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• Ochutnávka mladých vín ve stanu na náměstí

• Slavnostní fanfáry z oken radnice

• Ukázka sabrage a otevírání vín

• Cimbálová muzika Gryf

• Předávání vlády zimní královně

• Svatý Martin slibuje, že letos přiveze sníh

sobota 
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Vážení přátelé,

ve čtvrtek 1. listopadu se konalo v  jídelně ZŠ 
Komenského ustavující zasedání zastupitelstva 
města, které mne i pana místostarostu potvrdilo 
v  našich funkcích na další čtyři roky.  Na konci 
jednání jsem pronesla krátký projev, který si vám 
dovoluji v dnešním úvodníku prezentovat.

Vážené kolegyně a kolegové,
vážení spoluobčané, dámy a pánové,

dovolte mi, abych nejprve poděkovala voličům za 
důvěru, kterou mně a celému našemu dvojbloku 
dali. Velice si toho vážíme. Máme za sebou čtyři 
roky práce pro město, pro své občany. Zahájili 
jsme důležité investiční akce a jsme rádi, že jste 
nám dali šanci tyto akce dokončit, jiné alespoň 
odstartovat nebo připravit pro realizaci. 
Vedli jsme, a nadále i budeme vést, otevřenou 
a slušnou politiku, politiku vzájemného respektu 
a informovanosti. Od  září roku 2015 přinášíme pravidelné aktuality z  jednání rady města, které se 
objevují na webových stránkách města a v  Hustopečských listech. V úvodníku uváděném v  Listech 
připomínám každý měsíc důležité informace, které mapují, hodnotí, chválí, zvou či konstatují. 

Vážení občané,
vaše hlasy ve volbách určily složení jedenadvacetičlenného zastupitelstva, byla zvolena sedmičlenná rada 
města, známe předsedy finančního a kontrolního výboru. Postupně budou vznikat komise rady města, 
které pomáhají radě správně se rozhodovat v rozličných oblastech občanského života.
Ráda bych veřejně poděkovala předcházejícímu zastupitelstvu a končící radě města za jejich práci 
a zároveň chci popřát nastupujícím zastupitelům a radním, aby je náročná, ale smysluplná práce pro 
město naplňovala. 

Vážení přátelé,
jsem připravena i nadále pracovat zodpovědně a svědomitě pro své město, pro své občany spolu s panem 
místostarostou a dalšími představiteli samosprávy.

Ještě jednou děkuji všem za důvěru a podporu. 

Hana Potměšilová, 
starostka

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

Z MĚSTA

Radní se sešli v úterý 25. září na 103. schůzi 

Rady města Hustopeče.

Rozšiřuje se cílová skupina pro 
pečovatelskou službu

Pečovatelská služba spadá pod organi-

zační složku Penzion a pečovatelská služba 

Hustopeče. Vedoucí složky je Monika Trčková. 

„Stále přibývají klienti, kteří si objednáva-

jí pečovatelku na řadu úkonů, např. pomoc 

s hygienou, s chystáním jídla apod. Proto 

jsme schválili rozšíření cílové skupiny,“ objas-

nila starostka Hana Potměšilová. Nyní se na 

pečovatelskou službu mohou obracet i osoby 

s  chronickým duševním onemocněním, chro-

nickým onemocněním, osoby s jiným zdravot-

ním postižením, osoby s tělesným postižením, 

sluchovým nebo zrakovým postižením i rodiny 

s dětmi. 

V ulici Husova budou dobíjecí stanice pro 
elektromobily

Dobíjecí místa pro elektromobily v  Husto-

pečích doposud chyběly. Jejich zřizovatel, 

společnost E.ON, přišel s  žádostí na jejich 

vybudování v  okolí občanské vybavenosti. 

„Nakonec jsme ze tří návrhů schválili varian-

tu parkoviště na ul. Husova, kde vzniknou dvě 

místa pro dobíjení elektromobilů. Dobíjení 

nějakou dobu trvá a majitel auta si tak bude 

moci zajít do restaurace nebo se podívat na 

náměstí,“ představil důvody umístění stanic 

místostarosta Bořivoj Švásta.

Sloupy v ulici Havlíčkova patří městu
Město koupilo za symbolickou cenu od 

společnosti E.ON sloupy v ulici Havlíčkova. 

„Elektrické vedení je nyní vedeno v  zemi, 

ale my sloupy potřebujeme, protože na nich 

máme veřejné osvětlení,“ vysvětlil důvod 

nákupu Švásta.

U některých objektů se uvažuje o pořízení 
retenčních nádrží

Budování retenčních nádrží, které zadržu-

jí srážkovou vodu, je v  současnosti trendem. 

Voda z  nich se používá například na splacho-

vání. Takto se bude hospodařit s  dešťovou 

vodou v nově budovaných a rekonstruovaných 

objektech kina i CVČ Pavučina. Radní se nyní 

rozhodli nechat zpracovat žádost o dotaci na 

pořízení zádržného systému pro objekt Měst-

ských služeb Hustopeče. „Městské služby nyní 

platí za odvod srážkové vody kolem 100 tisíc 

korun ročně. Svodem do retenčních nádrží by 

tak došlo nejen k  velké fi nanční úspoře, ale 

také k využití zachycené vody,“ upřesnil Švásta. 

-ves-

Článek byl zveřejněn 26. 9. 2018 na webu města.

Radní se sešli v úterý 9. října na 104. schůzi 

Rady města Hustopeče.

Zeleň v okolí autobusového nádraží dostane 
novou podobu

S  rekonstrukcí budovy kina na nové 

kulturní centrum, ve kterém bude i kavárna 

s venkovním posezením, vyvstala myšlenka na 

ozelenění okolí. „Zároveň jsme do toho zapojili 

celou lokalitu kolem autobusového nádraží až 

k  záchytným parkovištím v ulici Bratislavská 

a městské knihovně v  ulici Nádražní,“ uvedl 

místostarosta Bořivoj Švásta. Původní ozele-

nění a keře nahradí nová výsadba, jejíž druhy 

a rozmístění navrhnou zahradní a krajinář-

ští architekti. „Celé okolí nádraží prokouk-

ne a bude pro občany mnohem příjemnější,“ 

dodala starostka Hana Potměšilová. Zpraco-

vání projektové dokumentace bude stát město 

necelých 150 tisíc korun. 

Cyklostezka bude zatím na Hustopeče 
napojena provizorně 

Starovická část cyklostezky ve směru na 

Hustopeče je hotová. Dokonce už ji pokřtila 

řada cyklistů, přestože se s hustopečskou částí 

ještě nezačalo. „Brzdí nás řada komplikací 

spojených s  dalšími investičními akcemi ve 

městě. Proto jsme se domluvili s fi rmou, která 

cyklostezku realizuje, že ji provizorně napojí 

na ulici Žižkovu. Cyklisté tak pohodlně doje-

dou až do Hustopečí,“ objasnil Švásta. Dotaci 

5,5 milionu korun ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury má již město k dispozici. Celko-

vé náklady jsou ve výši necelých 12 milionů 

korun. 

Na elektrifi kaci trati Hustopeče – Šakvice se 
bude soutěžit zhotovitel  

Vedení města dostalo ke schválení projek-

tovou dokumentaci a situační výkres stav-

by Modernizace a elektrifi kace trati Šakvice 

Hustopeče. „Je to pro nás signál, že Správa 

železniční dopravní cesty bude vybírat zhoto-

vitele,“ řekla Potměšilová. Projekt je jednou 

z  šesti velkých staveb za celkem osm miliard, 

které SŽDC soutěží. Opravena bude veškerá 

infrastruktura, včetně bezpečnostních zařízení 

a elektrifi kace trati. 

Nakolik zatíží nová hala dopravní situaci ve 
městě?

Hustopečská fi rma MOSS Logistics s. r. o. 

rozšiřuje svůj areál ve směru na Starovičky. 

Nová skladová hala MOSS - Megahall bude 

mít rozlohu jednoho hektaru. Stavební komi-

se doporučila radě města, aby si před koneč-

ným podpisem koordinační situace vyžádala 

od investora předpokládaný nárůst dopravy. 

Společnost se zabývá kamionovou dopravou 

a dálniční sjezd je umístěný přesně na druhé 

straně města. Téměř všechna přeprava proto 

povede hlavní dopravní tepnou Hustopečí.  

Vizualizace dobíjecích míst. Tato retenční nádrž bude umístěna na Pavučině.
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Na cyklostezce už se jezdí. Současná podoba hustopečského vlakového nádraží.
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Kamínky nahradí pryžová dlažba

Budování nového centra určeného pro 

zájmové vzdělávání dětí začalo téměř před 

rokem. Centrum volného času Pavučina 

opustilo svou původní budovu a přestěho-

valo se do náhradních prostor. Zázemí našlo 

v  M-klubu, knihovně a dalších zařízeních 

v  Hustopečích. Během řady měsíců vyrostla 

dvoupatrová budova ušitá na míru pro potře-

by různých druhů zájmových kroužků. Hlavní 

dodavatel stavby byl vybrán v  řádném výbě-

rové řízení podle zákona o veřejných zakáz-

kách. „Nicméně postupně začal mít zhotovitel 

problémy s plněním termínů a z důvodů nepla-

cení s  ním přestali spolupracovat někteří 

subdodavatelé. Proto jsme se po 11 měsících 

rozhodli v souladu se smlouvou o dílo ukončit 

spolupráci s touto fi rmou,“ popsala současnou 

situaci starostka Hana Potměšilová. 

Dalším důvodem k  vypovězení smlouvy 

bylo i neustálé posouvání termínu. Budova 

Pavučiny měla být dokončena v prodlouženém 

termínu do 31. října 2018. Podle technického 

dozoru je ale hotová zhruba z poloviny. V příze-

mí jsou kromě toalet hrubé omítky a osazená 

okna, dodělává se střecha a napojení kana-

lizace a svodů ze střechy. „Zvažujeme proto 

vypsání jednacího řízení – bez zveřejnění oslo-

víme několik fi rem a vybereme tu, která dílo 

dokončí,“ vysvětlila Potměšilová. Zákon tuto 

variantu umožňuje. „Je to v souladu se záko-

nem o veřejných zakázkách. Je tu podzim, blíží 

se zima, a stavba není zabezpečená tak, aby ji 

počasí nepoškodilo,“ dodala.   

Konec stavby se sice prodlužuje, ale 

Centrum volného času Pavučina funguje 

v omezeném provozu už druhý školní rok. Do 

58 kroužků se letos zapsalo přes 721 účastníků 

z  toho 640 žáků. „Činnost jsme zahájili v  září 

a říjnu. Je škoda, že nová budova v  tuto chví-

li ještě není, ale svět se nehroutí, vidíme, že 

stavba stále roste,“ řekl ředitel CVČ Pavučina 

Petr Fridrich. Pavučina také pokračuje ve svých 

tradičních akcích určených pro širokou veřej-

nost. „Od 4. listopadu zahajujeme velice oblí-

bené bruslení,“ pozval Fridrich.

V  příštím školním roce už Pavučina zahájí 

kroužky ve své vlastní budově. „Předpoklá-

dáme, že pokud nastoupí fi rma, která dokáže 

plnit naše požadavky a řádné termíny, tak by 

stavba měla být asi na pět měsíců,“ představila 

nejlepší možný scénář Potměšilová. 

-ves-

Článek byl zveřejněn 16. 10. 2018 na webu města.

Město vypovědělo smlouvu se zhotovitelem Pavučiny
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Stavba Pavučiny je z poloviny hotová.

Vizualizace návrhu nové budovy CVČ Pavučina.

Nová fasáda polikliniky září do daleka 

svými dvěma odstíny šedé. Lešení zdobilo 

budovu od konce prázdnin a snahou bylo co 

nejméně narušit provoz ordinací či centra soci-

álních služeb. Zateplení a rekonstrukce kotel-

ny hlásí po pár měsících práce hotovo. „Udělali 

jsme kompletní zateplení objektu a kotelna 

má nyní výkonnější a úspornější kotle,“ popsal 

provedené změny stavbyvedoucí Pavel Pechá-

ček.

Na snížení energetické náročnosti budo-

vy přispěla dotace vy výši přes 1 milion korun 

z  operačního programu Životního prostředí, 

celkové náklady se vyšplhaly na více než 3 mili-

ony korun. „Podařilo se nám vybrat fi rmu, 

která splnila fi nance i termíny, což je dnes malý 

zázrak. Myslím si, že i kvalita se dá hodnotit 

velmi pozitivně,“ spokojeně uvedl místostaros-

ta Bořivoj Švásta.

Svůj domov v  nové fasádě najdou i ptáci 

nebo netopýři. Před zateplením bylo zjištěno, 

že na oknech hnízdí jiřičky a bylo snahou jim 

jejich hnízdiště ponechat. „Do pěti oken jsme 

nainstalovali náhradní hnízda a doufáme, že 

se sem vrátí. Také jsme doplnili fasádu o pět 

otvorů pro rorýse a přidali jsme i dvě štěrbiny 

pro netopýry,“ vyjmenoval Švásta. 

Na zateplení polikliniky přispěla dotace, 

proto bude v budově zavedený důsledný ener-

getický management. Spotřebované energie 

bude v měsíčním intervalu sledovat investiční 

technik. 

-ves-

Článek byl zveřejněn 31. 10. 2018 na webu města.

Fasáda polikliniky poskytne úsporu energie i domov ptactvu
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Nová fasáda má dva odstíny šedé.

Pryžová dlažba nahradí kamínky. Na dvou 
hřištích

Na hřištích v  Hustopečích jsou dopadové 

plochy pro děti udělané z kamínkové drti. Toto 

řešení je však funkční pouze na oplocených 

hřištích. Nicméně na hřišti U Větrolamu a na 

hřišti Lipová nejsou kamínky ničím ohrani-

čeny a nedají se udržovat na svém místě. „Na 

základě podnětů od občanů předložil vedoucí 

městských služeb Ivan Chrastina návrh řešení 

pomocí pryžové dlažby. Rada schválila zadání 

poptávky,“ vysvětlila Potměšilová. 

Objevil se vhodný dotační titul pro nástavbu 
MŠ U Rybiček 

Rozšíření možností, a hlavně kapacity před-

školního vzdělávání ve městě se řeší pláno-

vanou nástavbou Mateřské školy U Rybiček. 

Město má již k  dispozici vypracovaný projekt. 

„Nyní se objevil vhodný dotační titul, proto 

jsme schválili podání žádosti a vybrali fi rmu, 

která zpracuje žádost o dotaci a studii prove-

ditelnosti,“ řekla Potměšilová. 

-ves-

Článek byl zveřejněn 10. 10. 2018 na webu města.
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Komunální volby 

se konaly první říjnový 

víkend, od pátku 5. do 

soboty 6. října 2018. Lidé 

v  nich dostali příležitost 

rozhodnout, kdo bude po 

následující čtyři roky stát 

v čele obecních úřadů a radnic. V Hustopečích 

došlo ke změně volebních místností, protože 

termín voleb se shodoval s událostí Burčákové 

slavnosti, ale voliči byli o této změně dosta-

tečně informováni. Volební účast v  Hustope-

čích byla těsně pod 50 procent, lístek do urny 

vhodilo 2 380 voličů.

Do jedenadvacetičlenného zastupitelstva 

kandidovalo devět stran. Kromě jedné strany 

byly všechny známé již z  minulých voleb. Do 

zastupitelstva se jich nakonec dostalo pouze 

sedm, mandát nezískaly strany JAUNER 

Československo 2018 a Komunistická strana 

Čech a Moravy.

Největší podporu voličů, téměř 33 procent 

hlasů, získalo Sdružení nestraníků. Jasným 

vítězem se stalo již v  minulých volbách 

a poslední čtyři roky mu leží na bedrech 

vedení města. Nyní bude mít v zastupitelstvu 

osm křesel. Úřadující starostka Hana Potmě-

šilová získala největší počet preferenčních 

hlasů, 1083. Dalšími úspěšnými kandidáty 

jsou Zbyněk Háder, Martina Ondrová, Zdeněk 

Tupý, Blanka Nešporová, Stanislav Ivičič, Ivana 

Bundilová a Blanka Marková.

Přes 20 procent platných hlasů získala 

Občanská demokratická strana. V  zastupi-

telstvu usednou její čtyři členové s  největším 

počtem preferenčních hlasů – Marek Svobo-

da, Milan Poul a Libor Sadílek. Jiřího Kadrnku, 

který se vzdal mandátu, nahradí Zdeněk Rybář.

Nováček minulých voleb Zdravé Hustopeče 

potvrdil svou pozici a jeho zástupci dostanou 

v zastupitelstvu čtyři křesla. Nejvíc hlasů získal 

úřadující místostarosta Bořivoj Švásta. Po jeho 

boku usednou Ingrid Florusová, Petr Semerád 

a místo Petra Fridricha zastoupí Michal Stehlík. 

Tři mandáty patří dalšímu nováčkovi minu-

lých voleb, straně ANO. V  zastupitelstvu ji 

budou reprezentovat Richard Homola, Zdeněk 

Sedláček a Pavel Schejbal. Poslední jmenova-

ný nahradí Radomíra Sedláčka.

Po jednom mandátu získaly strany ČSSD 

a KDU-ČSL. Za sociální demokraty v  zastupi-

telstvu usedne Michal Vejpustek a za lidovce 

Josef Horák. 

-ves-

Ve volbách do zastupitelstva města uspělo Sdružení nestraníků
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Nově zvolení zastupitelé města Hustopeče

Hana Potměšilová 
(SN) 1 083 hlasů

Blanka Marková 
(SN) 657 hlasů

Pavel Schejbal
(ANO) 403 hlasů

Zbyněk Háder 
(SN) 968 hlasů

Bořivoj Švásta 
(ZH) 767 hlasů

Marek Svoboda 
(ODS) 541 hlasů

Martina Ondrová 
(SN) 832 hlasů

Michal Stehlík
(ZH) 409 hlasů

Zdeněk Rybář
(ODS) 481 hlasů

Zdeněk Tupý 
(SN) 823 hlasů

Ingrid Florusová 
(ZH) 519 hlasů

MUDr. Milan Poul 
(ODS) 505 hlasů

Blanka Nešporová 
(SN) 790 hlasů

Petr Semerád 
(ZH) 435 hlasů

Libor Sadílek 
(ODS) 484 hlasů

Stanislav Ivičič 
(SN) 772 hlasů

Richard Homola 
(ANO) 477 hlasů

Michal Vejpustek 
(ČSSD) 301 hlasů

Ivana Bundilová 
(SN) 770 hlasů

Zdeněk Sedláček 
(ANO) 412 hlasů

Josef Horák 
(KDU-ČSL) 311 hlasů
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Ve čtvrtek 1. listopadu se sešli nově zvolení 

zastupitelé na ustavujícím zasedání Zastu-

pitelstva města Hustopeče. Jejich povinností 

bylo složit slib zastupitele a zvolit starostu, 

místostarostu, členy rady a předsedy výbo-

rů. Zastupitelé Jiří Kadrnka, Petr Fridrich 

a Radomír Sedláček se vzdali svého mandátu 

a v  zastupitelstvu je nahradili Zdeněk Rybář, 

Michal Stehlík a Pavel Schejbal. 

Předsedajícím byl určen Milan Poul, jakož-

to nejstarší zvolený zastupitel, a do jeho 

rukou složili zastupitelé jednotlivě svůj slib. 

Schválený volební řád pro volbu orgánů města 

stanovuje jako způsob hlasování volbu tajnou. 

Zastupitelé proto nové vedení města zvolili 

tajným hlasováním. 

Starostkou města Hustopeče jednadva-

cetičlenné zastupitelstvo zvolilo opět Hanu 

Potměšilovou. Současná starostka získala 

v  komunálních volbách největší počet hlasů 

a s  přehledem obhájila svoji funkci. Zastu-

pitelé ji do čela města poslali 18 hlasy, 1 hlas 

byl proti a 2 byly neplatné. Z  řad zastupitelů 

nevzešel žádný protikandidát.

Na post místostarosty byl opětovně navr-

žen úřadující místostarosta Bořivoj Švásta. Pro 

bylo 14 zastupitelů. 

V sedmičlenné Radě města Hustopeče 

usednou pro následující čtyřleté volební obdo-

bí tito radní: Ivana Bundilová (19 hlasů), Josef 

Horák (19 hlasů), Zbyněk Háder (18 hlasů), 

Michal Stehlík (16 hlasů) a Michal Vejpustek 

(15 hlasů). Dalším navrženým kandidátem na 

radního byl Marek Svoboda, ale získal pouze 

7 hlasů. 

Na programu ustavujícího zasedání bylo 

zřízení fi nančního a kontrolního výboru zastu-

pitelstva. Po debatě bylo stanoveno, že v obou 

výborech usedne 9 členů. Předsedou fi nanč-

ního výboru se stal Stanislav Ivičič (21 hlasů), 

předsedou kontrolního výboru s  podporou 

20 hlasů Richard Homola. Všechny strany musí 

do 15. listopadu do těchto výborů nominovat 

svého zástupce.  

Dále zastupitelé odhlasovali, kdo bude 

zastupovat zájmy města na valných hroma-

dách společností s  majetkovou účastí města. 

Bude to starostka Hana Potměšilová, místosta-

rosta Bořivoj Švásta a jako náhradníci byli 

zvoleni Michal Vejpustek, Josef Horák a Jana 

Fabigová. 

Příští Zastupitelstvo města Hustopeče se 

bude konat 13. prosince v  zasedací místnosti 

radnice na Dukelském náměstí.

-ves-
Článek byl zveřejněn 2. 11. 2018 na webu města.

Hana Potměšilová obhájila funkci starostky města Hustopeče

První setkání nově zvolených zastupitelů.
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V rámci oslav stého výročí vzniku samostat-

né Československé republiky se ve čtvrtek 27. 

září, v  předvečer svátku sv. Václava, udělovaly 

ceny starostky, ceny města a čestné občanství. 

Tato čestná pocta významným občanům se 

v  obřadní síni radnice konala po pěti letech. 

„Myslím si, že výběr tohoto data posiluje 

atmosféru předávání ocenění,“ uvedla starost-

ka Hana Potměšilová. Osobnosti nominovali 

zastupitelé, komise rady města i veřejnost. 

Výsledkem je devět laureátů. „Cenu starostky 

města získalo celkem pět občanů, cenu města 

Hustopeče tři a čestné občanství udělujeme 

dnes in memoriam Janu Obšilovi,“ upřesnila 

Potměšilová. 

Ceny starostky města získali: Růžena 

Hrabalová za přínos v  oblasti divadla a práci 

se seniory, manželé Marie a Jaroslav Seme-

rádovi za práci s mladými házenkáři, fotograf 

Zdeněk Bažant za přínos v  oblasti tvorby 

fotodokumentace a rovněž za pozici před-

sedy Fotoklubu Hustopeče, Soňa Nezhodo-

vá za dlouholetý přínos regionální historii 

a muzejnictví a Spolek Všehoschopných za 

pořádání akcí všeho druhu a podporu dobro-

činných projektů. „Mám velikou radost, proto-

že už jsem v pozdním věku, a když jsem slyšela 

všechny věci, které jsem udělala, tak si říkám, 

že to stálo za to,“ neskrývala dojetí Hrabalová. 

Spokojenost cítili i manželé Semerádovi, kteří 

mají velký podíl na tom, že se hustopečským 

házenkářům daří. „Máme radost, že si lidé 

vzpomněli na naši činnost a kolik jí věnujeme 

času,“ řekl Semerád. 

Součástí ocenění byla i fi nanční odměna, 

se kterou si recesistický Spolek Všehoschop-

ných ihned věděl rady. Vždyť, co v Hustopečích 

nejvíc chybí? Kadibudky! „Jedna by měla být 

v  mandloňovém sadu a druhá opět na cestě 

směr Starovice, kde nahradí původní, rozbitou. 

Víme totiž, že byla funkční, že se plnila. Zváži-

li jsme to, a pak jsme zjistili, že to váží 19,5 kg. 

Což je opravdu dobré, tak ji tam postavíme 

zase,“ prozradil plány předseda spolku Mirek 

Vodák. 

Ceny města Hustopeče získaly tři osobnos-

ti: Bohumila Defeldová za dlouholetou práci 

předsedkyně místní organizace Svazu těles-

ně postižených, Josef Babáček za osvětovou 

činnost na poli válečné historie a dar milita-

rií městskému muzeu a Jaroslav Šponer za 

přínos v oblasti sportu. Čestné občanství získal 

hustopečský rodák Jan Obšil, který proslul 

prací scénografa i vlastní malířskou a kres-

lířskou tvorbou. „Měl by z  toho jistě radost. 

