době, 
kdy byly na Slovensku k dostání pouze „harle-
kýnky“. Kniha měla obrovský úspěch, tak jsem 
pokračovala,“ vysvětlila, jak se dostala k tomu-
to žánru, Benková. 

Náměty sbírá nejčastěji v  běžném životě. 
„Nejraději mám besedy a rozhovory s  lidmi, 
všímám si jejich radostí i trápení a ty potom 

zapojuji do svých příběhů,“ doplnila Benková. 
V roce 2012 se stala Autorkou roku v největ-

ší anketě slovenských čtenářů a její tvorba je 
oblíbená také u nás. „Můj tatínek je křtěný 
Vltavou, takže já mám v  sobě polovinu české 
krve. Je to můj druhý rodný jazyk a jsem moc 
ráda, že jsem se dostala i na český trh,“ uvedla 
Benková. 

Mezi její tituly patří například Máš, cos 
chtěl, miláčku, Malinový sen nebo nejnovější 
Uličnice. Pestrou nabídku románů Jany Benko-
vé najdete rovněž v hustopečské knihovně.

-hrad-

Autorka čerpá inspiraci zejména v běžném životě.
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
červen 2018

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

čt  7.6.  19.30 Concentus Moraviae – zahraje klavírista Zdeněk 
Král.  Hotel Amande. Předprodej vstupenek v TIC. 

so  16.6. 3:30  Hitlerovo Orlí hnízdo a solné doly 
Berchtesgaden. Turistický zájezd do rozsáhlého 
areálu na úpatí Kehlsteinu. OBSAZENO.

pá  22.6.  17.00 Hustopečský slunovrat s vínem. Noční otevřené 
sklepy v obou vinařských ulicích – Vinařská a Na 
Hradbách. Zapálení rituálního, očistného ohně. Od 
18.00 hodin přátelské klání vinařů na ulici Vinařská.  

pá  22.6. – 2. 9.  Otevřené sklepy Hustopeče – festival vína, 
každý den otevřou sklepy dva hustopečští vinaři. 
Vinařská ulice, ulice Na Hradbách. Podrobnosti 
v TIC Hustopeče, na plakátech a letácích. 

so  23.6. 14.00 Letní notování. Vystoupí folklórní soubory a 
cimbálová muzika. Občerstvení zajištěno. Areál 
Formanky.

ne  24.6.  19.00 Concentus Moraviae – belgický soubor Zefi ro 
Torna. Radnice Kurdějov – velký sál. Předprodej 
vstupenek v TIC Hustopeče. 

připravujeme:
Divadelní festival Pod širým nebem
st 11.7.  20.30 Královny. Účinkuje divadelní soubor Smotaná 

hadice Křenovice. 
so 14.7. 20.30 Žena, která uvařila svého manžela. Hrají: Nela 

Boudová, Ilona Svobodová a Otmar Brancuzský. 
ne 15.7. 18.00 Hrnečku vař. Účinkuje Divadlo Strom.
st 18.7. 20.30 Dva. Účinkuje Divadelní soubor Amadis Brno.
pá 20.7.  20.30 Zelňačka. Hrají: Oldřich Vízner, Otakar Brousek ml. 

v alt. Jan Szymik, Vojtěch Záveský, Barbora Jánová 
v alt. Barbora Hrušková.

Hraje se za každého počasí na nádvoří domu U Synků. V ceně
vstupenky je sklenička vína. Předprodej vstupenek TIC. 

po 30.7. – 5.8.  Letní kino Pod ořechem. Promítání českých i 
zahraničních fi lmů. Zahrada M-klubu. 

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

po 4. - 29.6.   Výstava kreseb kroužku veselého kreslení. 
Vestibul městské knihovny.

út  5.6.  8.30 Pasování prvňáčků ze ZŠ Komenského na 
čtenáře.

  10.30 Knihovna.
út  12.6.  8.30 Pasování prvňáčků ze ZŠ Nádražní na čtenáře.
  10.00 Knihovna.
MC Cipísek: Herna otevřena v době provozu knihovny.

ne 3. - 24.6.  16.00 Pavel Hřebíček – Sochy vás chtějí vidět a číst 
básně – výstava bronzových soch prokládaná 
verši.  

so 30.6.-2.9. 15.00 Hustopeče před 100 lety – Život v Hustopečích 
v letech 1918 – 1928. 

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

so  2.6.  15.00 Oslava dne dětí. Skákací hrad, malování na obličej, 
vystoupení kapely, závody na lodích (plavky 
s sebou). Zmrzlina zdarma. Přivítáme účastníky 
závodu Na kole dětem. Letní koupaliště. 

so  9.6.  5.30 Cyklistický zájezd Wachau I. - Tradiční zájezd pro 
40 kol do oblasti Wachau v Rakousku. Přihlašujte se 
elektronicky. 

pá 22. – 28.6.   Týden divadel pro děti. Regionální přehlídka 
divadel pro děti.

pá  29.6. 17.00 Táborák na Krajcáku s přespáním. Zábava, relax, 
táborák, stanování, tee – pee. 17.00 stavění stanů 
a aktivity, 18.00 táborák. 
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OD 18 000 K  DO 20 500 K
OD 22 000 K  DO 24 600 K  

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

KONTAKTUJTE NÁS:   
Na emailu nabor@penny.cz nebo  
na tel.: 702 208 669

PENNY 

 BÝT I VAŠE PENNY!

 

30. 6. 2018

H o t e l  a m a n d e ,  H u s t o p e č e

1 6 . 0 0 – 2 2 . 0 0

navazujeme na tradici
ochutnávání vín

ve svátek Petra a Pavla

vstupné 200 Kč
zahrnuje skleničku

a 20 degustačních
kuponů

Cimbálová muzika
Strunka

VÍNOFEST
2018
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy občanské: 4.6. / 18.6.
Papír, plast, nápojové kartony: 5.6.    Bioodpad: 11.6. / 25.6.

SBĚRNÝ DVŮR – PROVOZNÍ DOBA
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

KRYTÝ BAZÉN Po – Pá 06.00 –  8.00  ranní plavání
 Po – Pá 14.00 –  20.00  dle aktuálního rozpisu 
 Ne 14.00 –  19.00

Letní koupaliště otevřeno dle klimatických podmínek. 
Aktuální informace na www.spozam.cz , facebook, tel.: 702 204 600.

t  21.6. 17.00 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA 
   V zasedací místnosti na radnici (vstup z nám stí).

pá  8.6.  18.00  Africký večer. Povídání o misijních cestách: 
Malawi a Tanzanie. Výstava různých afrických 
výrobků a ochutnávka afrických jídel. Křesťanské 
centrum, Kollárova 7. 

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

FOTBAL
pá  1.6.  18:00  FC Hustopeče - Křepice (mladší žáci B)   
so  2.6. 10:00 Vel. Němčice / FC Hustopeče - Kuřim (starší dorost)
so  2.6. 12:15 Vel. Němčice / FC Hustopeče - Kuřim (ml. dorost)
ne  3.6.   9:00   FC Hustopeče - Mutěnice (mladší žáci)
ne  3.6. 10:30  FC Hustopeče – Mutěnice (starší žáci)  
so  9.6. 16:30  FC Hustopeče - Tvrdonice (muži A)

čt 14.6. – 17.6.  Agrotec Petronas Syntium Rally 2018. Pořádá 
Agrotec a. s. Hustopeče.

ne  17.6. 14.00 Otevření koupaliště – vystoupení akvabel, 
skákací hrad, bungee trampolína, tancování a 
soutěže. Děti do 15 let mají na akci vstup zdarma. 
Letní koupaliště.

so  23.6. 9.00 Krajem André – cyklistické putování krajinou 
mezi vinohrady. Možnost volby délky trasy, 
doprovodný program. Start v kempu Formanka.

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

ne  3.6. 9.30 Mše sv. ze svátku Božího Těla s průvodem na 
náměstí.

ne  3.6.  15.00 Farní odpoledne na farní zahradě.
so  9.6.  9.00 Děckanáda. To všechno je pro mě?! V areálu 

kostela sv. Václava si přepočítáme všechny dary od 
Boha! :-)Přihlašování dětí: www.deckanada.cz

SVAZ T LESN  POSTIŽENÝCH místní organizace, 
Brn nská 52, Hustope e, www.stphustopece.cz, tel.: 737 617 254

pá  8.6. 17.30 Zájezd na muzikálovou komedii Děsnej pátek. 
Městské divadlo Brno, odjezd z AN.

po  11.6.  7.00 Zájezd do termálních lázní Mošoň, Maďarsko. 
Odjezd z AN. V ceně není cestovní pojištění.

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

ne  10.6.  10.00 Víkend otevřených zahrad – Labyrint přírody a ráj 
zahrad. ZF Mendelu Lednice.

st  13.6.  15.00 Juniáles. Táborák, návštěva bažantnice. Hájenka 
Velké Němčice.

ne  17.6.   Výlet na Letní koncert populární a fi lmové 
hudby. Bližší info na vývěskách.

so  21.6.  7.30 Poznávací zájezd Kroměříž a okolí. 

Krajem
André

  23/6/2018

Start 9.00–12.00 | autokemp na Formance Hustopeče
Startovné: dospělí 100,-, děti do 16 let zdarma

Odevzdání razítkovacích průkazů v areálu autokempu Formanka do 18.00
(možnost výhry poukázek na sportovní zboží ve výši 3.000,-, 2.000,- a 1.000,- Kč)

Hustopeče Starovičky Velké Pavlovice Vrbice
Kobylí Bořetice Němčičky Horní Bojanovice Kurdějov

Bohatý doprovodný program, ochutnávky vín, otevřené sklepy, krajové speciality.
Více informací na www.hustopecsko.net

www.hustopecsko.net

 OTEVŘENÍ AREÁLU V 11:00HAPPY 2 HOURSPIVKO ZA 15,-

Do 3. 6. cena vstupenky 390 Kč, od 4. 6. a na místě 490 Kč.
Vstupenky a info na slavnostibreclavskehopiva.cz

VYCHYTANÝ 
STREET FOOD

PIVNÍ 
SPECIÁLY 

PROHLÍDKY PIVOVARU 
A ZÁMKU

09/06/2018

MIG 21/ŠKWOR
/DYMYTRY

DAVID STYPKA & BANDJEEZ/PSH

XINDL X/COCOTTE MINUTE
SKYLINE/JOHN WOLFHOOKER

IRNIS/NIGHTEEN SEVENTIES
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Přijď si vybrat i ty!

no
vě

vše pro
motorkáře

BRATISLAVSKÁ 7
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... mezi vinohrady

ROČNÍK
AGROTEC
PETRONAS
RALLY

15. – 16. června 2018

Mistrovství FIA zóny střední Evropa | Mistrovství ČR v rally 
Mistrovství Slovenské republiky v rally
Mistrovství Sovenské republiky v rally historických automobilů

Husova ulice | Hustopeče
START 15. června 2018 v 18:30 hod

www.agrotecrally.cz
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SOŠ a SOU Hustopeče 
příspěvková organizace 

Přijme do pracovního poměru:
Učitel odborného výcviku

oboru malíř a lakýrník
Učitel odborných předmětů ICT

nástup od 1. 9. 2018
Investiční referent

nástup po osobní domluvě
Kontakty:
skola@sou-hustopece.cz,  tel: 518 389 100
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Děti se seznámily s kozou domácí.

