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Hledáme Galvanizéry do naší žárové zinkovny. 
HLEDÁME VÁS!

e-mail: marian.preiss@signumcz.com
tel: +420 724 039 380
www.signumcz.com

  Nástupní mzda: 160 Kč/hod 
   Nástupní mzda do odstředivé 

žárové zinkovny: 150 Kč/hod 
  Výkonnostní odměny
   Sazba práce přesčas 190 Kč/hod 
  (k tomu všechny další zákonné příplatky za 
práci přesčas) 

   Čtvrtletní odměny ve výši 30% 
měsíční mzdy

  Pět týdnů dovolené

Kdo jsme?
Jsme česká fi rma provozující největší síť žárových zinkoven v ČR a na Sloven-
sku. Vyrábíme také ocelové konstrukce pro významné stavby na celém světě! 
I vy se můžete stát součástí našeho týmu.

Proč je výhodné pracovat pro SIGNUM?
Chceme, aby u nás pracovali motivovaní a spokojení zaměstnanci. Chceme, 
aby se jim u nás líbilo a aby zůstávali co nejdéle. Proto nabízíme stabilní 
zaměstnání, dobré platy a férové pracovní podmínky. Na pozici galvanizéra 
dostanete nástupní mzdu 160 Kč/hod (nástupní mzda do odstředivé žárové 
zinkovny je 150 Kč/hod). Za přesčasy vám dáme 190 Kč/hod (+ další zákonné 
příplatky), k tomu garantovanou čtvrtletní odměnu ve výši 30% měsíčního 
platu a další výkonnostní a věrnostní odměny. Vaše mzda se bude s odpra-
covanými lety pravidelně zvyšovat. A protože víme, že také odpočinek je 
důležitý, dostanete 5 týdnů dovolené za rok.
Šikovné spolupracovníky hledáme i na další pozice. Na www.signumcz.com si 
prohlédněte naši nabídku práce a ozvěte se nám.

GALVANIZÉR V ŽÁROVÉ ZINKOVNĚ 
V HUSTOPEČÍCH

NÁSTUPNÍ PLAT 160 KČ/HOD 
+ VÝKONNOSTNÍ ODMĚNY

Nabízíme:

Signum spol. s r.o. 
Nádražní 41, 693 01 
Hustopeče u Brna

Požadujeme: 

Práce ve 3 směnném provozu
Pracovitost a sílu

HLEDÁME
POSILY

DO NOVÉHO AUTOSALONU
V MODŘICÍCH U BRNA

Na pozice: automechanik,autolakýrník, 
autoelektrikář, autokarosář

Více na www.renault-brno.cz
v sekci Volná místa KONCESIONÁŘ VOZŮ RENAULT A DACIA
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Vážení spoluobčané,
leden nám přinesl sníh i tolik potřebnou vláhu. 

Obrovský defi cit spodních vod se sice jen tak nesrovná, 

nicméně pomalé tání sněhu je to, co zemědělská 

půda nejvíc potřebuje. Začalo období bálů a plesů, 

v  knihovně i v  muzeu se konaly pravidelné výstavy 

a podvacáté jsme hostili české i světové atlety na 

mezinárodním výškařském mítinku Hustopečské 

skákání. Úspěšná byla Tříkrálová sbírka. Tentokrát 

jsme byli štědří. Koledníci v  Hustopečích vybrali 

rekordní částku, přes 130 tisíc korun. 

Ve městě pokračovaly práce na stavbách, kde se 

dalo pracovat uvnitř. Na Pavučině probíhají práce 

podle plánu, stejně tak v  kině a na ZŠ Komenského. 

Zastavily se práce na budování parkovacích zálivů 

v ulici Šafaříkova. Jakmile to počasí dovolí, dělníci 

práce obnoví. Na Formance byla ukončena první 

etapa rekonstrukce sociálních zařízení a nyní práce 

pokračují ve druhé části budovy. O jednodenních 

pololetních prázdninách jsme slavnostně otevřeli 

zrekonstruovaný krytý bazén. Investice za téměř 

15 milionů korun přinesla nové zázemí od automatických vstupních dveří, přes nové šatny, sociálky, ohřívárny 

až po moderní vybavení, a to vše ve veselých barvách. Na investici získalo město dotaci 6,8 milionů korun 

z  ministerstva školství. Nyní připravujeme další projekt, který řeší samotné bazény – jak velký, tak malý – 

dětský.

V  době vegetačního klidu také probíhá plánované kácení a prořezy stromů. Velké emoce vzbudilo 

u některých občanů avizované řešení dopravy a parkování v části města. Obce mají povinnost zajistit na svém 

území bezpečnost a průjezdnost dopravních prostředků včetně vozidel integrovaného záchranného systému 

(hasiči, policie, záchranka). Město má k dispozici Generel dopravy, který na základě dlouhodobého sledování 

a sbírání dat, dává návody a doporučení, jak postupovat v otázce dopravy. Po otevření odstavných parkovišť 

v ulicích Nádražní, Vinařská a Bratislavská (cca 120 míst) jsme přistoupili k řešení nepřípustného parkování 

v ulicích Stodolní, Na Sídlišti a Sv. Čecha. Připravujeme, ve spolupráci s dopravní policií, další lokality, chystáme 

náhradní možnosti parkování, připravujeme a projektujeme další parkoviště.

V roce 2013 se konalo první kolo elektronické aukce na plyn a elektřinu pro domácnosti, které zaštítilo město. 

Dnes je v Hustopečích 305 domácností, které uzavřely smlouvy na tyto komodity přes společnost Terra Group. 

V únoru a březnu se bude konat již čtvrté kolo projektu, tentokrát pod názvem Šetříme občanům. Na radnici 

se můžete přijít poradit osobně dvakrát, a to vždy ve středu 20. února a 20. března. Hustopeče má na starost 

paní Drahomíra Škůrková se dvěma kolegy. Píši to tak podrobně proto, že se občas objeví obchodníci s energiemi 

a tvrdí, že o nich vedení města ví, což nebývá pravdou. 

Vážení občané, 
dny se prodlužují, zima ale nekončí. Kdo má rád teplo, jako já, musí si ještě počkat. Děti a studenty čekají 

jarní prázdniny. Zvu je tedy do krytého bazénu, který získal důstojné a krásné zázemí. Brzy se začnou měnit 

v budově zastaralé technologie (kotelna) a věřím, že budeme úspěšní i při získání dotace pro bazénové vany. 

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 8. ledna na 5. schůzi 

Rady města Hustopeče.

Město prověří možnost vzniku parkoviště za 

hřbitovem

Za hřbitovem v  lokalitě Starý vrch (v blíz-

kosti vinařství Starý vrch) je nevyužívaná zele-

ná plocha, kterou turisté často používají 

k parkování automobilů před výšlapem do 

mandloňových sadů. Pozemky patří městu, 

státu a soukromému vlastníkovi. Analýza 

stávajícího stavu územní studie S10 vyčlenila 

tuto zemědělskou půdu na parkování. „Vítá-

me to, protože místo se k  parkování stejně 

používá. Může sloužit návštěvníkům hřbitova, 

krematoria i sadů. Proto město prověří, zda 

je možné lokalitu ve změně územního plánu 

změnit na plochu určenou k parkování,“ uvedla 

starostka Hana Potměšilová. Poté má vedení 

města v plánu jednat se Státním pozemkovým 

úřadem o bezúplatném převodu pozemků. 

Radní schválili cenu jednorázového 

pronájmu pro restauraci Spolák 

Pronájem sálu společenského domu je 

v režii organizační složky Marketing a kultura 

města Hustopeče. V  poslední době přichází 

podněty od více subjektů také na pronájem 

přilehlé restaurace Spolák, která je z  provo-

zu společenského domu vyčleněna. „Tento 

zájem byl impulsem, abychom vytvořili ceník. 

Schválili jsme jednorázový pronájem za částku 

3000 korun v topné sezóně, letní sezónu bude-

me ještě řešit,“ vysvětlil místostarosta Bořivoj 

Švásta. 

Výměnu technologie vytápění krytého 

bazénu zajistí metoda EPC 

Krytý bazén získá díky úspěšné žádos-

ti o dotaci kompletně nové zázemí, které 

významně zvýší pohodlí všech návštěvníků. 

V roce 2019 slaví bazén devětadvacet let provo-

zu a kotelna volá po nových technologických 

možnostech vytápění. „Odhadovaná částka 

na výměnu technologie kotelny je minimálně 

4,5 milionu korun, proto jsme řešili několik 

možností. Zvolili jsme metodu EPC (Energy 

Performance Contracting), která řeší splá-

cení investice do nové technologie formou 

dosažených úspor na spotřebovaných ener-

giích. Garantem dosažených úspor energií je 

zpracovatel projektu, z  čehož vyplývá, že při 

nedosažení plánovaných úspor hradí splátku 

dodavatel technologie. Nyní zaplatíme vypra-

cování projektu, na který taktéž požádáme 

o dotaci, a o zbytek se postará vybraný doda-

vatel,“ představila Potměšilová zvolenou vari-

antu.

-ves-

Článek zveřejněn 10. 1. 2019 na webu města.

Radní se sešli v  úterý 22. ledna na 6. schůzi 

Rady města Hustopeče.

Modernizace Společenského domu 

Hustopeče postupuje do další fáze

Od loňského roku má vedení města k dispo-

zici architektonickou studii na modernizaci 

Společenského domu Hustopeče a celého 

přilehlého areálu. Studie představila ambi-

ciózní plán, který klade důraz, jak na samot-

ný dům, tak i jeho zahradu. V sále se změní 

pódium, zázemí pro účinkující se přesune 

do podzemních prostor a foyer se protáhne 

do zadního traktu budovy. „Město podniklo 

řadu kroků, aby se stalo vlastníkem pozem-

ků za společenským domem. Můžeme zde 

nyní nechat zbudovat letní areál s venkovním 

posezením, pódiem, zázemím i tanečním 

parketem,“ nastínila budoucí využití starostka 

Hana Potměšilová. Plánovaný provoz objektu 

zachová funkci společenského domu, restau-

race a klubu pro mládež. „Modernizace bude 

fi nančně nákladná. Počítáme s  tím, že bude 

probíhat po etapách. Projekt získal podporu 

na zastupitelstvu města, proto nyní vyhlašuje-

me veřejnou zakázku na zpracování projekto-

vé dokumentace,“ vysvětlila Potměšilová. 

MŠ Pastelka bude mít do podzimu 

kompletně zrekonstruovanou budovu

Druhá etapa rekonstrukce budovy mateř-

ské školy Pastelka byla dokončena v roce 2016, 

kdy se opravily dvě třídy. V  roce 2018 mělo 

dojít k  posledním stavebním úpravám objek-

tu, které se týkaly hospodářské budovy. „Třetí 

etapu jsme museli přeložit na letošní rok, 

protože se nám v  daném termínu nepodařilo 

najít vhodnou fi rmu. Počítáme s tím, že letos 

se vše podaří a na začátku září bude hotovo,“ 

uvedl místostarosta Bořivoj Švásta. 

Záměr pronájmu nebytových prostor

Radní schválili záměr pronájmu nebytových 

prostor v  budově nově zrekonstruovaného 

Kina za účelem provozování baru s  kavárnou. 

Více informací zjistíte na úřední desce.  

Dotace může podpořit rekonstrukci povrchu 

hřiště pod nafukovací halou

Hřiště u Základní školy Komenského má 

nad sebou od roku 2016 nafukovací halu, 

kterou využívá škola, sportovní oddíly i širo-

ká veřejnost. „Povrch hřiště je v provozu 15 let 

a nyní se nabízí možnost žádat o dotaci na jeho 

opravu v  rámci výzvy ministerstva pro místní 

rozvoj,“ řekla Potměšilová. Z toho důvodu rada 

schválila zadání projektové dokumentace. 

Stávající kamínky na některých hřištích 

nahradí pryžové desky 

Na hřišti U Větrolamu a Lipová jsou dopa-

dové plochy tvořené z  drobných kamínků. Na 

podněty mnoha občanů je nahradí pryžo-

vé desky. „Slibujeme si od toho bezpečnější 

prostředí pro děti i lepší údržbu hřiště. Vybraná 

fi rma provede výměnu na jaře,“ shrnul Švásta. 

Městské služby získají novou techniku

Vozový park Městských služeb Hustopeče 

se rozšíří o nové víceúčelové vozidlo vhod-

né zejména k  údržbě měst a obcí v  letním 

i zimním období. K  technice také přibyde 

přívěsná pracovní plošina s nenáročnou údrž-

bou i obsluhou.                                                              -ves-
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Vizualizace nového Společenského domu Hustopeče. Hřiště pod nafukovací halou je v provozu už patnáct let.
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Na novou budovu Centra volného času 

Pavučina se těší nejen návštěvníci krouž-

ků zájmového vzdělávání, ale i jejich rodiče. 

Dvoupodlažní objekt je navržený na míru pro 

všechny druhy aktivit. Stavba byla zahájena na 

podzim roku 2017. O rok později bylo město 

nuceno vypovědět smlouvu se zhotovitelem 

a stálo před otázkou, jak dál postupovat. Ihned 

se navíc muselo řešit dokončení zelené střechy, 

osazení oken i vybudování odtoku dešťové 

vody. Vedení města následně v  jednacím říze-

ním oslovilo fi rmy a vybralo nejvhodnějšího 

uchazeče na dokončení stavby. „Tlačil nás čas, 

protože se blížila zima a bylo nutné objekt 

zabezpečit. Přímo jsme oslovili tří místní fi rmy, 

o kterých víme, že jsou spolehlivé. Vybrali jsme 

nejvhodnější nabídku a nic nebrání tomu, aby 

byla Pavučina zdárně dokončena,“ vzpomíná 

starostka Hana Potměšilová. 

Nová fi rma nastoupila v lednu tohoto roku 

a začala se postupně věnovat vnitřním pracím. 

„V současné době provádíme dokončení omítek 

a začínáme obkládat veškerá sociální zařízení 

a technické místnosti. Máme vylité podlahy 

a připravujeme se na instalaci topení,“ vyjme-

noval činnosti majitel stavební fi rmy Josef 

Strouhal. 

Nový harmonogram prací počítá s  termí-

nem dokončení během šesti měsíců. „Samo-

zřejmě bude záležet na tom, jaký bude vliv 

počasí na venkovní práce. Objekt čeká zate-

plení a fasáda. Musí se také upravit jeho okolí,“ 

uvedla Potměšilová. „Věříme tomu, že bude 

hotovo do konce června 2019, tak jak máme 

stanoveno ve smlouvě o dílo,“ dodal Krušina. 

Vybrání nové fi rmy, která stavbu dovede 

do cíle, zvýšilo cenu celého projektu. Koneč-

né navýšení se dá v  této fázi pouze odhad-

nout. „Uzavíráme fakturaci i soupis prací 

provedených původní fi rmou. Odhad je nyní 3 

– 3,5 milionu korun bez DPH,“ řekl Krušina. 

Zatímco fi rma pracuje na dokončení budo-

vy, zaměstnanci Centra volného času Pavučina 

společně s  architektkou řeší poslední úpravy 

návrhu interiéru. Příznivci Pavučiny se také 

mohou těšit na nové logo, jehož vzhled se 

odrazí i v  samotném prostředí budovy. „Chce-

me tu vytvořit pohodovou a příjemnou atmo-

sféru. Počítáme s  tím, že hlavně exteriéry 

budou vznikat postupně za součinnosti veřej-

nosti, dobrovolníků a nás samotných. Těšíme 

se na to,“ prozradil ředitel CVČ Pavučina Petr 

Fridrich. 

V pátek 1. února odstartovalo elektronické 

přihlašování na příměstské i pobytové tábo-

ry. Pro letošní rok se stále počítá s  užíváním 

náhradních prostor jako je M-klub, knihov-

na apod. Táborníci se také opět vydají do 

Rajnochovic. „Pokud by byla už k  dispozici 

Pavučina, tak přesuneme tábory na ni, ale 

nechceme předbíhat,“ uzavřel Fridrich

-ves-

Článek zveřejněn 23. 1. 2019 na webu města.

Uvnitř budovy Pavučiny vládne čilý pracovní ruch

Rekonstrukce zázemí míří ke svému konci.

Většina prací na stavbě probíhá v interiéru.
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Od srpna loňského roku vládne stavební 

ruch v  zázemí krytého bazénu. Jeho cílem 

je modernizace vestibulu, šaten, ohříváren 

a sociálek. Náklady se pohybují okolo 15 mili-

onů korun, část peněz jde z  rozpočtu města 

a zbytek pokryje dotace z ministerstva školství. 

Od listopadu je ovšem rušno i v  okolí areálu 

krytého bazénu a koupaliště, protože se opra-

vuje kanalizace. „Uprostřed sezóny koupaliště 

jsme se bohužel museli potýkat s tím, že kana-

lizace dosloužila. Stáli jsme před otázkou, zda 

koupaliště zavřít nebo dočasně použít mobilní 

toalety. Druhá varianta se nakonec podařila,“ 

vzpomínal místostarosta Bořivoj Švásta.

Poté bylo nutné kompletně vyprojekto-

vat přeložku kanalizace a vybrat zhotovitele. 

Plánované dokončení jde ruku v  ruce s  rekon-

strukcí zázemí krytého bazénu, kde se již 

vše blíží ke zdárnému konci. Malý bazén se 

nyní uklízí a nastoupí instalační práce, kdy se 

budou montovat umyvadla, toalety a vybavení. 

„Pozvolna se přesuneme na velký krytý bazén. 

Myslím si, že se nám podařilo splnit to, co 

jsme slibovali. Zázemí bude vybaveno moder-

ní technologií, hlavně bude světlé a barevné,“ 

řekl ředitel bazénu Aleš Proschek. 

Po otevření krytého bazénu se neplánují 

žádné větší provozní změny. „Provozní doba, 

vstupné do bazénu i další služby zůstanou 

stejné. Změnu cenové tvorby vůči investicím 

plánujeme až od září,“ uvedl Proschek. 

-ves-

Článek zveřejněn 10. 1. 2019 na webu města.

Kromě zázemí se bazén dočká i nové kanalizace

Fo
to

: N
in

a 
V

es
el

á



HUSTOPEČSKÉ LISTY    2 | 19STR 4

Obyvatelé, objekty a ulice

Město Hustopeče mělo k  31. prosin-

ci 2018 celkem 5  872 obyvatel. Z  toho dětí 

a mládeže do 18 let 1079. V roce 2018 se naro-

dilo 61 dětí, přistěhovalo se 148 a odstěhova-

lo 140 občanů.  Zemřelo celkem 44 občanů.  

Průměrný věk občanů Hustopečí je 42 let. 

Občanů starších 80 let je v  Hustopečích 239, 

z toho starších 90 let 41.

Město Hustopeče má v  současné době 

69 ulic, které jsou rozděleny do pěti voleb-

ních okrsků. Mezi nejobydlenější patří ulice 

U Větrolamu, Svat. Čecha, Gen. Peřiny a Masa-

rykovo nám.  

V  Hustopečích se nachází celkem 

1337 objektů s číslem popisným a 571 s číslem 

evidenčním. Obydlených objektů je 1131.

Uzavření manželství

Před Městským úřadem Hustopeče bylo 

v roce 2018 uzavřeno 79 manželství a před orgá-

nem církve 14 manželství. Tato manželství byla 

uzavřena v  matričním obvodu Hustopeče, do 

kterého náleží obce Horní Bojanovice, Husto-

peče, Kurdějov, Starovice, Starovičky a Šakvice.

Manželství jsou uzavírána  zejména 

v obřadní síni, ale také na jiném vhodném 

místě. K  nejčastěji voleným patří parčík 

v Kurdějově, vinařství a vinice ve městě Husto-

peče a myslivna Šakvice. Mezi nejoblíbenější 

kalendářní měsíce pro uzavření manželství 

mezi snoubenci patří červenec, srpen a září.

Průměrný věk snoubenců, kteří u nás 

uzavřeli manželství v  roce 2018, je u mužů 

36 let a u žen 33 let.

Jako dárek snoubenci dostávají blahopřání 

a pero, kterým podepisují protokol o uzavření 

manželství.

Za správní odbor MěÚ Hustopeče: 
matrika a ohlašovna

Hustopeče v číslech za rok 2018

Senioři spolu strávili příjemné adventní odpoledne.

Fo
to

: N
in

a 
V

es
el

á

Potřeba vypracovat Generel dopravy, 

koncepci dopravní infrastruktury ve městě, 

zazněla už v roce 2016. Dokument budoucího 

rozvoje dopravy je důležitý pro správné inves-

tování a pomáhá předejít řadě problémů. Od 

loňského roku ho má vedení města k dispozici 

a na jeho základě řeší například změnu obytné 

zóny na „zónu 30“ a také přetíženost komuni-

kací. „Jednou s možností, kterou nám Generel 

dopravy doporučil, bylo masivní budování 

záchytných a ostatních parkovišť kolem byto-

vých domů,“ prozradil Robert Novák z krizové-

ho řízení. 

Záchytná parkoviště v  okolí vlakového 

a autobusového nádraží nabídla řidičům 

více než 100 nových míst. Plně v provozu jsou 

od prosince 2018. „Město se snaží, podle mě 

nadčasově, situaci řešit tím, že se tam, kde 

jsou opravené ulice, buduje parkovací místa 

a předchází problémům,“ uvedl místostarosta 

Bořivoj Švásta.

Mezi nejpřetíženější komunikace patří 

ulice Svatopluka Čecha, Stodolní, Na Sídliš-

ti, Tábory nebo Žižkova. Standardem dneš-

ní doby je to, že v  rodině jsou nejméně dvě 

auta a silnice na tento stav nejsou připraveny. 

Alternativou mohou být záchytná parkoviště. 

„Chápu, že spousta občanů řekne, že je to pro 

ně daleko. Ale není to daleko, maximálně ve 

vzdálenosti 300 - 400 metrů. Bohužel v těchto 

ulicích nejsou prostorové možnosti, kde by se 

takové množství parkovacích míst dalo vybu-

dovat,“ řekl Novák. 

Ve výše zmíněných ulicích dochází často 

k porušování zákona, protože řidiči nedodržují 

pravidla silničního provozu. „Pokud zastavím, 

musí zůstat alespoň tři metry široký jízdní 

pruh pro oba směry. Pokud zůstanu stát, tak 

musí zůstat dva jízdní pruhy, každý široký tři 

metry,“ vysvětlil základní pravidlo Novák. 

Což je v  řadě ulic nemožné. Ve chvíli, kdy 

se dobudovalo parkoviště u nádraží, byli 

řidiči parkující v  problematických lokalitách 

informováni o tom, že se dopouští protipráv-

ního jednání. „Někteří to pochopili, někteří 

nám dokonce i poděkovali a někteří porušo-

vali zákon dál. Proto musela Městská policie 

Hustopeče přistoupit k  radikálnímu řešení 

a neukázněné řidiče pokutovat,“ shrnul Novák. 

Nová parkovací místa se v  Hustopečích 

téměř neustále budují. Nyní je stavební ruch 

v  ulici Šafaříkova. „Chystáme projektovou 

dokumentaci pro ulici Svatopluka Čecha, zde 

se podaří vybudovat kolem osmi míst. Také 

máme vyprojektovaná parkovací místa kolem 

bytovek Svatopluka Čecha 1 a 3. Tam má vznik-

nout během letošního roku asi 18 parkovacích 

míst,“ prozradil Švásta. Vedení města plánuje 

dořešit parkování v  ulici Alšova, kde se nyní 

čeká na výměnu potrubí. Na nová parkovací 

stání se mohou těšit také řidiči v ulici Údolní. 