Pamatuji si ho jako velice noblesního džentl-

mena, opravdu prvorepublikového střihu, vždy 

laskavého. Byl to člověk velmi nadaný, dokonce 

v rodinném archívu máme dopis psaný vlastní 

rukou Maxe Švabinského, kde ho zmiňuje jako 

svého nejlepšího žáka,“ popsal Obšila jeho 

vnuk Lukáš Obšil. 

Slavnostní ceremoniál doplnil básní 

i hudebním doprovodem student Matyáš 

Kyncl, se kterým si řada návštěvníků ráda 

zazpívala.

-ves-

Článek byl zveřejněn 2. 10. 2018 na webu města.

Vedení města udělovalo čestné pocty významným občanům

Devět laureátů převzalo ocenění z rukou starostky 

Hany Potměšilové.
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V  neděli 28. října jsme si připomněli sté 

výročí založení Československa. Nový stát vzni-

kl po první světové válce jako jeden z nástup-

ců Rakousko-uherské monarchie a s krátkou 

přestávkou během druhé světové války exis-

toval do 31. prosince 1992. Prvním českoslo-

venským prezidentem se stal Tomáš Garrigue 

Masaryk a Češi a Slováci dostali poprvé příleži-

tost rozhodovat o své vlastní zemi. 

V  Hustopečích si pohnutou historii uply-

nulých sta let připomínáme celý rok řadou 

událostí, které v  pondělí 16. dubna odstar-

tovalo vysazení lípy v  rámci akce 100 lip – 

100 oslav. Lípa byla umístěna na Masarykově 

náměstí, kde nahradila lípu svobody, kterou 

zde po roce 1918 vysadili vlastenci na počest 

prvního samostatného státu. Rostla tu do roku 

1938, než ji podřezal člen Sudetoněmecké stra-

ny. Hudební doprovod oslavy byl pod taktov-

kou školní kapely gymnázia a stromu požehnal 

probošt Pavel Pacner z Mikulova.

Ve stejný den se konal také pietní akt na 

hřbitově Rudé armády. Rudoarmějci začali 

s bojem v pondělí 16. dubna 1945 a brzy se jim 

povedlo Hustopeče osvobodit. Vzpomínku 

zahájili studenti velkopavlovického gymnázia 

a věnce k památníku položili zástupci města, 

Ruské federace nebo vojáci ve výslužbě.

V pondělí 16. dubna také otevřelo Městské 

muzeum a galerie Hustopeče stálou expozici 

Osvobození 1945. Své místo našla v  prostoru 

bývalých stájí, které byly náročně adaptovány 

do současné podoby. Převážnou část expozice 

tvoří celoživotní sbírka militarií Josefa Babáčka 

a dokument režírovaný Romanem Zmrzlým. 

Výstava je zasazena do kontextu osvobozova-

cích bojů během Bratislavsko-brněnské opera-

ce. 

Městské muzeum a galerie Hustopeče 

pokračovalo i dalšími akcemi. Před samotnou 

výstavou Hustopeče před 100 lety se konala 

stejně nazvaná přednáška, ve které vedoucí 

muzea Soňa Nezhodová uvedla návštěvníky 

do Hustopečí v  době první republiky. Výsta-

va samotná pak nabídla vhled do událostí 

kolem formování Československa. Zaměřila se 

na politické, sociální a kulturní dějiny města 

v prvním desetiletí nového státu. K vidění byly 

tabule se svědectvím našich předků, dobová 

platidla, známky, užitkové předměty, doku-

menty, plakáty kulturních akcí i fotografi e 

srovnávající místa v Hustopečích s  odstupem 

sta let. 

Téma výstavy v muzeu rozšířila další výsta-

va, kterou v knihovně pořádalo město Husto-

peče společně s Jaroslavem Cabalem, členem 

Klubu historie a vlastivědy Hustopečska. Výběr 

drobných památek navozoval atmosféru doby, 

která vládla v čase jejich vzniku. Navíc Cabal 

spolu s Růženou Kynclovou vypracovali brožu-

ru Stručný průvodce našeho státu, která mapo-

vala české dějinné milníky – roky 1918, 1938, 

1948, 1968 a 1989. 

Vedení města se rozhodlo oslavit výročí 

vzniku samostatné Československé republiky 

udělením cen starostky, města a čestného 

občanství. Osobnosti nominovali zastupitelé, 

komise rady města i veřejnost. Výsledkem bylo 

devět laureátů, kteří získali cenu za svůj přínos 

lidem a městu. Čestné občanství bylo uděleno 

in memoriam malíři Janu Obšilovi. 

Součástí dějin jsou také smutná výročí. 

Na přednášce o zániku židovské obce připo-

mněla vedoucí muzea Soňa Nezhodová naci-

stickou okupaci města, která začala 8. října 

1938 a vedla k  tomu, že město opustila česká 

inteligence, studenti, úředníci a židé. Po zábo-

ru města odešla většina židů do Brna a tam 

čekala na vypravování vyhlazovacích transpor-

tů. Židovská komunita čítala na 150 osob a po 

válce se do Hustopečí vrátila pouze jedna rodi-

na. Památkou na tuto historii města je židov-

ský hřbitov v ulici Svatopluka Čecha.

Partu nadšenců z Brna napadlo, že by bylo 

dobré uchopit 28. říjen 1918 z  jiného úhlu 

pohledu a zaměřit se na to, co se dělo na 

Moravě. Vznikl tak dokument, který během 

promítání na penzionu doplňoval slovem sám 

režisér Martin Mišík. Filmařům se podařilo 

nashromáždit tolik materiálů, že vzniknou dva 

díly. 

Vyjmenované akce nezahrnují všechny 

události, kterými se v  Hustopečích slavilo sté 

výročí založení Československa. Tématem naší 

historie se různě zabývaly i děti ve školkách 

a školách nebo místní církve. Možností, jak 

výročí uchopit bylo opravdu hodně, protože 

dějiny československého státu jsou plné zvra-

tů a kromě období prosperující první republiky 

zahrnují nacistickou okupaci, komunistický 

režim i sametovou revoluci. Uctění významné-

ho výročí v Hustopečích vyvrcholilo položením 

květin k hrobu rodičů T. G. Masaryka na míst-

ním hřbitově. 

-ves-

Článek byl 24. 10. 2018 zveřejněn na webu města.
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Sté výročí založení Československa slaví Hustopeče celý rok

Sázení lípy na Masarykově náměstí. Uctění památky Masarykových rodičů v neděli 28. 10. Výstava v knihovně mapovala minulost.

Slavnostní otevření expozice Osvobození 1945.

Výstava Hustopeče před 100 lety. Historické 

fotografi e vedle současných.
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Senior taxi je služba, 

která na objednání přepra-

vuje seniory a zdravotně 

postižené za zvýhodněných 

podmínek. O jejím zřízení 

se v Hustopečích uvažuje 

několik let. Podněty přichá-

zely z  mnoha stran, od 

místní organizace Svazu 

tělesně postižených, senio-

rů, sociálního odboru nebo 

z  dotazníkového šetření 

projektu Obec prospěšná rodině. „Po téměř 

třech letech postupného vyjednávání, zavádí-

me Senior taxi Hustopeče od října tohoto roku. 

Povedlo se nám to i díky donátorům, kteří nám 

na tuto službu poskytli 100 tisíc korun, za což 

jim děkujeme,“ uvedla starostka Hana Potmě-

šilová. 

Peníze pokryly část nákladů na nákup 

prostorného auta, zbytek fi nancí šel z rozpoč-

tu města. Spuštění Senior 

taxi předcházel dlouho-

dobý průzkum. „Zmapo-

vali jsme činnost této 

služby v  jiných městech 

a snažili jsme se ji ušít na 

míru pro Hustopeče. Také 

jsme jezdili na jednání, 

například s  Minister-

stvem sociálních věcí. Po 

získání všech dostupných 

informací jsme řešili 

způsob provozu,“ popsal cestu k zahájení služ-

by Michal Vejpustek, radní pro sociální oblast. 

Senior taxi provozuje organizační složka 

Penzion a pečovatelská služba Hustopeče. Do 

konce roku vyjede taxi ve zkušebním provozu, 

a to pouze každou středu od 7 do 14.30 hodin. 

Později se počítá s provozem po celý pracovní 

týden. Všichni klienti Senior taxi si musí vyřídit 

průkazku. Stačí zajít na penzion a tam vyplnit 

žádost. „K žádosti je potřeba doložit občan-

ský průkaz a jednu fotografi i. Službu mohou 

využívat pouze lidé splňující kritéria – věk nad 

65 let nebo držitelé průkazu  ZTP nebo ZTP/P. 

Průkazka usnadní práci řidiči, který bude 

vědět, že přepravovaný klient splnil podmínky,“ 

vysvětlila vedoucí složky Monika Trčková. 

Používat Senior taxi je možné pouze na 

základě předcházející telefonické objednávky, 

abyste získali termín, který vám vyhovuje, je 

ideální volat nejpozději den dopředu. Objed-

nat taxi si můžete v době od 8 do 15 hodin na 

telefonním čísle 702  207  313. „Za jednu cestu 

účtujeme 20 korun. Myslíme tím cestu z místa 

nástupu do místa vystoupení. Pokud by bylo 

potřeba dopravit zpátky, tak už je to další 

cesta. Počet jízd za měsíc je stanoven na maxi-

málně osm,“ uvedla Trčková. 

Všechny doplňující informace zjistíte na 

výše uvedeném čísle. Senior taxi vyjelo poprvé 

ve středu 3. října.   

-ves-

Článek byl zveřejněn 1. 10. 2018 na webu města.

Nová služba cílí na seniory.
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Senior taxi zatím vyjede každou středu

SENIOR TAXI
HUSTOPEČE

Zkušební provoz 

SENIOR TAXI
od října (na 3 měsíce)

Cena 20 Kč

Pro občany

ZTP nebo ZTP/P 

nebo nad 65 let

středa 7.00 - 14.30
objednávky na tel.: 

702 207 313

Obecně prospěšná společnost Tichý svět se 

věnuje komplexní pomoci neslyšícím. Už více 

než deset let propojuje jejich svět se světem 

slyšících. Klienti se na společnost mohou 

obracet s  žádostí o pomoc v  několika sférách. 

„Někdo potřebuje službu v rámci sociální reha-

bilitace, někdo zase odborné sociální poraden-

ství a někdo potřebuje využít tlumočnickou 

službu,“ vysvětlila možnosti Ilona Kašpárková, 

konzultantka Tichého světa Brno. 

Online tlumočení se společnost věnuje 

už deset let. Po používání cizích programů se 

rozhodla vyvinout vlastní program s  názvem 

Tichá linka. Neslyšící se pomocí linky spojí 

s  tlumočníkem nebo přepisovatelem mluve-

né řeči, což mu usnadní komunikaci nejen na 

úřadech. „Snahou je podpořit samostatnost 

u lidí se sluchovým postižením. Díky moder-

ním technologiím mohou být samostatněj-

ší a nemusejí se stále spoléhat na rodinné 

příslušníky během vyřizování na úřadech, 

v nemocnicích apod.,“ objasnila Kašpárková. 

Z  tohoto důvodu zástupci Tichého světa 

navštívili Městský úřad v Hustopečích. V rámci 

programu Bezbariérová komunikace pro 

neslyšící předali tajemníkovi Pavlu Michalico-

vi dva tablety. „Díky těmto zařízením je úřad 

schopen spojit se s naším tlumočníkem znako-

vého jazyka nebo přepisovatelem mluvené 

řeči a lépe komunikovat s  neslyšícími,“ shrnul 

přínosy vedoucí Tiché linky Michal Procházka. 

Díky tabletům a jejich jednoduchému 

přenosu bude Tichá linka k dispozici po celém 

úřadu. „Tablety budou uloženy na podatel-

nách, ty ponesou i logo Tiché linky. Současně 

proškolíme všechny úředníky v  práci s  tímto 

systémem. Určitě budeme pro práci využí-

vat i možnost přepisu,“ uvedl tajemník Pavel 

Michalica. 

Projekt Bezbariérové komunikace bude 

trvat dva roky, ale už nyní se předpokládá, že 

spolupráce městského úřadu a Tichého světa 

bude pokračovat. 

-ves-

Článek byl zveřejněn 28. 9. 2018 na webu města.
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Tichá linka je k dispozici na celém městském úřadě

Zástupci z Tichého světa předali 
zaměstnancům úřadu dva tablety.
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V  souvislosti se stavbou nové protihlu-

kové stěny v  Hustopečích podél dálnice 

D2 je potřebná součinnost majitelů sklepů 

z  ulic Kurdějovská, Na Hradbách, Nerudova 

a Herbenova. K  té vyzývají zástupci z  Ředitel-

ství silnic a dálnic ČR a důležitá je pro účely 

stavebně – technického pasportu podzemích 

vinařských sklepů a geodetického zaměře-

ní podzemních vinařských sklepů v  prostoru 

stavby. 

Prohlídky a zaměření budou provedeny 

v  zájmu vlastníků sklepů za účelem vypořá-

dání případných škod vzniklých při realizaci 

výstavby  nové protihlukové stěny. Ta má být 

vysoká čtyři metry a minimálně o sto metrů 

delší než stávající, která již dosluhuje. 

Geofyzikální průzkum ukázal, že pod dálni-

cí vede celkem 61 dutin, a proto odborníci 

z Ředitelství silnic a dálnic provedou příslušná 

opatření. Podrobné informace o termínech 

prohlídek a měření dostanou všichni majite-

lé sklepů do svých schránek.  

-hrad-

Článek byl zveřejněn 12. 10. 2018 na webu města.

Dobrá zpráva pro zahrádkáře a vinaře 

z  Osady Na Výsluní ve viniční trati katastru 

Hustopeče.

Po dalším ročním vyjednávání s  představi-

teli a Radou města Hustopeče a mediátorem je 

na dohled ukončení sporu o pěstování japon-

ských topolů v této lokalitě. 

Snad to bude dobrým počinem i pro ostatní 

vinaře, kteří chtějí dodržovat Novelu vinařské-

ho zákona. Tato jednoznačně zakazuje novou 

výsadbu a pěstování rychle rostoucích dřevin 

ve viničních tratích.

Antonín Karpíšek,
zahrádkář z Města dobrého vína

PS: První zpráva o japonských topolech se 

v  týdeníku Nový život objevila již v  listopadu 

2011. 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube    hstp.cz/yt

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku    hstp.cz/fb

Nová protihluková stěna potřebuje součinnost majitelů sklepů

A přece se ledy hnuly

Z REDAKČNÍ POŠTY

Ve středu 3. října se v  přednáškovém sále 

muzea povídalo o zániku židovské obce ve 

městě. Vedoucí muzea Soňa Nezhodová 

popisovala události, které se staly osm dní po 

Mnichovské dohodě. Dne 8. října 1938 provedla 

vojska tzv. erfurtské divize nacistickou okupaci 

Hustopečí a v tento den přestala židovská obec 

existovat. „Místní nacisté a vojáci zde vytvo-

řili takovou atmosféru, že angažovaná česká 

inteligence, studenti, úředníci a židé opustili 

město. Pokud to neučinili už týdny předtím, 

tak v tento den,“ popsala situaci Nezhodová. 

Signály toho, co bude následovat, měli 

židé díky svým rodinám a přátelům usazeným 

v  Rakousku. Zprávy o pogromech se rychle 

šířily. „Bohužel mnozí se nechali ukolébat 

myšlenkou, kterou shrnul mikulovský kantor 

Adolf Hellman. Ten řekl, že Francie a Anglie to 

Hitlerovi nedovolí,“ vysvětlila důvody otálení 

Nezhodová.

Po záboru města odešla většina židů do 

Brna a tam čekala na vypravování vyhlazova-

cích transportů. V  Hustopečích se dokonce 

10. listopadu konala Křišťálová noc, opoždě-

ná oproti říši o jeden den. „I tady se mohutně 

rozbíjelo. Za oběť padla okna synagogy a býva-

lé židovské obchody,“ vyjmenovala Nezhodo-

vá.

Místní židovská komunita vznikla až po 

roce 1848 a čítala na 150 osob. Byla zde syna-

goga, židovský hřbitov a rabín doktor Isidor 

Böck. Pod tuto židovskou obec patřilo 18 obcí 

tzv. hustopečského soudního okresu. „Větši-

na místních židů nebyla výjimkou, většinou 

se věnovali obchodu. Nebyla tady specifi cká 

komodita, snad možná fenykl. Také zde půso-

bila židovská inteligence,“ řekla Nezhodová. 

Zajímavé je, že se téměř 80 procent míst-

ních židů už v  roce 1921 hlásilo k  židovské 

národnosti. Pouze minimum z  nich tedy 

podporovalo německý prvek. „Bylo opravdu 

příkladné, že židovské děti v  meziválečném 

období chodily jenom do českých škol,“ dodala 

Nezhodová.

Po válce se do Hustopečí vrátila pouze 

jedna rodina. Historické zprávy evidují v něko-

lika případech žádosti o navrácení majetku, 

které poslali příbuzní, potomci nebo přeživší. 

„Většina hustopečských židů zemřela v  Osvě-

timi, ale víme o dalších lokalitách v  Polsku 

i Bělorusku, jako jsou Minsk, Malý Trostinec či 

Treblinka… To, co je známo jako hrůzy druhé 

světové války, se našich hustopečských židů 

týkalo. Ve vyhlazovacích táborech zakončili 

svou pouť.“ shrnula Nezhodová.

Jedinou památkou na tuto historii města 

je židovský hřbitov v  ulici Svatopluka Čecha, 

který se podařilo částečně obnovit. Jeho 

znovuvysvěcení provedli vnuk a vnučka rabína 

Isidora Böcka. 

-ves-

Článek byl zveřejněn 4. 10. 2018 na webu města.

Hustopečská židovská obec zanikla osm dní po Mnichovu
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Židovský hřbitov v ulici Svatopluka Čecha.
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z XXXI. schůze Zastupitelstva města 

Hustopeče konané dne 13.09.2018 v zasedací 

místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 8/XXXI/18: ZM schvaluje uzavření 

kupní smlouvy se …, trvale bytem: 

Dvořákova …, 693 01 Hustopeče na pozemky 

p.č. 3616 zahrada o výměře 561 m2 a p.č. 

3617 zahrada o výměře 371 m2 za celkovou 

kupní cenu 938.320,-Kč. 

Usnesení č. 9/XXXI/18: ZM schvaluje Kupní 

smlouvu s manž. …, bytem Pionýrská 

…, 69301 Hustopeče na prodeje nově 

vytvořeného a vyčleněného pozemku 

geometrickým plánem číslo 3387-

56/2018 par. č. 4542/442 o výměře 41 m2 vzniklého 

z pozemku parc.č. 4542/2 v katastrálním 

území Hustopeče u Brna za cenu 46.680 Kč. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 10/XXXI/18: ZM schvaluje revokaci 

Usnesení č. 16/XXV/17: ZM schvaluje Kupní 

smlouvu s panem …, bytem Palackého …, 

693 01 Hustopeče na výkup nově vytvořeného 

a vyčleněného pozemku parcela číslo KN 

158/2 o výměře 150 m2 a to geometrickým 

plánem číslo 3617-81/2017 vzniklého 

z pozemku parcela číslo KN 158 v k.ú. 

Hustopeče u Brna za cenu 105.000,- Kč. Kupní 

smlouva včetně geometrického plánu je 

součástí zápisu. K revokaci usnesení dochází 

z důvodu nesouhlasu prodávajícího s výší 

kupní ceny. 

Usnesení č. 11/XXXI/18: ZM schvaluje kupní 

smlouvu s panem …, bytem Palackého …, 

693 01 Hustopeče na výkup nově vytvořeného 

a vyčleněného pozemku parcela číslo KN 

158/2 o výměře 150 m2, a to geometrickým 

plánem číslo 3617-81/2017 vzniklého 

z pozemku parcela číslo KN 158 v k. ú. 

Hustopeče u Brna, za cenu 200 000 Kč. Kupní 

smlouva včetně geometrického plánu je 

součástí zápisu. 

Usnesení č. 12/XXXI/18: ZM neschvaluje 

vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 

1223/1 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 13/XXXI/18: ZM neschvaluje 

vyhlášení záměru prodeje pozemku 

p.č. 1660 zapsaném na LV č. 10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 14/XXXI/18: ZM neschvaluje 

vyhlášení záměru prodeje pásu 

o šířce 3,8 m a délce 50 m o celkové 

rozloze 190 m2 ležících na pozemcích p.č. 

4542/281 a p.č. 4542/282 zapsaných na LV č. 

10001 pro obec Hustopeče a k.ú. Hustopeče 

u Brna. 

Usnesení č. 15/XXXI/18: ZM schvaluje vyhlášení 

záměru prodeje části pozemku parcela číslo 

KN 3178/6 v rozsahu dle geometrického plánu 

č. 3710-181/2016 par. č. 3178/7 o orientační 

výměře 23 m2 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna za cenu dle znaleckého 

posudku, minimálně však 980 Kč/m2. 

Usnesení č. 16/XXXI/18: ZM schvaluje uzavření 

dodatku č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí 

směnné se společností Westfalia Metal s.r.o., 

se sídlem: Brněnská 156/61, 693 01 Hustopeče, 

IČ: 26239680. 

Usnesení č. 17/XXXI/18: ZM schvaluje uzavření 

dodatku č.3 ke darovací smlouvě ze dne 

22.12.2010 s Jihomoravským krajem, 

Žerotínovo nám.3/5, Brno, IČ: 70888337, 

kterým se prodlužuje lhůta k výstavbě 

pobytového domu poskytující péči seniorům 

na pozemku p.č.1074/5 v k.ú. Hustopeče 

u Brna do termínu 31.12.2020. Text dodatku 

č.3 je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 18/XXXI/18: ZM schvaluje bezúplatné 

nabytí pozemku parcela číslo KN 4545/42, 

4545/45 a částí pozemku 4545/33 vše 

v k.ú. Hustopeče u Brna, které se nacházejí 

v zastavitelné ploše a jsou určené k zastavění 

veřejně prospěšnou stavbou. 

Usnesení č. /19XXXI/18: ZM schvaluje bezúplatné 

nabytí pozemků parcela číslo KN 3202/4, 

3202/6, 3201/1, části pozemku 3207/1a 

3207/2, a částí 3203/2 vše v katastrální území 

Hustopeče u Brna. které se nacházejí v pod 

komunikací. 

Usnesení č. 20/XXXI/18: ZM schvaluje Podání 

žádosti o bezúplatný převod pozemku 

1226/38 vedený jako ostatní plocha, 

ostatní komunikace v katastrálním území 

Hustopeče u Brna od České republiky, 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. 

Usnesení č. 21/XXXI/18: ZM schvaluje dodatek 

č. 8 ke zřizovací listině organizační složky 

Správa a údržba budov města Hustopeče 

Usnesení č. 22/XXXI/18: ZM schvaluje přílohu 

č. 1 ke zřizovací listině organizační složky 

Městské služby Hustopeče ve znění Dodatků 

č. 1 - 3 

Usnesení č. 23/XXXI/18: ZM schvaluje udělení 

jednorázového peněžitého plnění (odměny) 

předsedům komisí rady města, kteří 

nejsou zastupiteli, ve výši rozdílu odměny 

zastupitele předsedy komise a řadového 

zastupitele. Týká se to: …, …, …, .... Výpočet je 

přílohou. 

Usnesení č. 24/XXXI/18: ZM schvaluje udělení 

následujících dotací a darů, včetně 

následného uzavření veřejnoprávní smlouvy 

pro žadatele: 

udělení dotací a darů organizacím a spolkům dle 

přiloženého seznamu: 

Moravský rybářský svaz - 3.000 Kč na nátěr 

laviček u rybníka 

Klub historie a vlastivědy Hustopečska - 

30.000 Kč na činnost dle přiloženého plánu 

Divadelní soubor Motýl, z.s. Popice - 10.000 Kč na 

běžnou činnost 

Plavecký klub koupaliště Hustopeče, o.s., 

70.000 Kč na dopravu dětí na bazén do 

Ratíškovic 

Fitness Freedom race team, z.s. - 8.000 Kč na 

zajištění vybavení pro Všeobecnou sportovní 

přípravu 

TJ Agrotec Hustopeče, 27.000 Kč na činnost + 

23.000 Kč na organizaci turnajů (Vánoční 

atletika, Dvoudenní turnaj mládeže, starší 

žactvo a dorost, Turnaj v barevném mini 

volejbale) 

L.C.Club Karate, z.s., Rebešovice - 20.000 Kč na 

činnost (dle popisu v žádosti) 

FBC Hustopeče, z.s., - 12.000 Kč, příspěvek na 

startovné setrvání v Amatérské florbalové 

lize 

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj - 30.000 Kč 

na sociální služby 

Středisko pro ranou péči - 16.000 Kč na péči 

o určené osoby 

Linka bezpečí z.s. - 4.000 Kč na činnost 

a pověřuje starostku podpisem smluv 

Usnesení č. 25/XXXI/18: ZM bere na vědomí 5. 

rozpočtové opatření města Hustopeče na 

rok 2018. 

