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Milí spoluobčané,

začal advent, město se rozzářilo světelnou 
výzdobou nejen na veřejných prostranstvích 
a budovách, ale postupně i na rodinných domcích 
či za okny bytovek. Začíná období očekávání 
a naděje, období obdarovávání a soucitu, lásky 
a setkávání. Děti píší Ježíškovi, senioři vkládají svá 
přání „Ježíškovým vnoučatům“. Jedno je jisté, brzy 
budou Vánoce a konec roku 2018.  Na bilancování 
je ještě čas, ale připomeňme si, co přinesl listopad.

Kromě proměnlivého počasí tradiční kulturní 
a sportovní akce. Šmardovo sousedské divadlo, 
Oslavu svatomartinských vín a husí, prestižní 
Světový duel vín a na samém začátku prosince 
Adventní punčování na náměstí spojené 
s programem, muzejním bazarem a rozsvěcováním 
vánočního stromku. Ve sportu dominovali 
mladí f lorbalisté a především házenkáři Legaty 
Hustopeče, kteří vyhrávali jeden zápas za druhým. 

Ve městě pokračovaly a budou pokračovat 
započaté investiční akce. Záležet bude jistě na počasí, jak dlouho to dovolí. Dnes, v první adventní neděli, 
kdy píšu tento Úvodník, je za okny nevlídno a hrozí ledovka, ale meteorologové slibují ještě teploty nad 
bodem mrazu. Pokud bude předpověď pravdivá, dojde k posunu na stavbě podporovaného bytového domu 
v Žižkově ulici, dokončení nové kanalizace na Pavučině, při budování parkovacích míst i okolí kina. 
Stavební firma předala hotová odstavná parkoviště kolem vlakového nádraží a proběhla kolaudace 
zateplené budovy polikliniky. Další investiční akce mohou probíhat bez ohledu na počasí. Myslím tím 
především rekonstrukci uvnitř krytého bazénu, rekonstrukci sociálního zařízení na Formance, ale 
i v interiéru kina nebo na Pavučině. Tam také díky získanému grantu došlo k výsadbě stromů a zeleně 
podle schváleného projektu. Město zadalo vypracování studie ozelenění okolí kina a nádraží včetně části 
Nádražní ulice, které by mohlo být realizováno v příštím roce.

Po zkušebním provozu rozhodla rada města o pokračování provozu školního autobusu. Ten každé ráno 
v 7.25 hodin vyjíždí z autobusového nádraží a v průměru sveze denně 70 dětí, dospělých i seniorů.

Vážení spoluobčané,

přeji vám klidný advent, pohodové Vánoce a do nového roku 2019 vám všem přeji hodně zdraví, štěstí, 
lásky a úspěchy v osobním i profesním životě.

Nakonec mi dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozvala na slavnostní ohňostroj, který město Hustopeče 
spolupořádá s firmou Agrotec v pátek 21. prosince v 18 hodin jako poslední akci ke stému výročí vzniku 
první Československé republiky a konečně přijďte si zazpívat koledy na tradiční Štědrovečerní zpívání 
v 15 hodin k rozsvícenému stromu na náměstí.

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 23. října na 106. zasedání 
Rady města Hustopeče.

Město opětovně řeší parkování v ulici 
Pitnerova 

Už před časem jsme informovali o tom, že 

vedení města plánuje v  ulici Pitnerova vybu-

dovat kolmá parkovací místa. Pozemky kolem 

domu jsou v majetku bytového družstva Pála-

va a jednotlivých spoluvlastníků, proto s nimi 

probíhala jednání o bezúplatném převodu 

části pozemku. „Vše bohužel zastavilo úmrtí 

jednoho z  vlastníků, protože jsme museli 

čekat na ukončení dědického řízení. Nyní chce-

me jednání znovu otevřít,“ vysvětlila zdržení 

starostka Hana Potměšilová. „Máme připrave-

ný projekt, který počítá se vznikem 10 parko-

vacích míst, zachováním sběrného hnízda 

i novým chodníkem,“ dodal místostarosta 

Bořivoj Švásta. Součástí dohody o bezúplat-

ném převodu pozemku je tříletá péče o zeleň 

v okolí domu, kterou budou provádět zaměst-

nanci městských služeb.

Jednací řízení na Pavučinu bude vyhlášeno 
ihned po předání stavby

V  pondělí 15. října odstoupilo město 

Hustopeče od smlouvy o dílo se zhotovitelem 

nové budovy Centra volného času Pavučina. 

O den později si zhotovitel tuto zprávu převzal 

z  datové schránky. Nyní se jedná o předání 

stavby. „Máme nachystané všechny podkla-

dy, abychom ihned po předání stavby mohli 

vypsat jednací řízení a vybrat nového zhotovi-

tele, který stavbu dokončí,“ popsala současnou 

situaci Potměšilová. 

Krytý bazén otevře své brány o měsíc 
později

Krytý bazén je od srpna v  rekonstrukci. Po 

osmadvaceti letech provozu se dočká komplet-

ně nového zázemí a nabídne návštěvníkům 

současnou standardní kvalitu. Modernizace 

vestibulu, šaten, ohříváren a sociálního zázemí 

bude stát více než 12 milionů korun, pět mili-

onů půjde z  rozpočtu města a zbytek pokryje 

dotace. Realizační fi rma požádala o prodlou-

žení termínu dokončení do 23. ledna 2019. 

„Bourací práce přinesly nová zjištění o použi-

tých materiálech, proto došlo k  prodloužení 

technologických postupů,“ uvedl Švásta.  

S uplynulým volebním obdobím končí 
činnost dosavadních komisí 

Radní schválili s koncem volebního období 

zrušení všech dosavadních pracovních komisí 

rady města. „Všem předsedům i členům děku-

jeme za výbornou spolupráci během minulých 

čtyř let,“ řekla Potměšilová. -ves-
Článek zveřejněn 24. 10. 2018 na webu města.

V úterý 6. listopadu se sešli nově zvolení radní 
na 1. schůzi Rady města Hustopeče. 

Noví radní mají určené pracovní zaměření
Ze zasedání ustavujícího zastupitelstva 

vzešlo sedm radních, kteří budou zastupovat 

zájmy města v příštích čtyřech letech. Na první 

schůzi radní schválili své tematické pracov-

ní zaměření. Místostarosta Bořivoj Švásta je 

radním pro životní prostředí a zemědělství 

a starostka Hana Potměšilová je radním pro 

školství a zdravotnictví. Radním pro kulturu 

a rodinnou politiku se stal Josef Horák. Michal 

Vejpustek pokračuje jako radní pro sociální 

oblast, stejně jako Zbyněk Háder, který je opět 

radním pro sport. Na investice a rozvoj bude 

dbát Michal Stehlík a na dopravu Ivana Bundi-

lová. 

Oprava kanalizace v areálu koupaliště 
započne už během podzimu

V  létě začala kanalizace na letním koupa-

lišti, která je v  provozu více než dvacet let, 

stávkovat. Jako nejrychlejší řešení se ukáza-

lo uzavření toalet a navezení mobilních WC. 

„Celý areál koupaliště má vlastní kanalizaci, 

bohužel nyní už v  havarijním stavu. Z  toho 

důvodu jsme oslovili několik fi rem a vybra-

li jsme nejvhodnější nabídku s  cenou přes 

3 miliony korun,“ popsal situaci Švásta. „Opra-

va kanalizace začne z  ulice Brněnská. Snahou 

je, aby se situace z tohoto léta už neopakovala,“ 

dodala Potměšilová.

Budovu Centra volného času Pavučina 
dokončí tři fi rmy

V  říjnu vypovědělo město smlouvu o dílo 

s  vybraným zhotovitelem nové budovy Cent-

ra volného času Pavučina. Důvodem bylo 

neplnění podmínek smlouvy a prodlužování 

dokončení termínu stavby. Formou jednacího 

řízení oslovilo město několik fi rem. „Zakáz-

ky se týkaly výplní otvorů, zelené střechy 

a celkového dokončení stavby. Nyní už máme 

vybrané fi rmy, které jednotlivé části a celou 

stavbu dokončí do konce května 2019,“ shrnula 

Potměšilová. 

Zahradu Pavučiny částečně uhradí grantový 
příspěvek

Centrum volného času Pavučina získalo 

grantový příspěvek ve výši 320 tisíc korun od 

Biosférické rezervace Dolní Morava. „Peníze 

částečně pokryjí náklady na úpravu venkov-

ního areálu Pavučiny. Máme hotovou studii 

a návštěvníci se mají na co těšit,“ vysvětlil Švás-

ta. 

-ves-

Článek zveřejněn 8. 11. 2018 na webu města.

Vizualizace návrhu zahrady Pavučiny.

Fo
to

: A
rc

hi
v 

M
ěÚ

 H
us

to
pe

če

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Krytý bazén letos oslavil osmadvacet let 

provozu. K  narozeninám dostal kompletně 

nové vnitřní zázemí. Moderní podobu získá 

vestibul, recepce, šatny, sprchy a sociální 

zařízení. Projekt fi nančně podpořila dota-

ce z  ministerstva školství. Celkové náklady 

jsou vyčísleny na více než 12 milionů korun, 

v  rozpočtu města je vyčleněno pět milionů. 

Stavební práce začaly 15. srpna. „Od té doby 

jsme vybourali veškeré zařízení ze zázemí 

velkého i malého krytého bazénu, tzn. podla-

hy, vzduchotechniku, elektrické rozvody, staré 

skříňky a vybavení. Všechno jsme vyvezli ven,“ 

popsal dokončené práce vedoucí sportovního 

zařízení města Aleš Proschek.

Nyní, po více než dvou měsících od začátku 

rekonstrukce, se zalévají podlahy, ve kterých 

je nainstalováno podlahové topení, a stavba 

na čas utichne. „Musíme dodržet technolo-

gickou přestávku. Po třech týdnech začneme 

dělat omítky a obkladačské práce a blížit se 

do cíle,“ uvedl Proschek. Návštěvníci se mohou 

těšit na nový, otevřený prostor, který se změní 

k nepoznání, a také na hravý vzhled interiéru. 

„Architektka navrhla prostor, který bude veli-

ce příjemný nejenom pro stávající zákazníky, 

ale hlavně pro děti. Nejmenší plavci přichází 

z útulného prostředí školek a my se jim snaží-

me nabídnout stejné prostředí, abychom jim 

pomohli hravě překonat prvotní pocit strachu 

z vody,“ dodal.  

Termín otevření bazénu je naplánovaný 

na konec ledna příštího roku. „Myslím si, že 

teď už nás neohrozí žádné zdržení, protože 

veškeré technologie máme namontované,“ 

shrnul Proschek. Novým zázemím rekonstruk-

ce krytého bazénu nekončí. V  další etapě se 

plánuje oprava bazénových van a jejich okolí.  

-ves-

Článek zveřejněn 30. 10. 2018 na webu města.

Zrekonstruované zázemí krytého bazénu myslí na děti i dospělé 
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Návrh nového interiéru.

Radní se sešli v úterý 20. listopadu na 2. schůzi 
Rady města Hustopeče.

Provoz školního autobusu bude pokračovat
Ojedinělý projekt hustopečského školní-

ho autobusu odstartoval 3. září ve zkušebním 

tříměsíčním provozu. Autobus vyjel každý 

pracovní den z  autobusového nádraží a na 

deseti zastávkách nabíral děti, rodiče s  dětmi 

nebo seniory, které zavezl do centra města, 

k  ZŠ Komenského a ZŠ Nádražní. „Projekt 

hodnotíme jako úspěšný. Průměrná vytíže-

nost linky je 70 osob. Proto nyní prodlužuje-

me smlouvu se společností Bors a.s., která pro 

nás autobus provozuje,“ řekla starostka Hana 

Potměšilová. 

Kvůli rozšíření čističky se směňují pozemky
Studie vypracovaná společností Vodovo-

dy a kanalizace Břeclav přišla se závěrem, že 

hustopečská čistírna odpadních vod vykazuje 

dobré výsledky, ale během následujících let 

dosáhne hranice svých limitů. „Už na začátku 

roku jsme vedli jednání, jak kapacitu čističky 

zvýšit. Nejvhodnějším řešením je její rozšíření 

ve směru k dráze,“ uvedla Potměšilová. Zmíně-

ný pozemek patří Lesům ČR, proto s  nimi 

zástupci města jednali o směně pozemků. 

„V  našem katastru jsme žádný vhodný poze-

mek nenašli, ale adekvátní pozemek vlastní 

obec Kurdějov,“ řekl místostarosta Bořivoj 

Švásta. Radní proto pověřili vedení města, aby 

jednalo o nabytí pozemků se zástupci Kurdě-

jova.

Oslavy založení republiky vyvrcholí 
ohňostrojem. V pátek 21. prosince

Předvánoční ohňostroj je již několik let 

v  režii společnosti Agrotec a. s. Letos se bude 

konat opět na Dukelském náměstí v  pátek 

21. prosince od 18 hodin. „Dohodli jsme se, že 

tematický ohňostroj budeme spolupořádat 

jako vyvrcholení oslav stého výročí založení 

Československa,“ vysvětlila letošní zapojení 

města Potměšilová.

Povodí Moravy plánuje čištění koryta 
Štinkovky 

Část koryta Štinkovky vyčistili letos před 

prázdninami zaměstnanci městských služeb, 

rybáři i členové Spolku Všehoschopných. Jejich 

cílem bylo zprůchodnit koryto od pramene 

k  zadnímu rybníku. V  příštím roce plánuje 

Povodí Moravy v čištění koryta pokračovat, a to 

od předního rybníka až k  zaústění Štinkovky 

v ulici Vrchlického.

Před vznikem další bezbariérové trasy je 
nutná přeložka plynu 

Bezbariérové trasy postupně křižují 

město a dělají ho příjemnějším pro obyvate-

le s  omezením pohybu i pro rodiče s  dětmi. 

Poslední dotovaná trasa vede od tržnice 

Pavlína přes ulice Komenského, U Větrolamu 

a končí v ulici Mírová. „Část trasy povede i přes 

Údolní a Vrchlického, proto se nyní domlouvá-

me s plynaři, aby v těchto ulicích začali praco-

vat na přeložce plynu,“ vysvětlil Švásta.

Zastupitelstvo bude schvalovat rozpočet na 
rok 2019

Radní doporučili Zastupitelstvu města 

Hustopeče schválit navržený rozpočet města 

Hustopeče na rok 2019, který předpokládá 

příjmy ve výši téměř 194 milionů korun a výda-

je ve výši 208 milionů korun. Vzniklý rozdíl 

je kryt přebytkem z  minulých let a úvěrem. 

Řádné zasedání zastupitelstva je naplánová-

no na čtvrtek 13. prosince v zasedací místnosti 

radnice.

-ves-

Článek zveřejněn 21. 11. 2018 na webu města.
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Školní autobus vozí průměrně 70 osob denně.
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Rekonstrukce bývalé budovy kina, která 

se mění v multifunkční prostor, se přehoup-

la z hrubé stavby k práci zejména v interiéru. 

Stavebníci omítají stěny, obkládají, řeší svažitý 

sklon hlediště a na svém místě jsou už výpl-

ně oken a  výtah, který zajistí bezbariérovost 

dvoupodlažního domu. 

„V posledních měsících se stavba hodně 

posunula dopředu. Teď už je to i o koordinaci 

s jinými dodavateli, zejména se zhotoviteli 

interiéru a fi rmou, která zajišťuje technologie. 

Nás teď v nejbližší době čeká venkovní fasáda 

a ta dá domečku celkový kabát. Doufáme, že 

nás hlavně nepřibrzdí mrazivé počasí,“ nastínil 

postup stavbyvedoucí Tomáš Lidák.

Po dokončení fasády zbývá budovu, kde 

najdou své místo konání divadla, koncerty, 

přednášky, promítání fi lmů i setkávání spolků, 

řádně označit. Jaký nápis bude dominovat?

„Označen bude menšími písmeny hlav-

ní vstup i ten do turistického informačního 

centra. Kompletně ale budova ponese název 

Kino. Právě tato čtyři písmena vystihují to, na 

co jsme všichni zvyklí, a odráží v sobě minu-

lý odkaz budovy. I přesto, že nyní bude mít 

prostor mnohem širší využití, rozhodli jsme se 

pro jednoduché označení, které je mezi lidmi 

za ty roky „zdomácnělé“, vysvětlila starostka 

města Hana Potměšilová.

Rekonstrukce odstartovala loni na podzim 

a bude stát okolo 50 milionů korun. Prvním 

impulsem k opravě byl chybějící prostor pro 

divadelní představení. Soubory nyní hrají 

ve společenském domě, kde není elevace 

a prostor nevyhovuje hercům ani návštěvní-

kům. 

Nová budova reflektuje trendy dnešní doby 

a vedle moderního sálu s kvalitním osvětle-

ním, ozvučením a pohodlnými sedačkami 

nabídne lidem napříč věkem kavárnu s barem, 

malou divadelní scénu, bezbariérový přístup 

i menší přednáškový sál v prvním patře. Svoje 

sídlo zde budou mít i turistické informační 

centrum a zaměstnanci organizační složky 

kultury a marketingu. A kdy se dveře pro hosty 

otevřou poprvé?

„Naší představou je, že celé zařízení začne 

fungovat v březnu roku 2019. Aktuálně řešíme 

například výběrové řízení na provozovatele 

kavárny, kterou plánujeme dát do pronájmu. 

Soutěž by měla být vypsaná ještě v tomto roce,“ 

upřesnila termíny Potměšilová.

-hrad-

Článek zveřejněn 22. 11. 2018 na webu města.

Omítky, okna, výtah. Práce na kině pokračují hlavně uvnitř

Promítárna bude vybavena nejmodernějšími 

digitálními technologiemi.

Kanceláře marketingu a kultury v prvním patře už jsou téměř hotové.
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V  úterý 13. listopadu bylo opět po roce 

rušno kolem vánočního smrku na Dukelském 

náměstí. Zkušební rozsvícení odhalilo řadu 

nefunkčních světel. Osvětlení vloni potrhaly 

silné větry a letos tomu nebylo jinak. Vede-

ní města tentokrát na opravu povolalo fi rmu 

s  plošinou, která se do větví stromu dostane 

mnohem lépe než hasičský žebřík. „Nakonec 

jsme se dohodli s odborníky, kteří se o stromek 

starají, že bude úplně nejjednodušší komplet-

ně vánoční výzdobu sundat. Poté ji ihned zrevi-

dovat. Něco se podaří opravit a navěsit zpátky 

a něco se dokoupí a navěsí posléze,“ popsal 

postup místostarosta Bořivoj Švásta. 

Vánoční strom vyrostl do úctyhodné výšky 

přes 25 metrů a díky jeho růstu bylo nainsta-

lované osvětlení příliš napínané a trhalo se 

při zhoršených povětrnostních podmínkách. 