Protože v  naší školce rádi podporujeme 
prožitkové učení, měli jsme na začátek květ-
na pozvanou nevšední návštěvu. A tou byly 
hned tři kozy domácí. Děti tak měly možnost 
poznat dříve tak časté domácí zvíře. Nejprve 
se seznámily s  tím, jak kozy žijí, čím se živí, 
popovídali jsme si o zajímavých vlastnostech 
kozy a viděli ukázku dojení. A protože byly 
kozy velice socializované a cvičené, předved-
ly nám různé pohybové kousky a tanečky. Na 
závěr se mohly děti s kozami pomazlit, zkusily 
jim zadat různé povely a po školkové zahradě 
je vodily na vodítku. Nakonec ještě nechybělo 
„kozí razítko“ na památku.

Kolektiv MŠ Pastelka
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Edukativní program – koza domácí 

E-twinning na Pastelce

Děti vystoupily na přehlídce folklorních souborů

Máme vás rádi, mámy, tátové

MŠ U RYBIČEK

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ PASTELKA

Mateřská školka U Rybiček v  sobotu 
19. května reprezentovala město Hustopeče 
na Přehlídce folklorních souborů mateřských 
škol, kterou MŠ Břeclav pořádala již pojede-
nácté. Heslem sobotního odpoledne bylo 
Zatancujem vesele, ať se srdce zasměje a to se 
myslím podařilo na sto procent. Děti vystoupi-
ly s  pásmem Haj, husičky, haj a sklidily velký 
potlesk. Paním učitelkám z  třídy Motýlků (E. 
Javůrkové, R. Srholcové a G. Machačové) patří 

velký dík za to, že děti k folkloru vedou a dají 
si tu práci, aby s nimi absolvovaly organizačně 
někdy velice náročné vystoupení. Účinkujícím 
byla odměnou návštěva cukrárny v  Břeclavi a 
upomínkové předměty a sladkosti od pořada-
telů přehlídky.

HP

Každý rok jsme slavili Den matek. Letos nás 
napadlo, že by bylo dobré, aby si na své přišli 
také tatínkové a ostatní rodinní příslušníci, a 
vzhledem k tomu, že 15. květen je v kalendáři 
uveden jako Den rodin, rozhodli jsme se, že 
letošní besídka bude věnována tématu rodi-
ny. Děti vyrobily pro rodiče dárečky, naučily se 
básničky o maminkách, tatíncích, babičkách 
i dědečcích. Zazpívaly písničky, zatancovaly 
a sehrály malé scénky o rodinných situacích, 

např. svatba. Z  publika se ozýval upřímný 
smích, slova chvály a obdivu a v  neposlední 
řadě i slzy dojetí. Myslím, že všichni zúčastnění 
si odnesli nejen příjemný dojem ze svých dětí, 
ale také se s největší pravděpodobností utvrdi-
li v tom, co kdysi řekl L. N. Tolstoj: „ Rodina je 
nevyhnutelnou podmínkou štěstí.“  

Kolektiv MŠ U Rybiček

V  letošním roce se opět škola zapojila do 
e-twinningových projektů. Tentokrát se nerea-
lizují jen ve třídě ředitelky Nešporové, ale také 
ve třídě učitelky Veroniky Střelcové. Ta se také 
nadchla pro tuto formu spolupráce s  jinými 
školami. Paní Střelcová se účastnila meziná-
rodního setkání učitelů MŠ v  Řecku a již tam 
se domluvila na realizaci prvního projektu. 
Tento projekt nakonec nevyšel, ale paní učitel-
ka ihned zareagovala a vyhledala další dva 
projekty, kde pracují školky z  více států. Jeli-
kož ovládá anglický jazyk, jedná se o projekty 
Draw me a fair tale (namaluj mi pohádku): V 
rámci tématu Moje rodina jsme tento týden 
cíleně vybrali  a probrali  pohádku Červená 
karkulka (babička má svátek, sluší se jí popřát, 
zajít k ní na návštěvu, pěstovat hezké vztahy v 
rodině, uvědomit si, že jeden o druhého mají 
strach, maminka dětem radí jak bezpečně 
projít les atd.).

Ve druhém projektu Let´s share a poems  
(Sdílejme dětskou poezii) jsme si zopakovali 
pohádku Polámal se mraveneček a potom kdo 
z dětí chtěl, natočil celou báseň na zvukový 
záznam v mobilu.

V  červené třídě realizujeme projekt Ako 
spoznávam kultúrne tradície nášho kraja. 
S  dětmi navštěvujeme akce v  našem městě, 

výtvarně i pohybově je ztvárňujeme, sezna-
mujeme se s řemesly i historií. Součástí tohoto 
projektu byl minulý týden i výlet do skanze-
nu ve Strážnici. Sice nám mrholilo celý den, 
ale v  pláštěnkách jsme se prošli skanzenem, 
poznali způsob života našich předků a formou 

soutěže poznávali předměty běžného použití 
v  rodinách. Tento projekt realizujeme s  MŠ 
Stará Turá, která je naším dlouhodobým 
partnerem.

Blanka Nešporová, ředitelka

Odměnou byl velký potlesk.

Děti svým vystoupením potěšily celou rodinu. Fo
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ZŠ NÁDRAŽNÍ

Děti z Nádražky zpívají za Česko!

Žáci prvního stupně poměřili své fotbalové 
dovednosti.

Projekt Schoolovision je inspirovaný 
světoznámou hudební soutěží Eurovision 
Song Contest. V letošním roce již probíhá jeho 
10. ročník a děti ze ZŠ Nádražní jako jediné za 
Českou republiku dostaly nabídku, aby se jej 
zúčastnily.

Pořadatelem mezinárodní soutěže je 
Evropské centrální středisko pro eTwinning, 
které škole Nádražní udělilo ofi ciální certifi kát 
eTwinningová škola. Oceněné školy známku 
získávají za příkladnou práci v oblastech digi-
tálních postupů a e-bezpečnosti, za inovativní 
a tvůrčí přístupy k pedagogice či za podporu 
společného učení členů sboru a studentů.

Soutěž Schoolovision je jeden z celoev-
ropských projektů, které centrála pořádá. 
„Zapojené školy nacvičí libovolnou písničku v 
národním jazyce a připojí k ní videoklip. Někte-
ré školy přidávají k písničkám i titulky, aby bylo 
jasné, o čem děti vlastně zpívají," vysvětlila 
princip soutěže učitelka a vedoucí projektu 
Ivana Brabcová.

„My jsme si vybrali písničku Tři čuníci od 
Jaromíra Nohavici, protože nás velmi oslovil 
její text. Je to pozitivní písnička a dalo by se 
říct, že tak nějak koresponduje s myšlenkou 
eTwinningu, protože ti čuníci také obchází svět 
a šíří tu dobrou náladu a jsou takoví radostní,“ 
zdůvodnila výběr písničky Vladimíra Mráčko-
vá, která na ZŠ Nádražní vede pěvecký krou-
žek. 

Budoucí pěvecké hvězdy natáčely písnič-
ku ve studiu Hustopečské televize. Klip k ní 
potom v originálních kostýmech po celém 
městě. Hotový výtvor budete moci zhlédnout 

na webu školy nebo projektu Schoolovision.
Vyvrcholení klání proběhne v květnu, kdy 

budou ostatní zúčastněné země hlasovat pro 
podle nich nejpovedenější hudební a fi lmové 
zpracování videoklipu.

Kromě této soutěže se v letošním školním 
roce ZŠ Nádražní zapojila do dalších dvou 
projektů v rámci komunity eTwining: Malí 
koledníci a Reise mit. 

-nov-

Na prvním stupni rádi zpíváme a rádi i soutěžíme.

Mezinárodní videokonference projektu Schoolovision 
2018 – náš soutěžní klip naleznete na stránkách 
školy.

Navštívila nás paní spisovatelka Markéta 
Harasimová se svojí knížkou Z deníku kočičky 
Ťapičky.

Cyklisté starší kategorie postupují do okresního kola 
v Břeclavi.

Fotozprávičky z Nádražky
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ZŠ KOMENSKÉHO

McDonald’s Cup – úspěchy v minikopané
Dne 14. května se fotbalisté 1. stupně ZŠ 

Komenského zúčastnili okresního kola v mini-
kopané McDonald's Cup, které se uskutečnilo v 
Břeclavi. Obě družstva byla velmi silná, starší 
chlapci (4. – 5. ročník) si šli bez porážky pro 1. 
místo. Mladší žáci (1. – 3. ročník) těsně nepo-
stoupili do fi nále, když prohráli s týmem z 
Valtic. Chlapci bojovali až do konce a umístili 
se na pěkném 3. místě. Bohužel do krajského 
kola postupují pouze 1. místa.    Starší chlapci 
poměří své síly v krajském kole, které se koná 
23. května v Brně na ZŠ Janouškova. Držíme 
palce.

Vendula Ivičičová
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Rodilí mluvčí na naší škole
Abychom osvěžili a více zefektivnili výuku 

anglického jazyka na naší škole, od začátku 
letošního školního roku nám s  ní pomáhali 
rodilí mluvčí. Lektor Jonatas pocházel z Jiho-
africké republiky, Julien z USA. Tito lektoři 
pravidelně dojížděli na výuku do některých 
tříd, hlavně ale do předmětu Angličtina v praxi 
na druhém stupni. Žáci si tak mohli zábavnější 
formou rychleji zapamatovat nevšední výra-
zy a fráze, uvědomit si rozdíly mezi britskou a 

americkou angličtinou, podařilo se jim překo-
nat počáteční ostych, čímž si zvýšili sebevědo-
mí v jazyce. Také se seznamovali s kulturami 
cizích zemí.

Protože se nám tento styl  výuky osvědčil, 
a hlavně se dětem líbil, rádi bychom v něm 
pokračovali i v příštím roce. Z toho důvo-
du jsme se přihlásili do projektu, který nám 
pomůže tuto výuku i fi nančně zabezpečit.

