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ozbité demižony

Město Hustopeče a divadelní soubor FOOR Hustopeče
uvádějí hru autorky Markéty Harasimové

neděle 5. května 2019 v 19.00
Kino, Hustopeče

režie: Jiří MERLÍČEK, scéna: Jaroslav ZÁDĚRA, hudební doprovod: František HRÁDEK

Předprodej vstupenek: Turistické informační centrum
online: www.kinohustopece.cz 

REPRÍZA

VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI

HLEDÁME
POSILY

DO NOVÉHO AUTOSALONU
V MODŘICÍCH U BRNA

Na pozice: automechanik,autolakýrník, 
autoelektrikář, autokarosář

Více na www.renault-brno.cz
v sekci Volná místa KONCESIONÁŘ VOZŮ RENAULT A DACIA
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Vážení spoluobčané,
Poslední březnovou neděli jsme posunuli ručičky na 
hodinách o hodinu dopředu, dny se příjemně prodlužují 
a jaro se ukazuje ve své barevnosti a pestrosti. 
Osmý ročník Slavností mandloní a vína byl největší akcí 
měsíce března. Vyšlo počasí, stromy mandloní byly v plném 
květu. Událost s  bohatým programem si nenechalo ujít 
mimořádné množství návštěvníků. To s sebou přineslo 
problémy s  dopravou a parkováním.  Děkujeme všem 
za toleranci a vstřícnost při řešení těchto komplikací 
a organizátorům i všem pomocníkům patří velká 
poklona. Pro mne osobně bylo ovšem důležité dokončení 
rekonstrukce kina a jeho proměna na víceúčelové kulturní 
centrum. Prošli jsme zkušebním provozem kina i kavárny, 
svoji premiéru si zažilo i divadelní jeviště. Postupně se do 
budovy nastěhují pracovníci organizační složky Marketing 
a kultura, svoji užitečnou činnost začne provozovat 
v  nových prostorách i Turistické informační centrum. 
Věřím, že si najdete cestu do nových prostor, třeba s někým 
na kávu či zákusek, na přednášku, do divadla či zhlédnout fi lm v digitální kvalitě.
V dubnu budou pokračovat důležité investiční akce. Kromě stavby Pavučiny a prvního z bytových domů v Žižkově 
ulici se plně rozjely práce na budování cyklostezky a bezbariérové trasy od tržnice Pavlína po ulici Mírovou. 
Na tomto místě bych ráda vysvětlila, proč se občas zasahuje do poměrně nově budovaných chodníků, když 
máme jiné v horším stavu, na což se mě občas někdo zeptá. Ale třeba to zajímá více občanů. Již řadu let existují 
dotační tituly, díky nimž mohou obce nově vybudovat chodníky s  podmínkou splnění bezbariérovosti, tedy 
vytvoření podmínek pro občany s pohybovým hendikepem nebo na vozíku. U nás začaly růst tyto bezbariérové 
trasy nejprve podél krajských komunikací, protože byly jednodušší na povolování (ulice Brněnská, Nádražní, 
Jiráskova - Havlíčkova). Proto, abychom mohli pokračovat podél místních komunikací, musel vzniknout 
takzvaný. Generel bezbariérovosti, který vytvořil páteřní síť chodníků, které vzájemně propojil tak, aby se lidé 
bez překážek dostali k veřejným budovám (úřadům, školám atp.). V roce 2015 následoval schvalovací proces 
na Úřadu vlády. Poté jsme mohli chystat projekty, žádat o stavební povolení a následně o dotaci. Dochází také 
ke konzultacím se správci různých sítí, abychom vzájemně koordinovali své záměry. V  současné době tedy 
probíhá výše popsaná etapa, jako poslední se bude budovat chodník na ulici U Větrolamu a části Údolní, protože 
nejprve musí proběhnout v této lokalitě rekonstrukce plynu. Zachovalou dlažbu například z Komenského ulice 
ukládáme a využijeme ji na jiných nedotovaných akcích.
Diskutovaným tématem bylo ukončení rozvozu obědů naší Pečovatelskou službou pro více jak sto klientů. 
Věřím, že všichni uživatelé této služby pochopili důvody, které vedly k  tomuto nezbytnému kroku, a budou 
spokojeni s výběrem nového poskytovatele. Naše pečovatelky se tak budou moci věnovat klientům, kteří jejich 
odborné služby nutně potřebují a které musely odmítat.
Na co se můžeme těšit v  dubnu? Komu není lhostejná znečištěná příroda, okolí bydliště, okolí města, může 
se připojit k akci Ukliďme Česko, kterou opět pořádá Pavučina. Zájemci mají sraz v neděli 7. dubna v 15 hodin 
na náměstí. A vinaře a milovníky vína pozvu na soutěžní přehlídku vín, která se uskuteční v Hotelu Amande 
v sobotu 6. dubna.

Vážení spoluobčané
Přeji Vám všem krásné jaro, načerpejte po dlouhé zimě co nejvíce energie ze sluníčka, zahrádky, procházek, 
pohybových aktivit. Mějte radost ze sebemenších příjemných okamžiků a nebuďte lhostejní k  lajdáctví 
a vandalismu. Bohužel i v našem městě se to děje.

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 na 9. schůzi Rady města 
Hustopeče v úterý 5. března.

Město plánuje nově nakupovat energie přes 
přímý vstup na burzu

Radní ukončili dohodu o centralizovaném 
nákupu energií ve spolupráci s městem Poho-
řelice a dali zelenou přímému vstupu na burzu 
energií. Hlavní výhodou je větší pružnost 
spočívající v  samostatném určení termínu 
nákupu či zvolení délky dodávky s  ohledem 
na aktuální situaci na trhu. Prvním krokem 
k úspěšnému zahájení bude sjednání smlouvy 
s  makléřem, který má právo obchodování na 
burze.

Poliklinika nabízí volné prostory
Volné prostory k  pronájmu jsou nyní 

k  dispozici v  suterénu a druhém nadzemním 
podlaží budovy polikliniky. Vznikly po přestě-
hování společnosti Petmed, s .r.o., a současně 
odstoupením od záměru pronájmu společ-
nosti Girasole. Ta zde plánovala rozšíření již 
stávajících služeb o půjčovnu kompenzačních 
pomůcek a mobilní hospic, nicméně nepoda-
řilo se jí zajistit fi nance potřebné pro náročný 
provoz.

Do penzionu přibude nový sociální 
pracovník

Pečovatelská služba v penzionu je zaměře-
na na přímou práci s uživateli, její cílová skupi-

na se neustále rozrůstá. Jedná se o seniory, 
osoby s chronickým onemocněním nebo zdra-
votním postižením či rodiny s  dětmi, jejichž 
situace vyžaduje pomoc. Z  důvodu širšího 
záběru a zkvalitňování poskytovaných služeb 
se tým pečovatelů v penzionu rozroste o nové 
místo na pozici sociální pracovník.

Ukončení rozvozu obědů
Pečovatelská služba postupně ukončí 

rozvoz obědů. Na svoji činnost totiž čerpá 
veřejnou podporu, a tudíž nesmí nahrazovat 
běžně dostupné služby. Současní klienti budou 
o změně včas informováni a rovněž jim pracov-
níci penzionu nabídnou jinou variantu zajiště-
ní obědů.

-hrad-
 Článek byl zveřejněn na webu města 6. 3. 2019.

Radní se sešli na 10. schůzi Rady města 
Hustopeče v úterý 19. března.

Dar od města získá Mendelova univerzita.
Studenti třetího ročníku její Zahradnické 

fakulty zpracují krajinářskou koncepci Křížo-
vého vrchu v Hustopečích.

Radní vybrali nejvhodnějšího dodavatele 
na zpracování projektové dokumentace 
přístavby jídelny u ZŠ Nádražní. 

O tuto zakázku projevilo zájem celkem osm 
uchazečů. Termín odevzdání projektu je v září 
2019, začátek stavby je naplánován na rok 
2020. Jednat se bude o novou výdejnu obědů, 
do které se bude strava dovážet. Kapacita zaří-
zení počítá s 80 dětmi.

Skauti v Hustopečích mají novou klubovnu.
Vedení města schválilo nájemní smlouvu 

budovy v ulici Nádražní, kterou dříve využívala 
Základní umělecká škola. Ta se nyní přestěho-
vala do prostor svého zřizovatele,   Jihomorav-
ského kraje, a sídlí v  ulici Šafaříkova. Budovu 
využívá společně se Základní a praktickou 
školou.

Do venkovního i krytého bazénu 
v Hustopečích se nově dostanou i lidé 
s hendikepem, kteří jsou například na 
vozíku.

Pomůže jim bazénový zvedák, jehož nákup 
radní podpořili.

Budova ZŠ Nádražní potřebuje opravit 
fasádu dvorního traktu a nainstalovat 
venkovní žaluzie. 

Členové rady města zařadili obnovu do 
seznamu investičních akcí. Předpokládané 
náklady činí okolo 2,5 milionu korun a o uvol-
nění peněz z rozpočtu města musí rozhodnout 
zastupitelé.

Senior taxi zvyšuje jednotlivcům ve 
výjimečných případech počet povolených 
jízd. 

Týká se to seniorů a hendikepovaných, kteří 
potřebují častější lékařské ošetření a osm jízd 
za měsíc jim nestačí. To doloží zprávou z dané-
ho zdravotnického zařízení. Senior taxi fungu-
je v  Hustopečích od 3. října. Do konce roku 
2018 se jednalo o zkušební provoz s možností 
využití služeb jeden den v  týdnu. Od ledna 
letošního roku jezdí každý pracovní den 
a nabízí lidem nad 65 let a těm se zdravotními 
problémy dopravu za zvýhodněnou cenu. 

-hrad-
Článek byl zveřejněn na webu města 20. 3. 2019.
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Pečovatelská služba už obědy po Hustopečích rozvážet nebude.

�      Zvedák bude sloužit hendikepovaným na letním 
i v krytém bazéně
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Sociální odbor Městského úřadu Hustopeče 
se snaží zajistit podporu všem lidem v těžkých 
životních situacích. V  oblasti péče o osoby 
závislé na drogách spolupracuje s  Kontakt-
ním centrem  Oblastní charity Břeclav, které 
už třináct let pomáhá v  Hustopečích a okolí 
formou terénního programu. 

„ Základními službami jsou sociální práce, 
to znamená individuální poradenství, nejčas-
těji řešíme třeba dluhy nebo exekuce, které 
s  tím souvisí, vyplňování formulářů, spolu-
práce s  pracovníky OSPODu nebo s  úřadem 
práce. Pomáháme, pokud někdo ztratí kartičku 
pojišťovny nebo občanský průkaz, a samozřej-
mě nedílnou součástí služby je výměna jehel 
a stříkaček,“ přiblížila terénní pracovnice Hana 
Hajduchová.

Služby terénního programu nejsou urče-
ny výhradně injekčním uživatelům, ale i těm, 
kteří drogy šňupou nebo kouří. Do cílové 
skupiny patří také lidé ohrožení jakoukoli 
jinou závislostí, například alkoholem nebo 
gamblingem. Kromě všestranné podpory 
v úsilí změnit špatnou životní situaci program 
nabízí závislým i materiál na snížení rizika 
užívání drog jako jsou kapsle, šňupátka nebo 
fi ltry. „V rámci našeho terénního programu 
používáme samozřejmě i terénní automobil, 

který má kvůli diskrétnosti a anonymitě kouřo-
vá skla. Zde poskytujeme služby jako je testo-
vání na infekční nemoci, žloutenku nebo HIV,“ 
doplnila Hajduchová. 

Terénní program je sociální službou aktiv-
ního vyhledávání potřebných. V  Hustopečích 
pracovníci pomáhají každé úterý od dvanác-
ti do čtyř hodin, pohybují se převážně pěšky 
v okolí náměstí, nádraží, parku, ale můžete je 
potkat i jinde. „Působíme i v  okolních obcích, 
které jsou spádové do ORP Hustopeče. Spolu-
pracujeme s městskou policií, sociálním odbo-
rem města odborem a pracovníky OSPODu. 
Dáváme si navzájem vědět o místech, kde by 
se mohli pohybovat naši uživatelé. Máme vyti-

pované lokality, jedním z míst, která navštěvu-
jeme pravidelně během celého roku, je Křížový 
vrch,“ popsala systém práce Hajduchová.  

Vedle přímých uživatelů program slouží 
i osobám blízkým, například jejich rodičům 
a partnerům. Nabízí jim diskrétní poradenství 
a informace pro zvládnutí situací při pode-
zření nebo zjištění, že někdo z  jejich blízkých 
užívá drogy. Zároveň se podílí i na ochraně 
veřejného zdraví prostřednictvím sběru poho-
zených injekčních stříkaček. V  současné době 
Kontaktní centrum Břeclav připravuje osvěto-
vou kampaň pro veřejnost na téma Co dělat 
s nalezenou injekční stříkačkou. 

Služby terénního programu jsou poskyto-
vány anonymně, diskrétně a zdarma. V přípa-
dě potřeby kontakt zprostředkuje Sociální 
odbor městského úřadu Hustopeče. „Uživatelé 
našich služeb nás mohou kontaktovat buď na 
pevnou linku 519  322  842, nebo máme samo-
zřejmě i facebookový profi l KACKOBRECLAV, 
anebo naše webové stránky,“ uvedla Hajdu-
chová. 

-kam-
 Článek byl zveřejněn na webu města 13. 3. 2019.

Začátkem února dělníci položili na dětských 
hřištích nový povrch. Na hřištích U Větrolamu 
a Lipová byly všechny dopadové plochy tvoře-
né vrstvou drobných kamínků. Toto řešení však 
přinášelo mnoho problémů. Ničím neohra-

ničený kamínkový podsyp se nedal udržovat 
na svém místě. Děti ho navíc čím dál častěji 
používaly jako materiál k nebezpečným hrám, 
házely ho všude kolem i po sobě navzájem. Na 
základě četných žádostí o nápravu  rada města 

už na podzim rozhodla o výměně za pryžové 
desky.    Na konci února pracovníci městských 
služeb odvezli z  části hřišť kamínky a usklad-
nili je pro jiné použití. Začátkem března místo 
nich vybraná fi rma položila pryžovou dlažbu.     

 Mezitím Městské služby Hustopeče rozmi-
stily nový mobiliář. Z pokáceného dřeva šikov-
ní pracovníci vyrobili originální židle, stoly, 
autíčka a jiná vozítka. Pod hrází prvního rybní-
ka a u rozhledny vytvořili lákavá odpočívadla, 
která jsou připravena potěšit kolemjdoucí na 
jarních vycházkách. 

-kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 7. 3. 2019

Sociální pracovníci v ulicích města
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Posezení u rybníka láká kolemjdoucí k odpočinku.Nový povrch hřiště už slouží.

Terénní pracovníky lze kontaktovat telefonicky nebo 
přes facebook.

Pracovníci městských služeb probouzeli jaro
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Vodovody a kanalizace a.s. Břeclav, 
středisko Hustopeče 

oznamují občanům, že ve dnech
 1. 4. 2019 - 25. 4. 2019

budou provádět ODEČTY VODOMĚRŮ.

Prosíme občany, kteří nebudou doma, aby 
stav vodoměrů připevnili na viditelné 
místo nebo zavolali na uvedená telefonní 
čísla. Děkujeme. 

Jarmila Klimusová, 
Středisko vodovodů Hustopeče
+420 519 411 058 , klimusova@vak-bv.cz

Turistické a informační centrum města Hustopeče
a Odbor Marketing a kultura města Hustopeče 

se v dubnu stěhují do budovy Kina,
včetně redakce Hustopečských listů a Hustopečské televize.

Nově nás najdete v prvním patře budovy Kina, Dukelské nám. 42/15

Telefonní čísla a emailové adresy zaměstnanců zůstávají stejné.
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Lidé, kteří se rozhodnou pečovat o dlou-
hodobě nemocného člena rodiny v  domácím 
prostředí, jsou postaveni před nelehký úkol 

a právem zasluhují i oni sami pomoc okolí. Ta 
je hlavním cílem nového projektu s výstižným 
názvem Nejste sami. Penězi ho podpořil fond 

Evropské unie a realizátorem je Girasole   se 
sídlem v Hustopečích. 

Jednou z  důležitých aktivit projektu je 
pravidelné setkávání pečujících. Ti si vymě-
ňují zkušenosti, získávají nové znalosti 
a dovednosti a navzájem si sdělují každodenní 
radosti i strasti. Semináře se účastní také zdra-
votník, který poradí například s polohováním 
či zajištěním hygieny nemocného. Novinkou 
je rovněž poradna pro pečující. Tu zájemci 
najdou  v  budově polikliniky v  Hybešově ulici 
a získají tam například informace o vyřízení 
sociálních dávek, zapůjčení kompenzačních 
pomůcek, uspořádání bydlení a dalších prak-
tických věcech.  

Více informací o projektu Nejste sami 
a dalších sociálních službách získáte na webo-
vých stránkách Girasole. 

-hrad-
 Článek byl zveřejněn na webu města 28. 2. 2019.