Současné řešení by mělo nálady počasí vydr-

žet. „Doufám, že stromek bude tak pěkný, jako 

byl před dvěma lety,“ přál si Švásta. 

-ves-

Článek zveřejněn 14. 11. 2018 na webu města.

Osvětlení vánočního stromu se dočkalo rozsáhlé revize

�      Osvětlení dostalo rozsáhlou revizi.Fo
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Městské služby Hustopeče mají v  součas-

nosti 16 zaměstnanců a jejich práce jde vidět 

po celém městě. Kromě pravidelných celoroč-

ních aktivit se nyní věnují typicky podzimním 

činnostem, jako je například uklízení opada-

ného listí. 

Pracovní ruch jistě zaznamenali i návštěv-

níci dětských hřišť. Zaměstnanci městských 

služeb ve spolupráci s  externí fi rmou nyní 

provádějí opravu herních prvků téměř na 

všech hřištích ve městě. „Spousta těch prvků 

už byla degradovaná houbovitými chorobami, 

proto je nyní obnovujeme. Opravy nás vyjdou 

na částku přes 115 tisíc korun,“ uvedl vedou-

cí městských služeb Ivan Chrastina. Oprava 

vzešla z  rozsáhlé revize, ale přínosné jsou 

i podněty přicházející od maminek. „Snažíme 

se vždy okamžitě provést nápravu. Nyní jsme 

dostali například prosbu o dětskou houpačku 

pro nejmenší děti a budeme ji instalovat na 

jaře,“ dodal. Na dvou hřištích se také změní 

dopadové plochy. Drobné kamínky nahradí 

pryžová dlažba. „Provádíme nyní výběr doda-

vatele. Na jaře je budeme pokládat na hřištích 

Lipová a U Větrolamu,“ popsal situaci Chrasti-

na. 

Během doby vegetačního klidu je velká 

péče věnovaná prořezávání zeleně. Podzim-

ní povinností je také výsadba nových stromů 

a keřů, které se nyní sadí nejen v ulicích města. 

„Osadili jsme i biokoridor ve směru na Popice. 

Chceme vytvořit odpočinkovou zónu pro zvířa-

ta. Navíc děláme náhradní výsadbu, kdy za 

pokácené stromy vysazujeme nové. To se děje 

průběžně celý rok,“ upřesnil Chrastina. 

Zaměstnanci městských služeb mají také 

zásluhu na tom, že připomínky lidové zbož-

nosti na katastru Hustopečí získávají novou 

tvář. Boží muka v lokalitě Nové sady mají nyní 

opravenou střechu, aby do nich nezatékalo 

a nedocházelo k  větší degradaci. Křížek na 

špičce opravil kovář František Pechor. Na jaře 

je v plánu nová fasáda. „Opravili jsme i značně 

zdevastovanou kapličku v  lokalitě Kraví vrch 

a každoročně budeme ji i její okolí udržovat, 

aby to bylo důstojné místo,“ doplnil Chrastina.

Samostatnou kapitolou je údržba mandlo-

ňového sadu. Mezi starými i mladými stromy 

se provedlo provzdušnění půdy prodisková-

ním. O mandloně se stará externí pracovník 

Stanislav Farón, který má zásluhu na úspěšné 

revitalizaci sadu: „Teď se věnuji očistě od nále-

tových dřevin. Starší stromy vyžadují hodně 

péče, protože byly 25 let zanedbávané a byly 

ve špatném stavu.“ Každého návštěvníka sadu 

určitě potěší, že nově vysázeným stromkům se 

velmi daří. „Poloha na kopci jim vyhovuje. Ani 

mrazy jim neškodí. Pan Poslušný říkal, že za 

čtyřicet roků, které strávil u mandloní, zmrzl 

plůdek jenom dvakrát,“ pokračoval Farón. 

Výčet podzimních činností městských 

služeb zde nekončí. Například se na ně mohou 

obracet i obyvatelé Hustopečí, kteří potřebují 

pomoc s vlastní zelení nebo půdou. „Pomáhá-

me jim s  orbou, diskováním a kácením nebo 

prořezy stromů,“ uvedl seznam nejběžnějších 

prací Chrastina.  

Zima ofi ciálně začíná za měsíc, proto se 

nyní také připravují stroje na zimní údržbu. 

„Počasí na to zatím nevypadá, ale musíme být 

připraveni,“ uzavřel Chrastina. 

-ves-

Článek zveřejněn 16. 11. 2018 na webu města.

Městské služby tráví podzim rozmanitými činnostmi 

Boží muka v lokalitě Nové sady mají opravenou 

střechu.
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Celosvětově je 11. listopad věnován památ-

ce válečných veteránů. V České republice je 

Mezinárodní den válečných veteránů připomí-

nám od roku 2001. Datum bylo vybráno s ohle-

dem na historii, protože 11. listopadu 1918 bylo 

ve Francii podepsáno příměří mezi Spojenci 

a Německem a tímto aktem skončila první 

světová válka. K tomuto svátku neodmyslitel-

ně patří ozdobné připínací vlčí máky, které se 

staly symbolem padlých vojáků a válečných 

veteránů a výtěžek z jejich prodeje míří do 

organizací, které podporují veterány a jejich 

rodiny. V Hustopečích na hřbitově je ukrytá 

pamětní deska veteránů první světové války. 

Jakmile se opraví kaple, tak do ní bude přemís-

těna. 

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

11. listopad je Mezinárodním dnem válečných veteránů

�      Svátek se v Česku slaví od roku 2001.Fo
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Odklízení napadaného listí se děje téměř neustále. Všechna dětská hřiště prošla rozsáhlou revizí.

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 
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Dobrá zpráva pro zahrádkáře a vinaře 

z  Osady Na Výsluní ve viniční trati katastru 

Hustopeče.

Po dalším ročním vyjednávání s  předsta-

viteli a Radou města Hustopeče je na dohled 

ukončení sporu o pěstování japonských topolů 

v této lokalitě prostřednictvím mediátora. 

Snad to bude dobrým počinem i pro ostatní 

vinaře, kteří chtějí dodržovat Novelu vinařské-

ho zákona. Tato jednoznačně zakazuje novou 

výsadbu a pěstování rychle rostoucích dřevin 

ve viničních tratích.

Antonín Karpíšek,
zahrádkář z Města dobrého vína

PS: První zpráva o japonských topolech se 

v  týdeníku Nový život objevila již v  listopadu 

2011.

Od poloviny roku 2018 se Mikroregion 

Hustopečsko věnuje projektu zaměřenému 

na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 

15 let. Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdě-

lávání zahrnuje tyto oblasti: včasnou péči, 

předškolní, základní, zájmové a neformální 

vzdělávání. Mikroregion má projekt na starost, 

protože svou činností pokrývá všech 29 obcí 

spadajících do správního obvodu ORP Husto-

peče. „Dalším důvodem, proč to realizuje 

právě Mikroregion Hustopečsko, je to, že vytvá-

říme platformu pro vzájemnou komunikaci 

mezi obcemi, mezi starosty a jejich školami,“ 

dodala projektová manažerka Radka Raflová. 

Projekt má za sebou první etapu, která sloužila 

k zjištění potřeb všech subjektů působících na 

Hustopečsku. „Na základě získaných požadav-

ků jsme sestavili aktivity, které nyní budeme 

v druhé etapě provádět,“ vysvětlil manažer 

projektu Michal Zich.

Všechny obce v České republice s rozší-

řenou působností mají příležitost provádět 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. „V našem 

konkrétním případě bude projekt trvat čtyři 

roky, tzn. do půlky roku 2022. Na toto obdo-

bí máme alokaci zhruba 11,5 milionu korun,“ 

upřesnil Zich. 

Zapojit se mohou nejen školy a školky, ale 

také všechny subjekty zaměřené na vzdělá-

vání. „Jedná se o organizace neformálního 

vzdělávání, obce, jakožto zřizovatelé, a dále 

například dobrovolné sbory hasičů, knihov-

ny, centra volného času apod.,“ vysvětlil šíři 

subjektů Zich.

Na projektu se podílí šest pracovních skupin 

složených z odborníků. V současné době běží 

tři malé dotační výzvy, které se budou pravdě-

podobně každý rok opakovat. „Jedna výzva se 

týká spolupráce škol a neformálních organi-

zací. Druhá výzva zase přechodu dětí z malých 

škol do velkých základních škol a třetí výzva 

s názvem Přiveďme rodiče za dětmi do škol 

se zaměřuje na rodiče,“ představila spuštěné 

výzvy odborná konzultantka Michaela Hradi-

lová.

V přípravě jsou i workshopy rozvíjející prak-

tické dovednosti pedagogů. První bude určen 

učitelkám z mateřských škol. Jmenuje se Inter-

aktivní tabule hravě a bez obav. „Pro základ-

ní školy zase připravujeme projekt v oblasti 

kariérového poradenství pro žáky,“ dodala 

Hradilová. Ve hře jsou i jiné programy určené 

pro podporu vzdělávání dětí. „Chceme, aby 

děti a žáci svůj region co nejlépe poznali, proto 

připravujeme velký projekt s názvem Z Bílých 

Karpat na Pálavu,“ prozradila Hradilová.

Další aktivity vyplynou z činnosti pracov-

ních skupin. Všechny důležité informace 

o MAP, vypsaných výzvách a kontakty najde-

te na webových stránkách  www.maphusto-

pecsko.cz.

-ves-

Článek zveřejněn 25. 10. 2018 na webu města. 

A přece se ledy hnuly

Místní akční plán rozvoje vzdělávání zahájil druhou etapu

Z REDAKČNÍ POŠTY

MIKROREGION HUSTOPEČSKO

V  budově radnice zrovna vládne čilý shon, 

za který ale nemůžou ani úředníci ani zaměst-

nanci Městského úřadu Hustopeče. Od začát-

ku listopadu se celý vnitřek budovy po více 

než osmi letech maluje. „Podle hygienických 

předpisů musíme nejpozději každých osm let 

vymalovat, proto jsme ve výběrovém řízení 

vybrali fi rmu, která je schopná výmalbu objek-

tu zajistit,“ vysvětlil tajemník Pavel Michalica. 

Po novém roce se bude malovat i budova 

tzv. staré pošty, ve které sídlí větší část měst-

ského úřadu. Radnice se maluje za běžné-

ho provozu, což zde nepředstavuje takový 

problém, protože nejvíc klientů míří na odbor 

dopravy a správní odbor, které sídlí ve druhé 

budově. „Předpokládám, že fi rma bude praco-

vat především mimo úřední dny a kanceláře 

budou rychle připraveny k běžnému provozu,“ 

uvedl Michalica. 

I z  těchto důvodů bude malování trvat 

mnohem delší dobu, ale předpokládá se, že 

obě dvě budovy Městského úřadu Hustopeče 

budou mít novou výmalbu do začátku letních 

prázdnin.                                                                                -ves-

Článek zveřejněn 7. 11. 2018 na webu města.

V budově radnice se maluje

 Výmalba radnice se dělá po osmi letech.
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení ze 106. schůze Rady města Hustopeče 

konané  dne 23.10.2018 v kanceláři 

starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/106/18: RM postupuje žádost 

o odkoupení pozemku p.č. 376/18 v  k.ú. 

Hustopeče u Brna do Stavební komise.

Usnesení č. 3/106/18: RM doporučuje ZM 

neschválení vyhlášení záměru prodeje p.č. 

2062/1 o výměře 1349 m2 v obci Hustopeče, 

k.ú. Hustopeče u Brna, zapsáno na LV č. 

10001. 

Usnesení č. 4/106/18: RM ukládá Odboru 

územního plánování zapracování do změny 

územního plánu funkční využití pozemku 

2062/1 v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 5/106/18: RM schválila uzavření 

nájemní smlouvy s fi rmou LINDEN s.r.o., se 

sídlem: Žižkova 750/40, 693 01 Hustopeče, IČ: 

26292904 na pozemek p.č. 1047/6 a pověřuje 

starostku města podpisem této smlouvy. 

Usnesení č. 6/106/18: RM schválila uzavření 

nájemní smlouvy na dobu určitou pro 

prodej vánočních stromků před krytým 

bazénem v Hustopečích za částku 8.280,-Kč 

s fi rmou JK TIMBER, Žerotínovo nábřeží 756, 

667 01 Židlochovice, IČ: 02991578. 

Usnesení č. 8/106/18: RM schválila uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní na 

výkon koordinátora BOZP pro realizaci 

stavby "Multifunkční kulturní centrum 

v Hustopečích" za částku 6.000,-Kč za měsíc 

s Ing. Jaroslavem Lukešem, se sídlem: 

Kroftova 1601/33, 616 00 Brno, IČ: 7483668. 

Usnesení č. 10/106/18: RM ukládá MPO připravit 

do příští RM návrh nájemní smlouvy 

na část městského pozemku parc. č. 

1329/1 o orientační výměře 17 m2, vedený 

jako ostatní plocha, zapsaný u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 

10001, katastrální území Hustopeče u Brna, 

obec Hustopeče (dle zákresu) za účelem 

užívání předmětné části pozemku na dobu 

neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou 

dopracované o připomínky tak, aby v případě 

ukončení nájmu byl pronajímaný pozemek 

uveden do původního stavu v  souladu se 

stavem právním.

Usnesení č. 11/106/18: RM ukládá odboru 

územního plánování posoudit návrh 

rozšíření LBK 5 na pozemku parc.č. 

4813/62 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna a následně předat k posouzení 

zpracovateli do změny územního plánu. 

Usnesení č. 12/106/18: RM ukládá vedení města 

a majetkoprávnímu odboru jednat s Českou 

republikou – Státním pozemkovým úřadem, 

Krajským pozemkovým úřadem pro 

Jihomoravský kraj - Pobočka Břeclav ve věci 

rozšíření biokoridoru v intencích pozemku 

parc.č. 4813/72 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 13/106/18: RM ukládá MPO doplnit 

do návrhu pozemků vhodných k  realizaci 

zelených opatření i pozemky 4544/23, 

4544/18, 4544/80, 4544/89, 4631/45, 4631/46, 

4631/58, 4631/80, 4631/71, 4631/56 v  k.ú. 

Hustopeče u Brna

Usnesení č. 14/106/18: RM schválila další jednání 

s jednotlivými podílovými spoluvlastníky 

pozemku parc. č. KN 1582 vedený jako 

ostatní plocha, katastrální území Hustopeče 

u Brna, obec Hustopeče. Vzorové dopisy jsou 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 21/106/18: RM schválila Smlouvu 

o dílo s fi rmou SAIKA aťák s.r.o., se sídlem 1. 

máje 125, 691 02 Velké Bílovice, IČ: 0695912. 

Předmětem díla je a) Zpracování studie 

úprav veřejného prostranství MŠ Na Sídlišti 

b) Příprava projektové dokumentace pro 

realizační fázi. Cena za celkové plnění je 

180 500,00 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 22/106/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o dílo s Ing. Václavem Cichrou, 

IČ 41530047, se sídlem Šakvická 405, 

691 05 Zaječí na zpracování PD dle nabídky 

ze dne 22. 10. 2018 na akci „Hospodaření se 

srážkovými vodami ve městě Hustopeče“ 

za cenu 198 000 bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 24/106/18: RM schválila zadání 

veřejné zakázky a zadávací dokumentaci na 

podlimitní veřejnou zakázku na dodávku 

zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění 

„Polyfunkční komunitní centrum Pavučina 

Hustopeče – dokončení stavby“ 

Usnesení č. 25/106/18: RM schválila zaslání 

výzvy na na podlimitní veřejnou zakázku na 

dodávku zadávanou v jednacím řízení bez 

uveřejnění „Polyfunkční komunitní centrum 

Pavučina Hustopeče – dokončení stavby“:

ESOX, spol. s r.o. se sídlem Libušina tř. 11, 

623 00 Brno, IČ 00558010     

JS-Abacus s.r.o.  se sídlem Havlíčkova 613/32, 

693 01 Hustopeče, IČ 26288591

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. se sídlem Měšťanská 

3992/109, 695 01 Hodonín, IČ 26285363

Usnesení č. 27/106/18: RM schválila zadání veřejné 

zakázky včetně zadávací dokumentace na 

podlimitní veřejnou zakázku na dodávku 

zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění 

„Polyfunkční komunitní centrum Pavučina 

Hustopeče – výplně otvorů“

Usnesení č. 28/106/18: RM schválila zaslání výzvy 

na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku 

zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění 

„Polyfunkční komunitní centrum Pavučina 

Hustopeče – výplně otvorů“ Petru Šancovi 

se sídlem Polní 22, 664 49 Ostopovice, IČ 

12196452.

Usnesení č. 30/106/18: RM schválila zadání 

veřejné zakázky a zadávací dokumentaci na 

podlimitní veřejnou zakázku na dodávku 

zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění 

„Polyfunkční komunitní centrum Pavučina 

Hustopeče – provedení vegetační střechy“

Usnesení č. 31/106/18: RM schválila zaslání výzvy 

na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku 

zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění 

„Polyfunkční komunitní centrum Pavučina 

Hustopeče – provedení vegetační střechy“ 

Usnesení č. 33/106/18: RM schválila projektovou 

dokumentaci společnosti Němec Jiří stavitel 

s.r.o., Vídeňská 145/125A, Brno na stavbu: 

"Bytové domy BD4, lokalita Záhumenice, 

p.č.4542/319" a souhlasí se stavbou. RM 

pověřuje starostku podpisem Situačního 

výkresu stavby. 

Usnesení č. 34/106/18: RM bere na vědomí žádost 

… o vyjádření k projektové dokumentaci na 

stavbu "Přípojka vodovodu pro ranč Valkýra". 

Usnesení č. 35/106/18: RM postupuje k projednání 

žádost … o vyjádření k projektové 

dokumentaci na stavbu "Přípojka vodovodu 

pro ranč Valkýra".

Usnesení č. 36/106/18: RM schválila uzavření 

Dodatku č. 2 ke SoD na akci "Rekonstrukce 

krytého bazénu, Hustopeče" s KERAMO-D 

Dohorák s r.o., IČ 27716104, se sídlem 

Zahradní 583, 768 21 Kvasice. Text dodatku je 

přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 37/106/18: RM schválila oslovení 

uchazečů pro opravu havarijního stavu 

areálové kanalizace u krytého bazénu 

Hustopeče.

1, HaSt , spol. s r.o., Havlíčkova 28, 

693 01 Hustopeče, IČ: 25325043 

2, KERAMO D - Dohorák s.r.o., Zahradní 583, 

768 21 Kvasice, IČ: 27716104 

3, VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 

690 64 Břeclav, IČ: 42324149 

Usnesení č. 38/106/18: RM ukládá RM pověřuje 

stavební komisi, aby posoudila možnost 

pronájmu 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. 

Usnesení č. 39/106/18: RM schválila rozšíření 

licence ASPI v rozsahu Veřejná správa 

Premium za cenu 43.415 Kč bez DPH ročně. 