Celkové příjmy:209 773 tis.Kč 

Celkové výdaje: 346 554 tis.Kč 

Financování: 136 781 tis.Kč 

Usnesení č. 26/XXXI/18: ZM schvaluje Navržené 

6. rozpočtové opatření města Hustopeče 

v roce 2018. 

Celkové příjmy 6.RO ... 213 773 tis.Kč 

Celkové výdaje 6.RO ... 350 554 tis.Kč 

Financování 6.RO ... 136 781 tis.Kč 

Usnesení č. 27/XXXI/18: ZM schvaluje zvolení 

paní …, nar. …, bytem Hradní …, Hustopeče 

za přísedící Okresního soudu v Břeclavi dle 

ustanovení § 64 zákona č. 6/2002 Sb. 

Usnesení č. 28/XXXI/18: ZM schvaluje Plán 

rozvoje sportu města Hustopeče 2018-2025

Usnesení č. 29/XXXI/18: ZM schvaluje pokračování 

v přípravě projektové dokumentace Stavební 

úpravy a modernizace Společenského 

domu Hustopeče podle studie zpracované 

kanceláří Ječmen-Caha Architekti. 

Usnesení č. 30/XXXI/18: ZM schvaluje udělení 

čestného občanství města Hustopeče pro 

pana … in memoriam. 

Usnesení č. 31/XXXI/18: ZM schvaluje udělení 

ceny města za zásluhy pro město Hustopeče. 

Seznam osob a zdůvodnění jsou přílohou 

zápisu. 

Spolu s ocenění uděluje ZM fi nanční dar ve výši 

10.000 Kč. 

Usnesení ze 103. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 25. 9. 2018 v kanceláři starostky

 na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 2/103/18: RM schválila Smlouvu 

o souhlasu s realizací stavebního záměru 

na pozemku České republiky – Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, Nové Město (Praha 2) 

128 00 Praha 2, na pozemku parcela číslo 

KN 1226/38 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna, a to k realizaci stavby pod názvem 
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"„Hustopeče – cyklostezka, Masarykovo nám, 

ul. Bratislavská". Smlouva je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 3/103/18: RM doporučuje ZM ke 

schválení zpětvzetí žádosti o bezúplatný 

převod pozemku 1226/38 vedený jako ostatní 

plocha, ostatní komunikace v katastrálním 

území Hustopeče u Brna od České republiky, 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových.

Usnesení RM č. 4/103/18: RM schválila 

objednávku vyhotovení geometrického 

plánu na oddělení části pozemku pod 

chodníkem parcela číslo KN 697 o výměře 

cca 13 m2 v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu 

3.400 bez DPH.

Usnesení RM č. 5/103/18: RM doporučuje ZM ke 

schválení Kupní smlouvu s panem …, Dolní 

Věstonice 691 81 na výkup části pozemku 

parcela číslo KN 697 o výměře cca 13 m2 za 

cenu 300 Kč a náklady spojené s vyhotovením 

geometrických plánů a převodem pozemku.

Usnesení RM č. 6/103/18: RM schválila smlouvu 

o poskytnutí Technického zařízení 

a instalace Systému určeného pro zpracování 

digitalizovaných fotografi í a podpisů 

s CENDIS, s. p.se sídlem nábřeží Ludvíka 

Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ 00311391

Usnesení RM č. 7/103/18: RM schválila uzavření 

smlouvy o dílo na praní prádla s MUDr. 

Zdeněk Šmíd s.r.o., Tyršova 3c, 612 00 Brno, 

IČ: 29362997.

Usnesení RM č. 8/103/18: RM schválila přenesení 

působnosti RM při rozhodování o schválení 

smlouvy o poskytování ostatních služeb 

organizační složkou Penzion a pečovatelská 

služba Hustopeče na vedoucí organizační 

složky Penzion a pečovatelská služba 

Hustopeče. RM pověřuje podpisem těchto 

smluv vedoucího Sociálního odboru 

Městského úřadu Hustopeče.

Usnesení RM č. 9/103/18: RM schválila 

uzavření smlouvy o dílo na instalaci 3 kusů 

klimatizačních jednotek ve výši 77.546,-Kč 

bez DPH v prostorách městské polikliniky 

Hustopeče v ordinaci: MUDr. …, MUDr. … 

a MUDr. … se Zdeňkem Hladkým, Starovice 

100, 693 01 Starovice, IČ: 00283193

Usnesení RM č. 10/103/18: RM schválila uzavření 

darovací smlouvy s Mgr. Halkou Petlákovou, 

adresa: Alšova 1068/15a, 693 01 Hustopeče, 

IČ: 65767349 na částku 20.209 Kč jako 

1/2 částky za instalaci klimatizace na adrese: 

Logopedická ambulance, Hybešova 1417/5, 

693 01 Hustopeče.

Usnesení RM č. 11/103/18: RM schválila uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní na autorský 

dozor při realizaci stavby: "POLYFUNKČNÍ 

KOMUNITNÍ CENTRUM PAVUČINA" 

v Hustopečích s JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 22, 

690 02 Břeclav.

Usnesení RM č. 12/103/18: RM schválila uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní na technický 

a investorský dozor při realizaci stavby: 

"POLYFUNKČNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM 

PAVUČINA" v Hustopečích s JANČÁLEK s.r.o., 

U Tržiště 22, 690 02 Břeclav.

Usnesení RM č. 13/103/18: RM schválila uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu TDI na 

stavbu Multifunkční kulturní centrum 

Hustopeče za částku 11 019,-Kč s Michalisem 

Charalambidisem, Fantova 676/21, 

614 00 Brno, IČ:26234149

Usnesení RM č. 14/103/18: RM schválila uzavření 

smlouvy o poskytnutí služeb a technické 

podmínky pro technické zajištění akce - 

BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI HUSTOPEČE 

s fi rmou RENTAL PRO s.r.o., Vídeňská 

189/102f, 619 00 Brno, IČ: 255985503 za částku 

164 885,-Kč bez DPH.

Usnesení RM č. 15/103/18: RM doporučuje ZM 

neschválení vyhlášení záměru prodeje 

pozemků p.č. 1330/5 o výměře 39 m2 a p.č. 

1329/7 o výměře 4 m2 zapsaných na LV č. 

10001 v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení RM č. 16/103/18: RM schválila záměr 

výpůjčky části městského pozemku parc. 

č. 411/1 o orientační výměře 30 m2, vedený 

jako ostatní plocha, zapsaný u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 

10001, katastrální území Hustopeče u Brna, 

obec Hustopeče.  Záměr je vyhlášen za 

účelem užívání předmětného pozemku. 

Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu 

neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou. 

Text vyhlášení záměru je součástí zápisu.

Usnesení RM č. 17/103/18: RM schválila záměr 

pronájmu části městského pozemku parc. 

č. 1329/1 o orientační výměře 17 m2, vedený 

jako ostatní plocha, zapsaný u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví 

č. 10001, katastrální území Hustopeče 

u Brna, obec Hustopeče (dle zákresu) za 

účelem užívání předmětné části pozemku, 

s jednoměsíční výpovědní dobou. Písemné 

nabídky doručujte včetně uvedení 

navrhované výše nájemného za m2/měsíc, 

minimálně však 6 Kč/m2/měsíc. Text 

vyhlášení záměru je součástí zápisu.

Usnesení RM č. 18/103/18: RM schválila uzavření 

smlouvy o nájmu prostor sloužících 

podnikání se společností PETMED s. r. o., se 

sídlem Krátká 1285/22, 693 01 Hustopeče, 

IČO 28358872 na pronájem části objektu 

občanské vybavenosti - poliklinika, který je 

součástí pozemku parc. č. 1074/2 o výměře 

407 m2 vedeného jako zastavěná plocha 

a nádvoří zapsaného u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví 

č. 10001, katastrální území Hustopeče 

u Brna, obec Hustopeče, na adrese Hybešova 

1417/5, 693 01 Hustopeče, a to místností 

v 1. podzemním podlaží o celkové výměře 

39,61 m2, za účelem provozování prodejny 

zdravotnických, zejména pak ortopedických 

pomůcek, na dobu neurčitou s jednoměsíční 

výpovědní dobou. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.

Usnesení RM č. 19/103/18: RM schválila dohodu 

o skončení nájmu společností PETMED s. r. o., 

se sídlem Krátká 1285/22, 693 01 Hustopeče, 

IČO 28358872 na užívání místností v objektu 

občanské vybavenosti - poliklinika, který je 

součástí pozemku parc. č. 1074/2 o výměře 

407 m2 vedeného jako zastavěná plocha 

a nádvoří zapsaného u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče, na adrese Hybešova 1417/5, 

693 01 Hustopeče ke dni 31.10.2018. Text 

dohody je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 20/103/18: RM schválila 

záměr pronájmu části objektu občanské 

vybavenosti - poliklinika, který je součástí 

pozemku parc. č. 1074/2 o výměře 

407 m2 vedeného jako zastavěná plocha 

a nádvoří zapsaného u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví 

č. 10001, katastrální území Hustopeče 

u Brna, obec Hustopeče, na adrese Hybešova 

1417/5, 693 01 Hustopeče, a to místností 

v 1. podzemním podlaží. Záměr je vyhlášen 

za účelem poskytování zdravotní péče, 

příp. s ní souvisejících služeb. Smlouva 

o nájmu prostoru sloužícího podnikání bude 

uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční 

výpovědní dobou. Písemné nabídky 

doručujte vč. uvedení navrhované výše 

nájemného (s případným rozlišením bez 

DPH nebo vč. DPH) v souladu s vyvěšeným 

záměrem. Záměr pronájmu bude případně 

vyvěšen i déle než zákonnou dobu, a to do 

doby, dokud se nepřihlásí zájemce, ledaže 

by následně bylo Radou města Hustopeče 

rozhodnuto jinak. Text záměru je součástí 

zápisu.

Usnesení RM č. 21/103/18: RM schválila záměr 

pronájmu části městského pozemku parc. 

č. 24/1 o orientační výměře 32 m2, vedený 

jako ostatní plocha, zapsaný u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 

10001, katastrální území Hustopeče u Brna, 

obec Hustopeče (dle zákresu) za účelem 

pronájmu dvou parkovacích míst a umístění 

nabíjecí stanice pro elektromobily. Text 

vyhlášení záměru je součástí zápisu.

Usnesení RM č. 22/103/18: RM schválila bezplatné 

umístění reklamního banneru SOŠ 

a SOU Hustopeče, příspěvkové organizace 

na zábradlí ul. Bratislavské dle předloženého 

harmonogramu pro dny otevřených dveří.

Usnesení RM č. 23/103/18: RM pověřuje starostku 

města, aby jednala s panem … a DMC CZ, 

spol. s r.o. ve věci smlouvy o narovnání plateb 

z důvodu úhrady montáže a dodávky oken 

na druhou a třetí etapu stavby "Polyfunkční 

kulturní centrum Pavučina, Hustopeče" 

přímo podzhotoviteli (…).

Usnesení RM č. 24/103/18: RM schválila uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (přestupní 

terminál v Hustopečích - parkoviště) s H a S t, 

spol. s r.o., Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče.

Usnesení RM č. 25/103/18: RM schválila rozhodnutí 
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o vyloučení účastníka Zahradnické úpravy 

s.r.o., sídlem Jílkova 124, 615 32 Brno, IČO: 

27707113, ze zadávacího řízení na realizaci 

projektu „Vybrané skladebné části ÚSES 

I.“, dle § 46 odst. 2 písm. b) ZZVZ. Účastník 

nepředložil zdůvodnění mimořádně nízké 

nabídkové ceny dle § 113 odst. 4 ZZVZ.

Usnesení RM č. 26/103/18: RM schválila 

doporučení pověřené komise o výsledku 

zadávacího řízení „Vybrané skladebné 

části ÚSES I.“ ve kterém byla nabídka 

účastníka STROMMY COMPANY s.r.o., se 

sídlem Andělská Hora 143, 793 31 Andělská 

Hora, IČO: 01919652, vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější nabídkou 

s nabídkovou cenou ve výši 3.982.079,89 Kč 

bez DPH.

Usnesení RM č. 27/103/18: RM schválila 

rozhodnutí o výběru dodavatele STROMMY 

COMPANY s.r.o., se sídlem Andělská Hora 

143, 793 31 Andělská Hora, IČO: 01919652, 

k uzavření smlouvy o dílo na akci „Vybrané 

skladebné čísti ÚSES I.“ s nabídkovou cenou 

celkem 3.982.079,89 Kč bez DPH v souladu s 

§ 122 odst. 1 ZZVZ. Smlouva bude uzavřena 

po uplynutí lhůty pro podání námitek.

Usnesení RM č. 28/103/18: RM schválila 

doporučení pověřené komise o výsledku 

zadávacího řízení "Vybrané skladebné části 

ÚSES II., ve kterém byla nabídka účastníka 

Zahradnické úpravy s.r.o., sídlem Jílkova 124, 

615 32 Brno, IČO: 27707113, vyhodnocena 

jako ekonomicky nejvýhodnější nabídkou 

s nabídkovou cenou ve výši 2.110.880,25 Kč 

bez DPH.

Usnesení RM č. 29/103/18: RM schválila výběru 

dodavatele Zahradnické úpravy s.r.o., sídlem 

Jílkova 124, 615 32 Brno, IČO: 27707113, 

k uzavření smlouvy o dílo na akci "Vybrané 

skladebné části ÚSES II."s nabídkovou cenou 

celkem 2.110.880,25 Kč bez DPH v souladu s 

§ 122 odst. 1 ZZVZ. Text smlouvy je přílohou 

tohoto zápisu.

Usnesení RM č. 30/103/18: RM pověřuje 

starostku podpisem smlouvy o dílo na 

částku 60  000  Kč, s PSV management 

s.r.o., Štefánikova 119/50, 612 00 Brno, IČ: 

28298586, na zpracování žádosti o dotaci 

na pořízení zádržného systému k dalšímu 

využití dešťových vod.

Usnesení RM č. 31/103/18: RM schválila uzavření 

darovací smlouvy se spolkem SPOLEK 

VŠEHOSCHOPNÝCH, z. s., se sídlem 

Nerudova 325/11, 693 01 Hustopeče, IČO: 

01675117 týkající se darování fi nančních 

prostředků ve výši 30 026 Kč za účelem 

pokrytí části nákladů vynaložených na 

čištění koryta říčky Štinkovky. Text darovací 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 32/103/18: RM schválila umístění 

dopravní značky „B4“ s dodatkovou tabulkou 

„E13“. omezující vjezd vozidel a souprav nad 

3,5t na polní cestu od areálu bývalého ZD 

směr Starovice – Uherčice v úseku Hustopeče 

– Starovice.

Usnesení RM č. 33/103/18: RM bere na vědomí 

plnění úkolu týkajícího se přípravy záměru 

pachtu pozemků parc. č. 4851/22, 4888/23, 

4890/12, 4922/3, 4922/10 a části městského 

pozemku parc. č. 4922/11 o výměře 21 000 m2, 

vše na LV č. 10001 v k. ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení RM č. 34/103/18: RM schválila kupní 

smlouvu se společností E.ON Distribuce, 

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

7, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400 na 

odkup sloupů na ulici Havlíčkova za cenu 

500 Kč bez DPH.

Usnesení RM č. 35/103/18: RM schválila rozšíření 

cílové skupiny pečovatelské služby 

Hustopeče na osoby s chronickým duševním 

onemocněním, osoby s chronickým 

onemocněním, osoby s jiným zdravotním 

postižením, osoby s tělesným postižením, 

osoby se sluchovým postižením, osoby se 

zdravotním postižením, osoby se zrakovým 

postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři, 

k datu nabytí právní moci rozhodnutí 

o změně registrace na JmK.

Usnesení RM č. 36/103/18: RM schválila stanovení 

kapacity pečovatelské služby Hustopeče 

v oblasti maximální okamžité kapacity 

služby na 7 klientů, v oblasti roční kapacity 

služby na 150 klientů k datu nabytí právní 

moci rozhodnutí o změně registrace na JmK.

Usnesení RM č. 37/103/18: RM schválila změnu 

názvu zařízení poskytování pečovatelské 

služby na „OS Penzion a pečovatelská služba 

Hustopeče“ k datu nabytí právní moci 

rozhodnutí o změně registrace na JmK.

Usnesení RM č. 38/103/18: RM schválila dohodu 

o ukončení nájmu bytu č. 30 na adrese Svat. 

Čecha 174/3 mezi městem Hustopeče a …, 

nar. …, trvale bytem Svat. Čecha …, Hustopeče, 

k datu 30. 09. 2018. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.

Usnesení RM č. 39/103/18: RM schválila dodatek 

č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 28, na adrese 

Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, uzavřený 

mezi městem Hustopeče a …, nar. …, trvale 

bytem Svat. Čecha …, Hustopeče, kterým se 

současné nájemníci prodlužuje nájem do 31. 

10. 2019. Text dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 40/103/18: RM schválila provozní 

řád služby Senior taxi Hustopeče k datu 1. 10. 

2018. Text je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 41/103/18: RM bere na vědomí 

průběžnou informaci o hospodaření 

SPOZAM do konce srpna 2018

Usnesení RM č. 42/103/18: RM schválila navýšení 

pracovních úvazků pro org. složku Městské 

služby o jeden na pracovní zařazení Dělník 

na úklid údržbu města na celkový počet 

16 pracovních míst (mimo VPP). Účinnost 

změny je od 1.11.2018.

Usnesení RM č. 43/103/18: RM schválila potvrzení 

pro Mgr. … o jejím setrvání na pozici ředitelky 

Mateřské školy Hustopeče, Školní 25 pro 

období 1.8.2018 - 31.7.2024.

Usnesení RM č. 44/103/18: RM bere na vědomí 

zápis ze Školské rady ZŠ Komenského ze 

dne 12.9.2018. Podněty ze ŠR bude RM řešit 

společně s ředitelem školy.

Usnesení RM č. 45/103/18: RM schválila 

rekonstrukci bytu s pokoji č. 202,203,204 na 

ubytovně Mostař za cenu 210.000 Kč. Rozpis 

prací a dodavatelů je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 46/103/18: RM schválila 

rekonstrukci a dodavatele sprchového koutu 

na ubytovně Mostař v přízemním bytě po 

pí ... Dodavatel – fi rma Jiří Kavalíř, Starovice 

247, za cenu 25.568 Kč bez DPH.

Usnesení RM č. 47/103/18: RM schvaluje převod 

zbytného majetku z o.s. Marketing a kultura 

na p.o. Centrum volného času. Seznam 

majetku je přílohou.

Usnesení RM č. 48/103/18: RM ukládá řediteli 

SPOZAM ve spolupráci s vedením města, FC 

Hustopeče a TJ Atletika pracovat na přípravě 

žádosti o dotaci na „Rekonstrukce stadionu“.

Usnesení RM č. 49/103/18: RM schválila úpravu 

projektu Rekonstrukce krytého bazénu 

v  položce vstupní dveře do objektu. Dojde 

k  instalaci automatických vstupních dveří, 

a tím současně k navýšení spoluúčasti města 

o 250.000 Kč. 

Usnesení RM č. 50/103/18: RM souhlasí 

s umístěním kamionu s pojízdnou výukovou 

laboratoří Jihomoravského inovačního 

centra – kamionu v  dolní části Dukelském 

náměstí.

Usnesení RM č. 51/103/18: RM schválila věnování 

po dvou lahvích vína z  vinařských výstav 

pro jednotlivé členy komisí rady a výborů 

zastupitelstva města jako poděkování za 

činnost pro město.

Usnesení ze 104. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 09.10.2018 v kanceláři starostky 

na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 2/104/18: RM schválila z důvodu 

havarijního stavu výměnu topného systému 

v objektu Dobrovského 2, Hustopeče. Práce 

a materiál dodá fi rma Jiří Kavalíř, Starovice 

247, v ceně do 200.000 Kč vč. DPH.

Usnesení RM č. 3/104/18: RM schválila objednávku 

zpracování dokumentace na akci "Úprava 

okolí kulturního centra a autobusového 

nádraží v Hustopečích" - studie a RPD 

(vegetační úpravy). od fi rmy Atregia s.r.o., 

Milady Horákové 50, 602 00 Brno za cenu 

148.830 Kč vč. DPH. 

Usnesení RM č. 4/104/18: RM schválila smlouvu 

o podnikatelském pronájmu movitých 

věcí s fi rmou Pronájmy Kunovský s.r.o. se 

sídlem Zámecká 1/6, 664 41 Troubsko, IČ 

63480468 na pronájem velkoprostorového 

párty stanu, 50 kusů pivních setů, 3 kusů 

topení a 9 kusů osvětlení na Svatomartinské 

slavnosti za 105.028 Kč vč. DPH 

Usnesení RM č. 5/104/18: RM schválila přijetí daru 

Základní školou Komenského 163/2, okres 

Břeclav, příspěvkovou organizací od WOMEN 

FOR WOMEN, o.p.s. se sídlem Vlastislavova 

152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509 na 

obědy pro 1 žáka ve výši 1.350 Kč za dobu od 

04.09.2018 do 31.12.2018 a ve výši 2.070 Kč na 

období od 02.01.2019 do28.06.2019. 

Usnesení RM č. 6/104/18: RM schválila smlouvu 
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o zajištění školení a výcviku strážníků 

na rok 2019 se Statutárním městem 

Brnem – Městskou policií Brno se sídlem 

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, 

IČ 44992785 

Usnesení RM č. 7/104/18: RM schválila vzor 

darovací smlouvy na psa s Dočasky.cz, z.s., 

Nová 931/59, 691 51 Lanžhot, IČ: 01917501. 

Usnesení RM č. 8/104/18: RM pověřuje starostku 

města podpisem darovacích smluv na 

darování psa s Dočasky.cz, z.s., se sídlem: 

Nová 931/59, 691 51 Lanžhot, IČ: 01917501. 

Usnesení RM č. 9/104/18: RM schválila smlouvu 

č. 775/2018 o poskytnutí fi nančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2018 na akci 

"Hustopeče-cyklostezka ul. Žižkova, Tábory" 

IRPSOFOND 5628510086 v maximální částce 

5.493.000 Kč. 

Usnesení RM č. 10/104/18: RM schválila uzavření 

smlouvy o využívání internetového portálu 

CISnet se společností CHAPS spol. s r.o., 

Bráfova 1617/21, 616 00 Brno, IČ: 47547022. Je 

schválena varianta se standardním režimem 

za 0 Kč/rok.

Usnesení RM č. 11/104/18: RM schválila 

uzavření darovací smlouvy na vodovod 

s Westfalia Metal s.r.o., Brněnská 156/61, 

693 01 Hustopeče, IČ: 26239680. 

Usnesení RM č. 12/104/18: RM schválila revokaci 

usnesení č. 13/103/18 ze dne 25.09.2018: RM 

schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

o výkonu TDI na stavbu Multifunkční 

kulturní centrum Hustopeče za částku 

11.019 Kč s Michalisem Charalambidisem, 

Fantova 676/21, 614 00 Brno, IČ: 26234149. 

Usnesení RM č. 13/104/18: RM schválila uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu TDI na 

stavbu Multifunkční kulturní centrum 

Hustopeče za částku 20.000 Kč s Michalisem 

Charalambidisem, Fantova 676/21, 

614 00 Brno, IČ: 26234149. 

Usnesení RM č. 14/104/18: RM schválila 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

a příkazní smlouvě na zpracování projektové 

dokumentace na akci "Hustopeče- obytné 

zóny 2018" za částku 127 880,-Kč bez DPH 

s Viadesigne s.r.o., se sídlem: Na zahradách 

1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 27696880. 

Usnesení RM č. 15/104/18: RM schválila 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

na provedení vnitřního vybavení krytého 

bazénu Hustopeče se společností FRAJT 

s.r.o., Chropyňská 2848, 767 01 Kroměříž, IČ: 

25556550. 

Usnesení RM č. 16/104/18: RM schválila 

Objednávku oddělení části pozemku pod 

stávajícím chodníkem parcela číslo KN 

145/1 v katastrálním území Hustopeče u Brna 

o výměře cca 1m2 u společnosti ALECSZ s.r.o., 

IČ: 29312051, Palackého 402/20, Hustopeče 

za 5.200 Kč. 

Usnesení RM č. 17/104/18: RM schválila 

projektovou dokumentaci a podpis 

situačního výkresu stavby: "Modernizace 

a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče" 

předloženou zpracovatelem projektu 

SUDOP Brno, spol. s .r.o., Kounicova 26, Brno. 