-ves-

Článek zveřejněn 17. 1. 2019 na webu města.

Záchytná parkoviště jsou alternativou pro přecpané ulice 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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V termínu od 17. do 20. ledna ožilo brněn-

ské výstaviště dvěma veletrhy zaměřenými 

na cestování. Veletrh GO prezentoval průmysl 

cestovního ruchu a REGIONTOUR ukázal turi-

stické možnosti v regionech. Město Hustopeče 

se opět představilo všem zájemcům o pozná-

vání nových míst. Martina Radkovičová, prak-

tikantka Turistického informačního centra 

Hustopeče a studentka oboru cestovní ruch, 

měla na pódium krátkou prezentaci na téma 

Hustopeče – město mandloní a vína. Vykláda-

la o oblíbených událostech ve městě a místech, 

jako jsou například rozhledna v  mandloňo-

vém sadu, naučná stezka T. G. Masaryka nebo 

Křížový vrch. Kdo navštívil informační stánek 

města, určitě neodešel s prázdnou. Mezi řadou 

propagačních materiálů byly i pohlednice 

nebo kapesní kalendáře. 

-ves-

Článek zveřejněn 21. 1. 2019 na webu města.

Hustopeče představily své možnosti na cestovním veletrhu
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Stánek města byl součástí veletrhu Regiontour.

Město Hustopeče není jenom městem 

mandloní a vína, ale také městem, kde se daří 

podporovat, formovat a rozvíjet výjimečné 

sportovní talenty. Téměř šestitisícové město 

na svou velikost disponuje řadou sportovišť. 

V  těsné blízkosti leží sportovní hala, fotbalo-

vý stadion, hokejbalové hřiště, tenisové kurty, 

krytý bazén a letní koupaliště. Od roku 2016 je 

v  provozu nafukovací sportovní hala a školy 

mají vlastní tělocvičny. Snoubení ideálních 

podmínek pro trénování s nadšením místních 

sportovců má za následek řadu významných 

úspěchů v krajských, republikových i meziná-

rodních soutěžích. Mnoho klubů a družstev 

město podporuje pomocí dotací nebo jinou 

vzájemnou spoluprací. Podívejte se na malý 

výběr toho nejzajímavějšího, co se na poli 

sportu v Hustopečích děje. 

HÁZENÁ 

Házenkářský klub Legata Hustopeče vloni 

slavil 55 let házené ve městě. Nejsilnějším 

momentem v  historii klubu byla výhra první 

ligy a postup do extraligy, což se Legatě poved-

lo dvakrát. Poslední dvě sezóny patří po letech 

mezi nejlepší. Muži z Legaty Hustopeče kralují 

prvoligové soutěži a žáci hrají Turnaje žákov-

ské ligy. 

STOLNÍ TENIS

Stolní tenisté TJ Agrotec Hustopeče zahá-

jili druhou sezónu v  první lize (2. nejvyšší 

soutěž). V prvním roce si splnili svůj cíl udržet 

se v soutěži a snaží se o to i letos. Navíc se stol-

ní tenisté pustili do obnovy dorostu. Kroužek 

bude trénovat František Hanák. 

FUTSAL

Futsal, halová obdoba fotbalu, se v  Husto-

pečích také těší oblibě. Futsalový A tým 

postoupil do divize (3. nejvyšší soutěž), B tým 

skóruje v krajské soutěži a děti hrají turnajo-

vým způsobem mládežnickou futsalovou ligu. 

FOTBAL

FC Hustopeče (celým názvem Football Club 

Hustopeče) byl založený v roce 1922 a od sezóny 

2013/14 hrají muži Okresní přebor Břeclavska 

(8. nejvyšší soutěž). Klub je úspěšný v  náboru 

mladých talentů - dorost, žáci i přípravka si 

velmi dobře vedou v krajské soutěži.   

KARATE

Uplynulo více než třicet let, kdy japon-

ské bojové umění zakotvilo v  Hustopečích, 

a chlapci a dívky mají příležitost naučit se 

tradiční karate Goyu-ryu, a to dokonce ve dvou 

kroužcích. Největší úspěchy patří Vojtěchu 

Šubrtovi a Vojtěchu Sůkalovi, kteří z Mistrov-

ství světa 2017 v Bulharsku přivezli tři medaile. 

Vojtěch Sůkal také obsadil dvě první příčky na 

Mistrovství Evropy 2018. 

ATLETIKA

Evropské hry dětí a mládeže, Mistrovství 

Moravy a Slezska, Mistrovství České republiky 

v hale i venku a nespočet závodů na okresní či 

krajské úrovni. Atleti z SK Atletika Hustope-

če mají skvělé výsledky napříč disciplínami, 

přestože tradičně silní jsou ve skoku vysokém. 

Sedm trenérů se stará o 90 svěřenců, kteří 

trénují v Hustopečích i na oválu v Břeclavi. 

CYKLISTIKA

Zvlněné kopce plné vinohradů a ovocných 

sadů Hustopečska jsou protkány cyklostez-

kami a cyklotrasami. Přímo z  Hustopečí star-

tuje cyklistické putování Krajem André,  nebo 

závodní seriál Kolo pro život. V  roce 

2018 městem projížděl i peloton v čele s Jose-

fem Zimovčákem v  rámci projektu Na kole 

dětem zaměřeném na podporu onkologicky 

nemocných dětí.

PLAVÁNÍ

Plavecký klub Hustopeče má základnu 

v krytém bazénu a zabývá se závodní činností 

a plaveckou výchovou dětí.  Už 25 let pořádá 

závod Hustopečský džbánek, ze kterého si 

v loňském roce hustopečští plavci odnesli přes 

40 medailí. 

Výčet sportovních úspěchů místních dětí 

i dospělých by mohl pokračovat. Připomeňme 

alespoň mladého studenta Patrika Eliáše, který 

dokončil nejdelší běžkařský maraton Vasův 

běh, úspěšného bodybuildera Lukáše Troubi-

la, sportovního střelce Radka Kozáka apod. Už 

věříte, že tady rostou sportovní talenty?

-ves- 

V Hustopečích rostou mandloně i sportovní talenty
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Tak už máme spočítáno. Letošní deva-

tenáctý ročník Tříkrálové sbírky je u konce. 

Bohu díky! Nejen v Hustopečích, ale i v ostat-

ních obcích a městech, je již sečteno. Do této 

tradiční celorepublikové kampaně se zapojuje 

každoročně přes 1800 dobrovolníků z  břec-

lavského okresu. Tříkráloví koledníci od 1. do 

14. ledna vyrážejí do ulic, navštěvují naše 

domovy, předávají radostnou zvěst o naro-

zení Ježíška, obdarují tříkrálovým cukříkem 

a prosí o fi nanční příspěvek pro potřebné. Ani 

v  Hustopečích tomu letos nebylo jinak. Malí 

i velcí koledníci s  25 pokladničkami zapečetě-

nými  městským úřadem se objevili v  ulicích. 

Počasí bylo oproti loňskému ročníku velmi stří-

davé, sněžení se za chvíli změnilo v déšť, takže 

všichni přišli domů celí promočení.

Koledníci nejen čekají, že dostanou dar, 

ale zároveň sami obdarovávají svým zpěvem, 

úsměvem, ochotou obětovat svůj volný čas pro 

dobrou věc. Od dárců získávají peněžní dary 

do tříkrálových kasiček pro Charitu a mnohdy i 

“něco dobrého na zub” pro ně samotné. Spoko-

jení pak bývají dárci, koledníčci a následně i ti, 

kterým fi nance pomohou řešit jejich tíživou 

situaci.  Je pravda, že ne všechny dveře jsou 

pro koledníky otevřeny, a není samozřejmostí, 

že by všechny domácnosti pochopily přínosy 

Tříkrálové sbírky.

Letos se vykoledovalo v Hustopečích neuvě-

řitelných 132 577 Kč.

Výtěžek Tříkrálové sbírky roku 2018 pomo-

hl již v  mnoha projektech břeclavské Charity. 

Mezi nejdůležitější projekty podpory patřil 

mobilní hospic svatého Martina, domov svaté 

Agáty pro matky s  dětmi bez přístřeší a nový 

projekt, který se rozjíždí již druhým rokem, je 

podpora tzv. Charitní záchranné sítě, která je 

zacílena na osoby v akutní nouzi, vypadávající 

ze systému pomoci a podpory místních institu-

cí a služeb. 

Jsem nesmírně ráda, že se pořád najdou 

lidé, kteří si cení tradic a  mají otevřená srdce 

pomoci druhým. Tříkrálová sbírka je sice 

u konce, dobrý pocit však přetrvává ještě dlou-

ho po rozpečetění poslední pokladničky.

Jménem Oblastní charity Břeclav děku-

ji všem, kteří přispěli k  charitnímu dílu, ať 

samotným koledováním, organizováním či 

přispěním do pokladničky. 

Upřímně děkujeme, bez Vás by to nešlo!

Jana Studýnková, 
koordinátorka tříkrálové sbírky OCH Břeclav

Rekordní výtěžek Tříkrálové sbírky

Třídění odpadů nám jde v  Hustopečích od 

ruky. Svědčí o tom skvělé 7. místo v soutěži obcí 

a měst nazvané My třídíme nejlépe, kterou 

každoročně vyhlašuje společnost EKO-KOM 

pod záštitou Jihomoravského kraje. Do soutě-

že je zapojeno 665 obcí a měst Jihomoravské-

ho kraje. Hustopeče patří do kategorie sídel od 

2.001-10.000 obyvatel, kde je dalších 75 soutě-

žících. Hodnotí se především množství vytří-

děných odpadů na jednoho obyvatele a počet 

sbíraných komodit. Hodnocena je také husto-

ta sběrné sítě nebo sběr nápojových kartonů či 

kovových odpadů. 

„Krásné sedmé místo je podle mého názo-

ru zásluhou především obyvatel samotných, 

kteří ve třídění vidí smysl. Snad jen s výjimkou 

plastů, kde jde odbyt některých druhů plastů 

jen ztěžka, všechny jiné odpady jsou po vytří-

dění také recyklovány a využity,“ konstatoval 

Ivan Chrastina z  Městských služeb Hustope-

če. „V  roce 2014 domácnosti vytřídily 89 tun 

papíru, v  roce 2018 už to bylo 143 tun papíru, 

65 tun skla z roku 2014 jsme v roce 2018 překo-

nali a vytřídili 110 tun. Množství 49 tun plastů 

z  roku 2014 se krčí vedle 79 tun plastů posbí-

raných v roce 2018. Jinými čísly vyjádřeno, jde 

o nárůst množství vytříděného papíru o 60 %, 

plastů o 61 % a skla dokonce o 69 %. To je podle 

mého názoru výborná zpráva,“ doplnil Ondřej 

Němeček z odboru životního prostředí.

Není bez zajímavosti, že jsme dokázali 

předčit i obce a města, kde jsou zavedeny sofi s-

tikované, drahé a komplikované motivační 

systémy svozu, třídění a vážení odpadů anebo 

obce, kde mají popelnice na separovaný 

odpad v každém domě. Z toho usuzujeme, že 

na prvním místě musí být vůle a podmínky 

k třídění odpadů v domácnosti, teprve potom 

je třídění ovlivněno dostupností a kvalitou 

veřejné sběrné sítě a třeba ekonomickými 

faktory (vytřídím si slevu). 

„V  soutěži každoročně dosahujeme sluš-

ných umístění, vždy v první třetině výsledkové 

listiny, spíš ještě lépe. Separovaný pytlový sběr 

se lidem za hodnou řádku let vžil. Výsledek 

je určitě z  části dán také rozšířením užiteč-

ných tašek na tříděný odpad a zahuštěním 

veřejných stání s  kontejnery, hlavně v  lokalitě 

s  bytovou zástavbou. Ale hlavní zásluhu na 

tomto pěkném úspěchu mají bezesporu všich-

ni uvědomělí obyvatelé. Děkujeme vám, že 

třídíte odpad!“ uzavřel místostarosta Bořivoj 

Švásta.

Ondřej Němeček, MěÚ Hustopeče, OŽP

Třídíme na výbornou!

Desítky koledníků vyrazily na Tříkrálovou koledu.
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Důležitou roli na kulturním poli hraje 

v  Hustopečích městská knihovna. Počet 

registrovaných čtenářů se v  loňském roce 

vyšplhal na rekordních 1111. Lze to možná 

přisuzovat i faktu, že knihy jsou čím dál dražší, 

místo v  domácích knihovničkách je omezené 

a naše knihovna má stále co nabídnout. Nákup 

knih se řídí především požadavky čtenářů.

Návštěvníci našeho kulturního stánku si 

již zvykli na pravidelné akce. Vestibul knihov-

ny poskytuje prostor amatérským umělcům 

z Hustopečí i okolí, mají tak možnost prezen-

tovat zde svou tvorbu. Zdařilé výstavy jsou 

důkazem toho, kolik je kolem nás šikovných 

lidí.

Pravidelné přednášky nabízí účastníkům 

rozšíření obzoru v různých oblastech: zeměpi-

su, historii, zdraví apod. Úspěch sklízí zejména 

přednášky cestopisné. V  loňském roce to byly 

např. přednáška manželů Márových o Japon-

sku či manželů Vackových o Madagaskaru.

Nedílnou součástí akcí připravovaných 

knihovnou jsou Literární kavárny. Loni zde 

hostovaly např. Petra Nachtmanová, Michaela 

Klevisová, romány pro ženy nám představila 

Jana Benková, o boji s  prodejem nelegálních 

léčiv povyprávěla Hana Hindráková, nechybě-

la ani naše hustopečská spisovatelka Daniela 

Mičanová, která nám představila svou novou 

knihu. Příjemné posezení s literárním hostem 

zpestřené kávičkou se zákuskem se těší velké 

oblibě.

V  březnu tradičně nechyběla burza Čtená-

ři čtenářům. Lidé zde mají možnost udat své 

nepotřebné knihy a sami si mohou vybrat 

z  bohaté nabídky mnohdy zajímavých titu-

lů. 

I děti si přišly v  loňském roce v  knihovně 

na své. Kromě pravidelných besed, na které se 

školou chodí v úterý, kdy je pro veřejnost zavře-

no, opět sbíraly perličky za přečtené knihy. 

Soutěž Lovci perel děti motivuje ke čtení. 

V červnu jsme pasovali 114 prvňáčků na rytíře 

Čtenářského řádu.

Pokračovali jsme také s Virtuální univerzi-

tou třetího věku (VU3V). Pro jarní semestr si 

studenti vybrali téma Lidské zdraví, pro zimní 

České dějiny a jejich souvislosti. V květnu se 

dvacítka studentů účastnila slavnostní promo-

ce v Praze na České zemědělské univerzitě. 

Oblibě se těší i trénování paměti, vloni 

proběhl kurz TP pokračovací a v rámci Národ-

ního týdne trénování paměti jsme pořádali 

Hrátky s pamětí. 

Novým počinem loňského roku je spolu-

práce s penzionem, kam knihovnice pravidelně 

jednou za 14 dnů dochází předčítat seniorům.

Zázemí v  budově knihovny mají i mamin-

ky s  dětmi, které sem rády chodí do herničky 

Mateřského centra Cipísek nebo na pravidelné 

čtvrteční aktivity.

Jak je vidět, z  nabídky Městské knihovny 

Hustopeče si může vybrat každý, myslíme na 

všechny věkové skupiny. Knihovna již dávno 

není jen místem půjčování knih, ale stala se 

komunitním centrem ve městě. Poděkování 

patří vedení města, které je naší činnosti příz-

nivě nakloněno jak po fi nanční, tak i kulturní 

stránce.

Přijďte si i vy vybrat z  naší bohaté nabíd-

ky, o které pravidelně informujeme na našem 

webu: ccv.volny-cas.cz.

Jitka Horáková a Jana Unverdorbenová, 
knihovnice

Co se v loňském roce povedlo v Městské knihovně Hustopeče?

Jak nás vidí dětští čtenáři.

Fo
to
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Pálavo nádherná je název knihy, která 

vyšla v  předvánočním čase, dnes již poza-

pomenuté autorky Marie Damborské, jež je 

svým životem a dílem bytostně spjatá s Břec-

lavskem. 

Narodila se v  Podivíně, učila ve Velkých 

Bílovicích a Dolních Dunajovicích a je pocho-

vaná v Pavlově. Naprostou většinu své literár-

ní tvorby čerpala z našeho kraje a vinařského 

prostředí. Publikace je sestavená z  povídko-

vého souboru Staří lidé, vzpomínek na pobyty 

včetně působení na Podkarpatské Ukrajině, 

ukázek korespondence i vzpomínek spiso-

vatelů, novinářů a žáků. Kniha má 200 stran 

a je bohatě ilustrovaná náměty z  našeho 

kraje malířkou Lidmilou Dohnalovou, také ji 

doprovází mnoho dokumentárních fotogra-

fi í.

Kniha uspokojí nejen ty, kteří znají dílo 

Marie Damborské, ale také milovníky dobré 

vesnické četby, laskavého humoru, vinné révy 

i trochy nostalgie. Zaujme ctitele Pálavských 

kopců a regionální literatury.

Jan Horák

Tip na knihu o našem regionu

Hustopečští občané můžou aktuálně získat 

zdarma štěpku. Jedná se o podrcené větve 

stromů, které lze využít například jako mulčo-

vací kůru okolo keřů. Pokud máte o štěpku 

zájem, stačí si ji vyzvednout během doby, kdy 

je sběrný dvůr otevřený.

-hrad-

Potřebujete štěpku? K dispozici je zdarma ve sběrném dvoře

Otevírací doba sběrného dvora:

Pondělí: 14.00 - 18.00 hodin

Středa: 8.00 - 12.00 hodin

Pátek:14.00 - 18.00 hodin

Sobota: 9.30 - 18.00 hodin
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Usnesení z 3. schůze RM Hustopeče 

konané 04.12.2018

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

rozpočtu MŠ Na Sídlišti o 38.000,- Kč pro rok 

2018. 

Usnesení č. 4/3/18: RM schválila vyhlášení ankety 

Sportovec roku 2018 města Hustopeče, 

včetně pravidel ankety. Pravidla jsou 

přílohou zápisu. Současně RM schvaluje 

fi nanční krytí akce ve výši 23.000 Kč. 

Usnesení č. 7/3/18: RM schválila smlouvu 

o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací s Českou telekomunikační 

infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, 

130 00 Praha 3, IČ: 04084063 na realizaci 

akce VPIC Hustopeče Masarykovo nám. 

- cyklost. za částku 587.281 Kč. Smlouva je 

přílohou zápisu.

Usnesení č. 8/3/18: RM schválila dohodu o převodu 

některých práv a povinností z rozhodnutí na 

umístění stavby s Českou telekomunikační 

infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, 

130 00 Praha3, IČ: 04084063 na akci VPIC 

Hustopeče Masarykovo nám. - cyklost. 

Smlouva je přílohou zápisu.

Usnesení č. 11/3/18: 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 místnosti v 1. nadzemním podlaží 

a místností ve 2. nadzemním podlaží. Záměr 

je vyhlášen za účelem poskytování zdravotní 

péče, příp. s ní souvisejících služeb. Nájemní 

smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 

s jednoměsíční výpovědní dobou. Písemné 

nabídky budou vč. uvedení navrhované výše 

nájemného za m2, minimálně však 90 Kč/

m2/měsíc (s rozlišením bez DPH a vč. DPH). 

Text vyhlášení záměru je součástí zápisu. 

Usnesení č. 12/3/18: RM schválila uzavření 

smlouvy o výpůjčce s panem …, trvale 

bytem …, 693 01 Hustopeče na výpůjčku 

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, za účelem užívání 

předmětného pozemku, na dobu neurčitou 

s jednoměsíční výpovědní dobou. Záměr 

byl vyvěšen 27.09.-15.10.2018. Text smlouvy 

o výpůjčce je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 14/3/18: RM schválila dodatek č. 

1 k nájemní smlouvě ze dne 21.05.2018 se 

společností Frauental Automotive Hustopeče 

s.r.o., IČ: 24124664, se sídlem Bratislavská 

130/2, 693 01 Hustopeče kterým se 

prodlužuje doba nájmu částí pozemků p.č. 

1185/1 a p.č. 1186 do 31.12.2019 a pověřuje 

starostku podpisem dodatku.

Usnesení (úkol) č. 18/3/18: RM ukládá 

Majetkoprávnímu odboru předat 

projektantovi k  zapracování podmínky 

Stavební komise ke stavbě „Hustopeče 

Mrštíkova, k.NN, IVK s.r.o“, tj. připoložením 

posilovacího kabelu NAYY 4x150 mm2 do 

stejné trasy, za předpokladu, že rozpojovací 

skříně nebudou umístěny na pozemku 

Města Hustopeče a překop komunikace 

bude realizován v místě stávajícího překopu, 

v místě před budovou radnice - „stará pošta“ 

(pozemek parc.č. 82 a dům Synek parc.č. 436), 

tak aby nebyl překop realizován v místě nové 

komunikace.

Usnesení č. 19/3/18: RM odkládá schválení 

projektové dokumentace investora Ing. 

Natalja Jurjevna Bajkalova, Beethovenova 

653/3, Brno na stavbu "Novostavba RD 

ul. Vinařská parc.č. 1262/11". RM požaduje 

předložit závazné stanovisko Odboru 

územního plánování MěÚ Hustopeče 

z důvodu vyloučení možného rozporu stavby 

s územním plánem města. 

Usnesení č. 20/3/18: RM doporučuje ZM 

vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 

376/18 vedeného jako ostatní plocha 

o výměře 18 m2 v  katastrálním území 

Hustopeče u Brna minimálně za cenu 300 Kč/

m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené 

s  převodem pozemku a s  podmínkou 

vytyčení pozemku na náklady kupujícího 

před podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 21/3/18: RM schválila vyhlášení 

záměru uzavření nájemní smlouvy 

k dočasnému užívání části pozemku města 

Hustopeče parc. č. 656/2 o orientační 

výměře 53 m2 vedeného jako ostatní plocha 

zapsaného u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče za účelem parkování vozidel, a to 

na dobu určitou do 31.12.2019 s jednoměsíční 

výpovědní dobou. Písemné nabídky budou 

včetně uvedení navrhované výše nájemného, 

nejméně však 20 Kč/m2/rok vč. DPH. Text 

záměru je součástí zápisu. 

Usnesení č. 23/3/18: RM schválila odprodej 

části nově zbudované plynovodní přípojky 

pro objekt polikliniky společnosti GasNet, 

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

Labem, IČO:27295567 dle tabulkové hodnoty 

kupujícího. 

Usnesení č. 25/3/18: RM schválila Dodatek č. 

1 ke 63473089 smlouvu o zajištění dopravní 

obslužnosti provozováním městské 

autobusové dopravy s BORS BUS s.r.o. se 

sídlem Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, 

IČ 63473089 

Usnesení č. 28/3/18: RM schválila Dodatek č. 

1 ke kupní smlouvě s DIVINA DESIGN 

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

645 09 036 na dodávku a montáž vybavení 

interiéru Multifunkčního kulturního centra 

Hustopeče, kterým se prodlužuje termín 

realizace díla do 28.2.2019. 