Cenová nabídka je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 40/106/18: RM schválila v pozici 

zřizovatele uzavření smlouvy o nájmu 

nebytových prostor mezi Sportovním 

zařízením města Hustopeče, příspěvkovou 

organizací jako pronajímatelem a Plaváníčko 

Chobotnička z.s., Nádražní 972/95, 

691 41 Břeclav, IČ 07454848, jako nájemcem. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 41/106/18: RM schválila v pozici 

zřizovatele uzavření smlouvy o nájmu 

nebytových prostor mezi Sportovním 

zařízením města Hustopeče, příspěvkovou 

organizací jako pronajímatelem a Fakultní 
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klub Brno, o.s., Tábor 885/15, Žabovřesky, 

616 00 Brno, IČ 27057666, jako nájemcem. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 42/106/18: RM schválila zřízení 

běžného účtu města Hustopeče 

u UNICREDITBANK. 

Usnesení č. 43/106/18: RM schválila Příkaz 

k provedení řádné periodické inventarizace 

majetku města Hustopeče v termínech: 

fyzická inventura k datu 31. 10. 2018 proběhne od 

9. - 23. 11. 2018 

kontrola účetního stavu a dokladová inventura 

k datu 31. 12. 2018 proběhne do 31. 1. 2019. 

Jmenování inventarizačních komisí a plán 

inventur řeší samostatná příloha tohoto 

bodu. 

Usnesení č. 44/106/18: RM schválila Rozpočtové 

opatření města Hustopeče pro rok 2018 číslo 

8: Příjmy ve výši  213 950 tis.Kč

Výdaje rozpočtu jsou 350 731 tis.Kč

Financování je ve výši 136 781 tis.Kč.

Rozpočet je vyrovnaný

Usnesení č. 45/106/18: RM schválila řediteli 

příspěvkové organizace Základní školy 

Hustopeče, Komenského 163/2, panu Mgr. … 

osobní příplatek za dlouhodobé dosahování 

velmi dobrých pracovních výsledků, 

a to s účinností od 01.11.2018. Výše osobního 

příplatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 46/106/18: RM schválila od 1. 1. 2019 

příspěvek na žáka ZŠ ve výši 3.700 Kč příspěvek je 

navýšen o 200 Kč oproti roku 2018,

příspěvek na žáka MŠ ve výši 4.900 Kč příspěvek 

je navýšen o 200 Kč oproti roku 2018.

Usnesení č. 49/106/18: RM schválila zrušení všech 

dosavadních pracovních komisí rady města: 

Komise obřadů a slavností, Sportovní komise, 

Školská a kulturní komise, Komise pro práci 

se seniory a handicapovanými občany, 

Komise pro životní prostředí a zemědělství, 

Komise pro územní plánování a rozvoj 

města, Grantová a investiční komise, Sociální 

komise, Stavební komise, Vinařská komise. 

Usnesení z I. zasedání Zastupitelstva

 města Hustopeče 

konaného dne 01.11.2018 v jídelně ZŠ 

Komenského

Usnesení č. 1/I/18: ZM schvaluje určení 

ověřovatelů zápisu Martiny Ondrové, Marka 

Svobody a zapisovatelky ... 

Usnesení č. 2/I/18: ZM bere na vědomí zprávu 

o platnosti volby členů zastupitelstva města 

Hustopeče. 

Usnesení č. 4/I/18: ZM schvaluje jednací řád 

zastupitelstva města Hustopeče. Text 

jednacího řádu je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 5/I/18: ZM schvaluje volební řád 

zastupitelstva města Hustopeče. Text 

volebního řádu je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 6/I/18: ZM schvaluje, že funkce dvou 

statutárních zástupců města, tj. starosty 

a místostarosty budou dlouhodobě 

uvolněnými funkcemi. 

Usnesení č. 7/I/18: ZM schvaluje formu hlasování 

pro dnešní jednání. Hlasování proběhnou 

formou veřejného hlasování (aklamací) 

mimo volby starosty, místostarosty, 

členů rady města a předsedů výborů, 

kde bude probíhat volba tajná v souladu 

s volebním řádem pro volbu orgánů města 

zastupitelstva města Hustopeče ze dne 

1.11.2018. 

Usnesení č. 9/I/18: ZM schvaluje do funkce 

starostky města Hustopeče pro funkční 

období 2018 - 2022 PaedDr. Hanu 

Potměšilovou. 

Usnesení č. 10/I/18: ZM bere na vědomí složení 

slibu všech přítomných zastupitelů města 

Hustopeče. 

Usnesení č. 11/I/18: ZM schvaluje do funkce 

místostarosty města Hustopeče pro funkční 

období 2018 – 2022 pana Bořivoje Švástu. 

Usnesení č. 12/I/18: ZM schvaluje pro volební 

období 2018-2022 sedmičlennou radu 

města, která se bude skládat ze starosty, 

místostarosty a pěti radních. 

Usnesení č. 13/I/18: ZM schvaluje do funkce 

radního Ing. Mgr. Zbyňka Hádera. 

Usnesení č. 14/I/18: ZM schvaluje do funkce 

radního Ing. Ivanu Bundilovou. 

Usnesení č. 15/I/18: ZM schvaluje do funkce 

radního Bc. Michala Vejpustka. 

Usnesení č. 16/I/18: ZM schvaluje do funkce 

radního Michala Stehlíka. 

Usnesení č. 17/I/18: ZM schvaluje do funkce 

radního Bc. Josefa Horáka. 

Usnesení č. 18/I/18: ZM schvaluje zřízení 

kontrolního výboru a fi nančního výboru. 

Kontrolní výbor bude devítičlenný, Finanční 

výbor bude devítičlenný. Počty jsou včetně 

předsedů.

Usnesení č. 19/I/18: ZM schvaluje za předsedu 

fi nančního výboru zastupitelstva Ing. 

Stanislava Ivičiče. Současně předsedovi 

fi nančního výboru ukládá předložit na 

příštím jednání ZM ke schválení seznam 

členů fi nančního výboru. 

Usnesení č. 20/I/18: ZM schvaluje za předsedu 

kontrolního výboru zastupitelstva Richarda 

Homolu. Současně předsedovi kontrolního 

výboru ukládá předložit na příštím jednání 

ZM ke schválení seznam členů kontrolního 

výboru. 

Usnesení č. 21/I/18: ZM schvaluje stanovení 

výše měsíční odměny pro neuvolněné 

členy zastupitelstva města Hustopeče 

v následující výši: člen ZM 900 Kč/měsíc, člen 

RM 3.690 Kč/měsíc, předsedové komisí nebo 

výborů 1.845 Kč/měsíc. 

Sčítání odměn není přípustné. 

Zastupitelstvo města v souladu s § 72 odst. 2 a § 

84 odst.2 písm. n) zákona o obcích stanoví, 

že odměny za výkon neuvolněného člena 

zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 

přijetí tohoto usnesení. 

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný 

mandát bude odměna náležet ode dne 

složení slibu náhradníkem. 

Usnesení č. 22/I/18: ZM schvaluje stanovení 

výše paušální částky dle § 71 odst. 4 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích pro neuvolněné 

členy zastupitelstva obce ve výši 190 Kč/

hod. a maximálně za 8 hod. denně. Částka 

je stanovena pro kalendářní roky 2018-2019. 

Usnesení č. 23/I/18: ZM schvaluje oprávnění pro 

Ing. Ivanu Bundilovou, Ing. Stanislava Ivičiče, 

Ing. Zdeňka Tupého, Ingrid Florusovou 

nosit závěsný státní znak při významných 

příležitostech a občanských obřadech pro 

období 2018 – 2022. 

Usnesení č. 24/I/18: ZM schvaluje pro 

zastupování města na valných hromadách 

společností, v nichž má město majetkovou 

účast starostku PaedDr. Hanu Potměšilovou, 

v případě, že se nebude moci zúčastnit 

místostarostu pana Bořivoje Švástu, a pro 

případ, že by se nemohl ani on zúčastnit 

další dva náhradníky Bc. Josefa Horáka a Bc. 

Michala Vejpustka. 

Usnesení č. 25/I/18: ZM schvaluje nominování 

podle §84 písm. g) zákona o obcích, jako 

zástupce města pro práci v představenstvu 

společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a. 

s. byl místostarosta Bořivoj Švásta. V případě, 

že budou do orgánů společnosti Vodovody 

a kanalizace Břeclav delegováni 2 zástupci 

města, navrhuje se další zástupce PaedDr. 

Hana Potměšilová, náhradníkem nominuje 

Bc. Josef Horáka. 

Usnesení č. 26/I/18: ZM schvaluje nominování 

podle §84 písm. g) zákona o obcích, jako 

zástupce města pro práci v představenstvu 

společnosti Hantály a. s. Velké Pavlovice 

starostku města Hustopeče PaedDr. Hanu 

Potměšilovou. V případě, že budou do 

orgánů společnosti Hantály a. s. Velké 

Pavlovice delegováni 2 zástupci města, 

navrhuje se další zástupce místostarosta 

Bořivoj Švásta. Náhradníkem nominuje Ing. 

Janu Fabigovou. 

Usnesení č. 27/I/18: ZM schvaluje, aby určeným 

zastupitelem města Hustopeče při 

pořizování územně plánovací dokumentace 

města Hustopeče byla ve volebním období 

2018 – 2022 paní PaedDr. Hana Potměšilová. 

Usnesení z 1. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 06.11.2018 v kanceláři 

starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/1/18: RM schválila smlouvu č. 

775/B2/2018 o poskytnutí fi nančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2018 na akci 

"Hustopeče-chodník v úseku Komenského - 

Žižkova, I. etapa", ISPROFOND 56275102006, 

v maximální částce 3.641 tis. Kč. 

Usnesení č. 3/1/18: RM schválila souhlas 

s napojením vodovodu na pozemku 

parcela číslo KN 1047/4 v k.ú. Hustopeče 

u Brna na ulici Žižkova a to společnosti 

UNIPORTINVEST I s.r.o., Novomoravanská 

321/41, Brno - Přízřenice. 

Usnesení č. 4/1/18: RM bere na vědomí oznámení 

o konání Hustopečského masopustu v roce 

2019 a současně požaduje splnění smluvních 
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ujednání z  předchozích let. V  případě 

nesplnění budou veškeré náklady města 

organizátorům vyúčtovány dle ceníku. 

Usnesení č. 7/1/18: RM schválila dohodu 

o propagaci a reklamní spolupráci na 

Světový duel vín 2018 se Svazem vinařů 

České republiky se sídlem Žižkovská 1230, 

691 02 Velké Bílovice, IČ 48847488 

Usnesení č. 8/1/18: RM schválila dohodu 

o propagaci a reklamní spolupráci na Světový 

duel vín 2018 s KRONDORF, a.s. se sídlem 

Českobratrská 1/2778, 130 00 Praha 3, IČ 

05360641 

Usnesení č. 9/1/18: RM schválila dohodu 

o propagaci a reklamní spolupráci na Světový 

duel vín 2018 s AGROTEC a.s. se sídlem 

Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957 

Usnesení č. 10/1/18: RM schválila dohodu 

o propagaci a reklamní spolupráci na Světový 

duel vín 2018 s MOSS logistics s.r.o. se sídlem 

Bratislavská 1159/21, 693 01 Hustopeče, IČ 

63481359 

Usnesení č. 11/1/18: RM pověřuje stavební 

komisi, aby posoudila možnost směny 

části městského pozemku parc. č. 

4922/11 za část pozemku parc. č. 4922/13, oba 

v k. ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 12/1/18: RM ukládá MPO a vedení 

města další jednání týkající se předloženého 

návrhu nájemní smlouvy, vč. příloh ohledně 

pronájmu části městského pozemku parc. 

č. 24/1 o orientační výměře 32 m2, v k. ú. 

Hustopeče u Brna v souladu s připomínkami 

Rady města Hustopeče. 

Usnesení č. 13/1/18: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na zakázku „Oprava 

havarijního stavu areálové kanalizace Bazén 

Hustopeče“ uchazeče: 

1. VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 

690 64 Břeclav, IČ: 42324149 

Nabídková cena bez DPH 2.563.151,-Kč, včetně 

DPH 3.101.413,-Kč 

Usnesení č. 14/1/18: RM schválila pořadí na dalších 

místech v zakázce „Oprava havarijního stavu 

areálové kanalizace Bazén Hustopeče“: 

2. H a S t, spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 28, 

693 01 Hustopeče, IČ 25325043 

Nabídková cena bez DPH 2.883.873,-Kč, včetně 

DPH 3.489.486,-Kč 

3. KERAMO D - Dohorák s.r.o., Zahradní 583, 

768 21 Kvasice, IČ: 27716104 

Nabídková cena bez DPH 3.265.290,-Kč, včetně 

DPH 3.951.000,-Kč 

Usnesení č. 15/1/18: RM schválila uzavření 

smlouvy o dílo na stavbu „Oprava havarijního 

stavu areálové kanalizace Bazén Hustopeče“ 

s vítězným uchazečem VHS Břeclav, s.r.o., se 

sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, IČ 

42324149 za částku 2.563.151,-Kč bez DPH. 

Usnesení č. 16/1/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku 

města se Zbyňkem Kolegárem, Dvořákova 

1369/15, Hustopeče pro vybudování 

vodovodní přípojky na pozemku parc.č. 3613, 

k.ú. Hustopeče. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 17/1/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o souhlasu se stavbou se společností 

Panaroma Králův Dvůr s.r.o., Poličanská 

1487, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, IČ: 

03228215 na stavbu "Kanalizační přípojka 

pro BD Sýpka, ul. Vinařská" za podmínek 

uvedených ve smlouvě a pověřuje starostku 

podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 19/1/18: RM schválila záměr pronájmu 

části pozemku města Hustopeče parc. č. 

44/8 o orientační výměře 66 m2 vedeného 

jako ostatní plocha, zapsaný u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví 

č. 10001, katastrální území Hustopeče 

u Brna, obec Hustopeče. Záměr je 

vyhlášen za účelem užívání předmětné 

části pozemku k parkování vozidel, a to na 

dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní 

dobou. Písemné nabídky doručujte včetně 

uvedení navrhované výše nájemného za 

m2, minimálně však 2,5 Kč/m2/měsíc. Text 

záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 20/1/18: RM pověřuje stavební 

komisi, aby posoudila možnost prodeje 

dvou pozemků města Hustopeče parc. 

č. 1370/5 o výměře 17 m2 vedeného jako 

ostatní plocha a parc. č. 1370/4 o výměře 

35 m2 vedeného jako ostatní plocha, 

oba zapsané u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče. 

Usnesení (úkol) č. 21/1/18: RM bere na vědomí 

vysvětlení pachtýřů ke sdělení ke smlouvám 

o zemědělském pachtu se závěrem: Téma 

se postupuje do nové komise životního 

prostředí k  dalšímu projednání a stanovení 

podmínek úpravy pachtovních smluv na 

pozemky města. 

Usnesení č. 22/1/18: RM schválila výběr 

dodavatele na veřejnou zakázku zadávanou 

v jednacím řízení bez uveřejnění Polyfunkční 

komunitní centrum Pavučina Hustopeče – 

výplně otvorů Petra Šancu se sídlem Polní 22, 

664 49 Ostopovice, IČ 12196452 

Usnesení č. 23/1/18: RM schválila smlouvu 

o dílo na dodávku a montáž výplní otvorů 

na Polyfunkční komunitní centrum Pavučina 

Hustopeče – výplně otvorů s Petrem Šancou 

se sídlem Polní 22, 664 49 Ostopovice, IČ 

12196452 za částku 821.500,- Kč bez DPH. 

Usnesení č. 24/1/18: RM schválila výběr dodavatele 

na veřejnou zakázku zadávanou v jednacím 

řízení bez uveřejnění Polyfunkční komunitní 

centrum Pavučina Hustopeče – provedení 

vegetační střechy fi rmu GreenVille service 

s.r.o.se sídlem Jahodová 20, 620 00 Brno IČ: 

29355311 

Usnesení č. 25/1/18: RM schválila smlouvu o dílo 

na dodávku na provedení vegetační střechy 

na Polyfunkční komunitní centrum Pavučina 

Hustopeče – provedení vegetační střechy 

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

Jahodová 20, 620 00 Brno IČ: 29355311 za 

částku 312.043,- Kč bez DPH. 

Usnesení č. 26/1/18: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění 

Polyfunkční komunitní centrum Pavučina 

Hustopeče – dokončení stavby fi rmy JS-

Abacus s.r.o. se sídlem Havlíčkova 613/32, 

693 01 Hustopeče, IČ 26288591 

Usnesení č. 27/1/18: RM schválila umístění 

na dalším místě na veřejnou zakázku 

zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění 

Polyfunkční komunitní centrum Pavučina 

Hustopeče – dokončení stavby ESOX, spol. 

s r.o. se sídlem Libušina tř. 11, 623 00 Brno, IČ 

Usnesení č. 28/1/18: RM schválila smlouvu 

o dílo na dokončení stavby Polyfunkčního 

komunitního centra Pavučina Hustopeče – 

dokončení stavby s fi rmou JS-Abacus s.r.o. se 

sídlem Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče, 

IČ 26288591 

Usnesení č. 29/1/18: RM neschvaluje žádost Ing. 

…, Gen. Peřiny …, Hustopeče na vytvoření 

parkovacích míst na ulici Gen. Peřiny místo 

zelených pruhů. Z důvodu zachování zeleně 

v lokalitě. 

Usnesení č. 30/1/18: RM schválila pořízení 

počítačové sestavy za 32.181 Kč a barevného 

multifunkčního tiskového zařízení 

za 27.394 Kč pro potřeby OS Penzion 

a pečovatelská služba Hustopeče. 

Usnesení č. 31/1/18: RM schválila Dodatek č. 

1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje č. 049728/18/OSV. Text 

Dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 32/1/18: RM schválila Výzvu více 

zájemcům o veřejnou zakázku k podání 

nabídky na zadání zakázky malého rozsahu: 

Zpracování lesních hospodářských osnov 

pro lesní hospodářský celek Židlochovice, 

zařizovací obvod Hustopeče (616 813) na 

období od 01.01.2020 do 31.12.2029. 