V  posledních dnech je častým tématem 
hovorů mezi seniory v  Hustopečích rušení 
rozvozu obědů pečovatelskou službou. Místo 
ní budou dodávky obědů zajišťovat jiní posky-
tovatelé. Důvody této změny vysvětlil vedoucí 
Sociálního odboru Městského úřadu Husto-
peče Tomáš Laz: „Pro samotné seniory se toho 
příliš měnit nebude, obědy budou mít zajiš-
těné dál, jenom prostřednictvím jiné organi-
zace, nejspíš nějakého soukromého subjektu. 
Pečovatelská služba se dnes musí soustředit 
na odborné pečovatelské úkony, ne na ty tech-
nické jako je dovoz stravy, ten může vykonávat 
jakýkoliv pracovník bez nějakého vzdělání. 
Pečovatelky jsou školeny na to, aby zvládaly 
kvalitně například péči o osobu, péči o tělo, 
a další úkony.“

Podmínkou k  získání krajských dotací 
a zařazení do seznamu poskytovatelů pečo-

vatelské služby je, že subjekt nesmí poskyto-
vat neodborné služby jako je například právě 
rozvoz obědů. „Obracelo se na nás stále více 
klientů, kteří měli zájem o ranní hygienu, 
doprovod k  lékaři, nebo poskytování jiných 
úkonů, a to jsme kvůli dovozu obědů už nestí-
hali. Pečovatelky odjely do jídelny, tam nabraly 
obědy a zhruba čtyři hodiny se musely věnovat 
rozvozu obědů,“ doplnila vedoucí Penzionu 
a pečovatelské služby Monika Trčková.

 Pečovatelská služba si uvědomuje, že 
i služba dozvozu obědů je pro klienty velice 
důležitá a nelze ji jen tak zrušit. Proto hledala 
jiné subjekty, které by mohly rozvoz zajišťovat. 
„Nyní máme čtyři zájemce, jedna hustopeč-
ská restaurace U Špagáta, ze Zaječí Venuše, 
z  Kobylí restaurace U Soukalů a Kuchyně 
U Kotů z  Kašnice.  Všichni uživatelé obdrželi 
seznam těchto restaurací s  jejich nabídkou,“ 

informovala Trčková.
 Způsob výběru a objednávání jídel, čas 

dovozu, organizace předávání jídlonosičů 
nebo systém placení budou velmi podobné 
tomu, na co byli klienti zvyklí dodnes. Výho-
dou změny dovozce může být pro klienty 
snížení ceny oběda oproti současnému stavu. 
Nabízené ceny jsou vesměs stejné nebo nižší, 
jedna z restaurací nabízí oběd i s dovozem za 
70 korun, což je o 20 korun levnější než dosud.

 Prostřednictvím soukromých subjektů si 
navíc budou moci nechat dovážet obědy i ti, 
kteří dosud na dovoz neměli nárok. „V součas-
né době si mohli obědy prostřednictvím pečo-
vatelské služby objednávat pouze ti klienti, 
kteří se ocitli v  nějaké nepříznivé sociální 
situaci a nový způsob dovozu obědů to umož-
ní i ostatním obyvatelům Hustopečí, kteří už 
nemusí splňovat kritérium pro sociální služ-
by,“ objasnila Trčková. Dalším pozitivem bude 
bezesporu širší nabídka, možnost vybrat si 
restauraci podle vlastní chuti. Pokud bude 
zájemce nespokojený, může zvolit jiného 
poskytovatele.

 Kdo by potřeboval další informace o novém 
způsobu rozvozu obědů, může se obrátit 
přímo na vedoucí Penzionu a pečovatelské 
služby, paní Moniku Trčkovou.

-kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 20. 3. 2019.

�      Pečující se na setkání podělili o své zkušenosti.
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Nejste sami! Pečujícím pomáhá nový projekt

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

Obědy budou rozvážet jiní poskytovatelé

Rozvoz obědů z jídelny ZŠ Komenského končí.
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S koncem března se opět vrací iniciativa 
sourozenců Bereniky a Tobiáše Oudových 
z hustopečského gymnázia Vodu z kohoutku 
nebo život, jehož podstatou je omezit spotře-
bu balené vody a nahradit ji vodou z kohoutku. 
Tento měsíc připadá na dobu od prvního jarní-
ho dne do Dne Země, tedy od 20. 3. do 22. 4.  
Oba iniciátoři nám v krátkém rozhovoru svůj 
projekt a jeho historii přiblížili.

Kolikátý rok už vlastně akci pořádáte a co 
byl první impuls k jejímu startu? 

Letos pořádáme již 3. ročník našeho projek-
tu. První impuls přišel ve chvíli, kdy se Tobiáš 
rozhodl být třídním ekologem u nás na škole. 
Společně jsme přemýšleli, jak by mohl svou 
funkci naplnit, a Berenika nás seznámila 
s problematikou znečištění moří plastovými 
obaly. A tak nás napadlo zorganizovat projekt, 
který by na to upozornil a pomohl tomu zame-
zit.   

Našla si akce už své stálé příznivce a stalo 
se vám třeba, že by motivovala někoho pít 
kohoutkovou vodu po celý rok? Máte nějaké 
ohlasy od zúčastněných?  

Určitě máme stálé příznivce v okruhu 
svých přátel a své rodiny, u kterých projekt 
vzbudil zájem a kohoutkovou vodu pijí celo-
ročně. Velmi často nám ale píšou lidé z celého 
mikroregionu a vyjadřují nám podporu. Vyvě-

šují plakáty ve své obci, nosí naše stužky a pijí 
kohoutkovou vodu. Jsme za to nesmírně rádi. 

Založili jste i facebookovou stránku, kde 
sdílíte i jiné ekologicky laděné projekty.  Jste 
aktivní i v jiných iniciativách? 

Naši facebookovou stránku jsme pojali 
obecně ekologicky. Problém s plasty v mořích 
a oceánech není jediným ekologickým problé-
mem současné doby. Chceme také upozor-
ňovat na nutnost snižování emisí ve vzduchu 
a dodržení Pařížské dohody. Podporujeme 
například iniciativu Limity jsme my, která 
tento problém demonstruje.  

V loňském roce jste spolupracovali 
i s Odborem životního prostředí a pokoušeli 
jste se zjistit, jestli se měsíc kohoutkové 
vody nějak projevil na množství vyvezeného 
plastu v Hustopečích. Dopátrali jste se 
nějakého výsledku?

Této spolupráce si velmi vážíme. Tenkrát se 
zapojilo 33% obcí regionu a 40% škol. Rozdali 
jsme přes dva tisíce stužek, kdyby každý z nosi-
telů omezil svou produkci plastového odpadu 
(průměrně je to 8,3 kg) jen o osminu, ušetřili 
jsme oceány o dva tisíce kilogramů plastu. 

Jak lidé mohou v letošním roce podpořit vaši 
iniciativu? 

Podpořit nás může každý tím, že bude 

Měsíc kohoutkové vody dodržovat! Podpo-
ru nám mohou lidé vyjádřit i tím, že budou 
nosit naši stužku, vyvěšovat plakát, který je 
na našich facebookových stránkách, a šířit náš 
projekt přes sociální sítě. Za každou podporu 
budeme velice rádi. 

Chcete něco vzkázat všem, kteří se zapojí, 
i těm, kteří se zapojit z jakéhokoliv důvodu 
nechtějí? 

Chtěli bychom vzkázat všem, kteří věří 
v náš projekt, že ta snaha není marná. Jeden 
člověk nic nezmůže. Když nás ale bude víc, 
dokážeme zázraky. Samozřejmě víme, že 
v některých částech mikroregionu i v ČR není 
voda z kohoutku úplně pitelná, což je nejčas-
tější argument našich odpůrců. Chápeme i tyto 
názory, přesto věříme, že omezit spotřebu 
plastu lze i jiným způsobem, a žádáme všech-
ny, aby tomu věnovali pozornost!

Zapojte se do projektu a pijte vodu 
z kohoutku! Podpoříte ekologické zacházení 
s okolím, ve kterém žijeme. Zároveň ušet-
říte značnou částku, kterou byste zaplatili 
jen za plastový obal. Symbolem zapojení se 
do projektu je modro-zelená stužka, značící 
čistou vodu a životní prostředí. 

-nov-
Článek byl zveřejněn na webu města 19. 3.2019

Zapomeňte na plastové láhve, vrací se měsíc kohoutkové vody

U příležitosti 25. výročí postavení a posvě-
cení nového kostela v Hustopečích vyhlásila 
farnost výtvarnou soutěž na téma Hustopeč-
ský kostel – včera, dnes a zítra. Do soutěže se 
můžou přihlásit tvůrci všech věkových kate-
gorií a fantazii se meze nekladou. Cílem 
je umělecky, ať už kresbou, nebo jako 3D 
model, ztvárnit starý kostel, kostel ve své 
nynější podobě, nebo zapojit představivost 
a vyobrazit kostel tak, jak by mohl vypadat za 
několik let. Své práce můžete odevzdávat do 
30. dubna 2019 na adresu farnosti  Třebízské-
ho 5 a k vyhodnocení soutěže dojde 24. května 
2019, kdy bude probíhat tradiční Noc kostelů. 

Vzhledem k tomu, že je tato soutěž spoje-
na s tak důležitým datem, neměla by evoko-
vat jen touhu po výhře, ale také připomenout 
širší veřejnosti, co se tenkrát stalo a proč byl 
nový kostel postaven. „Soutěž vymyslela farní 
rada, když jsme přemýšleli, jak si toto výročí 
připomenout. Chceme do toho vtáhnout i děti 
a ostatní lidi z Hustopečí zapojením do výtvar-
né soutěže,“ objasnil nám současný hustopeč-
ský farář a děkan Jan Nekuda.

„Náš starý kostel měl vysokou věž, ale stati-
ka nebyla optimální a opravy nebyly umožně-
ny, takže v únoru roku 1961 ze soboty na neděli 

došlo ke smutné události, věž se zřítila a zničila 
celou loď kostela. Část zůstala zachována, ale 
úřady rozhodly zbořit i zbývající část, a tak 

starý kostel zanikl,“ zavedl nás do historie pan 
Nekuda. Na již narušenou statiku měla nebla-
hý vliv také narůstající automobilová doprava. 

Sutiny kostela byly odstraněny a na jeho místě 
byl dlouhá léta památník s rudou hvězdou. 

O stavbě nového kostela se začalo uvažovat 
už sedmdesátých letech, uskutečnění plánů 
však bylo možné až po roce 1989, kdy došlo 
ke změně režimu. „Byla vypsána soutěž, které 
se zúčastnilo dvacet architektů, nakonec byl 
vybrán návrh brněnského výtvarníka Ludvíka 
Kolka,“ pokračoval děkan. Samotná výstav-
ba kostela pak trvala dva a půl roku a 25. září 
1994 byl vysvěcen biskupem Vojtěchem Cikr-
lem. S novým kostelem je oprávněně spojo-
váno jméno bývalého hustopečského faráře 
a děkana Václava Fišera, který se o vznik koste-
la významně zasloužil.

Ačkoliv byla soutěž vyhlášena s předstihem, 
skutečných narozenin se kostel v Hustopečích 
dočká až v září. „Výročí posvěcení kostela bude-
me slavit v neděli 22. září 2019, bude pozván 
také brněnský biskup Vojtěch Cikrle, světitel 
kostela, a u této příležitosti budou mladí lidé 
z naší farnosti přijímat svátost biřmování,“ 
zakončil Nekuda. 

-slam- 
Článek byl zveřejněn na webu města 11. 3. 2019.

Hustopečský kostel letos slaví - připojte se!
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

Z REDAKČNÍ POŠTY

Je jaro. Takové svěží – čisté jaro.
Vše se zdá tak krásné a samozřejmé:
modré nebe, zelený trávník a tam – žlutý tulipán.
Stojí vzpřímený v záhonu květin a statečně
odolává náporu větru.
Lidé, jak tak jdou kolem, říkají si: 
Ten je krásný, ale pyšný – snad.
Stačí však z kapsy vytáhnout ostrý nůž.

Nebe potemní, ptáci zalezou do hnízd a vám,
vám se zdá, že nějak špatně vidíte – Ano,
máte pravdu – slza, malá, ale hořká.
Voláte: Proč? Proč vytahovat z kapsy ostrý nůž
a kalit krásný okamžik pohledu na žlutý tulipán
co stojí v záhonu květin
a statečně odolává náporu větru.
Lidé, jak tak půjdou kolem, si budou říkat:
Ten byl krásný. Ale pyšný snad.

Jarní 
Jan Kopčák

15. března 2019 jsme si připomněli 80. 
výročí nacistické okupace Československa. 
V  tento den (byla středa) roku 1939 došlo ze 
strany Německa k vojenskému obsazení Čech, 
Moravy a Slezska a o den později vydal Hitler 
na Pražském hradě Výnos o zřízení Protektorá-
tu Čechy a Morava. 

Jak se tato nejhorší dějinná událost proje-
vila v životě tehdy německého města Hustope-
če? Zjednodušeně bychom mohli konstatovat, 
že nijak fatálně, protože to nejhorší se zde 
odehrálo už v  říjnu 1938, kdy byly Hustopeče 
na základě pomnichovských jednání odstou-
peny Německu a byly zbaveny zhruba tisí-
covky „nepohodlných“ občanů. Jak radostně 
konstatoval tehdejší německý kronikář: „Nyní 
už Hustopeče nejsou zaplaveny českými úřed-
níky, učiteli, profesory a Židy.“ 

Drasticky konsolidované poměry vyhovo-
valy Němcům v  národnostním ohledu, méně 
nadšení byli ale z  hospodářského a  společen-
ského úpadku. Hustopeče se staly okrajovým 
městem, které bylo na severu a východě oddě-
leno od českého území hraniční čárou, jež 
protínala silniční i železniční tratě. To kompli-
kovalo nejen dopravu, ale ochromilo i hospo-
dářský život. Pozastaveny byly i hustopečské 
trhy, které měly mimořádný význam pro celý 
region. Po 88 letech trvání byla v Hustopečích 
zrušena i okresní správa a dosavadní agenda 
byla převedena na okres Mikulov. Tím notně 
utrpěla prestiž města, které do té doby regle-
mentovalo politickou správu nejen na Husto-
pečsku, ale i na Kloboucku a Židlochovicku.  

Německé obyvatelstvo bylo však „prodch-
nuto heroickým optimismem“ a bylo odhod-
láno tyto nesnáze překonat, aby, jak se píše 
v hustopečské kronice, „mohl Vůdce nerušeně 
uskutečňovat své titánské dílo.“ 

Přelomovým dnem se pro město stal 
8. leden 1939, kdy se se uskutečnilo administ-

rativní přičlenění německé jižní Moravy k nově 
zřízené říšské župě Dolní Podunají (Reichsgau 
Niederdonau). Den poté navštívil Hustope-
če „gauleiter“ (župní vedoucí) dr. Hugo Jury, 
který občany města ubezpečil, že toto se nyní 
nachází plně „pod ochranou Velkoněmecké 
říše a může se těšit na budoucí rozkvět.“

O událostech roku 1939 nás informuje 
kronika města Hustopeče, vedená tehdy spiso-
vatelem Karlem Michaelem Levetzowem. Její 
styl odráží ducha doby prodchnutého neotře-

sitelnou vírou v mesiášskou roli Hitlera a naci-
stickou propagandou, z něhož doposud mrazí:

„Většinu Čechů nepřebolely události loňské-
ho podzimu a nebyli sto uvažovat rozumně. I ze 
zahraničí provokovali své dřívější sousedy prostřed-
nictvím tisku a rádia. Došlo k  nové vlně teroru, 
a to hlavně proti Němcům a Slovákům, jejichž zemi 
Češi od počátku spravovali tak, jako angličtí kolo-
nizátoři Indii. Na Slovensku docházelo ke krvavým 
střetům. V Čechách a na Moravě vypukl opět teror 
proti Němcům. Jen z Brna muselo do Pohořelic kvůli 
násilnostem české chátry utéci na 3000 Němců. 
Opět ožily bezbožné husitské časy, opět hořely 
německé vesnice, byly špiněny říšské vlajky, hrozil 
chaos… Slovensko se odtrhlo a Maďarsko dalo ulti-

mátum. Hácha byl s ministrem zahraničí Chval-
kovským nucen odjet do Berlína, kde předal Česko 
do ochrany německé Říše. 

Už 15. března přijel Vůdce v čele řišskoněmecké 
branné moci do Prahy a ve 20 hodin zavlála vůdco-
va standarda na Pražském hradě. Dne 17. března 
přijel Vůdce do Brna a stejně jako v Praze byl i zde 
německým obyvatelstvem vítán jako zachránce 
a osvoboditel.    

Tímto bylo dvacetileté dobrodružství nazývané 
Československý stát pro Evropu skončeno! 

I pro český národ nyní ve svazku s Velkoněmec-
kou říší nastanou zdravější poměry. Mnoho česky 
mluvících Moravanů to rychle pochopilo a rozešlo 
se se štváči z vlastního národa i se zbabělou a zrád-
nou Francií a Anglií. Po tisíciletí žili jejich předko-
vé v  požehnaném svazku s  Německou říší, díky 
čemuž mohli pěstovat svůj řád a kulturu. A to teď 
opět mohou. Pasivní podzemní odboj bude potí-
rán německou trpělivostí a německou vytrvalostí. 
Zákeřnost bude trestána německou spravedlností. 
Povstání a odboj budou potlačeny německou silou 
a budou vymýceny i s kořeny.“

Nejen úplné zničení Československa, ale 
i napadení Polska a počátek druhé světové 
války považoval kronikář za  dobré zprávy. 
V Hustopečích stižených krutou „sibiřskou“ 
zimou se podobně smýšlející rozlouči-
li s  prvním válečným rokem 1939 hřejivým 
punčem v Německém domě. Připíjelo se tehdy 
„na rok vítězství 1940“!