Usnesení RM č. 18/104/18: RM schválila 

projektovou dokumentaci na stavbu: 

"Hustopeče, Javorová 13,15, k.NN" společnosti 

ELING CZ s.r.o, Hrozňatova 3939/25a, Brno 

za podmínky zvýšení průřezu kabelu min. 

na 4x150 z důvodu dalšího rozvoje oblasti 

a uložení kabelu do chrániček z důvodu 

možné budoucí výstavby parkovacích míst. 

Usnesení RM č. 19/104/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o ZVB na 

stavbu: "Hustopeče, Javorová 13,15, k.NN" 

se společností E.ON Distribuce a.s., 

F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 

na pozemku parc.č. KN 2320/15, 2185/4, 

2185/1, 2185/3, k.ú. Hustopeče u Brna za 

jednorázovou úhradu 5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 20/104/18: RM schválila 

projektovou dokumentaci a podpis 

koordinačního výkresu na stavbu: "Ubytovací 

objekt, Na Hradbách, Hustopeče" investora 

…, Nerudova …, Hustopeče. 

Usnesení RM č. 21/104/18: RM schválila povolení 

rozebrání chodníku na ulici Herbenova 

a opravu kanalizační přípojky Vinárna u Erbu 

investora Pechor Vinařství s.r.o., Vinařská 

1377, Hustopeče za podmínky složení kauce 

ve výši 5.000 Kč. 

Usnesení RM č. 22/104/18: RM schválila 

projektovou dokumentaci a udělení souhlasu 

se stavbou podpisem koordinačního výkresu 

manželům … na stavbu: "Oplocení pozemku 

parc.č. KN 4542/142, k.ú. Hustopeče u Brna". 

Usnesení RM č. 23/104/18: RM neschvaluje 

stavební záměr paní … na vybudování 

startovacích domů na ulici Kpt. Jaroše. 

Usnesení RM č. 24/104/18: RM schválila 

projektovou dokumentaci společnosti 

ELEKTROLA, s.r.o., č.p. 1781, Otrokovice na 

stavbu "TR Hustopeče - stav. a tech. úpravy 

v areálu" investora E.ON Distribuce a.s, České 

Budějovice a souhlasí se stavbou. 

Usnesení RM č. 25/104/18: RM schválila 

projektovou dokumentaci společnosti 

POParch s.r.o.,Volfova 2131/8, Brno na 

stavbu:"Novostvaba skladu techniky 

a skladu vína" investora ESOX, spol. s r.o., 

Libušina tř. 23, Brno a souhlasí se stavbou. 

Usnesení RM č. 26/104/18: RM schválila 

projektovou dokumentaci ve stupni DSP na 

stavbu:"Moss Megahall Hustopeče" investora 

MOSS logistics, spol. s.r.o., Bratislavská 21, 

Hustopeče a podepsání koordinační situace. 

RM požaduje před podpisem projektové 

dokumentace předložit studii nebo jiný 

dokument řešící vliv dopravní zátěže na 

území města Hustopeče v  souvislosti 

se stavbou. Zejména se týká reálného 

předpokladu navýšení nákladní dopravy.

Usnesení RM č. 27/104/18: RM schválila 

projektovou dokumentaci pro vodoprávní 

řízení na stavbu:"Moss Megahall vodovod" 

investora MOSS logistics, spol. s.r.o., 

Bratislavská 21, Hustopeče a podepsání 

koordinační situace. RM požaduje před 

podpisem projektové dokumentace 

předložit studii nebo jiný dokument řešící 

vliv dopravní zátěže na území města 

Hustopeče v souvislosti se stavbou. Zejména 

se týká reálného předpokladu navýšení 

nákladní dopravy.

Usnesení RM č. 28/104/18: RM schválila 

uzavření Smlouvy o přeložce distribučního 

zařízení se společností E.ON Distribuce 

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

vyvolané stavbou: "Hustopeče - cyklostezka 

Masarykovo nám. - ul. Bratislavská". Znění 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 29/104/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene se 

společností GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 na 

stavbu:"Reko MS Hustopeče - Družstevní+1" 

na pozemcích parc. č. 1860/2, 1938, 2002, 

2008, 2051/1, 2051/2 a 2052/1, zapsaných 

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

jednorázovou úplatu ve výši 53.195,-Kč bez 

DPH. 

Usnesení RM č. 30/104/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene se 

společností GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 na 

stavbu:"Reko MS Hustopeče - Vrchlického" 

na pozemcích parc. č. 1185/1, 1186 a 1761/2, 

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

u Brna za jednorázovou úplatu ve výši 

28.281,-Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 31/104/18: RM schválila 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene se společností GasNet s.r.o., 

Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 

27295567 na stavbu:"Reko MS Hustopeče - 

Tábory A" na pozemcích parc. č. 1120/3, 1194, 

1220/3 a 1761/2, zapsaných na LV č. 10001, k.ú. 

Hustopeče u Brna za jednorázovou úplatu ve 

výši 53.937,-Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 32/104/18: RM schválila 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene se společností GasNet s.r.o., 

Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 

27295567 na stavbu:"Reko MS Hustopeče 

- Tábory B" na pozemcích parc. č. 1220/3, 

1679/16, 1682, 1761/1, 1761/2, 1761/3, 1761/4, 

1761/11, 1833/2, 2002, 2003/2, 2003/10, 

2003/11, 2003/13, 2008 a 4542/2, zapsaných 

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

jednorázovou úplatu ve výši 70.686,-Kč bez 

DPH. 

Usnesení RM č. 33/104/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene se 

společností GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 na 

stavbu:"Reko MS Hustopeče - Mrštíkova I" na 

pozemcích parc. č. 284/5 a 474/1, zapsaných 

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

jednorázovou úplatu ve výši 5.508,-Kč bez 

DPH. 

Usnesení RM č. 34/104/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene se 

společností GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 na 
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stavbu:"Reko MS Hustopeče - Mrštíkova II" na 

pozemcích parc. č. 284/4, 284/5, 474/1 a 626/1, 

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

u Brna za jednorázovou úplatu ve výši 5.508,-

Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 35/104/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene se 

společností GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 na 

stavbu:"Reko MS Hustopeče - Jiráskova" na 

pozemcích parc. č. 284/5, 475/1, 475/2, 475/3, 

475/4, 475/5, 495/4, 495/5, 598/1, 599/1, 620/11, 

626/1 a 626/2, zapsaných na LV č. 10001, k.ú. 

Hustopeče u Brna za jednorázovou úplatu ve 

výši 5.000,-Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 36/104/18: RM schválila zadávací 

dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce 

na dodávky "Vybavení ZŠ Komenského, 

Hustopeče" k projektu s názvem "Stavební 

úpravy a vybavení ZŠ Komenského, 

Hustopeče", reg.číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/1

6_062/0004270. Předmět veřejné zakázky 

je rozdělen na část 1 - IT vybavení, část 2 - 

výukové pomůcky a část 3 - nábytek. 

Usnesení RM č. 37/104/18: RM schválila složení 

komise pro otvírání obálek a pro posouzení 

a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: 

"Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče" 

k projektu s názvem "Stavební úpravy 

a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče", reg. 

Číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004270. 

Členové: …, …, … 

Náhradníci: …, …, … 

Usnesení RM č. 38/104/18: RM schválila podání 

žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy 

č. 87 IROP „Infrastruktura pro předškolní 

vzdělávání II“ na projekt „MŠ Na Sídlišti – 1. 

etapa, nástavba“. 

Usnesení RM č. 39/104/18: RM schválila 

jmenování členů projektového týmu k akci 

„MŠ Na Sídlišti – 1. etapa, nástavba“ (viz. 

příloha). 

Usnesení RM č. 40/104/18: RM schválila smlouvu 

o dílo na zpracování žádosti o dotaci a studie 

proveditelnosti k projektu „MŠ Na Sídlišti – 

1. etapa, nástavba“ dle podmínek 87. výzvy 

IROP s fi rmou Regionální rozvojová agentura 

jižní Moravy, se sídlem Královopolská 139, 

612 00 Brno, IČ 65338090. Cena za celkové 

plnění je 90 000,00 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 41/104/18: RM schválila Dodatek 

č. 1 ke Smlouvě o dílo a příkazní smlouvě 

s fi rmou Ing. Libor Schwarz, Stavební 

projekční kancelář, se sídlem Dlouhá 2, 

Hustopeče 693 01, IČ 10563229. Předmětem 

smlouvy je dopracování změny v PD 

spočívající v zajištění bezbariérovosti nových 

prostor MŠ Na Sídlišti dle podmínek 87. 

výzvy IROP. 

Usnesení RM č. 42/104/18: RM bere na vědomí 

a opakovaně řešila podnět obyvatel 

Svatopluka Čecha 1-5 proti budování 

parkoviště u domu. V současné době je 

upravována projektová dokumentace tak, 

aby bylo možné realizovat pouze parkovací 

místa pouze před domem a od bytového 

domu směrem ke škole. Parkovací místa 

přímo za domem by bylo dle upravené 

dokumentace možné z realizace vyjmout 

a nerealizovat. 

Usnesení RM č. 43/104/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene se společností GasNet 

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

IČ: 27295567 na stavbu:"Reko MS Hustopeče 

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

č. 991/10, parc. č. 991/28, parc. č. 991/58, 

parc. č. 991/59, parc. č. 1047/26, zapsaných 

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

jednorázovou úplatu ve výši 12.661,-Kč bez 

DPH. 

Usnesení RM č. 44/104/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene se společností GasNet 

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

IČ: 27295567 na stavbu:"Reko MS Pionýrská" 

na pozemcích parc. č. 991/1, parc. č. 4542/2, 

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

u Brna za jednorázovou úplatu ve výši 

34.156,-Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 45/104/18: RM bere na vědomí 

dokumentaci akce „M – Hustopeče – 

Rekonstrukce krytého bazénu“, vydanou 

Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy, dotační titul: „Podpora 

materiálně – technické základny sportu 

2017 – 2024“ a pověřuje starostku podpisem 

Dokumentace. 

Usnesení RM č. 46/104/18: RM schválila 

bezplatnou zápůjčku obřadní síně Radnice 

za účelem stužkování studentů Gymnázia 

TGM Hustopeče dne 23.11.2018 od 17:00 do 

19:00 hod. 

Usnesení RM č. 47/104/18: RM schválila 

bezplatnou zápůjčku obřadní síně Radnice 

za účelem slavnostního maturitního 

stužkování studentů Střední odborné školy 

a Středního odborného učiliště Hustopeče 

dne 30.11.2018 od 17:00 do 19:00 hod. 

Usnesení RM č. 48/104/18: RM schválila zadání 

zpracování poptávky na dopadové plochy 

pro dětská hřiště na ul. Lipová a na ul. 

U Větrolamu. Zakázka bude realizována 

z rozpočtu roku 2019. 

Usnesení RM č. 49/104/18: RM schválila pořízení 

nové smažící pánve pro školní kuchyni MŠ 

Hustopeče, Školní 25 v ceně do 180.000 Kč vč 

DPH od společnosti PROGASTRO GTE s.r.o., 

Javorová 788/1a, Hustopeče, IČ 29240786. 

Zařízení je možno pořídit i na splátky 

z provozních prostředků školy. 

Usnesení RM č. 50/104/18: RM schválila uzavření 

Mateřské školy Školní i Mateřské školy Na 

Sídlišti (objekty Na Sídlišti 5 a Komenského 

4) v době vánočních svátků, tj,. od 

22.12.2018 do 2.1.2015. Provoz bude zahájen 

od čtvrtka 3.1.2019. 

Usnesení RM č. 51/104/18: RM schválila 

dorovnání příspěvku na provoz školy v rámci 

rozpočtu ZŠ Komenského na období 09-

12/2018 o poměrnou část vypočtenou 

z celkového počtu 671 žáků školy k 1.9.2018. 

Usnesení RM č. 52/104/18: RM schválila 7. 

rozpočtové opatření města Hustopeče pro 

rok 2018. 

Rozpočtové příjmy: 213 773 tis.Kč 

Rozpočtové výdaje: 350 554 tis.Kč 

Financování: 136 781 tis.Kč 

Usnesení RM č. 53/104/18: RM schválila plán 

zimní údržby místních komunikací města 

Hustopeče pro období listopad 2018 – březen 

2019. 

Usnesení RM č. 54/104/18: RM bere na vědomí 

výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 55/104/18: RM schválila Dodatek 

č. 1 k Dohodě o roznosu Hustopečských listů 

a paní Renatou Čadovou, Herbenova 16, 

Hustopeče, IČ 45624542, z 18.12.2009, kterou 

dochází ke změně platby za roznos jednoho 

výtisku na částku 3,00 Kč/výtisk. Současně 

RM pověřuje starostku města podpisem 

tohoto dodatku.

Usnesení ze 105. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 12.10.2018 v kanceláři starostky

na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/105/18: RM schválila odstoupení 

od smlouvy o dílo včetně dodatků 

na „Polyfunkční komunitní centrum 

Pavučina, Hustopeče“, uzavřené mezi 

městem Hustopeče a DMC CZ, s.r.o. se 

sídlem Hvězdová 13,602 00 Brno, IČ 

25574710 dne 10.08.2017 z důvodů nedodržení 

předpokládaných časových parametrů 

výstavby zhotovitelem.

Usnesení č. 3/105/18: RM schválila uplatnění 

sankce vůči DMC CZ, s.r.o. ve výši 5% z ceny 

díla vč. DPH, to je z částky 26 836 374,60 Kč

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Originální výstavou vytvořenou speciál-

ně pro Hustopeče se od pátku 12. října může 

pyšnit městská galerie a muzeum. Své obrazy, 

plastiky, šperky a instalace zde představuje 

hustopečská rodačka Pawla Šoltisová a její 

manžel Karol Weisslechner.

„Já jsem se dlouhá léta věnovala grafi c-

kému designu a práci pro knižní vydavatel-

ství a svoji volnou tvorbu jsem tvořila doma 

a prezentovala jsem ji v rámci školních výstav. 

O to víc mě zaujala nabídka muzea, abych 

sestavila vlastní výstavu,“  popsala úvodní 

nápad Šoltisová. Protože autorka je již 41 let 

manželkou známého slovenského výtvarníka 

a architekta Karola Weisslechnera, spojila své 

výtvory s manželovými a v Hustopečích před-

stavují svá originální díla, která ovšem vychází 

ze stejných témat a inspirací. „V tom jsou právě 

ty paralely. My tady představujeme své práce, 

které mají stejný počátek, stejné téma. Ale 

každý z nás k tomu tématu přistupuje svým 

originálním způsobem a myslím si, že každý 

na první pohled pozná, které výtvory patří mně 

a které jsou Pawliny,“ doplnil Weisslechner.

„Já tvořím spíš intuitivně, rozvolněně, 

nechávám hodně prostoru představivosti, 

kdežto Karol je prostě architekt - za vším vidí 

rovné linky a pravé úhly,“ popsala Šoltisová.

Vznikla tak první společná výstava po 

41 letech společného soužití. A ačkoliv oba 

manželé připustili, že při sestavování výstavy 

docházelo k dlouhým diskusím a nebylo úplně 

jednoduché své dva výtvarné světy propojit, 

jsou za tuto zkušenost vděční a nevylučují 

další společné projekty. „Určitě to byla zajíma-

vá zkušenost a myslím si, že ani jeden z nás by 

se nebránil, kdyby přišla další taková nabídka, 

protože to je velmi obohacující,“ ukončila Šolti-

sová.

Výstavu Paralely jste mohli v Městském 

muzeu a galerii zhlédnout do 28. října. 

-nov-
Článek byl zveřejněn 15. 10. 2018 na webu města.

Novinář a spisovatel Stanislav Motl před-

stavil v Hustopečích svoji knihu Děti Anto-

nína Kaliny. Ta je o těžko uvěřitelném, ale 

přesto skutečném příběhu vězně Antonína 

Kaliny, který zachránil přes tisíc dětí před jistou 

smrtí v koncentračním táboře Buchenwald 

během druhé světové války.

„Antonín Kalina se liší od dalších zachrán-

ců, jakými jsou například Nicholas Winton 

nebo Oskar Schindler, tím, že byl až donedáv-

na v podstatě neznámý a také během záchra-

ny dětí každý den nesmírně riskoval svůj život. 

On sám byl vězeň a kdykoliv ho mohli zabít. 

Pomáhal i přesto, že se pořád díval smrti do 

očí,“ popsal jedinečnost hlavního hrdiny knihy 

Motl.

Antonín Kalina byl v České republice dlou-

ho opomíjený, zasloužené pocty se mu dosta-

lo až po vydání knihy Stanislava Motla v roce 

2013. Oprávněné ocenění získal mnohem dříve 

v zahraničí, v roce 2012 mu připadl v Izraeli 

titul Spravedlivý mezi národy. 

Autor knihy Stanislav Motl má na svém 

kontě celou řadu titulů, které se z velké části 

věnují tématu druhé světové války. Působil 

také jako jeden z reportérů televizního pořadu 

Na vlastní oči a pro ČRo 2 připravuje autorský 

pořad Stopy, fakta, historie. Je také velkým 

cestovatelem. „Na různá místa mě vždy vedou 

stopy po někom nebo něčem výjimečném. 

V současné době moje kroky míří dost často 

i na jižní Moravu. Nechci předbíhat, ale věřím, 

že se bude jednat o opravdu silný příběh,“ 

dodal tajemně Motl.

-hrad-

Článek byl zveřejněn 14. 10. 2018 na webu města.

V Hustopečích představili výtvarné i životní paralely

Výstava nabídla dva různé pohledy na stejné téma.
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Stanislav Motl přivezl do Hustopečí Děti Antonína Kaliny

Příběh Antonína Kaliny si přišla poslechnout řada 

návštěvníků.

Jak zvládnout dětský vzdor?
Každý rodič si se svým dítětem projde 

obdobím dětského vzdoru. Obvykle se tento 

fenomén objevuje u batolat, ve věku dvou až 

tří let. Všechny děti ho prožívají různě, ale vždy 

se jedná o náročné období, které se dotkne 

celé rodiny. Pobesedovat a sdílet zkušenosti 

s rodiči přijela do Hustopečí dětská psycholož-

ka a psychoterapeutka Lucie Kotková. Vzdor je 

totiž hlavně etapou života, kdy se dítě začíná 

zdravě vymezovat. „Přijde na to, že je nezávis-

lé na mamince a má svou vlastní vůli. Proto 

se začíná prosazovat a zkoušet, kam až může 

zajít,“ pospala Kotková, co se s dítětem děje. 

Projevy vzdoru se velmi liší. „Některé děti 

jsou temperamentnější, bouchají hlavou do 

zdi. Bývají to velmi dramatické scény, kdy si 

lehnou a mlátí nohama, rukama. Někdy to 

není tak bouřlivé, ale všichni si tím nějakým 

způsobem prochází,“ uvedla Kotková.

Podobné situace vznikají ve chvíli, kdy dítě 

chce něco jiného než rodič. Na rozdíl od dospě-

lých se teprve učí své pocity ovládat a každou 

emocí si musí projít. Ať už ji provází vztek nebo 

pláč. Jak vypadá univerzální rada pro rodiče? 

„Hlavně zůstat v  klidu a nad věcí, i když je to 

těžké. Snažit se nebrat si to osobně a nenajíž-

dět na svůj vlastní vztek. Je nutné to brát jako 

období, které přišlo, a zase odejde,“ poradila 

Kotková. 

Období dětského vzdoru se většinou opaku-

je i v pubertě a mnohdy bývá mnohem nároč-

nější. „Se starším dítětem je nutné daleko víc 

komunikovat a hledat kompromisy. Musíte se 

s ním bavit o tom, co mu vadí a jakým způso-

bem se to dá změnit,“ uzavřela Kotková.

-ves- 
Článek byl zveřejněn 17. 10. 2018 na webu města.

HUSTOPEČE SE BAVÍ
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Bramboriáda oslavila svůj čtvrtý ročník 

v  neděli 21. října. Opět se kvůli rekonstrukci 

budovy Centra volného času Pavučina kona-

la v  M-klubu. Děti a rodiče ho zcela zaplnili 

a užívali si společně strávený čas kreativní 

činností a sportováním. „Pro účastníky jsme 

si přichystali stanoviště a soutěže s  podzim-

ní a bramborovou tematikou,“ představila 

program organizátorka z Centra volného času 

Pavučina Iveta Vodáková. 

Návštěvníci si mohli vytvořit mandalu 

a zvířátka z  lístků nebo vyrobit bramborové 

postavičky. Všechny výtvory byly ojedinělé 

a fantazii se meze nekladly. Mezi brambo-

rovými pohádkovými bytostmi seděla různá 

zvířátka nebo autíčka. Sportovní činnosti byly 

nápadité a děti moc bavily. „Máme tu hod do 

brambory, bramborovou dráhu, poznává-

ní různých druhů zeleniny, lovení brambory 

z tunelu a další stanoviště,“ popsala jednotlivé 

disciplíny Vodáková. 

Spokojený výraz na obličeji dětem vykouz-

lily i odměny, které na ně po soutěžích čeka-

ly. „Kromě sladkostí jim může být odměnou 

opečená brambora na ohýnku nebo naše 

čerstvě upečené bramborové pečivo,“ uvedla 

Vodáková. 

Bramboriáda zaznamenala rekordní účast. 

Prostory M-klubu praskaly ve švech. Vylidnily 

se až poté, co se řada návštěvníků přesunu-

la k  ohýnku, kde si opékala brambory nad 

plamenem nebo přímo v  popelu. „Takovou 

účast jsme nečekali. Jsme moc rádi, že si sem 

lidé našli cestu,“ neskrývala radost Vodáková.

-ves-

Vánoční čas v  Hustopečích hlásí nabi-

tý program. Strom na Dukelském náměs-

tí se rozsvítí v  předvečer první adventní 

neděle, v  sobotu 1. prosince. A živo tu bude 

hned krátce po poledni. Náměstí obsa-

dí punčové týmy se stánky, které nabíd-

nou lahodné nápoje i něco dobrého 

k  zakousnutí. Přidružený jarmark poskytne 

praktické věci, tipy na dárky i občerstvení. 

Připraven bude i hudební program. Nenech-

te si ujít Adventní punčování v  Hustopečích!

Na každou prosincovou neděli před svátky 

připadne koncert a postupně se představí 

v kostele svatého Václava skupina Deo Gratis, 

v  evangelickém kostele Husak Quartet, 

ve společenském domě dechová hudba Borši-

čanka a závěrečné vystoupení přivítá opět 

kostel svatého Václava. Hostit bude Zuzanu 

Stirskou & Fine Gospel Time.  

-hrad-
Adventní punčování a rozsvícení vánočního stromu. Zuzana Stirská & Fine Gospel Time.
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Těšte se na advent v Hustopečích

Jeppe z  Vršku v  podání hustopečských 

ochotníků ze souboru FOOR spatřil světlo světa 

vloni na jaře. Režie se ujal Jiří Merlíček a vedl 

zkušené ochotníky i úplné nováčky. Společný-

mi silami se jim povedlo vytvořit představení 

určené k pobavení každého diváka. Premiéra 

se konala na festivalu Pod širým nebem a diva-

delníci vyvezli svého Jeppeho na různé ochot-

nické soutěžní i nesoutěžní přehlídky. Poslední 

z  nich se konala druhý říjnový víkend v  Hole-

šově. Kromě Jeppeho z  Vršku nabízela tato 

představení: Její pastorkyňa, Totálně šťastní, 

Vrátila se jednou v  noci, Na útěku a Skópá 

Barka. Hustopečským se v konkurenci ochotní-

ků z Kroměříže, Kojetína nebo Vsetína povedlo 

získat Cenu poroty za ryzí ochotnický výkon. 

Gratulujeme!

-ves-
Článek byl zveřejněn 16. 10. 2018 na webu města.
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Jeppe dostal cenu za ryzí ochotnický výkon

Z brambor se dá dělat spousta věcí, ale nejlepší jsou pečené

Ochotníci se hrou bodovali na soutěžní přehlídce.

Podzimní zábava s bramborami.
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Spojení burčáku a krásného počasí? Tisíce návštěvníků
Jako každoročně patřil první říjnový 

víkend v  Hustopečích třídenní oslavě slad-

kého bouřlivého moku, kterou provázela 

originální dávka humoru a recese. Vždyť, kde 

jinde potkáte veleváženou Horenskou radu? 

Kde jinde zasedá a rokuje Burčáková unie 

doprovázená burčákovou policií a dokon-

ce podzemním vojskem? Kde jinde se klaní 

kvasince vinné a provolávají výše číš? Husto-

peče opět nabídly neotřelý program, na 

kterém se podíleli místní i návštěvníci. Město 

rozezněla nejen dobová hudba a hlavní pódi-

um patřilo také koncertům známých kapel. 