Usnesení č. 30/3/18: RM schválila Dodatek č. 1 ke 

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

Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, IČ 

28391683 na provedení díla „Multifunkční 

kulturní centrum Hustopeče – technologie 

kina a divadla“, kterým se prodlužuje termín 

realizace díla do 28.2.2019 a upravuje cena 

díla na 3.593.848 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 31/3/18: RM schválila Dodatek 

č. 1 ke smlouvě o dílo se STAVEBNÍ 

FIRMOU PLUS s.r.o. se sídlem Měšťanská 

3992/109, 695 01 Hodonín, IČ 26285363 na 

„Multifunkční kulturní centrum Hustopeče“, 

kterým se prodlužuje termín realizace díla 

do 31.1.2019. 

Usnesení č. 32/3/18: RM schválila smlouvu o dílo 

a příkazní smlouvu na zpracování projektové 

dokumentace „PD Hustopeče – ul. 

Bratislavská, chodníky“ s Viadesigne s.r.o. se 

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, 

IČ 27696880 za částku 132.750 Kč bez DPH 

Usnesení č. 33/3/18: RM schválila sdělit DMC CZ, 

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

IČ 25574710 nesouhlas s navrhovaným 

zněním dohody o narovnání s ohledem na 

neoprávněnost nároků zhotovitele

Usnesení č. 35/3/18: RM nesouhlasí s  úhradou 

údajné pohledávky a sankcí Energie Pro s.r.o. 

se sídlem U Sluncové 666/12a 186 00 Praha, 

IČ 24701921 vyplývající ze smluvních vztahů 

o sdružených dodávkách elektřiny a zemního 

plynu, a to v souladu se zdůvodněním, které 

je přílohou tohoto usnesení.

Usnesení č. 37/3/18: RM schválila smlouvu 

o převodu práv a povinností pro přípojku 

E.ON - Hustopeče, Žižkova, rozšíření NN, 

město s E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 

2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 25733591. 

Smlouva je přílohou zápisu.

Usnesení č. 39/3/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o dílo na akci: „Návrh části interiéru 

krytého bazénu v Hustopečích,“, s Ing. Arch. 

Helenou Strakovou, IČ 70446041, se sídlem 

Jana Babáka 11, 616 00 Brno. 

Usnesení č. 40/3/18: RM schválila uzavření 

Licenční smlouvy ke studii "Interier bazénu 

v Hustopečích" pro stavební záměr "REKO 

zázemí bazénu Hustopeče,“ s Ing. Arch. 

Helenou Strakovou, IČ 70446041, se sídlem 

Jana Babáka 11, 616 00 Brno. 

Usnesení č. 42/3/18: RM schválila objednávku 

na pořízení zařizovacích předmětů pro 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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sociální zařízení krytých bazénů dle nabídky 

N141801566 společnosti MB – SVING   s  r.o., 

IČ 47549891, se sídlem V  Mokřinách 

283/8, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky ze 

dne  4.12.2018, za cenu 24 878 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 43/3/18: RM schválila objednávku na 

pořízení fénů pro sociální zařízení krytých 

bazénů dle nabídky společnosti Oxygenic 

s.r.o., IČ 28938593, se sídlem Zahradní 

396,  Jinočany, 252 25 Praha Západ, ze dne 

4.12.2018, za cenu 151 844, 70 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 45/3/18: RM doporučuje ZM 

ke schválení podání žádosti o dotaci 

v roce 2019 na Ministerstvo pro místní 

rozvoj z podprogramu "Podpora obcí s 3001 

- 10 000 obyvatel" na akci "Obnova místních 

komunikací, Hustopeče". Rozsah žádosti je 

na reko místních komunikací ul. Tábory, ul. 

Žižkova směrem Linden a komunikace na 

horním konci Dukelského náměstí.

Usnesení č. 47/3/18: RM schválila Pověřovací akt 

k zajištění služby obecného hospodářského 

zájmu v rámci projektu Podporované byty 

Žižkova II., Hustopeče s pověřovatelem: 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1. 

Usnesení č. 49/3/18: RM schválila nájemní 

smlouvu k bytu č. 14, na adrese Svat. Čecha 

174/1, Hustopeče, mezi městem Hustopeče 

a paní … a to s platností od 01. 01. 2019 do 31. 

12. 2019. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 51/3/18: RM schválila smlouvu 

o nájmu bytu bytové jednotky č. 202, 

203 a 204 na ubytovně Mostař Kpt. Jaroše 

1001/1 Hustopeče pro Roberta Holackého, 

nar. 24. 09. 1979, trvale bytem Dukelské 

nám. 2/2, Hustopeče a Marii Dáňovou, nar. 

13. 10. 1991 trvale bytem Dukelské nám. 2/2, 

Hustopeče. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 53/3/18: RM schválila smlouvu o nájmu 

bytu bytové jednotky č. 109 a 111 na ubytovně 

Mostař Kpt. Jaroše 1001/1 Hustopeče pro …, 

trvale bytem …, Klobouky u Brna, Hustopeče. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 54/3/18: RM schválila dodatek č. 

4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, na adrese 

Smetanova 78/2 Hustopeče, uzavřený 

mezi městem Hustopeče a …, trvale bytem 

Smetanova 78/2, Hustopeče a …, trvale 

bytem Smetanova 78/2, Hustopeče a kterým 

se současným nájemníkům prodlužuje 

nájem do 30. 11. 2019. Text dodatku je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 55/3/18: RM schválila rozpočet 

regionálního plánu akcí BESIP na rok 

2019. Regionální plán akcí BESIP na 

rok 2019 obsahuje tyto akce: teoretická 

a praktická dopravní výuka dětí ZŠ - 6000 Kč, 

oblastní kolo DSMC 2019 – 28 000 Kč, akce 

„Jsem účastník provozu“ – 15 000 Kč, akce 

„Bezpečně v provozu“ – 10 000 Kč, a nákup 

materiálu – 20 000 Kč. Financování bude 

provedeno rozpočtem Města Hustopeče, 

položka „Činnost místní správy“. 

Usnesení č. 56/3/18: RM schvaluje nákup 

a montáž 17 LED reflektorů a 7 bodových 

svítidel v prostorách výstavní galerie MMG 

Hustopeče v ceně do 86.000 Kč. Bude 

hrazeno z rozpočtu MMG pro rok 2018. 

Usnesení č. 57/3/18: RM schválila podání žádosti 

Základní školou Hustopeče, Nádražní 4, 

Hustopeče o fi nanční podporu z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP 

VVV) v rámci výzvy č. 02_18_063 Podpora 

škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. 

Usnesení č. 58/3/18: RM schválila odpis 

vyřazeného majetku MŠ Hustopeče, Školní 

25, Hustopeče, v hodnotě pořizovacích cen 

10.430 Kč. Seznam vyřazovaného majetku je 

přílohou zápisu. Vyřazení bude provedeno 

odvozem na sběrný dvůr města. 

Usnesení č. 59/3/18: RM schválila Kupní smlouvu 

s UNICREDIT Leasing CZ,a.s. na odkoupení 

stroje: stranový mulčovač značky: RINIERI 

TRS-E 150 za kupní cenu ve výši 1.000 Kč. 

Kupní smlouva je přílohou zápisu

Usnesení č. 61/3/18: RM bere na vědomí seznam 

členů Komise pro sociálně-právní ochrany 

dětí v tomto složení: předseda: PhDr. Tomáš 

Laz, ….. 

Usnesení č. 62/3/18: RM schválila seznam 

členů Sociální komise v tomto složení: 

předsedkyně: Antonie Koblihová, DiS., …..

Usnesení č. 63/3/18: RM schválila seznam členů 

Komise obřadů a slavností v tomto složení: 

předsedkyně: Ingrid Florusová, …..

Usnesení č. 64/3/18: RM schválila seznam 

členů Komise pro práci se seniory 

a handicapovanými občany v tomto složení: 

předsedkyně: Martina Ondrová, …..

Usnesení č. 66/3/18: RM schválila dle § 108 odst. 

2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pověření 

pro období let 2018 až 2022 následující 

členy zastupitelstva města Hustopeče: Ing. 

Ivanu Bundilovou, Ing. Stanislava Ivičiče, 

Ing. Zdeňka Tupého, paní Ingrid Florusovou, 

k výkonu funkce oddávající/oddávajícího, 

před nimiž mohou snoubenci projevit vůli, 

že spolu vstupují do manželství. 

Usnesení (úkol) č. 67/3/18: RM ukládá komisím 

Sportovní, Školské a kulturní, Pro práci se 

seniory, posoudit podané žádosti o dotace 

z rozpočtu města pro rok 2019, pro schválení 

v ZM v únorovém termínu (07. 02. 2019). 

Usnesení č. 68/3/18: RM schválila nejvýhodnější 

nabídku na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Zpracování lesní hospodářské 

osnovy pro lesní hospodářský celek 

Židlochovice, zařizovací obvod Hustopeče 

(616 813) na období od 01.01.2020 do 

31.12.2029“ a: schvaluje jako nejvhodnější 

nabídku:  Lesprojekt Brno, a.s., Jezuitská 

13, 602 00 Brno, IČ 65279191, s nabídkovou 

cenou zpracování 1 ha LHO 590 Kč bez DPH. 

Usnesení (úkol) č. 72/3/18: RM ukládá opravu 

části chodníku pro pěší na trase ulic Tábory 

– Údolní. Realizaci opravy provedou Městské 

služby Hustopeče. Oprava bude hrazena 

rozpočtem města, položkou komunikace. 

Usnesení č. 74/3/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene 

se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 

940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČO:27295567 na stavbu: "STL plynovodní 

přípojka pro relaxační centrum 

v Hustopečích, Bratislavská 1416/10, číslo 

stavby: 64526", která je realizována na 

pozemku parc. č. 3147, zapsaného na LV 

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

jednorázovou úplatu 5.000,-Kč bez DPH. 

Usnesení č. 75/3/18: RM schválila organizační 

změnu v  organizační složce Marketing 

a kultura města Hustopeče, a to navýšením 

pracovního úvazku na pozici „Uklízeč“ 

z 0,875 na pracovní úvazek 1,0 a vytvořením 

nového pracovního místa „Domovník“ 

ve 4. platové třídě s  pracovním úvazkem 

1,0 a dobou neurčitou. Organizační změna 

je s  platností od 01.03.2019. Finanční 

prostředky na rozšíření pracovních pozic 

jsou již zahrnuty v rozpočtu této organizační 

složky na rok 2019. 

Usnesení z II. schůze ZM Hustopeče 

konané 13. 12. 2018 

Usnesení č. 5/II/18: ZM bere na vědomí zprávu 

Finančního výboru ze dne 11. 12. 2018.

Usnesení č. 6/II/18: ZM ukládá RM zvážit revizi 

Obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku za ubytování se záměrem zvýšení 

tohoto poplatku. 

Usnesení č. 7/II/18: ZM schvaluje složení 

Kontrolního výboru Zastupitelstva města 

Hustopeče pro období 2018-2022. Seznam 

členů je přílohou zápisu.

Usnesení č. 8/II/18: ZM schvaluje složení 

Finančního výboru Zastupitelstva města 

Hustopeče pro období 2018 - 2022. Seznam 

členů je přílohou zápisu.

Usnesení č. 9/II/18: ZM schvaluje vyhlášení 

záměru uzavření smlouvy o směně 

1/2 spoluvlastnického podílu na pozemku 

st. p.č. 50 vedeném jako zast. pl. o výměře 

709 m2, dále 1/2 spoluvlastnického podílu 

pozemku p.č. 51 vedeném jako zast. pl. 

o výměře 50 m2 a části pozemku p. č. 

5217/1 o max. výměře cca 5.000 m2 /dle 

zákresu v příloze/, který bude oddělen 

geometrickým plánem vše v katastrálním 

území Kurdějov, které jsou ve vlastnictví 

města Hustopeče za pozemek či pozemky 

p. č. 4524 vedeném jako lesní pozemek 

o výměře 10.426 m2, p. č. 4253 vedeném 

jako lesní pozemek o výměře 14.349 m2, p. č. 

4264 vedeném jako lesní pozemek o výměře 

15.279 m2 vše v katastrálním území Kurdějov, 

který je ve vlastnictví obce Kurdějov s tím, že 

Město Hustopeče uhradí náklady spojené se 

směnou pozemků a náklady na vyhotovení 

znaleckého posudku pozemků parcela číslo 

4524, 4253, 4264 a pozemku 5217/1 a rozdíl 

v ceně směňovaných pozemků. 

Usnesení č. 10/II/18: ZM schvaluje Smlouvu 
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o smlouvě budoucí darovací s Jihomoravským 

krajem, na budoucí darování stavby okružní 

křižovatky a pozemků Města Hustopeče 

parc.č. KN 982/17, 982/52 p.č. 982/69 v k.ú. 

Hustopeče u Brna a dalších pozemků parc.č. 

KN 4536/164, 4536/172, oba v k. ú. 

Hustopeče u Brna a obci Hustopeče, a dále 

p. č. 1086/54 a p. č. 1086/65, oba v k. ú. a obci 

Starovice a dále na pozemcích p. č. 953/31 a p. 

č. 4538/21, oba v k. ú. Hustopeče u Brna. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 11/II/18: ZM neschvaluje vyhlášení 

záměru prodeje části pozemku parcela číslo 

KN 869/1 vedeného jako ostatní plocha 

o výměře cca 14 m2 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 12/II/18: ZM neschvaluje vyhlášení 

záměru prodeje městských pozemků 

parcela číslo KN 1330/5 a 1329/70 vedených 

jako ostatní plocha v katastrálním území 

Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 13/II/18: ZM neschvaluje vyhlášení 

záměru prodeje parcela číslo KN 

2062/1 vedeného jako zahrada v katastrálním 

území Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 14/II/18: ZM schvaluje vyhlášení 

záměru prodeje pozemku parcela číslo 

KN 376/18 vedeného jako ostatní plocha 

o výměře 18 m2 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna za cenu 300 Kč/m2 s tím, že 

kupující uhradí náklady spojené s převodem 

pozemku a s podmínkou geodetického 

vytyčení pozemku na náklady kupujícího 

před podpisem kupní smlouvy. 

Usnesení č. 15/II/18: ZM schvaluje 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 č. 16/II/18: ZM schvaluje bezúplatné 

nabytí pozemku parcela číslo KN 

297/1 v katastrální území Hustopeče u Brna, 

který se nachází pod komunikací. 

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

kupní smlouvy na geometrickým 

plánem č. 3738-222/2018 nově vytvořený 

a vyčleněný pozemek parcela číslo KN 

697/4 vedeného jako ostatní plocha o výměře 

16 m2 vzniklého z pozemku parcela číslo KN 

697 v katastrálním území Hustopeče u Brna 

za kupní cenu 13.000 Kč s prodávajícím 

panem …, …, Dolní Věstonice 691 29. 

Usnesení č. 18/II/18: ZM schvaluje uzavření 

kupní smlouvy na geometrickým plánem č. 

3748-163/2018 nově vytvořený a vyčleněný 

pozemek p.č. KN 145/5 vedeného jako ostatní 

plocha o výměře 1 m2 vzniklého z pozemku 

parcela číslo KN 145/1 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna s prodávajícím panem …,  

…, 693 01 Hustopeče za kupní cenu 500 Kč. 

Usnesení č. 19/II/18: ZM schvaluje uzavření 

kupní smlouvy na prodej geometrickým 

plánem č. 3709-76/2018 nově vytvořeného 

a vyčleněného pozemku parcela číslo KN 

387/16 vedeného jako trvalý travní porost 

o výměře 49 m2 vzniklého z pozemku 

parcela číslo KN 387/1 v k.ú. Hustopeče 

u Brna za cenu 49.020 Kč s kupujícím panem 

…, trvale bytem: …, 693 01 Hustopeče. 

Usnesení č. 20/II/18: ZM neschvaluje 

vyhlášení záměru směny části městského 

pozemku parc. č. 4922/11 o výměře cca 

22.178 m2 za část pozemku ve vlastnictví třetí 

osoby parc. č. 4922/13 o výměře cca 13.463 m2, 

vše v katastrálním území Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 21/II/18: ZM schvaluje darovací 

smlouvu s Nemocnicí Hustopeče, 

příspěvkovou organizace Jihomoravského 

kraje, IČ: 04212029, se sídlem Brněnská 

716/41 Hustopeče, na poskytnutí účelového 

daru ve výši 100.000 Kč na koupi Ergometru 

pro interní ambulanci s čerpáním v roce 2019. 

Usnesení č. 22/II/18: ZM schvaluje rozpočtové 

opatření města Hustopeče pro rok 

2019 č. 9, ve kterém jsou: příjmy města 

celkem 223.800 tis. Kč, výdaje města celkem 

357.478 tis. Kč, fi nancování celkem 133.678 tis. 

Kč. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 23/II/18: ZM bere na vědomí 

rozpočtová opatření města Hustopeče č. 7 a č. 

8./2018. 

Usnesení č. 24/II/18: ZM bere na vědomí informaci 

o podaných žádostech z rozpočtu města na 

rok 2019. O jejich schválení bude ZM jednat 

na svém příštím zasedání v plánovaném 

termínu dne 7. 2. 2019. 

Usnesení č. 25/II/18: ZM schvaluje Rozpočet 

města Hustopeče pro rok 2019, který 

obsahuje celkem: příjmy ve výši 197.638 tis. 

Kč, výdaje ve výši 212.361 tis. Kč, fi nancování 

ve výši 14.723 tis. Kč. Rozpočet města 

Hustopeče pro rok 2019 je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/II/18: ZM schvaluje pověření Rady 

města k posouzení a následnému schválení 

investice na provedení rekonstrukce 

„venkovního“ sociálního zázemí v  areálu 

objektu Formanka. Rozsah prací je dle 

projektu v  rozsahu do 1.500.000 Kč. 

V případě schválení bude částka zahrnuta do 

rozpočtového opatření města č. 10/2018. 

Usnesení č. 27/II/18: ZM schvaluje podání žádosti 

o dotaci v roce 2019 na Ministerstvo pro 

místní rozvoj z podprogramu "Podpora obcí 

s 3001 - 10 000 obyvatel" na akci "Obnova 

místních komunikací, Hustopeče." 

Usnesení č. 28/II/18: ZM schvaluje Dodatek č. 

1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace na vybudování cyklostezky mezi 

městem Hustopeče a obcí Starovice 

Usnesení ze 4. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 18. 12. 2018 v kanceláři 

starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/4/18: RM schvaluje 

v návaznosti na usnesení ZM č. 25/I/18 ze 

dne 1.11.2018 nominaci do volby statutárních 

orgánů společnosti Vodovody a kanalizace 

Břeclav a. s. následující kandidáty: Bořivoje 

Švástu do Představenstva společnosti a Bc. 

Josefa Horáka do Dozorčí rady.

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

o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání Agrotec 2019 se: 

a) STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. se sídlem 

Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČ 

26285363 

b) 1) Zdeněk Rybář, IČ 65367774, 693 01 Hustopeče, 

Nerudova 303/34,fyzická osoba podnikající 

podle živnostenského zákona, nezapsaná 

v obchodním rejstříku 

 2) Milan Ledvina, IČ 44172150, 

693 01 Hustopeče, Palackého 404/24, fyzická 

osoba podnikající podle živnostenského 

zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku, 

podnikající na základě smlouvy o sdružení jako 

ELMAT sdružení podnikatelů Milan Ledvina 

– Zdeněk Rybář, Nerudova 34, Hustopeče 

69301, DIČ: CZ7002254061 

c) Fan Elektroinvest, s.r.o.se sídlem Nádražní 37, 

693 01 Hustopeče, IČ 25556576 

d) FIA – elektroslužby s.r.o. se sídlem Šafaříkova 

1286/23, 693 01 Hustopeče, IČ 27739651

e) IVK spol. s r.o. se sídlem Mrštíkova 2, 

693 01 Hustopeče. IČ 46903950 

f) HPM TEC, s.r.o. se sídlem Herbenova 869/42, 

693 01 Hustopeče, IČ 25537814 

g) Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o., se 

sídlem Bratislavská 130/2, 693 01 Hustopeče, 

IČ 24124664

h) VHS Břeclav, s.r.o., se sídlem Fügnerova 1161/1, 

690 64 Břeclav, IČ 42324149,

i) ZEMOS, a.s., Jízdárenská 493, 691 63 Velké 

Němčice, IČ 63470381

j) ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 11, 623 00 Brno, IČ 

00558010

k) AGROTEC a.s. se sídlem Brněnská 74, 

693 01 Hustopeče, IČ 00544957

Usnesení č. 5/4/18: RM schvaluje odepsání 

pohledávky za DMC CZ, s.r.o. se sídlem 

Hvězdová 13, 602 00 Brno, IČ 25574710 na 

uhrazení částky 4.326 Kč s přísl. za provedené 

práce. 

Usnesení č. 6/4/18: RM neschvaluje provedení 

exhumace a včetně následného zpopelnění 

ostatků a jejich předání v urně dle představ 

žadatelky (bývalé nájemkyně hrobu č. 20) na 

náklady města Hustopeče. 

Usnesení č. 9/4/18: RM schválila uzavření smlouvy 

o nájmu prostor sloužících podnikání se 

spolkem Girasole, sdružení pro pomoc 

a rozvoj z. s., se sídlem Mrštíkova 122/1, 

693 01 Hustopeče, IČ: 26991560 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 175,4 m2, za účelem poskytování 

sociálních a zdravotních služeb, na dobu 

neurčitou od 01.04.2019, s jednoměsíční 
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výpovědní dobou. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 10/4/18: RM schválila uzavření 

Dodatku ke Smlouvě o dílo se společností 

VanCo.cz s.r.o., Jiráskova 297/14, 

779 00 Olomouc Hodolany, IČ 25762702, 

o prodloužení termínu plnění díla do 

31.3.2019. 

Usnesení č. 12/4/18: RM schválila zpracování 

projektové dokumentace na stavbu 

"Metropolitní síť – II. etapa" pro územní 

rozhodnutí fi rmou VanCo.cz s.r.o., Jiráskova 

297/14, 779 00 Olomouc Hodolany, IČ 

25762702, za cenu dle nabídky 103.300 Kč + 

DPH 

Usnesení č. 13/4/18: RM neschvaluje uzavření 

Smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku 

města s žadatelkou …, Beethovenova …, 

Brno na stavbu přípojek inženýrských sítí 

k plánovanému RD na ulici Vinařská. Stavba 

RD v této lokalitě není v souladu s územním 

plánem města. 

Usnesení č. 16/4/18: RM schválila projektovou 

dokumentaci investora Pavla Eliáše, 

Zádvorník 408, Velké Němčice na stavbu 

"Rekonstrukce kanalizační přípojky" pro 

objekt bývalého ZD, realizovanou na 

městském pozemku parc.č. 2587, 2565 a 2568, 

k.ú. Hustopeče u Brna a pověřuje starostku 

podpisem situačního výkresu. 

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

dokumentaci investora E.ON Distribuce a.s., 

F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice na 

stavbu " Hustopeče, Javorová, rozšíření NN, 

Eliáš - varianta č.2", která bude realizována 

na městském pozemku parc.č. 2262/1, 2565, 

2587 a 2568, k.ú. Hustopeče u Brna a pověřuje 

starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 19/4/18: RM schválila projektovou 

dokumentaci investora E.ON Distribuce a.s., 

F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice na 

stavbu " Hustopeče, Šakvice, přeložka VN, 

ČD", která bude realizována na městském 

pozemku parc.č. 4727/43, 4740/19, 4754/99, 

8390, 8420/1, k.ú. Hustopeče u Brna 

a pověřuje starostku podpisem situačního 

výkresu. 