Irena Janovská

Poděkování

Divadelní soubor při ZŠ Komenského tímto 
velmi děkuje panu Kamilu Konečnému za 

bezplatné zhotovení pozvánek a plakátů na 
naše vystoupení.

za soubor Šikulky Věra Pešáková, 
vedoucí souboru

Ředitelem gymnázia 29 let. Poohlédnutí a rozloučení se
Psal se rok 1980. Vrátil jsem se z  vojenské 

prezenční služby a hned druhý den jsem se 
dostavil do gymnázia v Hustopečích, kde právě 
začínal školní rok 1980/1981. Byl jsem přijat 
do zaměstnání jako učitel všeobecně vzdělá-

vacích předmětů pro střední školy, aprobace 
biologie – chemie. Gymnázium pro mne neby-
lo neznámou školou, byl jsem jeho absolven-
tem a maturoval jsem v roce 1974. V posledním 
ročníku studia na vysoké škole jsem zde zastu-

poval dlouhodobě nemocnou kolegyni Květu 
Ryšavou. A nyní jsem tu nastoupil jako učitel 
a kolega mých dřívějších učitelů. Přivítal mě 
ředitel Jan Kaplan a jeho zástupkyně Vladimí-
ra Pelánková (moje dřívější učitelka matema-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

Sálová kopaná
Ve čtvrtek 26. dubna pořádala naše škola 

turnaj v sálové kopané pro žáky ZŠ se zdra-
votním postižením z okresu Břeclav. Akce se 
již tradičně účastní speciální školy z Mikulova, 
Břeclavi a Hustopečí.

Při vzájemném měření sil se nám podařilo 
již potřetí turnaj vyhrát. Vítězství se letos rodi-
lo poměrně lehce. Hned v prvním zápase jsme 
narazili na břeclavskou školu a naši chlapci 
zvítězili naprosto jednoznačně 8:0. Druhý 

zápas s mikulovskými zástupci jsme vyhráli 
4:0. V závěrečném utkání pak Mikulov zvítězil 
nad Břeclaví 1:0.

O vítězství v turnaji se společným úsilím 
zasloužili žáci – M. Ferkovič, R. Malík, J. Pilát, S. 
Zima, J. Pirochta, D. Nejezchleb a A. Vojtěšek. 
Gratulujeme!

Takový úspěch povzbudí i do dalšího 
zápolení našich škol v rámci sportovních her 
mládeže okresu Břeclav, kterým bude 17. květ-

na 2018 lehkoatletický čtyřboj chlapců a dívek 
v Břeclavi.                                                                               RB

Den matek
Ve čtvrtek 10. května jsme slavili Den 

matek. Žáci pro své maminky připravili nejen 
malé dárečky, ale také kulturní pásmo, ve 
kterém předvedli svoje recitační, pěvecké, 
taneční a někteří dokonce i divadelní umění. 
Ve společenské místnosti se sešlo mnoho 
maminek několika generací, ale samozřejmě 
nechyběli ani tatínci a dědečkové. Všichni žáci 

se moc snažili a jejich výkony byly oceněny 
nemalým potleskem. Po vyčerpávajícím výko-
nu všech účinkujících jsme společně poseděli 
při kávičce a koláčích a byli jsme pyšní na to, co 
naše děti dokáží!

YB

Děti potěšily maminky kulturním pásmem. →

Okresní kolo Sportovních her mládeže
Ve čtvrtek 17. května se v Břeclavi uskuteč-

nilo okresní kolo Sportovních her mládeže pro 
žáky speciálních škol okresu Břeclav. Soutě-
žilo se ve dvou kategoriích (mladší, starší žáci 
a žákyně) a čtyřech disciplínách (sprint, hod 
kriketovým míčkem, skok daleký, vytrvalostní 
běh). 

Žákům naší školy se podařilo vybojovat 
dílčí úspěchy: 

- v kategorii mladších chlapců obsadil 2. 
místo ve vytrvalostním běhu a 2. místo celkově 
D. Karásek

- nejhodnotnějšího výsledku dosáhl J. 
Pirochta, ziskem nejvyššího počtu bodů ovlá-
dl svou kategorii starších chlapců. Zvítězil ve 
vytrvalostním běhu, 3. místo pak obsadil ve 
sprintu, hodu i skoku dalekém. Bude tak repre-
zentovat nejen naši školu, ale i okres Břeclav 

na krajském fi nále SHM v lehkoatletickém 
čtyřboji v Brně.

Po celkovém součtu bodů v jednotlivých 
disciplínách u všech kategorií obsadila naše 
škola 3. místo v hodnocení speciálních škol 
okresu Břeclav.

RB

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA
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Projekt CLIL na hustopečském gymnáziu
Na místním Gymnáziu T. G. Masaryka probí-

há v současné době projekt Zapojení metody 
CLIL do výuky přírodovědných předmětů. 
Projekt slouží k rozšíření vědomostí a kompe-
tencí pedagogických pracovníků v rámci výuky 
přírodovědných disciplín a zapojení cizího 
jazyka do této výuky.  Z důvodu důležitosti 
uvedeného záměru získal tento projekt grant 
EU v rámci programu Erasmus+ KA1. 

Gymnázium se do projektu zapojilo 
a reaguje tak na potřebu přizpůsobit výuku 
žáků nové situaci, kdy je kladen stále větší 
důraz na kvalitní přírodovědné vzdělání. 
Několik učitelů bylo tedy proškoleno, jakým 
způsobem studenty vést k tomu, aby se pro ně 

staly přírodovědné předměty lákavé, a aby se 
jim věnovali i v budoucnosti. Protože je v dneš-
ní době nutností, aby všichni budoucí odbor-
níci vládli aspoň jedním světovým jazykem, 
byla do vyučovacího procesu zapojena metoda 
CLIL (zapojení cizího jazyka do výuky ostatních 
předmětů).

Jednoho ze školení se v  rámci projektu ve 
dnech 6. – 11. března zúčastnil i Mgr. Radim 
Šebesta, jenž byl zapojen do akce nazvané 
MATHEU a Le-MATH, která se konala v Krakově 
a měla za cíl ukázat cesty, jak motivovat a učit 
matematicky nadané žáky. Lektoři seznámili 
účastníky kurzu s  metodikou, jakým způso-
bem při zadávání problémových úloh vzbudit 

v  žácích takový zájem o matematiku, že před 
ní ztratí ostych a nebudou se bát věnovat se jí 
i v budoucnu.

Jednou z možností je např. metoda prezen-
tace vybraného matematického problému 
před publikem nebo divadelní ztvárnění 
matematického tématu. Účastníkům bylo vše 
vysvětleno po stránce teoretické a následně 
byla příležitost vše zhlédnout naživo v evrop-
ském fi nále soutěží MATHFactor and SCIEN-
CEFactor Europe 2018 Competitions a MATH 
& SCIENCE Theatre Europe 2018 Competition, 
kterých se zúčastnili žáci z mnoha evropských 
zemí.   

Radim Šebesta

tiky a deskriptivní geometrie). Ta mě zavedla 
do společenské místnosti plné mladých lidí 
– žáků právě začínajícího 1. ročníku. Přečetla 
jejich jména a oznámila mi, že to jsou žáci 1. B, 
a že já jsem jejich třídní učitel.

Tak začala má pedagogická éra ve středním 
školství. Tady je máš a dělej, co umíš... Jako 
uvádějící učitelka mi byla přidělena kolegy-
ně Květa Ryšavá a jí vděčím za mnohé rady a 
pomoc. 

Přišel rok 1984 a já maturoval se svojí první 
třídou. Na tu se nedá nikdy zapomenout. Od 
těchto studentů jsem se také mnohému učil 
nejen ve škole, ale i na brigádách o volných 
sobotách nebo místo výuky na pomoc našemu 
zemědělství (sbírali jsme rajčata, brambory, 
mrkev a hrozny) a na exkurzích a výletech – 
vzpomínám na výbornou partu mladých lidí, 
na které bylo stoprocentní spolehnutí. Tyto 
aktivity stmelovaly kolektiv. 

Moje třída odmaturovala a já hned dostal 
jako třídní učitel další. Ta maturovala v  roce 
1988. Svoji třetí třídu jsem již k  maturitě 
nedovedl, protože v  roce 1989 jsem nastou-
pil do funkce ředitele školy. Se svým kolegou 
z  Gymnázia v  Bučovicích jsme byli nejmladší 
ředitelé gymnázií v  rámci Jihomoravského 

kraje a dnes, kdy oba odcházíme, jsme služeb-
ně nejdéle sloužící ředitelé tohoto typu škol v 
kraji.

Období počátku devadesátých let bylo plné 
změn. Přestala být povinná ruština, rušily se 
odborné předměty, dotovaly se hodiny cizích 
jazyků, začala vznikat víceletá gymnázia, 
soukromé a církevní školy. Dojíždějící kolego-
vé z Brna, včetně žáků, našli uplatnění v Brně 
a podstatně se měnil i pedagogický sbor. 
Povinná školní docházka se zkrátila z 9 let na 
8 a zavedli jsme také osmiletý obor vzdělává-
ní paralelně se čtyřletým. Snaha odpolitizovat 
školství po roce 1990 byla završena přechodem 
středního školství na nově vzniklé školské 
úřady přímo řízené MŠMT. Pod jejich vedením 
jsme pak získali právní subjektivitu. Následně 
tehdejší politická reprezentace zrušila okresy 
jako samosprávné celky, vznikly opět krajské 
úřady a střední školství spadlo do kompetence 
odborů školství krajských úřadů, pod něž nále-
ží stále. S odstupem času mohu říci, že nejlepší 
bylo období pod školskými úřady, tedy přímé 
řízení pod MŠMT.

Ve svých vzpomínkách nesmím zapome-
nout na celou řadu osob, bez jejichž pomoci 
by se mi jako řediteli školy nepodařilo vybu-

dovat to, co nyní ve škole máme – namátkou 
vyberu třeba tři jazykové a dvě počítačové 
učebny, moderní nábytek ve třídách (vím, že 
by již potřeboval obměnit), laboratoře chemie 
a fyziky a jejich zázemí, bezbariérový přístup 
a v neposlední řadě to, o co usilovala celá řada 
mých předchůdců - tělocvičnu školy.

Škola nemůže být dobrou školou bez 
dobrých žáků, ochotných učitelů a obětavých 
provozních zaměstnanců. Mohu říci, že až na 
výjimky (ale ty jsou všude na pracovištích) 
jsme měli štěstí a za dobré výsledky ve vzdě-
lávání patří poděkování všem. Sám ředitel nic 
nezmůže, musí za ním stát učitelé, provozní 
zaměstnanci a mnohdy i samotní žáci. Velké 
poděkování za týmovou spolupráci patří paní 
zástupkyni Jaroslavě Veselé.

Odcházím unavený, vyčerpaný, ale spoko-
jený po 29 letech ve funkci ředitele školy, po 
39 letech práce ve školství. Příští rok oslaví 
gymnázium 100 let od svého vzniku. Přeji mu, 
zaměstnancům i žákům, aby do té další stovky 
vykročilo správným směrem.