V  pátek to byli Hamleti, v  sobotu The Tap 

Tap, Walda Gang a Jelen. Pro děti byl připra-

vený celodenní program v  šapitó a milovníci 

komornější scény mohli zavítat na nádvoří 

domu U Synků, kde na ně čekala hudba a víno. 

Burčákové slavnosti vsadily na originalitu, 

která nalákala přes 22 tisíc návštěvníků. 

Čtvrtek: Hustopečští
 zahájili letošní

burčákové slavnosti
Čtyřiadvacáté Burčákové slavnosti odstar-

tovaly ve čtvrtek 4. října tradičním programem 

Hustopeče se baví. Dukelské náměstí patřilo 

tanečníkům ze školek a zájmových kroužků 

a spontánnost dětí mohla za to, že se tančilo 

na pódiu i pod ním. 

Program zahájily děti z MŠ U Rybiček, 

které se nezalekly ani divokého rytmu rock 

and rollu. Z MŠ Pastelka přijeli kovbojové, 

kteří našli pořádný pytel peněz a rozhodli se 

je utratit právě na Burčákových slavnostech. 

Po dětech převzali štafetu tanečníci z Move 

Around a tanečního oboru Základní umělec-

ké školy. Jejich formace získaly řadu ocenění 

a kluci a holky předvedli, že právem.

Po tanečních vystoupeních došlo na pohád-

ku Zvířátka a Petrovští. Divadelníci ze souboru 

FOOR a členové Spolku Všehoschopných se 

do představení pustili s chutí a smích se nesl 

celým náměstím. 

Od sedmi hodin patřilo pódium místní 

pop-rockové kapele Na2fáze. Po nich před-

vedla podivínská kapela In Vino Musica svou 

autorskou tvorbu. 

Pátek: Horenská rada
 povolila všem 14 mázhausům

 nalévat burčák
V  pátek večer zazněla na Dukelském 

náměstí opět po roce slavná burčáková 

hymna. V  šest hodin se z  oken radnice ozvaly 

fanfáry a purkmistryně Hana Potměšilová se 

vzdala vlády nad městem. Svěřila ji do rukou 

svrchované a spravedlivé Horenské radě v čele 

s perkmistrem Adamem Wágnerem. Ten 

slíbil, že všichni členové dohlédnou na řádné 

konzumování burčáku: „Veškerý burčák musí-

me zkontrolovat! A potrestat ty, kteří šidí jeho 

kvalitu!“

Purkmistryně také vyhlásila majitele 

nejlepšího mázhausu roku 2017. Stal se jím, 

těsným vítězstvím o jeden hlas, Miroslav Trčka. 

Jeho mázhaus měl letos v  rukávu stejná esa - 

Oděský muškát, Ryzlink rýnský a Frankovku 

rosé. „Vážíme si toho, že nás lidé zvolili. Je to 

fantastické," komentoval ocenění Trčka. 

První kroky Horenské rady vedly k  soše 

kvasinky vinné. Díky ní si totiž můžeme na 

bouřlivém moku pochutnávat. Rada dopro-

vázená rytíři a burčákovou policií se kvasince 

poklonila a zazpívala dvě nejpopulárnější 

sloky hymny s  chytlavým refrénem: Výše číš, 

výše číš...!

Poté se Horenská rada pustila do práce 

a vydala se zkontrolovat všech 14 mázhusů. Její 

členové museli dohlédnout na prvotřídní kvali-

tu nabízeného bouřlivého moku a poctivě ho 

ochutnat.  Prohlídka dopadla skvěle, ale občas 

se nějaké nedostatky našly. Vyřešily to jedno-

duché tresty jako tanec s plecháčem (rytířem) 

nebo pár ran na zadek mečem. Kontrola byla 

dlouhá a náročná, ale všechny mázhausy uspě-

ly a dostaly povolení nalévat. Nic tak nebránilo 

veselí, které si užívaly první stovky návštěvní-

ků. Mázhausníci byli jako obvykle na milovníky 

burčáku připraveni. Nechyběl bílý, růžový ani 

červený z  mnoha odrůd a k  tomu i pohoštění 

všeho druhu.

Burčák se ve víno proměňuje, a tak dovolila 

Horenská rada návštěvníkům slavností popíjet 

i víno. Místní vinaři nabízeli víno na nádvoří 

domu U Synků, kde vyhrávaly nejen lidové 

písně.

Se setměním si přišly na své také děti. 

Dukelské náměstí se zaplnilo a neuvěřitelná 

ohňová show mohla začít. Kromě ohně před-

vedli pánové z Memento mori, že se nebojí ani 

nožů, hřebíků nebo skla.

Páteční večer uzavřel koncert oblíbené 

kapely Hamleti. V  té se spojí láska k  hudbě 

i mimořádné herecké dovednosti všech členů. 

V  kapele to klape, jsou spolu déle než dvacet 

let. Hamleti zahráli mnoho známých hitů a do 

Hustopečí přijeli s překvapením. „Jako největ-

ší překvapení jsme dnes nepřivezli Dalibora 

Gondíka,“ řekl Aleš Háma. „Ne, my jsme ho 

přivezli, ale není vidět, jak je hubený,“ uvedl 

vše na pravou míru Jakub Wehrenberg. Muzi-

kanti sice přijeli do oslav bouřlivého moku, ale 

dali přednost vínu. „My máme v Praze burčák 

celý rok,“ žertovali. Hamleti odehráli mnoho 

známých hitů a Dukelské náměstí se otřásalo 

tancem. Na dobrou noc zatroubila návštěvní-

kům prvního dne burčákových slavností závě-

rečná fanfára.

Sobota: Historický průvod,
Walda Gang a Jelen

Sobotní ráno vítalo Hustopeče slunečným 

počasím. Na Dukelském náměstí hrála stře-

dověká a renesanční hudba, která dokreslila 

atmosféru historického jarmarku. Stánky plné 

zboží lákaly k nákupu a dobroty všeho druhu 

zase k ochutnání. Nechyběla mandlovice, pivo 

z místního pivovaru a samozřejmě burčák! Kdo 

měl štěstí tak si mohl zkusit zahrát na téměř 

90 let starý flašinet. „Je na papírové kartony, 

kde každá dírka je jedna nota. Hraje pouze 

na čistý hustopečský vzduch a lidské sádlo,“ 

prozradil flašinetář Jan Bondra.

Před polednem se na náměstí dostavila 

desítka rytířů, kteří mezi sebou poměřili své 

síly. Bylo to dost napínavé a jeden druhého 

nešetřili.

Poté se slova ujala Burčáková unie, která 

pořádala své každoroční zasedání. Touhu 

vstoupit do recesistického státního útvaru 

tentokrát projevilo indické město Dillí. Členo-

vé unie nebyli proti, vždyť jeho partnerskými 

městy jsou takové metropole jako Chicago, 

Londýn či Tokio. Chutnal by vůbec Indům 

Hamleti zahráli spoustu známých hitů.

U sochy kvasinky vinné se zpívala burčáková hymna. Ohňová show zaujala především dětí.
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burčák? „Jasně, určitě. Kdyby ho ochutnali, tak 

si ho zamilují,“ řekl zástupce Dillí Haklkat Rai. 

Prosbu o vstup do unie poslali i otužilci 

z  Pardubic. V  dopise popsali své dosavadní 

zásluhy a zněly opravdu úctyhodně. Otužil-

ci šíří slávu burčáku kudy chodí, není pro ně 

problém obejít všechny mázhausy a mají ve 

svých řadách i burčákovou vílu. „Rádi ochutná-

váme vše dobré, proto sem pravidelně každý 

rok jezdíme. Učíme se pít burčák a přenášíme 

to i do Pardubic,“ uvedli. Zástupci Burčákové 

unie o jejich přijetí rokovali a rozhodli se své 

rozhodnutí nechat rok uležet. Zbytek zasedá-

ní unie se nesl v příjemném duchu a hojně se 

připíjelo burčákem. Burčeliho cenu letos získal 

Václav Petrásek z Bořetic a mezi rytíře Burčáko-

vého řádu byl přijat otec František z Hustopečí 

nad Bečvou. 

Purkmistryně měla tu čest vyhlásit Husto-

pečské městské víno roku 2018. Degustátoři se 

shodli, že typickou chuť vína z Hustopečí vykre-

sluje Veltlínské zelené Karla Otáhala a André 

Radka Sedláčka, oba ročník 2016. Návštěvníci 

dostali možnost poprvé víno ochutnat ve stán-

ku na náměstí nebo ve Stálé vinařské expozici. 

Po obědě se celé náměstí bavilo folklorním 

pásmem, které bylo plně v režii dětí z obou 

místních mateřských školek. Ty všem přítom-

ným ukázaly, jak důležité jsou tradice spjaté 

s jižní Moravou. Smíchem a dojetím plakali 

nejen rodiče.

Kolem druhé hodiny se celé náměstí posta-

vilo do pozoru a s  napětím vyhlíželo očeká-

vaný historický průvod. Ten vedli zástupci 

města, představitelé Burčákové unie, rytíři, 

pážata a po nich následovali zástupci všech 

cechů – pekaři, švadlenky, květinářky, lékár-

nice, kurtizány, žebráci, řezníci, kuchařky, 

myslivci a další. Průvod doprovázelo velké 

množství zvířat a uzavírali ho Vikingové, kteří 

se do Hustopečí dostali opravdu zvláštní 

cestou. „Našel nás Pekrmistr, když prohluboval 

sklep. Během obracení Moravy naruby jsme 

se v  něm zapomněli. A jelikož pijeme jenom 

burčák, ve kterém je dlouhověkost, tak jsme tu 

dodnes! Jediný kdo nepřežil je Lase Nepilson. 

Ten burčák nepil,“ vysvětlil důvod zjevení se 

v Hustopečích jeden z Vikingů.  

Druhé zasedání Burčákové unie se neslo 

v obřadním duchu. Řada cechů byla žádat 

o pokračující přízeň a pódium praskalo ve 

švech. Dokonce byl udělen trest za hanobení 

perkmistra, ale od jisté smrti dívku zachránila 

samotná kvasinka vinná. Jako každoročně byla 

přečtena zpráva o stavu podzemního vojska 

a pak se laškovalo o víně, historii i budoucnosti.

Po ukončení zasedání se náměstí rozeznělo 

zpěvem díky harmonikářce Tereze Škrhákové. 

Ta obecenstvo příjemně naladila na koncert 

kapely The Tap Tap. Muzikanti se potkali 

v  Jedličkově ústavu a pod taktovkou Šimona 

Ornesta mají za sebou řadu alb i vystoupení: 

„Dnes zahrajeme hlavně písničky z nové desky 

Noha na kolejích, takže očekávejte spoustu 

černého humoru a doufáme, že všichni budou 

tančit.“ Kapela se proslavila hitem Řidič auto-

busu, za kterým stojí Xindl X, ale i ostatní 

písničky pro ni skládá řada slavných interpretů. 

K  velkému souboji se zatím schylovalo 

v uličce Na Hradbách. Oblíbená soutěž ve 

válení beček vypukla po páté hodině. Oproti 

minulým rokům dostala nový kabát a znač-

ně přitvrdila. Soutěžící si museli vyzkoušet 

všechny činnosti, které práce vinaře obnáší 

– stříhat révu, presovat, natahovat koštýřem, 

válet bečku a u toho samozřejmě vypít mnoho 

burčáku. Co přesně měli dělat, jim názorně 

ukázala teta Zdenička. Z  deseti přihlášených 

se náročnosti soutěže nezaleklo osm soutěží-

cích a s úkoly si lépe či hůře poradili. Nakonec 

s výborným časem 1 minuta 49 sekund zvítězil 

Michal Janeček. 

Pro děti byl po celý den připravený boha-

tý program v šapitó. Střídali se tu divadelníci, 

žongléři, kejklíři, kouzelníci i muzikanti. Navíc 

se děti mohly svézt na historickém dřevěném 

kolotoči nebo ruském kole.

Své příznivce si našla i komorní scéna na 

nádvoří domu U Synků. Víno zde nabízeli 

místní vinaři a k tomu po celý den hrála hudba 

všeho druhu – lidové písně, flašinetář, harmo-

nikářka, cimbálová muzika apod.

Před sedmou hodinou vyběhl na hlav-

ní pódium Walda Gang. Pánové předvedli 

pořádnou rockovou show. Zahráli řadu cover 

verzí a písničky z nového alba, kde jsou i první 

autorské písně. Jak na ně posluchači reagují? 

„Myslíme, že dobrý! Miliony zhlédnutí, miliony 

komentářů a tisíce děkovných dopisů,“ nechal 

se slyšet Walda Gang.

Posledním účinkujícím čtyřiadvacátých 

Burčákových slavností byla akustická kape-

la Jelen, která si v  Hustopečích zahrála svůj 

poslední letošní koncert na otevřené scéně. 

Muzikanti celé léto koncertovali a chystají 

třetí desku. „Album bude mít určitě klasickou 

Živé sochy opět zkrášlovaly ulice.Městem chodil flašinetář Jan Bondra. Burčáková únie se rozrostla o město Dillí.

Historický průvod prošel městem po druhé hodině odpoledne.
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Pro nejlepší mázhaus letošních Burčáko-

vých slavností hlasovalo téměř 460 návštěv-

níků. Vybírali ze 14 mázhausů, které tradičně 

sázely na široký výběr kvalitního burčáku z řady 

odrůd a pohodovou atmosféru plnou smíchu 

a veselí. Některé mázhausy měly živou muzi-

ku a většina nabízela taky pohoštění, které 

k burčáku a vínu neodmyslitelně patří – sýry, 

klobásky, škvarkovku apod. Několik let se 

první příčky dělí mezi Stanislava Fialu a Miro-

slava Trčku. Trčka vloni vyhrál o jeden jediný 

hlas, tento rok bylo skóre vyrovnané. Miroslav 

Trčka -Mázhaus č. 7 (U Benešů) a Stanislav 

Fiala – Mázhaus č. 14 (Fialka) získali shodně 

116 hlasů.  Náskok obou vítězů je nepopira-

telný; na třetím místě se ziskem 47 bodů se 

umístilo vinařství Tomčala - Mázhaus č. 8 

(Před lékárnou) a 40 bodů dostal Petr Hrádek 

– Mázhaus č. 4 (Na Výsluní).

-ves-
Článek byl zveřejněn 9. 10. 2018 na webu města.

Souboj o nejlepší mázhaus dopadl nerozhodně! Máme dva vítěze

Čtyřiadvacáté Burčákové slavnosti jsou 

za námi. A jaké byly? Přes Dukelské náměs-

tí prošlo během tří dnů slavností přes 22 tisíc 

návštěvníků a vypilo se několik desítek tisíc 

litrů burčáku. Počasí bylo jako na objednávku 

a dobrá nálada byla všudypřítomná. Program 

slavností myslel na všechny věkové generace, 

podíleli se na něm hustopečští i známé kape-

ly – Hamleti, Jelen či Walda Gang. „Ale nejsou 

to jenom kapely a burčák, které do Hustopečí 

lákají. Je to atmosféra a originalita slavností. Tu 

tvoří například Horenská rada, Burčáková unie 

a její policie nebo historický průvod, do které-

ho se řada místních zapojuje,“ popsala hlavní 

přednosti akce vedoucí marketingu a kultury 

Jana Hrádková. I letos slavnosti přinesly řadu 

novinek. Všechny podstatné informace našli 

návštěvníci na nových webových stránkách. 

Na facebooku mohli zase ihned vidět, co zají-

mavého se zrovna kde děje a kam mají určitě 

zajít. Během vyhlášení Hustopečského měst-

ského vína ukazovala velkoplošná obrazov-

ka medailon o zvoleném víně a vinaři, který 

za ním stojí. Také oblíbená soutěž ve válení 

beček dostala novou podobu. „Podmínky 

jsme trošku přitvrdili. Soutěžící museli proká-

zat nejen to, že jsou zruční, umí bečku válet 

a že mají dobrý splávek. Museli také doká-

zat, že jsou schopni víno vyrobit a natáhnout 

ho koštýřem,“ popsala změny Hrádková.

Za to, že se se Burčákové slavnosti vydařily a že 

se pohodová atmosféra šířila městem, mohou 

jak jejich návštěvníci, tak místní. „Chtěla bych 

poděkovat pořadatelům slavností a občanům 

Hustopečí za trpělivost. Víme, že každoročně 

tři dny veselí a plno turistů musí omezovat 

jejich standardní pohodlí. Také si troufám říct, 

že ani dopravních problémů nebylo tolik jako 

jiné roky,“ uvedla starostka Hana Potměšilová.

Na co se můžete těšit příště? Burčákové slav-

nosti budou slavit půlkulatiny. „Ještě úplně 

nevíme, co návštěvníky čeká, ale určitě se 

mohou těšit. Překvapení to budou příjemná 

a my vás už na další ročník Burčákových slav-

ností do Hustopečí srdečně zveme,“ vyzvala 

Hrádková.

-ves-
Článek byl zveřejněn 11. 10. 2018 na webu města.

Dvaadvacet tisíc návštěvníků a tisíce litrů vypitého burčáku

Mázhausníci byli na návštěvníky připraveni.
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jelení energii. Chceme si hrát s  novými zvuky 

a nástroji. Ale základ bude náš – melodic-

ké písně s  českými texty, které dávají smysl,“ 

popsal nasbíraný materiál Jindra Polák. 

V  prosinci startuje Jelen turné se speciálním 

hostem Michaelou Tučnou. „Míšu jsme přizva-

li, protože turné věnujeme památce jejího 

otce, Michala Tučného. Touto spoluprací mu 

chceme dát poctu, poděkovat mu za to, co nám 

přinesl do životů,“ představil podzimní plány 

kapely Polák.  

Spoustu známých hitů si s  Jelenem zazpí-

valo zcela zaplněné Dukelské náměstí. Zába-

va do rána poté pokračovala v  mázhausech 

či sklípcích. Víkend plný veselí a kratochvílí 

skončil, ale příště se můžete těšit na řadu 

překvapení, Burčákové slavnosti totiž oslaví 

pětadvacáté narozeniny. Výše číš!

-ves-

Stanislav Fiala představuje svůj mázhaus. Miroslav Trčka dostal cenu za nejlepší mázahus 2017.

Válení beček dostalo nový kabát.The Tap Tap zahráli písně z poslední desky.

Jelen udělal tečku za letošními slavnostmi.
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AKCE M STA Marketing a kultura, www.hustopece.cz
Dukelské nám. 22, tel.: 519 441 008, kultura@hustopece.cz

Šmardovo sousedské divadlo
Nesoutěžní divadelní přehlídka amatérských souborů. 

pá  2.11.  19.30 Poslední doutník – Divadelní soubor Svatopluk 
Hodonín.

so  3.11.  19.30 Benátky pod sněhem – Divadelní soubor Amadis 
Brno. 

ne  4.11.  15.30 pohádka Krakonošův klobouk – Divadelní 
soubor Osvětové besedy Velká Bystřice, z.s.

ne  4.11.  19.30 Prase – Loutkářský soubor Podivíni, z.s. 
Společenský dům. Vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 40 Kč, 

vstupné na pohádku 40 Kč. 

st  7.11. 19.30 Jakub Smolík. Koncert oblíbeného zpěváka. 
Společenský dům. Předprodej vstupenek TIC a 
v síti Ticketstream.

so  17.11.  Oslava svatomartinských vín a Husí. Dukelské 
náměstí. Přijďte se podívat, jestli mladá vína dorazí 
ochutnat i Martin na bílém koni.  Otevřené sklepy 
ve vinařských uličkách.

út  20.11. 9.00 O Balynce, dobrém štěněti – ekologicky laděná 
pohádka pro děti mateřských škol, I. Stupně 
základních škol a veřejnost. Společenský dům 
Hustopeče, vstupné 30 Kč. 

čt  22.11. 19.30 Tchýně na zabití. Divadelní představení, ve 
kterém exceluje např. Dana Homolová nebo Martin 
Kraus. Společenský dům. Předprodej vstupenek 
TIC a v síti Ticketstream.

so  24. 11. 14.00 Světový duel vín – ochutnávka vín z celého světa. 
Prestižní přehlídka vín, které pro vás s láskou 
vybírají samotní vinaři. Amande hotel. 

Připravujeme:
so  1.12. 13.00 Adventní punčování s rozsvěcením vánočního 

stromu. 
ne  2.12. 18.00 Deo Gratias: Krok do Vánoc.

První adventní koncert. Kostel sv. Václava. 

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

ne 4. – 25.11.  Výstava členů výtvarné skupiny Alfons. Vernisáž 
se bude konat 4. listopadu v 16.00 hodin.

st  7. 11. 16.00 Přednáška Mgr. Kláry Cisárikové - Zvukové 
a audiovizuální dokumentace brněnského 
pracoviště Etnologického ústavu a Hynek Bím. 
Přednáškový sál muzea.

čt  15.11. 9.00 Osmý odborný seminář: Rekonstrukce 
slavnostního kroje a možnosti její aplikace v praxi.
Tradiční oděvní kultura a její současná podoba. 
Přednáškový sál muzea.

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

čt 1. - 30.11.  Výstava fotografi í Richarda Skoumala a obrazů 
Vratislavy Skoumalové -  vestibul knihovny.

čt  1.11.  9.30 Virtuální U3V - České dějiny a jejich souvislosti II.
15.,29.11.  Učebna knihovny. 
čt  8.11.  17.00 Cestopisná přednáška manželů  Vackových - 

Náš osudový Madagaskar. Učebna knihovny.
út  13.11. 16.00 Literární kavárna s Hanou Hindrákovou. 

Autorka představí svou knihu Smrtící byznys 
zaměřenou na problematika falešných léků. 
Knihovna.

čt  22.11.  17.00 Literární pořad na téma Hustopečské události 
před vznikem republiky - dramatizovaná četba. 
Učebna  knihovny. 

st  28.11.  16.00  Seminář vánočního aranžmá s Adélou 
Murínovou. Učebna knihovny.

čt  1.11.  17.00 Zastupitelstvo města Hustopeče.
Jídelna ZŠ Komenského.
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy občanské: 5.11. / 19.11.
Papír, plast, nápojové kartony: 6.11.
Bioodpad: 12.11. / 26.11.

SBĚRNÝ DVŮR 
Areál Městských služeb Hustopeče, Nádražní 37
Slouží k likvidaci jiných druhů odpadů.
po a pá: 14.00 - 18.00, st.: 08.00 – 12.00, so.: 09.30 - 18.00

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

SPORT

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

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

pá 9.11. 14.00 Členská schůze organizace ve Společenském 
domě, Herbenova, Hustopeče. Všechny naše členy 
srdečně zveme.

út 13.11. 7.45 Zájezd do jeskyně na Turoldu v Mikulově,  
Poysdorf, Rakousko. Odjezd z AN v 8 hod, od 
Kamenné krásy v 7.45 hod. 

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

ne 4.11. 13.45 Bruslení - Zájezd na zimní stadion. Ledová plocha 
14:30 - 15:30. Odjezd z AN. Příspěvek 50 Kč. 

pá 9.11. 16.30 Uspávání broučků. Lampionový průvod s malým 
táboráčkem. Sraz na náměstí. Lampiony a 
špekáčky s sebou.

so 17.11. 17.00 Snow Film Fest - Celovečerní pásmo špičkových 
fi lmů o extrémním lyžování, zimním lezení, 
snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních 
radovánkách. M-klub Hustopeče. Vstupné 50 Kč 
(do 15 let zdarma).

ne 18.11.  13.45  Bruslení - Zájezd na zimní stadion. Ledová plocha 
14:30 - 15:30. Odjezd z AN. Příspěvek 50 Kč.

ne  2.12.  16.00 Adventní koncert ZUŠ Hustopeče. Evangelický 
kostel. Účinkují žáci a učitelé školy. Výtěžek z 
dobrovolného vstupného bude věnován na 
charitativní účely. 

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

čt 1.11. 10.00 Výtvarná výchova – Výlov rybníka.
čt 8.11. 10.00 Cvičení s Cipískem. 
čt 15.11.  10.00 Výtvarná výchova – Podzimní drak.  
čt 22.11. 10.00 Cvičení s Cipískem. 
čt 29.11. 10.00 Výtvarná výchova – Čertík. 