Usnesení č. 20/4/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene s E.ON Distribuce a.s., 

F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice na 

stavbu " Hustopeče, Šakvice, přeložka VN, 

ČD", která bude realizována na městském 

pozemku parc.č. 4727/43, 4740/19, 4754/99, 

83 90, 8420/1, k.ú. Hustopeče u Brna, za 

jednorázovou úhradu 6.300,-Kč bez DPH. 

Usnesení č. 22/4/18: RM schválila stavební záměr 

společnosti AgriMachines SE, Kubánské 

náměstí 1391/11, Praha, IČ: 29368189 

"Stavební úpravy pro rozdělení budov" na 

pozemku parc.č. 189/10, k.ú. Hustopeče 

u Brna a pověřuje starostku podpisem 

situačního výkresu. 

Usnesení č. 23/4/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene 

se společností E.ON Distribuce a.s., 

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

28085400 na stavbu "Hustopeče, k.NN 

kino", která se realizovala na pozemku města 

parc.č. 106/1 a parc.č.48, k.ú. Hustopeče u Brna 

za jednorázovou úhradu 7.000,-Kč bez DPH. 

Usnesení č. 25/4/18: RM schvaluje záměr 

propachtování části městského 

pozemku v lokalitě Holiny parc. č. 

4922/11 o výměře 22 178 m2 vedeného jako 

ostatní plocha, zapsaný u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví 

č. 10001, k. ú. Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče. Záměr pachtu je vyhlášen za 

účelem hospodaření na daném pozemku. 

V pachtovní smlouvě může být zohledněn 

zejména způsob využití pozemku, možnost 

případné budoucí realizace projektů nebo 

záměrů města Hustopeče, příp. možnost 

průchodu a průjezdu skrze pozemek. 

Písemné nabídky budou doručeny včetně 

uvedení navrhované výše pachtovného za 

m2, minimálně však 5.000  Kč/ha/rok bez 

DPH. Text vyhlášení záměru je součástí 

zápisu. 

Usnesení č. 26/4/18: RM schválila aktualizovaný 

seznam poddavatelů na zakázku "Stavební 

úpravy a vybavení ZŠ Komenského, 

Hustopeče", který bude přiložen k uzavřené 

Smlouvě o dílo ze dne 20.6.2018 s fi rmou 

Hrušecká stavební spol. s r.o., IČ 25585142, se 

sídlem U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky. 

Usnesení č. 27/4/18: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky v nadlimitní 

veřejné zakázce na dodávku „Vybavení 

ZŠ Komenského, Hustopeče“ část 1 – IT 

vybavení uchazeče Jiří Harmáček, Nádražní 

181/18, 693 01 Hustopeče, IČ 68625677, DIČ 

CZ7711014080 za cenu 4.771.768 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 30/4/18: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky v nadlimitní 

veřejné zakázce na dodávku „Vybavení ZŠ 

Komenského, Hustopeče“ část 3 – nábytek 

uchazeče František Vlasák, Na Jámě 

1485/82, 692 01 Mikulov, IČ 49960822, DIČ: 

CZ6105211090 za cenu 1.399.890 Kč bez 

DPH.. 

Usnesení č. 33/4/18: RM schválila zrušení 

vyhlášené veřejné zakázky „Vybavení ZŠ 

Komenského, Hustopeče“ část 2 - Výukové 

pomůcky v souladu s ustanovením § 

127 odst. 1 zákona. č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění. 

Usnesení č. 34/4/18: RM schválila zadávací 

dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky 

„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – 

výukové pomůcky“ v jednacím řízení bez 

uveřejnění dle § 63 odst. 1 písm. a) zákona č. 

134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek 

k projektu s názvem „Stavební úpravy 

a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče“, reg. 

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

Usnesení č. 36/4/18: RM schválila oslovení 

uchazečů v jednacím řízení bez uveřejnění 

na veřejnou zakázku na dodávku „Vybavení 

ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové 

pomůcky“ 

1. Mgr. Radek Vaníček, Ostrůvek 675, 

664 61 Rajhrad, IČO: 67501346 

2. Ing. Hynek Sehnal, Mojmírovo náměstí 37/14, 

612 00 Brno-Královo Pole, IČ: 10537457 

3.SKOLATO s.r.o., Kundratka 1944/17, 180 00 Praha 

8 – Libeň, IČ: 05459818, DIČ: CZ05459818 

4. Diametral a.s., Václava Špačka 1759, 

193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 

04434374, DIČ: CZ04434374. 

Usnesení č. 39/4/18: RM schválila Dodatek 

č. 775/2018/1 ke Smlouvě o poskytnutí 

fi nančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 

2018 na akci "Hustopeče-cyklostezka ul. 

Žižkova, Tábory".

Usnesení č. 40/4/18: RM schválila dodatky 

smluv na pronájem bytových jednotek 

v Domě – Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, 

Hustopeče na dobu určitou od 01. 01. 2019 do 

31. 12. 2019. 

Usnesení č. 41/4/18: RM schválila smlouvy 

na pronájem bytových jednotek na 

ubytovně Mostař na ul. Kpt. Jaroše 

1001/1 v Hustopečích. Jedná se o smlouvy na 

dobu určitou s platností od 1. 1. 2019 do 31. 1. 

2019 s právem opce 1 měsíce, nejpozději však 

do 31. 12. 2019 

Usnesení č. 42/4/18: RM schválila provedení 

rekonstrukce venkovního sociálního 

zázemí v objektu Formanka, dle předběžné 

kalkulace v  celkových nákladech do 

1.500.000 Kč vč. DPH.

Usnesení (úkol) č. 43/4/18: RM ukládá 

Majetkoprávnímu odboru jednat s  nájemci 

objektu Formanka o možnosti změny 

nájemného (zvýšení) za areál Formanky 

z důvodu provedení rekonstrukce sociálního 

zázemí. 

Usnesení č. 44/4/18: RM schválila předložené 

rozpočtové opatření města Hustopeče č. 

10/2018. 

Usnesení č. 45/4/18: RM schválila rozpočty 

a střednědobé rozpočtové výhledy 

příspěvkových organizací města Hustopeče 

na roky 2020-2021 dle přiloženého materiálu. 

Rozpočty jednotlivých příspěvkových 

organizací svou výší poskytnutého 

provozního příspěvku navazují na schválený 

rozpočet města Hustopeče. 

Usnesení č. 46/4/18: RM schválila Roční příspěvek 

pro Mikroregion ve výši 41 100 Kč. Rozpis 

příspěvku je přiložen. 

Usnesení č. 47/4/18: RM schválila žádost 

o vstup Centra volného času Hustopeče, 

příspěvková organizace, Šafaříkova 1017/40, 

693 01 Hustopeče, IČ: 71200398, do výzvy 

a projektu Šablony II z OP VVV. Současně 

pověřuje RM ředitele organizace podáním 

žádosti. 

Usnesení č. 49/4/18: RM schválila umístění 

baneru s upoutávkou na zábradlí v křižovatce 

u kina v termínu od 2.1.2019 do 14.1.2018 na 

Hustopečský Country bál. Umístění baneru 

je zdarma. Umístění zajistí MaK města. 

Usnesení č. 50/4/18: RM schválila upuštění od 
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poplatku za umístění baneru na zábradlí 

v křižovatce u kina pro Gymnázium TGM 

Hustopeče na upoutávku Dne otevřených 

dveří, které se uskuteční 11.12.2018 a 10.1.2019. 

Usnesení č. 52/4/18: RM schválila seznam členů 

Školské a kulturní komise: předsedkyně - 

Mgr. Blanka Nešporová, …... 

Usnesení č. 53/4/18: RM schválila zřízení Komisi 

cestovního ruchu a městského marketingu.

Současně schvaluje i seznam členů: předsedkyně 

Blanka Marková, …..

Usnesení č. 54/4/18: RM schválila seznam členů 

Vinařské komise: Předseda – Bc. Pavel Jurák, 

…

Usnesení č. 55/4/18: RM schválila změnu ceníku 

inzerce v Hustopečských listech od 1. 1. 2019. 

Byly zrušeny slevy za opakovanou inzerci 

a rovněž propagace formou PR článků. Místo 

nich je možné využít klasickou inzerci. 

Usnesení č. 57/4/18: RM schválila Dodatel č. 

1 ke Smlouvě o dílo s  C Systém CZ, a.s., 

Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČ 

27675645, k  projektu Moderní a efektivně 

řízený úřad – Plnění 2 – Doplnění vybavení 

Technologického centra o novou techniku. 

Dodatkem dochází se snížení ceny díla ve 

smlouvě o dílo o cenu technické podpory. 

Usnesení (úkol) č. 60/4/18: RM ukládá Komisi 

životního prostředí posoudit a vyhodnotit 

náklady na svoz TKO ve městě, včetně 

předložení reálných možností řešení úspor 

města s dotčenou problematikou.

Usnesení (úkol) č. 61/4/18: RM ukládá řediteli ZŠ 

Komenského předložit návrh řešení opravy 

povrchu hřiště v nafukovací hale na ZŠ. 

Usnesení č. 62/4/18: RM schválila odměny 

ředitelům příspěvkových organizací města 

na II. pololeté roku 2018. Výše odměn 

a zdůvodnění jsou přílohou zápisu.

Usnesení z 5. schůze RM Hustopeče konané 

08.01.2019 

Usnesení č. 2/5/19: RM ukládá paní starostce 

a majetkoprávnímu odboru projednat 

s odborem územního plánování prověření 

možnosti zapracování do změny územního 

plánu plochy vhodné pro umístění parkoviště 

v lokalitě v blízkosti hřbitova, která vychází 

z analýzy územní studie S10. 

Usnesení (úkol) č. 3/5/19: RM ukládá zpracování 

doplnění ceníku na jednodenní pronájem 

prostor restaurace ve Společenském domě 

na ulici Herbenova s  rozlišením na letní 

a zimní (topnou) sezóna.

Usnesení č. 4/5/19: RM schválila uzavření 

nájemní smlouvy na pronájem restaurace 

a jejího zázemí na ulici Herbenova 

pro pořádání Vinařského plesu dne 

25.01.2019 s Hustopečským vinařským 

bratrstvem z.s., se sídlem: Údolní 1709/11, 

693 01 Hustopeče, IČ 22870679. 

Usnesení č. 5/5/19: RM neschvaluje 

podání odvolání proti rozsudku č.j. 

7 C 1/2014-211 ve věci žalobce: Česká 

republika – Státní pozemkový úřad, IČO: 

01312774 sídlem Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha 3 proti žalovanému: Město 

Hustopeče, IČO: 00283193 sídlem Dukelské 

nám. 2/2, 693 17 Hustopeče o určení 

vlastnického práva. 

Usnesení č. 8/5/19: RM schválila uzavření smlouvy 

o nájmu prostor sloužících podnikání 

s paní Annou Ivanovnou Malíkovou, se 

sídlem Javorová 821/11, 693 01 Hustopeče, 

IČO 75503191 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, 6 93 01 Hustopeče, a to místnosti 

v 1. nadzemním podlaží, na dobu neurčitou, 

s jednoměsíční výpovědní dobou, za účelem 

poskytování masérských, rekondičních 

a regeneračních služeb. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 9/5/19: RM schválila uzavření 

nájemní smlouvy s paní …, trvale bytem 

Brněnská …, 693 01 Hustopeče na pronájem 

části pozemku města Hustopeče parc. č. 

656/2 o orientační výměře 53 m2 vedeného 

jako vedeného jako ostatní plocha 

zapsaného u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče za účelem parkování vozidel, a to 

na dobu určitou do 31.12.2019 s jednoměsíční 

výpovědní dobou. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 10/5/19: RM pověřuje stavební 

komisi, posouzením možnost pronájmu 

části pozemku města Hustopeče 

parc. č. 2500/117 o orientační výměře 

32 m2 vedeného jako ostatní plocha 

zapsaného u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, na listu vlastnictví 

č. 10001, katastrální území Hustopeče 

u Brna, obec Hustopeče za účelem užívání 

předmětné části pozemku. 

Usnesení č. 14/5/19: RM schválila smlouvu 

o poskytnutí vzájemného plnění na 

Hustopečské skákání s:

1. Hustopečskou mandlárnou s.r.o. se sídlem 

Nerudova 299/24, 693 01 Hustopeče, IČ 

29372143

2. GRAWEB s.r.o.se sídlem Nádražní 252/1, 

693 01 Hustopeče, IČ 26924731

3. Střední odbornou školou a středním odborným 

učilištěm Hustopeče se sídlem Masarykovo 

nám. 1, 693 01 Hustopeče, IČ 16355474

Usnesení č. 15/5/19: RM schválila udělení věcného 

daru v  hodnotě 1.000 Kč pro oceněného 

za město Hustopeče na akci Fotbalista 

roku vyhlášenou Okresním fotbalovým 

svazem v Břeclavi. Vyhlášení se uskuteční 

9.2.2019 v Boleradicích.

Usnesení č. 16/5/19: RM schválila čerpání 

z rezervního fondu Základní školy 

Hustopeče, Nádražní 4, ve výši 44.000 Kč na 

nákup pomůcek pro žáky. 

Usnesení č. 18/5/19: RM postoupila žádost 

na pokácení stromů v areálu Mateřské 

školy Školní k posouzení Komisi životního 

prostředí. Žádost je přílohou. 

Usnesení č. 19/5/19: RM schválila zpracování 

vyhlášení výběrového řízení na zpracování 

projektové dokumentace projektu EPC na 

dodávku kotlů v areálu SPOZAM.

Usnesení č. 20/5/19: RM schválila znění 

a zveřejnění Výzvy k podání nabídky na 

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 

"Rekonstrukce sociálního zařízení pro chatky 

a karavany - Hotel Formanka Hustopeče". 

 

Usnesení č. 21/5/19: RM schválila projektovou 

dokumentaci investora E.ON Distribuce 

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

na stavbu " Hustopeče, Gen.Peřiny, 

rozšíření NN, …", která bude realizována 

na městském pozemku parc.č. 4542/410, 

4542/316, 4542/228, 4542/333 a 4542/319, 

k.ú. Hustopeče u Brna a pověřuje starostku 

podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 22/5/19: RM se seznámila 

s  problematikou a návrhem úprav 

dopravního značení na parkovištích ve 

městě. Problematice se bude i nadále 

věnovat a bude hledat nejvhodnější řešení. 

Usnesení č. 24/5/19: RM schválila udělení 

výjimky z místní úpravy provozu pro Stavby 

RUFA s.r.o., Velké Němčice, vjezd nad 3,5t, 

vytvoření pohyblivého pracovního místa 

a zábor parkoviště na ulici Polní, parc. č. 

4542/2 za účelem provedení městské stavby 

"Hustopeče, chodník v úseku Komenského – 

Žižkova".

Usnesení č. 25/5/19: RM schválila úpravu ceníku 

pro stánkový prodej v  rámci akce Slavnosti 

Mandloní a vína. Pro řemesla a mandlové 

produkty je 240 Kč/bm, pro občerstvení 

600 Kč/bm. Cena platí již pro rok 2019. 

Usnesení č. 26/5/19: RM schválila zřízení komise 

pro územní rozvoj. Předsedkyně – Ing. Arch. 

Helena Straková,  …

 

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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HUSTOPEČE SE BAVÍ
Tříkrálový koncert udělal tečku za Vánocemi

V sobotu 5. ledna se rozezněl sál pod koste-

lem sv. Václava díky školní kapele Gymnázia T. 

G. Masaryka. Studentský Tříkrálový koncert se 

už stává stálicí povánočního programu. Soubor 

vede zkušená učitelka hudební výchovy Margi-

ta Křížová a každoročně ho doplňuje o nové 

členy. „Naše kapela je tvořená žáky mladších 

i starších ročníků. Většinou z těch starších, ale 

máme zde i primány a sekundány, kteří jsou 

velice talentovaní,“ prozradil člen souboru 

Ondřej List.

Program Tříkrálového koncertu kore-

spondoval s  repertoárem zvoleným pro akci 

Zpívání na schodech, kterou se studenti 

gymnázia společně loučí před Vánocemi. 

Proto nechyběly koledy, spirituály nebo popo-

vá hudba. „Paní učitelka Křížová nám většinou 

navrhne písničky, a pokud se nám líbí, tak je 

nazkoušíme. Pořádně trénovat jsme začali 

v listopadu minulého roku,“ dodal List. 

Koncert byl přehlídkou mladých a naděj-

ných hudebních talentů. Studenti připomněli 

i důležité roky v  naší historii končící číslem 

osm a na závěr si zazpívali společně s některý-

mi svými pedagogy. Výtěžek z  dobrovolného 

vstupného putoval do neziskové organizace 

Narnie v  Morkůvkách, která zajišťuje denní 

a týdenní stacionář pro děti s  mentálním 

a kombinovaným postižením. „Domov Narnie 

je menší zařízení. Jeho cílem je dětem nahradit 

jejich osobní domov. Z celého srdce děkujeme 

kapele gymnázia za to, že pro nás uspořádali 

takovou sbírku,“ uvedla pečovatelka Helena 

Stöhrová.

-ves-

Článek zveřejněn 8. 1. 2019 na webu města.

Studentský Tříkrálový koncert se stal stálicí povánočního programu.
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Hustopečští mohou v okolí města velmi 

často potkávat procházející se drobnou ženu, 

která v rukou drží listy papírů. Kdo to je, a co 

provádí, jsme se dozvěděli v Literární kavárně, 

kterou pořádala v městská knihovna v úterý 

15. ledna. Hostem kavárny byla po dlouhých 

třech letech hustopečská rodačka, spisova-

telka Markéta Harasimová, se kterou jsme 

se naposled setkali v květnu 2017 při křtu její 

knihy Poháry touhy. Od té doby se v její tvor-

bě udála spousta věcí, a tak návštěvníkům 

knihovny měla o čem vyprávět. „Stalo se toho 

opravdu mnoho. Hlavně mi od té doby vyšly 

už čtyři knihy. Tři z nich jsou klasické detek-

tivky a poprvé jsem se pustila i do tvorby pro 

děti, po které jsem dlouho toužila, a napsala 

jsem knížku Z deníku kočičky Ťapičky. Také 

jsem zabrousila do divadelní tvorby. Hru Fron-

ta na kapra úspěšně odehrálo Divadlo Bratří 

Mrštíků v Boleradicích. K tomu objíždím školy 

a knihovny, proběhlo několik autogramiád 

a křtů, takže jsem se opravdu nenudila,“ shrnu-

la Harasimová.

Hlavním tématem kavárny však byla zatím 

poslední kniha Hedvábná past, která Harasi-

mové vyšla na podzim loňského roku. Od jejích 

klasických detektivek se poněkud odlišuje. „Ta 

kniha je poprvé psána z pohledu kriminalisty. 

Obvykle píšu příběhy pohledem obětí nebo 

svědků, ale tentokrát jsem to zkusila opačně 

a příběh tvoří hlavní hrdinka. Tou je kapitánka 

Nina Kynclová, energická a rázná zrzka, která 

si musí poradit se sérií vražd,“  poodhalila děj 

knihy Harasimová.

Ještě většího překvapení se čtenáři dočka-

jí v dubnu, kdy má vyjít nová kniha Potem-

nění ráje. Ta bude pro autorku vstupem na 

neznámou půdu, protože se bude odehrávat 

v gastronomickém prostředí. „Moje kuchařské 

umění je celkem na nule, takže všechny recep-

ty, postupy a terminologie jsou mi naprosto 

cizí. Proto jsem při psaní této knihy trávila 

hodně času na internetu a   učila se, atak mi 

psaní nešlo tak samovolně a rychle jako obvyk-

le,“ vysvětlila autorka.

Markéta Harasimová se pustila i do diva-

delních scénářů a základní školy objíždí 

s už zmiňovanou dětskou knížkou. Její diář 

je nabitý událostmi, a tak není ani divu, že ji 

hustopečští mohou často vídat na dlouhých 

procházkách v okolí města, kde se, jak sama 

říká, dobíjí.  „Já si při těch procházkách dělám 

korektury, opravuji si to, co už jsem napsala 

a relaxuji u toho. Týdně takto nachodím kolem 

stovky kilometrů,“ překvapila Harasimová. 

-nov-

Markéta Harasimová představila svou poslední 

knihu.
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Spisovatelka, která tvoří za chůze
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První letošní vernisáž tohoto roku v  Měst-

ském muzeu a galerii Hustopeče patřila 

přehlídce precizní řemeslné práce. Všechny 

čtyři místnosti galerie zaplnily výrobky umělec-

kého kovářství Milana Michny z  Vrbice, které 

se zaměřuje na zakázky dle vlastních návrhů 

nebo ve spolupráci s  architekty. „Sám jsem 

začínal v roce 1965 a pak se kovářství rozrůsta-

lo. Poté jsem se stal členem Svazu výtvarných 

umělců a po revoluci už jsem mohl mít vlastní 

zaměstnance,“ vzpomínal kovář Milan Michna.

V  portfoliu kovářství je mnoho drobných 

předmětů, nábytek, okenní mříže, brány, dveře 

plastiky, kříže apod. O kvalitě práce svědčí 

řada prestižních realizací v  České republice 

i v zahraničí. „Dělali jsme velké práce na něko-

lik etap pro zámek Líšeň. V  Brně jsme mimo 

jiné kompletně zpracovali budovu Staré radni-

ce a Krajského soudu,“ vyjmenoval některé 

z nich Michna. 

Díla z kovářství Milana Michny jsou samo-

zřejmě zastoupena v jeho rodišti na Vrbici. Ať 

už se jedná o brány na hřbitově nebo zábrad-

lí u kulturního domu. „Milan Michna je velká 

vrbická osobnost. Hrdě se k němu hlásíme a on 

se naopak hrdě hlásí k  Vrbici. Tato symbióza 

prostě funguje,“ uvedl starosta Vrbice Tomáš 

Bílek. 

V  galerii je k  vidění kompletní průřez celé 

tvorby uměleckého kovářství. Některé větší 

objekty jsou představeny alespoň na fotogra-

fi i. „Ukazujeme zde prakticky vše. Ale nemůže-

me sem nainstalovat bránu, protože železo je 

těžké a manipulace s ním je náročná,“ vysvětlil 

Michna. 

Výstavu Zrozeno z ohně můžete navštívit až 

do 24. února. 

-ves-

Článek zveřejněn 9. 1. 2019 na webu města.

Galerie vystavuje poctivé kovářské řemeslo

Galerie představila celý průřez tvorby uměleckého kovářství Milana Michny.
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Plán výstav na rok 2019

6. ledna – 24. února

Milan Michna – ZROZENO Z OHNĚ

3. – 24. březen

Libuše Obrdlíková - CESTY V KRUHU, obrazy, 

grafi ka, tapiserie

31. březen – 21. duben

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ STUDEN-
TŮ Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče, CVČ 

Pavučina Hustopeče A Základní umělecké 

školy Hustopeče

28. duben - 19. květen

akad. soch. František Navrátil – VÝSTAVA 
PLASTIK A KRESEB

26. květen - 16. červen

Edyta Kulla, Pavel Klak – VÝSTAVA VITRÁŽÍ 
A SOCH

30. červen - 1. září

KOMENSKÝ BOJOVAL – ŠKOLA ZACHOVÁ, 
100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA V HUS-
TOPEČÍCH 1919-2019

8. – 29. září

Doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc. – VÝSTAVA 
FOTOGRAFIÍ

6. – 27. říjen

VÝSTAVA DĚL VÝTVARNÉ SKUPINY „RO-
ZUMĚNÍ“ OTROKOVICE

3. – 24. listopad

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ČLENŮ 
VÝTVARNÉ SKUPINY
HUSTOPEČE - ALFONS

1. – 27. prosinec

VÝSTAVA ČLENŮ FOTOKLUBU HUSTOPEČE
Změna a upřesnění programu vyhrazeny!