Velkoněmecká říše naštěstí v  roce 
1940 válku nevyhrála. Cesta k  její porážce si 
ale vyžádala miliony nevinných obětí. Těm by 
bylo možno zabránit, kdyby zlo bylo zavčas 
rozpoznáno a zničeno. Budiž to mementem 
i pro naši dobu, protože zlo, jak praví klasik, je 
přítomné, minulé a budoucí.

Soňa Nezhodová,
 vedoucí Městského muzea a galerie

Hustopeče v osudovém roce 1939

Oslava v Německém domě (dnes Společenský dům) 
s transparentem: Vůdce poruč! My Tě následujem.
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Usnesení z 8. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 19.02.2019 v kanceláři 

starostky na MěÚ Hustopeče
Usnesení RM č. 2/8/19: RM schválila 

odložení projednání žádosti podílového 
spoluvlastníka o výmaz věcného břemene 
na pozemku parcela číslo KN 2600/4 v k.ú. 
Hustopeče u Brna do doby zapsání územní 
studie pod názvem S6 do evidence územně 
plánovací dokumentace pořizovatelem. 

Usnesení RM č. 3/8/19: RM trvá na usnesení 
č. 17/95/18 kterým RM schválila odložení 
projednání žádosti podílového 
spoluvlastníka o výmaz věcného 
břemene na pozemku parcela číslo KN 
2600/4 v k.ú. Hustopeče u Brna do doby 
zpracování předepsané územní studie pod 
názvem S6. 

Usnesení RM č. 4/8/19: RM doporučuje ZM ke 
schválení uzavření kupní smlouvy na prodej 
pozemku p.č. 3178/7 o výměře 23 m2 za 
celkovou částku 35.900 Kč se společností E.ON 
Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 
28085400 

Usnesení RM č. 5/8/19: RM schválila uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene s investorem akce GasNet, 
s.r.o. zastoupenou na základě plné moci 
společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 
499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice na 
pozemcích města p.č. 4727/41, 4733/27, 
5843/3, 5843/7, 5843/8 v k.ú. Hustopeče u Brna, 
zapsaných na LV č. 10001 za jednorázovou 
budoucí náhradu ve výši 5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 6/8/19: RM schválila dohodu 
o skončení nájmu bytu č. 7 na ulici Husova 5/4, 
Hustopeče s … a …, trvale bytem Trboušanská 
…, 664 64 Dolní Kounice s účinností ke dni 
28.2.2019. 

Usnesení RM č. 7/8/19: RM schválila uzavření 
dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na vybavení 
ZŠ Komenského, Hustopeče – část 1 z důvodu 
změny některých zařízení s Jiří Harmáček, 
Nádražní 181/18, 693 01 Hustopeče, IČ: 
68625677 

Usnesení RM č. 8/8/19: RM schválila projektovou 
dokumentaci HZS JMK, Zubatého 1, Brno na 
stavbu "HS Hustopeče – chemickotechnická 
dílna" a pověřuje starostku podpisem 
situačního výkresu. 

Usnesení RM č. 9/8/19: RM schválila uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene se společností E.ON 
Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, IČ: 28085400 na stavbu 
„Hustopeče, Nádraží, k.VN, TS, k. NN“, která 
bude realizována na pozemcích města parc.č. 
105/13, 109/1, 147, 1249/81, 1250/1, 1250/4, 
1250/5, 1250/9, 1251/2, 1251/5, k.ú. Hustopeče 
u Brna, za jednorázovou úplatu 8.500Kč bez 
DPH. 

Usnesení (úkol) RM č. 10/8/19: RM ukládá jednat 

se SÚS JMK ohledně dešťové kanalizace, 
opravě vpustí a poklopů kanálů na ulic 
Nádražní, kolem křižovatky s ulicí Hradní.

Usnesení (úkol) RM č. 11/8/19: RM ukládá 
MPO kontaktovat pana zhotovitele 
bezbariérového chodníku na ulici Nádražní 
a spolu s  panem … projednat způsob 
opravy nájezdu, k  jehož poškození došlo 
v souvislosti s realizací chodníku.

Usnesení (úkol) RM č. 12/8/19: RM ukládá 
Městským službám ořezat keře na výjezdech 
z ulic a parkovišť na ulici Nádražní a Hradní, 
aby byl zajištěn dostatečný výhled do 
vozovky.

Usnesení (úkol) RM č. 13/8/19: RM ukládá 
vyhledat projektovou dokumentaci napojení 
chodníku z ulice Hradní na Nádražní kolem 
… na protilehlou stranu ulice.

Usnesení RM č. 14/8/19: RM schválila uzavření 
Dodatku k SOD se společností VHS 
Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, Břeclav na 
stavbu "Oprava havarijního stavu areálové 
kanalizace Bazén Hustopeče". Text Dodatku 
v příloze. 

Usnesení RM č. 15/8/19: RM schválila podání 
žádosti o fi nanční podporu z rozpočtu 
JMK pro rok 2019 na akci Světový duel vín 
Hustopeče 2019. 

Usnesení RM č. 16/8/19: RM schválila jmenování 
členů projektového týmu akce Světový duel 
vín Hustopeče 2019. 

Usnesení RM č. 17/8/19: RM schválila podání 
žádosti o podporu z programu Podpora 
obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí ORP na realizaci opravy Boží muky 
(Rejstříkové číslo:25702/7-1277). 

Usnesení RM č. 18/8/19: RM schválila uzavření 
smlouvy o zemědělském pachtu se 
společností ZEMAX Šitbořice, a.s., se 
sídlem Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, 
IČO 25327330 na propachtování pozemků 
města Hustopeče v lokalitě Králíček parc. č. 
5527/14 o výměře 4 363 m2 vedeného jako 
ostatní plocha, parc. č. 5537/28 o výměře 
4 469 m2 vedeného jako ostatní plocha, 
parc. č. 5537/29 o výměře 13 358 m2 vedeného 
jako ostatní plocha, parc. č. 5537/30 o výměře 
4 510 m2 vedeného jako ostatní plocha, parc. 
č. 5537/33 o výměře 1 042 m2 vedeného jako 
ostatní plocha, parc. č. 5537/71 o výměře 
3 363 m2 vedeného jako ostatní plocha, parc. 
č. 5537/76 o výměře 1 895 m2 vedeného jako 
ostatní plocha, parc. č. 5537/80 o výměře 
23 221 m2 vedeného jako ostatní plocha, 
parc. č. 5527/9 o výměře 6 459 m2 vedeného 
jako ostatní plocha. Všechny výše uvedené 
pozemky jsou zapsané u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 
pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 
10001, katastrální území Hustopeče u Brna, 
obec Hustopeče. Pachtovní smlouva je 
uzavřena za účelem hospodaření na daném 
pozemku a je v ní zohledněna možnost 

případné budoucí realizace projektů nebo 
záměrů města Hustopeče. Pachtovní 
smlouva je uzavřena na dobu určitou na 
pět let s jednoletou opcí, za roční pachtovné 
34 474 Kč + DPH. Text smlouvy je součástí 
zápisu. 

Usnesení RM č. 19/8/19: RM schválila uzavření 
smlouvy o zemědělském pachtu se 
společností ZEMOS a.s., se sídlem 
Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, IČO 
63470381 na propachtování městských 
pozemků v lokalitě Holiny parc. č. 
4888/23 o výměře 3 302 m2 vedeného 
jako orná půda, parc. č. 4890/12 o výměře 
15 420 m2 vedeného jako orná půda, parc. 
č. 4922/3 o výměře 6 672 m2 vedeného jako 
ostatní plocha, parc. č. 4922/10 o výměře 
52 576 m2 vedeného jako ostatní plocha. 
Všechny výše uvedené pozemky jsou zapsané 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, 
na listu vlastnictví č. 10001, katastrální 
území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče. 
Pachtovní smlouva je uzavřena za účelem 
hospodaření na daném pozemku a je 
v ní zohledněna možnost případné budoucí 
realizace projektů nebo záměrů města 
Hustopeče. Pachtovní smlouva je uzavřena 
na dobu určitou na pět let s jednoletou opcí, 
za roční pachtovné 45 223 Kč + DPH. Text 
smlouvy je součástí zápisu. 

Usnesení RM č. 20/8/19: RM projednala zprávu 
komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
a schvaluje vyloučení ze zadávacího řízení 
uchazeče Bringstav s.r.o., se sídlem Křehlíkova 
1115/74, 627 00 Brno, IČ 25512111 ze zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku „Mateřská škola 
Školní, rekonstrukce objektu – 3. etapa 2019“ 

Usnesení RM č. 21/8/19: RM projednala zprávu 
komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
a odkládá schválení výběru nejvhodnější 
nabídky na veřejnou zakázku „Mateřská 
škola Školní, rekonstrukce objektu – 3. 
etapa 2019“ uchazeče STAL-PE stavební 
s.r.o. se sídlem Podolí 362, 664 03 Podolí, IČ 
05154006. Dočasné odložení je z důvodu 
nekrytí akce rozpočtem města.

Usnesení RM č. 22/8/19: RM projednala zprávu 
komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
a schvaluje umístění uchazečů na dalších 
místech ve veřejné zakázce „Mateřská škola 
Školní, rekonstrukce objektu – 3. etapa 2019“ 

2. MAREŠ IVO s.r.o. se sídlem 28. října 124, 
753 01 Hranice I – Město, IČ 28573391 

3. STAVIMAL s.r.o. se sídlem Viničné Šumice 63, 
664 06 Viničné Šumice, IČ 26921677 

Usnesení RM č. 23/8/19: RM projednala zprávu 
komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek a odkládá schválení smlouvy o dílo 
s vítězným uchazečem STAL-PE stavební 
s.r.o. se sídlem Podolí 362, 664 03 Podolí, IČ 
05154006 za částku 5 041 238,74 Kč bez DPH 
z důvodu nekrytí akce rozpočtem města.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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Usnesení (úkol) RM č. 24/8/19: RM ukládá 
Majetkoprávnímu odboru požádat 
vítězného uchazeče o předložení referencí 
z  již realizovaných zakázek a prověřit je 
u odběratelů.

Usnesení RM č. 25/8/19: RM projednala zadání 
veřejné zakázky a schvaluje Zadávací 
dokumentaci na veřejnou zakázku 
na stavební práce zadávanou formou 
zjednodušeného podlimitního řízení 
„Realizace podporovaných bytů Žižkova II, 
Hustopeče“. 

Do podmínek doplnit předložení referencí.
Usnesení RM č. 26/8/19: RM projednala zadání 

veřejné zakázky a schvaluje toto složení 
komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku „ Realizace 
podporovaných bytů Žižkova II, Hustopeče“: 

členové komise: …, …, …, …
náhradníci: …, …, … 
Usnesení RM č. 27/8/19: RM projednala zadání 

veřejné zakázky a schvaluje oslovení těchto 
uchazečů k podání nabídky na veřejnou 
zakázku „ Realizace podporovaných bytů 
Žižkova II, Hustopeče“: 

1) STAVIMAL, s.r.o. se sídlem se sídlem Viničné 
Šumice 63, 664 06 Viničné Šumice, IČ 
26921677 

2) ESOX, spol. s r.o. se sídlem Libušina třída 23, 
623 00 Brno – Kohoutovice, IČ 00558010 

3) DIRS Brno s.r.o. se sídlem Jihlavská 731/38, 
642 00 Brno, IČ 262 55 618 

4) JB Stavební, s.r.o. se sídlem Pražákova č. ev. 397, 
619 00 Brno, IČ 25581708 

5) STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. se sídlem 
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČ 
26285363 

6) F&K&B, a.s. se sídlem Na Valtické 756/89, 
691 41 Břeclav 4, IČ 26 23 60 61 

7) Navláčil stavební fi rma, s.r.o. se sídlem 
Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ 25301144 

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

Usnesení RM č. 28/8/19: RM schválila zrušení 
veřejné zakázky Zpracování projektové 
dokumentace na „Stavební úpravy 
a modernizaci Společenského domu 
Hustopeče“.

Usnesení (úkol) RM č. 29/8/19: RM ukládá 
připravit novou zadávací dokumentaci na 
vyhlášení veřejné zakázky „Zpracování 
projektové dokumentace na „Stavební 
úpravy a modernizaci Společenského domu 
Hustopeče““ tak, aby hodnotícím kritériem 
nebyla jenom nejnižší cena.

Usnesení RM č. 30/8/19: RM schválila vyloučení 
nabídky Libora Kalužíka, bytem Školní 
17, 693 01 Hustopeče pro nesplnění 
požadovaných podmínek. 

Usnesení RM č. 31/8/19: RM schválila uzavření 
smlouvy o nájmu nebytových prostor 
v budově nově zrekonstruovaného kina 
s Alenou Wetterovou se sídlem L. Svobody 
1051/22, 693 01 Hustopeče, IČ 71943170 

Usnesení RM č. 32/8/19: RM schválila pořadí 
uchazečů na dalších místech: 

2. Ing. Martina Horáková, bytem Sv. Čecha 38, 
693 01 Hustopeče, IČ 02612810 

3. Marek Kortiš, Dagmar Matějková, bytem 
Kurdějov 158, IČ 74737133 

Usnesení RM č. 33/8/19: RM ukládá 
majetkoprávnímu odboru MěÚ Hustopeče 
a organizační složce Marketink a kultura 
města Hustopeče jednat s vybraným 
uchazečem o uzavření smlouvy o nájmu 
nebytových prostor a tuto předložit ke 
schválení radě města dne 05.03.2019. 

Usnesení RM č. 34/8/19: RM schválila 
smlouvu o zajištění dopingové kontroly 
při Hustopečském skákání Agrotec 
2019 s Antidopingovým výborem České 
republiky se sídlem Za Císařským mlýnem 
1063, 170 00 Praha 7, IČ 70101884. Smlouva je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 35/8/19: RM schválila uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene se společností E.ON 
Distribuce a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice na stavbu " Hustopeče, Gen.
Peřiny, rozšíření NN, Němec", která bude 
realizována na městském pozemku 
parc.č. 4542/410, 4542/316, 4542/228, 
4542/333 a 4542/319, k.ú. Hustopeče u Brna 
za jednorázovou úhradu 5.000Kč bez DPH.

Usnesení RM č. 36/8/19: RM schválila zrušení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby na Zpracování 
projektové dokumentace „ZŠ Nádražní 
Hustopeče – přístavba školní jídelny“, 
vypsané dne 07.02.2019

Usnesení RM č. 37/8/19: RM schválila nové zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
na Zpracování projektové dokumentace 
„ZŠ Nádražní Hustopeče – přístavba školní 
jídelny“

Usnesení RM č. 38/8/19: RM schválila oslovení 
těchto uchazečů na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby na Zpracování 
projektové dokumentace „ZŠ Nádražní 
Hustopeče – přístavba školní jídelny“:

1. Ing. Libor Schwarz, Uherčice 39, 691 62 Uherčice, 
IČ: 10563229 

2. Ing. Václav Cichra, Šakvická 405, 691 05 Zaječí, 
IČ: 41530047 

3. Jančálek s.r.o., U Tržiště 3166/2, 690 02 Břeclav, 
IČ: 26234149

Usnesení RM č. 39/8/19: RM schválila složení 
komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na služby na Zpracování projektové 
dokumentace „ZŠ Nádražní Hustopeče – 
přístavba školní jídelny“:

Členové: …, …, …, …
Náhradníci: …, …, …
Usnesení RM č. 40/8/19: RM vzala podmět 

na vědomí. Město má povinnost zajistit 
průjezdnost na místních komunikacích. 
Město počítá s  přípravou projektové 
dokumentace na nová parkoviště na ulici 
Svat. Čecha s  vybudováním do konce roku 
2020.

Usnesení RM č. 41/8/19: RM vzala na vědomí, věc 

byla řešena s dodavatelem stavby a 14.2. při 
osobním jednání s panem …

Usnesení RM č. 42/8/19: RM schválila osazení 
parkovacích ploch svislým dopravním 
značením: Parkoviště (IP 11a), Zákaz vjezdu 
autobusů a nákladních vozidel nad 1,8t 
v době od 17.00 do 08.00 hodin (B12 + E13) 
dle přílohy č. 2. Dále souhlasí s doplněním 
dopravního značení na místech, kde 
parkováním vozidel dochází k ohrožení 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
a tím k ohrožení životů a zdraví občanů. 
Osazení dopravního značení po jeho 
stanovení silničním správním úřadem, 
provedou Městské služby Hustopeče. 
Financování bude provedeno rozpočtem 
Města Hustopeče, položka komunikace. 

Usnesení RM č. 43/8/19: RM schválila Smlouvu 
o poskytnutí fi nanční podpory na 
poskytování sociálních služeb mezi Městem 
Hustopeče a Jihomoravským krajem – č. 
smlouvy JMK056598/19/OSV. Text smlouvy 
je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 44/8/19: RM schválila uzavření 
smlouvy o výpůjčce na 80 ks židlí pro konání 
akce Hustopečské dny ambulantní chirurgie 
ve dnech 26. - 27.4.2019 s MUDr. Petrem 
Jurákem, Pionýrská 1147/10, 693 01 Hustopeče. 

Usnesení RM č. 45/8/19: RM schválila ceník 
pronájmů v  kině s  účinností od 15.3.2019. 
Ceník je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 46/8/19: RM schválila PROVOZNÍ 
ŘÁD POSILOVNY Sportovního zařízení 
města Hustopeče s účinností od 1.3.2019. 
Text provozního řádu je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 47/8/19: RM schválila Návštěvní 
řád pro plavecký a koupací bazén 
Sportovního zařízení města Hustopeče 
s účinností od 1.3.2019. Text návštěvního 
řádu je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 48/8/19: RM vzala na vědomí 
návrh ceníku vstupného letního koupaliště 
pro rok 2019 a odkládá do příští RM.