Usnesení č. 33/1/18: RM schválila Návrh smlouvy 

o dílo „Zpracování lesních hospodářských 

osnov pro lesní hospodářský celek 

Židlochovice, zařizovací obvod Hustopeče 

(616 813) na období od 01.01.2020 do 

31.12.2029“ 

Usnesení č. 35/1/18: RM schválila Smlouvu 

o grantovém příspěvku mezi Biosférickou 

rezervací Dolní Morava, o.p.s., IČ 26938171, 

Zámecké náměstí 69, Lednice jako 

poskytovatelem, a Centrem volného času 

Hustopeče, p.o., IČ 71200398, Šafaříkova 

1017/40, Hustopeče jako příjemcem, na 

příspěvek ve výši 320.000 Kč. Smlouva je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 36/1/18: RM bere na vědomí, 

že jmenování Mgr. … ze dne 

01.07.2015 do funkce ředitele příspěvkové 

organizace Centrum volného času Hustopeče 

dle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, je na dobu neurčitou 
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Podzimní prázdniny letos připadly na 

pondělí 29. a úterý 30. října. Ne všechny děti 

měly možnost strávit je se svými rodinami, 

proto Centrum volného času Pavučina přišlo 

s nabídkou dvoudenní dávky pořádné zába-

vy. Na patnáct přihlášených dětí ve věku od 

šesti do deseti let čekala řada dobrodružství. 

„Máme jenom dva dny, ale naplánovali jsme 

toho spoustu. Snažíme se být co nejvíc v příro-

dě, naštěstí nám to počasí dovoluje,“ prozra-

dila pedagožka CVČ Pavučina Hana Mokrá. 

První den děti strávily na Křížovém vrchu, kde 

poznávaly les a plnily kvíz. Odpoledne se zase 

vydaly hledat stopy zvířat. „Druhý den vedly 

naše kroky do jeskyní v Mikulově a prošli jsme 

se i po městě,“ dodala Mokrá. A další den už 

hurá do školy.  Všechny děti určitě napadlo, že 

prázdniny by měly být delší.

-ves-

Článek zveřejněn 1. 11. 2018 na webu města.

Podzimní prázdniny v přírodě

Děti čekaly dva dny plné zábavy.
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HUSTOPEČE SE BAVÍ

s funkčním obdobím 6 let ( tj. do 30.06.2021). 

Usnesení č. 37/1/18: RM schválila vytvoření 

pracovních komisí rady města:

Komise obřadů a slavností - předsedkyně … 

Sportovní komise - předseda …

Školská a kulturní komise - předsedkyně …

Komise pro práci se seniory a handicapovanými 

občany - předsedkyně …

Komise pro životní prostředí a zemědělství - 

předseda …

Sociální komise - předsedkyně …

Stavební komise - předseda …

Vinařská komise - předseda …

Usnesení č. 38/1/18: RM schválila tematické 

pracovní zaměření jednotlivých radních: 

Radní pro kulturu a rodinnou politiku – Bc. Josef 

Horák 

Radní pro životní prostředí a zemědělství – 

Bořivoj Švásta

Radní pro sociální oblast – Bc. Michal Vejpustek 

Radní pro sport – Mgr. Ing. Zbyněk Háder

Radní pro dopravu – Ing. Ivana Bundilová

Radní pro investice a rozvoj města – Michal 

Stehlík

Radní pro školství a zdravotnictví – PaedDr. Hana 

Potměšilová 

Usnesení č. 39/1/18: RM bere na vědomí informaci 

o zřízení Komise pro sociálně-právní ochranu 

dětí, jako zvláštní orgán starostky města dle 

§ 38 zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

včetně jejího složení. Předsedou komise 

bude …, tajemník …, návrhy členů dodá 

předseda do příští RM. 

Usnesení č. 40/1/18: RM ukládá předsedům 

zřízených komisí rady města předložit 

seznam členů komisí ke schválení v radě 

města. 

Usnesení č. 41/1/18: RM schvaluje jednorázové 

navýšení o rozpočtu akce Hustopečské 

skákání 2019 o 250.000 Kč oproti již dříve 

schválené podmínce spoluúčasti města ve 

výši 300.000 Kč/rok. Navýšení je z  důvodu 

20. výročí organizace akce.

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

Ochotníci přivezli do Hustopečí čtyři představení
Začátek předposledního měsíce kalen-

dářního roku je v  Hustopečích už tradičně 

ve znamení divadla. Nesoutěžní přehlídka 

amatérských souborů s názvem Šmardovo 

sousedské divadlo nabídla tentokrát čtyři 

divadelní představení, tři pro dospělé a jednu 

pohádku. 

V pátek 2. listopadu zahájili festival ochot-

níci z divadelního souboru Svatopluk z Hodo-

nína, který baví diváky už více než 150 let a nyní 

má 26 aktivních členů. Ale ochotnické začá-

tečníky vítá. „Máme málo mladých chlapů, ti 

jsou ve všech souborech nedostatkové zboží,“ 

vysvětlila principálka Běta Švancerová. Svato-

pluk má na repertoáru čtyři hry, do Hustopečí 

herci přijeli se slavnou hrou Poslední doutník 

od Benghta Ahlforse.  Ta diváky zavedla do 

prostředí penzionovaného pedagoga, na jehož 

zdravou výživu a způsob života dohlíží přísná 

manželka. „Je to komorní hra o čtyřech hercích, 

ale kupodivu to není konverzačka. Je to rozpo-

hybované a rozhodně zajímavé.  Je to o tom, že 

láska kvete v každém věku. Nemluvím v tomto 

případě o těch manželích,“ uvedla se smíchem 

Švancerová. 

V sobotu 3. listopadu odehrál soubor 

Amadis Brno bláznivou komedii o zmatení 

jazyků Benátky pod sněhem. Amadis v tomto 

roce oslavil 21 let existence, během kterých 

diváky pozval už na 22 premiér. Benátky pod 
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Čtyři představení nabídla čtyři různé světy.
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Jakub Smolík zavítal do Hustopečí
Jakub Smolík je na českém hudebním nebi 

stálicí s  více než desítkou úspěšných alb. Ve 

středu 7. listopadu předvedl ve společenském 

sále, proč se mu stále daří vyprodávat haly 

a udržovat si rozsáhlou fanouškovskou základ-

nu.

Smolík je právě uprostřed Vánočního turné 

a do Hustopečí přijel i se svou kapelou Zlatí 

paroháči. Společně zahráli více než dvacet 

nejpopulárnějších hitů, např. Prý chlapi nebre-

čí, Až se ti jednou bude zdát nebo Říkej mi 

táto. Písně doplňovala projekce nebo fotogra-

fi e a mezi nimi předvedl Smolík, že je i výborný 

bavič. Vtipné historky se týkaly minulosti nebo 

narážely na současné společenské a politické 

dění. Fanoušci mu byli vděčnými posluchači 

a mnoho hitů zpívali společně s ním.

-ves-

Článek zveřejněn 8. 11. 2018 na webu města

Smolík předvedl zábavnou podívanou.
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sněhem jsou moderní hrou z  pera Gillese 

Dyreka. „Celá hra je vlastně 80 minutová anek-

dota, proto má vyvrcholení, konec. A dokonce 

má konce hned tři,“ prozradil zakládající člen 

souboru Josef Širhal. Představení si až absurd-

ně pohrává s  myšlenkou vítání cizinců ve 

vlastní zemi a s  humanitární pomocí. „Divá-

ci poznají, že si autor dělá legraci z  migrace 

a z  pomáhání lidem a že to nemusí být tak 

vážné, jak se toto téma prezentuje v médiích,“ 

dodal Širhal. 

V  neděli 4. listopadu si mohli výlet na 

divadelní představení udělat dospělí i děti. 

Ochotníci z  Osvětové Besedy Velká Bystřice 

zahráli pohádku Krakonošův klobouk.  Děti se 

dozvěděly, že láska hory přenáší a že i dospělí 

se dovedou ze svých chyb poučit. „Před několi-

ka lety jsme se rozhodli, že pohádek není dost, 

proto dětem nabízíme klasickou divadelní 

pohádku,“ uvedl herec František Denk. I tento 

ochotnický soubor trápí nedostatek mladých 

herců a dává šanci každému zájemci. Co je pro 

začátečníky, ale i pro otrlé ochotníky, nejtěžší? 

„Během představení je to prvních 40 vteřin na 

pódiu. Kdy na vás pálí světla, čekáte na reakce 

diváků a to, zda to dobře dopadne,“ prozradila 

nejmíň příjemnou část hereckého světa hereč-

ka Jitka Smutná. 

Divadelní maraton zakončil v  neděli 

Loutkářský soubor Podivíni s autorskou diva-

delní hrou Prase.  Děj se odehrává v jihomo-

ravské vesnici a herci věrně zachycují vesnické 

charaktery. „Inspiroval mě život napříč celou 

republikou,“ prozradil autor scénáře Tomáš 

Gála. Ve hře má velký vliv hudba. Zazní šest 

písní, přes které postavy vyjadřují své vnitřní 

emoce. Také jde na první pohled vidět loutkař-

ská historie souboru ve spojení různých diva-

delních forem. „Zjistili jsme, že největší kouzlo 

je v propojení klasického představení s loutka-

mi nebo s  loutkovými prvky, třeba i se stíno-

hrou. Pomáhá nám to vyjadřovat věci, které 

bychom pouze činoherně nezahráli,“ objasnil 

Gála. 

Čtyři představení zavedly návštěvníky do 

světa plného příběhů, které odrážely lidskost 

ve všech jejích podobách. 

-ves-

Článek zveřejněn 6. 11. 2018 na webu města
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Manželé Vackovi vyprávěli o svých osudových cestách
Osudy Moniky a Jirky Vackových se spojily 

v roce 2008, kdy se tito dva nadšení cestovate-

lé potkali na cestě po Madagaskaru. Nyní mají 

na kontě řadu společných cest, několik knih, 

mnoho besed, dvě děti a smělé plány na další 

expedice. Do Městské knihovny Hustopeče 

přijeli povídat o Madagaskaru, který je nato-

lik nadchl, že jej navštívili už dvakrát. „Ostrov 

je naprosto unikátní. V období druhohor se 

oddělil od pevninské Afriky a díky tomu se 

flóra a fauna vyvíjela natolik izolovaně, že 

přes 80 procent všech druhů je endemických. 

Zároveň bylo toto území osídleno jako jedno 

z posledních a jeho obyvatelstvo má fascinující 

přesvědčení a zvyky. Lidé jsou šťastní, přestože 

je to jedna z  nejchudších zemí světa,“ vyjme-

noval hlavní přednosti Vacek.  

Na tomto čtvrtém největším ostrově světa 

je stále co objevovat a manželé Vackovi mají 

v plánu se sem vrátit i se svými dvěma dětmi. 

Před jejich příchodem na svět si mysleli, že 

budou muset svoje cestovatelské vášně omezit, 

ale opak je pravdou. Zvládají to bez větších 

komplikací, ale přináší to s  sebou mnohem 

více starostí. „Už nemáte zodpovědnost pouze 

za sebe, ale i za ty dva malé tvory. Náročné je to 

i v tom, že děti se celý den vezou a my šlapeme. 

Večer bychom si proto rádi odpočinuli, ale oni 

jsou plní energie,“ prozradila hlavní nevýhody 

Vacková.  

Manželům Vackovým se nejvíc osvědčilo 

kombinovat místní dopravu a jízdu na kole.  

Nevedou si statistiku, kolik zemí navštívili, 

ale procestovali všech šest kontinentů. Jejich 

největší a nejdelší cesta vedla přes státy Jižní 

Ameriky a vrátili se z ní jako manželé. „V půlce 

cesty jsem Moniku požádal o ruku,“ řekl Vacek. 

„Bohužel to udělal právě v půlce cesty. Měli 

jsme za sebou jenom čtyři měsíce a domů se 

mi nechtělo. To jsem ještě netušila, že svatba 

už je naplánovaná v  Buenos Aires,“ pokračo-

vala Vacková. „Všichni přátelé si mysleli, že 

už máme za sebou i svatební cestu, ale ihned 

jsme je vyvedli z míry. Po 253 dnech a 14 254 km 

jsme přiletěli domů a za šest týdnů už jsme 

opět byli v sedlech našich kol v Sapporu a přes 

celé Japonsko jsme jeli do Soulu,“ dopověděl 

celý příběh Vacek.

Své výlety nejčastěji směřují manželé 

Vackovi na zimní měsíce, protože rádi utíka-

jí do tepla. A kam pojedou příště? „Pozítří už 

budeme odbavení a v Sydney startujeme naši 

další cestu,“ prozradil Vacek.  

-ves-

Článek zveřejněn 9. 11. 2018 na webu města.

Vackovi napsali o svých cestách několik knih.
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Členové spolku Alfons ukázali svou různorodost
Hustopečská výtvarná skupina Alfons sdru-

žuje umělce ze širokého okolí. Setkávají se 

na společných výstavách nebo na výstavách 

jednotlivců. Jedenáct aktuálních členů Alfon-

se v listopadu prezentovalo svá umělecká díla 

v  galerii městského muzea. Návštěvníci se 

mohli těšit na sondu do různorodých umělec-

kých světů. „Moji kolegové se vždy smějí 

a říkají: Modrá, modrá, modrá. A já jim stejně 

odpovídám. Zatím mě nepustila. Je to barva 

mystiky, vesmíru, přírody a moře. Malování je 

vášeň, to není jenom koníček. Je to posedlost,“ 

prozradila malířka Jiřina Kulíšková. Bohuslav 

Janovský zase vystavuje výrazné, expresivní 

malby: „Mám dost široký záběr. Maluji tváře, 

městské krajiny, fi gurální věci nebo koně. 

Někdy si dovolím i nějaký vtípek.“

K vidění byly také koláže Romana Müllera, 

olejová plátna Jany Rozkové, plastiky Pavla 

Klaka a obrazy Marie Grůzové, Jarmily Milo-

tové nebo Martiny Klakové. Tvořit na společné 

téma si členové Alfonse vyzkoušeli jednou, ale 

zjistili, že kreativní volnost je jim bližší. „Na 

výstavě ve Vídni nám měla být inspirací kniha 

Zpronevěřené nebe od Franze Werfela. Nyní 

nám ale stačilo, abychom všichni popošli troš-

ku dál, abychom ukázali něco nového,“ vysvět-

lila Kulíšková. 

Kromě společných výstav se umělci setká-

vají každý rok koncem srpna během své akce 

Výtvarný dvůr v  Ivani. „Událost trvala tři dny 

a přišla spousta lidí. V Ivani je také nová gale-

rie, ve které postupně vystavují různí malí-

ři včetně našich,“ vzpomínala předsedkyně 

Alfonse Jarmila Milotová.  Další velká výstava 

spolku Alfons bude v  Otrokovicích příští rok 

v srpnu a v září se umělci sejdou opět ve Vídni. 

V  čem tkví tajemství jejich mnoholeté spolu-

práce? „Velice dobře se snášíme a jsme dobrá 

parta, takže se scházíme rádi,“ shrnula Milo-

tová. Společná výstava členů Alfonse trvala 

v městské galerii v domě U Synků do 25. listo-

padu 2018.

-ves-

Článek zveřejněn 5. 11. 2018 na webu města.
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Členové spolku Alfons ukázali opět po roce svoje díla.
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Listopadová Literární kavárna patřila Haně 

Hindrákové. Spisovatelka přijela do Hustopečí 

vyprávět o své poslední knize Smrtící byznys, 

která upozorňuje na jeden z palčivých problé-

mů afrického kontinentu. Hrdinkou je zdra-

votní sestra Ellen, která se vypraví do Ugandy 

pomáhat na klinice. „Ellen během práce 

zjišťuje, že děti umírají, přestože u nich byla 

malárie léčená včas, a začne pátrat po příči-

nách. Postupně se dostane na stopu falešným 

lékům,“ popsala hlavní zápletku Hindráková. 

Odhady udávají, že v  Africe je 30 až 

60 procent léků falešných. V  takových přípa-

dech je štěstí pokud lék místo účinné látky 

obsahuje třeba mouku nebo cukr. „Pokud 

máte menší štěstí, tak lék obsahuje zlomek 

účinné látky, aby prošel základními testy 

v  přístavech. Bohužel v  tomto případě může 

vzniknout rezistence a potom už pravý lék 

nezabírá. V nejhorších případech našli v lécích 

například jed na krysy, nemrznoucí kapalinu 

nebo leštidlo na parkety,“ vyjmenovala nejhor-

ší možné varianty Hindráková. 

Proti podobnému obchodu se snaží bojo-

vat Světová zdravotnická organizace nebo 

ústavy pro kontrolu léčiv. „Ale je to velmi těžké, 

protože v  Africe je velká korupce a každý je 

tam podplatitelný. Toto je navíc mnohem větší 

byznys než třeba obchod s  drogami,“ uvedla 

Hindráková. 

Problémy afrického kontinentu zná spiso-

vatelka na vlastní kůži. Více než deset let létala 

do Keni jako dobrovolnice. V Africe se odehrá-

vá většina jejich příběhů. „Pro mě je to druhý 

domov. Když tam nejsem, tak se mi po ní stýs-

ká. Když o Africe píšu, tak to stýskání není tak 

hrozné,“ vysvětlila Hindráková. 

Spisovatelka dříve pomáhala Afričanům 

přes spolupráci s  neziskovou organizací, 

později se na základě zkušeností rozhodla pro 

pomoc prostřednictvím přímého obchodu. 

„Od skupin žen z  chudinských čtvrtí nakupuji 

šperky a tady je prodávám. Není to to založené 

na tom, že tahám Afričana z bídy, že jsem jeho 

spása. Je to rovnocenný vztah,“ představila svůj 

způsob pomoci Hindráková. 

V  pondělí 19. listopadu vyšla spisovatelce 

nová kniha, která čtenáře opět zavede do Keni. 

„Je to skutečný příběh keňského dítěte ulice. 

V  podstatě ze sta procent podle skutečnosti,“ 

navnadila Hindráková. 

Pokud chcete navštívit černý kontinent 

a zaplést se do jeho příběhů, tak si můžete 

v  knihovně některou z  knih od Hany Hindrá-

kové půjčit.

-ves-

Článek zveřejněn 15. 11. 2018 na webu města.

Hindráková besedovala o africkém obchodu se smrtí

Návštevníci si mohli koupit  šperky vyrobené Afričany.

Hana Hindráková vyprávěla o svých zážitcích.

Děti popřály broučkům dobrou noc

Podzim se brzy přehoupne do zimy, 

a přestože chladné počasí ještě příliš neudeři-

lo, broučci se těší na své zimní úkryty a hlavně 

zasloužený odpočinek. „Už se moc těšíme! Celé 

léto jsme létali a bylo to moc náročné,“ shodli 

se broučci.

Uspávání broučků je každoročně v  režii 

Centra volného času Pavučina a odehrává se 

za doprovodu desítek světýlek. „Na podzim je 

ideální vytáhnout lampiónky, takže jsme to 

opět pojali jako lampionový průvod,“ uvedla 

pedagožka CVČ Pavučina Ingrid Florusová. 

S  programem vždy pomáhal divadelní krou-

žek, který ale letos nebyl vypsaný, přesto nebyl 

problém sehnat spoustu nadšenců, kteří se 

do uspávání broučků s chutí zapojili. „Naštěs-

tí máme spoustu úžasných kamarádů, kteří 

jsou ochotní nechat ze sebe udělat brouky 

a broučky, a úžasných dětí, které k nám chodí 

do kroužků, takže jsme je oslovili a kdo chtěl, 

tak je tu dnes s námi,“ dodala Florusová. 