STOLNÍ TENIS
so 10.11. 15.00 Agrotec Hustopeče A – Sokol Hradec Králové
ne 11.11. 10.00 Agrotec Hustopeče A – ST Euromaster Kolín 
so 17. – 18.11.
  9.00 Velká cena města Hustopečí. Sportovní hala. 
pá 23.11. 18.00 Agrotec Hustopeče B – Sokol Vracov B
so 24.11. 17.30 Agrotec Hustopeče B – Sokol Klobouky
HÁZENÁ
ne 11.11. 11.00 Legata Hustopeče – HBC Strakonice 1921 (muži)
ne 11.11. 13.00 Legata Hustopeče – Sokol Telnice (starší žáci)
ne 11.11. 14.45 Legata Hustopeče – Sokol Telnice (mladší žáci)
ne 25.11. 11.00 Legata Hustopeče – Sokol Vršovice (muži)
ne 25.11. 13.00 Legata Hustopeče – Sokol Újezd u Brna (starší žáci)
ne 25.11. 14.45 Legata Hustopeče – Sokol Újezd u Brna (ml. žáci)
FOTBAL
so 3.11. 10.00  FC Hustopeče – Šlapnice (starší žáci)
  12.00  FC Hustopeče – Šlapanice (mladší žáci)
so 10.11. 9.00 Turnaj mladší přípravka. Sportovní hala.
  14.00  FC Hustopeče – Podivín (muži A)
ne 2.12.  9.00 Turnaj mladší žáci. Sportovní hala. 
  14.00 Turnaj starší žáci. Sportovní hala.
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Lillien Zoja Konorzová
nar. 01.06.2018

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
ZE DNE 15. 9. 2018

Omlouváme se za tiskovou chybu.

V Hustopečích dne 17.09.2018

Foto: Milan Krásný

www.topoptik.cz

Brýlové čočky DriveSafe

na vystavené modely

POTŘEBUJEME
MÍSTO PRO SPOUSTU

NOVINEK A  DALŠÍCH VYLEPŠENÍ

KONEČNĚ

+

+

BRÝLE
PRO ŘIDIČE

VÝPRODEJ
20–50 %

Odborné měření zraku
pro pohodlné a bezpečné řízení

ZDARMA

Hustopeče, Smetanova 1
tel.: 724 558 757

Virtuální realita 
jako dárek 

platí do 31. 12. 2018, nebo do vyprodání zásob
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Dárek pro vašeho kutila

Akušroubovák Graphite 18 V 
v hliníkovém kufru, 2 baterie 
a 103 ks příslušenství ZDARMA

Bratislavská 7, Hustopeče 
tel.: 602 603 865 
PROVOZNÍ DOBA
Po–Pá 7:00–17:00
So 8:00–11:00

Dukelské nám. 30, Hustopeče
tel.: 602 603 864

PROVOZNÍ DOBA
Po–Pá 8:00–16:30
So 8:00–11:00

4 990,-
3 890,- 

TIP
PRO VÁS
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Krásné podzimní počasí přálo mnoha 

zajímavým aktivitám v  přírodě. Sluníčko 

lákalo k  vycházkám a hrám. Teplé a slunečné 

odpoledne si děti společně s  rodiči užili na 

každoročním Dýňování. Během krátké chvíle 

jsme poznali, že v  naší školičce máme nápa-

dité nejen děti, ale také jejich rodiče. Pro vílu 

Podzimku vytvořili spoustu kamarádů - dýňáč-

ků, kterými vyzdobili zahradu před mateřskou 

školou. Však je za to také pochválila a odmě-

nila košíčkem podzimních plodů. Dobrou 

náladu podpořily soutěže a občerstvení, které 

připravily děti.

U dětí se snažíme rozvíjet nejen kreativi-

tu, ale také pohybové dovednosti a rytmus. 

Že jim tyto dovednostmi jsou vlastní, ukázaly 

svým tanečním vystoupením na Burčákových 

slavnostech města. Vedeme je také k  úctě ke 

stáří, a proto jsme nezapomněli na seniory 

žijící v penzionu. Děti ze třídy Sluníček navští-

vily babičky a dědečky, aby společně oslavili 

básničkami a tanečky Den seniorů. 

–pir-

Děti z Kuřátek a Koťátek si užily odpoledne 

se svými rodiči, sourozenci, prarodiči i kama-

rády při Dýňování ve středu 26. září. Vznikla 

zde spousta pěkných, nápaditých i vtipných 

výtvorů. Celé odpoledne provázela dobrá nála-

da a skvělé pohoštění. Vzduch provoněl punč, 

podzimní plody a květy. Tímto děkujeme celé-

mu kolektivu MŠ, a hlavně našim dětem za 

krásný začátek podzimu.

Za rodiče maminka Michaela Plchútová

MŠ U RYBIČEK

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ PASTELKA
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Podzim v naší školce 

Poděkování 

Nejoblíbenější akcí podzimu je Dýňování.

Procházet se naší školkou Pastelkou 

v  období podzimu je úplná pohádka… A to 

doslova. Za dveřmi Modré třídy slyšíte hlasi-

té povzbuzování a potlesk - to si zrovna děti 

sehrály pohádku O veliké řepě. Rozdělení rolí 

je těžká věc, hrát totiž chtějí všichni. Ale to 

už nás láká nádherná vůně do vedlejší Žluté 

třídy. Tam se dneska peče. Nejmladší děti třídí 

jablíčka podle velikosti a barev, větší u stoleč-

ku válí těsto na jablečný štrůdl. Než si děti po 

obědě odpočinou, paní kuchařky ho upečou 

a bude hostina. A pojďme dál, do třídy Červe-

né. Tam panuje soustředěné ticho, předškoláci 

totiž připravují ovocný kompot. Někteří popr-

vé sami krájí hrušky a jablka na kostičky, další 

chystají koření, hrnec už je skoro plný. Neruš-

me je, zbývá nakouknout do třídy Zelené. Tady 

ticho není, děti ve skupinkách plní pohybové 

úkoly. Předávka brambory ve stoji na jedné 

noze není žádná legrace. A co teprve balanco-

vání s  kedlubnou! Nejdřív poslouží zelenina 

z úrody coby pomůcka, na konci týdne ji s chutí 

sníme. Koncem září pozvala Jablíčková víla 

rodiny všech dětí na školní zahradu. Sportova-

ly, vyráběly, jedly a pily. Dobře jsme se všichni 

měli!

kolektiv MŠ Pastelka

V polovině října jely děti z Červené a Zelené 

třídy do Velkých Pavlovic na výukový program 

Cesta chleba na náš stůl. V  první polovině 

programu se seznámily s druhy obilí a vytvořily 

si tabulku, do které nalepovaly zrníčka kukuři-

ce, pšenice, žita, ovsa a ječmene. Při poslechu 

pohádky Kuřátko a obilí si na obrázcích prohlí-

žely, co všechno se dá z obilí upéct. Také si ho 

vyzkoušely mezi kameny utlouct a vytvořit 

mouku.

V  druhé polovině programu děti podle 

receptu a s pomocí lektorky vytvořily těsto, 

vyválely válečky, bochánky a dozdobily vše 

podle vlastní chuti a fantazie. Ve vyhřáté 

troubě jim paní učitelka upekla jejich výtvory, 

které chutnaly výborně a dětem se povedly na 

jedničku! 

Kolektiv MŠ Pastelka

Podzimní hraní a učení

Návštěva Ekocentra Trkmanka

Teplý štrůdl čekal na děti hned po odpoledním 

odpočinku.
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ZŠ NÁDRAŽNÍ

Ačkoliv je učení již v plném proudu a žákov-

ské knížky se pomalu plní známkami, najde-

me si ve škole čas i na jiné aktivity. V pondělí 

1. října jsme měli projektový den – tedy den, 

který byl celý vyhrazen pro dokončování našich 

projektů k 100. výročí republiky. Na chodbách 

tak vznikla malá galerie historie naší repub-

liky. Hudební hity, automobilismus, školství, 

móda, ilustrátoři dětských knih, peníze – to je 

výběr jen několika témat, která jsme zpraco-

vávali. Ve čtvrtek 25. října jsme si jednotlivé 

projekty vzájemně představili i se slovním 

výkladem a žákyně sedmých ročníků pro nás 

nacvičily spartakiádní cvičení. 

Aktivní jsme i mimo budovu školy. Od 4. 

do 6. října se v Hustopečích konaly Burčákové 

slavnosti a středověký průvod doplňovalo na 

padesát našich žáků (a učitelů) v  historických 

kostýmech. V rámci volitelného výtvarného 

semináře žáci 8. ročníku navštívili ateliér Máta 

v Ivani. Celý objekt si prohlédli, vyslechli výklad 

a nakonec sami malovali přímo v  ateliéru.

Mladší žáci zase potěšili srdce seniorů v Penzi-

onu pro důchodce v Hustopečích svým 

zpěvem, tancem a hrou   na flétnu v rámci 

projektu 72 hodin. Páťáci seniorům upekli 

výborné marmeládové muffi ny a  na oplát-

ku všichni účinkující dostali ručně vyrobené 

deníčky. Během vystoupení jsme pozorovali 

na tvářích obyvatelů penzionu radost i slzičky 

dojetí. 

Jelikož se deváťáci budou co nevidět rozho-

dovat, na které střední školy budou směřovat 

jejich další kroky, navštívili Úřad práce v Břec-

lavi. Dozvěděli se zde, jaké obory jsou perspek-

tivní, které školy jsou pro ně, vzhledem k jejich 

známkám a zálibám vhodné, k čemu by měli 

při rozhodování přihlížet. 

V říjnu rovněž udělovala Národní konferen-

ce eTwinning ocenění Quality Label úspěšným 

eTwinningovým projektům a naše škola získa-

la hned dvě! Tímto gratulujeme našim kolegy-

ním za skvělou práci a přejeme mnoho dalších 

úspěchů.

Kolektiv ZŠ Nádražní

První měsíce školního roku jsou nabité událostmi

Potěšili jsme důchodce v Penzionu pro seniory.

První týden v říjnu vyjela třída 4. A na školu 

v přírodě do Kuklíku na Vysočině. Ubytova-

li jsme se v malém útulném penzionu Kukla. 

Kolem nás jen louky, lesy a málo frekventované 

cesty. Počasí nám vyšlo.

Každý den jsme vyráželi na vycházky. Pozná-

vali jsme stromy, rostliny, houby a živočichy ve 

zdejších lesích a na loukách. Hráli jsme pozná-

vací i zábavné hry. Plnili jsme různé úkoly, vyhle-

dávali všelijaké přírodniny a učili se správnému 

chování v přírodě. Při stavbě lesních domečků 

zafungovala dobře naše fantazie. Všude kolem 

nás jsme nacházeli houby – jedlé i nejedlé.

Zašli jsme také k chráněné lípě, která měřila 

v obvodu 893 cm. Celou lípu obejmulo 15 dětí. 

Lípa byla uvnitř vykotlaná a vešlo se nás tam 

několik najednou.

Večer jsme v klubovně hráli hry a moc jsme 

se pobavili. Psali jsme si deníky a nezapomněli 

jsme poslat pohlednici z Kuklíku rodičům.

Pobyt uběhl jako voda a my jsme se ve zdraví 

a v pořádku vrátili domů.

J. Strachová, pedagožka

4. A zažila školu v přírodě
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ZŠ KOMENSKÉHO

Poznávali jsme přírodu i jeden druhého.

Žáci hustopečských základních škol se 

zúčastnili ve dnech 26. a 27. září sportovního 

zájezdu v  rámci družby tří měst - Hustopečí, 

Benátek nad Jizerou a slovenské Modry. Pořa-

datelem letošního klání byly Benátky nad 

Jizerou. Hustopeče reprezentovali žáci 5. - 6. 

ročníku ze Základní školy Komenského a 7. - 8. 

ročníku ze Základní školy Nádražní. Děvčata 

hrála přehazovanou a florbal, chlapci kopanou 

a florbal. Všichni hráči podali výkony na hranici 

svých možností a za to jim  patří velké podě-

kování. Celá akce měla i zábavný doprovodný 

program, který všechny zúčastněné doslova 

nadchnul.

Jiří Unger, pedagog ZŠ Komenského

„První den jsme jeli do zábavního parku 

Mirakulum nedaleko Benátek nad Jizerou, kde 

jsme si to moc užili. Večer pro nás byla připra-

vena diskotéka. Další den jsme zahájili florba-

lem. Odpoledne kluci hráli fotbal a mezitím 

holky soupeřily v  přehazované. Setkání měst 

jsme si užili. Děkujeme za krásný výlet do 

Benátek nad Jizerou.“   

Martina Ševčíková,
žákyně ZŠ Nádražní

Článek byl zveřejněn 3. 10. 2018 na webu města.

Základní školy reprezentovaly město na družebním setkání

Naši páťáci navštívili dne 8. října brněnské 

science centrum VIDA. Co je to vlastně VIDA? 

No přece zvolání, když objevíte něco překvapi-

vého: „Vida! To jsem nevěděl…“ Podnětů bylo 

v  centru dost, konkrétně 170. Děti se tak na 

chvíli staly malými alchymisty nebo zkoumaly 

své smysly. V  divadle vědy si také užily závod 

Tour de France a nadšené odjížděly domů.

Kolektiv ZŠ Komenského

Vida! To jsem nevěděl…

Páťáci objevovali brněnské centrum VIDA.
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Dne 16. října se tři žáci zúčastnili dalšího 

ročníku již tradičního přespolního Běhu 17. 

listopadu. I letošní rok akce proběhla v  areá-

lu ZŠ v  Boskovicích, v rámci oblastního kola 

Sportovních her mládeže speciálních škol 

Jihomoravského kraje. Všichni tři závodníci 

zabojovali a vzorně reprezentovali nejenom 

naši školu, ale společně s dalšími čtyřmi žáky 

z mikulovské školy i okres Břeclav.

Aneta Machaňová, která reprezentovala 

v nejmladší kategorii dívek, suverénně zvítězila 

v běhu na 500 m. Její sestra Kristýna Machaňo-

vá v náročném běhu mladších dívek na 1000 m 

bojovala do posledních metrů a obsadila druhé 

místo. Obě se radovaly nejen z diplomu, ale 

i z pěkných věcných darů. Snažil se i náš posled-

ní zástupce Daniel Nejezchleb; na konkurenci 

v  kategorii mladších žáků ani na členitý terén 

v běhu na 1500 m ale prozatím nestačil a obsa-

dil deváté místo. Snad se zadaří příští rok!

Již nyní se na účast v dalším roce těšíme 

a věříme, že dosáhneme minimálně stejného 

úspěchu jako v roce letošním.

Bartoněk, pedagog

Žáci si rozšířili své odborné znalosti.

Ve čtvrtek 20. září se třídy ISM3 a ITVČ2 vyda-

ly za poznáním a kulturou do jihomoravské 

metropole Brno. V plánu jsme měli prohlídku 

bývalé věznice na Cejlu a hodinové představe-

ní Hygiena krve v Divadle Líšeň.

Nejdříve jsme si procházeli prostory 

káznice, kde nám výklad poskytoval histo-

rik a pamětník. Seznámili jsme se s historií 

a nahlédli do období fašismu a komunismu. 

Žáci si prošli místa, kde se konaly popravy poli-

tických vězňů.

Tematicky navázala inscenace, která se 

primárně věnovala ideologii nacismu. Jevi-

ště bylo tmavé a ponuré, to vše podtrhovalo 

děsivou atmosféru minulé doby. Slyšeli jsme 

výpovědi vrahů i obětí. Kontrasty světla a tmy 

navozovaly pocity strachu a překvapení. Na 

jevišti jsme viděli kovové loutky, šrot nebo 

ostnatý drát. Alternativní forma vykreslila 

hodnotu lidského života všech, co přežili či 

nepřežili holocaust.

Kateřina Bališová, pedagog

V roce 2018 je tomu 20 let, kdy byla založe-

na rodinná fi rma produkující sanitární techni-

ku. Při této příležitosti se konal den otevřených 

dveří a v pátek 21. září navštívili žáci oboru 

instalatér školy SOŠ a SOU Hustopeče rozsáhlé 

a moderní prostory závodu. 

V rámci programu jsme prošli výrob-

ní haly, kde se produkuje sanitární techni-

ka nejen do ČR, ale i do celého světa. Poté 

následovala prezentace, která nás seznámila 

s historií fi rmy a s jejich produkty. Dnes nabí-

zí více než  580 výrobků. Informace byly pro 

žáky přínosem, rozšířili své odborné znalosti 

a získali cenné zkušenosti. S fi rmou budeme 

i nadále spolupracovat. 

Kateřina Bališová, pedagog

V  pondělí 1. října jsme s žáky navštívi-

li hlavní město republiky. Naším cílem bylo 

zhlédnutí hry Spalovač mrtvol v klasicistním 

Stavovském divadle.

Stavovské divadlo je jednou z nejkrásněj-

ších historických divadelních staveb v  Evropě. 

Zazněla zde poprvé píseň Kde domov můj 

či premiéra Mozartovy opery Don Giovanni. 

Působily tu významné osobnosti, například 

J. K. Tyl, K. H. Mácha, Nicolo Paganini, Gustav 

Mahler a další. Budova je součástí Národního 

divadla a uváděny jsou především činohry, 

opery a balety.

Prozaické dílo Ladislava Fukse popisuje 

vývoj hlavní postavy Karla Kopfrkingla od 

starostlivého a milujícího otce, manžela až 

po destruktivní, psychicky rozloženou osobu. 

Moderně pojatá inscenace nás nechala 

nahlédnout do nitra nemocného člověka, 

který pro dobro země s klidem povraždí členy 

své rodiny. Z puntičkáře a poctivce se vyklube 

stvůra, která si ani neuvědomuje hrůzné dopa-

dy svých činů. Adaptace není pouze hororem 

z  krematoria, ale také groteskním obrazem 

rozkladu společnosti. Symbolika v díle mnoh-

dy působila až mrazivě. Tragédie lidského 

osudu pod vlivem fašistické ideologie zane-

chala ve všech hluboký negativní dojem.

Kateřina Bališová, pedagog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE
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Naši žáci reprezentovali svou školu i Břeclavsko.

V  úterý 25. září se deset žáků naší školy 

zúčastnilo tradičního orientačního závodu 

Mikulovský Bušmen. Dvě pětičlenná družstva 

dívek a chlapců soutěžila s vrstevníky z miku-

lovské a břeclavské základní školy. Žáci závodili 

v areálu Svatého Kopečku v přespolním běhu, 

střelbě ze vzduchové pistole, odpovídali na 

přírodovědné a zeměpisné otázky; prováděli 

praktické úkoly v poskytnutí první pomoci. 

Družstvo dívek obsadilo druhé místo, chlap-

ci vybojovali místo třetí. Celkově se naše škola 

umístila na pěkném druhém místě. Děkujeme 

všem zúčastněným za reprezentaci školy. 

Mlčoch, pedagog

Mikulovský Bušmen Přespolní běh – Boskovice
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SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Káznice Cejl a divadelní představení Hygiena krve

Den otevřených dveří fi rmy zaměřené na sanitární techniku 

Hororová novela Spalovač mrtvol ve Stavovském divadle 
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA 

Stejně jako vloni i letos pořádala Česká 

rada dětí a mládeže projekt 72 hodin, do které-

ho se už šestým rokem zapojili žáci Domova 

mládeže při SOŠ a SOU v Hustopečích. Projekt 

dlouhodobě fi nančně podporuje Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem 72 hodin 

je ukázat, že stačí málo, abychom společně 

dokázali mnoho. Naučili se spolupracovat a víc 

vnímat svět kolem sebe. Také posílili vztahy 

v  místních komunitách a vytvořili zajímavé 

podněty pro smysluplné a hodnotné trávení 

volného času. Naším prvním cílem bylo uklidit 

na školním dvoře, na školním hřišti a postříhat 

přerostlé keře. Víme, že pomáhat není v dnešní 

době pro každého samozřejmostí. Když bude-

me pomáhat ostatním, budou i ostatní pomá-

hat nám. Výsledkem byl dobrý pocit z kvalitně 

odvedené práce, kterou jsme zakončili sladkou 

odměnou v  cukrárně. Držíme se hesla: „Když 

se chce, tak to jde.“

Také jsme se vydali do penzionu navštívit 

jeho obyvatele s  tím, že si s  nimi zahrajeme 

hry, karty, popovídáme si a strávíme spolu 

čas. Všechno bylo ovšem úplně jinak. Hry se 

nakonec nehrály, utvořil se „debatní“ krou-

žek a vzájemně jsme se poznávali. Po dvou 

hodinách jsme odcházeli plni zážitků, dojmů 

a veselých příhod. Připadali jsme si jako na 

návštěvě u svých babiček, cítili jsme se jako 

doma. 

Ludmila Malinková, vychovatelka 

Od začátku letošního školního roku také 

na SOŠ a SOU Hustopeče začala působit rodi-

lá mluvčí, slečna Lizzy Ehren ze Spojených 

států amerických, jako asistentka v hodinách 

anglického jazyka. Díky přátelské spolupráci 

s Gymnáziem T. G. Masaryka, na které byla tato 

stipendistka prestižního Fulbrightova progra-

mu přidělena, můžeme i my využít jejich 

bohatých zkušeností při přípravě maturitních 

oborů Informační technologie a Veřejné sprá-

vy k závěrečným zkouškám z cizího jazyka.

V rámci zlepšování kvality výuky v hodinách 

cizího jazyka v souladu s moderními didaktic-

kými metodami a postupy směřujícími k akti-

vizaci studentů a rozvoji jejich komunikačních 

dovedností v cizím jazyce se tedy i naše škola 

rozhodla využít této příležitosti zprostřed-

kovat našim studentům možnost přirozené 

komunikace s rodilým mluvčím, v rámci které 

budou moci aktivně rozvíjet své znalosti 

a dovednosti, které jim zajisté přijdou vhod 

nejen u maturitní zkoušky, ale také i v jejich 

budoucím pracovním životě. 

Zuzana Cabalová, pedagožka

Od 18. do 25. září se 57 studentů   Gymná-

zia T. G. Masaryka, zúčastnilo poznávacího 

zájezdu do Skotska s  jednodenní zastávkou 

v  Amsterdamu. Celý týden nabitý pestrým 

programem nám zajistila Zuzana Smoradová, 

majitelka a průvodkyně cestovní kanceláře.

Přes noc jsme cestovali směrem k „Benát-

kám severu“ a ve středu ráno jsme se již prochá-

zeli hlavním městem Nizozemí. V  podvečer 

jsme vyplouvali z přístavu Iljmunden na cestu 

nočním trajektem do Newcastlu v  Anglii. 

Kolem sochy Anděla severu a hraničního 

kamene Carter Bar jsme dorazili do malebné-

ho městečka Jetburg. Po prohlídce tamního 

starého kláštera jsme zajeli k lodnímu výtahu 

Falkirk Wheel a k  večeru nás už vítaly naše 

hostitelské rodiny v městečku Tulibody u Stir-

lingu.

Následující den jsme absolvovali celodenní 

výlet skrz Grampian Mountains na Urquhart 

Castle k  jezeru Loch Ness se zastávkou pod 

nejvyšší horou Británie – Ben Nevisem. Zpět 

k  našim dočasným  rodinám jsme se potom 

vraceli romantickým údolím Glen Coe.

Pátý den zájezdu proběhla prohlídka 

městečka Stirling. Součástí byla návštěva míst-

ního hradu, odpolední výlet do oblasti jezera 

Loch Lomond a národního parku Trossachs, 

zastavení v půvabné vesničce Luss a vyhlíd-

ka na jižní část Skotské vysočiny Rest and Be 

Thankful.

Předposlední den jsme se seznámili 

s  hlavním městem Skotska – Edinburghem. 

Odpoledne následovala cesta do St. Andrews – 

kolébky golfu a sídla nejstarší skotské univer-

zity - a návštěva Old Course – nejstaršího 

golfového hřiště na světě.

Poslední den jsme vyjeli zpět na jih. Cestou 

k  přístavu byla poslední zastávka u 2000 let 

staré Hadrian's Wall. Noc jsme opět strávili na 

trajektu z  Newcastlu do Iljmundenu. Odtam-

tud už nás čekala jen dlouhá cesta přes 

Holandsko, Německo a Českou republiku zpát-

ky domů.

Počasí nám po celou dobu zájezdu oprav-

du přálo. Nabitý program jsme si všichni 

řádně užili a odnesli jsme si spoustu krásných 

vzpomínek a zážitků. Děkujeme paní učitelce 

Simoně Chrastilové za zorganizování této akce.

Julie Moškvanová, oktáva

Projekt 72 hodin

Novinka ve výuce cizých jazyků 

Ve Skotsku jsme měli bohatý program
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Studenti při zastávce v St. Andrews

Gymnázium T. G. Masaryka

Hustopeče pořádá:  

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v úterý 11. 12. 2018 

a ve čtvrtek 10. 1. 2019

od 9.00 do 17.00 hod.