Usnesení RM č. 49/8/19: RM vzala na vědomí 
ceník pro vnitřní bazény, posilovnu 
a saunu v areálu Sportovního zařízení města 
Hustopeče s účinností od 1.9.2019 a odkládá 
do příští RM.

Usnesení RM č. 50/8/19: RM schválila Dodatek 
č.1 ke smlouvě o nájmu bytu č. …, na adrese 
Svat. Čecha 174/1, Hustopeče, uzavřený mezi 
městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem 
…, kterým se současné nájemkyni prodlužuje 
nájem do 29. 02. 2020. Text dodatku je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 51/8/19: RM schválila vyhlášení 
záměru prodeje vozidla Multicar BVI 5835, 
zařazeného v majetku Městských služeb. 
Vozidlo Multicar bude před prodejem 
oceněno soudním znalcem. 

Usnesení RM č. 52/8/19: RM bere na vědomí 
informaci o čerpání a využití dotací 
z rozpočtu města příjemcem TJ Agrotec 
v letech 2017 a 2018. 

Usnesení RM č. 53/8/19: RM schválila provedení 
výmalby objektu Stará Pošta v průběhu roku 
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2019 fi rmou Rouzek Josef, Křepice 410, za 
cenu do 450.000 Kč vč. DPH. 

Usnesení RM č. 54/8/19: RM schválila provedení 
opravy parketové podlahy (vybroušení, 
oprava a přelakování) v zasedací síni 
radnice fi rmou Podlahy Knápek sro. Svárov 
544, Velké Bílovice, IČ 29250731, za cenu 
82.725 Kč bez DPH dle předložené cenové 
nabídky. Nabídka je přílohou.

Usnesení RM č. 55/8/19: RM schválila uzavření 
nájemní smlouvy se Základní školou 
Hustopeče, Komenského 163/2, okres 
Břeclav, příspěvková organizace, se sídlem: 
Komenského 163/2, 693 01 Hustopeče, IČO: 
49137077 na pronájem nebytových prostor 
na část objektu občanské vybavenosti 
Společenský dům, vč. inventáře, který je 
ve vlastnictví města Hustopeče. Objekt 
občanské vybavenosti se nachází na ulici 
Herbenova 423/4, 693 01 Hustopeče a je 
součástí pozemku parc. č. 279, vše zapsáno 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, 
na listu vlastnictví č. 10001, katastrální 
území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, 
v rozsahu 2 hodiny týdně vždy ve středu 
15:15 17:15 a v termínu 25.04., 26.04. 
a 27.04.2019, na dobu určitou, a to od 
06.03.2019 do 27.04.2019, a to za snížené 
nájemné ve výši 90 Kč vč. DPH za každou 
započatou hodinu, za účelem schůzek 
divadelního kroužku ZŠ Komenského 
Hustopeče. Záměr byl vyvěšen 28.01.-
13.02.2019. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 56/8/19: RM schválila zápůjčku 
prostor Společenského domu Herbenova 
4, Hustopeče pro Centrum volného času 
Hustopeče, p.o., na pořádání Dětského 
karnevalu dne 3.3.2019. 

Usnesení RM č. 57/8/19: RM schválila pořízení 
nového osobního vozidla 4x4 pro potřebu 
Městského úřadu Hustopeče (životní 
prostředí, krizové řízení). 

Usnesení RM č. 58/8/19: RM schválila prodej 
vozidla VAZ NIVA za nejvyšší cenu 
minimálně však za cenu dle znaleckého 
posudku. Současně RM schvaluje zadání 
zpracování ZP na ocenění prodávaného 
vozidla. 

Usnesení RM č. 59/8/19: RM ukládá v rámci 
příštího rozpočtového opatření vyčlenit 
v rozpočtu Městského úřadu částku 
400.000 Kč na pořízení nového vozidla 4x4. 

Usnesení RM č. 60/8/19: RM schválila převod 
účtování energií na objektu ZUŠ, Nádražní 
č.p. 194, Hustopeče ze stávajícího nájemce na 
Město Hustopeče ke dni 1.3.2019

Usnesení RM č. 61/8/19: RM schvaluje uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor se Základní uměleckou školou 
Hustopeče, kdy se předmět nájmu od 
1.3.2019 zužuje pouze na objekt č.p. 684 na 
ul. Komenského 4 na pozemku p.č. 1683

Usnesení (úkol) RM č. 62/8/19: RM ukládá vedení 
města jednat s ředitelem Základní umělecké 
školy Hustopeče o úpravě nájemného za 

pronajímaný objekt na ulic Komenského 
4 na výši, která bude pokrývat úhradu 
dlouhodobých nákladů města spojených 
s údržbou pronajímané nemovitosti.

Usnesení RM č. 63/8/19: RM schválila smlouvu 
o krátkodobém pronájmu objektu po ZUŠ 
Nádražní č. p. 194, Hustopeče, s  nájemcem 
Junák – český skaut, středisko Vranovice, z.s., 
U Koupaliště 113, Vranovice, IČ: 71196293 pro 
období od 1.3.2019 do 30.3.2019. 

Usnesení RM č. 64/8/19: RM schválila vyhlášení 
záměru na uzavření dlouhodobého 
pronájmu objektu po ZUŠ, Nádražní č.p. 194, 
Hustopeče na pozemku p.č. 1563/1 za účelem 
užívání objektu jako klubovny.

 
Usnesení RM č. 65/8/19: RM schválila 

vyřazení neopravitelného, zastaralého 
a nepotřebného majetku.

ORJ 230 Základní umělecká škola ve výši 35 344 Kč 
ORJ 255 Vnitřní správa ve výši 1 999 Kč 
Vyřazení proběhne odvozem na sběrný dvůr 

města, hudební nástroje nabídkou.
Usnesení RM č. 66/8/19: RM bere na vědomí 

výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 
přílohou zápisu. 

Usnesení (úkol) RM č. 67/8/19: RM ukládá 
vybudování zpevněné stezky na ulici 
Nádražní kolem garáží směrem na Šakvice 
až po vjezd do areálu Zemos. 

Usnesení (úkol) RM č. 68/8/19: RM ukládá 
Majetkoprávnímu odboru a Odboru 
územního plánování Městského úřadu 
Hustopeče zapracovat do studie 
S6 provedení zatrubnění vodoteče mezi 
Městskými službami a zahradami z  ulice 
Hradní a včetně následného vybudování 
spojovací (obslužné) cesty v tomto úseku.

Usnesení RM č. 69/8/19: RM schválila storno 
přefakturace za FC Hustopeče na vyúčtování 
plynu za objekt Šafaříkova 538/19, Hustopeče 
ve výši 31.070 Kč. 

Usnesení z 9. schůze Rady města Hustopeče 
konané 

dne 05.03.2019 v kanceláři starostky na MěÚ 
Hustopeče

Usnesení RM č. 2/9/19: RM schválila spolupráci 
se Zahradnickou fakultou Mendelovy 
univerzity na zpracování krajinářské 
koncepce Křížového vrchu v Hustopečích. 

Usnesení RM č. 3/9/19: RM schválila dohodu 
o ukončení smlouvy o centralizovaném 
zadávání s městem Pohořelice. 

Usnesení RM č. 4/9/19: RM schválila nákup energií 
pro následující roky na Českomoravské 
komoditní burze Kladno a pověřuje 
MPO výběrem dohodce pro danou burzu 
s následným uzavřením smlouvy. 

Usnesení RM č. 5/9/19: RM schválila uzavření 
kupní smlouvy na plynovodní přípojku na 
poliklinice v Hustopečích se společností 
GasNet, s.r.o. zastoupenou společností 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 
602 00 Brno, IČ: 27935311 

Usnesení RM č. 6/9/19: RM schválila uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. 9900098316_1/VB uzavřené 
dne 9.1.2019 se společností GasNet, s.r.o. 
zastoupenou společností GridServices, s.r.o., 
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, 
IČ: 27295567. 

Usnesení RM č. 7/9/19: RM schválila dohodu 
o ukončení smlouvy o zajištění provozu 
a údržby (o správě) plynovodní přípojky se 
společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 
499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311. 

Usnesení RM č. 8/9/19: RM pověřuje 
majetkoprávní odbor zřízením odkazu na 
webových stránkách města Hustopeče, 
že město Hustopeče v současné době 
nedisponuje žádnými pozemky vhodnými 
pro výstavbu RD. 

Usnesení RM č. 9/9/19: RM doporučuje ZM 
neschválení vyhlášení záměru prodeje části 
pozemku p.č. 4542/253 v k.ú. Hustopeče 
u Brna. 

Usnesení RM č. 10/9/19: RM schválila smlouvu 
o dílo na provedení výmalby v budově MěÚ 
Stará pošta za částku 462.123 Kč včetně 
DPH s Josefem Rouzkem, Křepice 410, 
691 67 Křepice, IČ: 13660241. Text smlouvy je 
přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 11/9/19: RM schválila smlouvu 
o dílo na opravu parketové podlahy v zasedací 
síni Městského úřadu v Hustopečích s fi rmou 
Podlahy Knápek s.r.o. se sídlem Svárov 544, 
691 02 Velké Bílovice, IČ 29250731 za 82.725 Kč 
bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 12/9/19: RM schválila pronájem 
restaurace na ulici Herbenova 4 Hustopeče 
na 23.3.2019 za částku 3.000 Kč společnosti 
HM Sped s.r.o., Starovice 117, 693 01 Starovice, 
IČ: 04191960. 

Usnesení RM č. 13/9/19: RM schválila krátkodobý 
pronájem pro umístění sídla provozovny 
na Společenském domě Herbenova 
paní Petře Pokorné, bytem Starovice 
358, IČ 03832848 a Vendule Svobodové, 
bytem Palackého 402/20, Hustopeče, 
IČ 07956762 do 2.4.2019 pro výrobu 
potravinářských výrobků za paušální cenu 
100 Kč/měsíc, a jednotnou cenu 1.000  Kč/
den vč. energií v případě využití prostor 
kuchyně. 

Usnesení RM č. 14/9/19: RM schválila vyhlášení 
záměru pronájmu a umístění sídla 
provozovny na Společenském domě 
Herbenova na dobu neurčitou s  1měsíční 
výpovědní lhůtou.

Usnesení RM č. 15/9/19: RM schválila smlouvu 
o dílo na provedení úprav výtahů v objektu 
Penzionu a pečovatelské služby Hustopeče 
s s ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. se sídlem 
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, IČ 
61507229 za částku 157.593 Kč bez DPH. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 16/9/19: RM schválila Dodatek 
č. 2 ke kupní smlouvě s DIVINA DESIGN 
s.r.o. se sídlem Bílého 21a, 602 00 Brno, IČ 
645 09 036 na dodávku a montáž vybavení 
interiéru Multifunkčního kulturního centra 



HUSTOPEČSKÉ LISTY    4 | 19STR 10

Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu. 
Usnesení RM č. 17/9/19: RM schválila smlouvu 

o nájmu nebytových prostor v budově nově 
zrekonstruovaného kina na kinokavárnu 
s Alenou Wetterovou se sídlem L. Svobody 
1051/22, 693 01 Hustopeče, IČ 71943170. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 18/9/19: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora E.On Distribuce 
a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice 
o vyjádření k PD na stavbu "Hustopeče, 
Nádražní, rozšíření NN, ESOX" a pověřuje 
starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení RM č. 19/9/19: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora E.ON Distribuce 
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 
IČ: 28085400 na stavbu č. 1030042530 
"Hustopeče, Vinařská, k.NN, Bydlení Břeclav", 
která se bude realizovat na pozemcích města 
parc.č. 1329/2 a 1261/2, k.ú. Hustopeče u Brna 
a pověřuje starostku podpisem situačního 
výkresu. 

Usnesení RM č. 20/9/19: RM schválila Smlouvu 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene s E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 
2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400 na 
stavbu č. 1030042530 "Hustopeče, Vinařská, 
k.NN, Bydlení Břeclav", která se bude 
realizovat na pozemcích města parc.č. 
1329/2 a 1261/2, k.ú. Hustopeče u Brna za 
jednorázovou úhradu 5.700,-Kč be z DPH. 

Usnesení RM č. 21/9/19: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora E.ON Distribuce 
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 
IČ: 28085400 na stavbu č. 1040014648 
"Hustopeče, Vinařská, obnova NN", která 
se bude realizovat na pozemcích města 
parc.č. 1243 a 1261/2, k.ú. Hustopeče u Brna 
a pověřuje starostku k podpisu situačního 
výkresu. 

Usnesení RM č. 22/9/19: RM schválila Smlouvu 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene s E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 
2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400 na 
stavbu č. 1040014648 "Hustopeče, Vinařská, 
obnova NN", která se bude realizovat na 
pozemcích města parc.č. 1243 a 1261/2, k.ú. 
Hustopeče u Brna, za jednorázovou úplatu 
8.000 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou 
zápisu.

Usnesení RM č. 23/9/19: RM odkládá schválení 
projektové dokumentace investora 
Panorama Králův Dvůr, Poličanská 1487, 
Praha 9 k navrhovaným parkovacím stáním 
na ulici Vinařská. RM požaduje předložit 
doplněnou PD o okolní objekty, napojení na 
komunikaci, podélné a příčné řezy. 

Usnesení RM č. 24/9/19: RM schválila 
projektovou dokumentaci na stavbu 
"Rezidence Kollárova – Hustopeče, parcela 
615/1, 618 a 619, k.ú. Hustopeče" investora 
STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA, s.r.o., 
Tomáškova 21, Brno, IČ: 02358140, a pověřuje 
starostku k podpisu situačního výkresu. 

Usnesení RM č. 25/9/19: RM schválila zrušení 
vyhlášené veřejné zakázky „Vybavení 

ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové 
pomůcky“ v souladu s ustanovením § 
127 odst. 1 zákona. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. 

Usnesení RM č. 26/9/19: RM bere na vědomí 
výpověď smlouvy o nájmu pozemku ze dne 
23.03.1998 na nájem části pozemků parc. č. 
4542/76 a parc. č. 4542/198 o výměře 85 m2, 
oba zapsané v k. ú. Hustopeče u Brna na LV 
10001. Nájemní vztah skončí dne 01.06.2019. 

Usnesení RM č. 27/9/19: RM doporučuje ZM 
ke schválení vyhlášení záměru prodeje 
pozemku města Hustopeče parc. č. 
1052 o výměře 19 m2 vedeného jako 
zastavěná plocha a nádvoří zapsaného 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na 
listu vlastnictví č. 10001, katastrální území 
Hustopeče u Brna, obec Hustopeče. Za cenu 
dokupu.

Usnesení RM č. 28/9/19: RM souhlasí 
s  parkováním zaměstnanců Nemocnice 
Hustopeče na zpevněné ploše za Poliklinikou 
Hustopeče s  podmínkou zajištění umístění 
informační cedule „Vyhrazeno pro personál 
nemocnice a nájemníky polikliniky“. 
Povolení je na dobu do dokončení výstavby 
objektu územního stanoviště Zdravotnické 
záchranné služby v  areálu Nemocnice, tj. 
max. do 30.6.2020. Zhotovení a umístění 
cedule zajistí nemocnice. 

Usnesení RM č. 29/9/19: RM schválila uzavření 
nájemní smlouvy se společností NET4GAS, 
s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Praha 
4 - Nusle, 140 21, IČO 27260364 na pronájem 
části pozemku města Hustopeče parc. č. 
3095/20 o výměře 75 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 dočasného 
zřízení staveniště a složení materiálu, na 
dobu určitou do 30.04.2019, s jednoměsíční 
výpovědní dobou, za částku 1 Kč/m2/den bez 
DPH. Text smlouvy je součástí zápisu. 

Usnesení RM č. 30/9/19: RM neschvaluje žádost 
…, Svat. Čecha …, Hustopeče na povolení 
vybudování parkovacího místa před 
domem. Před RD se nachází pouze sjezd, 
který nelze považovat za parkovací místo. Pro 
danou lokalitu se zpracovává PD na veřejná 
parkovací místa. 

Usnesení RM č. 31/9/19: RM schválila 
aktualizovaný seznam poddodavatelů 
na zakázku „Stavební úpravy a vybavení 
ZŠ Komenského, Hustopeče“, který bude 
přiložen k uzavřené Smlouvě o dílo ze dne 
20.6.2018 s fi rmou Hrušecká stavební spol. 
s r.o., IČ 25585142, se sídlem U Zbrojnice 588, 
691 56 Hrušky. 

Usnesení RM č. 32/9/19: RM vzala na vědomí 
návrh vzorové Smlouvy a právu provést 
stavbu a Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti s Fair - Net z.s., 
Janáčkova 1, 693 01 Hustopeče, IČ 27047989, 

doručené dne 4.3.2019. Se smlouvou bude 
Městem Hustopeče ještě pracováno. 

Usnesení RM č. 33/9/19: RM schválila smlouvu 
o dílo s Jaroslavem Hasíkem, se sídlem 
Vrbice 297, 691 09 Vrbice, IČ10563369 na akci 
„Boží muka – celková oprava“ (rejstříkové 
číslo ÚSKP 25702/7-1277, parc. č. 5359/1, k.ú. 
Hustopeče u Brna) za cenu 73.100 Kč bez 
DPH. 