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Plesová sezóna je v plném proudu, o třetím 

lednovém víkendu patřil sál hustopečského 

společenského domu krojovaným. V pátek 

večer je přilákal jubilejní dvacátý krojový ples 

a v neděli odpoledne jeho osmiletý dětský 

kolega. Obě akce pořádala Hustopečská chasa 

a kromě věkového průměru tanečníků jsou si 

velmi blízké.

Plesy zahájilo předtančení Moravskou 

besedou. Tento tanec již od konce 19. stole-

tí neodmyslitelně patří ke krojovým plesům 

a lidovým bálům. Skládá se z jedenácti částeč-

ně přizpůsobených hanáckých a slezských 

tanců, z nichž jsou sestaveny taneční fi gury. 

Děti z folklorního souboru Krajcárek je zvládly 

bez zaváhání. 

Hned po domácích se představili taneč-

níci z Kobylí s dívčím pásmem „Červený 

kachel“ a chlapeckou „Vařečkovou“. Soubor 

při tamní základní škole vedou Jana Otáha-

lová a Ivana Rusňáková. „Folklorní kroužek 

Slunéčko je poměrně mladý, teď máme výročí 

jednoho roku. Zatím jsme vystupovali pouze 

v Kobylí, ale když jsme se dozvěděli, že se tu 

pořádá krojový ples, oslovili jsme organizáto-

ry, jestli bychom nemohli přispět taky naším 

vystoupením,“ uvedla Otáhalová. Přítomnost 

přespolních byla znát, volné místo u stolu se 

hledalo jen těžko. „Na letošním plese je účast 

hojná, přijely nám děti z Kobylí, takže jsme 

spokojení, “ přiznává vedoucí z pořádajícího 

kroužku Krajcárek Sabina Novotná. 

Děti si užívaly, radost z tance čišela z ener-

gických pohybů, místy neuhlazených, ale o to 

více autentických. Přispěla k tomu také decho-

vá kapela Palavanka repertoárem přizpůsobe-

ným dětskému publiku. Po balónkovém sóle 

se mnohé oči rozzářily ještě více, následovala 

tradičně bohatá tombola. Někteří malí taneč-

níci přiznali, že právě ta je pro ně velkou moti-

vací. 

Pokud i vaše děti láká folklor, mohou se 

přidat. „Rádi přivítáme všechny děti, které 

mají zájem, především ty starší a hlavně chlap-

ce,“ zve Novotná. Právě teď spolu s dalšími 

vedoucími Krajcárku, Jaroslavou Kostrhouno-

vou, Veronikou Toráčovou a Janou Kurcovou, 

připravují nové pásmo, které hustopečskému 

publiku předvedou premiérově na březnových 

Slavnostech mandloní a vína. 

-kam-

Krojované děti v Hustopečích plesaly

Dětského krojového plesu se zúčastnili místní i přespolní.

Zástupci místní Apoštolské církve se 

rozhodli zpříjemnit dlouhé zimní měsí-

ce cestovatelskou přednáškou. Ve čtvrtek 

17. ledna zavítal do Křesťanského centra 

v  Kollárově ulici vystudovaný archeolog Josef 

Jan Kovář a návštěvníkům vyprávěl o své cestě 

Křížem krážem Svatou zemí. „Budu se věno-

vat výjezdu, který jsem absolvoval loni v říjnu. 

Jednalo se o 11 denní poznávací zájezd po Izra-

eli, který jsem začal jako turista a skončil jako 

průvodce, když ofi ciální průvodce zjistil můj 

vystudovaný obor,“ vysvětlil Kovář. 

Izrael je sice území o velikosti Moravy, ale 

během historie ho obsadila většina význam-

ných kultur. „Egyptská, různé civilizace 

z  Mezopotámie, dnešního Iráku a Sýrie. Byli 

tam i Římané, před nimi Řekové, Byzantinci, 

Křižáci… Je tam také jedno z  nejstarších měst 

na světe – Jericho,“ vyjmenoval Kovář, proč toto 

území fascinuje všechny archeology.  

Přednáška nabídla prohlídku nejzajímavěj-

ších míst. Od Negevské pouště na jihu vedla na 

sever do Golanských výšin. „V Bibli, ve Starém 

zákoně, se často vymezuje původní území 

izraelského národa právě lokalitami Danem 

na jihu a Beerševem na jihu. Takže uděláme 

průřez mnoha zajímavými kraji,“ řekl Kovář. 

Izrael je v první řadě Židovský stát, ale jsou 

v něm zastoupeny i významné menšiny – arab-

ská, palestinská apod. Problematická politická 

a náboženská situace nemá vliv na turismus, 

který v malém státě vzkvétá. „Izrael je bezpeč-

ná země, pokud se vyhnete některým místům, 

která jsou nechvalně známá a úřady nebo 

armáda vás upozornění, abyste tam nejezdi-

li. Ve velkých městech je to bezpečnější než 

u nás,“ uvedl Kovář.

A co může návštěvníky Izraele mile překva-

pit? „Je tam dobré víno. To si myslím, že je pro 

rodáky z jižní Moravy velmi příjemné. Stát leží 

ve třech podnebních pásmech, proto je paleta 

jejich vín velice pestrá,“ prozradil Kovář. 

-ves-

Článek zveřejněn 18. 1. 2019 na webu města.

Izrael láká svou historií, památkami, přírodou i vínem

Josef Jan Kovář(vpravo) přednášel o své cestě po 

Izraeli. Fo
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AGROTEC Group hledá kolegy do  na pozice:

  PRACOVNÍK MYCÍHO
CENTRA 

   • HPP

Práce,
která baví
Práce,
která baví

AGROTEC a. s.

www.agrotec.cz

✆ 602 122 565
 kariera@agrotec.cz

✆ 602 122 565
 kariera@agrotec.cz

IHNED

Více na www.agrotec.cz/kariera

N

NOVÉ BYTY VE 
VAŠEM MĚSTĚ 

Plánujete letos koupi nového bydlení? 
Chcete si sami určit dispozici a vybavení? 
Máte jenom ty nejpřísnější nároky? 
Potom není důvod se unáhlit. 
Připravujeme projekt, jaký tady ještě nebyl! 
Zavolejte nám nebo napište a zaregistrujte se. 
Informace již brzy! 

Žádné provize, žádné poplatky!

Petr Cicvárek 
Solid real, s.r.o.

739 444 139

petr.cicvarek@solidreal.cz

www.solidreal.cz
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PŘIJME 

ŘIDIČE/KU LINKOVÉ
AUTOBUSOVÉ DOPRAVY 

pro oblasti:

Hustopečsko, Pohořelicko, Židlochovicko, 
Mikulovsko, Kloboucko

Požadujeme: 
       ŘP skupiny D, včetně profesního průkazu
       Dopravně-psychologické vyšetření
       Pojistku za škodu způsobenou při výkonu povolání 

       Kartu do digitálního tachografu 

NA ZÍSKÁNÍ VŠECH KVALIFIKAČNÍCH POŽADAVKŮ 
JSME SCHOPNI S VÁMI SPOLUPRACOVAT 

A TYTO ZAFINANCOVAT!

Nabízíme: 
       Odpovídající platové ohodnocení (průměr 30 tis. Kč)
       Jízdní výhody pro zaměstnance i rodinné příslušníky 
   a další zaměstnanecké bonusy
       Nástup možný ihned 

Kontakt: Ing. Saskia Hyklová – personální ředitelka

tel.: 519 444 210 nebo 731 606 205, e-mail: hyklova@bors.cz
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
únor 2019

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

st  6.2. 18.00 Jiří Kolbaba – Etiopskou vysočinou k původním 
kmenům Afriky. Beseda se známým cestovatelem. 
Amande hotel Hustopeče. Předprodej vstupenek 
TIC Hustopeče, dům U Synků.

Připravujeme:
ne  17.3. 19.30 Můžem i s mužem. Divadelní představení. 

Účinkují: K. Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, 
Jitka Sedláčková, Dáša Zázvůrková. Společenský 
dům. Předprodej vstupenek TIC Hustopeče.

so  23.3.  9.00 Slavnosti mandloní a vína. Jarmark s programem, 
procházka do mandloňových sadů a ochutnávka 
mandlových specialit. www.slavnosti-mandloni.cz

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

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

ne   6.1. – 24.2.  Milan Michna – Zrozeno z ohně. Galerie.
st 20.2. 16.00 Tradiční kultura v roli symbolu. Přednáška o 

lidové kultuře. PhDr. Hana Dvořáková. 

st 6. – 25.2.  Odrazy - výstava obrazů Ivany Tesařové.
Vestibul knihovny.  

čt  7.2. 17.00 Austrálie – cestopisná přednáška Jiřího Máry. 
Učebna knihovny.  

st  20.2. 15.00 Lovci perel. Vyhlášení výsledků. Knihovna.

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

čtvrtky   10.00 Cvičení s Cipískem. 
čt  7.2. 10.00 Výtvarná činnost. Sněhulák. 
čt  21.2. 10.00 Výtvarná činnost. Veselý tučňák.  

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

ne  3.2.  13.45 Bruslení. Zájezd na zimní stadion do Břeclavi. 
Odjezd z AN Hustopeče. Ledová plocha 14.30 - 
15.30. Příspěvek 50 Kč (i s vlastní dopravou). 

po 11. – 15.2.  Jarní prázdniny s Pavučinou - Zimní expedice. 
Příměstský tábor pro děti od 6 do 12 let. Cena 
1500 Kč. Koná se v M-klubu. 

ne  24.2.  13.45 Bruslení. Zájezd na zimní stadion do Břeclavi. 
Odjezd z AN Hustopeče. Ledová plocha 14.30 - 
15.30. Příspěvek 50 Kč (i s vlastní dopravou).

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

pá 8.2. 14.30 Setkání táborníků. Společenská místnost 
Základní školy a praktické školy Hustopeče. 

st 13.2.  15.00 Václav IV., král ve stínu Karla IV. Přednáška 
Mgr. M. Zágory. Jídelna penzionu, ulice Žižkova.  

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

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

út 19.2. 18.00 Manželské večery v Hustopečích. Kurz o 
vztazích určený pro věřící i nevěřící, pro manželské 
i nesezdané páry. Připravují společně všechny 
hustopečské církve. 

   Více info na rybarikova.katka@seznam.cz a na 
tel: 605 645 592

ESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Masarykovo nám. 590/4, Hustope e, tel.: 605 545 592
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Na stránkách Hustopečských listů ve společenské 

růbrice, můžete uveřejnit blahopřání,

vzpomínky a poděkování. 

Text a foto můžete zaslat na: 
tupa@hustopece.cz, tel.: 519 441 008
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy občanské: 11. 2./25. 2.

Papír, plast, nápojové kartony: 5.2.

Bioodpad: 4.2.

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

čt  7.2. 17.00 Zasedání zastupitelstva města. 
   V zasedací místnosti na radnici (vstup z náměstí).

VOLEJBAL
so  23.2. 10.00 Tradiční volejbalový turnaj amatérských 

volejbalových mixů. 
   Městská sportovní hala Hustopeče. 
STOLNÍ TENIS
pá  8.2. 18.00 TJ Agrotec Hustopeče – TJ Drnholec B (kr. soutěž)
so  9.2.. 15.00 TJ Agrotec Hustopeče – TJ Ostrava KST (1. liga)
so  9.2.  17.30  TJ Agrotec Hustopeče – Sok. Hodonín B (kr. soutěž)
ne  10.2. 10.00 TJ Agrotec Hustopeče – SKST Baník Havířov (1. liga) 
HÁZENÁ
ne  24. 2. 11.00 Legata Hustopeče – TJ Náchod (1. liga)
ne  24 .2. 13.00  Legata Hustopeče – HK Ivančice (starší žáci)

PLESOVÁ SEZÓNA 2019
pá 22.2. 20.00 55. reprezentační ples Gymnázia T. G. 

Masaryka Hustopeče. Společenský dům. 
pá  1.3.  20.00 Děkanátní ples na téma Puntíky kam se 

podíváš. Zahraje Impuls z Blučiny. Farní sál 
pod kostelem. Pořádá Římskokatolická církev 
Hustopeče.  

so  9.3.  20.00 Rybářská zábava. Koná se ve Společenském 
domě Hustopeče. 

so  2.2.  10.00 Hustopečský masopust na Turhandlích. Vstup 
a zabíjačková polévka zdarma. Každá maska 
obdrží skleničku a koštovací lístky. Koná se v ulici 
Na Hradbách.

 
so  23.2. 19.00 Dokud ještě žijem - festival alternativní hudby. 

Zahrají Bezestopy (grunge-ska), Bobrbend 
(sklep-punk), The Desperate mind(punk-rock), 
Budweis Drunken Bastards (folk-punk). Myslivna 
Hustopeče, vstupné dobrovolné. 

po – pá  6.00 – 8.00  ranní plavání

po – pá 14.00 – 20.00 dle aktuálního rozpisu

so – ne 14.00 – 19.00

V době jarních prázdnin (11. – 15. 2.) bude k dispozici víc času pro 

veřejnost. Aktuální informace na www.spozam.cz, 

na facebooku nebo na tel.: 702 204 600.

čt  7.2. 18.00 Tradiční čtvrteční přehlídka vín známých 
výrobců z Moravy a ze Slovenska. Přehlídky 
se budou konat každých 14 dní až do 21. března 
2019. Sklep v ulici Na Hradbách. 

ne  24.2. 8.00 Výroční členská schůze Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Hustopeče. 
Jídelna ZŠ Komenského. Od 8.00 hodin 
prezentace a prodej členské známky, 9.00 hodin 
zahájení. 

ESKÝ ZAHRÁDKÁ SKÝ SVAZ
www.zahradkari.cz/zo/hustopece

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

ne   24.2.  15.00 Farní karneval. 
Divadelní sál pod kostelem sv. Václava.
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Děti z MŠ Pastelka.

Děti z MŠ U Rybiček.

Děti z MŠ U Rybiček.

Děti z MŠ U Rybiček.
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Naše děti jsou rády aktivní, proto na jejich 

zájmu můžeme stavět. Každý den jim nabí-

zíme sportovní aktivity, jak ve třídě, tak i na 

zahradě nebo na některém z městských hřišť. 

Třídy v  MŠ máme vybavené jednodu-

chým sportovním zařízením - míči, překáž-

kami, žíněnkami apod. Nyní máme díky 

sponzorskému daru rovnovážnou stezku pro 

chůzi ve  zvýšené rovině. Děti si samy skládají 

dráhy, kde prolézají, podlézají, překračují… 

U starších dětí máme i prolézací stěny pro 

odvážnější jedince a těm mladším ji nově 

nadělil sponzorský Ježíšek. 

Spoustu času také trávíme sportem na 

naší zahradě. Od jara do podzimu mohou 

děti hrát na našem hřišti s umělým povrchem 

kopanou nebo střílet na koš. Na průlezkách 

se mohou klouzat, lozit i zdolávat provazový 

žebřík. V horní polovině zahrady děti jezdí na 

odrážedlech, tříkolkách nebo kolech. Zahrada 

nabízí i svah, na kterém pořádáme v  teplých 

měsících běh do kopce, slalom nebo prolézá-

ní vrbovým tunelem. Nyní si na něm užíváme 

sněhové radovánky. Pokud je dostatek sněhu, 

děti bobují nebo sjíždí svah na lopatách a staví 

sněhuláky. V  případě, že nám počasí nadělí 

sněhu víc, pořádáme i malé zimní olympiády. 

Kolektiv MŠ Pastelka

MŠ U RYBIČEK

MŠ PASTELKA

ZA ŠKOLNÍMI VRATY
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Na Pastelce sportujeme rádi

Děti se ve školce věnují pohybu a sportu každý den.

Na naší MŠ proběhly další wokrshopy pro 

pedagogy. Jednalo se o IT techniku a její využití 

(hlavně interaktivní tabule a tablety). 

Workshop byl realizován v  rámci Místních 

akčních plánů pro Hustopečsko II. Setkání byla 

velmi přátelská a příjemná, v počtu 12 učitelek 

jsme probraly možnosti škol, jejich nynější 

vybavení a následné využití těchto technologií. 

Jako lektor jsem nabídla nejen možnost vidět 

techniku v praxi, ale také si ji vyzkoušet. Shod-

ly jsme se na tom, že moderní technologie 

nelze v dnešní době ignorovat a je dobré využít 

jejich potenciálu. Slouží k  novým zajímavým 

metodám práce, modernímu podání infor-

mací a napomáhají samostatností dětí. Oživí 

tak výuku na všech stupních vzdělávání. Závě-

rem jsme probraly možnosti škol, fi nancování 

z fondů a výzev různých operačních programů 

EU. Vzájemně jsme se i inspirovaly. 

Z  hodnotících formulářů jsem vybrala 

jednu větu: „Děkuji za velmi inspirativní setká-

ní, nyní se IT techniky nebudu bát a ráda ji do 

školy pořídím.“

Děkuji všem za účast. 

Blanka Nešporová, 
ředitelka školy a lektor

Na Tři krále o krok dále
Na svátek Tří králů nastal čas, kdy jsme 

odstrojili stromečky a vánoční výzdobu ve 

třídách. Seznámili jsme se také s jejich legen-

dou, navštívili betlém postavený v  kostele, 

vyráběli koruny a zpívali koledy. Zapálili jsme 

poslední prskavky, které svým třpytem odzvo-

nily době vánoční. Děti ze třídy Sluníček se 

jako každý rok vypravily do ostatních tříd 

s  tříkrálovou koledou. Letos se poprvé vydaly 

i do penzionu. Úsměvy na tvářích seniorů vyja-

dřovaly radost z naší návštěvy. Odměnou nám 

bylo ovoce, sladkosti a veliká krabice úžasného 

vánočního cukroví.

Zimní radovánky
Paní Zima občas zavítá i do našeho města 

s nadílkou sněhu a tím nás velmi potěší. Jakmi-

le napadne, ihned si sněhu užíváme. Stavíme 

sněhuláky, koulujeme se a děláme andělíčky.

Předškoláček
Zahajujeme jako každý rok kroužek 

Předškoláček. Jedná se o deset lekcí práce 

s  předškolními dětmi za účasti jejich rodičů. 

Předškoláček se zaměřuje na přípravu dětí do 

základní školy. Má v naší mateřské škole dlou-

hou tradici a rodiči je kladně hodnocen. 

-pir-

Workshopy na Pastelce

Leden U Rybiček
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Po vánočních prázdninách jsme se vrátili 

plni sil do školy. Nečekaly na nás jen pololet-

ní písemky, ale i exkurze, sportovní turnaje či 

výtvarná tvoření. 

• Šlus, Ende, Finito. Na Tři krále přinesla 

čarodějnice La Befana vánoční dárky dětem 

v Itálii, takže bylo na čase projekt European 

Christmas: Cards And Tradition's Exchange, 

kterého se účastnili i žáčci z 2. A, uzavřít.

• Deset dětí z kroužku Lego a robotika 

ukázalo v  úterý na konzultačním odpoledni 

své výrobky nejen rodičům a členům rodiny, 

ale i ostatním návštěvníkům školy. Potvrdiliy 

tak, že kdo si smysluplně hraje, rozvíjí svoji 

osobnost a nezlobí.

• Dne 9. ledna se páté třídy vypravily do 

brněnského planetária. Téma vesmír je 

hodně   zajímá, tak se všichni moc těšili. Již 

u vstupu upoutala jejich pozornost Vědecká 

stezka, na ní si mohli vyzkoušet různé aktivi-

ty - např. kolik kilogramů by vážili na některé 

z  planet. V budově samotné zaujala obrazov-

ka s  kamerou, na které se mohou návštěvníci 

planetária setkat s mimozemšťanem. V digitá-

riu paní průvodkyně ukázala souhvězdí noční 

oblohy, a pak žáci zhlédli fi lm o planetách 

sluneční soustavy a vesmíru. Přibylo jim hodně 

nových informací a vzpomínky na krásný den. 

• Páťáci byli z exkurze do hvězdárny tak 

nadšení, že v půlce ledna Kraví horu navštívily  

i deváté ročníky. Vybraly si představení Cesta 

za miliardou hvězd, které je seznámilo se 

způsoby proměřování vesmíru od dob starých 

Egypťanů až po současnost a vysvětlilo jim, jak 

hvězdy vznikají a naopak zanikají.

• Děti během prosince vytvořily nápaditá 

přáníčka, naučily se anglicky popřát Veselé 

Vánoce, napsaly pozdrav na přání a s malou, 

ale milou vánoční drobností rozeslaly obál-

ky do všech koutů Evropy.  Chvíle mezi čeká-

ním, až se ve třídě objeví paní doručovatelka 

s obálkami od partnerů, si zkrátily nazpíváním 

koledy Jingle Bells či prostudováním pozdravů 

a tradic z ostatních zemí. 

• Aby se během psaní písemek žáci protáhli, 

mohli se zúčastnit turnaje v přehazované, tedy 

alespoň ti ze čtvrtých a pátých tříd.  Všechny 

třídy se velmi snažily jak ve hře samotné, tak 

ve fandění. Vítězům blahopřejeme. 

Kolektiv ZŠ 

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Po novém roce jsme do školy přišli plní sil, 

které jsme potřebovali, abychom zvládli všech-

ny pololetní testy a dohnali poslední resty. 

Přesto se našel čas i na trochu pohybu a zába-

vy. Prvňáčci například využili krátké a skromné 

sněhové nadílky a hodinu tělesné výchovy strá-

vili dováděním na sněhu. Výherci školního kola 

dějepisné olympiády se pak svými znalostmi 

prezentovali na kole krajském. 

Ve školní družině v rámci tematického 

týdne Po nitkách minulosti předvedly děti 

své znalosti o vzniku života na Zemi. Vytvo-

řily pravěkou stěnu, která zanechá společný 

odkaz dalším generacím a mimo jiné si vyrobi-

ly pravěké fotografi e a modely nejznámějších 

soudobých živočichů.

Největší sportovci se zúčastnili přeboru ve 

skoku vysokém – Hustopečské laťky. V  chla-

pecké kategorii mladších žáků pro naši školu 

vybojoval první místo žák šesté třídy, o první 

a druhé umístění v kategorii mladších žákyň 

se mezi sebou utkaly hned dvě dívky sedmého 

ročníku a pro třetí místo mezi staršími žákyně-

mi si vyskočila žákyně z řad našich deváťáků. 

Kolektiv ZŠ Nádražní

Jak vypadal náš leden? Našli jsme čas na testy i zábavu

ZŠ KOMENSKÉHO

Ve školní družině vznikla pravěká stěna. Prvňáčci si užili tělocvik na sněhu.
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Turnaj v přehazované si užili žáci čtvrtých a pátých tříd.