Mgr. Jan Sedláček, 
ředitel Gymnázia T. G. Masaryka, Hustopeče, 

Dukelské náměstí 7, příspěvková organizace

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Ve středu 9. května se třídy ITVČ1 a ITVČ2 
vydaly do Brna. V 7:30 hod jsme měli sraz 
před pobočkou České národní banky. Zde nás 
čekala téměř dvouhodinová přednáška, jejíž 
součástí byla návštěva expozice Lidé a pení-
ze. Průvodkyně nás seznámila s historií peněz 
a vývojem měny u nás. Součástí exkurze byl i 
workshop, na kterém žáci mohli prozkoumat 
pravost či nepravost bankovek. Na závěr jsme 
si prošli výstavu Krása ve skle a kovu výtvarníka 
a medailéra Jiřího Harcuby. Zajímavý a mnoh-
dy vtipný výklad byl ukončen kolem půl desáté 

dopoledne.
Poté jsme se pěšky přesunuli do brněn-

ského městského parku, kde pokračoval 
náš program. Po množství informací ekono-
mického rázu následoval kulturní zážitek v 
cirkusovém šapitó. Cirkus sice nepřijel, ale po 
celou dobu představení nás bavili dva klauni, 
kteří příběh dokreslovali. Novela Rozmar-
né léto se odehrává během tří červnových 
dnů v malebném městečku Krokovy Vary na 
řece Orši. Sympatická dívka Anna, asistent-
ka kouzelníka Arnoštka, zamotá hlavu třem 

přátelům. S každým z nich prožije jednu noc 
a nakonec stejně odejde s kouzelníkem. Vladi-
slav Vančura v této hře kritizuje a zesměšňuje 
maloměstský způsob života. Vznešená mluva 
byla kontrastem fraškovitostí jejich činů. Dech 
beroucí výkony herců skvěle padly do cirkuso-
vého stanu. Každý divák si užil cirkus se slovy, 
akrobatické prvky a hravé hudební melodie, 
které nás na chvíli ponořily do teplých letních 
nocí.

Kateřina Bališová

Výlet do Brna za poznáním a kulturou
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CÍRKVE

V rámci projektu Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání na středních školách 
v  JMK měli možnost žáci Základní školy ze 
Židlochovic navštívit naši školu hned ve dvou 
termínech, a to ve středu 2. května a v úterý 15. 
května. Zábavnou formou tak mohli objasnit 

a v  praxi si vyzkoušet propojení obecných 
poznatků z všeobecně vzdělávacích předmětů 
(chemie, biologie, fyzika) a z elektrotechnicky 
zaměřených oborů naší školy. Při pokusech, 
které vedly Ing. Nováková a Ing. Gergelová, se 
přesvědčili, že učení nemusí být vždy mučení! 

Disciplinovanost a spolupráce žáků ZŠ umož-
nila provést ve dvou vyučovacích hodinách 
dokonce deset pokusů. Mezi nejefektnější 
patřily např. Faraonovi hadi, sloní zubní pasta, 
ověření možnosti svařování pod vodou, či 
„poprava“ gumového medvídka. Dodatečným 
dárkem ke Dni matek byla vlastnoručně vyro-
bená šumivá koule do koupele a jako suve-
nýr si někteří žáci mohli odnést i populární 
sliz. Akcí navazujeme spolupráci s  blízkými 
základními školami našeho regionu a budou-
cím středoškolákům se tak snažíme usnadnit 
rozhodování při volbě dalšího studia.

Stanislava Gergelová

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v JMK

V úterý 24. dubna se více než 60 žáků školy 
SOŠ a SOU zúčastnilo jednodenního vzdělá-
vacího zájezdu do Rakouska, cílem byl Linec 
 - hlavní město rakouské spolkové země Horní 
Rakousy a nacistický koncentrační tábor 
Mauthausen.

První v programu byl Mauthausen, na místo 
jsme dorazili po desáté hodině ráno.  Komplex 
tábora byl vybudován v srpnu roku 1938. Hlav-
ním důvodem stavby na tomto místě byl výskyt 
žuly v blízkém kamenolomu. Přímo v něm jsou 
i tzv. schody smrti, kde každý den v nelidských 
podmínkách vězni v  poklusu vynášeli vyse-
kané bloky kamenů, které mnohdy vážily až 
50 kilo. Koncentrační tábor Mauthausen byl 
zařazen do kategorie III.  stupně, což zname-
nalo nejtvrdší pracovní podmínky a  byla zde 
jedna z nejvyšších úmrtností mezi koncentrač-
ními tábory. Každý žák si prošel všechna místa 
v lágru, spatřil nejen schody smrti, autentické 
baráky, popravčí místnost, sprchy, plynovou 
komoru, cely, pece krematoria, ale také pomní-
ky jednotlivých zemí. Jeden z nich zde nechalo 
vybudovat Československo. Je věnován památ-
ce těch, kteří zde přišli o život, mimo jiné i 
několika desítkám osob, které byly zastřele-

ny 23.  10.  1942 v  souvislosti s  vyšetřováním 
atentátu na Heydricha a  zatýkáním v  obdo-
bí heydrichiády. Exkurze trvala dvě hodiny, 
postupovali jsme podle zapůjčené mapky a 
výklad jsme měli zajištěn pomocí aplikace, 
která detailně popsala všechna stanoviště a 
doplnila i zajímavými svědectvími přeživších. 

Z  pracovního a vyhlazovacího tábora jsme 
odjeli do nedalekého Lince. Starobylými ulič-
kami plnými kaváren jsme se přemístili do 
historického centra města, kde jsme na hlav-
ním náměstí navštívili Alter Dom a poblíž 
Mozartův dům. Poté jsme s některými zájemci 
vyjeli čtvrtí luxusních vil na kopec Pöstling-
berg do výše zhruba 300 metrů nad hladinou 
Dunaje. Svezli jsme se po nejstrmější úzko-
rozchodné trati zaznamenané v  Guinessově 
knize rekordů. Z  tohoto romantického místa 
byl nádherný výhled do krajiny. Následova-
lo osobní volno, které žáci využili k  prohlídce 
dalších památek a nákupu suvenýrů, například 
tradičního lineckého pečiva.

Plni zážitků a nových znalostí jsme odjíž-
děli v  odpoledních hodinách. Výjezd z  města 
trval téměř hodinu. Do Hustopečí jsme dora-
zili před desátou večer. I přesto, že únava byla 

velká, dojmy ji předčily a všichni už se těšíme 
na příští rok, kam vyrazíme za poznáním.

Kateřina Bališová

Linz a koncentrační tábor Mauthausen

Koncentrační tábor jsme procházeli s mapkou 
a průvodcem v aplikaci.

Pokusy ukázaly, že učení nemusí být vždy mučení.
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APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Malawi 2018
Letošní druhý výjezd do Afriky směřo-

val do malé africké země Malawi. Tuto zemi 
jsem s  kolegou Gavlíkem navštívil minulý 
rok v  červnu. Tehdy to byla spíše průzkumná 
cesta, kdy jsme prozkoumávali možnosti práce 
v této malé zemi. Během deseti dnů jsme jim 
pomohli vykopat základy na ubytovnu pro 

sirotky a srovnali terén. Postavili jsme také tři 
kamna, abychom jim usnadnili každodenní 
vaření pro několik desítek sirotků. 

Druhá návštěva, která se uskutečnila 
během letošního května, měla už jiný ráz. 
Především jsem věděl, do čeho přibližně jdu 
a také jsem měl více času na přípravu. Nejed-

nalo se primárně o stavební projekt, ale spíše 
o rozvíjení vzájemných vtahů. Za tímto účelem 
byl i vybírán tým. Vzhledem k různým překáž-
kám, které zabránily některým odjet, byl náš 
tým nakonec dvoučlenný – já a evangelická 
farářka Kateřina Rybáriková. Jejím úkolem 
byla práce s  dětmi – sirotky, o které se místní 
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Kostel sv. Anny v Žarošicích. U Svaté v Křepicích.

Znovu s Rangery!
Ve dnech 4 - 8. května se naše Hlídka zúčast-

nila celostátního setkání dětí z Royal Rangers, 
které se jmenuje Ringoturnaj. Akce se odehrá-
vala v Křižanově. Hlavní náplní byl turnaj 
ve hře zvané ringo, ale děti měly možnost si 
vyzkoušet různé další aktivity, jako například 
jízdu na padlbordu a na loďkách, tvorbu na 
hrnčířském kruhu, mohly si zahrát painball 
a překonat překážky v lanovém centru. Kdo 
měl zájem, mohl se zúčastnit turnaje v desko-
vých hrách, vyzkoušet si první pomoc a mnoho 

dalších doprovodných programů. K vidění byl 
zásah Záchranné služby Royal Rangers, která 
ukazovala vyprošťování muže z  auta. Kromě 
ringa byl hlavní náplní také první ročník soutě-
že Ranger roku, což je poměření sil jednotli-
vých hlídek ve stavění stanu, zapalování ohně, 
uzlování, biblických znalostech a běhu. Dvě 
první místa, v  kategoriích Adventure Ranger 
(12-15) a Expedition Ranger (15-18), obdržela 
naše spřátelená hlídka 18. PH Brno I. 

Sice jsme se letos nedostali na stupně vítě-

zů, ale není všem dnům konec! Naše děti si 
užily společný čas s  dalšími šesti sty Rangery 
z  celé republiky, spaní ve stanu a nádherné 
počasí. 

Jsme otevřeni všem dětem primárně od 
5-15 let a scházíme se každou středu od 17:30-
19:00 v  klubovně Křesťanského centra na 
Kollárově 7.

Za vedoucí Zuzana Fridrichová

Pojď na pouť 
Jarní počasí láká k výletům a vycházkám do 

přírody. Je také příležitostí vydat se na pouť. 
Také z naší farnosti jsme v měsíci květnu na 
několik pěších poutí vyrazili. V sobotu 5. květ-
na putovali ministranti z brněnské diecéze na 
Vranov u Brna. Každé děkanství mělo stanove-
no místo, odkud se vycházelo (pro hustopečské 
a břeclavské to byly Bílovice n. Svit.). Po cestě 
plnili ministranti různé úkoly, ověřovali si své 
znalosti a nakonec se v cíli ve vranovském 

kostele zúčastnili mše sv., při které jim otec 
biskup Vojtěch připomněl postavu sv. Václava, 
příklad vzdělanosti, zbožnosti a statečnosti.  
Jako zpestření pouti zhlédli ministranti před 
mší sv. souboj rytířů a dozvěděli se, co takový 
rytíř musel umět, jakou těžkou výzbroj musel 
nosit a jaké pravé rytířské vlastnosti měl proje-
vovat.