Usnesení RM č. 34/9/19: RM doporučuje ZM ke 
schválení smlouvy o dofi nancování projektů 
FC Hustopeče na „Osvětlení tréninkové 
plochy“ a „Rekonstrukce automatické 
závlahy hlavní travnaté plochy“. 

Usnesení RM č. 35/9/19: RM doporučuje ZM ke 
schválení smlouvy o smlouvách budoucích 
darovacích na Osvětlení tréninkové plochy 
a Automatické závlahy hlavní travnaté 
plochy mezi Městem Hustopeče jako 
obdarovaným a FC Hustopeče jako dárcem. 
K darování majetku dojde do 3 měsíců po 
udržitelnosti zrealizovaných projektů. 

Usnesení (úkol) RM č. 36/9/19: RM ukládá 
Ekonomickému odboru MěÚ prověřit 
možnosti rozpočtu města na dofi nancování 
projektů FC Hustopeče na „Osvětlení 
tréninkové plochy“ a „Rekonstrukce 
automatické závlahy hlavní travnaté plochy“ 
v celkové výši 482.612 Kč.

Usnesení (úkol) RM č. 37/9/19: RM ukládá vedení 
FC Hustopeče předložit projekty „Osvětlení 
tréninkové plochy“ a „Rekonstrukce 
automatické závlahy hlavní travnaté plochy“ 
vedení města k seznámení s projektem.

Usnesení RM č. 38/9/19: RM schválila podporu 
a souhlas s pořádáním akce XV. Agrotec 
Petronas Syntium Rally 2019 ve dnech 13.6. 
- 15.6.2019. 

Usnesení RM č. 39/9/19: RM schválila souhlas 
s využitím místních komunikací při konání 
XV. AGROTEC PETRONAS SYNTIUM 
RALLY 2019 v době jejího konání od 13.6. do 
15.6.2019 do 22:00 hod., dle předloženého 
časového rozpisu, pro AGROTEC AUTOKLUB 
v AČR, Brněnská 74, Hustopeče, PSČ 693 01. 

Usnesení RM č. 40/9/19: RM schválila 
dohodu o propagaci a reklamě se spol. 
AGROTEC a.s., Brněnská 74, Hustopeče, 
IČ: 00544957 na akci XV. Agrotec Petronas 
Syntium Rally 2019 na plnění za cenu 
50.000,-Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení RM č. 41/9/19: RM schválila uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 
působnosti na úseku projednávání 
přestupků s obcí Pouzdřany, IČ 00283533, 
se sídlem Hlavní 99, 691 26 Pouzdřany. Text 
smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 42/9/19: RM bere na vědomí 
zpětvzetí žádosti spolku Girasole, sdružení 
pro pomoc a rozvoj z. s., se sídlem Mrštíkova 
122/1, 693 01 Hustopeče, IČ 26991560 týkající 
se uzavření smlouvy o nájmu prostor 
sloužících podnikání na pronájem 
části objektu občanské vybavenosti - 
poliklinika, který je součástí pozemku 
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parc. č. 1074/2 o výměře 407 m2 vedeného 
jako zastavěná plocha a nádvoří, na listu 
vlastnictví č. 10001, katastrální území 
Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, na 
adrese Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče, 
a to místností v 1. podzemním podlaží 
o celkové výměře 175,4 m2. 

Usnesení RM č. 43/9/19: RM schválila záměr 
pronájmu části objektu občanské 
vybavenosti – poliklinika, který je součástí 
pozemku parc. č. 1074/2 o výměře 
407 m2 vedeného jako zastavěná plocha 
a nádvoří zapsaného u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 
pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví 
č. 10001, katastrální území Hustopeče 
u Brna, obec Hustopeče, na adrese Hybešova 
1417/5, 693 01 Hustopeče, a to místností 
v 1. podzemním podlaží a ve 2. nadzemním 
podlaží. Záměr je vyhlášen za účelem 
poskytování zdravotní péče, příp. s ní 
souvisejících služeb. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční 
výpovědní dobou. Písemné nabídky 
doručujte vč. uvedení navrhované výše 
nájemného za m2, minimálně však 90 Kč/
m2/měsíc (s rozlišením bez DPH a vč. DPH). 
Text vyhlášení záměru je součástí zápisu. 

Usnesení RM č. 44/9/19: RM schválila zadání 
objednávky na přípravu zadávací 
dokumentace na veřejnou zakázku 
"Zpracování projektové dokumentace 
„Stavební úpravy a modernizace 
Společenského domu Hustopeče“ " 
s poradenskou fi rmou B&P Research s.r.o., 
třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno, IČ 
IČ: 60724269, DIČ: CZ60724269 za cenu 
10.000 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 45/9/19: RM neschvaluje návrh 
společnosti Energie Pro s.r.o. se sídlem Praha 
8 - Karlín, U Sluncové 666/12a, PSČ 180 00, IČ 
247 01 921 na vyrovnání pohledávek za sankce 

za údajně neodebrané komodity přechodem 
města Hustopeče a jeho příspěvkových 
organizací s odběrem elektrické energie 
a zemního plynu na společnost FREE for YOU 
s.r.o. 

Usnesení RM č. 46/9/19: RM schválila smlouvu 
o dílo s vítězným uchazečem STAL-
PE stavební s.r.o. se sídlem Podolí 362, 
664 03 Podolí, IČ 05154006 za částku 
5.041.238,74 Kč bez DPH. Na realizaci 
veřejné zakázky „Mateřská škola Školní, 
rekonstrukce objektu – 3. etapa 2019“.

Usnesení (úkol) RM č. 47/9/19: RM ukládá zajistit 
v  nejbližším rozpočtovém opatření dokrytí 
fi nancování veřejné zakázky „Mateřská škola 
Školní, rekonstrukce objektu – 3. etapa 2019“ 
na vysoutěženou cenu 5.041.238,74 Kč bez 
DPH.

Usnesení RM č. 48/9/19: RM schválila stanovení 
počtu pracovníků VPP zařazených 
v organizační složce Městské služby 
Hustopeče, celkem na 5 pracovníků, 
s účinností od 1.4.2019. S podmínkou 
fi nanční dotace na pracovní místa od Úřadu 
práce ČR.

Usnesení RM č. 49/9/19: RM schválila změnu 
organizační struktury pracovníků 
zařazených v organizační složce Městské 
služby Hustopeče, v  následující podobě: 
snižuje se počet pracovníků zařazených jako 
„Dělník na úklid a údržbu města“ v 2. platové 
třídě ze čtyř na tři, vzniká nově 1 tabulka 
„Dělník na úklid a údržbu města - silničář“ ve 
3. platové třídě. Celkový počet zaměstnanců 
se nemění.

Usnesení RM č. 50/9/19: RM schválila zřízení 
pracovního místa sociální pracovník OS 
Penzion a pečovatelská služba Hustopeče, 
platová třída 10, k 01. 05. 2019. 

Usnesení RM č. 51/9/19: RM schválila změnu 
ceníku pečovatelské služby Hustopeče dle 
předloženého ceníku s účinností od 01. 07. 

2019. 
Usnesení RM č. 52/9/19: RM pověřuje s ohledem 

na plánované ukončení jedné ze sociálních 
služeb - rozvoz obědů realizovaný 
organizační složkou Penzion a pečovatelská 
služba Hustopeče podpisem dodatků 
ke smlouvám o poskytování služeb 
v pečovatelské službě a dohod o ukončení 
těchto smluv vedoucího Sociálního 
odboru městského úřadu Hustopeče. Vzor 
dodatku ke smlouvám o poskytování služeb 
v pečovatelské službě a dohody o jejich 
ukončení je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 53/9/19: RM bere na vědomí zápis 
ze Školské rady ZŠ Komenského ze dne 27. 2. 
2019. Zápis je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 54/9/19: RM schválila vyřazení 
majetku ZŠ Komenského v hodnotě 
1 117 897,43 Kč. Majetek bude vyřazen 
likvidací. Za likvidaci majetku odpovídá 
ředitel školy. 

Usnesení RM č. 55/9/19: RM bere na vědomí 
výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 56/9/19: RM schválila ceník 
vstupného letního koupaliště pro rok 2019 

Usnesení RM č. 57/9/19: RM schválila ceník pro 
vnitřní bazény, posilovnu a saunu v areálu 
Sportovního zařízení města Hustopeče 
s účinností od 1.9.2019 

Usnesení RM č. 58/9/19: RM schválila navržené 1. 
rozpočtové opatření města Hustopeče 2019, 
kdy 

celkové příjmy jsou ve výši 211 370 tis. Kč 
celkové výdaje jsou ve výši 318 826 tis. Kč 
fi nancování je ve výši plus 107 456 tis. Kč 

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

Městského úřadu Hustopeče

HUSTOPEČE SE BAVÍ

Příchod jara s sebou přináší kromě sluníčka 
také období karnevalů. Centrum volného času 
Pavučina si pro děti v neděli 3. března připravi-
lo zábavné odpoledne s tematikou pralesa.

„Už ani nepočítáme, kolikátý ročník karne-

valu to je, prostě jedeme každý rok,“ sdělil nám 
nadšeně ředitel CVČ Pavučina Petr Fridrich, 
jenž se vžil do svého převleku domorodce 
nejen svou přezdívkou, ale také svým proje-
vem. 

  V  celém sále nebylo místa, kde by zrov-
na někdo netancoval, nehrál hry, nebo po 
sobě neházel konfetami. S  kostýmy si rodiče 
opravdu vyhráli, a tak se nám naskytl pohled 
na zvířátka všelijakého druhu, princezny 
z  různých panství, odvážné hasiče, tanečnici 
z Havaje, nebo exotickou Kleopatru. 

Ohromným lákadlem bývá na tomto 
karnevale bohatá tombola pro děti a letos 
tomu nebylo jinak.  „Každá cena v  tombole 
je velké překvapení, rádi dětem rozdáváme 
dárky a každý si tak něco odnese,“ dodal vese-
lý Fridrich. Spokojené úsměvy dětí vypovídaly 
o povedené akci a potvrzovaly, že pořadatelé 
jsou v této oblasti už opravdovými profíky. 

-slam-
Článek byl zveřejněn na webu města 4. 3. 2019

Pralesní písně roztančily společenský dům

V pralese poletovalo i plno balonků.Velkým lákadlem karnevalu byla bohatá tombola.
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Jarní probuzení, takovým podnázvem láka-
la Základní umělecká škola Hustopeče všech-
ny milovníky tance na koncert, který se konal 
16. března v  hustopečském společenském 
domě. Celé představení se totiž neslo v duchu 
příchozího jara a žáci z  pohybové přípravky 
a nižšího i vyššího stupně jej radostně přivolá-
vali svými pohyby. 

Jako první se na pódiu objevily děti z taneč-
ní pohybové přípravky se svým večerníčko-
vým číslem. Další na řadě byly ročníky nižšího 
stupně s  několika skupinovými pásmy, mezi 
nimiž se našlo i místečko pro ty, co se nebá-
li sólového vystoupení. „Choreografi í bylo 
celkem 17 a k tomu jedno velké taneční sólo, 
Máj neboli Květen,“ prozrazuje vedoucí taneč-
ního oddělení ZUŠ, Aneta Pavliňáková, která 
pomáhala s tvorbou a secvičením jednotlivých 
choreografi í. S některými čísly však přicházeli 
žáci sami jako se svou autorskou tvorbou. 

Příkladem mohly být například žákyně 
II. stupně, které se ve světle reflektorů mimo 
jiné ukázaly se svým tancem „ProMĚny“, jež 
prezentovaly už na Krajské přehlídce dětských 
skupin scénického tance v Otrokovicích 

u Zlína. „Nepostoupily jsme do celostátního 
kola, ale dostaly jsme od poroty jako jedny 
z mála ocenění za kultivovaný taneční projev, 
za což jsme taky rády,“ sdělila jedna z tanečnic. 

Některé by mohlo zmást, že se koncert 
konal v  jiném čase, než bývá zvykem. „Je to 
z důvodu toho, že odcházím na mateřskou 
dovolenou a jaro už je za rohem, tak jsme to 
spojili. Chtěla jsem, aby děti svou celoroční 
práci ukázaly i venku, rodičům a všem ostat-
ním,“ objasnila vedoucí. 

Divákům se tak naskytla příležitost vychut-

nat si tance menších i větších tanečníků, poma-
lé i divoké, a zároveň i pohled na nepřeberné 
množství propracovaných převleků, které 
všechna čísla dokonale dokreslovaly. Radost 
z výsledku  odvedené práce měla i samotná 
vedoucí. „Jsem strašně hrdá a pyšná na děti, 
že se jim to tak povedlo, všichni byli naprosto 
úžasní a těším se, až se zase vrátím zpátky,“ 
prohlásila nadšeně.

-slam-
Článek byl zveřejněn na webu města 29. 3. 2019.

Tancem přivolávaly děti jaro

Nápadité kostýmy dotvářely dojem z vystoupení.
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V  městské galerii v  domě U Synků byla 
v  neděli 3. března slavnostní vernisáží zahá-
jena výstava výtvarnice Libuše Obrdlíkové 
z  Bavor, nazvaná Cesty v  kruhu. Opakované 
vycházení a návraty do jednoho pevného bodu 
jsou pro autorku metaforou života.  

Narodila se roku 1946 v  Brně a na tamní 
Střední umělecko-průmyslové škole vystu-
dovala obor propagační grafi ka. Na cestách 

po světě poznala hodně příběhů a mnohé 
sama zažila, ve svých dílech je vypráví výtvar-
nou řečí. Zachytila dojmy z  irského hřbitova, 
indických ulic i hudebníky v  New Orleans. 
Účastnila se manželových projektů na  ochra-
nu  přírody v  rozvojových zemích, výraznou 
stopu v její  tvorbě zanechal tříletý pobyt 
v  Zambii. „Obraz Ulice v  Lusace zachycuje 
černé obyvatele Lusaky při jejich vášnivé 

šachové hře. Figurky byly udělané ze slonoviny 
a ebenu,“ přibližuje motiv jednoho z děl Obrd-
líková.

Hustopečská výstava má podtitul Obra-
zy, grafi ka, tapiserie.   V  osmdesátých letech 
se autorka věnovala technice netkaných 
tapiserií art protis. Tato technologie byla 
vyvinuta  Výzkumným ústavem vlnař-
ským  v  Brně  v  roce 1964 jako  českosloven-

U Synků můžete obrazně cestovat v kruhu

Městské muzeum a galerie Hustopeče 
uvedlo ve středu 13. 3. přednášku Pohansko 
u Břeclavi, Velkomoravské centrum na Dyji. 
Archeolog Petr Dresler, vedoucí archeologic-
kého výzkumu na Pohansku, přiblížil poznat-
ky získané za 60 let práce v této lokalitě. 

Rozsáhlé hradisko na Pohansku vzniklo 
v  druhé polovině 9. století v době rozmachu 
Velkomoravské říše. Nacházelo se v  prostoru 
lužních lesů nad soutokem řek Moravy a Dyje, 
jen dva a půl kilometru jižně od dnešní Břec-
lavi. Tvořily jej tři hlavní části, a to Centrální 
areál, Jižní předhradí a Severní předhradí. Za 
60 let výzkumné činnosti pracovníci Ústa-
vu archeologie a muzeologie Masarykovy 
univerzity v Brně prozkoumali a odkryli 
přibližně 14 hektarů plochy hradiska. To odpo-
vídá přibližně čtvrtině celkové předpokládané 
rozlohy Pohanska. A další téměř stejně velké 
území zmapovali nedestruktivními geofy-
zikálními metodami. „Pohansko je tak dnes 

jednou z  nejprozkoumanějších lokalit ve 
střední Evropě,“ dodal Petr Dresler. Nejstarší 
velkomoravské nálezy z  této oblasti lze dato-
vat do druhé  poloviny 9. století, ty nejmladší 
do počátků 10. století. 

Mezi nejdéle odkrytá naleziště patřil 
Velmožský dvorec s kamenným koste-
lem, rozsáhlým pohřebištěm a obytnými 

i užitkovými stavbami. Naopak až v  roce 
2008 se vědcům podařilo odkrýt druhý kostel 
typu rotundy v části hradiska nazývané Sever-
ní předhradí. Zmapovali také některé obytné 
dvory, zahloubené zemnice, kamennou stud-
nu či opevnění hradiska. Neméně významné 
jsou i nálezy keramiky, železných částí zbraní 
či rolnických nástrojů, ale také velkomorav-
ských šperků. Patří mezi ně typické náušnice 
s  řetízkovými závěsy, gombíky nebo přezky. 

„Jeden z velkomoravských gombíků dnes zdobí 
minci s  hodnotou 2 Kč,“ uvedl pro zajímavost 
Petr Dresler. 

Výzkum však není u konce. Hradisko na 
Pohansku je rozsáhlé, a jen pokračování 
v započaté práci může odhalit, jaká tajemství  
ještě skrývá. 

-hek-
Článek byl  zveřejněn na webu města 15.3. 2019.