Barvitý leden na Komendě
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Dne 10. ledna 2019 se dva žáci oboru Insta-

latér SOŠ a SOU Hustopeče zúčastnili kraj-

ského kola soutěže instalatérů v  Brně na SPŠ 

Jílová. Celkem se zde utkalo šest škol: SPŠ Brno 

Jílová, SOŠ a SOU Hustopeče, SOŠ Kyjov, SOU 

a SOŠ Vyškov, SOU Kroměříž a SOU Otrokovice.

Po úvodním seznámení s průběhem soutě-

že a proškolení z BOZP dostali soutěžící kartič-

ky s čísly pro větší anonymitu. Potom se rozešli 

na svá pracoviště. Soutěžilo se v  šesti praktic-

kých disciplínách: lisování a řezání uhlíkové 

oceli, ohýbání mědi včetně kapilárního páje-

ní, svařování plastu, testových otázek z BOZP, 

IVK a vytápění, dále montáž a demontáž WC 

a umyvadla. Po provedení jednotlivých dílčích 

operací a následném přeměření, kde tolerance 

u železa, mědi a plastu byla +- 2 mm, byly tyto 

dílčí operace smontovány v jeden celek včetně 

montáže nástěnné baterie a odtlakovány na 

těsnost. Žáci měli na každou práci 45 minut. 

Kontrolovala se rychlost, zručnost, dovednost, 

pracovní postupy, BOZP a používání pracov-

ního nářadí. Následně došlo k  přeměření 

rozměrů celého výrobku, kde byla opět stano-

vena tolerance +- 2mm. Za vyšší nepřesnost se 

odčítaly body dle tabulky, jak u dílčích operací, 

tak u celého výrobku.

Po skončení pracovních činností a testových 

otázek proběhlo celkové zhodnocení soutěže 

a vyhlášení výsledků. Žáci, kteří se umístili na 

prvních třech místech, dostali poháry a věcné 

dary. Ostatní obdrželi diplomy. SOU a SOŠ 

Hustopeče vybojovala druhé místo, třetí místo 

obsadila škola z Vyškova a první byla SPŠ Brno 

Jílová.

Soutěž probíhala v  přátelském duchu. My 

všichni se těšíme na příští ročník.

Milan Haan, UOV 

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Učeň instalatér 2019

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA 

Gymnázium T. G. Masaryka oslaví v  tomto 

roce 100 let o svého založení. Jeho brana-

mi prošly tisíce studentů a mnoho jich ještě 

projde. Seznámit se s  prostředím středoškol-

ského vzdělávání mohou zájemci o studium 

během pravidelně pořádaných Dnů otevře-

ných dveří. Poslední se konal 10. ledna a kromě 

propagace humanitních věd byl zaměřený na 

polytechnické vzdělávání. „Tradičně mají žáci 

určité výhrady a ostych před předměty přírod-

ních věd. Proto jsme uspořádali akci, která se 

jmenuje Studenti studentům. Naši studenti 

dělají návštěvníkům ukázkové hodiny zaměře-

né na výuku technických disciplín,“ představil 

program ředitel Radim Šebesta. 

Na netradiční hodiny přírodních věd přispě-

la dotace z  projektu MAP, který spadá pod 

Mikroregion Hustopečsko. Studenti čekali na 

návštěvníky ve třech třídách. V učebně fyziky je 

seznámili s fungováním měřičů elektrosmogu 

a pulsu. V učebně chemie si návštěvníci mohli 

vyzkoušet pokusy zaměřené na přírodní barvi-

va. Byly zvoleny tak, aby si je zájemci mohli 

zopakovat doma. V  počítačové učebně zase 

žáci odkrývali taje robotiky. 

Zájemci o studium se mohou připravo-

vat do jara, kdy se budou konat minimálně 

dvě kola přijímacích zkoušek. „V  prvním kole 

plánujeme přijmout do osmiletého i čtyřleté-

ho studia 30 žáků. Termín podání přihlášek je 

do 1. března,“ upřesnil Šebesta. Přijímací zkouš-

ky organizuje společnost Cermat a budou se 

konat v dubnu.  

-ves-

Prohlídku gymnázia ozvláštnily netradiční hodiny

Studenti předváděli zájemcům o studium, že chemie může být zábava.

Každý rok v únoru pořádá Gymnázium T. G. 

Masaryka v  Hustopečích reprezentační ples.  

Letos se uskuteční již 55. ročník a studenti se 

rozhodli, že ho tematicky zaměří na prostředí 

kasina. Uskuteční se 22. února ve společen-

ském domě. 

Barvy  dresscodu  jsou tentokrát černá, 

červená a zlatá. K  tanci a poslechu bude hrát 

kapela Redsocks Orchestra. Přípravy už jsou 

v plném proudu: studenti 3. A a septimy připra-

vují předtančení, kterým hosty zavedou přímo 

k hracímu stolu. Ten, kdo nebudeme mít štěs-

tí v  pokeru, bude moci zkusit štěstí v  bohaté 

tombole. Během celého večera se budou moci 

zájemci vyfotit ve fotokoutku. 

Naše gymnázium v  tomto roce slaví úcty-

hodné výročí. V  říjnu tomu bude 100 let, kdy 

otevřelo dveře prvním studentům. Ples bude 

první akcí, kdy si my, stávající žáci, i široká 

veřejnost budeme toto jubileum připomí-

nat. Připravují se i další oslavy: slavnostní 

akademie na konci školního roku, v  průběhu 

léta výstava v  místním muzeu a na podzim 

program vyvrcholí koncertem, divadelním 

představením atd. V  rámci tohoto programu 

se také připravuje vytvoření databáze profes-

ně či společensky úspěšných absolventů. Velmi 

bychom ocenili, kdyby se sami ozvali, nebo 

nám byl na ně předán kontakt.

Těšíme se na společné setkání nejen na 

plese, ale i na dalších oslavách!

Tereza Špačková, 7. C

Ples Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče
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Každoročně se naše škola účastní celoná-

rodního předvánočního Zpívání na schodech, 

které na našem gymnáziu založila bývalá 

kolegyně Hana Potměšilová.  Od roku 2014, 

kdy se stala starostkou města Hustopeče, 

jsem tuto náročnou, ale velmi milou povin-

nost převzala po ní. Kdo ze studentů rád zpívá 

nebo hraje na cokoliv, byl a je srdečně zván 

k nacvičování! Již od října společně vytváříme 

program, který se skládá z  tradičních českých 

koled, spirituálů a popových domácích i zahra-

ničních písní. Nechybí ani vánoční překvapení 

v  podobě sólových vystoupení studentů, ale 

i kolegů pedagogů. Letos velice děkuji za krás-

ný hlasový přínos Simoně Chrastilové, Ctiradu 

Šedému a naší stážistce z USA Lizzy. Za podpo-

ru a pomoc musím také poděkovat bývalým 

studentům a členům kapely Jakubovi Hyty-

chovi a Sabině Mášové, kteří si takto zpestřili 

svá vysokoškolská studia. 

 V  lednu 2017 jsme poprvé vystoupili se 

školním vánočním  programem  nazvaným 

Tříkrálový koncert v  hustopečském katolickém 

kostele. V sobotu 5. ledna se konal v kostele již 

třetí ročník. S hrdostí musím říct, že se studenti 

rozhodli dát výtěžek dobrovolného vstupné-

ho dětem do domova Narnie v  Morkůvkách. 

Vybralo se neuvěřitelných 10  500 Kč, za což 

velmi děkujeme všem dárcům-divákům, 

kterých přišlo více než dvě stě. 

Margita Křížová,
učitelka 

Tradice vánočních koncertů
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Školní kapelu doprovází i zpívající pedagogové.

„Každý rok, když se v listopadu začínáme schá-
zet s kapelou, to vypadá bídně. Většinou nám půlka 
členů onemocní nebo v průběhu zjistí, že nemůže... 
A pak máme spoustu nových, ještě nezkušených 
členů. Díky paní učitelce Křížové a společnému 
úsilí to ale vždy zvládneme. Nikdy to není naprosto 
bez chyb, ale hlavní poháněcí silou, která nás drží, 
jsou vždy publikum a nádherná atmosféra, kterou 
vytváří!“ 

Katka Ondráková (6. C) 
– zobcová f létna, zpěv

,,Před vstupem do sálu jsme si dodali odvahu 
pokřikem: za Narnii! Vše vypuklo písní Zvěstu-
jem vám radost! a vyvrcholilo tajemným textem 
písně Adiemus. Celá akce byla doprovázena dvěma 
talentovanými moderátory Štěpánem Otřísalem 
a Martinem Benýškem a jejich výkladem o událos-
tech v  českých dějinách spojených s  číslem osm. Po 
koncertě bylo v  předsálí připraveno občerstvení, 
které nachystala Nela Plotová s maminkou. Doufá-
me, že se všem líbilo a chutnalo a že přijdou zas!“

Maruška Knápková (7. C) 
– zpěv a výroba programu

,, Myslím si, že Tříkrálový koncert se letos velice 
podařil. Samozřejmě, že pár chyb udělal snad každý, 
ale když jste se podívali do hlediště, viděli jste nadše-
né tváře diváků, plačící maminky a radostně zpíva-
jící babičky. Na začátku byl nejspíš každý nervózní, 
klepaly se nám ruce a nohy. Ale pak nám po každé 
písni začal usmívající se dav tleskat, nervozita opad-
la a my si mohli užívat ten krásný zážitek!“

Nela Padělková (2. C) 
– alt saxofon

CÍRKVE
Hustopečské církve pokračují ve spolupráci

Třetí lednový týden se tradičně na celém 

světě potkávají a společně modlí zástupci 

různých křesťanských církví, protože se koná 

Týden modliteb za jednotu křesťanů. Setkání 

tří představitelů hustopečských církví se kona-

lo v  neděli 20. ledna v  kostele Českobratrské 

církve evangelické. Materiály i téma tentokrát 

vycházely od křesťanů z  Indonésie.  Dalším 

společným projektem hustopečských církví je 

pořádání Manželských večerů. Kurz trvá osm 

podvečerů a je určený pro manželské páry i pro 

ty, kteří spolu žijí v dlouhodobém vztahu. Více 

informací zjistíte níže.

-ves-

Zveme Česko na rande. Od února startuje kurz Manželské večery
Chtěli byste s partnerem víc společné 

zábavy a méně hádek? Máte chuť investovat 

do budování svého vztahu nebo byste v něm 

rádi oživili jiskru, ale přitom si to sami užili? 

Nechte se v únoru 2019 pozvat na rande!

Vcházíme do místnosti a noříme se do 

příjemného šera – většinu světla tu zajišťují 

svíčky u malých stolků pro dva, které osvětlu-

jí vázičky s květinami a tváře sedících dvojic. 

Mají po dobré romantické večeři a povídají si 

jen sami dva – člověk by ani neřekl, že se tady 

pracuje na rozvoji vztahů. Přesto ale 73% hostů 

říká, že tenhle kurz jim výrazně zlepšil manžel-

ství. A takto vypadá každé z osmi setkání kurzu 

Manželské večery: večeře, přednáška a diskuse 

v naprostém soukromí každého páru.

Manželské večery jsou určené pro manžel-

ské páry i pro ty, kteří spolu žijí v dlouhodobém 

vztahu. Jsou založeny na křesťanských princi-

pech lásky a odpuštění, určeny jsou však pro 

jakýkoliv pár bez rozdílu vyznání a životní fi lo-

zofi e – pro každý pár, který chce do svého vzta-

hu investovat a zlepšit jej. Manželské večery už 

po světě absolvovaly téměř dva miliony hostů, 

v  České Republice je jich po patnácti letech 

přes deset tisíc. 

V  únoru 2019 budou kurzy začínat na více 

než 50 místech po celé ČR – i v Hustopečích. 

První večer kurzu se bude ve sklípku místní 

restaurace konat 19. února 2019 v 18 hodin. 

Kurz je neziskový, platí se pouze příspěvek na 

náklady spojené s jeho pořádáním.

Přihlašujte se, prosím, do 10. února na 

e-mail: rybarikova.katka@seznam.cz. Po 

přihlášení obdržíte obratem platební údaje. 

Částku je nutné zaplatit do 15. 2., teprve po 

zaplacení s vámi budeme napevno počítat. 

Více informací o kurzu zjistíte

na www.manzelskevecery.cz. 

Témata jednotlivých večerů:

 19. 2. Vybudovat pevné základy 

 26. 2. Umění komunikace 

 5. 3. Řešení konfliktů   

 13. 3. Síla odpuštění 

 19. 3. Rodiče a rodiče partnera 

 26. 3. Dobrý sex   

 2. 4. Láska v akci 

 9. 4. Shrnující párty

Článek vznikl za podpory 
Nadačního fondu Credo.
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APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Leden je měsíc, kdy začíná plesová sezo-

na. Ale je to také měsíc, který je vyhrazený 

ekumenickým setkáním a dalším přednáškám 

a besedám. Naše církev se i letos zúčastnila 

ekumenického setkání, které se odehrálo 20. 

ledna v  kostele Českobratrské církve evange-

lické. Ve čtvrtek před tím se konala v  našem 

křesťanském centru přednáška archeologa 

Mgr. Kováře, který nám představil Svatou zemi 

– Izrael. Pro mne osobně to byla ta nejlepší 

přednáška o Izraeli, kterou jsem kdy slyšel. 

Jeho cvičenému oku archeologa neušlo mnoho 

věcí, které by běžný turista zcela přehlédl. 

Již zmíněné akce jsou něco, co mi ukazuje, 

jak důležité je, abychom si udělali vzájemně 

na sebe čas. Obě události by neměly patřič-

nou atmosféru, kdyby se jich neúčastnili lidé. 

Přitom je mnoho možností jak se zúčastnit 

bohoslužeb a přitom být v  posteli. Jen v  naší 

církvi je spousta sborů, které vysílají své boho-

služby živě na Facebooku nebo Youtube. Také 

informace s  množstvím fotografi í o Izraeli či 

jiné zemi je možné najít na internetu a nemu-

síte opustit svůj dům. Technika a média nám 

přináší nové možnosti, ale také nové otázky. 

Učitel, kněz či přednášející už nejsou zdro-

jem informací, jako v  minulosti. Minimálně 

nejsou tím jediným zdrojem kolem nás. Věří-

cí si mohou během týdne stáhnout z  inter-

netu kázání těch nejlepších kazatelů světa. 

Studenti si mohou vyslechnout přednášky 

světových profesorů, aniž by někam jezdili. 

Proč tedy někam chodit na bohoslužby či do 

školy na přednášky a poslouchat ty průměr-

né? Pokud nám jde jen o vědomosti, pak je to 

asi ztráta času. Ale různá setkání a akce mají 

větší význam, než jen vzdělání či informace. 

Jde totiž o společenství lidí. Jde o to být spolu 

a vzájemně se podporovat a budovat. Každý 

z  nás má nějaké schopnosti a umí věci, které 

jiní neumí. Každý z nás je svým způsobem jedi-

nečný. A jediný způsob, jak to mohou druzí lidé 

vidět, je být s nimi a ukázat jim to. Na internetu 

najdeme celé seznamy řemeslníků, ale raději 

šáhneme po tom, kterého známe nebo kterého 

nám doporučí kamarád. Když jsem byl mladší, 

tak se pomoc řemeslníků nejvíc domlouva-

la v  hospodě. Záleží totiž na tom, zda někam 

jdu, abych z  toho něco získal, nebo tam jdu 

dát sám sebe druhým k  dispozici. Bible říká, 

že máme žít s  postojem, že chceme druhým 

sloužit. Možná jenom vyslechneme stesk 

maminky nad probdělou nocí s dětmi, možná 

někdo potřebuje drobnou radu nebo restar-

tujeme starší paní zaseknutý telefon. Jsou to 

drobnosti, které pro druhé mohou znamenat 

hodně. Ale příště to může být naopak. Příště 

druzí mohou vyslechnout, povzbudit a pomoci 

mě. Šalomoun k tomu kdysi řekl: „Pouštěj svůj 

chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shle-

dáš.“ Být k dispozici a štědrý k druhým nakonec 

přinese užitek nám samým. 

Je spousta pozvání, která odmítáme. Urči-

tě času není nazbyt. Ale možná se nám nikam 

nechce chodit, protože jsme unavení a venku 

je zima. Možná si říkáme, co z  toho budeme 

mít? Ale zkusme se zamyslet, jestli bychom tím 

někomu nemohli udělat radost, jestli nemů-

žeme svou přítomností někoho povzbudit či 

potěšit. Věřím, že se nám to jednou bohatě 

vrátí. 

Karel Fridrich, pastor sboru 

Být tu pro druhé 

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Ještě není ani konec ledna a já jsem učinila 

objev tohoto roku. Aspoň pro sebe. Věděli jste, 

že každý rok má vybraný nějaký verš z  Bible? 

Verš na rok 2019 zní: Vyhledávej pokoj a usiluj 
o něj. Ž 34,15. No, vlastně ten verš ani není tako-

vý objev, takových je v Bibli spousta. V Heslech 

JB je ovšem tento verš na letošní rok v překla-

du Viktora Fischla a zní takto: Hledej pouze mír, 
jak lovec za ním jdi. Přiznám se, že s tím zněním 

mám trochu problém, ale v podstatě mě velice 

fascinuje. Tak za prvé slovo mír bych nepouži-

la, protože jsme zvyklí ho slýchat jen v souvis-

losti s válkou a my, co jsme zažili propagandu 

socialismu a komunismu, tak slova mír máme 

z různých nástěnek a transparentů plné zuby. 

Zde se opravdu více hodí pokoj.  Ale vyhledá-

vej pokoj, zní mdle – to jako že si člověk má 

zalézt do kouta, aby měl ode všech a ode všeho 

pokoj? K  tomu by Bible, jak ji znám, opravdu 

nevybízela. Právě ono vyhledávej pokoj a usiluj 

o něj vystihuje V. Fischl svým jako lovec za ním 

jdi. I když ten lovec mi tam taky vadí. Na konci 

každého lovu je smrt a ta má s  pokojem jen 

málo co společného. Lovec je ale příznačný 

svou vytrvalostí, svou trpělivostí a schopnos-

tí nevzdat se, dokud nestihne svou kořist. 

Takže když se doma hádáte, nebo vás v  práci 

někdo naštve, nebo děti od rána řvou, nebo se 

vám od rána derou slzy do očí nebo nadávky 

do úst… někdo ti ukradl tvůj pokoj, tvůj klid 

v duši, v domě; a tvou svatou povinností je ten 

pokoj opět získat. A to s trpělivostí, vytrvalos-

tí a vervou s jakou se lovec štve za kořistí. Ne, 

lovec opravdu není dobrý obraz. Zkrátka není 

možné čekat, že se vše uklidní samo, že bude 

klídek, pohoda jen tak, až se všecko přeže-

ne. Mír se musí nastolit – věc urovnat, křivdy 

odpustit – jinak bude mnoho raněných. 

Tím největším objevem, ale stejně bylo to, 

co slovo pokoj znamená. Pokoj není jen klid, 

ticho, nic se neděje… Biblický slovník popisu-

je pokoj (hebrejsky šalom, řecky eirené) jako 

celistvost, dokončenost, souznění, soulad, 

harmonie. Nejsem žádný hebraista, ale při 

slovu šalom úplně slyším šumění oceánů, svist 

horských větrů, pohyb hvězd za pravidelných 

zvuků symfonie pod taktovkou vesmírného 

dirigenta a to vše s naším pozemským bytím 

v  dokonalé harmonii. Ale slovník nepopisuje 

pokoj jako souznění s  přírodou a vesmírem, 

ale především jako harmonii lidské pospo-

litosti – předně rodiny, ale i větších útvarů 

– obce, státu.  Tedy společnost, kde všechno 

běží, jak má, nikdo nikomu neubližuje, kde je 

radost i povinnost. Není to souznění jedno-

duché. V  interakcích mezi lidmi dochází ke 

střetu, zaplavují nás negativní emoce a pokoj 

a soulad je ten tam. V  tu chvíli musíš vyrazit 

jako lovec a všemi prostředky ho dostat zpět. 

Ovšem mnohem lepší než získávat pokoj zpět, 

je nenechat si ho vůbec vzít. Ale aby si člověk 

nenechal svůj pokoj vzít, je potřeba ho přede-

vším mít. Vnitřní pokoj je stav duše, která je 

neporušená, celistvá jako pečeť nebo jako 

uzávěr na zavařovačce. Jakmile do zavařovačky 

pronikne vzduch, začne se to, co je uvnitř kazit. 

Bublá to a kvasí a smrdí. Co způsobilo tento 

rozklad, co porušilo celistvost a harmonii? 

Hřích, rozhodnutí jít jinými cestami, než Bůh 

doporučil. Jít jinou cestou než cestou poko-

je a harmonie. To způsobilo i naše oddělení 

od Boha.  Blaise Pascal řekl, že v  srdci každé-

ho člověka je propast, která se dá vyplnit jen 

Bohem. Je asi jasné, že pokud to člověk neudě-

lá, pořád mu bude něco chybět. A je klidný ten, 

komu něco chybí? Třeba když jde revizor a vám 

chybí jízdenka? Mnohým lidem chybí pokoj 

s Bohem. Bojí se, že Bůh po nich bude chtít, aby 

byli svatí, dokonalí, bez všech radostí a potě-

šení. A když nebudou, že je potrestá. A tak se 

mu vyhýbají, …aniž by to bylo řešení. Ale Bůh 

skrze Jeremjáše říká: „moje myšlenky o vás 

jsou myšlenky o pokoji, nikoli o zlu.“  Bůh chce 

zcelit to, co v  nás bylo porušeno, uzdravit to, 

co se zkazilo. Obnovit pokoj a harmonii u nás 

v  duši i u nás doma. Mít pokoj neznamená 

mít ode všech klid, ale být se všemi v souladu 

– s Bohem, druhými, přírodou i sám se sebou. 

Pokoj Vám.  

Krásný a pokojný zimní čas s hřejivým poci-

tem uvnitř přeje 

Kateřina Rybáriková, kazatelka

Objev roku
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Letos již posedmé jsme uspořádali count-

ry bál. Nově byl přidán do názvu i do progra-

mu rock. Doplnění dalšího hudebního žánru 

se osvědčilo, všem líbilo, a bál alespoň nebyl 

monotónní. Neboť jak někteří rockeři říkají: „Co 

je horšího než špatná country? … dobrá count-

ry.“ Ples navštívila pestrá směsice. Dostavilo 

se více než 200 indiánů, kovbojů a Mexičanů. 

Zpestřením programu bylo vystoupení taneč-

ní skupiny Na Stará kolena, která předvedla 

country valčík a kolový tanec. Členové spolku 

zatančili vášnivé mexické tance a sklidili tako-

vé ovace, že je překvapivě museli opakovat. 

K  pití se podávala Ribannina moč, Komančo-

va krev a Cowboyův pot. Platilo se výhradně 

dolary a vůbec celý sál se proměnil na divoký 

západ. Všichni jsme se skvěle bavili. Děkujeme 

všem za účast, podporu a sponzorům za dary 

do tomboly. Případný výtěžek z  bálu použije-

me na nějakou naši další bohulibou a okrašlo-

vací činnost. Například na podzim Spolek 

Všehoschopných zakoupil a vysadil javory 

v polích kolem Hustopečí a také jsme nechali 

u pramene vyčistit koryto Štinkovky.