Zveme všechny zájemce 

o  čtyřleté a osmileté studium!

www.gymhust.cz
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Gymnázium T. G. Masaryka podalo žádost 

o amerického asistenta v rámci projektu Fulbri-

ght a uspělo. Tento projekt založený na zákla-

dě mezivládní dohody mezi Českou republikou 

a Spojenými státy za účelem podpory vzdělá-

vání umožňuje zájemcům pomáhat s  výukou 

anglického jazyka na českých školách. Naše 

gymnázium uspělo s  žádostí ve velké konku-

renci ostatních škol a získalo americkou asis-

tentku Lizzy Ehren z Minnesoty, která společně 

s  učiteli anglického jazyka pomáhá zvýšit 

úroveň a atraktivitu výuky anglického jazyka 

na naší škole, a to po dobu jednoho školního 

roku. Lizzy poskytuje také individuální podpo-

ru a pomoc s výukou angličtiny nejen studen-

tům, ale i učitelům, kteří mají zájem zlepšit si 

svoje jazykové znalosti. Učitelé i studenti naší 

školy velmi oceňují tuto jedinečnou příležitost 

a snaží se Lizzy pobyt v České republice maxi-

málně zpříjemnit formou efektivní spoluprá-

ce, pořádáním výletů a veskrze pozitivním 

přístupem. 

Simona Chrastilová, pedagog

Gymnázium uspělo s žádostí o amerického asistenta do výuky

CÍRKVE

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Začátkem listopadu se budu nacházet 

v  Malawi. Je to druhá návštěva této země 

v  letošním roce. Cílem je povzbudit střediska 

pečující o sirotky a přivést nějaké drobné věci. 

Dříve než odjedu, chtěl bych všem moc podě-

kovat za podporu. Byl jsem velmi mile překva-

pen reakcí na mou zmínku o brýlích a prošlých 

autolékárničkách pro centra pečující o sirotky. 

Sešlo se mi toho dost a věřím, že tím uděláme 

v  Malawi radost. Chci poděkovat také všem, 

kteří se rozhodli podpořit nákup dobytka pro 

dětská centra. Odjíždíme s  penězi, které by 

mohly stačit na pořízení minimálně čtyř až pěti 

koz pro centrum Chapananga. Je možné, že si 

místní raději zvolí nákup krávy, která je o něco 

dražší. Ale v  obou případech je tato pomoc 

velmi důležitá a umožní další rozvoj dětských 

center. Moje poděkování patří i kolegyni Rybá-

rikové z ČCE, která si vzala na starost získání 

podpory pro středoškolské studenty. Poděko-

vání samozřejmě patří i těm, kdo na studenty 

přispěli. Někteří se rozhodli tak činit pravidel-

ně i do budoucna. Poděkování patří vlastně 

všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili 

náš projekt Děti Malawi. To, co mě těší přede-

vším, je společné zapojení lidí v  Hustopečích 

a okolí. Líbí se mi ta spontánní reakce a pomoc 

druhým. O naší cestě budu samozřejmě infor-

movat a velmi rád se podělím o zážitky. 

Co nevidět jsou tady Vánoce a tak už nyní 

připravujeme program pro tento sváteční čas. 

Pro letošní advent je připravena série kázání 

s názvem Zakusit zázrak Vánoc. Věřím v zázra-

ky a ten Vánoční, který si každý rok připomíná-

me, byl tím největším v dějinách. Proto bych si 

přál, abychom ho mohli i letos společně zaku-

sit ve svých životech. Také připravujeme Zářící 

oči, společenské odpoledne pro děti ze sociál-

ně slabých rodin. A jak už je u nás zvykem, na 

Štědrý den dopoledne se uskuteční Vánoční 

bohoslužba s  dětským programem. I když 

trochu v  předstihu, každého srdečně zvu, aby 

přišel a strávil Vánoční čas spolu s námi. 

Karel Fridrich, pastor sboru 

Poděkování za podporu projektu Malawi
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Lizzy Ehren při výuce.

Darovat peníze na dobrý úmysl a ještě si 

domů odnést užitečné věci do domácnosti? 

Dárky pro přátele nebo hračky pro děti? To 

všechno se podařilo těm, kteří 14. října odpo-

ledne navštívili charitativní bazar farní chari-

ty. Bylo hezké a poučné vidět, jak věci, které 

nám dlouho leží nepoužívané někde ve skříni, 

mohou udělat radost jiným. Charitativní bazar 

byl spojen s  koncertem Scholy 9´9. I když se 

jednalo o první veřejné vystoupení scholy, byl 

hodinový program pod vedením dirigentky 

Kateřiny Vechetové velmi zdařilý, plný krás-

ných písní v kvalitním aranžmá. Na zpěvácích, 

od nejmenších předškoláků až po dospělé i na 

muzikantech kapely byla vidět radost z hudby.

Výtěžek z  koncertu a bazaru byl určen na 

podporu zájmových aktivit dětí ze sociálně 

slabých rodin. S  vedoucím Sociálního odboru 

MÚ Hustopeče PhDr. Lazem byla domluve-

na výše darované částky, kterou farní charita 

poskytne ze svého Fondu milosrdenství. Třicet 

tisíc korun by mělo pomoci dětem rozvíjet 

jejich zájmy, talent a trávit tak kvalitněji volný 

čas. Ve spolupráci s  MÚ Hustopeče budeme 

pokračovat i v dalších letech.

-naj-

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Charitativní koncert Scholy 9´9 a charitativní bazar

Schola 9´9 poprvé vystoupila veřejně.
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Podzim v Hustopečích zkrát-

ka vínu patří. Nejprve burčáku, 

potom mladým vínům a na závěr 

těm nejlepším ze světové i domácí 

produkce. Burčákové slavnosti jsou 

již pro tento rok minulostí, nicmé-

ně dvě další významné vinařské 

akce má město před sebou.

Mladá vína budou 

připravena ke košto-

vání ve stanu na 

náměstí v  sobotu 

17. listopadu. Kromě 

skvělých vín, která 

ponesou značku 

Svatomartinské, se 

bude podávat pečená 

husa, zahraje cimbálová muzika a v  jedenáct 

hodin a jedenáct minut dorazí svatý Martin se 

svojí početnou družinou.

Hned o týden později, v sobotu 24. listopa-

du, dostanou v Hustopečích v Amande Hotelu 

prostor ta nejlepší světová i moravská vína. 

Devátý ročník Světového duelu vín nabíd-

ne opět vzorky z  více než dvaceti zemí světa. 

Tradičně nebudou chybět vinařské velmoci 

jako jsou Francie, Itálie nebo Rakousko, ale 

návštěvníci najdou i vzorky z mnohem exotič-

tějších zemí, například z Bali.

Vstupenky jsou již v  předpro-

deji v  hustopečském Turistickém 

informačním centru a přes portá-

ly Ticketstream a SMSticket. Na 

místě budou k dostání jen v přípa-

dě ještě volné kapacity.

-hrad-
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VÍNO A HUSTOPEČE

SPOLKY

Kam na dobré víno? Do Hustopečí!

Nejlepší světová vína k ochutnání v Hustopečích.Na hustopečském náměstí bude na sv. Martina sněžit.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Nacházíme se v čase kolem státního svátku 

28. října, navíc v  roce, kdy naše republika slaví 

100 let. Pročítám Masaryka, protože je dobré 

být trochu v obraze. O stoletém jubileu, o státu, 

o republice a obecně o výročních slavnost-

ních pocitech bude řečeno v těchto dnech jistě 

mnoho. Nebudu tedy přidávat do tohoto ranku, 

jen si dovolím pár glos z  pera našeho prvního 

prezidenta. Tomáš Garrigue Masaryk není můj 

idol se vším všudy. Rozcházíme se v  otázkách 

víry v Ježíše Krista a humanismus není u mě na 

předních místech jako u něj. Byl to však velký 

státník a byla to silná osobnost. 

Takovou česká politická scéna od jeho doby 

neměla, dodnes nemá a hned tak mít nebu-

de. Ani sám netušil, jak se v budoucnu národa 

a právě vzniknuvšího se státu naplní tato jeho 

věta: „Králové a hlavy států nám byli dáni, aby 

tvořili historii. A zatím tvoří historky a jsou 

hlavními postavami anekdot (parafráze).“ Jak 

pravdivé! Ale to jsme my Češi. Než bychom 

se bouřili, smějeme se. Než bychom povstali, 

děláme vtipy. Jen párkrát v naší historii jsme se 

uměli vzepřít mocenské autoritě a právem tyto 

dny oslavujeme jako státní svátky. 

První je povolání Cyrila a Metoděje, když 

bylo potřeba vzepřít se Římu a nadvládě 

sousedních národů pod vlivem západní církve. 

Dalším takovým počinem je česká reformace 

– M. J. Hus, následné husitství a vznik Jednoty 

českých bratří coby pokojná forma odboje.  Tedy 

ta část naší historie, kterou pan prezident Masa-

ryk moc pěkně reflektuje, když říká: „Smysl naší 

reformace dává smysl našemu národnímu živo-

tu. Bylo řečeno, že dějiny jsou soudcem, že jsou 

učitelem; dějiny jsou především povinností. 

Každý Čech znalý dějin svého národa se musí 

rozhodnout buď pro reformaci nebo pro proti-

reformaci, buď pro ideu českou nebo pro ideu 

Rakouska.“ Tomu se říká správná aplikace histo-

rické skutečnosti na křižovatce dějin. Rakousko-

-Uhersko v roce 1620 ukončilo českou autonomii 

ve věcech víry i svobodu jako takovou. Po 300 let 

sužovala jeho nadvláda nejen náš národ, což 

vykrystalizovalo v  1. světovou válku. A když se 

měla většina Čechů rozhodnout, zda být samo-

statným národem, apeloval jejich vůdce na tato 

historická fakta. 

Podle Masaryka je česká otázka, otázkou 

náboženskou. Což je asi pravda a nedávno se 

to také projevilo – byť negativně – při migrační 

krizi, kdy se za křesťanské hodnoty schovával 

nejeden ustrašený český ateista. Masaryk, který 

v  průběhu svého života přestoupil do evange-

lické církve, navzdory naší české povaze říká: 

„Hus, Žižka, Chelčický, Komenský jsou naším 

živoucím programem.“ Na vysvětlenou rozvádí 

myšlenku takto: „Naše reformace, jako každá 

reformace, nebyla a není ukončena. Refor-

mace znamená ustavičnou reformu, neustálé 

obnovování, snahu po lepším, zdokonalování, 

pokrok.“ To říká také apoštol Pavel v listu Říma-

nům:  „…proměňujte se obnovou své mysli…“ 

A tady se oba dva odezvy asi nedočkají. 

Když my máme tak rádi staré pořádky 

a do nových věcí se nám tak nechce. Teď mířím 

tak trochu do vlastních řad – tato nepruž-

nost a strnulost evangelické církve zklamala 

i samotného Masaryka a dále s  ní už ve své 

politické činnosti nepočítal. Není to však rys 

evangelické církve, ale opět spíš otázka česká: 

kdy to staré, známé a jisté – byť špatné – je 

nám milejší než cokoli nové, neznámé a nejis-

té. Toto mé střílení do vlastních řad není moje 

osobní kritika církve. Je to konstatování, které 

se objevilo i v  textech výstavy o stoletém 

vztahu ČCE a našeho státu. Jsou tam ale také 

vyjmenováni všichni bojovníci proti komuni-

smu z řad evangelických farářů, ze kterých by 

měl prezident Masaryk určitě radost. Výstava 

100 let ČCE bude umístěna v  evangelickém 

kostele v Hustopečích od 4. listopadu. Věřím, 

že tato výstava všem připomene nejen naše 

slabá místa, ale hlavně potenciál, který církev 

jako Boží dílo má, a co v nás lidech Boží duch 

může započít a vykonat. 

V  souvislosti s  výročím naší republiky a se 

situací ve světě bych ráda vzpomenula ještě 

jeden Masarykův citát: „Vlastenectví je láska 

k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.“.   

Pokojný podzim a moudré přemýšlení 

o svobodě a samostatnosti přeje 

Kateřina Rybáriková, kazatelka

Pane prezidente, máte pravdu!
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Hustopeče mají své městské víno roku 

2018. Jedná se o víno z hroznů, které vyrostly 

na katastru Hustopečí, případně v sousedních 

deseti obcích. Za výběrem Hustopečského 

městského vína stojí odborná komise. Ta se 

shodla, že typickou chuť vína z  Hustopečí 

vykresluje Veltlínské zelené Karla Otáhala 

a André Radka Sedláčka, oba ročník 2016. 

Co na víno říkají samotní vinaři? „Je oprav-

du pěkné, šťavnaté, tělnaté. Je to víno, které 

zaujme. Věřím, že z  něj lidé budou nadšení 

stejně jako já, když jsem ho poprvé ochut-

nal,“ popsal svůj veltlín Otáhal. „Jsme rádi, že 

naše červená vína bodují. Je pro nás pocta, že 

se bude město reprezentovat naším vínem,“ 

radoval se Marek Sedláček. 

Toto víno společně s  vítěznými víny minu-

lých ročníků můžete zakoupit v  Turistickém 

informačním centru a ochutnat ve Stálé vinař-

ské expozici. 

-ves-

Víno zakoupíte v TIC v domě U Synků.
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V městském víně najdete typickou chuť Hustopečska

POZVÁNKA
Vážení milovníci dobrého vína, letošní rok byl mimořádně příznivý pro zrání hroznů v našich 

vinicích a tím i pro kvalitu vín. Dovolujeme si vás proto pozvat na jejich ochutnávku, která se 

bude konat ve sklepě  ČZS Hustopeče na Turhandlích ve čtvrtek  29. listopadu v 18 hod. Vstupné 

se nevybírá.

Vinaře žádáme, aby přinesli vzorky vín, kterými se chtějí pochlubit. Vzorek je jedna láhev, 

jejíž označení musí obsahovat jméno výrobce vína, název odrůdy a případně přívlastek. 

Vzorky je možno předat ve středu 28. listopadu odpoledne vinaři Rudolfu Poslušnému (tel. 

608 902 725). Stačí je však přinést přímo na ochutnávku do sklepa.

Výbor ZO ČZS Hustopeče

HUSTOPEČSKÁ CHASA

V  neděli 30. září bylo v  sále společenské-

ho domu veselo. K  tanci a poslechu hrála 

dechová hudba Pálavanka a více než desítka 

párů juchala pod májou, tančila a zpívala. 

Děti z folklorního kroužku Krajcárek měly své 

Svatováclavské hody. Ráno se krojovaní zúčast-

nili mše svaté v  kostele a odpolední zábavu 

zahájili také průvodem od kostela. „Program 

je tradiční, hodový. Čeká nás zavádka, sóla - 

stárci, chasa, sklepníci a rodiče. Nebude chybět 

polka, valčík, vrtěná a určitě i verbuňk,“ shrnula 

lektorka Sabina Novotná.

Kroužek Krajcárek oslavil šest roků. Děti se 

schází každý týden a věnují se hustopečským 

tradicím. Připravují se na hody, plesy, 

tančí, zpívají a hrají si. „Trošku se nám 

to omladilo. Starší děti už jsou na 

druhém stupni, takže nám odešly. 

Ale nabíráme tříleté i čtyřleté děti, 

které o to mají zájem. Jsme moc rádi, 

že mají podporu u rodičů,“ popsala 

současný stav Novotná.

Sál společenského domu se 

hemžil barvami. Stárkám, stárkům 

i chase to v  krojích velmi slušelo. „Je 

to klasický kroj, akorát holky mají 

méně spodniček, aby to neměly tak 

těžké. Takže jelito, spodničky, kordul-

ka, košilka a rukávce. První čtyři stárky mají na 

hlavě kotůč. Kluci mají tradičně košili, kalhoty 

a kordulu,“ představila jednotlivé části kroje 

Novotná.

Jako obvykle byly zvány i přespolní krojova-

né děti a tančilo se celé odpoledne.

-ves-

Článek byl zveřejněn 3. 10. 2018 na webu města. Krojované děti si svůj den užívaly.

Čí sú hody? Naše!
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Royal Rangers je mezinárodní křesťanská 

organizace pro děti a mládež. Vznikla v  60. 

letech 20. století s touhou podporovat kvalitní 

trávení volného času a rozvíjet v  dětech čtyři 

oblasti života – fyzickou, duševní, duchovní 

a sociální. V Hustopečích se v prostorech patří-

cích Apoštolské církvi pravidelně schází 40. 

Přední hlídka. „Děti učíme křesťanským prin-

cipům. Pomáhat si, nemluvit sprostě, být ohle-

duplný k ostatním. Naším zlatým zákonem je: 

Ve všem dělám druhým to, co chci, aby dělali 

oni mě,“ popsala hlavní myšlenku organizace 

Zuzana Fridrichová z Royal Rangers. Děti často 

vedou vedoucí, kteří nejsou o moc starší než 

samotní členové hlídky. „Vztahy jsou založené 

na kamarádské bázi. Ukazujeme jim na sobě, 

jak žít a jak se zlepšovat,“ dodala.  

Společně se všechny rangerské hlídky 

potkávají na celostátních a krajských akcích, 

které se většinou konají jednou do roka. 40. 

Přední hlídka se schází pravidelně každou 

středu po půl šesté. Společný čas tráví různě. 

„Hrajeme si, učíme se zálesácké dovednosti 

nebo různé věci pro život – orientaci, uzly nebo 

jak si udělat palačinky,“ prozradila náplň setká-

ní Fridrichová. 

Děti navíc několikrát do roka podniknou 

víkendovku. Poslední nesla název Hraničářův 

učeň a program se inspiroval stejnojmennou 

knihou. Děti se učily dovednosti strážců hranic. 

„Začali jsme noční bojovou hrou na Křížovém 

kopci, kde král přijal děti do služeb hraničářů. 

Poté jsme prováděli výcvik a nabyté doved-

nosti předvedeme v závěrečné bitvě, kdy musí 

hraničáři zachránit svého učitele,“ představila 

víkendový program Fridrichová. 

Členem organizace se může stát každý po 

vyplnění přihlášky, ale pravým Royal Rangers 

se stanete až po složení zkoušek. Chtěli byste 

poznat hustopečskou 40. Přední hlídku?  Přijď-

te se podívat na pravidelnou středeční schůz-

ku.

-ves-

Článek byl zveřejněn 2. 10. 2018 na webu města.

40. Přední hlídka se učila dovednosti strážců hranic

ROYAL RANGERS

Víkendovku na téma Hraničářův učeň si děti užily.
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V úterý 9. října jsme navštívili naše oblíbené 

termální lázně Györ Maďarsko. Lázně disponu-

jí třemi termálními a pěti zážitkovými bazény. 

Nechybí tobogány. Léčivá voda se využívá na 

léčbu kostí a kloubů, chronické zápaly kloubů 

a svalů a na gynekologické onemocnění. Jeden 

bazén připomíná noční náladu pod širým 

nebem, teplota vody 37°  C. V dalším bazénu 

je šachový stolek. Ve velkém léčivém bazénu 

jsou trysky masírující záda, v dalším je obrov-

ský vodopád, gejzíry, ležící masáž, nechybí 

vodní víry, vodotrysky, protiproud. Teplota 

26°  C přímo vyzývala k odpočinku na venkov-

ních lehátkách. Nádherný sluneční den jsme si 

užili. Nechybělo ani kafíčko nebo jiné občers-

tvení. 

Bohumila Defeldová,

předsedkyně svazu

Pobyt v lázních patří k nejpříjemnějším.
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Návštěvu maďarských lázní jsme si opět užili

Ve středu 10 října se v  penzionu konalo 

promítání dokumentárního fi lmu 28. říjen na 

Moravě. Za námětem stojí Jiří Pernes a režie 

se ujal Martin Mišík. Dokument vznikl z inici-

ativy 20 lidí, kteří navštěvovali různá města na 

Moravě a bavili se s historiky. Zatím se nepro-

mítá jeho konečná verze a do střihů vstupu-

je slovem sám režisér. „Film nyní dotváříme 

metodou working progress. To znamená, že 

ukazujeme první věci, které máme ze střižny 

a postupně je nahrazujeme lepšími verzemi,“ 

vysvětlil Mišík. Nezvyklé promítání besedním 

stylem se fi lmařům velmi osvědčilo. „Tím, 

že se postavím před lidi, s  odvahou, že dílo 

ještě není dokončené, a konzultuji ho s  nimi 

a doplňuji různými příběhy, tak tím získávám 

neuvěřitelnou zpětnou vazbu. Navíc to diváky 

baví, pokud něčemu nerozumí, tak vidím, že to 

musíme doplnit a dovysvětlit. To mi pomáhá 

dílo skládat,“ dodal. 

Dokument mapuje to, co 28. říjnu 1918 před-

cházelo i to, co následovalo. Vznik první Česko-

slovenské republiky je zasazený do širšího 

dějinného kontextu.  „Když jsme poskládali 

všechny nasbírané informace, tak jsme zjistili, 

že to nelze dát do jednoho fi lmu. Bylo by to pro 

lidi moc náročné,“ poznamenal Mišík. Z  toho 

důvodu se fi lmaři rozhodli rozdělit dokument 

na dva díly. První díl bude řešit cestu k 28. říjnu 

a převratové dny, kdy se odehrály nejdůleži-

tější události. Druhý díl se zaměří na samotné 

boje o hranice republiky.  

Na vzniku fi lmu se fi nančně podílelo 

i město Hustopeče, navíc vedoucí muzea 

a galerie Soňa Nezhodová poskytla fi lmařům 

cenné informace z  této historie. Seznámila 

je se spisy Rudolfa Dvořáka, který byl účast-

ník říjnových událostí roku 1918. „Považují 

to za jeden z  nejcennějších materiálů. Víme 

totiž, jak to probíhalo ve velkých městech, 

to je poměrně známé a dohledatelné. Ale už 

se neví, jak to pojímali lidé v  těch menších 

obcích,“ Mišík.

-ves-

Článek byl zveřejněn 15. 10. 2018 na webu města.

Dokument provázel mluveným slovem režisér Mišík.
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KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA 

Dokument představil 28. říjen 1918 na Moravě v širším kontextu

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE
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Již na konci září začala nová sezóna stolním 

tenistům hustopečského Agrotecu. Rozběhl se 

tak kolotoč mistrovských utkání v dlouhodobé 

části, který skončí až koncem března. V první 

lize mužů, kde startuje A družstvo je letos 

zařazeno 14 účastníků, což je o dva více než 

loni a znamená to nárůst počtu mistrovských 

utkání. Stejně tak je velmi nepříjemné, že z 1. 

ligy budou sestupovat tři družstva oproti stan-

dartnímu počtu, kdy sestupují pouze dvě. Ale 

s tím se bude muset oddíl vyrovnat. Před sezó-

nou posílil o Ondřeje Lapčíka z Hodonína, a tak 

by složení A družstva mělo být kvalitnější než 

loni. Bohužel hned na začátku sezóny laboruje 

s nemocí nejlepší hráč Antoní Schwarzer, to mu 

nedovoluje zatím plně trénovat ani hrát všech-

na mistrovská utkání. Prozatím je odehráno 

šest kol mistrovských utkání s těmito výsledky:

US Steinerová Choceň - Agrotec Hstopeče 4:10

DTJ Hradec králové - Agrotec Hustopeče 10:4

Agrotec Hustopeče - Františkovy Lázně  10:4

Agrotec Hustopeče - Elizza Praha  2:10

KST Ostrava - Agrotec Hustopeče 10:3

Baník Havířov - Agrotec Hustopeče 10:0

Agrotec tak má dvě vítězství a čtyři porážky. 

Zvítězil nad soupeři, kde byl papírovým favori-

tem, nicméně poslední tři porážky byly poměr-

KARATE

Mistrovství Evropy karate Goju ryu se kona-

lo v  polovině září v  Portugalsku. Na čtyři dny 

trvající turnaj se sjeli závodníci z  celé Evropy, 

aby poměřili úroveň svých dovedností. Českou 

republiku reprezentovalo 25 karatistů. „Jedním 

z  reprezentantů byl náš svěřenec Vojtěch 

Sůkal, který se nominoval díky vítězství na 

Mistrovství ČR,“ uvedl trenér Bronislav Puzrla.  

Na mistrovství se soutěžilo v šesti věkových 

kategoriích, Vojtěch závodil v kategorii starších 

žáků. Očekávání byla veliká, protože mistrem 

Evropy se mladý karatista stal už před čtyř-

mi lety v Rakousku, kdy zcela ovládl kategorii 

mladších žáků. „Čekali jsme, že i ve starších 

žácích získá medaili, ale že to bude zlatá, to 

bylo překvapení,“ prozradil Puzrla. 