Broučci měli pro děti připravené divadélko 

a pak následovala krátká procházka, během 

které děti nacházely další broučky a vedly je 

s sebou zpět na náměstí, kde se s nimi rozlou-

čily. Na zahradě M-klubu byl potom připrave-

ný oheň, a kdo chtěl, tak si mohl opéct třeba 

poslední letošní špekáček. Mají broučci z tako-

vého velkolepého rozloučení radost? „Samo-

zřejmě, protože půjdeme spát s  vědomím, že 

na nás někdo myslí,“ radovali se broučci. 

-ves-

Článek zveřejněn 12. 11. 2018 na webu města.

Lampiónky svítily broučkům na dobrou noc.
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Tchýně na zabití vyprodala společenský dům
Humorná inscenace Tchýně na zabití z pera 

Jakuba Zindulky vyprodala ve čtvrtek 22. listo-

padu sál společenského domu. Pódium patřilo 

manželskému páru, který hráli Anna Kulovaná 

s Martinem Krausem, a jejich matkám v podá-

ní Dany Homolové a Lucie Zedníčkové. Děj 

představení ale vybočuje z tradičních stereoty-

pů týkajících se vztahu snacha a tchýně nebo 

zeť a tchýně. Samotní herci se ale shodli, že hra 

je jednoznačně komedie. „Velmi překvapivá 

komedie plná zvratů a vtipných a nečekaných 

momentů. Víc nemůžu říct,“ prozradila Lucie 

Zedníčková. „Je to duchařina, procházíme 

zdí a je to sranda,“ doplnila s  úsměvem Dana 

Homolová.

Autor scénáře Jakub Zindulka na inscenaci 

odvedl kus práce a diváky opět pozval do světa 

plného smíchu. Jako zkušený herec, a hlavně 

režisér, věděl, jak má své kolegy vést. „Spolu-

práce s ním je velmi dobrá. Jako autor přesně 

ví, co chce, a umí to krásně rozklíčovat a vysvět-

lit,“ pochvalovala si Zedníčková.  

Tchýně na zabití je v  repertoáru Fanny 

Agentury od roku 2017 a podle pravidla: co 

dva roky nová hra, se bude hrát ještě příští 

rok. Jakub Zindulka už má nachystanou další 

komedii. „V listopadu 2019 bude mít premi-

éru hra s názvem Vzhůru dolů. Bude v ní hrát 

Milena Steinmasslová, Zdeněk Žák, já a ještě 

hledáme mladou dívku,“ navnadila Homolová. 

-ves-

Článek zveřejněn 23. 11. 2018 na webu města.

Inscenace se vyhýbala stereotypům.
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V úterý 20. 11. představilo karlovarské 

Hudební divadlo dětem z Hustopečí jedno 

zatoulané štěně. Talentovaný psí detektiv 

z pohádky O Balynce, dobrém štěněti a partě 

jeho kamarádů, má za cíl nejmenší diváky 

pobavit, ale hlavně ukázat správný postoj ke 

třídění odpadu a jeho recyklaci. „Je to pohád-

kový příběh, jak má být, a děti hodně baví, 

protože se v  něm tancuje a zpívá. Navíc je 

vtahujeme do děje na jevišti. Má ale hlubší 

podtext. Balynka je malý detektiv, který chce 

přijít na to, proč je jejich krásná květinová ulice 

zaneřáděná. A tam dojde právě na pořad dne 

zmíněné třídění odpadů,“ popsal děj autor hry 

a jeden z herců Libor Bálek.

Přestože by se mohlo zdát, že pohádka je 

napsaná na zakázku některé z fi rem zamě-

řené na odpadové hospodářství, opak je 

pravdou.  „Máme obrovské štěstí, že jsme nic 

takového absolvovat nemuseli. Balynka je naše 

hra, kterou jsme si vytvořili sami a jednoho dne 

si jí všimla jistá společnost, která se přihlásila 

s tím, že by ji chtěla podporovat, protože obsah 

hry se shoduje s její koncepcí. A od té doby 

vzájemně spolupracujeme,“ vysvětlil Bálek. 

Ekologická pohádka o Balynce je jednou 

z 16 inscenací divadla a poprvé spatřila světlo 

světa v roce 2009. Od té doby pobavila i poučila 

přes 300 000 diváků po celé republice. „My už 

tu hru hrajeme deset let, máme za sebou přes 

tisíc repríz, objíždíme města i vesnice a pohád-

ka má úspěch. Přesto si myslíme, že i Balynka 

si zaslouží odpočinek, a tak ji příští rok na jaře 

zahrajeme naposledy. Její místo ale zaplníme 

novým kamarádem. Bude to velký chytrý drak 

se čtyřmi hlavami a každý jeho krk si pochut-

nává na jiném druhu odpadu. Jaké příhody se 

mu s jeho hladovým žaludkem stanou a co děti 

naučí, na to si počkejte,“ napíná Bálek.

Protože pohádka děti bavila, můžeme 

doufat, že v Hustopečích brzy přivítáme 

i onoho hladového draka.

-nov-

Článek zveřejněn 20. 11. 2018 na webu města.

Štěně, které naučilo děti třídit odpad
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Sál společenského domu byl plný dětí.

Sledujte reportáže on-line        vysíláme na YouTube         Sledujte reportáže on-line         vysíláme na YouTube
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Potřebujeme
místo

na spoustu
novinek 

VÝPRODEJ
na dioptrické i sluneční obruby

Hustopeče, Smetanova 1
tel.: 724 558 757 akce platí do 31. 12. 2018, nebo do vyprodání zásob

 Krásné

vánoční svátky

s dárkem ke každé zakázce 
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100 KčDÁRKOVÝ POUKAZ

Voucher můžete uplatnit na prodejnách IVK s.r.o. Hustopeče, Bratislavská 7 a Dukelské náměstí 30. Platnost do 31. ledna 2019.

Jako poděkování za Vaši přízeň v roce 2018.

Platný při nákupu nad 1000 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru v roce 2018.

Přejeme Vám šťastné Vánoce, veselý Silvestr 
a do roku 2019 mnoho úspěchů.

Tým IVK s.r.o.
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e
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
prosinec 2018

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

so 1.12. 13.00 Adventní punčování. Soutěž o nej… punč, 
vánoční jarmark a dílničky pro děti. Program 
zakončen v 17.00 hodin slavnostním rozsvěcením 
vánočního stromu. Dukelské náměstí. 

ne 2.12. 18.00 Deo Gratias: Krok do Vánoc. První adventní 
koncert. Kostel sv. Václava a sv. Anežky České.  

pá 7.12. 19.00 Taneční prodloužená pro účastníky tanečních 
kurzů i veřejnost. K tanci hraje SV Band. 
Sál Společenského domu Hustopeče. 

ne 9.12. 18.00 Husak Quartet. Druhý adventní koncert. 
Evangelický kostel.

ne  16.12. 18.00 Boršičanka Antonína Koníčka. Třetí adventní 
koncert. Společenský dům, Herbenova 4.  

ne  23.12. 18.00 Zuzana Stirská a Fine Gospel Time: Bez toho 
nejsou Vánoce. Čtvrtý adventní koncert. Kostel sv. 
Václava a sv. Anežky České

Předprodej vstupenek na adventní koncerty: 
Turistické informační centrum v domě U Synků nebo Ticketstream. 

Vstupenky budou k dostání i na místě před koncerty. 

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

so    1.12. – 30.12. Výstava fotografi í členů Fotoklubu Hustopeče.
  16.00  Vernisáž se bude konat 1. prosince v 16 hodin 

v galerii domu U Synků. 
pá  30.11. – 1.12. Vánoční muzejní bazar. Otevřeno v pátek 13 - 

16 hodin a v sobotu 10 - 14 hodin. Místo konání: 
přízemí dvorního traktu domu U Synků

st 5. – 21.12.  Paličkované Vánoce  - Výstava MUDr. Zdeňky 
Strouhalové. Vestibul knihovny.

čt  6.12. 17.00 Odkaz T. G. Masaryka – přednáška PhDr. 
Stanislava Balíka. Učebna knihovny. 

čt  13.12. 9.30 Virtuální univerzita třetího věku – České dějiny 
a jejich souvislosti I. Učebna knihovny.

čt  27.12. – 2.1.   Knihovna uzavřena. Otevřeno od 3. ledna 2019. 

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

čt  6.12. 10.00 Cvičení s Cipískem. 
čt  13.12.   10.00 Výtvarná činnost – Vánoční stromeček. 

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

ne  2.12.  13.45 Bruslení - zájezd na zimní stadion do Břeclavi. 
Odjezd z autobusového nádraží. Ledová plocha 
vyhrazena od 14.30 do 15.30 hodin. Příspěvek 50 
Kč (i s vlastní dopravou). 

st  5.12.  16.00  Mikulášská nadílka. Setkání pro nejmenší v 
16.00 hodin a tradiční Mikuláš s čertem v 17.30 
hodin. Vše proběhne v M-klubu. Podepsané 
balíčky odevzdávejte v kanceláři M-klubu.

ne  16.12. 13.45 Bruslení - zájezd na zimní stadion do Břeclavi. 
Odjezd z autobusového nádraží. Ledová plocha 
vyhrazena od 14.30 do 15.30 hodin.  
Příspěvek 50 Kč (i s vlastní dopravou). 

po  24.12.  10.00  Vánoční vycházka s koňmi. Tradiční vycházka 
začíná v areálu Pavučiny. Společně nazdobíme 
vánoční stromeček.  

po  31.12.  12.45 Silvestrovské bruslení - zájezd na zimní stadion 
do Břeclavi. Odjezd z autobusového nádraží. 
Ledová plocha vyhrazena od 13.30 do 14.30 
hodin. Příspěvek 50 Kč (i s vlastní dopravou). 

Plesy - bály - 
tancovačky 2019
12.1. Country bál, 
 Společenský dům

18.1. Krojový ples, 
 Společenský dům

20.2.  Dětský krojový ples, 
 Společenský dům

25.1. Vinařský ples, 
 Společenský dům

22.2. Ples Gymnázia T.G. Masaryka,
 Společenský dům

24.2. Děkanátní karneval,
 sál kostela sv. Václava a sv. Anežky České

1.3. Děkanátní ples,
 sál kostela sv. Václava a sv. Anežky České

3.3. Dětský karneval s Pavučinou,
 Společenský dům

9.3. Rybářská zábava,
 Společenský dům



HUSTOPEČSKÉ LISTY    12 | 18

SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy občanské: 5.12. / 17.12. / 31.12.

Papír, plast, nápojové kartony: 4.12.

Bioodpad: 10.12.

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

so  8.12. 18.00 Adventní povídání o Malawi. Hudbou provází 
hudební skupina Jezero. Křesťanské centrum AC, 
Kollárova 7. 

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

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

čt  6.12. 17.30 Mše svatá s mikulášskou nadílkou. 
Kostel sv. Václava.

so  22.12.  17.00 Hvězda nad supermarketem - vánoční divadlo. 
Sál pod kostelem.

út  25.12. 14.00 Otevřený kostel k prohlídce betléma.
ne  30.12. 14.00 Otevřeno od 14.00 do 16.00 hodin.

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

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

so  8.12. 9.45 Zájezd do předvánoční Bratislavy. 
Odjezd z AN v 10.00 h, od Kamenné krásy v 9.45 h.

čt 13.12. 17.00 Zasedání zastupitelstva města.
V zasedací místnosti na radnici (vstup z náměstí).

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

st 12.12. 18.00 Česko zpívá koledy. Hustopeče se opět zapojí 
do celorepublikové akce. Přijďte si k vánočnímu 
stromu společně zazpívat.

pá 21.12. 18.00 Ohňostroj k ukončení roku 2018. Pořádá 
společnost Agrotec ve spolupráci s městem 
Hustopeče. Dukelské náměstí.

so 22.12. 10.00 Vánoční řeka. Sraz všech milovníků vody 
v Židlochovicích u mostu. Masky a lahodný mok 
pro zahřátí jsou vítány. Více informací: 732 302 247

ne  24.12. 15.00 Štědrovečerní zpívání pod vánočním stromem. 
Dukelské náměstí.

VOLEJBAL
so  1.12. 9.00 Mistrovské utkání KP Jihomoravského kraje 

v kategorii žákyň 3. kolo. Městská sportovní hala 
Hustopeče.

STOLNÍ TENIS
so  8.12.  15.00 Agrotec Hustopeče A – TTC Siko Orlová
ne  9.12.  10.00 Agrotec Hustopeče A – TJ Nový Jičín
HÁZENÁ
ne  9.12.  11.00 Legata Hustopeče – HK Dvůr Králové (muži)
ne  9.12. 13.00 Legata Hustopeče – SK Kuřim (starší žáci)
ne  9.12. 14.45 Legata Hustopeče – SK Kuřim (mladší žáci)
so  15.12. 9.00 Vzpomínkový turnaj. Městská sportovní hala.
FOTBAL
ne  2.12.  9.00 Turnaj mladší žáci. Sportovní hala. 
  14.00 Turnaj starší žáci. Sportovní hala.
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Kupte vstupenky

jako dárek
6. 2. 2019 v 18.00 Jiří Kolbaba - Etiopskou vysočinou 

k původním kmenům Afriky - beseda

Amande hotel Hustopeče

17. 3. 2019 v 19.30 Můžem i s mužem - divadelní představení

Společenský dům Hustopeče, Herbenova ul.

13. 5. 2019 v 18.00 Veselá trojka - koncert

Společenský dům Hustopeče, Herbenova ul.

Předprodej vstupenek:

Turistické informační centrum(dům U Synků), 

Dukelské nám. 23, tel. 519 412 909 

a prostřednictvím Ticketstream.

www.hustopece.cz

Město Hustopeče má svůj kalendář na rok 2019. Kromě fotek 

z různých zajímavých míst a událostí v našem městě zde najdete 

i termíny svozu odpadů nebo například plánované významné kulturní 

a společenské akce. K dostání je v turistickém informačním centru za 

cenu 145 korun.

-hrad-

Kalendář města Hustopeče 
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
úterý 11. prosince 2018 a čtvrtek 10. ledna 2019

vždy od 9.00 do 17.00 h

Čtyřleté a osmileté studium www.gymhust.cz
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Dopoledne s pohádkou
Trojice herců hudebního divadla pana 

Míchala, učitele hudby, zahrála našim malým 

divákům pohádku O perníkové chaloupce. Děti 

si společně s  Jeníkem a Mařenkou zazpívaly 

písničky a trošku se i bály ježibaby. Nakonec 

však měly radost, že všechno dobře dopadlo 

a herce odměnily potleskem. 

Beseda s odborníkem na téma Školní zralost
Téma besedy bylo pro rodiče velmi aktuální. 

Vedla ji Mgr. Lenka Bínová, odborný pedagog 

a speciální pedagog psycholog z  Pedagogic-

ko – psychologické poradny v  Brně. Předala 

rodičům spoustu potřebných a zajímavých 

informací, které se týkají úspěšného nástupu 

jejich dítěte do základní školy. Setkání bylo 

příjemné a beseda velmi otevřená. Škoda jen, 

že možnosti setkat se s  odborníkem a ptát se 

na to, co nás zajímá, využilo jen málo rodičů.

Vystoupení předškoláků
Začátkem listopadu vystoupily děti ze třídy 

Motýlků s  folklorním pásmem Já mám lúčku 

u lesíčku na schůzi Svazu tělesně postižených. 

Sólovým i sborovým zpěvem a tanečky potěšily 

všechny přítomné a sklidily velký potlesk. 

–pir-

MŠ U RYBIČEK

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ PASTELKA
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Co se děje U Rybiček?

�      Děti si u pohádky zazpívaly a trošku se i bály.

V prvním listopadovém týdnu vyrazila celá 

naše školka do divadla Radost v  Brně. Naši 

nejmenší zhlédli netradiční pohádku Budulí-

nek z hudebky. Už z názvu je patrné, že v této 

pohádkové komedii se hodně muzicírovalo 

a taky zpívalo. Starší děti viděly příběh Vladi-

slava Vančury Kubula a Kuba Kubikula, který 

znají i jako večerníčkový televizní seriál. Děj 

byl stejný, ale obohacený o osobitou hudební 

složku. V  této pohádce se také hodně zpíva-

lo a předškolákům se moc líbila. Stejně tak 

cesta dvoupatrovým autobusem byla pro děti 

velkým zážitkem, a tak zase někdy příště vyra-

zíme na cestu.

Kolektiv MŠ Pastelka

Nejen na hustopečské náměstí, ale i přímo 

do naší školky zavítal letos svatý Martin. A že je 

to rytíř, jak se patří! Dětem se nejvíc líbila jeho 

rytířská helmice a meč. Nejodvážnější z  nich 

si obojí také vyzkoušely. Martin nám pověděl 

svůj příběh: o tom, jak se rozdělil se žebrákem 

o svůj plášť. Přitom byl plášť v  té době něčím 

velmi drahocenným. Dětem se jeho návště-

va moc líbila a jako poděkování mu zazpívaly 

svatomartinskou písničku. Škoda jen, že letos 

nepřijel na svém bílém koni.

Kolektiv MŠ Pastelka

Za pohádkou do divadla Radost

Svatý Martin v Pastelce

Divadlo bylo velkým zážitkem. 
      Fo
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ZŠ NÁDRAŽNÍ

Na konci října vyvrcholily práce na projek-

tech k výročí vzniku republiky a vzájemně jsme 

si naše projekty prezentovali. V tělocvičně se 

v průběhu dne vystřídaly všechny třídy, každá 

hodina byla zahájena poslechem státní hymny 

a spartakiádním vystoupením žákyň sedmých 

ročníků. Následně jsme procházeli všechna 

stanoviště, plnili úkoly a vyplňovali pracovní 

list. Během velké přestávky pak na školním 

dvoře vznikla státní vlajka, kterou tvořili žáci 

a učitelé oblečení v barvách trikolory.

Poslední říjnový den patřil Halloweenu 

a žáci 2. A i 3. B si ho užívali celé dopoledne. 

Druháci v českém jazyce tvořili různé strašidel-

né věty a hrůzostrašné příběhy, v matematice 

řešili příklady s tajemnými indiciemi. Atmosfé-

ra byla téměř věrohodná, nechyběly sladkosti 

v podobě žížal, odporných pavouků a perníko-

vých dýní.

Ve středu 14. listopadu naši třeťáci navští-

vili divadelní představení Mach a Šebestová 

v divadle Radost v Brně. Dobře známé prostře-

dí divadla obohatila návštěva muzea loutek. 

Nádherné exponáty všechny správně naladily 

ke zhlédnutí stejně kouzelného představení. 

Polovina listopadu se pak nesla v duchu 

testování, srovnávání a ověřování znalostí. 