O týden později jsme se s rodiči a dětmi 
vydali z Hustopečí pěšky ke Svaté v Křepicích. 
Protože jsou na tomto místě uctíváni sv. Cyril 
a Metoděj, tak jsme se i my cestou seznámili 
s těmito světci. Vrcholem pouti byla mše sv. 
sloužená na oltáři u poutní studánky. Voda 
z ní nám v parném odpoledni přišla vhod. 
Studánky nás vždycky potěší, když je potkáme, 
uhasí naši žízeň, občerství nás. I poutní místa 
jsou takovými studánkami, kam se vydáváme  
občerstvit, načerpat posilu na své životní pouti.

V neděli nato jsme s žáky 6. - 9. tříd putovali 

z Klobouk do Žarošic.  Žarošice jsou největším 
poutním místem naší oblasti, kam po stale-
tí lidé putují k Panně Marii. I my jsme se tam 
vydali, abychom přinesli Bohu a Panně Marii 
své radosti a starosti o naše blízké, kamarády, 
ty, na které zvláště myslíme.  

Pouť je namáhavá, ale je také velkým 
darem. Člověk si při ní vyčistí hlavu, zaži-
je společenství s ostatními poutníky, chvíle 
pohody, poučení i legrace. Společná námaha 
také sbližuje, zvláště když při pouti přijdou 
nečekané obtíže, zbloudění, extrémní počasí, 
horko nebo vytrvalý déšť.

Při pěší pouti má člověk také příležitost 
všímat si maličkostí kolem sebe, památek, krás 
přírody. Říká se, že příroda je knihou, ve které k 
nám mluví sám Bůh.

A především nám pouť připomíná tu delší 
a náročnější pouť, kterou šlapeme každý den – 
pouť našeho života. Také při ní někdy nemůže-
me, bloudíme, všechno nás bolí, tlačí, leze na 
nervy. Je to ale cesta, na které nejsme sami, ale 
provází nás ten, který nás z lásky stvořil a který 
před námi prošel cestou kříže, aby nám ukázal, 
že naše cesta má svůj cíl, že skrze těžkosti 
tohoto světa putujeme ke svému nebeskému 
domovu. Proto se učíme k němu obracet a zvát 
ho do svého každodenního putování. Na cestu 
s námi vyjdi, Pane. 

Jan Nekuda, děkan

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

lidé starají. Její zavazadla obsahovala spoustu 
materiálu pro různé výtvarné činnosti a také 
hračky, kterými chtěla potěšit ty nejmenší. Já 
vezl opět nějaké nářadí a potřeby pro pobyt 
v buši. Společně jsme doplnili váhu zavazadel 
dětským oblečením, které vždy pomůže. 

Po příletu na nás čekal Keyason, náš kontakt 
v této zemi. Byl jsem rád, že přijel již „novým“ 
autem. Toto auto jsme platili totiž my ze sbírek, 
které jsme před odjezdem udělali. Jednalo se 
o 30 tisíc korun, které stačily na slušný použi-
tý vůz v Malawi. Doprava je v této zemi velmi 

složitá a drahá. Nákup auta nám tak ušetřil 
spoustu peněz za taxi a hledání způsobu, jak 
se dopravovat z letiště na místo určení a zpět. 
Tento dárek potěšil viditelně i naše hostitele. 
Bude tak pro ně snadnější dopravit děti k léka-
ři, nakoupit potraviny a také mohou posloužit 
lidem v místní vesnici. 

Velkou radost jsem měl z  toho, že naše 
kamna, která jsme minulý rok stavěli, nejen 
stála, ale dokonce nad nimi postavili přístře-
šek, aby v období dešťů nezmokla a nerozpad-
la se. Tím vznikla elegantní kuchyně, ze které 

měly mnohé ženy radost. Na jejich žádost 
jsem proto jedny kamna přestavěl na větší 
hrnce a další opravil a opět vymazal. Nakonec 
jsem spolu s místními muži nadstavil komíny, 
aby se došková střecha nevznítila. 

Pokud to vyjde, rád bych jel do Malawi ještě 
koncem roku. Také bych rád udělal nějakou 
sbírku, abychom fi nančně podpořili nadané 
studenty. Vzdělání se v  této zemi platí a to je 
limit pro většinu sirotků.

Karel Fridrich, 
pastor sboru  
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SPOLKY

Konečně jsme vyrazili …
V  závěru měsíce dubna uspořádal Klub 

historie a vlastivědy Hustopečska letošní první 
zájezd. Vrátili jsme se k  záměru z  minulého 
měsíce, a to s  cílem Bučovice – Brno – Dolní 
Heršpice.

Krásný slunečný den byl umocněn bohatý-
mi zážitky z  tohoto zájezdu. Do bučovického 
zámku jsme se vrátili po více než deseti letech. 
Prohlídka reprezentačních a soukromých 
pokojů nás okouzlila unikátními malovanými 
stropy. Názvy pokojů - Zaječí pokoj, Venušin 
sál, Císařský pokoj, Ptačí sál, Sál smyslů – 
odpovídaly typickou výzdobou. Prohlédli jsme 
si zbrojnici, přípravnu jídel či barokní kapli. 
Hlavním lákadlem tohoto zámku však byla 
nová výstava Moravský aristokrat v  labyrintu 
světa.   Je věnována světu moravské renesanč-
ní aristokracie – světu náboženské tolerance, 
obezřetné vlády stavů hájících zemská práva 
a všeobecného kulturního a hospodářského 
rozkvětu.

Odpolední program jsme zahájili v  brněn-
ském Technickém muzeu. Zaměřili jsme se 
zejména na aktuální výstavy. Nejvíce nás 
ohromila výstava Umění emailu/Technika 
smaltu, která odkrývá tajemství techniky, 

která prostřednictvím ohně spojuje dva tak 
rozdílné materiály, jako jsou kov a sklo. Nejdří-
ve jsme obdivovali kolekci předmětů předsta-
vující dějiny emailérství, ve druhé části bylo 
vystaveno známé smaltované nádobí, cedule 
a vany, které vyvolávaly vzpomínky na vlastní 
domácnost. Dále nás čekaly výstavy věnova-
né V. Remkovi (k  výročí letu prvního Čecha 
do vesmíru), Hieronymu Lormovi – muži, jež 
otevřel svět hluchoslepým, nahlédli jsme do 
soukromé sbírky Karla Kováře, který se věnuje 
technickým stavbám z  Lega. Bez zájmu nezů-
staly expozice Pozor, zákruta! či Jak (se) lidé 
vážili.

Poslední zastávkou zájezdu bylo Retro 
muzeum Na Statku v  D. Heršpicích. Jedineč-
ná, největší a nejucelenější expozice běžného 
života z období 50. – 90. let – se prezentuje na 
svém webu. To, co jsme uviděli při vstupu nás 
„posadilo na zadek“. Pečlivě uspořádané arte-
fakty buď dle druhu (radia, vysavače, gramo-
fony,…) nebo místnosti užití (kuchyně, školní 
třída, cukrárna,…). V dalším objektu byla výsta-
va nablýskaných trabantů, venku čekala další 
vozidla na rekonstrukci. Prostě neuvěřitelná 
sbírka, a to je k vidění jen část.

Možno říci, že letošní start za poznáním se 
vydařil a účastníci budou mít, na co vzpomínat 
popř. se sem vrátí se svou rodinou či známými.

DuP

První zájezd vedl do Bučovic, Brna a Dolních Heršpic.
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KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

Kde to žije, tam je rušno
Přestože na bohoslužbách to spíš vypadá, 

že je u nás mrtvo, užíváme si poměrně čilého 
sborového života. Někdy je to docela šrumec, 
až se člověk bojí, jestli to všechno stihne. 
Duben začal Sederovou večeří a Velikonocemi, 
pak u nás koncertovaly dvě nadané studentky, 
my jsme vyjeli hrát do Narnie v  Morkůvkách 
a ve fi lmovém klubu jsme zhlédli zajímavý 
fi lm Skrytá čísla. Květen pro mě začal Afri-
kou, kde jsem byla společně s kolegou Karlem 
Fridrichem, pastorem Apoštolské církve 
v Hustopečích, navštívit sirotky.  Sotva jsem se 
po návratu dala do kupy, už tu byly Svatodušní 
svátky a Noc kostelů, akce nabitá programem, 
kdy za jeden večer toho zažijeme tolik, co jindy 
za půl roku.

Během Noci kostelů u nás bylo možno slyšet 
nádhernou hudbu v  podání žáků ZUŠ, dále 
vyprávění o Africe, která pro mě byla velkým 
zdrojem inspirací – například při písních, které 
chválí našeho Boha, mě varhany téměř zdržují, 
nejraději bych už jen bubnovala. Vůbec, když 
jsem viděla, jak v  Africe probíhají bohosluž-
by, říkala jsem si, že se Hospodin nad Evropou 
musí vyloženě nudit. Ale co my lidé víme, co 
dělá Bohu největší radost? Možná to, když se 

jeden zajímáme o druhého, a tak věřím, že má 
zalíbení i ve všech našich setkáních. Když chce-
me být spolu kvůli němu. V  červnu takových 
příležitostí bude habaděj:

· 3. 6. jedeme společně do Brna na Seniorát-
ní neděli. Tématem je letošní sté výročí církve. 
Jak už jsem dříve psala, jako je krajina členěná 
do regionů, stát do krajů a okresů, tak evan-
gelická církev do seniorátů. V Jihomoravském 
kraji se nachází tzv. Brněnský seniorát a lidé ze 
všech evangelických sborů od Svitav po Břeclav 
se na seniorátní neděli sjedou na jedno místo 
a tam je pro ně program na celý den – od 9.00 
hodin rodinné bohoslužby, pak přednáška pro 
dospělé, paralelní program pro děti (hudební 
dílna, výtvarná, sport, divadlo), společný oběd 
a odpoledne souběžné programy poradních 
odborů našeho seniorátu: poradní odbor pro 
práci s  dětmi bude mít burzu nápadů, odbor 
diakonický představí nové projekty našich 
středisek Diakonie, zpěváci nacvičí nové 
písně a odbor evangelizace a misie vysvětlí, 
co to znamená „být požehnáním“. Tam budu 
já mluvit opět trochu o Africe a pan farář Ivo 
David o své práci mezi Romy. 

· 8. - 10. 6. jedeme na sborový víkend na 

Blažkově. Tématem budou misijní cesty 
Moravských bratří v  Severní Americe, které si 
přiblížíme hravou formou v  podobě bojovek, 
indiánských her a řemesel. Tábořiště na Vyso-
čině se nám na chvíli promění na americké 
Ohio, domov Irokézů a Delawarů, a my si bude-
me, kromě střílení z luku a zpěvu u táborového 
ohně, povídat, užívat přírody a společenství.              