Vedoucí archeologického výzkumu na Pohansku 
představil výsledky práce.
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Hradisko na Pohansku pořád zkoumají archeologové
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ský  patent. Bývala asistentka z  dílny na art 
protis v  brněnské Vlněně a současná kolegy-
ně Libuše Obrdlíkové ze sdružení  výtvarných 
umělců Mixtum compositum, Dagmar Socho-
rová, se kurátorsky podílela na velké výstavě 
k  padesátém výročí art protisu. „Na meziná-
rodní výstavě v Křížové chodbě brněnské Nové 
radnice před třemi lety bylo zastoupeno 
42 autorů,“ prozradila Sochorová. Poměrně 
jednoduchý technický postup byl využíván pro 
tvorbu monumentálních děl do interiérů 
veřejných budov. „Vzpomínám si na svůj začá-
tek. Udělala jsem velkého kohouta, trošičku 
voněl chagallovsky. Byl vystavený na prodej 
v Díle a šel okolo pro mě úplně neznámý archi-
tekt Jiří Brichta. A protože tehdy dělal Pipi gril 
na náměstí v Brně a chtěl tam něco dominant-
ního, dal tam mého kohouta. Pak jsme dlouhá 
léta spolupracovali, protože se mu líbil můj 
styl,“ vzpomněla Obrdlíková. V  normalizač-
ních letech i umělecká tvorba podléhala přís-

né regulaci. Výtvarníci předkládali návrhy art 
protisů komisi, ta je orazítkovala a výsledné 
realizace jim musely odpovídat minimálně 
z  osmdesáti procent. Dnes nepředstavitelné 
omezování tvůrčího rozletu brala tehdy Libu-
še Obrdlíková jako výzvu ke zdokonalení svých 
jemně barevných abstraktních kompozic. 

Později v  její tvorbě převládla ilustrace 

s využitím různých grafi ckých technik. „Říkala 
jsem tomu grafi ka, ale je to grafi cké ztvárně-
ní nějaké fantazie. Inspirovalo mě to, že jsem 
kdysi dělávala suchou jehlu, a aby to bylo víc 
barevné, zkoušela jsem víc kolorovat. Pak 
jsem ale zjistila, že mě daleko víc baví, když si 
už dopředu připravím plochu, do ní umístím 
téma, a nakonec si to doladím do jemných 
barev,“ přibližuje svou specifi ckou metodu 
autorka. 

V  současnosti se výtvarnice zabývá přede-
vším olejem a akrylem. Kromě vzpomínek na 
magická místa reflektuje i aktuální témata. 
K problému migrace odkazuje obraz Útěk, na 
kterém je žena s dítětem v náručí, zabaleným 
do vlajky Evropské unie. „Paní Libuška je pro 
mě velkým vzorem a oporou nejen v  umělec-
ké tvorbě,“ svěřila se účastnice vernisáže, paní 
Dana Zemánková z Mikulova. 

-kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 5. 3. 2019.

Společenský dům v Hustopečích přivítal 
v neděli 17. března netradiční hosty. Své diva-
delní představení Můžem i s mužem přijela 
zahrát hned čtveřice známých hereček, Kate-
řina Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka 
Sedláčková a Dáša Zázvůrková. 

Diváci, kteří se rozhodli zakoupit si lístek, se  
mohli těšit na inscenaci pojednávající o lásce, 
o tom, jak ženy vypadají statečně, a že jim nic 

nechybí, přesto však touží po partnerství. „My 
bychom chtěly hrát o mužské a ženské podsta-
tě, o jejich rovnováze, nikoliv o tom, že jsou 
ženské a mužské kruhy a každý si to nějak řeší 
po svém,“ nastínila hlouběji téma hry Jitka 
Sedláčková.

Jednalo se o autorské představení, což 
znamená, že na díle se podílely především 
samotné herečky. „Tohle představení je velká 
improvizace, jedná se o oslavu narozenin, 
nemá to žádný konkrétní příběh. Postavu jsme 
si každá vymýšlela sama a inspiraci jsme braly 
ze svých osobních životů a svého nejbližšího 
okolí,“ prozradila herečka Vanda Hybnerová.

Celá hra začala nenápadně a skoro až 
přehlédnutelně. Jedna z hereček se vmísila 
mezi diváky a začala je srdečně vítat na naro-
zeninové oslavě, čímž všechny zapojila do 
role. Nebála se ani upřímných komplimentů 
a vřelých objetí. Poté se děj na pódiu rozjel 
naplno.

Představení bylo možno zhlédnout nejen 
u nás. Herečky se v rámci své „moravské štace“ 
ukázaly také v Mikulově a v Břeclavi, kde pro 
velký úspěch hrály dokonce dvakrát. „Máme 
tranzit, v tom žijeme všechny dny, co jedeme. 
Jezdíme, hrajeme a furt se to opakuje, mezi-
tím ještě hrajeme v jiných divadlech,“ přiblíži-
la Jitka Sedláčková, jak vypadá jejich program. 
Ta mimo jiné ještě točí fi lm Špindl 2 a Vanda 
Hybnerová seriál Krejzovi.

Pokud jste představení nestihli nebo vám 
uniklo, nezoufejte. Můžete zkusit své štěstí 
a ulovit lístky na 25. května, kdy slavná čtveřice 
odehraje toto číslo v Brně. Pokud to nevyjde 
ani tam, nezbývá, než si udělat výlet do Prahy 
do Klubu Lávka, kde je inscenace odehrávána 
nejčastěji. 

-slam-
Článek byl zveřejněn na webu města 21. 3. 2019.

Osou autorského představení byla oslava narozenin.
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Herečky můžou s mužem i bez muže

Umělkyně byla na vernisáži své výstavy v dobré 
náladě.
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Centrum celoživotního vzdělávání Husto-
peče uspořádalo ve čtvrtek 7. 3. v  místní 
knihovně  poutavou přednášku sběratele 

historických tisků Písma svatého Vlastimila 
Brunclíka s  názvem Bible v  náboženských 
a politických souvislostech. 

Přednáška poskytla nejen plno hodnotných 
informací z historie vzniku českých biblických 
překladů, ale doplnila ji také možnost nahléd-
nutí do mnoha cenných historických exponátů 
z autorovy soukromé sbírky biblí. Posluchači si 
vyslechli řadu zajímavostí. Dozvěděli se napří-
klad, že jeden z našich  prvních národních, tj. 
českých překladů Knihy knih, Bible pražská 
z  roku 1488, vznikl z  původně latinské verze 
Písma svatého a byl až do roku 1 500 jediným 
tištěným překladem bible ve slovanském jazy-
ce. 

Neméně zajímavé bylo i přiblížení práce 
tiskařů, která vyžadovala vysoké nároky na 
jejich vzdělání i um. Podíleli se na typogra-
fi cké úpravě knih i  dřevořezech. Ty najdeme 
v Melantrichově i Severýnově bibli. Nechybělo 
ani poutavé povídání o Bibli kralické, kterou 
z  původních biblických jazyků hebrejšti-
ny, aramejštiny a řečtiny přeložili  teologové 
Jednoty bratské.

A proč právě bible? „Protože bible byla pro 
spoustu generací společenskou normou. Zjed-
nodušeně předkládala člověku to, co je dobré,“ 
komentoval svou zálibu Brunclík. 

-hek- 
Článek byl zveřejněn na webu města 8. 3. 2019.

Bible v místní knihovně

Vlastimil Brunclík přivezl ukázat svou sbírku biblí.
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Městská knihovna přivítala v  úterý 
12. března dalšího hosta literární kavárny. 
Tentokrát jím byla česká spisovatelka Lenka 
Chalupová z Přerova, která má na svém autor-
ském kontě už osm knížek. Ty návštěvníkům 
kavárny krátce představila, rozpovídala se 
o svém životě a cestě ke psaní a vydávání svých 
děl. 

Spisovatelka navštívila Hustopeče poprvé. 
„Po cestě jsem si uvědomila, že zde žije spiso-

vatelka Markéta Harasimová, která se mnou 
v  jednu dobu vydávala u stejného vydavatel-
ství, takže pro mě bylo příjemné zjištění, že 
jsem ve městě, kde ona žije, pracuje a tvoří,“ 
pochvalovala si autorka. 

Lenka Chalupová je vystudovaná novinářka, 
pracovala tak už v několika novinách, ale také 
v televizi. V současné době je už osmým rokem 
tiskovou mluvčí a vedoucí tiskového oddělení 
na přerovském magistrátu. Někomu by se 
mohlo zdát, že neustálý zápřah v  psaní se 
může jevit jako zatěžující činnost, spisovatelka 
to však vnímá jinak. „Pro mě je psaní posedlost. 
Když nemám rozepsané téma nebo knížku, 
jsem nešťastná,“ prozradila. 

První knihou, kterou napsala na mateř-

ské dovolené, se autorka mohla pyšnit už ve 
svých jednatřiceti letech. Všechna její díla se 
nesou v psychologickém duchu a žánrově jsou 

to romány a detektivky. Spisovatelka si libu-
je v  tajemnu a  překvapivých koncích. „Sama 
mám ráda, když čtu knihy, nebo se dívám 
na fi lmy s  překvapením a rozuzlením až na 
samotném závěru, “ vysvětlila paní Chalupová. 

Kromě tvoření vlastních knih ve volném 
čase ráda chodí na vycházky, výstavy a před-
nášky, jezdí na výlety, fotografuje, a také si 
s  radostí přečte díla jiných autorů, převážně 
však českých. „Mám ráda české knihy a vyhle-
dávám spíše naše autory, přiznám se, že cizí 
autory příliš nečtu, to samé pak platí i pro 
zahraniční fi lmy i muziku,  jsem takový patriot,“ 
uznává. 

„Myslím, že se umím dobře orientovat 
v rodinných vazbách a že mám cit pro překva-
pení, daří se mi dávat drobné indicie během 
příběhu a postupně gradovat,“ odpovídá spiso-
vatelka na otázku, čím může čtenáře zaujmout. 

V  současné době spisovatelka dopisuje 
knížku s  názvem Začátek, která se skládá 
ze  šesti dílčích příběhů psycholožky Vandy, 
většinou se odehrávají v  autorčině domov-
ském Přerově. 

-slam-
Článek byl zveřejněn na webu města 13. 3. 2019.

Spisovatelka Lenka Chalupová poprvé v Hustopečích

Přerovská spisovatelka besedovala se čtenáři 
v knihovně.
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Hustopečská knihovna zdaleka není pouze 
místem, kde se dají půjčit knihy. Díky široké-
mu spektru nabízených služeb se stala živým 
společenským centrem a před dvěma lety jí byl 
udělen titul Knihovna Jihomoravského kraje. 
Jednou z  aktivit, kterým se zde dlouhodobě 
věnují, je trénování paměti.  Uspořádali už 
řadu kurzů a minikurzů a během Národního 
týdne trénování paměti nemohli zůstat pasiv-
ní, 13. března se připojili se svou originální akcí 
Hrátky s pamětí.

  „Cvičení sestavujeme sami, celou tu dvou-
hodinovou lekci na míru, stejně jako kurzy 
trénování paměti. Děláme je už poněkoli-
káté, a tudíž nelze opakovat ta samá cviče-
ní, někteří lidé přijdou pokaždé,“ prozradila 
knihovnice Jitka Horáková. Trénování paměti 
obsahuje cvičení koncentrační, ale také úkoly 
na prohloubení slovní zásoby, trénink logic-
kého myšlení či matematických schopnos-
tí. Informaci si lépe zapamatujeme, když ji 
nějakým způsobem zatraktivníme. Mnemo-
techniky jsou založeny například na obrazech, 

místech nebo příbězích. Účastníci akce potvr-
dili, že se dají využít i v  praxi, například pro 
zapamatování nákupního seznamu. 

Duší trénování paměti je v  hustopečské 
knihovně knihovnice Jitka Horáková. Při 
přípravě lekcí dbá na to, aby byly zábavné 
a účastníci si je užili. „Oblíbené jsou společ-
né aktivity, při kterých si sedneme vzadu do 
kruhu. Při jednom z  takových  cvičení si musí 
člověk pamatovat, co si vezme na dovolenou, 
každý přidá jedno slovo a obejdeme třeba 
dvě tři kola. Výsledek je potom velice zajíma-
vý,“ popisuje průběh lekce Horáková. Na akci 
si letos hrály a smály se samé ženy. „Myslím si, 
že je to způsobeno tím, že muži jsou většinou 
pohodlní, jakmile přijdou do důchodu, nazu-
jí si papuče a nechají se ženou  obsluhovat. Je 
to velká škoda, protože člověk, když přijde 
do důchodu, doma zakrní, už po roce se mu 
omezí slovní zásoba,“ uvažuje nad genderovou 
nevyvážeností zúčastněných Horáková.  

Kdo zrovna neholduje trénování pamě-
ti, mohl si v  knihovně vybrat z  pestré nabíd-

ky dalších akcí. „Březen je měsícem čtenářů, 
proto máme vždycky připraveno spoustu akcí. 
Měli jsme tu výstavu biblí, výstavu děl paní 
Marie Grůzové, půvabných šitých hraček a také 
obrazů.   Připravujeme tradiční burzu, letos 
nebude v březnu, ale až v dubnu,“ zve Horáko-
vá.      

-kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 14. 3. 2019.

V prosinci uplyne 7o let od Číhošťského 
zázraku, při kterém se v tamějším kostele 
Nanebevzetí Panny Marie během kázání fará-
ře Josefa Toufara pohnul kříž na hlavním oltáři. 
Toufara poté zatkla komunistická StB a umuči-
la ho k smrti. Ikonický příběh je dodnes před-
mětem vyšetřování historiků i publicistů nejen 
pro samotný zázrak, který celou aféru odstar-
toval, ale především pro bestiální zacházení 
totalitního režimu s farářem Toufarem. 

Jedním z nejzapálenějších, kteří tomuto 
případu věnují velkou pozornost, je uznáva-
ný spisovatel a novinář Miloš Doležel. Ten 
své poznatky shrnul v několika publikacích 
a v neděli 17. března je přijel představit i do 
Hustopečí, kde si jeho přednášku nenechaly 
ujít desítky posluchačů.

„Moji prarodiče byli Toufarovými farní-
ky, takže pro mě to bylo zásadní téma už od 
dětství. Vyrůstal jsem v sedmdesátých letech 
za dob hlubokého komunismu, proto se o tom 
nesmělo mluvit a informace se k nám dostáva-
ly hodně zkreslené. Ale u nás doma se alespoň 
šeptem v takovém zvláštním napětí o Toufaro-
vi mluvilo. Vlastně celá Číhošť byla v té době 
v takové zvláštní náladě, lidé se báli cokoliv 
říct,“  popisuje své setkání s případem Josefa 
Toufara Miloš Doležel.

„Mě to téma potom provázelo celý život, 
a protože ofi ciálních informací jsem se nemohl 
dopátrat, alespoň jsem celkem podrobně sepi-
soval výpovědi pamětníků, kteří tehdy ještě žili 
a byli ochotní mi k tomu něco říct. A až vlastně 
po revoluci, když se otevřely archivy, jsem se 
mohl dostat k dalším informacím a postupně 
přicházel k tomu, jak bylo doopravdy s Jose-

fem Toufarem zacházeno,“ doplňuje Doležel.
Toufarův dramatický příběh se začal psát 

na třetí adventní neděli v roce 1949, kdy se 
během jeho kázání měl několikrát pohnout 
malý křížek na hlavním oltáři, což dosvědči-
lo 19 přítomných farníků. Protože Toufar byl 
už před touto událostí známý díky své velké 
popularitě mezi věřícími, začala se o něj téměř 
okamžitě zajímat i státní bezpečnost, která na 
místo několikrát přijela kostel ohledat. V noci 
28. ledna byl Toufar unesen ze své fary a odvle-
čen do věznice ve Valdicích, kde byl surově 
mučen. Po dvou měsících byl v kritickém stavu 
převezen do pražského státního sanatoria, kde 
vzápětí zemřel.

Josef Toufar je jen jedním z mnoha proná-
sledovaných a umučených totalitním režimem. 
Přesto právě jeho osud přitahuje pozornost 

veřejnosti už několik let. A není to jen kvůli 
tajemné příchuti zázraku, která celý příběh 
odstartovala.

„Podle mě se z jeho příběhu stal ikonický 
příběh toho, jak si totalitní zvůle vybere nevin-
ného člověka, unese ho z jeho domova, umučí 
ho k smrti a ještě z něho udělá zločince,“ dopl-
ňuje Doležel.

Co přesně se onoho osudného dne 
11. prosince 1949 v číhošťském kostele odehrá-
lo, se tak nedozvíme, o to více se historici 
i publicisté snaží dopátrat všech událostí, 
které následovaly. Pro poučení i výstrahu 
dalším generacím. 

-nov-
Článek byl zveřejněn na webu města 18. 3. 2019.

Na trénink do knihovny

Publicista Miloš Doležel vylíčil příběh Josefa Toufara

Dámy si procvičily mozkové závity.

Dramatický příběh si přišlo poslechnout několik desítek lidí.
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Rekordní mandloňové slavnosti
Mandloňové sady rozkvétají v Hustopečích 

každý rok v jiný termín. Letos se po letech trefi -
ly přesně na  den Slavností mandloní a vína, 
sobotu 23. března. Kvetoucí mandloně, skvělé 
počasí a bohatý program přilákaly do města 
davy lidí, kteří více než dvojnásobně převýšili 
počet obyvatel Hustopečí. Přijeli obdivovat 
atrakci, díky které jsou Hustopeče známé po 
celé republice. Mezi návštěvníky bylo hodně 
brněnských, ale nechyběli turisté ze všech 
koutů naší vlasti i ze zahraničí. 