Nejenže už máme za sebou první čtvrtletí, 

takže jsme psali několik větších testů, ale žáci 

devátých ročníků se zúčastnili Národního 

testování SCIO v oblasti českého jazyka, mate-

matiky a obecných studijních předpokladů. 

Také se konalo školní kolo dějepisné olympiá-

dy a ještě nás čeká olympiáda v českém jazyce. 

Kolektiv ZŠ Nádražní

Ve středu 24. října za velmi nevlídného 

počasí prožili naši páťáci velmi vlídné dopo-

ledne návštěvou mikulovských jeskyní „Na 

Turoldu“. Mnozí ani nevěděli, že kousek od 

Hustopečí tyto jeskyně máme. Poutavý výklad 

(o vápenci se učíme v přírodovědě), pohádkové 

postavy po celé trase prohlídky, náročný terén 

a pár netopýrů nás mile překvapily. Nákup 

drobných suvenýrů ukončil příjemně strávené 

dopoledne.

Kolektiv ZŠ Komenského

Ani jsme se nenadáli a první čtvrtletí je za námi

Jeskyně na Turoldu – exkurze pátých tříd

ZŠ KOMENSKÉHO

Živou státní vlajku tvořilo více než 300 žáků.

Na výletech objevujeme naše rozmanité okolí.

Návštěva třeťáků v muzeu loutek Divadla Radost.
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V letošním školním roce jsem převzal štafe-

tu výuky robotiky na Komendě po paní učitelce 

Fröhlichové. Mile mě překvapilo, s jakou kreati-

vitou přichází žáci do hodin robotiky, aby oživi-

li mrtvého robota a stali se tak spolu s panem 

Čapkem architekty automatizace.

Žáci 9. ročníků mají možnost navázat na 

projekt výuky robotiky s legem na prvním stup-

ni a ve volitelných hodinách robotiky vkládají 

umělou inteligenci do svých robotů. Ty vytvá-

řejí pomocí kostiček lega, programovacího 

modulu NXT a aplikace v notebooku. 

Kostičky lega jsou sice tvrdé a hranaté, 

programovací jazyk přísný, ale naše kyberne-

tické kutění není vůbec suchopárné. Tvůrci 

zakoušejí emoce radosti z úspěchu i ty opačné 

z objevení slepých uliček. Občas se nám dokon-

ce zdá, že jsme i v robotech probudili city, třeba 

když některý z nich projeví vzdor a při jízdě po 

čáře se nečekaně otočí a jede zpět. 

Tak jako každoročně se i v  tomto školním 

roce zúčastníme největší soutěže NXT robotů 

u nás. Do  prestižní soutěže se může přihlá-

sit tým žáků spolu  se svým zkonstruovaným 

a naprogramovaným robotem. Letos je vyhlá-

šeno šest disciplín. Kromě kategorií přísně 

vymezených pravidly je pro velké kreativce 

zařazena i volná, freestyle, disciplína. Robot, 

který se účastní disciplíny ČÁRA, musí samo-

statně co nejrychleji projet trasu vyznačenou 

Výuka volitelných předmětů
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klikatou čárou a na konci sám zastavit. Robot 

v  disciplíně DÁLKOVÝ MEDVĚD funguje na 

dálkové ovládání, např. pomocí bluetooth 

přes mobilní telefon. Musí uchopit plyšového 

medvídka a převézt na určené místo. Tato disci-

plína má alternativu AUTONOMNÍ ROBOT, ten 

si medvídka musí sám najít a sám se vrátit do 

bezpečí. Taková záchranná mise už vyžaduje 

kus chytře naprogramované inteligence. Pro 

fandy rychlosti je zde kategorie DRAG RACE, 

robot musí co nejrychleji překonat rovnou 

dráhu dlouhou 10 metrů, nesmí vybočit ze své 

90 centimetrů široké dráhy a na konci se musí 

sám zastavit ve vymezeném prostoru.

Všichni roboti musí splňovat zákony robo-

tiky podle Isaaca Asimova, např. robot nesmí 

ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, 

aby bylo člověku ublíženo.

Držte nám palce, ať z  letošní Robotiády ve 

Vida centru přivezeme nějaké medaile.

Petr Kamenský

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

Velkoprostorové Člověče, nezlob se děti bavilo.�      

V  úterý 23. října se družstvo starších 

žáků ve složení V. Vozdecká, S. Milisová, M. 

Loskot, A. Vojtěšek, S. Zima, J. Česnohlídek 

a D. Nejezchleb zúčastnilo okresního turna-

je v přehazované, který se konal v Mikulově. 

Tentokrát se naši hráči značně zapotili, ale na 

soupeře byli přesto krátcí. Z Mikulova jsme 

si odvezli s trochou zklamání diplom za třetí 

místo. 

-YB-

Turnaj v přehazované

I naše škola oslavila 100 let republiky. 

V pátek 26. října jsme Kruhovou hodinu zahá-

jili československou hymnou a každá třída 

věnovala naší zemi dárek v podobě různých 

prezentací a vystoupení. Pobavili jsme se při 

představení mladších žáků, porovnali jsme 

současné hračky s hračkami našich prababi-

ček a pradědečků, nahlédli jsme do hudební 

scény minulého století; starší žáci se pochlubili 

kresbami našeho prvního prezidenta, ochut-

nali jsme české i slovenské koláče a zazpívali 

jsme si Masarykovu oblíbenou a českosloven-

ské Zvonky štěstí. Projekt 100 let republiky 

bude pokračovat až do konce prvního pololetí. 

-YB-

100 let republiky

Ve čtvrtek 8. listopadu zavítali do naší 

školy strážníci městské policie Židlochovice, 

aby obeznámili žáky s náplní práce městské 

policie - Pomáhat a chránit. Beseda byla plná 

názorných ukázek, žáci si prohlédli pomůc-

ky pro odchyt zatoulaných zvířat, různé části 

uniformy strážníků a dokonce i výzbroj. Dozvě-

děli jsme se spoustu zajímavých a důležitých 

informací a měli jsme možnost prohlédnout 

si plně vybavený policejní vůz. V rámci soutěž-

ního kvízu dostaly děti na památku od stráž-

níků spoustu dárečků a na oplátku si strážníci 

odvezli krásný obraz s motivem policie, který 

žáci vytvořili v hodinách výtvarné výchovy. 

-MK-

Beseda s policií

Ve středu 14. listopadu se naše škola 

zúčastnila 10. ročníku krajské soutěže ve 

velkoprostorovém Člověče, nezlob se v Žele-

šicích. Soutěžila dvoučlenná družstva ve dvou 

kategoriích – mladší a starší žáci. Kromě 

pořádajících Želešic přijeli soutěžit také žáci 

z Boskovic, Kyjova, Tišnova a Slavkova. Atmo-

sféra byla velmi bojovná. Naši školu reprezen-

tovali druháčci D. Mach a T. Habrovec a páťáci 

M. Sedláček a S. Zima. Štěstí se na nás smálo 

a my jsme si odvezli druhé místo v kategorii 

mladších. V kategorii starších na nás tentokrát 

zbylo čtvrté místo. Vítězové si odváželi diplom 

a hodnotnou cenu.

-DI-

Člověče, nezlob se

Ve čtvrtek 8. listopadu se uskutečnil další 

ročník Břeclavského fortelu, který se zaměřu-

je na spolupráci škol a fi rem v  rámci podpory 

technického vzdělávání. Akce se zúčastnili 

i žáci SOŠ a SOU Hustopeče, kteří využili jedi-

nečnou příležitost projednat své možnosti 

spolupráce či praxe s  významnými fi rmami 

v  regionu. V  dnešní době je velká poptávka 

po absolventech technických oborů, proto 

i mnohé společnosti se díky této prezentaci 

snaží přiblížit mladým lidem a nalákat je ke 

studiu v  průmyslové oblasti. Přínosné je to 

pro všechny, studenti si rozšíří obzor, získají 

kontakty, zaměstnavatelé namotivují potenci-

ální zaměstnance a široká veřejnost se seznámí 

s činností jednotlivých fi rem. 

Kateřina Bališová, pedagog

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Břeclavský fortel 2018
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Naši žáci si na veletrhu rozšířili obzory.

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA 

Polytechnické vzdělávání je v  současné 

době jedním z akcentovaných témat EU, vlády 

ČR a je jednou z podporovaných priorit MŠMT. 

Stanovení polytechnického vzdělávání jako 

priority je reakcí na nedostatek pracovních sil, 

zejména v  technických povoláních. Polytech-

nické vzdělávání má připravit kvalitně vzdě-

lané, flexibilní a  odborně připravené pracovní 

síly, jejichž vzdělávání odpovídá struktuře 

a požadavkům trhu práce. Toto vzdělávání lze 

chápat jako vzdělávání integrující přírodověd-

né, technické a environmentální obory. V letoš-

ním školním roce se v  této oblasti vzdělávání 

uskutečnilo na naší škole již několik úspěšných 

akcí:

1. Septima se zúčastnila exkurze do Alca 

plastu v Břeclavi v rámci Dne otevřených dveří 

21. 9. 2018.

2. Devět žáků septimy a oktávy se zapojilo 

do semináře v rámci projektu 100 vědců do 

středních škol na Akademii věd Slovenské 

republiky a v Národním ústavu robotiky v Bra-

tislavě 23. - 24. 10. 2018. 

3. Pro žáky sexty a 2. A proběhla 24. 10. 

2018 prezentace Středoškolské odborné 

činnosti – prezentujícími byli 2 úspěšní studen-

ti z celostátního kola. 

4. V říjnu se 40 žáků zapojilo do Logické 

olympiády. 

5. Ve cvičení z biologie ve 2. A probíhala bada-

telsky orientovaná výuka.

6. V listopadu se uskutečnilo za účasti 86 žáků 

národní kolo 11. ročníku Bobříka informatiky. 

7. V rámci projektů  eTwinning- Let´s take 

a CLIL together se v říjnu uskutečnila regis-

trace projektu a francouzské partnerské školy 

LYCEE AGRICOLE LA ERMINIERE,ROUILLON.

Více na www.gymhust.cz.

Jarmila Čeperová, pedagožka

Polytechnické vzdělávání na Gymnáziu T. G. Masaryka

Dne 9. listopadu se na hustopečském 

gymnáziu uskutečnil sportovní den.  Žáci 

měli na výběr ze tří aktivit – aerobik, stolní 

tenis a volejbal. Studenti nižších ročníků hráli 

místo volejbalu přehazovanou. Pro vítěze byly 

připraveny odměny. Zasportovali si jak žáci, 

tak i učitelé. Na závěr se spolu utkali učitelé 

a zástupci maturitního ročníku. Utkání skon-

čilo remízou a všichni odcházeli spokojeně 

domů.

Tereza Grůzová, 4. A

Gymnázium T. G. Masaryka je zaregistro-

váno do celostátního recyklačního progra-

mu Recyklohraní, jehož cílem je prohloubit 

znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace bate-

rií a elektrozařízení. 

Tento program rozvíjí vztah žáků k životní-

mu prostředí formou tematických her, prak-

tických činností, kvízů a také přímou účastí 

žáků na sběru použitých baterií a vysloužilého 

drobného elektrozařízení. V letošním školním 

roce se studenti zapojili do celoškolní soutěže 

tříd pod názvem Recykliáda, kdy mezi sebou 

třídy soutěží ve sběru použitých baterií, malých 

elektrozařízení, nepotřebných mobilních tele-

fonů a prázdných náplní do tiskáren. 

Pravidla soutěže se dají shrnout slovy: „Kdo 

přinese více, vyhraje.“ Sběr probíhá dvakrát 

měsíčně a za každý přinesený kus získává 

třída předem daný počet bodů. V průběžných 

výsledcích vede s velkým náskokem před ostat-

ními třída sekunda.

Lenka Maděřičová, pedagožka

Sportovní den gymnázia

Recyklohraní

Utkání maturantů s učiteli skončilo remízou.�      

Studenti se učí třídit baterie a elektrozařízení.
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CÍRKVE

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Jsme na začátku adventu. Času, který je 

plný očekávání. Děti dostávají různé adventní 

kalendáře a každý den se těší na Vánoce víc 

a víc. Dokonce i jeden výrobce kávy mi poslal 

nabídku adventního kalendáře ze svých kávo-

vých kapslí. Každý den, když si vezmeme něco 

ze svého adventního kalendáře, můžeme 

zakoušet kousek toho, co má přijít. Napětí 

a očekávání se zvyšuje. Výhodou adventu je, 

že je časově omezený. Víme, kdy začíná a kdy 

končí. Jenže v  běžném životě je to složitější. 

Někdy na něco čekáme a těšíme se, ale ono to 

nepřichází. Nevíme jestli čekat dál nebo své 

čekání ukončit a jít jinou cestou. Jindy odklá-

dáme prožitky, šetříme čas a peníze až bude 

vhodná chvíle. Chceme si skrze čekání naspořit 

budoucí potěšení a pak si jednoho dne pořád-

ně užít. Ale může se stát, že zjistíme, že jsme 

propásli vhodný okamžik. Že nám život prote-

kl mezi prsty a my jsme nic z toho nezachytili. 

Pak je druhá skupina lidí, kteří žijí dneškem. 

Nezajímá je, co bude zítra a jak vyjdou s peně-

zi, nestarají se o to, jak svůj život ještě více 

rozvíjet a jak budovat něco smysluplného. To 

jsou dvě krajnice naší cesty životem. Většina 

z  nás je někde uprostřed. Nějak plánujeme 

a šetříme a odkládáme své touhy, přitom si 

umíme udělat čas na odpočinek a udělat si 

radost. Někdo to umí lépe a někdo hůře. 

V  polovině listopadu jsem se spolu se 

dvěma dalšími vrátil z  Malawi, kde jsme byli 

navštívit a povzbudit ty, kdo se starají o sirot-

ky v  oblasti Chikwawa. Malawi je země, která 

patří mezi nejchudší místa v  Africe. A tato 

skutečnost je patrná na každém kroku, kde 

jsme byli. Problémem je také vysoký výskyt 

nemoci HIV/AIDS. Proto je zde velký počet 

sirotků. Přitom jsme zakusili, jak se lidé umí 

radovat a těšit z maličkostí. Viděli jsme radost 

a štěstí uprostřed bídy. Když jsem se díval na 

jejich tance a písně a na energii, kterou do 

toho vkládali, přemýšlel jsem, zda bychom se 

my v  Evropě neměli učit něco od nich. Mini-

málně to, že štěstí a radost není v materiálních 

věcech, v  bohatství majetku. Radost a štěstí 

musí vycházet z našeho nitra. 

Jsou před námi Vánoce, čas, kdy se stáváme 

citlivější vůči druhým i vůči sobě samým. Je 

to čas zastavení a zamyšlení. Proto se zkusme 

zastavit a zamyslet v  čem je naše radost a co 

nás naplňuje? Když se narodil Ježíš, tak přišel 

anděl k  pastýřům a řekl jim: „Nebojte se, hle, 

zvěstuji vám velikou radost, která bude pro 

všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kris-

tus Pán, v městě Davidově.“ A pastýři vstali a šli 

se na Ježíše podívat. A když se vraceli, byli plní 

radosti. I já mám tu zkušenost, že Ježíš dává 

radost a pokoj.  

Karel Fridrich, pastor sboru 

Umění adventu

Jako každoročně, tak i na začátku nového 

roku 2019, bude v naší vlasti probíhat celo-

státní tříkrálová sbírka, kterou pořádá  Chari-

ta Česká republika ve spolupráci s farnostmi, 

školami či různými mládežnickými organiza-

cemi.

Úspěch celé  sbírky závisí na aktivitě tisíců 

lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích 

o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbír-

ka je největší dobrovolnickou akcí u nás. 

Zapoj se aktivně do Tříkrálové sbírky, 

která se bude konat od 1. do 14. ledna 2019.

Zažij pocit pomáhat ostatním! Najdi v sobě 

chuť a odvahu a připoj se k  dalším desetitisí-

cům dobrovolníků, kteří v kostýmech tří králů 

vybírají příspěvek na charitní služby, které 

pomáhají seniorům, dětem a lidem ohrože-

ným nouzí.

Králové šíří poselství radosti a požehná-

ní všem, které navštíví.   Čekají tě nachozené 

kilometry, možná i mrazivé počasí, někdy 

i odmítnutí, ale především skvělý pocit, že jsi 

udělal něco pro dobrou věc a zažil něco nové-

ho. Poznáš možná nové kamarády, seznámíš 

se blíž s lidmi z tvého města nebo vesnice kde 

žiješ. Staň se třetím králem!

Sraz dětských koledníků bude v sobotu 

5. ledna 2019 v 13.00 hodin v klubovně koste-

la. Po návratu pro ně bude připraveno teplé 

občerstvení.  Bližší informace poskytnou: Jitka 

Lachmanová (774 674 012) a děkan Jan Nekuda 

(723 529 476).

Jedním z největších svátků doby vánoční, 

která trvá od večera 24. prosince do neděle 

6. ledna, je svátek Zjevení Páně, lidově Tří králů. 

Je to svátek, kdy si připomínáme, jak se naroze-

nému Ježíši Kristu přišli poklonit první zástup-

ci vzdálených národů, mudrci z Východu. Tito 

muži neváhali nechat všeho, aby mohli jít za 

hvězdou, kterou viděli zářit na východě. Jistě 

museli snášet obtíže a nepohodlí, nepodleh-

nout malomyslnosti. Také volit, kterou cestou 

se vydat, zvlášť když přišli do královského palá-

ce v Jeruzalémě a zjistili, že králi Herodovi se 

žádný syn nenarodil. Mudrci ale uslyšeli slova 

Písma svatého: „V judském Betlémě, neboť tak 

je psáno u proroka (Mt 2,5)“ a rozhodli se pokra-

čovat ve světle tohoto slova do malého města 

Betléma, kde se s narozeným Králem skutečně 

setkali. I když na něm, chudém betlémském 

dítěti, nebylo nic zvláštního, poznali v něm 

Krále, kterého hledali, a obětovali mu vzácné 

dary: zlato, kadidlo a myrhu.   

Nám tato cesta mudrců z Východu připomí-

ná, že i náš život je poutí, hledáním Boha, poutí 

na setkání s Ježíšem. Na této cestě nám pomá-

hají různá znamení, hvězdy, jako jsou krásy 

přírody, umělecká díla, kulturní památky, 

spisy křesťanských učitelů a myslitelů, příkla-

dy života svatých. Zvláště pak Písmo svaté, 

jehož četba a rozjímání nám umožňuje setkat 

se s Ježíšem a učinit zkušenost s  Ním a Jeho 

láskou. Ať i my se po příkladu mudrců nechá-

váme vést Písmem svatým ve svém životě.