Kamil Konečný, člen spolku 

Všehoschopných, téměř amatérský herec, 

samuraj, vzduchoplavec a jezdec na velbloudovi, 

vlastní rukou a hlavně hlavou

Zaradoval jsem se, když mi řekli: „Do domu 

Hospodinova půjdeme!“ (Žalm 122,1).

Známá slova 122. žalmu mluví o touze 

člověka po místě, kde je Bůh zvlášť blízko. Jistě 

se můžeme modlit venku v přírodě, v lese, při 

jízdě autem, na lůžku nebo v nemocnici. Přece 

ale ne všechna místa vnímáme jako prostředí, 

kde se můžeme usebrat a nalézt klid. Protože 

jsme bytosti tělesně-duchovní, jsme vděčni za 

to, že máme kostely, místa setkání s Bohem, 

místa zvlášť uzpůsobená k modlitbě. Místa, 

kde se můžeme shromáždit i jako společen-

ství a společně slavit bohoslužbu. Místa, kam 

přicházíme, abychom Bohu děkovali a vypro-

šovali si jeho pomoc pro svůj život.

Naše farnost si letos bude připomínat krás-

né výročí 25 let od chvíle, kdy se po mnoha 

letech konání bohoslužeb v provizorních 

prostorech na faře podařilo postavit nový 

kostel, zhruba na stejném místě, kde se nachá-

zel kostel původní. Ten podlehl zkáze v roce 

1961, kdy se vlivem značného poškození statiky 

a znemožnění potřebných oprav zřítila věž na 

chrámovou loď a o rok později bylo rozhodnu-

to o stržení zbytku kostela.

Výročí postavení kostela je pro nás příleži-

tostí ohlédnout se, připomenout si námahu 

a oběti těch, kteří se o stavbu nového kostela 

zasloužili a kteří se za zdar jeho stavby modlili. 

Práce na každém kostele, ať je to stavba nebo 

oprava, je náročná, proto se člověk musí nejen 

přičinit, ale i spolehnout na Boží pomoc.  

Při stavbě kostela ale nejde jen o samotnou 

budovu. Kostel má pomáhat k budování ještě 

něčeho mnohem důležitějšího a krásnější-

ho – k vystavění chrámu, ve kterém je každý 

z nás živým kamenem, k budování společen-

ství těch, kteří se v kostele shromažďují. Každý 

z nás máme vnášet do života společenství 

svůj život, svoje srdce, svoji lásku, své smýšle-

ní, svou práci. Nebýt kameny umdlévajícími, 

znuděnými, lhostejnými, ale živými. Proto je 

výročí posvěcení kostela i příležitostí k podě-

kování všem, kteří se jakoukoliv službou podí-

leli a podílí na budování života farnosti. Díky 

tomu, že součástí suterénu našeho kostela je 

klubovna, divadelní sál, jídelna a další prosto-

ry, máme možnost pořádat zde různé akce 

a setkání. Toto zázemí také mnohokrát využilo 

město, skauti, jiné organizace nebo jednotlivci.  

Aby prostory kostela mohly dále sloužit, 

je třeba se o ně starat. Kostel se musí uklízet, 

zdobit a opravovat. Všem, kteří se na tom podí-

leli a podílí, patří veliké poděkování. 

Jan Nekuda,

děkan

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Kostel slaví 25. výročí posvěcení
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SPOLEK VŠEHOSCHOPNÝCH

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Tradiční Country & Rock bál

Na bále byla zábava
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Hustopečští futsalisté všech věkových kate-

gorií vykročili do nového roku rovnou dvěma 

turnaji. Ve sportovní hale bylo první lednový 

víkend rušno od rána do večera. Na 19. roční-

ku Novoročního futsalového turnaje poměřilo 

své síly 16 týmů z  celé jižní Moravy. „Úroveň 

turnaje byla hodně vysoká. Zvítězil tým slože-

ný z  prvoligových a druholigových futsalistů. 

Mimo to se představily nejlepší divizní týmy. 

Vzájemným poměřením sil hráčů na nejvyšší 

úrovni se snažíme divákům předvést, jakou 

úroveň může futsal mít,“ vysvětlil pořadatel 

Michal Stehlík. 

Změnou oproti zaběhnutým postupům byl 

nedělní Novoroční futsalový turnaj mládeže, 

kde si zahrálo 13 týmů. Snahou pořadatelů 

bylo ukázat mladým futsalistům skvělé sobot-

ní výkony dospělých. Možnost zúročit načer-

panou inspiraci se tak chlapcům nabídla 

hned druhý den. „Mládežnické zápasy jsme 

směřovali na kategorie, které si v Hustopečích 

vychováváme, tzn. děti do 11, 13 a 15 let,“ objas-

nil Stehlík. Místní mladí futsalisté předvedli, 

že jsou ve skvělé formě. „Mladší žáci, kluci 

do 13 let, celý turnaj vyhráli. Porazili dokonce 

i fotbalový tým Sparty Brno, který hraje první 

nejvyšší fotbalovou soutěž. Jsou velice dobří,“ 

pochvaloval si Stehlík. 

Jak si vedou hustopečští futsalisté v  této 

sezóně? A týmu se podařilo postoupit do divi-

ze. Jedná se o třetí nejvyšší futsalovou soutěž 

v  České republice. „Jsou poměrně úspěšní. 

Se střídavými úspěchy se pohybují ve středu 

tabulky. Naší snahou je, se v této soutěži zaby-

dlet,“ upřesnil Stehlík. B tým skóruje v krajské 

soutěži a děti hrají turnajovým způsobem 

mládežnickou futsalovou ligu. „V té se primár-

ně snažíme o to, aby se kluci potkávali a futsal 

se do nich dostal. Myslím si, že jsou šikovní 

a daří se jim velice dobře,“ uzavřel Stehlík. 

-ves-

VÍNO A HUSTOPEČE

Ve čtvrtek 10. ledna 2019 se konala v našem 

zahrádkářském sklepě v  ulici Na hradbách 

ochutnávka vín místního vinařství. Přehlídku 

řídil s patřičným slovním doprovodem majitel 

vinařství pan Marek Pechor. Přítomno bylo přes 

50 zájemců o vína z Hustopečí i okolních obcí. 

Bylo nám představeno a nalito k  ochutnání 

13 vzorků, které sestávaly převážně z botrytic-

kých sběrů vyráběných z hroznů o cukernatosti 

větší jako 25 stupňů ČNM. S takovou kolekcí vín 

se běžně vůbec nepotkáme a přítomní vyjádřili 

svoji spokojenost patřičným potleskem.     

Jiří Teplý, ZO ČZS Hustopeče

Čtvrteční přehlídka vín 

POZVÁNKA 

na výroční členskou schůzi Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hustopeče, 

která se koná v neděli 24. února 2019 v jídelně ZŠ Komenského v Hustopečích.

Program:

8.00 Prezence účastníků – předání rukověti zahrádkáře 2019

 a prodej členské známky ČZS pro rok 2019. 

9.00  Zahájení schůze, přivítání hostů. 

Výbor Z. O. ČZS Hustopeče

Na turnaji mládeže si zahrálo třináct týmů.
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SPORT
Futsalisté zahájili nový rok turnajem

V pátek 18. ledna vyrazil speciální modrobí-

lý vlak na cestu do Ostravy – Vítkovic. Na palubě 

Kometa Expresu se svezlo přes 1000 pasažé-

rů, z toho přes tři sta dětí z celé jižní Moravy. 

Hustopeče, které jsou součástí Království 

Komety, zastupovali mladí futsalisté. Ti dostali 

tuto možnost jako odměnu za výborné výsled-

ky v  letošní futsalové lize mládeže. Kluci si 

prohlédli multifunkční halu a užili si zápas 

Komety s  domácími Vítkovicemi. Dostali tak 

možnost sledovat výborné utkání před parádní 

diváckou kulisou. Ve výborné atmosféře trium-

fovaly sice Vítkovice 4:1, skvělý zážitek z  jinak 

výborně zorganizované akce to ovšem nepoka-

zilo. Děkujeme vedení města za možnost zažít 

tuto neopakovatelnou atmosféru.

Michal Stehlík, 

vedoucí oddílu futsalu TJ Agrotec Hustopeče  

Odměnou za skvělé výkony byl zápas Komety s Vítkovicemi 

Mladí futsalisté si užili zápas v Ostravě.
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Na Mistrovství Moravy a Slezska v  halo-

vém víceboji žen získala hustopečská Radmila 

Vrbová bronzovou medaili za výkon 2 401 bodů. 

Zkompletovala tak svou sbírku medailí z  této 

soutěže. Za poslední tři roky získala postupně 

stříbro, zlato i bronz. V  soutěži starších žákyň 

skončila její sestra Marie Vrbová na 17. místě 

a Mia Humpolíková na celkovém 22. místě 

z  šedesáti startujících. Obě děvčata podala 

ve všech disciplínách výkon na hranici svých 

možností.

-had-

Tradičním závodem před Hustopečským 

skákáním je každý rok Hustopečská laťka – 

přebor města Hustopeče ve skoku vysokém 

v  hale. I letos si možnost zaskákat do výšky 

vyzkoušeli žáci hustopečských škol a závodní-

ci SK Atletika Hustopeče. Nejlepší z  nich pak 

budou reprezentovat město Hustopeče na 

Hustopečském skákání.

Ve všech kategoriích jsme viděli velice zají-

mavé souboje, které přinesly i velmi pěkné 

výkony. Přípravky ovládli Víťa Krůza výko-

nem 118 cm a teprve devítiletá Elena Cvrčko-

vá výkonem 111 cm. V  mladších žácích svedli 

pěkný souboj Jan Stehlík a Jakub Jordán, který 

si výkonem 140 cm vytvořil osobní rekord. 

O vítězství mezi mladšími žákyněmi se podle 

očekávání rozhodovalo mezi Natálií Humpolí-

kovou a Nikitou Mayerhofer. Druhá jmenova-

ná vyhrála velmi dobrým výkonem 134 cm.

Asi nejkvalitnější výkony padaly v kategorii 

starších žáků a žákyň. U chlapců zvítězil jasně 

Matěj Hycl výkonem 165 cm. Matěje, který už 

letos dokázal pokořit 178 cm. Ani vítězku soutě-

že st. žákyň Vendulu Zemčíkovou na Skákání 

neuvidíme, kvůli kolizi se školním programem. 

Těšit ji může ale fakt, že dnes vyhrála výbor-

ným výkonem 150 cm. Druhá byla Karin Krej-

čiříková výkonem 140 cm. Mezi dorostenci byl 

nejlepší Erik Semerád, který přeskočil laťku ve 

výšce 155 cm a mezi dorostenkami Karolína 

Rohrerová, která zvládla 120 cm.                                                                                         

-had-

Atletka Vrbová třetí na MMS ve vícebojích

Hustopečská laťka jako kvalifi kace na Skákání

Hustopečští žáci si vyzkoušeli skok vysoký.
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Zimní radovánky neminuly ani hustopeč-

ské. I když ze sněhu, který zasypal část Česka, 

na Hustopeče příliš nezbylo, a ani venkov-

ní teploty neklesají pod bod mrazu, nemusí 

zimní vybavení jen tak ležet ve skříni. 

Centrum volného času Pavučina organi-

zuje pravidelné zájezdy na ledovou plochu 

břeclavského zimního stadionu. Tak tomu 

bylo i v  neděli 13. ledna a příležitosti využi-

ly všechny věkové kategorie. „O bruslení byl 

dnes opravdu velký zájem, celkem dorazilo 

více než 150 návštěvníků. Nejvíce lidí využilo 

tuto nabídku na Silvestra, kdy zde bylo přes 

180 lidí,“ pochvaloval si ředitel Pavučiny, Petr 

Fridrich. 

A kdy se jede příště? „Další nejbližší termín 

je v neděli 24. února. Autobus z nádraží odje-

de jako obvykle ve tři čtvrtě na dvě a ledová 

plocha bude vyhrazena od půl třetí do půl čtvr-

té odpoledne,“ lákal Fridrich.

-hrad- 

Malí i velcí vyrazili bruslit s Pavučinou
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 Klukům nechyběly hokejky a puk.

Účastníci tanečních kurzů, které každý 

podzim pořádá Marketing a kultura města 

Hustopeče, předvedli své nově získané zkuše-

nosti na Moravské regionální soutěži absol-

ventů tanečních kurzů. Ze 40 závodících párů 

přijely čtyři páry z Hustopečí, z toho se tři páry 

nominovaly do fi nále, které se bude v  březnu 

konat v Praze. Na Mistrovství České republiky 

absolventů tanečních kurzů si zatančí Eliška 

Tolárková a Lukáš Witpeerd, Aneta Unver-

dorbenová a Michal Podešť, Silvie Řačáková 

a Tomáš Hruška. 

Viktor Janč, učitel tance

Tanečníci reprezentovali Hustopeče na výbornou

Hustopečským tanečníkům medaile sluší.
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Už podvacáté se do Hustopečí sjeli nejlep-

ší světoví skokané do výšky na mezinárodní 

halové závody Hustopečské skákání Agrotec 

2019, které patří mezi nejlepší specializované 

mítinky na světe. Stejně jako vloni bylo Husto-

pečské skákání zařazeno do seriálu HJ Grand 

Prix, který bude po Hustopečích pokračovat na 

Beskydské laťce v Třinci. Jubilejní ročník slibo-

val skvělou podívanou a startovní listinu plnou 

zvučných atletických jmen. 

20. ročník zahájily žákovské kategorie

První den závodu Hustopečské skákání 

Agrotec 2019 hostila Městská sportovní hala 

Hustopeče už ve čtvrtek 24. ledna. Tradičně 

patřila první příležitost pokořit laťku, přes 

kterou budou druhý den závodu skákat výškař-

ské hvězdy, kategorii mladších žákyň. O umís-

tění na prvních příčkách bojovalo 20 dívek. 

Závody začaly na výšce 100 cm a skončily na 

146 cm. Zlato patřilo Michaele Zdražilové 

z AK Olymp Brno. Vítězka se ke skoku vysoké-

mu dostala díky hodinám tělocviku. „Vyzkou-

šela jsem si to a zjistila jsem, že mi to jde. 

Dnes jsem si dokonce o 1 cm vylepšila osobní 

rekord,“ radovala se Zdražilová. 

Po mladších žákyních se začali protaho-

vat a připravovat na podání skvělých výkonů 

mladší žáci. Oproti loňskému roku, kdy v této 

kategorii soutěžilo pouze sedm atletů, číta-

la startovní listina 15 jmen. Závody začaly na 

110 cm. Zdolat laťku ve výšce 150 cm si vyzkou-

šeli pouze dva kluci a za mohutné divácké 

podpory se jim to podařilo. Poté v  závodě 

pokračoval pouze zlatý Daniel Hanzelka z AK 

Kopřivnice, kterému se podařilo o 3 cm vylep-

šit osobní rekord. „Jsem moc rád. Dnes jsem se 

cítil na výšku přes 150 cm, ale že si dám osobní 

rekord, to jsem nečekal,“ prozradil Hanzelka. 

Soutěž starších žákyň se rozjela krátce před 

polednem. Sedmnáct závodnic si hravě pora-

dilo s  počátečními výškami. Laťka na 150 cm 

pustila do dalšího kola pouze čtyři závodni-

ce. Prvenství získala Veronika Jakusidisová 

z  ASK Blansko výkonem 159 cm. Věřila si na 

víc, protože zůstala 1 cm pod svým osobním 

rekordem: „Skákalo se mi dobře, ale jsem po 

nemoci a bylo to poznat. Atletice se věnuji čtyři 

roky, z toho skoku vysokému tři. Patří mezi mé 

oblíbené disciplíny.“  

Tečku za prvním dnem výškařského mítin-

ku Hustopečské skákání Agrotec 2019 udělal 

závod kategorie starší žáci. Představilo se 

v něm 15 atletů, někteří začali na základní výšce 

122 cm, ostatní se postupně připojili. Laťka 

ve výšce 162 cm byla osudná posledním třem 

závodníkům. První místo získal Matěj Hycl 

z  SK Atletika Hustopeče. Hycl patří mezi 

největší hustopečské výškařské naděje s osob-

ním rekordem 178 cm a letos skáče za starší 

žáky naposledy. Svými plány do budoucna 

překvapil: „Postup do další kategorie už asi 

nebude. Uvažuji, že kvůli škole a nedostatku 

volného času skončím.“ 

Sobotu odstartovali dorostenci rekordem

V  sobotu 26. ledna, hlavní den závodu, 

odstartovaly úderem desáté hodiny kategorie 

dorostenci a junioři. Laťka poprvé spadla na 

165 cm. Od 185 cm se do závodu připojili i junio-

ři a tato výška mnoho skokanů potrápila, nepo-

mohly ani třetí pokusy. Laťka ve výšce 206 cm 

rozhodovala první a druhé místo v  kategorii 

dorostu. Po výšce 206 cm zhoustlo napětí 

v  hale, protože se výškařům nabídla možnost 

překonat stávající rekord kategorie dorostu – 

208 cm. Poprvé ho zdolal Jiří Křehula a po něm 

zopakoval Nuh Andu z Kataru. Laťku ve výšce 

209 cm překonal Sam Brereton z Velké Britá-

nie na první pokus! Dál už se mu rekord bohu-

žel nepodařilo posunout, ale i tak předvedl 

mladý atlet skvělý výkon a získal zlato. „Mám 

radost, že jsem udělal rekord mítinku a že jsem 

vyhrál,“ uvedl Brereton. 

Vítěz kategorie juniorů  Ben Henkes 

z Rakouska vyhrál také s výškou 209 cm, kterou 

zvládl na třetí pokus. Neuvěřitelný výkon Jaro-

slava Báby z  roku 2003, kdy v  této katego-

rii hravě zdolal 230 cm, se zdá i v  budoucnu 

naprosto nepřekonatelný. 

Startovka dorostenek, juniorek a žen čítala 

23 jmen

Chvíli po dvanácté hodině byl zahájen 

závod tří kategorií – dorostenek, juniorek a žen 

B na základní výšce 130 cm. Na výšce 175 cm 

zůstaly v soutěži dvě dorostenky, dvě juniorky 

a pouze čtyři ženy. 

Paradoxně tuto výšku na první pokus 

překonala nejmladší závodnice Klára Krejčiří-

ková z AK Olymp Brno, která tím zahájila sérii 

výkonů své kariéry. Na výšce 181 cm se snažila 

o překonání dosavadního rekordu v kategorii 

dorostenek (180 cm)! A na potřetí to zvládla! 

Hala odměnila její výkon obrovským aplau-

sem. 

Zvyšovalo se na 184 cm. V  soutěži zbyly tři 

závodnice – Krejčiříková, Sajdoková a Ward 

z  Velké Británie. Nakonec pouze české dívky 

atakovaly halový limit pro dospělé závodnice 

– 187 cm. Krejčiříková výšku opět zdolala napo-

prvé, Sajdoková laťku bohužel shodila i potřetí. 

V  závodě zbyla samotná dorostenka Krejčiří-

ková a pokoušela se o 189 cm! Napotřetí se jí to 

povedlo a na světě byl druhý nejlepší světový 

výkon v  kategorii do 18 let. Klára Krejčiříková 

předvedla životní skoky a stala se tak hrdin-

kou této soutěže. „Nechápu to. Čekala jsem 

osobák, ale toto opravdu ne. Přijela jsem si 

pro zlato, přece jenom už jsem druhým rokem 

dorostenka, proto jsem do toho chtěla dát 

všechno. Věděla jsem, že se mi tady bude dařit, 

protože Skákání je pro mě nejlepší závod. Ale 

toto jsem opravdu nečekala,“ zalykala se doje-

tím Krejčiříková. 

Vítězkou soutěže juniorek se stala Bára 

Sajdoková se skvělým výkonem 184 cm.

Pouze 181 cm stačilo Abby Ward, aby 

vystoupila na první stupínek v kategorii ženy B. 

Hustopečské skákání Agrotec 2019 zcela ovládly ženy

Matěj Hycl bral zlato v závodě i okresním přeboru.

Klára Krejčiříková skočila neuvěřitelných 189 cm.
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Muži B atakovali výšku přes 220 cm

Po druhé hodině odpoledne se zača-

la připravovat kategorie muži B. Problé-

my skokanům začala způsobovat až výška 

195 cm, na které byli úspěšní pouze Zeman, 

Klukan, Dalecký, Coward, Webb a Stenmetz. 

Ostatním se buď nedařilo, nebo vynecha-

li. Výzvou pro závodníky byla výška 210 cm, 

u které mnohým nepomohly ani třetí pokusy. 

V soutěži poté pokračovalo pouze šest výškařů. 

O 222 cm se pokoušeli pouze Marek Bahník 

a Slovák Lukáš Beer. Ze závodu mužů B se tak 

stal česko-slovenský zápas. Beer dal s  přehle-

dem prvním pokusem, ale Bahník nepromě-

nil ani třetí pokus a skončil druhý. „Pro mě to 

dnes bylo první dobré skákání v  této sezóně. 

Mám za sebou tři závody a 222 cm mě potěšilo,“ 

uvedl Beer. 

Velkolepé zahájení s nostalgickým 

podtextem

Krátce po čtvrté hodině vypuklo slavnostní 

zahájení, které vždy předchází hlavním závo-

dům žen a mužů. Neslo se v přátelské a nostal-

gické atmosféře, které se během oslavy 20. 

narozenin Hustopečského skákání nedalo 

ubránit. Slova se ujal folklorní soubor Haný-

sek a předvedl moravský verbuňk, odzemek 

a další ukázky tanců. 

Diváky a sportovce jako tradičně přiví-

tali ostřílení moderátoři Miroslav Strouhal 

a Jacek Pribáň. Nezapomněli zmínit, že svou 

laťku nezvyšují jenom sportovci, ale také 

samotný mítink. „Soutěž během let nabrala 

obrovské otáčky. Vloni to byla čtvrtá nejlepší 

soutěž na celém světě, co se týče té specializa-

ce ve skoku do výšky. Osobně se mi líbí, že těch 

20 let sem chodí lidé velice rádi a závodníci 

sem pro to rádi jezdí,“ řekl Pribáň. 

Jako další moderátor 20. ročníku se před-

stavil známý vícebojař a olympijský vítěz 

Roman Šebrle: „Jsem poprvé v  Hustopečích 

a poprvé moderuji atletické závody, nicméně 

velmi se mi to líbí.“ Šebrle jako první překonal 

v  desetiboji bájnou hranici 9000 bodů.  Skok 

vysoký zná velmi dobře z  osobní zkušenos-

ti. „Skočil jsem 215 cm, což je na vícebojaře 

fantastické. Přes 210 cm jsem skákal pravidel-

ně, vzpomínám na to opravdu velmi rád. Ale 

nedovedu si představit, že bych se znovu opro-

ti té laťce rozběhl,“ dodal se smíchem Šebrle. 

Během ceremoniálu dostalo velký prostor 

zejména poděkování všem, kdo se dlouhodo-

bě podílí na organizaci Hustopečského skáká-

ní. Mezi jmenovanými nechyběli zakladatelé, 

legendy sportu nebo nejvěrnější sponzor či 

divák. „Skákání se proměnilo hlavně tak, že 

dnes jsou tu světové hvězdy ve skákání, ale 

v  minulosti tu byly hvězdy hlavně trenérské 

– Javier Sotomayor, dodnes držitel světového 

rekordu, nebo Stolberg ze Švédska a další,“ 

vzpomínala nejvěrnější divačka 

Jarmila Válková, která fandila na 

všech ročnících. „Baví mě tu úžasná 

atmosféra. Myslím si, že na jiných 

mítincích taková nálada není,“ 

dodala. 