· 24. 6. bude u nás na farní zahradě opět 
Zahradní slavnost, kterou ukončíme pro 
tento školní rok činnost nedělní školy a výuku 
náboženství. Po rodinných bohoslužbách děti 
odměníme za celoroční účast zmrzlinou a 
skákacím hradem. Po společném obědě pod 
ořechem bude něco málo písní a her pro děti 
i dospělé. 

Přijďte si také zaskákat, zazpívat… „v králov-
ství Božím místa dost, dál, kdo chce vejít vzác-
ný host, místa je dost i pro hříšníky, vstupným 
je smysl pro radost….“ Takto zní jedna mládež-
nická píseň a je to zároveň i mé pozvání pro vás 
všechny. Pro ty, kdo k už nám léta patří, i pro ty, 
kdo by se chtěli stavit jen na skok. 

Krásné léto, hojnost Božího pokoje a požeh-
nání celým Hustopečím přeje 

Kateřina Rybáriková, kazatelka

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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Tradiční Májová výstava vín, kterou pořádá 
místní český zahrádkářský svaz, letos dovršila 
55. ročník. Vinařská událost připadla na sobo-
tu 5. května a pomyslně otevřela letní sezónu 

vinařských akcí v Hustopečích. „Máme opět 
připravenu sestavu dobrých vín. Letos je jich 
téměř 700,“ uvedl tajemník organizace Jiří 
Teplý. 

Na degustaci čekaly klasické odrůdy, jako 
jsou Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Veltlín 
zelený a Neuburg, ale i méně obvyklé. „Od 
vinaře z  Popic je tu odrůda Váh, která byla 
vyšlechtěna na Slovensku. Máme tu i méně 
známý Alibernet,“ doplnil předseda organiza-
ce Radek Tomeš. 

Degustační komise vybrala tento tok 
pět šampionů výstavy. „Až na Jiřího Dostála 
z  Nikolčic, který vyhrál cenu se svým Veltlín-
ským zeleným, ovládli šampiony hustopečští 
vinaři. Nejlepší kolekci a šampiona v červených 

vínech získalo vinařství Jurák a syn. Libor Klein 
vyhrál s  Ryzlinkem vlašským a nejlepší Fran-
kovku nabídlo vinařství Fridrich,“ vyjmenovala 
nejlépe oceněná vína předsedkyně výstavního 
výboru Petra Otřísalová.

Návštěvníci i pořadatelé mají za sebou 
desítky Májových výstav. Jak se během let 
proměnily? „Bývalo mnohem méně vinařů 
i vína byla z  nejbližšího okolí. Dnes máme 
pestřejší nabídku,“ řekl Teplý. „Změnily se 
prostory, mám pocit, že výstavy bývaly pospo-
litější a volnomyšlenkářské, ale víno stále 
chutná,“ uvedl Stanislav Daněk, který byl na 
posledních 50 výstavách. 

Příjemné zážitky s  vínem umocňovala 
cimbálová muzika Majerán.                                 -ves-

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

V teplé vodě jsme rozcvičili ztuhlé klouby
Ve čtvrtek 10. května jsme navštívili termál-

ní koupaliště Dunajská Streda na Slovensku. 
Na ploše 18 ha se nachází 10 interiérových 
a exteriérových bazénů s minerální léčivou 

a termální vodou s teplotou od 26 - 39  oC, 
která má příznivé účinky na pohybové ústrojí. 
Pro děti je tu dětský bazén se zábavnou sklu-
zavkou. Tobogan, ani venkovní velký plavec-

ký  bazén ještě   nebyl v provozu. Celý areál je 
velmi hezky upravený, chodníček od hlavní 
budovy ke stánkům s občerstvením lemují 
nádherně rozkvetlé vonící růže. V teplé vodě 
jsme krásně rozcvičili své ztuhlé klouby. Využili 
jsme perličkovou vanu. Prošli jsme se po zdra-
vém chodníčku. Také nabídka občerstvení byla 
bohatá, langoše, pagáčky, různé druhy kávy 
a jiných nápojů a spousta různých dobrot, vše 
lákalo k posezení. Počasí nám také přálo, svíti-
lo sluníčko. Co víc si přát.

Bohumila Defeldová, 
předsedkyně svazu

Pobyty v termálních lázních jsou naše nejoblíbenější.Fo
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VÍNO A HUSTOPEČE

Májový košt vín lákal na 675 vzorků

Oblíbenou výstavu místních vín pořádají zahrádkáři 
už více než půl století.

Rok plný osmiček
Letošní rok je plný historických výročí. Klub 

historie a vlastivědy si v podzimních měsících 
připomene zejména 100. výročí vzniku repub-
liky. Aby nezůstalo jen u tohoto, pozvali jsme 
mezi nás PhDr. Tomáše Měšťánka, bývalého 
učitele na brněnských gymnáziích. 

V  úvodu přednášky Zastavení nad osudo-
vými osmičkami v naší historii připomněl 
některá historická výročí (např. založení Karlo-

vy univerzity, pražskou defenestraci, položení 
základního kamene k  Národnímu divadlu či 
rok 1848). Možná až k  překvapení mnohých 
se ve své přednášce věnoval výročí ne tak 
vzdálenému, výročí událostí, které všichni 
přítomní prožili – roku 1968. Pan Měšťánek 
popsal události, které předcházely příjezdu 
okupačních vojsk v  kontextu s  děním v  Evro-
pě. Nedíval se na rok 1968 v naší republice jen 

z  hlediska historie, ale i z pohledu  literatury 
a umění, připomněl vědecké i technické úspě-
chy. Přednášku ukončil neblahým rokem 1969. 
Velmi cenné byly jeho vlastní fotografi e, které 
pořídil v  historických dnech v  Brně. Překvapil 
i vyvázanými novinami z roku 1968, které jsme 
si mohli prolistovat. 

Se skvělým vypravěčem jsme se těžko louči-
li s příslibem, že se nevidíme naposled.       DuP
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HÁZENÁ

Legata v první lize dosáhla svého cíle
Házenkáři z  Legaty Hustopeče mají za 

sebou poslední prvoligový zápas na domácím 
hřišti. V  sobotu 28. dubna porazili tým HBC 
Ronal Jičín B výsledkem 33:22. „Je to výborný 
pocit. Utkání jsme chtěli zvládnout, protože 

stále bojujeme o třetí místo v  soutěži. Kluci 
hráli perfektně,“ komentoval výsledek trenér 
Petr Semerád.

V  loňském roce se házenkáři svými skvě-
lými výkony dostali do prvoligové soutěže 
a během sezóny potvrdili, že mají skvělou 
formu. „Naším cílem bylo umístění do šesté-
ho místa, což se nám splnilo. Sezóna byla 
rozčarovaná. Podzimní část jsme hráli výbor-
ně, měli jsme hodně bodů, na jaře už se nám 
tolik nedařilo. Hlavně kvůli zraněním a taky 
proto, že ostatní družstva se postupně zlepšo-
vala a nám docházely síly. Ale jsme spokojení,“ 
hodnotil Semerád. 

Tým má před sebou poslední zápas, ale už 
nyní plánuje fungování v  další sezóně. „Víme, 
že někteří hráči ukončí kariéru, buď kvůli 
zranění, nebo věku. Budeme se snažit tým 

doplnit, ale získat kvalitní hráče není jedno-
duché. Snažili jsme se najít hráče v  našem 
dorostu, ale bohužel je to netáhne. Budeme 
tedy muset hledat v  jiných vodách,“ prozradil 
některé změny Semerád. 

Zápasy v prvoligové soutěži byly plné 
emotivních zážitků a nejvíc se házenkářům 
dařilo na domácím hřišti. „Všechna utkání byla 
silná i proto, že jsou mezi námi hráči, kteří jsou 
v  prvoligové soutěži poprvé. Poslední skvě-
lý zápas byl s  Litovelem, pár se nám jich taky 
nevydařilo, ale máme velmi dobrou bilanci na 
domácích utkáních,“ uvedl Semerád. 

Za úspěchy Legaty Hustopeče stojí i podpo-
ra diváků, kteří chodí fandit na zápasy do spor-
tovní haly. Další sezóna začíná házenkářům 
v září.

-ves-

Fo
to

: N
in

a V
es

elá

Poslední domácí zápas sezóny hrála Legata proti 
házenkářům z Jičína.

SPORT
Den otevřených dveří Agrotecu se nesl ve znamení sportu

Společnost Agrotec a. s. otevřela v  sobotu 
12. května svůj areál široké veřejnosti. Tradič-
ní den otevřených dveří je oblíbenou událostí, 
kterou navštěvují stovky lidí. Letošní ročník 
se nesl ve znamení sportu a nabídl příležitost 
setkat se například s  pětinásobným mistrem 
České republiky v rally Janem Kopeckým nebo 
nejlepším českým skokanem do dálky Radkem 
Juškou. 

Podtitulem akce bylo heslo: Buď fi t. Zají-
malo nás, jak se v kondici udržují pozvaní spor-
tovci? „Udržuji se fi t pravidelně, protože jsem 

profesionálním jezdcem týmu Škoda Motor-
sport a týmový doktor mi předepsal trénink. 
Minimálně hodinu denně cvičím nebo běhám,“ 
prozradil Kopecký. „Každý den trénuji, a když 
netrénuji, tak závodím. Je to moje celoroční 
náplň,“ uvedl Juška. Závodník Jan Kopecký má 
tuto sezónu výborně rozjetou. „S týmem star-
tujeme opět v  českém mistrovství. Za sebou 
máme dva závody, oba jsme vyhráli. Zúčastni-
li jsme se i dvou závodů mistrovství světa a ty 
jsme také vyhráli. Takže sezóna se zatím daří 
a doufejme, že to tak půjde dál,“ řekl Kopecký. 

Veřejnosti se představili i tito sportovci: 
Žaneta Jašková soutěžící v bikini fi tnes, jezdec 
rally Martin Rada, trenér bojových umění 
Bronislav Puzrla a jeho svěřenci v čele s Vojtě-
chem Schubertem, bronzovým medailistou 
z  Mistrovství světa Goju ryu. „Dobrý karatista 
by měl mít hlavně disciplínu. Musíme se poprat 
i s  technikou, která nás třeba moc nebaví, ale 
vítězství nás posouvá dál,“ vysvětlil Schubert. 

Den otevřených dveří Agrotecu dále nabízel 
kaskadérskou show skupiny Crazy Day, koncert 
kapely The Apples, virtuální realitu, překážko-
vou dráhu a jiné. Děti se nejvíc těšily na svezení 
traktorem. 

Další velkou událostí společnosti Agrotec a. 
s. je 14. ročník Agrotec Petronas Syntium Rally, 
který se pojede třetí červnový víkend. „Zrovna 
zažíváme největší období příprav. Jsem moc 
rád, že si můj tým poradí se všemi nástraha-
mi a doufám, že všechno klapne. Budu rád, až 
odstartuje první auto do první erzety,“ uzavřel 
generální ředitel společnosti Martin Rada.