Svátek Zjevení Páně také odjakživa dopro-

vázely lidové zvyky. V křesťanském východě se 

světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední 

Evropě je zvykem žehnání domů, při němž 

se na dveře křídou píší písmena C + M + B 

s udáním letopočtu. V Čechách obvykle K + M 

+ B. Nejsou to jen počáteční písmena jmen Tří 

králů: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lido-

vě traduje, ale také zkratka latinského Chris-

tus mansionem benedicat: Kristus požehnej 

tomuto domu. Na přímluvu Tří králů prosíme 

o Boží požehnání. Toto přeji i Vám, aby Vám 

Bůh v novém roce žehnal a ochraňoval Vás.

Jan Nekuda, děkan

Tříkrálová sbírka – staň se třetím králem!

Tří králové

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Máme téměř za sebou rok plný oslav a výro-

čí. Naše církev Českobratrská evangelická je 

stoletá dáma a ledasčím si prošla; věříme však, 

že sil má pořád ještě dost. Naše republika je 

taktéž stoletá dáma, také si ledasčím prošla, 

ale kdo ví, zda se z utrpení a chyb poučila. Její 

mladší já – Česká republika – má za sebou svůj 

25. rok. To je věk, kdy se končí vysoká škola 

a hledá se místo. Jestli naše republika něco 

studovala, tak možná leda v  Plzni, protože to 

vypadá, že titul a status samostatného státu 

sice dostala, ale předměty jako jsou demokra-

cie, svoboda slova, volba odpovědných zástup-

ců… jako by vůbec nestudovala; a také nutno 

říct, že kopíruje kde co. Ale dejme jí šanci: 

v šestadvaceti člověk přestává být nezaopatře-

ným dítětem, takže jí do nového roku přejme, 

aby se uměla postavit na vlastní nohy a vždy 

věděla, kde je její místo. No a naše svoboda je 

29 letá mladice. Ta by se vzhledem ke svému 

věku už měla usadit a přestat experimentovat. 

Měla by si volit lepší partnery do života než 

dosud. Třeba za manžela by si měla vzít respekt 

– s ním by totiž vyfasovala co by tchyni i bázeň 

Boží, a to by jí moc prospělo. Z tohoto spojení 

by totiž mohly vzejít krásné děti: třeba morálka 

- zvláště u politiků - nebo naděje, jistota, odva-

ha a úcta u nás občanů. Za nejlepší přítelkyně 

bych naší milé svobodě doporučovala pravdu 

a lásku. A to nejen tu havlovskou, ale skuteč-

nou Pravdu a Lásku. Jen ta totiž může zvítězit 

nad lží a nenávistí. 

Ale všem oslavám rozhodně ještě neod-

zvonilo! Vstupujeme do adventu, času příprav 

a očekávání. Na co, že se to v  tom adventu 

připravujeme a chystáme? Na oslavy víc jak dva 

tisíce let trvající lásky Boha k  člověku. Lásky, 

která se projevila tím, že se narodil Někdo, 

komu se v  Bibli říká Imanuel, což se překládá 

jako Bůh s námi. Tomuto jeho vtělení historie 

říká Ježíš Kristus, Boží syn. Přišel, aby se stal 

spasitelem světa = aby o té lásce, která byla 

od počátku, nyní i vždycky, pověděl všem, kdo 

chtějí slyšet. Jeho láska k  nám lidem vyvrcho-

lila na kříži, kde za nás položil život. Proč to 

bylo nutné, se dočtete ve velikonočním vydá-

ní. Pokud by se tento důvod vánočního slavení 

někomu zdál příliš neuvěřitelný, pak oslavte tu 

naději, ten příslib, že jednou bude líp. Víru, že 

jednou budeme dál. Víru, která lidstvo drží při 

životě v dobách zlých, která lidi drží při slušnos-

ti a v hrdosti navzdory teroru nebo hulvátství. 

Tato víra se narodila v Betlémě a je nám svět-

lem do všech temnot a chmur, co život přináší. 

A možnost se tou vírou každoročně posilovat je 

velký dar. Oslavy Vánoc vnímám jako mnohem 

důležitější než založení republiky. Protože se 

slaví v  rodinách a probouzí to nejlepší v  nás 

– víru, naději a lásku. Když padne stát, zůsta-

ne rodina; když padne rodina, zůstane víra. 

V  Betlémě se narodil ten, kdo tě podrží, když 

všechny ostatní jistoty selžou. 

Všem občanům přeji, aby Pravda a Láska 

zvítězila nad lží a nenávistí, rodinná pohoda ať 

vítězí nad kaprem a salátem a koledy kéž nesou 

zvěst o betlémském zázraku a nejsou jen 

odrhovačky z  rádií. K  letošním Vánocům přeji 

všem, aby pod stromečkem našli aspoň jeden 

dárek, co jim udělá radost a pokud nebude pod 

stromečkem, tak ho hledejte v jesličkách.

Krásné sváteční dny přeje 

Kateřina Rybáriková, kazatelka

Bohoslužby ve farním sboru ČCE 

v Hustopečích o Vánocích 2018: 

23. 12. Dětská vánoční hra – Vánoční příběh.

25. 12. Hod Boží vánoční – bohoslužby

   s Večeří Páně.

30. 12. Poslední neděle v roce

1. 1. 2019 Nový rok – bohoslužby s Večeří Páně.

Vždy v 10.00 hodin. 

Všechny srdečně zveme.

Nekončící oslavy

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

SPOLKY

V  pátek 9. listopadu se konala členská 

schůze organizace Svazu tělesně postižených 

a sál společenského domu byl zaplněn snad do 

posledního místečka. Tentokrát se zúčastnilo 

228 členů a šest hostů. Schůze se konala dle 

schváleného programu. Po zahájení vystoupily 

děti z MŠ U Rybiček v krojích s krátkým a milým 

pásmem, ve kterém recitovaly, zpívaly a tančily. 

U všech účastníků vyvolalo vystoupení úsměv 

na tváři. 

Dále vystoupila PaedDr. Hana Potměšilová, 

starostka města Hustopeče, která promluvila 

o současných investičních akcích města: Kino, 

Pavučina, chodníky i parkovací plochy. Předsta-

vila také novou aktivitu - Senior taxi. To zatím 

vyjíždí ve zkušebním provozu jednou týdně, 

od nového roku  pokryje všechny pracovní 

dny. Věříme, že se tato služba osvědčí a bude 

jí užívat co nejvíce seniorů z  Hustopečí. Také 

se nám představil nový starosta obce Horní 

Bojanovice pan Ladislav Kachyňa a přislíbil 

spolupráci v dalších letech. Paní Koblihová nás 

naopak informovala o práci Sociálního odboru 

Městského úřadu Hustopeče a předsedkyně 

okresního výboru paní Kolínková pozdravila 

přítomné a popřála nám hodně zdraví a elánu 

do další práce. Součástí programu bylo i vystou-

pení policisty pana Jakuba Hicla, který opět 

varoval seniory před přílišnou důvěřivostí 

k cizím lidem. 

Následovala zpráva o činnosti za rok 

2018 a oblíbené kolo štěstí. Na závěr paní před-

sedkyně poděkovala členům výboru, důvěrni-

cím, všem členům za práci a aktivitu a popřála 

krásné vánoční svátky, prožité v kruhu rodiny 

a přátel a vyslovila přání, abychom se v novém 

roce sešli všichni ve zdraví a pohodě. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně

Naši členové naplnili společenský dům do posledního místa

Z dotace, kterou jsme dostali od Jihomorav-

ského kraje, hradíme rehabilitační a rekondiční 

cvičení v lázních Lednice. Projektu se zúčastni-

lo celkem 138 našich členů. Jeho cílem je zlep-

šení zdravotního stavu, úleva obtíží, načerpání 

nové, tolik potřebné energie, celková relaxace. 

Našim členům cvičení dodává sílu a chuť do 

dalších dnů. Je to významná aktivita, během 

které naši členové mají možnost zapomenout 

na chvíli na své bolesti a starosti. Děkujeme za 

tuto příležitost. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně

Rehabilitačních a rekondičních cvičení se zúčastnilo 138 členů
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V  Hustopečích se poprvé ťukalo mladým 

vínem v  sobotu 17. listopadu na Oslavě svato-

martinských vín a husí. Na Dukelské náměstí 

zamířily stovky návštěvníků, které lákaly první 

vzorky letošních vín a křupavá husa se zelím 

a knedlíkem. Ve stanu na náměstí čekal bohatý 

výběr, za posledních šest let prezentovalo svá 

vína nejvíc vinařů. „Letos jsme si pro návštěvní-

ky připravili 49 vzorků vín od 17 vinařů v celkem 

1878 lahvích svatomartinského vína,“ prozradi-

la produkční Petra Otřísalová. 

Čísla se mohou zdát neuvěřitelná, ale 

většina lahví se během jednoho dne slavností 

vypije. Mnoho schválených svatomartinských 

odrůd se sklízí velmi brzy, proto jsou na začátku 

listopadu už připravené k  degustaci. „V tomto 

roce je to o to zajímavější tím, že se hrozny 

sklízely mnohem dřív než obvykle. Vína měla 

velmi vysoký obsah cukru, takže jsou vyzrálá 

a připravená ke konzumaci,“ dodala Otřísalová. 

Před jedenáctou hodinou se kromě stanu 

se svatomartinským vínem začal zaplňovat 

i prostor před radnicí. Svou účast totiž jako 

každoročně přislíbil i svatý Martin s  družinou. 

Fanfáry z radnice se rozezněly přesně v 11 hodin 

a 11 minut a svatý Martin dodržel své slovo. 

Návštěvníky přivítal a s chutí si přiťukl mladým 

vínem. Letos na něho čekalo překvapení. Míst-

ní vinařka Libuše Vrbová, mistryně republiky 

v  sabráži, vyzvala Martina na souboj v  této 

prastaré technice otevírání vína. „Ideální je 

mít krásně vychlazený sekt, alespoň 5 stupňů 

Celsia a držet láhev pevně v rukou. Potom stačí 

mít nějakou šavli nebo pevný předmět, který 

má hranu, správně láhev uchopit a švihnout. 

Není na tom nic složitého,“ poradila Vrbová, jak 

na sabráž. 

Martin se nenechal zahanbit a souboje se 

zúčastnil se ctí. Poté předala Podzimní králov-

na svou vládu Zimní královně a ta se svými 

malými pomocnicemi přivolala sníh. Alespoň 

na malou chvíli, tak mohli lidé na náměstí 

obdivovat létající vločky 

za krásného, slunné-

ho počasí. „To, co jsem 

slíbil, to jsem dovezl. 

Sněhu celkem dost 

a počasí se vyvedlo. Jsem 

spokojený,“ liboval si 

svatý Martin. 

Velká návštěvnost je důkazem toho, že si 

mladá vína našla své nadšené konzumen-

ty. „Těšili jsme se celý rok,“ uvedli návštěvníci 

z  Čech. Jiní návštěvníci nám prozradili, proč 

mají svatomartinské rádi: „Mladé víno je jako 

mladí žena, to víte, že nám chutná.“ 

Zábava pod bílým stanem pokračovala do 

pěti hodin odpoledne. Od jedné hodiny ji zpří-

jemňovala cimbálová muzika Gryf. Kdo dostal 

chuť na vína starších ročníků, tak mohl navští-

vit otevřené sklepy místních vinařů v  ulici Na 

Hradbách. 

-ves-

VÍNO A HUSTOPEČE

Svatý Martin přivezl sníh. Alespoň na Dukelské náměstí
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Počasí degustaci mladého vína přálo.

Svatý Martin otevřel sekt prastarou technikou - sabráží.

V  úterý 13. listopadu jsme navštívili Jesky-

ně Na Turoldu v Mikulově. Největší jeskynní 

systém v jurských vápencích v České republice 

vytvořily podzemní vody. Bílé stěny v bludišti 

chodeb a puklin zdobí místo krápníků unikát-

ní korozní tvary, podobné korálovým útesům 

a kamenné pěně,  a jsou pokryty třpytivými 

krystaly čistého kalcitu. Dostaly název Turol-

ská výzdoba a nemají v našich jeskyních obdo-

by.  Návštěvní trasa má 280 m. Zdolali jsme 

340 schodů, ale stálo to za tu námahu. Je  zde 

pohádková síň - kameny ve tvaru připomínají-

cího džina, čarodějnice, Lucifer, Madona, Sirot-

čí hrádek a další. Po schodech jsme sestoupili 

do Netopýřího  dómu, kde  jsou netopýři, spící 

i létající, kteří zde každoročně zimují. Měli jsme 

vynikajícího průvodce, který výklad ozvláštnil 

suchým humorem.  Před jeskyní je geopark, 

kde jsou různé kameny, žula, mramor, vždy 

s popisem nálezu, složení a využití.

Po návštěvě jeskyně jsme jeli na vánoč-

ní nákup do Laa. K autobusu jsme se vraceli 

s plnými taškami.

Bohumila Defeldová, předsedkyně

Největší jeskynní systém v jurských vápencích nás ohromil
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Procházka mikulovských jeskyní stála za to.

Svatý Martin splnil, co slíbil - na náměstí snežilo.
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SPORT

Už po dvacáté se na konci ledna 2019 sjedou 

do Hustopečí nejlepší světoví skokané do výšky 

na mezinárodní halové závody ve skoku vyso-

kém Hustopečské skákání Agrotec 2019. Jubi-

lejní ročník opět nabídne skvělou podívanou 

a startovní listina se už začíná plnit zvučnými 

atletickými jmény, které znají diváci z vrchol-

ných atletických událostí ve světě.

„Když jsme před dvaceti lety uspořádali 

exhibiční závod v rámci oslav první písem-

né zmínky o městě, netušili jsme, že stojíme 

u zrodu jedné z nejvýznamnějších sportov-

ních akcí v regionu, která vydrží dvě desítky 

let bavit zdejší sportovní fanoušky,“ vzpomínal 

na začátky tohoto závodu jeho ředitel Zbyněk 

Háder. „Impulsem k tomu, aby se v naší hale 

skákalo do výšky, byla snaha vidět naživo v akci 

hustopečského závodníka Jirku Křehulu, který 

v té době patřil mezi nejlepší české dorostence 

ve své disciplíně. Postupně se z  mítinku stala 

skvělá tradice a Hustopečské skákání znají 

nejenom v  České republice, ale i v zahraničí. 

Ve sportovním světě výborně propaguje naše 

město a u nás pomohl vzniknout atletickému 

oddílu. Pro naši sportující mládež je velkým 

vzorem vidět nejlepší světové atlety na vlastní 

oči. Není určitě náhoda, že historicky nejúspěš-

nější disciplínou hustopečské atletiky je právě 

skok vysoký,“ dodal Háder, který je zároveň 

předsedou oddílu SK Atletika Hustopeče. 

Jako tradičně začne Hustopečské skákání již 

ve čtvrtek 24. ledna 2019 závody žactva. Ty jsou 

vypsány také jako okresní přebory a první kolo 

krajských přeborů v této disciplíně. Mezi žhavé 

kandidáty na některou z medailí budou jistě 

patřit i naši domácí závodníci jako např. loňská 

vítězka mezi mladšími žákyněmi Vendu-

la Zemčíková nebo Antonín Klimeš, Denisa 

Stehlíková, Matěj Hycl, Vojta Prokeš, Jakub 

Jordán a mnoho dalších. Věříme, že se jim 

podaří navázat na loňský veleúspěšný ročník.

O dva dny později v sobotu 26. ledna 

2019 už bude Městská sportovní hala patřit 

závodům dorostenců, juniorů a dospělým. 

„V letošním roce se chceme zaměřit hlavně na 

kategorii žen,“ prozradil priority pořadatelů 

ředitel závodu Zbyněk Háder. „Tato kategorie 

bude opět vypsána jako memoriál olympij-

ské vítězky z Mexika 1968 Mileny Hübnerové. 

A i když do startu zbývají ještě dva měsíce, už 

teď projevilo zájem o start v Hustopečích něko-

lik zajímavých jmen,“ dodal Háder. Startovat 

v Hustopečích by měla dvojnásobná vítězka 

z let 2016 a 2014 Levern Spencer z ostrova sv. 

Lucie s  osobním rekordem 198 cm. Dvakrát 

zlatá (2013, 2015) byla v Hustopečích i Italka 

Alessia Trost s osobním rekordem rovné dva 

metry a galerii zdejších vítězek, které by měly 

opět závodit v Hustopečích, doplní premiantka 

z roku 2017 Morgan Lake z Velké Británie (os. r. 

197 cm). 

Zatím největším lákadlem pro diváky by 

měl být ale start Bulharky Mirely Demireva, 

která už také pokořila hranici 200 cm. Tato 

sedminásobná bulharská šampiónka se může 

pochlubit stříbrem z OH 2016 v Riu a také stří-

brnými medailemi z ME 2016 a 2018. V jednání 

je také start naší nejlepší současné výškařky 

Michaely Hrubé. 

Ve startovním poli hlavní kategorie mužů 

nechybí vítěz z roku 2017, populární Polák 

Sylwester Bednarek (os. r. 233 cm), který 

v témže roce získal i titul halového mistra Evro-

py. Bednarek už v roce 2009 šokoval atletický 

svět ziskem bronzu na MS v Londýně a o tom, 

že si drží stále skvělou formu, svědčí fakt, že 

v loňském roce skončil v Hustopečích druhý. 

Hned za ním byl loni Číňan Wang, který má 

zájem přijet i letos. I on má os. rekord 233 cm 

a v tomto roce vyhrál podruhé Asijské hry a byl 

šestý na halovém MS. Skvělým osobním rekor-

dem 236 cm se může pochlubit Majd Eddin 

Ghazal ze Sýrie, který by v Hustopečích starto-

val poprvé. K jeho největším úspěchům patří 

bronz z MS 2017 a 7 .místo z OH 2016. Z Asij-

ských her má sbírku tří stříbrných a dvou bron-

zových medailí. 

Z první světové desítky by do Hustopečí 

měl ještě dorazit i Běloruský reprezentant 

Maxim Nedasekau (os. r. 233 cm), který měl 

letos hvězdnou sezónu. Tento teprve dvaceti-

letý mladík překvapil ziskem stříbrné medaile 

na letošním ME v Berlíně, šestý byl na halovém 

MS a třetí místo vybojoval na zářijovém Konti-

nentálním poháru v Ostravě. 

Stejně jako loni bude Hustopečské skákání 

zařazeno do seriálu HJ Grand Prix, který bude 

po Hustopečích pokračovat na Beskydské laťce 

v Třinci. „Věřím, že se nám podaří do haly přilá-

kat další závodníky z TOP dvacítky světa a oba 

závody budou patřit k vrcholům halové sezóny 

u nás i ve světě,“ zve na Hustopečské skákání 

Agrotec 2019 jeho ředitel Zbyněk Háder.

-had-

Světová elita pod vysokou laťkou opět v Hustopečích

Levern Spencer z ostrova sv. Lucie přislíbila účast i v roce 2019.

Sylwester Bednarek chce obhájit vítězství.