Dort a hlavně pořádný potlesk 

obdržel ředitel a srdce i hlava celé-

ho mítinku Zbyněk Háder. Diváci 

měli také poprvé příležitost pozdravit masko-

ta závodu žabáka Kwaka, pojmenovaného 

podle výškaře Kwaku Boatenga z Ghany, který 

v Hustopečích v minulosti závodil. Ofi ciálního 

přivítání se dočkali i čestní hosté. Dorazila 

například Jarmila Kratochvílová, Jiří Křehula 

mladší a poprvé do Hustopečí přijel i Imrich 

Bugár. „Jde vidět, že už je to 20. ročník. Je to 

zaběhnutý závod a jsou tady hodně dobří 

závodníci. Každý takový závod je zpestřením 

zimní atletické sezóny,“ pochvaloval si Bugár. 

Poté už došlo na představení všech 

14 závodnic v kategorii ženy A, které na rozbě-

žišti doprovodili mladí atleti z  SK Atletika 

Hustopeče.

V ženách padl světový juniorský rekord! 

Hala se zaplnila do posledního místa 

a laťka byla umístěna ve výšce 170 cm. Mezi 

soutěžícími v kategorii ženy A byla zastoupena 

známá jména – Levern Spencer, Alessia Trost, 

Morgan Lake, Míša Hrubá nebo Sofi e Skoog. 

Každý start byl doplněný mohutným aplau-

sem, za kterým stály ruce diváků i fandítka. 

Všechny závodnice pokračovaly ještě na výšce 

185 cm, 191 cm už nebylo jednoduché překonat. 

První se to povedlo Míši Hrubé! 

Na laťku ve výšce 194 cm nastoupilo devět 

závodnic. Některé z nich pěkně potrápila. Před 

startem Hrubé vyzval moderátor Roman Šebr-

le, aby se hala pokusila vytvořit hustopečské 

fandící peklo, ale ani to jí nepomohlo laťku 

překonat. 

O 197 cm se pokoušelo pět závodnic. Na 

první pokus ji zdolala Kateryna 

Tabashnyk, na druhý Yaroslava 

Mahuchikh, která tak překonala 

svůj osobní rekord a zároveň vytvo-

řila nový evropský juniorský halový 

rekord! Se soutěží se zde rozloučila 

bronzová Morgan Lake.

Večer pokračoval v  úžasné 

atmosféře plné překvapení. Obě 

ukrajinské výškařky přijely do Hustope-

čí poprvé a předvedly skvělou formu. Na 

199 cm si Tabashnyk skočila osobní halový 

rekord a Mahuchikh skočila světový junior-

ský rekord! Hala burácela! S  tímto výkonem 

se stříbrná Mahuchikh rozloučila se soutěží 

i s diváky. „Jsem hrozně šťastná. Mám osobní 

rekord i světový juniorský rekord. Pomoh-

la mi hodně divácká podpora,“ radovala se 

Mahuchick. Zlatá Tabashnyk nastoupila ještě 

na výšku 201 cm, ale nepokořila ji. Přesto před-

vedla skvělý výkon, za který ji diváci odměnili 

bohatým potleskem. 

Bábův poslední skok

Před závěrečným závodem mužů došlo 

na slibovaný poslední skok Jaroslava Báby. 

Tento skvělý výškař, bronzový olympionik 

z  Atén a trojnásobný vítěz Hustopečského 

skákání se zde symbolicky rozloučil se svou 

atletickou kariérou. Bába je zároveň velkým 

pamětníkem závodu, protože v  Hustope-

čích startoval celkem patnáctkrát. „Skákání 

se změnilo hodně. Dřív byly závody hlavně 

o české účasti, od roku 2005 to přešlo do světo-

Ředitel závodu Zbyněk Háder sfoukl dvacet svíček.

Yaroslava Mahuchikh s výkonem 199 cm vytvořila nový juniorský světový rekord.
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vého formátu. Je úžasný, jak se to tady dokáza-

lo vyšvihnout a jaký kus práce tady pořadatelé 

udělali,“ vzpomínal. 

Bába ale atmosféru výškařských závodů 

neopouští, věnuje se přípravě slovenského 

reprezentanta Matúše Bubeníka. „Pořád se 

učím. To, že je někdo dobrý výškař, neznamená, 

že bude dobrý trenér. Tato úměra neexistuje, 

takže člověk na sobě musí pracovat a musí mít 

do toho chuť,“ dodal. 

Závěr dne byl v režii Číňana Yu Wanga

Startovní listina mužů nesla 14 jmen. Přijel 

například loňský stříbrný Sylwester Bednarek, 

Yu Wang, Edgar Rivera, Chris Baker nebo Eto 

Takashi.

Laťka začala na výšce 210 cm a muži se do 

závodu pustili s  plnou vervou. Co výškař, to 

jeho píseň a mohutná podpora obecenstva. 

Na 220 cm se laťka mnoha závodníkům lehce 

zachvěla, ale nespadla ze stojanu. S  obecen-

stvem se rozloučil Slovák Matúš Bubeník. Na 

výšce 226 cm si český závodník Martin Heindl 

skočil nominaci na halové Mistrovství Evro-

py v  Glasgow a v  závodě zůstalo posledních 

sedm výškařů. Od výšky 228 laťka pravidelně 

padala. Jediný, kdo ji překonal bez jediného 

problému, byl Číňan Yu Wang, Ze všech sil 

se snažil i Sylwester Bednarek, který se závo-

du Hustopečské skákání účastnil už pošesté, 

a podle ohlasů mezi diváky bylo vidět, že tady 

má obrovskou podporu. Bohužel neúspěšně. 

Zbylí závodníci se snažili, ale magickou hrani-

ci 228 cm nepřekonali. Výšku 230 cm zdolal 

pouze Wang třetím pokusem, kdy se laťka 

houpala tak, že celá hala ztuhla. Nakonec to 

ale  laťka ustála. Výšku 234 cm, což je o 1 cm 

víc než jeho osobní rekord, po druhém poku-

su vzdal a rozloučil se s  tleskajícím publikem. 

„Byl to úžasný závod. Nejsem úplně ve formě, 

protože jsem si na tréninku zranil záda, ale 

dobře to dopadlo,“ spokojeně prohlásil Wang. 

Pořadatelé letos sázeli na výkony výškařek 

Jubilejní 20. ročník závodu Hustopečské 

skákání Agrotec 2019 skončil několika rekordy. 

Dorostenec Sam Brereton vytvořil nový rekord 

kategorie dorostu Hustopečského skákání, 

když překonal laťku ve výšce 209 cm. Další 

rekordy byly už v režii žen, přesně jak pořada-

telé doufali. „Nabízelo se to. Když k 20 přidáte 

0, tak máte 200. Přáli jsme si, aby během 20. 

výročí ženy útočily na 200 cm, na dosavadní 

ženský rekord z  roku 2009,“ vysvětlil ředitel 

závodu Zbyněk Háder. „Ale teď nevím, jestli 

by bylo lepší, kdyby se skočilo 201 cm, jako 

nový rekord, anebo jestli je lepší, že se tady 

skočil juniorský světový rekord. Obojí je prostě 

úžasné. Jsem spokojený, pro mě je ten světový 

rekord dárkem k  našemu dvacátému výročí,“ 

uzavřel Háder. 

-ves-

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ 2019

Mladší žákyně

1.  M. Zdražilová AK Olymp Brno 146 cm

2.  T. Němečková ZŠ Břeclav–Slovácká 146 cm

3.  D. Bezdíčková ASK Blansko 143 cm

Mladší žáci

1.  Daniel Hanzelka AK Kopřivnice 158 cm

2.  Vojtěch Pechmann AHA Vyškov 150 cm

3.  Ondřej Suchánek Gym. Břeclav 143 cm

Starší žákyně

1.  V. Jakusidisová ASK Blansko 159 cm

2.  Adéle Tkáčová AK Kopřivnice 156 cm

3.  D. Dvořáčková N. Město na Moravě 153 cm

Starší žáci

1. Matěj Hycl SK Atletika Hustopeče 167 cm

2. Adam Kuchtíček AHA Vyškov 167 cm

3. David Kovář BYAC Brno 167 cm

Dorostenky

1. Klára Krejčiříková AK Olymp Brno 189 cm

2. M. Horváthová AK Olymp Brno 172 cm

3. K.Dvořáková AC TEPO Kladno 166 cm

Dorostenci

1. Sam Brereton Vel. Británie 209 cm

2. Lionel Afan Strasser Rakousko 203 cm

2. Harrison Thorne Velká Británie 200 cm

Juniorky

1. Bára Sajdoková TJ TŽ Třinec 184 cm

2. Amelie Bateman Velká Británie 172 cm

3. Anna Bravencová TJ Loko Břeclav 169 cm

Junioři

1. Ben Henkes Rakousko 209 cm

2. Jakub Kunt AC Uh. Hradiště 203 cm

3. Toni Ademuwagun Velká Británie 200 cm

Ženy B

1. Abby Ward Velká Británie 181 cm

2. Alena Panovská Dukla Praha 172 cm

3. Natasha Smith Velká Británie 172 cm

Muži B

1. L. Beer AC Stavbár Nitra (SVK) 222 cm

2. M. Bahník TJ Sokol Hr. Králové 218 cm

3. D. Ogbechie Velká Británie 214 cm

Ženy A

1. Kateryna Tabashnyk Ukrajina 199 cm

2. Yaroslava Mahuchikh Ukrajina 199 cm

3. Morgan Lake Velká Británie 197 cm

Muži A

1. Yu Wang Čína 230 cm

2. Chris Baker Velká Británie 226 cm

3. Luis Joel Castro Rivera Portoriko 226 cm

Závěrečná fotografi e závdu Hustopečské skákání Agrotec 2019.

Jarda Bába se rozloučil s kariérou posledním skokem. Maskot Kwak hecoval diváky, aby fandili.

Kompletní výsledkovou listinu  naleznete na

www.hustopecskeskakani.cz
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Se začátkem nového roku přichází zhod-

nocení závodní sezóny 2018. Do letošního 

kolotoče závodů 1. ligy v  plavané nevstoupilo 

družstvo Crazy Boys Hustopeče Maver příliš 

šťastně a hned v  prvním kole nabralo nepří-

jemnou ztrátu na vedoucí týmy. Jisté bylo, že 

chleba se bude lámat až v následujícím průbě-

hu závodů a v dalších kolech družstvo postup-

ně náskok vedoucích týmů smazalo. Před 

posledním kolem bylo jasné, že titul získá buď 

RSK Pardubice nebo Crazy Boys Hustopeče. Po 

vynikajícím výkonu a jisté dávce sportovního 

štěstí vyhráli hustopečští o jediný bod první 

ligu a získali tak za poslední čtyři ročníky již 

třetí celkové vítězství. 

Také se všichni členové týmu svojí účastí 

podíleli na dobrých výsledcích reprezentace na 

Mistrovství světa a Mistrovství Evropy. Tradič-

ně se podařilo i několik výborných medailo-

vých umístění v pohárových závodech.

Celkové umístění všech závodníků v  celo-

státním žebříčku LRU plavaná je vynika-

jící. Žebříček vyhrál závodník Radek Hron 

a umístění ostatních na 4., 6., a 16. místě svědčí 

o velmi kvalitních výsledcích.

Závodní sezónu 2018 lze hodnotit jako 

výbornou, vítězství v 1. lize je velmi cenné.

Cílem družstva Crazy Boys Hustope-

če Maver samozřejmě zůstává stejně jako 

v minulosti dosahování vynikajících výkonů 

s důrazem na úspěch v soutěži družstev 1. ligy. 

V  tomto roce bude družstvo reprezento-

vat republiku, klub a sponzory na mistrovství 

světa klubů v Chorvatsku, kde se bude snažit 

navázat na účast v Itálii v roce 2016 a čtvrté 

místo z šestadvaceti účastníků.

Více informací o jednotlivých členech druž-

stva můžete získat na internetových stránkách 

www.maver-fi shing.cz a taky na www.crazy-

-boys.cz.

Petrův zdar,

Rybářský spolek Crazy Boys Hustopeče Maver

Rybáři z Crazy Boys Hustopeče Maver bilancují sezónu

Rybáři z Crazy Boys Hustopeče Maver opět vyhráli 

první ligu.

Fo
to

: A
rc

hi
v 

R
S 

C
ra

zy
 B

oy
s H

us
to

pe
če

 M
av

er

Když jsme dorazili do ZŠ Nádražní v Husto-

pečích, neměli jsme tušení, jaká porce zábavy 

na nás čeká. Obrovskou tělocvičnu zaplnil houf 

malých dětí, učitelů a starších žáků, kteří si 

show nechtěli nechat ujít. Už od první chvíle 

měl program šťávu. Exhibice, ve které se utkali 

zástupci klubu TJ Agrotec Hustopeče, Franti-

šek Hanák a Jan Matlach, neměla chybu. Děti 

nadšeně tleskaly a povzbuzovaly hráče. Honza 

Matlach je známý a uznávaný šéf ping-pongu, 

a to nejen v Hustopečích, ale široko daleko.

U publika zabodovala jako obyčejně 

superhrdinka Iveta Vacenovská. Její kreace 

a odpaly míčku hlavou, pánvičkou, talířem 

a telefonem některým divákům dokonce 

vehnaly do očí slzičky smíchu.

Po exhibici nabrala zábava nový směr. Mini 

stoly, midi stoly, kulatý stůl, klasický stůl a tři 

další stanoviště. Aktivit bylo nespočet a děti 

s radostí absolvovaly všechny.

Trenéři z klubu bavili děti u stolečků. Ukáza-

li jim správný postoj, držení pálky i nahazování 

míčku. Zapinkat si přišli také učitelé a bavili se 

stejně dobře jako děti. Nezaháleli ani promo-

téři. Chodili mezi dětmi, žonglovali s míčky, 

dělali legrácky a lákali je do nového kroužku. 

Zabrat dostal také fotokoutek, ze kterého si 

děti odnesly na památku spoustu prima sním-

ků. Úspěch měla i nová mezidisciplína. Tento-

krát v podobě trefování míčku do kuželu, který 

měl náš superhrdina Marek na hlavě.

A na závěr přišla naše oblíbená část – rozdá-

vání dárků. Dostalo se na každého školáka. 

Klub dostal sadu pálek, míčky, trička pro 

trenéry. Školu jsme obdarovali pingpongovým 

stolem. Ze show jsme odjížděli s dobrým poci-

tem. Děti zjistily, že sport není žádná nuda a na 

nový kroužek stolního tenisu se už moc těší! 

Věříme, že se jim bude pinčes líbit.

Tým Všichni za stůl

Zábavná show lákala děti do kroužku stolního tenisu 

Mladí futsalisté si užili zápas v Ostravě.
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Oddíl stolního tenisu TJ Agrotec Hustope-

če zve do svých řad všechny chlapce i děvčata, 

převážně ve věku od 7 do 9 let, kteří mají zájem 

navštěvovat kroužek stolního tenisu. Kroužek 

se bude konat každé úterý a čtvrtek v  době 

16.00 – 17.30 hodin v  herně stolního tenisu, 

která je součástí městské sportovní haly v ulici 

Šafaříkova. Trenérem kroužku je pan František 

Hanák, který vlastní trenérskou licenci C. Při 

první návštěvě by byl vhodný doprovod někte-

rého z  rodičů. Vezměte si s  sebou sportovní 

obuv, trenýrky a tričko, pokud vlastníte pálku 

na stolní tenis tak i tu, pokud ne, dostanete od 

našeho oddílu.

Oddíl stolního tenisu by tímto rád navázal 

na dlouhodobě úspěšnou činnost mládežnic-

kých kategorií. V  minulosti naši mladí hráči 

přivezli medaile z  evropských šampionátů, 

získali jsme několik titulů mistrů republiky, 

tituly krajských i okresních přeborníků. Máme 

dostatek zkušeností naučit vás stolní tenis. Je 

to individuální sport, kde každý je odkázán 

pouze na sebe. Potřebujete rychlost, obrat-

nost, vytrvalost, postřeh, ale také musíte u hry 

přemýšlet.

Tréninky jsou vedeny zábavnou formou, 

která vás všechny bude bavit. Jakmile zvlád-

nete základní údery, budeme soutěžit i s hráči 

z  okolních měst a obcí. Oddíl stolního tenisu 

vytvoří veškeré podmínky pro to, abyste se 

stolní tenis naučili. 

Těšíme se na vás!

Jan Matlach,

předseda oddílu stolního tenisu

František Hanák, trenér 

Kroužek stolního tenisu
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Jubilanti v měsíci prosinci 2018
01.12.1933 Ladislav Holcapfl

01.12.1934 Marie Fišerová

05.12.1937 Augusta Mašková

12.12.1928 Antonín Kaňa

12.12.1931 Růžena Hrabalová

14.12.1936 Ludmila Svobodová

15.12.1930 Oldřich Boháč

17.12.1923 Božena Podloucká

17.12.1931 Anna Hrabcová

24.12.1929 Vladimír Bukovanský

26.12.1933 Věra Benešová

27.12.1938 Marie Netopilová

30.12.1935 Bohumila Janečková

30.12.1938 Antonín Sůkal

31.12.1933 František Roman

Zpracovala: Simona Procházková,

komise obřadů a slavností

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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INZERCE
INZERCE ŘÁDKOVÁ

• Naléhavě sháním byt ve Velkých 

Pavlovicích a blízkém okolí nebo s dobrou 

dojezdností. Prosím nabídněte. Tel. 

605 982 553

• Mladá rodina hledá dům ke koupi 

k trvalému bydlení. Zahradu vřele uvítáme. 

Volejte, pište na 604 590 583

INZERCE  OBČANSKÁ

• Kdo daruje starý šicí stroj s litinovým 

podstavcem/nohami. Prosím pošlete sms, 

zavolám nazpět. Tel.: 604 692 184. 

• Prodám dětské plastové odrážedlo auto 

Jeep Yupee červené 53,5x48,3x26cm. Plně 

funkční.. Cena 200Kč. Pro více fotek nebo 

informací mě kontaktujte: tel.: 777066804, 

email: 111.11@seznam.cz

• Prodám radiátor deskový KORADO 

21 8060 s term.hlavicí včetně uchycení na zeď. 

60 cm vysoký a 80 cm dlouhý. VK- napojení 

zespodu. Cena 500 Kč. Pro více fotek nebo 

informací mě kontaktujte: tel.: 777066804, 

email: 111.11@seznam.cz

• Prodám fi ltr na víno. Max. 10 fi ltračních 

desek o rozměru 20 x 20 cm.. Cena 5000 Kč. 

Pro více fotek nebo informací mě kontaktujte: 

tel.: 777066804, email: 111.11@seznam.cz

Koupím garáž na ul. Vinařská. Tel.: 776 129 917

Na stránkách Hustopečských listů ve společenské 

růbrice, můžete uveřejnit blahopřání,

vzpomínky a poděkování. 

Text a foto můžete zaslat na: 

tupa@hustopece.cz, tel.: 519 441 008
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Smuteční oznámení

Blahopřání Poděkování

Dne 29. ledna 2019 jsme vzpomněli nedožitých 

50 let od narození pana Petra Částka z Hustopečí.

S láskou vzpomínají rodiče a příbuzní.

Odešel jsi, jak osud si přál,

v našich srdcích však žiješ dál.

Dne 10. února vzpomeneme 5. smutné výročí, kdy 

nás navždy opustil pan Jindřich Povolný.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Sestra s rodinou.

Kdo žije v srdcích těch, které opustil, 

ten neodešel. 

Dne 16. února 2019 by se dožil 80 let pan Jan 

Vincour z Hustopečí. 

Vzpomíná manželka s rodinou. 

Děkujeme tatínku za vše, čím jsi pro nás byl, 

za každý den, který jsi s námi žil. 

Osud nám tě vzal, co drahé nám bylo, 

prázdný domov a mnoho vzpomínek zbylo ...

Dne 2. února uplyne třetí smutné výročí úmrtí, kdy 

nás navždy opustil pan Otto Wetter. 

S láskou vzpomínají maminka, manželka, bratr, dcera 

a syn s rodinami. 

"Zlaté slunce za hory zašlo,soumrak tiše padá do polí. 

Srdce Tvoje věčný spánek našlo a nic Tě už nebolí!" 

Dne 10. února by se dožil 75 let pan Jan Havel 

z Hustopečí. 

Vzpomíná manželka, syn Jan s rodinou, syn Luboš 

s rodinou a syn Mirek s rodinou.

V životě jsou chvíle,

kdy vám někdo tak moc chybí,

že byste ho chtěli vyjmout ze svých snů

a skutečně obejmout.

Dne 10. února vzpomeneme 10.  smutné výročí, kdy 

nás navždy opustil náš drahý pan Viktor Janošek.

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu spolu s námi 

tichou vzpomínku. S tichou vzpomínkou maminka 

s rodinou.

Nejsmutnější vzpomínka, když odejde manželka, 

maminka, babička a prababička 

paní Anna Herůfková.

Dne 28. února vzpomeneme 

5. smutné výročí jejího úmrtí.

Stále vzpomínají manžel, dcera s rodinou a syn Kamil. 

Naše rodino a přátelé,  vzpomeňte s námi.  Děkujeme.

24. ledna 2019 oslavili 60 let společného života 

manželé Jindřiška a František Romanovi.

Blahopřejí a za vše děkují dcera Hana 

a synové František a Miloš s rodinami.

Dotlouklo srdce Tvé znavené, uhasl oka svit, 

budiž Ti, drahá maminko, za všechno vřelý dík.

S hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že  nás navždy opustila 

naše drahá a milovaná maminka, sestra, teta, švagrová, 

paní Ludmila Jelínková.

Zemřela tiše po dlouhé, těžké nemoci 

dne 22. ledna 2019 ve věku nedožitých 71 let.

Jménem veškerého příbuzenstva  

syn Karel s přítelkyní Naďou, syn Jaroslav.

Vzpomínky

Odešel jsi náhle, jak si to osud přál, a nikdo nečekal, 

ale v našich vzpomínkách žiješ dál. 

Dne 19. ledna 2019 jsme si vzpomněli 1. smutné 

výročí, kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, 

dědeček a pradědeček pan Ladislav Vašek. 

S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami. 

Chtěli bychom veřejně poděkovat naší milé  paní doručovatelce 

Zdeničce Babáčkové za její velmi pěkný přístup ke svým zákazníkům, 

nám obyvatelům Penzionu. Má pro každého pěkné slovo, úsměv, 

poradí, pomůže. Jsme velmi spokojeni s její službou pro nás.

Děkujeme. 

Za obyvatele Penzionu Pavlína Baláčová



Atmosféra na Hustopečském skákání byla díky 
divákům pro sportovce nezapomenutelná! 
Fandili  malí i velcí!

Emocím se neubránili ani sportovci.
1. Kateryna Tabashnyk z Ukrajiny (199 cm)
2. Sylwester Bednarek z Polska
3. Yu Wang z Číny (230 cm)
4. Konstantínos Baniótis z Řecka
5. Morgan Lake z Velké Británie

1

3 4 5

2
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Vstupné na nám stí: 100 K  (v p edprodeji 80 K ),

studenti, d chodci a ZTP 50 K . P edprodej vstupenek:

v TIC Hustope e a v sítích Ticketstream a SMS ticket.
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