-ves-Dopoledne na Agrotecu nabídlo řadu aktivit.Fo
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Z výstavy Floria jsme odjížděli s plnými taškami
V  sobotu 5. května jsme navštívili květi-

novou výstavu Floria Kroměříž. Potěšila nás 
odlišná květinová aranžmá a překvapily nás 
prostorové květinové obrazce známých mužů 
české historie, např. Karla IV., kroměřížského 
rodáka Karla Kryla a dalších. Nechyběl atrak-
tivní doprovodný program. Výstava nabídla ke 

koupi vše potřebné pro dům a zahradu. Sezón-
ní květiny, okrasné stromy a keře, ale také 
i zahradnické nářadí. Plné tašky našich účast-
níků svědčí o velké nabídce. K tomu všemu byl 
krásný den, tak jsme si výlet užili. 

Bohumila Defeldová, 
předsedkyně svazu

Výstava nabídla květinová aranžmá i doplňky pro 
dům a zahradu.Fo
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V  sobotu 19. května vyvrcholilo celoroční 
zápolení mezi družstvy házenkářů v  katego-
rii starších žáků. Hustopeče hostily poslední 
z  Turnajů žákovské ligy, které se účastnilo 
25 nejlepších týmů z celé republiky. Zápasy se 
hrály od podzimu do jara. „V daném termínu 
se vždy hraje pět turnajů po pěti mančaftech, 
kdy hraje každý s každým 2 x 20 minut,“ vysvět-
lil trenér Legaty Hustopeče Petr Semerád. 

Starší žáci z Legaty Hustopeče se do žákov-

ské ligy nominovali svým loňským umístěním 
v  Jihomoravské lize a mohli si tak vyzkoušet 
hrát proti nejlepším týmům. „Pro hustopeč-
skou házenou je velký úspěch, že starší žáci 
hrají celostátní soutěž. Kluci z  našeho druž-
stva neměli s  podobnou soutěží zkušenosti. 
Ostatní týmy už ji hrají několik roků, jsou na 
ni připraveni, mají kvalitnější družstva a to se 
samozřejmě odvíjí v tabulkách,“ dodal. 

Silná konkurence dávala házenkářům 

zabrat, dobré výkony odváděli většinou 
v prvním poločase a ve druhém jim docházely 
síly. „Šli jsme do toho proto, abychom se zlep-
šili, porovnali se s ostatními a získané znalosti 
přenesli do své soutěže v  Jihomoravské lize,“ 
řekl Semerád.   

Zkušenosti starší žáci rozhodně zúročili. 
V neděli 20. května odehráli klíčový zápas proti 
týmu z Újezdu Brno a stali se vítězi Jihomorav-
ské ligy.                                                                            -ves-

Trénink, soustředěnost, soudržnost, odhod-
lání – přívlastky, které vystihují tým starších 
žáků házenkářského oddílu Legata Hustopeče. 
A nyní i mistry jihomoravské ligy starších žáků.

Třetí květnovou neděli stálo před svěřenci 
Petra Semeráda rozhodující utkání. V  tabulce 
sice fi gurovali i před zápasem na prvním místě, 
ale jen o jeden bod za nimi byl jejich největší 
soupeř – Handball Brno. A stejně jako hráče 
Legaty je čekal ještě jeden zápas. V  systému, 

kde se za výhru berou dva body, byl cíl jasný. 
Nedělní zápas proti Újezdu u Brna musí být 
vítězný. Jen tak bude stoprocentní jistota vítěz-
ství celé ligy. Tíži situace odpovídal i vstup 
kluků do zápasu. Na hřišti soupeře nedoká-
zali zpočátku najít recept, jak překonat jejich 
obranu. První minuty byly vyrovnané a když 
se pak Legatě podařilo přece jen o několik 
branek Újezdu uniknout, v poločase odcháze-
li do šatny jen s  jednobrankovým náskokem 
17:18. Těžko říct, co si v  šatně kluci řekli nebo 
co si poslechli od trenéra. Ale po pomalejším 
rozjezdu druhého poločasu začali přidávat 
na svém výkonu. Začali se prosazovat střelec-
ké opory týmu, dodávali do hry potřebný klid 
a navyšovali skóre.

Světelnou tabuli sledovali s  napětím jak 
trenér, tak početný zástup fanoušků, který 
přijel tým povzbudit. Zbývalo deset vteřin do 
konce, Legata vedla již o šest branek (31:37) 
a diváci začali odpočítávat. Konec. Starší žáci 
se seběhli do vítězného hloučku a po hřišti se 

neslo skandování „mistři!“. Kluci to dokázali. 
V posledním zápase sezony vyhráli a zisk dvou 
bodů znamenal i jasné a nezvratné první místo 
v tabulce.

Pro tuto partu, která spolu hraje již něko-
lik let, je to odměna za roky úsilí. Za roky, za 
které se hráčsky posunuli. Pro většinu to byl 
poslední rok v kategorii starších žáků. Příští rok 
už přestupují do dorostu. Mohli si přát lepší 
tečku? Je to odměna pro ně i pro trenéra Petra 
Semeráda, který vychoval mistrovský tým. 
A my děkujeme! A přejeme další úspěšné roky 
a sportovní zážitky.

Za tým Legata Hustopeče Aneta Beránková

Soupiska hráčů: Petr Hlavenka, Lubomír 
Hrdlička, Jan Hnilička, Erik Semerád, Martin Vacu-
lík, Tadeáš Huličný, Jakub Rézl, Vít Jakeš, Vít Poča-
rovský, Martin Vítek, Lukáš Zemene, Ondřej Tupý, 
Cyril HlaváčFo
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Výhra byla odměnou za roky úsilí.

Na turnajích žákovské ligy sbírali házenkáři zkušenosti

Legata jsou mistři. Starší žáci vyhráli ligu

CYKLISTIKA

Oblastní soutěž ukázala, že cyklista musí zvládnout každé počasí
Ve čtvrtek 17. května to na Dopravním hřišti 

Lipová žilo. Odbor dopravy zde pořádal oblast-
ní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. 
Ty neodradil ani vytrvalý déšť, se kterým se 
během soutěže museli potýkat. Některé školy 
si soutěž vyzkoušely poprvé, jiné, už doprav-
ní hřiště dobře znají. „Soutěžilo 17 družstev, 
z  toho deset v  mladší kategorii a sedm ve 
starší. Jsou to družstva z  obcí spadajících pod 
ORP Hustopeče. Úroveň zkoušek je pro obě 
dvě kategorie stejná, odlišuje je pouze věk,“ 
vysvětlil zkušební komisař Petr Pacela. Soutěž 
se konala v několika disciplínách. 

Na dopravním hřišti se jezdilo podle pravi-
del, překážková dráha sloužila k jízdě zručnos-
ti, zkoušely se teoretické znalosti dětí formou 
testu, zdravověda i práce s mapou. „Dá se říct, 
že všechna družstva, která jsou na hřišti, se 
tady účastní dopravní výchovy. Ta je ve stano-
vách ministerstva školství pro čtvrté třídy, 
takže toto hřiště není pro děti úplnou nezná-

mou,“ dodal Pacela. 
Mezinárodní dopravní soutěž se skládá 

z několika částí. „Začíná na školách základním 
kolem, potom děti postupují na oblastní kolo, 
z oblastního kola tři družstva v každé katego-
rii postupují na okresní kolo a vítězové soutěží 
v krajském kole,“ vysvětlil Pacela. 

Děti se se soutěží popraly i přes nepřízeň 
počasí. Žáci Základní školy Nádražní, kteří 

reprezentovali Hustopeče, postupují v obou 
kategoriích - mezi mladšími žáky neměli 
konkurenci a starší skončili na druhém místě. 
Nejlepší cyklistkou se již potřetí stala Klára 
Kadlecová, za ní se umístil Viktor Mnich. Kraj-
ské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů se 
letos bude konat na hustopečském dopravním 
hřišti v úterý 5. června.                                                      -ves-

Soutěž se skládala z pěti dovednostních zkoušek.
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Kolo pro život: zábava pro cyklisty bez rozdílu věku
Město Hustopeče se již stalo stálicí v progra-

mu cyklistického závodního seriálu Kolo pro 
život, který patří mezi nejoblíbenější amatér-
ský seriál bikerů v republice. Čtvrtý ročník 
startoval v sobotu 28. dubna z Dukelského 
náměstí a výstřelu ze startovní pistole se ujala 
starostka Hana Potměšilová, které sekundoval 
generální ředitel společnosti Agrotec Martin 
Rada. „Všechny cyklisty v našem městě vítám 
a přeji jim, ať si závod jihomoravskou krajinou 
užijí,“ uvedla Potměšilová. 

Letos na bikery čekaly nové trasy, které je 
zavedly na Velké Pavlovice, Němčičky a Brumo-
vice. Trať byla vedena přes nekonečné lány vinic 
a ovocných sadů. K původním trasám přibyla 
nová, určená pro pohodáře, kteří nejednou na 
rychlost, ale chtějí si užít přírodu kolem sebe. 
„Nikdy by mě nenapadlo startovat hlavní závo-
dy, ale tahle trasa mě moc bavila a mohl jsem 
si prohlédnout místní krásnou krajinu,“ uvedl 
amatérský biker z Prahy.

Závod měl tradičně zázemí v areálu 
společnosti Agrotec, kde měli cyklisté veškerý 
servis a také zde byla dětská zóna a konaly se 
zde dětské závody. Na závodním okruhu se 
postupně vystřídaly všechny věkové kategorie 

dětí. „Vloni si to syn vyzkoušel na odrážedle 
a nyní už se účastní prvního závodu na kole,“ 
uvedla jedna ze spokojených maminek.

Závodní seriál Kolo pro život vznikl s cílem 

bavit lidi, kteří mají rádi horská kola a všechno 
s nimi spojené. To se v Hustopečích splnilo. 

ves-

Cyklistický závodní seriál startoval z Hustopečí.

Hokejbalisté chtějí navázat na minulé úspěchy 

HOKEJBAL

V  sobotu 28. dubna pořádal hokejbalový 
oddíl TJ Agrotec Hustopeče další moravsko-
slovenský turnaj. Přátelské turnaje se konají 
celou sezónu, od podzimu 2017 do jara 2018, 
a kromě Hustopečí se jich účastní Gbely, Gaja-
ry a týmy z  Hodonínska. „Po velmi dlouhé 
etapě, kdy Hustopeče hrály druhou národní 
ligu, tým zestárl a byli jsme nuceni ukončit 

činnost v  soutěži. Někteří hráči se s  tím ale 
nesmířili a postavili nový tým. Poté jsme začali 
hrát tyto přátelské turnaje,“ vysvětlil hokejbali-
sta Michal Vejpustek. 