Velmi úspěšnou novinkou letošního 
osmého ročníku Slavností bylo obohacení 
vycházkových tras vedoucích k mandloňovým 
sadům. Na výběr byly tři různě dlouhé varian-
ty. Pro nejdelší šestnáctikilometrovou vycház-
ku se rozhodla asi stovka účastníků. Průvodce 
jim dělal Petr Ovísek z Klubu českých turistů. 
Cestou povídal o krásách okolní přírody i histo-
rii. Jejich kroky vedly kolem Hustopečských 
rybníků, přes Kamenný vrch s  kvetoucími 
hlaváčky a konikleci, Přední kout posetý kober-
ci sněženek a Kurdějov s gotickým opevněným 
kostelem. 

Všechny tři trasy měly společný start 
u Městské sportovní haly a začáteční úsek 
se čtyřmi zastávkami. Zapálení nadšen-
ci z  místních spolků svá zastavení stylově 
vyzdobili a pro příchozí přichystali zábavné 
úkoly i různé pochutiny k  občerstvení. Hned 
na začátku cesty u ranče Valkýra se hledala 
jehla v  kupce sena. Děti se mohly povozit na 
koních nebo si prohlédnout různorodou zvíře-
nu farmy, kromě koní, koz a krav také klokany, 
lamy, oslíky nebo pávy. Na kopci přímo nad 
rančem se tyčí rozhledna v  mandloňovém 
sadu. Mnozí se nechali zlákat a vyrazili přímo 
k ní stezkou vinoucí se mezi zahradami a vini-
cemi. Většina rodin s  dětmi ale pokračovala 
po čtyřkilometrové trase nazvané Po stopách 
mandličky ke  stanovišti rybářského spolku 
u rybníka. Sluníčko svítilo na hladinu, ve které 
se odrážely topoly. Lovily se tu živé i neživé 
rybičky, na udici nebo i přímo do rukou a razít-
ka rozdával vodník. Na hladové čekaly chleby 
s rybí paštikou, pomazánkou nebo rybí klobá-
sy a uzená sekaná. Hodně čtyřnohých přícho-
zích se tu občerstvilo také, přímo v rybníku.

Po pár stech metrech přišli putující 

k dalšímu zastavení u ovčárny v  režii spolku 
Všehoschopných. Poznávaly se tu podle polí-
nek místní druhy stromů, opékaly se špekáč-
ky a zapíjely opravdu speciálním biopivem 
na podestýlce.

Rodiny s  většími dětmi od ovčárny pokra-
čovaly po střední osmikilometrové trase, která 
vedla přímo do kopce ke druhému mandloňo-
vému sadu. Na cestě je čekalo oblíbené hledá-
ní takzvaných kešek podle GPS souřadnic. Na 
čtyřech místech byly ukryté krabičky se speciál-
ními úkoly.

V údolí mezi oběma hustopečskými 
mandloňovými sady čekalo další zastavení. 
S  myslivci se střílelo ze vzduchovky, podával 
se guláš a kolorit dotvářela výstava krásných 
trofejí. 

Výstup na kopec absolvovali nejmladší 
účastníci v kočárcích, nosičkách nebo v náručí. 
Po zaslouženém svačinovém zastavení násle-
dovala už jen cílová rovinka. Kdo nasbíral 
potřebná razítka, mohl si vybrat zaslouženou 
odměnu, panáka mandlovice nebo kelímek 
pražených mandlí. Na výběr bylo i pexeso, 
omalovánky nebo nová pohádková knížka 
O mandličce a hrozínkovi. Pak už nezbývalo 
než vplout do vytoužené záplavy bělostných 
květů. Baldachýn vypučených stromů vyvo-

lával náladu májového času lásky a svatebně 
oděné mandloně se tak staly svědky nejed-
noho polibku, možná se tu odehrálo i nějaké 
první osudové setkání.

Kvetoucí sad je už po desetiletí oblíbeným 
tématem a kulisou profesionálních i amatér-
ských fotografů. Pro některé to byl hlavní 
důvod návštěvy. Místní fotoklub přímo mezi 
stromy vystavil práce svých členů.

Kdo nasytil svůj mobil čarokrásnými detai-
ly a nezbytnými selfíčky, usedl na mez a užíval 
kvetoucí sad všemi smysly. Vůně mandlo-
ňových kvítků i bzučící včely sající nektar 
inspirovaly k  pikniku. Sluníčko v  naprostém 
bezvětří ukazovalo svou sílu, louka nad sadem 
byla poseta skupinkami odpočívajících, děti 
unavené cestou pospávaly.

Úplně poprvé v  osmileté historii Slavnosti 
mandloní a vína se skloubilo dvacetistupňové 
slunečné počasí s  nádherně rozkvetlými stro-
my, které lákaly k  procházce. Do Hustopečí 
tak dorazily davy lidí a i přes obrovské posílení 
integrovaného dopravního systému v  Šakvi-
cích i Hustopečích a navýšení parkovacích míst 
o více než osm stovek čelil provoz v  nejfrek-
ventovanějších hodinách komplikacím. Velké 
poděkování patří fi rmám Agrotec, Norma 
Group a Westfalia, které svoje plochy k parková-
ní zapůjčily, a samozřejmě také místním obča-
nům a turistům za pochopení a ohleduplnost.

Dole v  centru města bylo celý den velmi 
živo. Nabitý program na podiu zahájilo hned 
po ránu téměř profesionální vystoupení žáků 
hudebního oddělení místní Základní umělec-
ké školy, následovalo pásmo o jarních pracích 
na zahradě v  podání dětí z  mateřské školy 
Pastelka, děti ze školky U Rybiček potěšily 
diváky číslem plným jarních barev a svižných 
rytmů. Zazpíval a zatančil i místní folklorní 
soubor Krajcárek. 

U ovčárny se poznávaly druhy stromů.

U rybníka děti lovily rybičky.

Krásné počásí přilákalo do mandloňových sadů tisíce obdivovatelů.
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Mezitím už v  zasedací místnosti radnice 
panovala soustředěná atmosféra. Hodnotily 
se tu dobroty přihlášené do soutěže O nejlep-
ší mandlový dezert. Role předsedy odborné 
poroty se ujal cukrářský mistr Martin Berá-
nek, který chválil, kritizoval i radil, jak dezerty 
vylepšit.

„Mně se to líbilo, hlavně věkový průměr. 
Přihlásily se mladé holky i starší paní,“ vyjádřil 
svou spokojenost Beránek. První místo urči-
la porota jednomyslně a bez váhání, jenom 
trochu pochybovala o tom, zda se jedná 
o skutečně amatérský výtvor. Vítězka Eva Šilin-
grová z  Brna vysvětlovala: „Opravdu nejsem 
profík, povoláním jsem učitelka, ale plánuji 
si odborné vzdělání doplnit.“ Náročný recept 
z odpalovaného těsta dlouho pilovala a teď prý 
nechce mandle hodně dlouho vidět. Šéfa poro-
ty zaujalo i chuťové snoubení malin a čokolá-
dy v  dezertu paní Olgy Škňouřilové, která si 
odnesla první místo v hodnocení svých kolegů, 
ostatních účastníků soutěže.

Zatímco klání o nejlepší dezert se zúčastni-
lo 16 dam, do soutěže o nejrychlejšího jedlíka 
se přihlásilo osm pánů. Pod dohledem komisa-
ře Pavla Pichlera, za mohutného povzbuzo-
vání a potlesku fanoušků, se co nejrychleji 
snažili sníst deset koláčů s  mandlemi. Suve-
rénně zvítězil dvacetiletý student brněnské 
Právnické fakulty Jan Wünsch a získal tak titul 

Mandlík roku. Soutěží v  pojídání pokrmů na 
čas se účastní už asi rok a před nedávnem na 
Slavnostech uzeného porazil loňského Mand-
líka, ostříleného šampiona Jardu Němce, který 
letos do Hustopečí nemohl přijet. „V  týdnu, 
když nejsem na soutěžích, tak většinou jím 
spousty zeleniny a nekalorické věci,“ prozradil 
recept na svou štíhlou linii Wünsch.

Návštěvníci Slavností s  jídlem spěchat 
nemuseli, mohli si v  klidu vychutnávat lahůd-
ky z  gastrozóny, kde své speciality nabízely 
tři místní a dvě brněnské restaurace, mandle 
v  nich nesměly chybět. Ochutnat jste mohli 
třeba králičí rillet s mandlovou šalotkou, kach-
ní prso s  mandlovou náplní nebo ragú z  divo-
čáka s mandlemi.

Součástí programu na náměstí byly stejně 
jako loni kuchařské show Petra Erina Kováče.

„Letos jsem se vrhnul úplně do té nejvrchol-
nější Asie a přivezl jsem chřestýše, máme tady 
z něho ragú s mandlovým mlékem,“ prozradil 
Kováč. Polední show za doprovodu cimbálové 
muziky Vojara byla určena dětem. Společnými 
silami uvařili asijskou polévku tom yum, jejíž 
hlavní surovinou byla velká kreveta.

Vysoké teploty lákaly k pikniku na trávníku 
pod věží kostela.  V  jeho suterénu připravila 
Hustopečská chasa dílničky pro děti. Mohly 
si odnést vlastnoručně vyrobenou rozkvet-
lou mandloň, ptáčka nebo panenku v  kroji. 
A dívky se takovou panenkou mohly samy stát. 
Šikovné ruce zkušených stárek jim ochotně 
pomohly do kroje. Rodiče se mezitím v  klidu 
a příjemném chládku občerstvovali, dávali si 
kávu nebo něco malého k zakousnutí.

Na náměstí vyhrávala skvělá swingová 
kapela Eager swingers, popíjela se mandlo-
vá káva, mandlové pivo a hlavně mandlovice. 
V  půl čtvrté odpoledne se náměstí zaplnilo, 
protože se chystal avizovaný pokus o vytvoře-
ní rekordu v  největším přípitku mandlovicí. 
Mezi přítomné bylo rozdáno přesně 1132 paná-

ků, stejně jako je mandloní v místních sadech, 
a na jasný pokyn místostarosty Bořivoje 
Švásty: „Včil!“ si všichni naráz připili. Luboš 
Rafaj z agentury Dobrý den, která české rekor-
dy dozoruje, dohlížel na regulérnost celé akce. 
Vytvoření rekordu potvrdil, Hustopečským 
poblahopřál a slíbil, že jeden panák na památ-
ku vystaví v  pelhřimovském Muzeu rekordů 
a kuriozit.

V  Hustopečích se ale nepila jen mandlovi-
ce. Během dne sice na mnoha místech dochá-
zelo pivo, ale místní zásoby vína jsou naštěstí 
spolehlivé. Přímo na náměstí nebo ve Stálé 
vinařské expozici se ochutnávalo Hustopeč-
ské městské víno. Už od rána patřilo vínu také 
nádvoří renesančního domu U Synků, kde se 
představili vinaři místní i z  okolí a vyhrávala 
harmonikářka nebo cimbálová muzika. Své 
sklepy otevřelo třináct vinařů a kromě vína 
nabízeli mnohdy i něco k zakousnutí a dopro-
vodný program. Možná tak kromě rekordního 
hromadného přípitku vznikl v  den Slavností 
i nějaký osobní vinný rekord.

Ofi ciální program na náměstí zakončil 
koncert Tomáše Kočka a jeho orchestru. Písně 
čerpající z  fokloru i dávných mýtů dokonale 
ladily s atmosférou jarní oslavy. 

„Fajně vám to vyšlo! Nevím, jak to máte 
s  pohanskými bohy, ale dvacet dva stupňů to 
je nádhera, jaro jako když luskne,“ vyzdvihl 
Kočko hlavní zásluhu na úspěchu letošních 
slavností. Nezbývá než poděkovat všem za 
skvělou atmosféru, šíření dobré nálady a také 
špetku trpělivosti a doufat, že podobně skvělé 
počasí doprovodí Slavnosti mandloní a vína 
i příští rok. 

-kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 28. 2. 2019.

Všichni naráz si připili na zdraví své i mandloní.

Tomáš Kočko s orchestrem zakončili program.

Rozdalo se 1132 panáku mandlovice.

Mandlíkem roku se stal Jan Wünsch.
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Poslední březnový víkend se budova kina 
po téměř rok a půl trvající rekonstrukci slav-
nostně otevřela veřejnosti. V  pátek 29. břez-
na odpoledne byla za účasti zástupců vedení 
města, škol, spolků a významných osobností 
symbolicky přestřižena páska nového víceúče-
lového kulturního centra.  Tohoto aktu se ujali 
místostarosta města Bořivoj Švásta, generální 
projektant Ivo Stolek a Josef Anovčín, ředitel 
hodonínské stavební fi rmy Plus, která s přispě-
ním mnoha subdodavatelů projekt realizovala. 

Bořivoj Švásta poděkoval všem zainte-
resovaným včetně minulého zastupitelstva, 
které zásadním rozhodnutím uvolnit fi nance 
umožnilo nápad na proměnu kina realizo-
vat. „Úplně první zpracování ideové studie 
datujeme rokem 2006, pak to dlouho mlče-
lo, k  myšlence jsme se vrátili v  roce 2015, kdy 
jsme nechali zpracovat studii,“ vrátil se se 
k počátkům projektu místostarosta. Autorem 
architektonické studie je Jan Stolek, interiéry 
navrhla Magda Stolková. Přestože to v někte-
rých fázích rekonstrukce vypadalo, že tu nezů-
stane kámen na kameni, pamětníci poznají, 
že základní rozvržení prostoru se nezměnilo. 
Vyžadovaly to konstrukční a statické danosti 
budovy, některé prvky však původní formy 
zachovávají záměrně, například zvlnění 
bočních stěn hlavního sálu nebo kruhová 
okýnka v jeho dveřích. „Chtěli jsme, aby pevné 
součásti interiéru byly neutrální, nadčasové, 
aby nějakou dobu vydržely. Velký důraz jsme 
kladli i na prosvětlení prostoru,“ uvedla Stolko-
vá. Jednoduché barevné řešení je laděno v bílé 
a odstínech šedé s akcenty oranžové a žluté, na 
čalounění sedaček v sále, tapetách nebo oblo-
žení toalet. 

Rekonstrukce stála zhruba 50 milionů, 
stavba samotná 38 milionů, technologie kina 
a divadla asi 5,5 milionu, interiéry si vyžádaly 
necelé 4 miliony, dozory a koncové prvky půl 
milionu, projekční náklady byly necelé 2 milio-
ny. Většina peněz šla z rozpočtu města, půlmi-
lionovou dotací na digitalizaci kina přispěl 
pouze Státní fond kinematografi e. 

Hladké bílé fasádě dominuje nápis „Kino.“ 
Přestože prostor bude mít mnohem širší 
využití, vedení města se rozhodlo pro toto 
jednoduché označení, které odráží minulý 
odkaz budovy. „Budova sloužila dřív jako kino, 
kompletní rekonstrukce ji proměnila ve víceú-

čelové kulturní centrum, i nadále se tady bude 
promítat, navíc prostřednictvím nebo pomocí 
těch nejlepších technologií, ale současně bude 
sloužit jako divadelní sál, kde je odpovídají-
cí zázemí jak pro vystupující, tak i komfortní 
prostředí pro návštěvníky,“ uvedla vedoucí 
Marketingu a kultury města Hustopeče Jana 
Hrádková. Do nové budovy se stěhuje i Turis-
tické informační centrum a kanceláře organi-
zační složky Marketing a kultura.  

Prostory si mohou pronajmout i spolky, 
organizace a fi rmy. Do přízemí i do přednáš-
kového sálu v  prvním patře s  kapacitou zhru-
ba sto lidí je možné se dostat bezbariérově. 
Kromě vozíčkářů to ocení i maminky s  kočár-
ky. Atraktivní prostory v centru města oživuje 
i nová kavárna s  širokou nabídkou slaných 
i sladkých delikates včetně lákavých raw vari-
ant. Otevřeno bude mít denně od desíti do 
šesti, a vždy minimálně hodinu po skončení 
představení.  

Digitalizace umožňuje do programu kina 
zařazovat i premiérové fi lmy, zatímco dříve 
se do Hustopečí dostávaly s mnohaměsíčním 
zpožděním. V  pátek 29. března se promítal 
nový animovaný fi lm Captain Marvel z kultov-
ní dobrodružné řady. Sobotní odpoledne 
nabídlo ve dvou časech úspěšný český snímek 
Ženy v  běhu. „Chtěli bychom promítat až 

šestkrát v týdnu, artovým fi lmům bude patřit 
každé druhé úterý, pro seniory bude vyhraze-
ný prostor ve středu brzo odpoledne, dětská 
představení jsou zatím naplánovaná na 
víkend, ale určitě zařadíme nějaká i v  týdnu,“ 
přiblížila produkční Martina Ondrová.

Hlavní sál nového kulturního centra však 
nebude sloužit jen na promítání fi lmů, ale 
také jako sál divadelní. V  rámci otvíracího 
víkendu zažilo v  neděli večer svou premiéru 
i divadelní jeviště a s ním i nová hra místních 
ochotníků Ukradené demižóny. 

„Je to světová premiéra, to ještě nikdy nikdo 
nehrál! Hustopečská spisovatelka Markéta 
Harasimová nám napsala příběh dvou vina-
řů, kteří se neustále mezi sebou nějak perou, 
a díky lásce jejich potomků se to nakonec dá 
dohromady, takže nakonec to všechno dobře 
dopadne,“ přiblížil montekovsko-kapuletov-
ský příběh režisér Jiří Merlíček. Hra si bere na 
paškál odvěké téma sousedského nepřátelství, 
které často vzniká na základě malicherné příči-
ny. Publikum tvořili především místní a karika-
tury důvěrně známých scén je pobavily. Hlášky 
neznalých vínachtivých návštěvníků  sklepů, 
závistivý boj vinařů o zákazníky, sklepní 
tlachání i vznešená mluva vinných degustací 
vyvolávaly u diváků ve vyprodaném hledi-
šti salvy smíchu. Divadelníci ze spolku Foor 
měli na nazkoušení zbrusu nové hry stejně 
málo času jako řemeslníci na doladění detai-
lů interiéru. Diváci však byli velkorysí, repríza 
představení je plánována na 5. května. Ještě 
v dubnu se v Kině představí i hostující divadel-
ní představení Frankie a Johny s Terezou Kost-
kovou a Alešem Hámou. 