Vojta začal nasávat základy karate už ve 

čtyřech letech, kdy na tréninky doprovázel 

svého staršího bratra. Nyní je ve svých 14 letech 

špičkovým závodníkem, který brzy dostane 

příležitost zářit v  kategorii dorostenců. Jaké 

jsou potřeba vlohy, aby se sportovec dostal 

do takové úrovně? „Není to o vlohách, ale 

o samotném závodníkovi. Hlavní je, aby chtěl 

být takto dobrý. Já říkám, že tím musí onemoc-

nět a Vojta onemocněl správně,“ vysvětlil Puzr-

la. 

Vojtěch nebyl na tak velkých závodech 

poprvé, ale stejně ho strhla jejich atmosféra. 

Navíc některé karatisty znal z  předchozích 

závodů a společně fandili spřáteleným týmům. 

„Chtěl jsem zkusit zase vyhrát a povedlo se. 

Finále jsme měli večer. Nastupovali jsme 

z  rozcvičovny a ihned nás strhla atmosféra… 

Všichni fandili,“ vzpomínal Sůkal. 

Z  Mistrovství Evropy si Vojtěch přivezl 

dvě zlaté medaile. První získal v  individuální 

soutěži a druhou v kata týmech, kdy společně 

závodili tři kluci z  České republiky pod vede-

ním trenérky Veroniky Myškové. Co Vojtěch 

plánuje do budoucna? „Chtěl bych se dostat 

na Mistrovství světa, které bude v  Malajsii. 

Už budu závodit za dorost, takže nevím, jest-

li vyhraji, ale samotná účast by byla skvělá,“ 

uzavřel Sůkal. 

-ves-

Vojtěch Sůkal má ve sbírce další dvě prvenství  

Vojta je opět mistrem Evropy.
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STOLNÍ TENIS

SPORT

Sezóna stolních tenistů v plném proudu

V  pondělí 8. října se v jídelně penzionu 

pro naše členy konala beseda s PhDr. Lazem, 

vedoucím Sociálního odboru MÚ Hustopeče. 

Byla rozdělena do několika okruhů:

�       I. C. E karta – karta, která má pomoci při 

záchraně života. Tiskopis si vyplní  klient, 

dg a léky vyplní lékař. Po vyplnění dostanou 

hustopečští plastové sáčky, kam tiskopis 

vloží. Tento doklad se upevní na ledničku 

nebo se dá do lednice, aby ho záchranáři 

hned našli. Stejný tiskopis má i Girasole, ale 

v něm je navíc uvedena krevní skupina. 

�       Město bude provozovat Senior taxi. Potřebu 

je nutné hlásit telefonicky dopředu. Vzhle-

dem k tomu, že tato služba je dotována 

městem, auto bude jezdit jen po Hustope-

čích a pro hustopečské seniory a ZTP, ZTP/P. 

Zkušebně zatím jen jeden den v týdnu. 

Paní Trčková na penzionu vyplní průkazku, 

nutno přinést fotografi i, občanský průkaz, 

nebo průkaz ZTP.

�       Dlouhodobé ošetřovné - rodinní přísluš-

níci, kteří se starají o svého seniora, mají 

možnost požádat o volno až 90 dní, kdy je 

jim vyplácena nemocenská zaměstnava-

telem.  Návrh musí dát lékař z nemocnice, 

který propouštěl seniora do domácí péče. 

Pan Laz si připravil i malé překvapení.  

Prezentaci o řeči těla. O  člověku nám řekl 

téměř vše. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Beseda s vedoucím sociálního odboru byla plná informací

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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VOLEJBAL

V sobotu 13. října odehrály hráčky volej-

balového družstva TJ Agrotec Hustopeče ve 

Šlapanicích u Brna první kolo Jihomorav-

ského krajského přeboru žákyň. V prvním 

zápase družstvo nastoupilo proti DDM Kuřim 

a po dobrém výkonu s přehledem zvítězilo 2:0 

(13,22). 

V druhém zápase narazily hráčky na těžší-

ho soupeře, domácí TJ Sokol Šlapanice. I přes 

vyrovnaný průběh zápasu se nepodařilo ani 

jeden ze setů dotáhnout do úspěšného konce 

a družstvo prohrálo 0:2 (-15, -17).  

Ve třetím, nejvyrovnanějším, zápase první-

ho kola hustopečské družstvo narazilo na tým 

TJ Sokol Újezd u Brna. V prvním setu podlehly 

hráčky soupeřům celkem jednoznačně pomě-

rem 14:25. V druhém setu ale hráčky sebraly 

zbývající síly a povedlo se jim soupeře přehrát 

v poměru 25:19. Následoval napínavý tiebreak, 

ve kterém dívky zachovaly chladnější hlavu  

a podařilo se jim ho dotáhnout do vítězné-

ho konce s výsledkem 15:13. Celkově zvítězily 

2:1 (-14, 19,13). Trenér Jakub Švásta neskrýval 

spokojenost - v prvním kole hráčky volejba-

lu TJ Agrotec Hustopeče předvedly hned dvě 

výhry a domů si přivezly pět bodů. 

Petr Groh, trenér

První výhry letošní volejbalové sezóny

Naše hráčky si dovezly domů pět bodů.
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ATLETIKA

Bez vytoužené medaile se vracela výprava 

našich ml. žáků a žákyň z  Mistrovství Moravy 

a Slezska jednotlivců, které se konalo v  Blan-

sku. „K medaili jsme měli několikrát velmi blíz-

ko, ale nakonec z toho byly jen dvě „brambory“ 

za čtvrtá místa,“ komentoval výsledek svých 

svěřenců trenér Zbyněk Háder.

Nejlépe si vedla výškařka Vendula Zemčí-

ková, která až do poslední chvíle bojovala 

o medaili. Nakonec měla stejný výkon 146 cm, 

jako závodnice před ní a o bronz přišla jen díky 

horšímu zápisu. Také štafeta děvčat v běhu na 

4 x 60 m si dělala naději na medaili. Dlouho to 

vypadalo, že ji i získá, ale nakonec to bylo také 

čtvrté místo. Na skvělém pátém místě skončila 

Karin Krejčiříková v běhu na 150 m a své sprin-

terské kvality potvrdila i v  nejkratším sprintu 

na 60 m. Tady ji uniklo těsně fi nále A, ale ve 

fi nále B neměla Karin konkurenci a s  přehle-

dem ho vyhrála. Celkově to znamenalo výbor-

né deváté místo. Štěpán Paulík patřil mezi 

favority hodu míčkem, ale závod se mu vůbec 

nepovedl, a tak si spravil chuť v hodu oštěpem. 

Ve svém osobním rekordu 31,44 m byl mezi ml. 

žáky šestý. Do první desítky se vešla i vytrval-

kyně Veronika Špačková, která skončila časem 

2:38,59 min. na pěkném devátém místě.

-had-

Na Mistrovství Moravy ml. žactva jsme získali dvě „brambory“

1. liga mužů
1. TTC Elizza Praha 6 6 0 0 0 60:32 18
2. DTJ Hradec Králové B 6 5 0 1 0 55:35 16
3. SF SKK EL Niňo Praha B 5 4 1 0 0 49:21 14
4. TJ Sokol PP Hradec Králové 2 IMEDA 6 4 0 2 0 55:38
14
5. SKST Baník Havířov B 5 4 0 1 0 48:28 13
6. ST EUROMASTER Kolín 6 3 1 2 0 49:45 13
7. SKST Warmnis Liberec B 5 3 1 1 0 42:28 12
8. TTC Moravská Slavia Brno 6 3 0 3 0 51:45 12
9. TJ Agrotec Hustopeče 6 2 0 4 0 29:48 10

Krajská soutěž II. třídy C
1. STP Mikulov A 4 4 0 0 0 40:11 16
2. Stavoimpex Hodonín B 4 4 0 0 0 40:15 16
3. SKST Rohatec A 4 3 0 1 0 34:21 13
4. TJ Agrotec Hustopeče B 4 3 0 1 0 35:25 13

ně vysoké. Opět se ale ukazuje, že zatímco 

v domácím prostředí jsou hráči schopni pora-

zit téměř kohokoliv, venku se jim moc nedaří. 

Ale sezóna se teprve rozbíhá a bude ještě dlou-

há. Nejlepší bilanci z hráčů má zatím Ondřej 

Lapčík, který osm utkání vyhrál a stejný počet 

i prohrál.

B družstvo mužů si v krajské soutěži zatím 

vede velmi dobře a po čtyřech odehraných 

kolech má bilanci tři vítězství a jedna prohra. 

Porazilo celky Ratíškovic, Sokola Hodonín 

a Drnholce a podlehlo družstvu Rohatce. 

Nejlepším hráčem je prozatím Rostislav Hlad-

ký.

Jan Matlach, 
předseda TJ Agrotec Hustopeče
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Nejprestižnějším závodem pro žactvo 

v České republice je každoročně Mistrovství 

republiky. Celý rok se mladí atleti snaží kvali-

fi kovat se na tento závod, který letos hostil 

na konci září Jablonec nad Nisou. „Po loňské 

premiéře dvou našich závodnic jsme i letos 

chtěli někoho z Hustopečí na tomto šampio-

nátu vidět. A podařilo se,“ prozradil jeden 

z  trenérů hustopečských atletů a vedoucí 

oddílu Zbyněk Háder. „Naše v  současnosti 

nejlepší atletka Marta Kurachová si mohla 

dokonce vybrat, které dvě disciplíny půjde. 

Ve vrhu koulí, disku i kladivu je nejlepší na 

jižní Moravě a v rámci České republiky patří 

do elitní dvacítky, což je podmínka startu na 

republikovém šampionátu. Přednost dostal 

disk a kladivo. O start mezi nejlepšími běžci 

na 1 500 m př. dlouho bojoval Vojtěch Prokeš 

a nakonec i on se vešel mezi nominovanou 

dvacítku závodníků,“ dodal Háder. 

Jablonec účastníky šampionátu přivítal 

velmi chladným počasím a občas se na stadion 

sneslo i pár kapek deště. Marta Kurachová 

si více věřila v disku, kde patří mezi nejlepší 

v republice, a chtěla se probojovat do užšího 

fi nále. To se nakonec nepodařilo a výkonem 

30,89 m skončila na 12. místě. „Tento výsledek 

Martu velmi mrzel, protože letos vytvořila 

nový okresní rekord 36,85 m a to by v tomto 

závodě stačilo na stříbro. Bylo tam i trochu 

nervozity z role favorita závodu,“ komento-

val výsledek Háder. Ve své druhé disciplíně, 

kladivu, neměla hustopečská závodnice tako-

vé ambice jako v disku. V průběhu závodu se 

postupně zlepšovala až na 30,66 m. Za svým 

osobním rekordem zaostala o necelé dva 

metry a to stačilo na velmi dobré 14. místo. 

Vojtěch Prokeš patří mezi nejlepší jiho-

moravské stýplaře a potvrdil to i postupem 

na MČR. V chladném Jablonci však doplatil 

na rýmu a v závěru mu chybělo trochu více 

sil k fi niši. Čas 5:11,54 min. stačil tentokrát 

pouze na 16. místo. „Samozřejmě, že jsme 

čekali od našich závodníků trochu více. Bylo 

vidět, že jim chybí větší jistota v tak velkých 

závodech. Přesto musím celé Mistrovství ČR 

hodnotit velmi pozitivně,“ řekl Háder. „To, že 

jsme tam měli dva závodníky ve třech indi-

viduálních disciplínách, je na tak malý oddíl 

velký úspěch. Oba dva si na závěr svého půso-

bení v žákovské kategorii splnili sen o startu 

na MČR. Navíc Marta Kurachová bude pokra-

čovat ve své atletické kariéře na Sportov-

ním gymnáziu v Brně, kde bude rozvíjet své 

dovednosti, které získala u nás v Hustopečích. 

Věřím, že o ní ještě hodně pozitivního uslyší-

me,“ předpovídá úspěšnou budoucnost dnes 

už své bývalé svěřenkyni Háder.

-had- 

Kurachová a Prokeš startovali na MČR 

Krásnou tečkou za letošní letní atletic-

kou sezónou bylo pro závodníky z SK Atletika 

Hustopeče Mistrovství Moravy a Slezska mlad-

šího žactva družstev v  Šumperku. Do toho-

to závodu se probojovalo společné družstvo 

mladších žákyň Hustopečí, Břeclavi a Valtic, 

které v  září vyhrálo Mistrovství Jižní Moravy. 

„Startovalo zde dvanáct nejlepších družstev 

Moravy a my jsme chtěli skončit někde kolem 

šestého místa,“ viděl ambice družstva vedou-

cí hustopečských atletů Zbyněk Háder. Jeho 

předpoklad se naplnil a družstvo se celou 

soutěž drželo právě kolem této příčky v těsném 

odstupu za dalšími dvěma družstvy.

 Z  jednotlivců se nejvíce dařilo Vendule 

Zemčíkové ve výšce, Karin Krejčiříkové v obou 

sprintech na 60 m i 150 m a také Terezce Petrás-

kové ve vrhačských disciplínách. O vyrovna-

nosti soutěže svědčí i to, že před poslední 

disciplínou, kterou byla štafeta na 4 x 60m, 

bylo družstvo šesté se ztrátou jednoho bodu 

na čtvrtou Olomouc a pátý domácí Šumperk. 

Naše štafety však zabojovaly a dokázaly 

smazat tuto ztrátu, a tím posunout družstvo 

na konečnou čtvrtou příčku. „Je to sice bram-

borová medaile, ale pro nás má cenu zlata,“ 

hodnotil výsledek Háder. „Škoda jen, že jsme 

v Šumperku nemohli startovat v plné sestavě, 

to bychom mohli třeba útočit i na třetí místo. 

Ale i tak jsem spokojený. Tato sestava mladších 

žákyň celou sezónu dokazovala, že patří mezi 

nejlepší ve své kategorii a toto byl pro ně vrchol 

sezóny. Už se těším, jak se jim příští rok pove-

de mezi staršími žákyněmi,“ dodal s úsměvem 

Háder.

-had-

Družstvo mladších žákyň čtvrté na Moravě
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Hustopečské mladší žákyně, které vybojovaly na 

Mistrovství Moravy a Slezska čtvrté místo.

SPOZAM

V současné době probíhá rekonstrukce zázemí velkého a malého krytého bazénu dle časového harmonogramu. 

Předpokládaný termín otevření konec ledna 2019.

Platnost zakoupených a nevyužitých permanentek na krytý bazén nebo posilovny v roce 2018 se tak prodlužuje na rok 2019.
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INZERCE
INZERCE ŘÁDKOVÁ

�       Sečení a mulčování trávy tel.: 608 065 337 

INZERCE  OBČANSKÁ

�       Prodám boty nové, pracovní - celokožené. 

Číslo 46 - uvnitř 28 cm. Výrobce VM Import 

s.r.o.. Cena 500,-kč. Pro více fotek nebo infor-

mací mě kontaktujte: tel.: 777 066 804,

email: 111.11@seznam.cz

�       Prodám odrážedlo pro dítě 2 - 5 let. Pro kluky 

a holky. Cena 800,-kč. Pro více fotek nebo 

informací mě kontaktujte: tel.: 777 066 804, 

email: 111.11@seznam.cz

�       Prodám invalidní vozík BEC STERLING. 

Tel.: 604 793 880. 

�       Pronajmu částečně zařízený byt o velikosti 

2+1 ve středu Hustopečí. Nájem 9 000 + ener-

gie. Info na tel.: 723 101 434 

�       Levně prodám nový obrubník, délka 50 cm, 

18 kusů.Tel.: 723 258 111

�       Prodám otočný ventilátor Ako - velmi výkon-

ný - výkon 65 W - 45cm. Cena 390 Kč. Pro více 

fotek nebo informací mě kontaktujte: 

tel.: 777 066 804, email: 111.11@seznam.cz

�       Prodám digitální kompaktní fotoaparát 

Panasonic DMC-FX35E-N zlatý s příslušen-

stvím. Cena 900,-kč. Pro více fotek nebo 

informací mě kontaktujte: tel.: 777 066 804, 

email: 111.11@seznam.cz

�       Prodám dětské kolo pro dítě 2 - 5 let černé 

barvy. Pro kluky a holky. Cena 800 Kč. Pro více 

fotek nebo informací mě kontaktujte: 

tel.: 777 066 804, email: 111.11@seznam.cz

�       Hledám k pronájmu menší byt v Hustope-

čích. Nabídněte tel.: 607 836 729

Město Hustopeče hledá novou

REDAKTORKU
více informací: Jana Hrádková, vedoucí Marketingu a kultury, 

tel.: 728 508 111, hradkova@hustopece.cz
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

13.10.2018 Vojtěch Frank, Hustopeče

 Kateřina Samková, Hustopeče

Zpracovala:

 Bc. Dagmar Kočí, správní odbor – matrika

Sňatky Blahopřání
Maminko, jsi naše drahá.

K dětem a vnoučatům

upíná se všechna Tvoje snaha.

Jsi vždy obětavá, ochotná, milá.

Kde se bere ta ohromná síla?

No přece jedině v srdíčku,

to samozřejmě všichni víme,

abychom byli maminko jako Ty,

jen o tom sníme....

Dne 4. listopadu 2018 oslavila 80 let naše 

maminka, babička, prababička, 

paní Marie Brenkusová z Hustopečí.

Přejeme Ti hlavně zdraví, štěstí a lásku. 

Tvůj manžel Štefan, synové Petr a Jaroslav 

s rodinami, vnoučata Nela, Eliška, Radek a Matěj.

SOUTĚŽ

Vyluštěte křížovku a správné znění tajenky po-

šlete na e-mail: tic@hustopece.cz

do pondělí 19. listopadu 2018. 

Na jednoho vylosovaného čekají dvě vstupen-

ky na adventní koncert dle vlastního výběru.

Nezapomeňte uvést telefonní číslo, abychom 

vás v případě výhry mohli kontaktovat. 

Luštěte a soutěžte o dva lístky na adventní koncerty

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Vzpomínky
Kdo v srdci žije - neumírá. 

Dne 14. listopadu 2018 vzpomeneme 49. smutné 

výročí, kdy nás navždy opustil náš tatínek 

a dědeček, pan Inocenc Hamerník z Hustopečí. 

S bolestí a láskou vzpomíná dcera Dana s rodinou.

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít, 

láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít. 

Dne 5. listopadu 2018 to bylo 8 let, kdy nás opustil 

pan Ing. Oldřich Nevrkla z Hustopečí. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za ruce, které 

nám tolik pomáhaly. Děkujeme za to, že jsi byl, za každý 

den, který jsi s námi žil.

Dne 13. listopadu 2018 uplyne třetí smutné výročí 

úmrtí pana Josefa Strouhala z Hustopečí. 

S láskou a velkou bolestí stále vzpomíná manželka a děti 

s rodinami.

Kdo tě znal, ten v dobrém vzpomene, kdo tě měl rád, 

nezapomene. 

Dne 14. listopadu 2018 uplyne 13 let od úmrtí 

našeho manžela, tatínka, dědečka, pradědečka,

pana Čestmíra Babáčka. 

Vzpomíná manželka, syn Milan s rodinou, syn Čestmír 

a dcera Dana s rodinou. 

Úsměv, láska, obětování, to byla maminka. Ten, kdo ji 

znal, v dobrém vzpomene, kdo ji měl rád, nezapomene. 

Dne 7. listopadu 2018 vzpomeneme nedožitých 

100 let od narození paní Marie Jílkové. 

S láskou a úctou vzpomínají dcery Marie, Zdena a syn 

Vladimír s rodinami. 

Dne 24. listopadu 2018 vzpomeneme 5. výročí, kdy 

nás opustil náš tatínek a dědeček pan Petr Malík.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Rodina Okrajkova.

Dne 20. listopadu 2018 uplyne rok kdy nás navždy 

opustil pan Jan Hübner.

Vzpomíná manželka a babička Mrázková. 

Tak, jak z Tvých očí, tatínku, zářila láska a dobrota,

tak nám budeš chybět do konce života.

Dne 6. listopadu 2018 vzpomeneme 

4. smutné výročí, kdy nás navždy opustil

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,

pan Petr Svrček z Hustopečí.

S bolestí a láskou vzpomínají manželka, 

dcery Zdenka a Renata s rodinami a syn Petr.

Ti, které jsme tolik milovali, neumírají, jen usínají, 

aby se mohli každé ráno znovu  probudit v našich 

vzpomínkách. 

Dne 1. listopadu 2018 jsme vzpomněli 4. výročí 

úmrtí pana Miloslava Dohnálka z Hustopečí. 

Za tichou vzpomínku všem, kdo jste ho znali a měli rádi, 

děkuje manželka Božena, syn Miloslav s rodinou a dcera 

Dagmar s rodinou. 

Jubilanti v měsíci září 2018
03.09.1930 Milan Springinsfeld

03.09.1935 Ludmila Fejerová

03.09.1938 Marie Sadílková

05.09.1931 Miroslav Jančařík

05.09.1938 Bronislava Kaňová

06.09.1936 Eva Chaloupková

13.09.1934 Stanislav Tomeš

11.09.1934 Jiřina Wetterová

13.09.1931 Josef Komárek

14.09.1938 Václav Kala

15.09.1938 Marie Hovězáková

17.09.1928 Věra Šebestová

17.09.1931 Libuše Omelková

17.09.1932 Karel Kosch 

17.09.1933 Božena Francová

19.09.1929 Marta Franková

20.09.1932 Václav Sadílek

20.09.1938 Anna Ivičičová

21.09.1936 Ludmila Třeštíková

23.09.1931 Milada Vedrová

23.09.1933 Jan Netopil

27.09.1936 Ladislava Štodrová

28.09.1933 Věra Moltašová

29.09.1924  Eliška Klobásová

Zpracovala: 

Simona Procházková, komise obřadů a slavností

Poděkování
Dne 12. října 2018 jsme se rozloučili 

s panem Jindřichem Povolným.

Děkujeme všem, kteří se s ním přišli rozloučit, 

za květinové dary a písemné projevy 

soustrasti.

Děkujeme pohřební službě Kabela za pomoc 

s vyřizováním pohřbu.

Dcery Jarmila a Marie s rodinami.



Adventn  pun ován
  �rozsvecení  váno níh  strom  

sobot   1. prosinc   2018
 Dukelsk  ná ., Hustope e, a áte  v   13.00  

13.00 Country kapela Sedlo

13.20 P edstavení sout žních tým

13.40 Country kapela Sedlo

14.15 Klaun Hubert – zábava pro d ti

15.10 Vystoupení d tí z HŠ Yamaha, 

 FS Krajcárek  a ZUŠ Hustope e

16.00 Vyhlášení výsledk  sout že

 o nejlepší pun

16.45 The Candies –  sbor co (se) baví

17.00 Rozsv cení váno ního stromu

· Vikingský pun

M žete se t šit na pun e t chto tým :  · Pun  sedlák  z Valkýry

· Pun  z ledového království

· Pun  Hustope ské chasy

· Pun  z Turhandlí

 Zdravý pun

Krmení zví átek

Jízda na ponících

Živý betlém (17.00)

Váno ní muzejní bazar  (10.00 - 16.00)

Prohlídka kostela sv. Václava a sv. Anežky eské (13.00 - 16.00)

Dílni ky pro d ti (13.00 - 16.00) jídelna kostela sv. Václava a sv. Anežky eské

Vernisáž výstavy Fotoklubu Hustope e, M stské muzeum a galerie (16.00)
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19. 12. 2018 • 19.30 • Hustopeče
Společenský dům • Herbenova ul.
Vstupné: I. pořadí – 350 Kč, II. pořadí – 320 Kč
Předprodej: TIC Hustopeče (dům U Synků, tel. 519 412 909)
a Ticketstream.

One man show Boba Klepla 

pátek 7. prosince 2018 od 19.00
sál Společenského domu Hustopeče,

k tanci hraje SV Band

Vstupné: 100 Kč, studenti a důchodci 70 Kč
účastníci tanečního kurzu vstup zdarma

Marketing a kultura města Hustopeče
a Taneční škola Danza Brno Vás zve na 

Taneční
prodlouženou



Plnobarevný potisk ze všech stranVýsek přesně na míru lahvímProstor pro propagaci vašeho sklepa

Vinařská 2c, Hustopeče, mobil: 608 411 355
www.DigitalColor.cz

Výroba na nejmodernější UV tiskové technologii.

Návrh jde z počítače přímo na tiskárnu a výsekový stroj. 

Výroba je extrémně rychlá, krabička je hotová za pár minut. 

Neplatíte žádné výsekové šablony, kovolisty či tiskové štočky. 

Vaše balení bude nepřehlédnutelné a naprosto originální.

Zvládneme i tisk a výsek tvarových etiket od pár kusů.

Množství již od 10 ks, cena již od 20,- Kč bez DPH.
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