Hokejbal je relativně mladý sport, ale 
v Hustopečích se hraje od roku 1998. Hokejba-
listé by chtěli navázat minulé úspěchy, kdy zde 
fungovalo několik týmů, dospělých i dorosten-

ců. „Střídavě jsme hráli Okresní soutěž v Hodo-
níně a Národní ligu Jihomoravského kraje. 
Největší boom jsme zaznamenali kolem olym-
pijských her v  Naganu, kdy jsme nastartovali 
fungování celého týmu. Nikdy jsme základnou 
a výkonem nepatřili k nejlepším, ale byli jsme 
stálice a v některých ročnících jsme postoupili 
i do play-off,“ vzpomínal Vejpustek. 

Nyní hraje v oddíle střídavě kolem 15 hráčů 
a nové zájemce mezi sebe rádi přijmou. „Tým 
stojí na základě několika veteránů, které dopl-
nili noví hráči. Bylo by ideální, kdyby nás bylo 
víc,“ sdělil Vejpustek. Navíc by se oddíl chtěl 
od podzimu opět věnovat mládeži. „Chceme 
otevřít přípravku pro těsně předškolní věk 
a vychovat další generaci,“ dodal. 

Více informací o hustopečském hokejbalu 
naleznete na facebooku.                                           -ves-
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Hokejbalisté by chtěli rozšířit svoje řady.
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

INZERCE
INZERCE ŘÁDKOVÁ
• Sečení a mulčování trávy 
tel: 608 065 337 

INZERCE  OBČANSKÁ
• Koupím byt 2+1, 3+1. Dohoda jistá. Tel. 
605 982 553

• Hledáme ke koupi RD do 5 mil. Tel. 
604 590 583

• Koupím nebo si pronajmu zahrádku 
v lokalitě Polní - Družstevní a okolí. 111.11@
seznam.cz, tel.: 777 066 804. 

• Metrový textil+prací prášky, 
dovoz Rakousko. Přestěhovaný na ulici 
vedle parkoviště polikliniky. 

• Koupím garáž v Hustopečích za 
Okružní.Tel:723 050 290. 

Fotbalového turnaje U8 se zúčastnilo kolem 200 hráčů
Třetí ročník fotbalového turnaje Hustopeče 

Cup se konal v sobotu 19. května a byl určený 
pro kategorii U8, pro nejmenší fotbalisty do 
osmi let. V minulých letech se společně utkaly 
oddíly z okolí, letos pozvali pořadatelé mladé 
fotbalisty z celé republiky i ze zahraničí. „Chtěli 
jsme, aby kluci měli zážitek, proto jsme pozvali 
všechny nejlepší kluby, například Baník Ostra-
va, Viktorku Žižkov, tým z  Budapeště apod. 
Pojali jsme to ve velkém a jsem rád, že všichni 
přijeli,“ uvedl pořadatel Michal Vlk.  

Na fotbalovém hřišti se představilo 16 týmů, 
fotbal si zahrálo okolo 200 dětí. Zápasy pískali 
ofi ciální rozhodčí a fotbalové naděje si mohly 
vyzkoušet, jak vypadají profesionální utkání. 
„Jsem moc rád, že se nám tato akce podařila. 
Je to i proto, že nás podpořilo město a okolní 
fi rmy. Je to pro mě znak, že dětský fotbal není 
všem lhostejný,“ sdělil Vlk. 

Většina fotbalových přípravek začíná od 
pěti let. „Do šesti let si hrají s balónem, v sedmi 

a osmi letech začínají vnímat příkazy a věci, 
které mají dělat, a zapojují je do hry. Příští rok 
už z kluků budou kvalitní hráči,“ vysvětlil Vlk. 

Hustopečským fotbalistům v  kategorii 
U8 se velmi daří. „Tenhle ročník se nám poda-
řil, kluci jsou výborní, nadšení do fotbalu. 
Hlavně mají také nadšené rodiče, což je podle 
mě možná 50 – 60 procent úspěchu. I v nižších 
kategoriích máme velkou základnu, myslím si, 
že nás čeká pozitivní budoucnost,“ uzavřel Vlk. 

-ves-

FOTBAL
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Na hřišti si zahrálo 16 týmů.

Mladší a starší žáci atakují medailové příčky 
Jarní část fotbalových soutěží se blíží do 

fi nále a stejně jako loni atakují vedoucí příč-
ky kluci v  kategorii U13 mladší žáci. V  krajské 
soutěži jsou na druhém místě s  nárokem na 
celkové prvenství v  této soutěži. I přesto, že 
tým sužují dlouhodobě zdravotní problémy, 
kluci v zápasech bojují a předvádí dobré výko-
ny. Do konce soutěže zbývá sehrát čtyři utkání, 
ve kterých se rozhodne o konečném umístění

V  sobotu 12. května se v  přímém zápa-
se o první místo utkali proti celku Lednice. 
Nervózní výkon a spousta neproměněných 
šancí po zápase kluky mrzely, hosté využili 
všechny své šance stoprocentně. Zápas skončil 
porážkou domácích 3:4.

Dosavadní výsledky:
FCH – Bzenec 3:1
 - branky 1x Foret, 1x Špaček, 1x Cedivoda
Rohatec – FC Hustopeče 1:4
 – branky 2x Fiala, 1x Halm, 1x Foret
FC Hustopeče – Hodonín 8:2 
– branky 3x Buček, 3x Fiala, 1x Kadlec, 1x Florián
Mikulov – FC Hustopeče 0:6 
– branky 3x Fiala, 1x Kokeš, 1x Florián, 1x Foret
FC Hustopeče – Lednice 3:4
– branky 2x Foret, 1x Fiala

Také starší žáci U15 atakují ve stejné 
krajské soutěži medailové příčky, přestože 
převážnou část kádru tvoří mladší hráči. Po 
nevýrazných výkonech si vybudovali v soutěži 
respekt a starším žákům patří momentálně 
třetí místo v tabulce.

Dosavadní výsledky:
FC Hustopeče – Bzenec 5:2 
- branky 1x Šopf, 1x Páviš, 1x Grbavčic, 1x Spusta, 
1x Pitlach
Rohatec – FC Hustopeče 3:7 
– branky 3x Pitlach, 2x Spusta, 1x Gabrhel, 1x 
Dolíhal
FC Hustopeče – Hodonín 7:0 
– branky 3x Spusta, 1x Šopf, 1x Grbavčic, 1x Pitlach, 
1x Gabrhel
Mikulov – FC Hustopeče 4:1
 – branky 1x Pitlach
FC Hustopeče – Lednice 6:1 
– branky 3x Grbavčic, 1x Polák, 1x Spusta, 1x 
Pitlach

M. K. 
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Vzpomínky

Ráno, když slunce zemi navštívilo, tvoje srdce se navždy 
zastavilo.
To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je v srdci bolest 
a vzpomínání.

Dne 21. června vzpomeneme 6. výročí úmrtí pana 
Jaromíra Kameníka z Hustopečí.

S bolestí v srdci stále vzpomíná manželka, syn Mirek, 
dcera Bohdana s Pavlem a sestra Lida s rodinou. Děkujeme 
všem, kteří vzpomenou s  námi.

Odešla náhle, nikdo to nečekal, osud sám chtěl, 
proč jen to uspěchal?
Zapalme svíce, kdož jsme ji milovali, 
na krásné chvíle, jež jsme s ní  prožívali.

Dne 9.června  vzpomenem 8. výročí úmrtí 
paní Marie Vozdecké.

Stále vzpomínají manžel, synové a vnoučata.

Dne 20. června uplyne 2. smutné výročí úmrtí,
kdy nás navždy opustila paní Božena Žerávková.

Vzpomínají manžel, dcera Božena s rodinou a Mirek 
s rodinou.

Těžké je, maminko, bez Tebe žít, 
jak Ty neumí nikdo poradit. 
Chybí nám Tvůj úsměv, Tvoje pohlazení, 
za Tebe, maminko, náhrada není.

Dne 28. června by naše milovaná maminka, 
babička, paní Ludmila Kiliánová oslavila své 
77. narozeniny.

S láskou vzpomínají dcery Ludmila a Marie s rodinami 
a syn Radek.

Dne 14. června vzpomeneme 2. výročí úmrtí 
pana Mgr. Františka Stávka. 

Za rodinu manželka Mirka. 

Dne 1. června 2018 vzpomeneme 10. výročí úmrtí 
paní Jitky Kocmánkové (Řezníkové).

Se stálou vzpomínkou dcera Kamila a sestra Miloslava 
s rodinami.

04.05.2018 Edgars Kacko, Brno
 Jana Jaracová, Třeboň

05.05.2018 Michal Aberle, Praha 4
 Lucie Otáhalová, Praha 4

05.05.2018 Hakikat Rai, Brno
 Zdeňka Forejtníková, Němčičky
Bc. Dagmar Kočí, správní odbor

Co Tobě můžeme víc dát, než kytičku na hrob 
a vzpomínat.

Dne 5. června by se dožila 75 let 
paní Marie Marešová z Hustopečí.

S láskou vzpomínají maminka Pavla, manžel Jiří, syn 
Dalibor s rodinou a dcera Lenka s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 18. června vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana 
Jaroslava Kohouta. 

S láskou vzpomíná přítelkyně Draha s rodinou a kamarádi 
od vínečka. 

Vydal ses cestou, jež chodí každý sám, jen dveře 
vzpomínek jsi nechal dokořán.
Dík za to, čím jsi nám v životě byl, za každý den, jenž jsi 
pro nás žil.

Dne 29. června by se dožil 60 let  
pan Václav Otáhal.
Zároveň jsme 16. května 2018 vzpomněli 
10. smutné výročí jeho úmrtí.

S láskou vzpomíná manželka Věrka, dcery Lenka 
a Vendula a rodiny Sůkalova a Fabigova. 

Sňatky

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti v měsíci dubnu 2018
02.04.1928 Marie Rozinková
03.04.1927 Jaroslav Jergl
04.04.1936 Jarmila Kuchynková
06.04.1929 Ivan Kanev
09.04.1936 Jiřina Zechmeisterová
13.04.1932 Marie Kunýtová
18.04.1938 Zdeněk Pezlar
22.04.1928 Miloslava Otřísalová
30.04.1936 Jindřiška Babáčková
Hustopeče, 14. 5.2018 Simona Procházková, komise obřadů a slavností



LETNÍ
NOTOVÁNÍ

sobota 23. 6. 2018
areál Formanky

Hustopeče
 od 14.00 hodin

• folklorní soubor z Habovky
 • Krajcárek Hustopeče

 • Hanýsek Šakvice
 • Dúbravěnka Dubňany

od 16.00 hodin
 • cimbálová muzika Eliška

Vstup ZDARMA 

Občerstvení zajištěno.
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