Diváci se mohou těšit, že budou padat rekordy.
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V neděli 21. října se konal turnaj v barevném 

minivolejbalu Jihomoravského kraje v katego-

rii 500, tedy nejobsazenější turnaj. Volejbalis-

té a volejbalistky TJ Agrotec Hustopeče jeli na 

známé místo, přesto s  očekáváním. Posunuli 

se do vyšších kategorií, do jiné barvy, která 

přináší zdokonalení volejbalových dovedností. 

Největší zastoupení bylo v  oranžové katego-

rii, kde soutěžila dvě družstva, premiéru jsme 

měli v  modré kategorii, kde jde prakticky již 

o komplexní volejbalové umění. Oranžoví 

Přemek Burian a Linda Zimolková bojovali, 

hráli velmi dobře a po zásluze si odvezli třetí 

místo ze skupiny OA. Druhé družstvo ve slože-

ní Anna Šlancarová, Magdalena Straková 

a Alžběta Krušinová se trochu hledalo, chybo-

valo více než bylo nutné, nicméně čtvrté místo 

ve skupině OB je velmi dobrým umístěním. 

Modré družstvo překvapilo, nejen sebe, ale 

i trenéra. Anna Špačková, Veronika Veverková 

a Viktor Sadílek se po počátečních rozpacích 

rozehráli a jen drobným zaváháním se připra-

vili o výsledek ještě lepší, než bylo konečné 

třetí místo ve skupině MF. Na úvod sezóny 

2018/2019 jsou to výsledky více než příjemné 

a je to dobrý vklad do dalších turnajů.

-gp-

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

Třetí listopadový víkend v Hustopečích 

nepatřil jen pečeným husám a svatomartin-

skému vínu, ale také sportu. Městskou spor-

tovní halu zaplnil celostátní bodovací turnaj 

dorostu a mládeže ve stolním tenise. „Máme to 

rozdělené na dva dny; v sobotu hrají dorosten-

ci a dorostenky, kterých je tu 189, a neděle bude 

patřit kategorii staršího žactva, to znamená do 

15 let,“ popsal nabitý víkendový program před-

seda TJ Agrotec Hustopeče Jan Matlach.

Přestože hala byla zaplněná k prasknutí, na 

tomto turnaji nejvyšší kategorie A+, kterých se 

po republice koná ročně pouze šest, chybělo 

zastoupení hustopečských sportovců.  „Toto 

je opravdu ten nejlepší turnaj, kam se probo-

jují jenom ti nejúspěšnější hráči a žádnému 

z našich zástupců se bohužel v tabulkách neve-

de natolik dobře, aby se sem dostal,“ neskrýval 

zklamání Matlach.

Jedním z důvodů byl i problém s obsaze-

ním postu trenéra dětí a mládeže, který už se 

ale podařilo vyřešit. Od nového roku tak tým 

plánuje ve spolupráci se ZŠ Nádražní velkou 

náborovou akci.  „Jmenuje se Všichni za stůl, 

pořádá ji Česká asociace stolního tenisu 

a je určena pro děti 1. - 3. tříd. Chceme dětem 

ukázat, že stolní tenis je velice atraktivní sport 

a že je bude bavit. Přesný termín zatím nemá-

me, ale určitě to bude během prosince,“ těšil se 

Matlach.

Hustopeče hostí díky skvělým podmín-

kám turnaje nejvyšších tříd už více než 15 let 

a své zástupce na nich si jistě zaslouží.  „Bylo 

by to hezké. Máme tu skvělé zázemí pro hráče 

i trenéry. Představte si, že i s trenéry a dopro-

vodem je tu dnes přes 350 lidí a to samé nás 

čeká i v neděli, takže je to obrovská akce. 

Hraje se na 21 stolech, je to náročné na místo 

i organizaci a takové prostory nemá k dispozici 

každý,“ doplnil Matlach.

Stolní tenisté jsou zhruba v polovině své 

sezóny a mužstvo Hustopečí si vede velmi 

dobře.  „V první lize jsme zatím na desátém 

místě, ale čekají nás ještě asi čtyři zápasy. 

Věříme, že do konce roku se v tabulkách ještě 

posuneme. V krajské soutěži je to úplně bez 

problémů, tam držíme zatím třetí pozici, takže 

jsme spokojení,“ uvedl s úsměvem Matlach. 

-nov- 

Stolní tenisté plánují obnovu dorostu

Během obou dní turnaje se v hale vystřídalo kolem 700 lidí.
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Malí volejbalisté zahájili sezónu

Dětem se na turnaji Jihomoravského kraje dařilo.Fo
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Sportovci z SK Atletika mají za sebou další 

úspěšnou sezónu, která jim přinesla řadu 

zkušeností a rozšířila sbírku medailí. Výbor-

né výsledky jsou také vizitkou sedmi trenérů, 

kteří se svým více než 90 svěřencům naplno 

věnují.

V  kategorii družstev si velmi dobře vedla 

přípravka. Pod vedením trenéra Pláteníka 

se probojovala do krajského fi nále, což byla 

nejvyšší meta v této kategorii, a získala skvělé 

osmé místo. Úspěchy sbíralo i společné druž-

stvo žactva, ve kterém jsou atleti z Hustopečí, 

Valtic a Břeclavi. „Letos se víc dařilo děvčatům. 

Mladší i starší žáci skončili na krajském přebo-

ru vždy na čtvrtém místě, ale dívky postoupily 

do přeboru Moravy. Starší žákyně byly třetí 

v  kraji a desáté na Moravě. Mladší žákyně se 

staly mistryněmi jižní Moravy, což byl největší 

úspěch v družstvech tohoto roku,“ vyjmenoval 

úspěchy předseda SK Atletika Zbyněk Háder. 

V jednotlivcích vede krajské tabulky špičko-

vá vrhačka Marta Kurachová. Prvenství získala 

v kouli, disku i v kladivu. Podařilo se jí startovat 

na Mistrovství České republiky v hale i venku. 

„Nakonec umístění bylo horší, než jsme čekali. 

Pořád je ale 12. místo v republice úžasná zále-

žitost,“ komentoval výkony Kurachové v soutě-

žích Háder. Výborně si vedl i stýplař Vojtěch 

Prokeš, který se také probojoval na obě dvě 

mistrovství. „Z mladšího žactva se v  halové 

sezóně nejvíc dařilo Vendule Zemčíkové. Vedla 

žebříček ve skoku vysokém. V létě už nemáme 

takové možnosti trénovat, přesto její výkon 

stačil na čtvrté místo na Moravě,“ dodal. Karin 

Krejčiříkové se povedlo stát nejlepší sprinter-

kou na okrese a patří mezi deset nejlepších 

na Moravě. „Z mladších žáků se nejvíc dařilo 

Štěpánu Paulíkovi a Jakubu Jordánovi. Z evrop-

ských her přivezli zlatou a stříbrnou medaili. 

Oba dva čeká velká budoucnost,“ prorokoval 

Háder.

Příprava na venkovní sezónu je složitější než 

na halovou, protože přibývá disciplín a některé 

z  nich se v  Hustopečích vůbec trénovat neda-

jí. I proto jezdí každý týden atleti trénovat na 

ovál do Břeclavi. Na halovou atletiku jsou zde 

naopak skvělé podmínky díky vybavené spor-

tovní hale. „Můžeme se věnovat vrhu koulí, 

skoku do výšky, sprintu, překážkám apod. Pak 

máme i odpovídající výsledky,“ vysvětlil Háder. 

Halová sezóna právě začíná a její specia-

litou jsou výškařské mítinky. „Nejdůležitější 

bude halové Mistrovství Moravy, na které se 

specializujeme v  jednotlivcích i vícebojích. 

Obrovský úspěch by byl, kdyby se někomu 

podařilo probojovat na Mistrovství ČR,“ přeje 

si Háder. I proto atleti nepodceňují přípravu. 

„V hale trénujeme třikrát týdně, dvakrát týdně 

chodíme ven. Budeme pilovat výšku a posi-

lovat fyzickou kondici,“ prozradil současný 

tréninkový plán trenér Lukáš Galbavý.

-ves-  
Článek zveřejněn 1. 11. 2018 na webu města. 

SK Atletika má za sebou úspěšnou sezónu

SPOZAM

V současné době probíhá rekonstrukce zázemí velkého a malého krytého bazénu 

dle časového harmonogramu. 

Předpokládaný termín otevření konec ledna 2019.

Platnost zakoupených a nevyužitých permanentek na krytý bazén nebo posilovny 

v roce 2018 se tak prodlužuje na rok 2019. 

Sportovní hala bude v termínu od 27. prosince 2018 do 1. ledna 2019 uzavřena.

Sportovci se připravují na halové závody.
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Zaměstnanci Sportovního zařízení města Hustopeče přejí všem návštěvníkům 

a sportovním oddílům krásné prožití svátků vánočních

 a hodně zdraví, štěstí, osobních a sportovních úspěchů v roce 2019. 

Děkujeme Vám za projevenou přízeň a těšíme se na Vás v novém 

a krásném prostředí opraveného krytého bazénu.

Aleš Proschek, ředitel SPOZAM
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Starostka města Hustopeče vyhlašuje výběro-

vé řízení na pracovní místo s dobou určitou 

- zástup za mateřskou dovolenou    

Redaktor / Redaktorka 

Požadujeme:

 • bezúhonnost

 • vzdělání minimálně středoškolské 

s maturitní zkouškou

 • komunikační schopnosti a písemný projev 

na vysoké úrovni

 • výborná znalost českého jazyka - praxe 

v oboru výhodou

 • řidičský průkaz skupiny B 

Přihláška musí obsahovat:

 • osobní údaje (jméno, příjmení, titul, 

datum a místo narození, státní příslušnost, 

číslo občanského průkazu, adresa trva-

lého bydliště, telefonní spojení, datum 

a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje 

o dosavadních zaměstnáních a o odbor-

ných znalostech  a dovednostech

 • dle možností prezentaci vlastní práce

 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosa-

ženém vzdělání

 • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 

jak 3 měsíce

Platové podmínky:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. 

o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, v platném 

znění. Platová třída 9.

Termín nástupu:  dle dohody

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč 

doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, 

Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 

Obálku je nutné označit heslem: 

„Výběrové řízení:  redaktor / redaktorka“. 

Kontaktní osoba:

Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru 

kancelář tajemníka, agenda personalistiky 

tel.: 519  441 031, 725 506 392, www.hustopece.cz 

strnadova@hustopece.cz 

Přihlášky budou přijímány ve lhůtě do 

10.12.2018 do 17:00 hodin na podatelně MěÚ 

Hustopeče. Přihláška doručená po stanove-

ném termínu bude uchazeči vrácena bez další-

ho projednání.  

V Hustopečích dne  19.11.2018

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
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LOMAX & Co s.r.o.hledá uchazeče pro pozice:
 

 �       Dělník do výroby žaluzií �      

 �       Dělník do výroby rolet �     

 �       Lakýrník �     
  

Požadujeme:
Manuální zručnost 

Spolehlivost a chuť pracovat 
Praxe ve výrobním prostředí výhodou 

 
Náplň práce:

Výroba a kompletace výrobků 
Manipulace s materiálem 
Obsluha strojů a zařízení 

 
Nabízíme:

Zázemí silné a stabilní společnosti 
Příjemné pracovní prostředí 
Kvalitní proškolení a zaučení 

Motivující fi nanční ohodnocení 
Firemní benefi ty 

 
Místo výkonu práce:

Hustopeče 
 

Nástup:
Možný ihned 

 
V případě zájmu zašlete prosím Váš životopis 

mailem na: hycl@lomax.cz
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Hledáme novou redaktorku nebo redaktora

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 
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SOUTĚŽ

V. Vančura: Láska je lék od násilí a klíček k tajemství světa. Výherkyni gratulujeme!

Správné znění tajenky z minulého čísla Hustopečských listů: 
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INZERCE
INZERCE ŘÁDKOVÁ

�       Sečení a mulčování trávy tel.: 608 065 337 

INZERCE  OBČANSKÁ

�       Prodám postel SNIGLAR /IKEA/  - masiv, buk 

165x77 cm, včetně roštu a bezpečnostní zábra-

ny - cena 500,- Kč. tel. 739 266 421

�       Prodám digitální kompaktní fotoaparát 

Panasonic DMC-FX35E-N zlatý s příslušen-

stvím. Cena 700,-kč. Pro více fotek nebo infor-

mací mě kontaktujte: tel.: 777 066 804, email: 

111.11@seznam.cz

�       Prodám otočný ventilátor Ako - velmi vý-

konný - výkon 65 W - 45cm. Cena 390,-kč. Pro 

více fotek nebo informací mě kontaktujte: tel.: 

777 066 804, email: 111.11@seznam.cz

�       Prodám reproduktory Genius k PC, mobilu. 

Cena 150,-kč. Pro více fotek nebo informací mě 

kontaktujte: tel.: 777 066 804, email: 111.11@

seznam.cz

�       Prodám dětské retro houpací kohouty v dob-

rém stavu. Cena 500,-kč. Pro více fotek nebo 

informací mě kontaktujte: tel.: 777 066 804, 

email: 111.11@seznam.cz

Jsem rád, že vás můžu všechny ještě jednou 

letos pozdravit a to zrovna v tomto předvánoč-

ním čase. Je před námi nejhezčí období v roce 

a kromě Vánoc a všeho, co k tomu patří, se 

neodvratně blíží i konec roku. Období hodno-

cení a předsevzetí do dalšího období.

Proto mi dovolte malé ohlédnutí za rokem 

2018. V první řadě vám všem chci moc podě-

kovat za vaši přízeň, za mnoho doporučení, 

vstřícnosti a spolupráce. I díky vám, jsme posí-

lili svoji silnou pozici na trhu v oblasti realit 

a splečně jsme tak uskutečnili desítky obcho-

dů. Jednoduše řečeno-letošní rok lámal rekor-

dy za 7 let, kdy působíme v Hustopečích. Jestli 

ještě chcete dobře prodat svoji nemovitost, tak 

teď je poslední chvíle, jelikož se trh díky zpřís-

nění hypoték zastavil a už jen tak neporoste 

nahoru.

No, a co předsevzetí do Nového roku? Ať je 

rok 2019 alespoň tak úspěšný, jak rok uplynulý. 

Přeji vám všem krásné a veselé Vánoce v kruhu 

svých nejbližších a do nového roku hlavně 

pevné zdraví, ať se nám všem plní všechna 

přání, a to nejenom v obasti bydlení.

A jestli ještě nemáte dárek pod stromeček, 

tak máme k dispozici v Kurdějově na prodej 

poslední rodinný dům na klíč za 3,2 mil. Kč. 

Erik Lipnický

ředitel pobočky

Schmidt-reality s.r.o. Hustopeče

tel: 774 241 009

mail: erik.lipnicky@schmidt-reality.cz

web: www.schmidt-reality.cz

Rekordní rok 2018 realitního trhu
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 
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Vzpomínky
Dne 20. prosince 2018 vzpomeneme smutné 

3. výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná 

maminka, babička a prababička 

paní Aloisie Háderová.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

Syn Zbyněk, dcery Bronislava a Radomila s rodinami.

Dne 6. prosince 2018 to bude 15 let, kdy nás navždy 

opustila paní Ludmila Sieglová. 

Vzpomínají synové a dcera s rodinami. 

Dne 22. prosince 2018 vzpomeneme smutné 

10. výročí, kdy nás náhle opustil pan Bohumil 

Sigmund. 

Vzpomíná manželka, synové s rodinami, vnuk Štěpánek

a čtyři úžasné vnučky, které už nepoznal a které by 

miloval. 

Dne 20. listopadu 2018 uplynul rok, kdy nás navždy 

opustil pan Jan Hübner. 

Vzpomíná manželka a babička Mrázková. 

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas,

jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.

Loučit jsi se nestihl, tolik jsi chtěl žít, nás milovat

a mnoho toho ještě říct.

Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, 

slunce hřát, ale ten, kdo Tě nejvíc miloval,

nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat.

Dne 25. listopadu by s námi slavil 67 let pan 

Zdeněk Koráb.

Stále na Tebe myslíme manželka Marie, dcery Jana, 

Petra, Pavla s rodinami.

Když zemře maminka, sluníčko zajde,

v srdcích se uhnízdí smutek a chlad.

Na celém světě sotva se najde,

kdo by jak maminka uměl mít rád.

Dne . prosince 2018 vzpomenete 6. smutné výročí,

kdy nás navždy opustila naše maminka

paní Jana Slaninová roz. Paschová.

S láskou a bolestí v srdcích vzpomínají syn Petr a dcera 

Martina s rodinami.  

Odešel jsi, jak osud si přál, v našich srdcích však žiješ dál.

Dne 23. listopadu 2018 tomu bylo 5 let, kdy nás 

navždy opustil pan Milan Svoboda.

S láskou stále vzpomíná manželka Ludmila a syn Milan 

s rodinou.Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Jubilanti v měsíci říjnu 2018
01.10.1938 Marie Urbancová

02.10.1932 Jaroslav Charvát

05.10.1928 Zdenka Straková

05.10.1934 Eliška Ješinová

06.10.1935 Helena Mankovická

06.10.1935 Marie Šebestová

07.10.1933 Zuzana Knápková

07.10.1936 Bohumila Mikulicová

09.10.1932 Anna Štůlová

11.10.1936 Božena Novotná

13.10.1929 Jiřina Skácelová

16.10.1928 Danuše Homolová

17.10.1936 Anna Bagarová

20.10.1933 Milena Markovičová

21.10.1927 Cecilie Stehlíková

21.10.1937 Vojtěch Maděryč

23.10.1934  Bohumil Mikulica

24.10.1938 Zdenka Chrastilová

26.10.1935  Božena Šauerová

29.10.1936 Věra Charvátová

31.10.1933 Jan Svoboda

Zpracovala: 

Simona Procházková, komise obřadů a slavností

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřání
Dne 26.října oslavili Marie a Jaroslav Klimešovi 

50 let společného života.

Hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších prožitých let 

přejí synové Zbyněk, Jaroslav a Petr s rodinami. Ať se 

daří!

Dnes už víš, co Ti život dal i vzal,

ale představ si, co krásného Tě ještě čeká.

V listopadu se dožil krásného jubilea

80 let Ing  Václav Krátký.

Srdečně mu blahopřejí, stále pevné zdraví a ještě mnoho 

společných let přejí manželka Marta, dcery Jitka 

a Martina, zeťové Petr a Wilhelm a vnoučata

Martinka, Filip a Lukas.



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

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

Výroba na nejmodernější UV tiskové technologii.

Návrh jde z počítače přímo na tiskárnu a výsekový stroj. 

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

Neplatíte žádné výsekové šablony, kovolisty či tiskové štočky. 

Vaše balení bude nepřehlédnutelné a naprosto originální.

Zvládneme i tisk a výsek tvarových etiket od pár kusů.

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