Podrobný program kina je na interneto-
vých stránkách www.kinohustopece.cz, kde 

si můžete i on-line zakoupit vstupenky.

Kino je opět otevřené a láká nejen na fi lmy

Premiéru mělo i divadelní jeviště.

Děj hry Ukradené demižóny se odehrává v Hustopečích.

Přestřižení staré fi lmové pásky otevřelo nové Kino. Slavnosti se účastnily  významné osobnosti.
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
duben 2019

AKCE M STA Marketing a kultura, www.hustopece.cz
Dukelské nám. 15, tel.: 519 441 008, kultura@hustopece.cz

KINO, Dukelské nám. 15, tel.: 519 441 088
www.kinohustopece.cz,  kino@hustopece.cz

so 6. 4. 14.00 O hustopečskou pečeť. Soutěžní přehlídka vín. 
Vystoupí Starobřeclavská cimbálová muzika. 
V ceně vstupného 200 Kč katalog, sklenička a 
neomezená ochutnávka. Amande Hotel.

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

pá  26. 4. 19.30 Frankie a Johny. Divadelní představení s Terezou 
Kostkovou a Alešem Hámou. Vstupné 380 Kč. 
Předprodej v TIC Hustopeče a síti Ticketstream.

ne  28. 4. 15.00 O pejskovi a kočičce. Divadelní pohádka pro děti, 
účinkuje Hravé divadlo Brno. Vstupné 60 Kč.

Předprodej vstupenek v TIC Hustopeče
nebo na www.kinohustopece.cz

ne  31.3.–21.4.   Výstava výtvarných prací žáků hustopečských 
škol. Prezentace prací žáků Gymnázia 
T. G. Masaryka Hustopeče, Základní umělecké 
školy Hustopeče a CVČ Pavučina Hustopeče
Vernisáž: 31. března v 16 hodin v galerii 
domu U Synků.

st  10.4. 16.00 100 let gymnázia v Hustopečích. Přednáška 
prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. Přednáškový sál 
muzea. 

st 28.4.–19. 5.  Plastiky a kresby. Výstava akad. sochaře Františka 
Navrátila. Vernisáž: 28. dubna v 16.00 v galerii 
domu U Synků.  

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

ne 7.4. 15.00 Ukliďme česko – ukliďme svět 2019. Sraz před 
radnicí na náměstí. S sebou dobrou náladu, 
pracovní rukavice a pevnou obuv. Po akci si 
opečeme špekáčky!

ne 21.4. 15.00 Jarnění s oslavou země. Užijme si Velikonoční 
neděli, pletení pomlázek, dílničky o přírodě 
i v přírodě. M-klub.

út 30.4. 17.00 Rej čarodějnic. Hry, soutěže, zábava, tajemno, 
oheň… Opékání buřtů a špekáčků - vemte si 
s sebou. M-klub Hustopeče.

Bohemian 
Rhapsody

Trabantem tam
a zase zpátky

Ženy v b hu ertí brko LOVEní

Zrodila se hv zda

Aktuální program na www.kinohustopece.cz
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Centrum výživového poradenství  
Cambridge Weight Plan

Alexandra Jeřelová
Bratislavská 26, Hustopeče 
+420 606 145 229 
www.cambridgeweightplan.cz

Pro všechny zákazníky
od 1. 4. do 30. 4. 2019

AKCE Huben 
3+1 týden ZDARMA
v hodnotě 1 575 Kč

NOVÉ BYTY VE 
VAŠEM MĚSTĚ 

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

Žádné provize, žádné poplatky!

Petr Cicvárek 
Solid real, s.r.o.

739 444 139

petr.cicvarek@solidreal.cz

www.solidreal.cz
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy občanské: 8. 4. / 23. 4.
Papír, plast, nápojové kartony: 2. 4.
Bioodpad: 1. 4. / 15. 4. / 29. 4.
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

po  22.4.   10.00 Marian Lokaj, Povídání o čaji. Sborový dům AC, 
Kollárova 7.

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

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

pá  12.–18. 4.   Týdenní pobyt v Piešťanech v hotelu Harmonia.
pá  26.4.   Zájezd na Floru Olomouc. Odjezd od Kamenné 

krásy v 6.45 hod, z AN v 7 hod. 

čt 11.4. 17.00 Zasedání zastupitelstva města.
V zasedací místnosti na radnici (vstup z náměstí).

po – pá  6.00 – 8.00  ranní plavání
po – pá 14.00 – 20.00 dle aktuálního rozpisu
so – ne 14.00 – 19.00

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

st  10.4. 15.00 Historie malovaného ornamentu na Slovácku. 
Přednáška V. Šáchy. Jídelna Penzionu.

so  27.4. 8.00 Poznávací zájezd Jaderná elektrárna Dukovany, 
Náměšť nad Oslavou.

ne  7.–12.4. 8.00 Pobyt s výlety po tatranské přírodě. Vysoké 
Tatry, hotel Nezabudka.

HÁZENÁ
ne  28.4.  11.00  Legata Hustopeče – SHC Maloměřice
FOTBAL
so  6.4.  13.00 FC Hustopeče – IE Znojmo (ml. a st. přípravka)
  15.00 FC Hustopeče  - ČAFC Brno (ml. a st. přípravka)
ne  7.4.  9.00 FC Hustopeče  - V. Pavlovice (starší žáci)
  10.45 FC Hustopeče – V. Pavlovice (ml. žáci)
  13:00 FC Hustopeče – Kahan (dorost)
  15:30 FC Hustopeče – Tvrdonice (muži A)
ne  13.4. 13.00  FC Hustopeče – Mor. Krumlov(ml. a st. přípravka)
  15:00  FC Hustopeče – Zbrojovka Brno (ml. a st. přípravka)
ne  21. 4.  9:00  FC Hustopeče  - RAFK/Modřice (starší žáci)
  10:45  FC Hustopeče - RAFK/Modřice (ml. žáci)
  13:45 FC Hustopeče – Pohořelice (dorost)
ne  28.4. 9:30  Žijeme hrou. Turnaj mini, mladší i starší přípravka.

so 27.4.  16.00 Čarodějnická pohádka. 
Divadelní soubor ŠIKULKY při ZŠ Hustopeče.

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

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

čt  4.4. 10.00  Výtvarná výchova – kočička
čt  11.4. 10.00 Cvičení s Cipískem 
čt  18.4.  10.00 Výtvarná výchova – slepička

st  3.–26. 4.   Burza knih.
st  3.4.–29. 4.   Chráněná příroda Brna. Putovní výstava.
čt  4.4. 17.00 Chráněná příroda Brna. 

Přednáška RNDr. Miroslava Sedláčka. 
čt  11.4.   9.30  Život a dílo Michelangela Buonarrotiho. 

Přednáška. Univerzita třetího věku. 
čt  25.4.   Knihovna uzavřena z důvodu školení.

Aneta Vytrhlíková
nar. 24.12.2017

Julie Rozínková
nar. 27.04.2018

Viktorie Fialová
 nar. 26.09.2018

Patrik Krumpholc
 nar. 02.11.2018

Lucie Machovcová
nar. 06.01.2018

Emily Linhartová
 nar. 27.08.2018

Šimon Létal
 nar. 21.10.2018

Dominik Šlor 
nar. 19.11.2018

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
ZE DNE 16. 3. 2019

Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností
Foto: Strohová Pavla
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ský  patent. Bývala asistentka z  dílny na art 
protis v  brněnské Vlněně a současná kolegy-
ně Libuše Obrdlíkové ze sdružení  výtvarných 
umělců Mixtum compositum, Dagmar Socho-
rová, se kurátorsky podílela na velké výstavě 
k  padesátém výročí art protisu. „Na meziná-
rodní výstavě v Křížové chodbě brněnské Nové 
radnice před třemi lety bylo zastoupeno 
42 autorů,“ prozradila Sochorová. Poměrně 
jednoduchý technický postup byl využíván pro 
tvorbu monumentálních děl do interiérů 
veřejných budov. „Vzpomínám si na svůj začá-
tek. Udělala jsem velkého kohouta, trošičku 
voněl chagallovsky. Byl vystavený na prodej 
v Díle a šel okolo pro mě úplně neznámý archi-
tekt Jiří Brichta. A protože tehdy dělal Pipi gril 
na náměstí v Brně a chtěl tam něco dominant-
ního, dal tam mého kohouta. Pak jsme dlouhá 
léta spolupracovali, protože se mu líbil můj 
styl,“ vzpomněla Obrdlíková. V  normalizač-
ních letech i umělecká tvorba podléhala přís-

né regulaci. Výtvarníci předkládali návrhy art 
protisů komisi, ta je orazítkovala a výsledné 
realizace jim musely odpovídat minimálně 
z  osmdesáti procent. Dnes nepředstavitelné 
omezování tvůrčího rozletu brala tehdy Libu-
še Obrdlíková jako výzvu ke zdokonalení svých 
jemně barevných abstraktních kompozic. 

Později v  její tvorbě převládla ilustrace 

s využitím různých grafi ckých technik. „Říkala 
jsem tomu grafi ka, ale je to grafi cké ztvárně-
ní nějaké fantazie. Inspirovalo mě to, že jsem 
kdysi dělávala suchou jehlu, a aby to bylo víc 
barevné, zkoušela jsem víc kolorovat. Pak 
jsem ale zjistila, že mě daleko víc baví, když si 
už dopředu připravím plochu, do ní umístím 
téma, a nakonec si to doladím do jemných 
barev,“ přibližuje svou specifi ckou metodu 
autorka. 

V  současnosti se výtvarnice zabývá přede-
vším olejem a akrylem. Kromě vzpomínek na 
magická místa reflektuje i aktuální témata. 
K problému migrace odkazuje obraz Útěk, na 
kterém je žena s dítětem v náručí, zabaleným 
do vlajky Evropské unie. „Paní Libuška je pro 
mě velkým vzorem a oporou nejen v  umělec-
ké tvorbě,“ svěřila se účastnice vernisáže, paní 
Dana Zemánková z Mikulova. 

-kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 5. 3. 2019.

Společenský dům v Hustopečích přivítal 
v neděli 17. března netradiční hosty. Své diva-
delní představení Můžem i s mužem přijela 
zahrát hned čtveřice známých hereček, Kate-
řina Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka 
Sedláčková a Dáša Zázvůrková. 

Diváci, kteří se rozhodli zakoupit si lístek, se  
mohli těšit na inscenaci pojednávající o lásce, 
o tom, jak ženy vypadají statečně, a že jim nic 

nechybí, přesto však touží po partnerství. „My 
bychom chtěly hrát o mužské a ženské podsta-
tě, o jejich rovnováze, nikoliv o tom, že jsou 
ženské a mužské kruhy a každý si to nějak řeší 
po svém,“ nastínila hlouběji téma hry Jitka 
Sedláčková.

Jednalo se o autorské představení, což 
znamená, že na díle se podílely především 
samotné herečky. „Tohle představení je velká 
improvizace, jedná se o oslavu narozenin, 
nemá to žádný konkrétní příběh. Postavu jsme 
si každá vymýšlela sama a inspiraci jsme braly 
ze svých osobních životů a svého nejbližšího 
okolí,“ prozradila herečka Vanda Hybnerová.

Celá hra začala nenápadně a skoro až 
přehlédnutelně. Jedna z hereček se vmísila 
mezi diváky a začala je srdečně vítat na naro-
zeninové oslavě, čímž všechny zapojila do 
role. Nebála se ani upřímných komplimentů 
a vřelých objetí. Poté se děj na pódiu rozjel 
naplno.

Představení bylo možno zhlédnout nejen 
u nás. Herečky se v rámci své „moravské štace“ 
ukázaly také v Mikulově a v Břeclavi, kde pro 
velký úspěch hrály dokonce dvakrát. „Máme 
tranzit, v tom žijeme všechny dny, co jedeme. 
Jezdíme, hrajeme a furt se to opakuje, mezi-
tím ještě hrajeme v jiných divadlech,“ přiblíži-
la Jitka Sedláčková, jak vypadá jejich program. 
Ta mimo jiné ještě točí fi lm Špindl 2 a Vanda 
Hybnerová seriál Krejzovi.

Pokud jste představení nestihli nebo vám 
uniklo, nezoufejte. Můžete zkusit své štěstí 
a ulovit lístky na 25. května, kdy slavná čtveřice 
odehraje toto číslo v Brně. Pokud to nevyjde 
ani tam, nezbývá, než si udělat výlet do Prahy 
do Klubu Lávka, kde je inscenace odehrávána 
nejčastěji. 

-slam-
Článek byl zveřejněn na webu města 21. 3. 2019.

Osou autorského představení byla oslava narozenin.
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Herečky můžou s mužem i bez muže

Umělkyně byla na vernisáži své výstavy v dobré 
náladě.
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Centrum celoživotního vzdělávání Husto-
peče uspořádalo ve čtvrtek 7. 3. v  místní 
knihovně  poutavou přednášku sběratele 

historických tisků Písma svatého Vlastimila 
Brunclíka s  názvem Bible v  náboženských 
a politických souvislostech. 

Přednáška poskytla nejen plno hodnotných 
informací z historie vzniku českých biblických 
překladů, ale doplnila ji také možnost nahléd-
nutí do mnoha cenných historických exponátů 
z autorovy soukromé sbírky biblí. Posluchači si 
vyslechli řadu zajímavostí. Dozvěděli se napří-
klad, že jeden z našich  prvních národních, tj. 
českých překladů Knihy knih, Bible pražská 
z  roku 1488, vznikl z  původně latinské verze 
Písma svatého a byl až do roku 1 500 jediným 
tištěným překladem bible ve slovanském jazy-
ce. 

Neméně zajímavé bylo i přiblížení práce 
tiskařů, která vyžadovala vysoké nároky na 
jejich vzdělání i um. Podíleli se na typogra-
fi cké úpravě knih i  dřevořezech. Ty najdeme 
v Melantrichově i Severýnově bibli. Nechybělo 
ani poutavé povídání o Bibli kralické, kterou 
z  původních biblických jazyků hebrejšti-
ny, aramejštiny a řečtiny přeložili  teologové 
Jednoty bratské.

A proč právě bible? „Protože bible byla pro 
spoustu generací společenskou normou. Zjed-
nodušeně předkládala člověku to, co je dobré,“ 
komentoval svou zálibu Brunclík. 

-hek- 
Článek byl zveřejněn na webu města 8. 3. 2019.

Bible v místní knihovně

Vlastimil Brunclík přivezl ukázat svou sbírku biblí.

Fo
to

:  J
an

a H
rá

dk
ov

á



HUSTOPEČSKÉ LISTY    4 | 19STR 14

www.infinit.cz 

WELLNESS RÁJ 
PRO VÁS NA DOSAH

 

 

Městská knihovna přivítala v  úterý 
12. března dalšího hosta literární kavárny. 
Tentokrát jím byla česká spisovatelka Lenka 
Chalupová z Přerova, která má na svém autor-
ském kontě už osm knížek. Ty návštěvníkům 
kavárny krátce představila, rozpovídala se 
o svém životě a cestě ke psaní a vydávání svých 
děl. 

Spisovatelka navštívila Hustopeče poprvé. 
„Po cestě jsem si uvědomila, že zde žije spiso-

vatelka Markéta Harasimová, která se mnou 
v  jednu dobu vydávala u stejného vydavatel-
ství, takže pro mě bylo příjemné zjištění, že 
jsem ve městě, kde ona žije, pracuje a tvoří,“ 
pochvalovala si autorka. 

Lenka Chalupová je vystudovaná novinářka, 
pracovala tak už v několika novinách, ale také 
v televizi. V současné době je už osmým rokem 
tiskovou mluvčí a vedoucí tiskového oddělení 
na přerovském magistrátu. Někomu by se 
mohlo zdát, že neustálý zápřah v  psaní se 
může jevit jako zatěžující činnost, spisovatelka 
to však vnímá jinak. „Pro mě je psaní posedlost. 
Když nemám rozepsané téma nebo knížku, 
jsem nešťastná,“ prozradila. 

První knihou, kterou napsala na mateř-

ské dovolené, se autorka mohla pyšnit už ve 
svých jednatřiceti letech. Všechna její díla se 
nesou v psychologickém duchu a žánrově jsou 

to romány a detektivky. Spisovatelka si libu-
je v  tajemnu a  překvapivých koncích. „Sama 
mám ráda, když čtu knihy, nebo se dívám 
na fi lmy s  překvapením a rozuzlením až na 
samotném závěru, “ vysvětlila paní Chalupová. 

Kromě tvoření vlastních knih ve volném 
čase ráda chodí na vycházky, výstavy a před-
nášky, jezdí na výlety, fotografuje, a také si 
s  radostí přečte díla jiných autorů, převážně 
však českých. „Mám ráda české knihy a vyhle-
dávám spíše naše autory, přiznám se, že cizí 
autory příliš nečtu, to samé pak platí i pro 
zahraniční fi lmy i muziku,  jsem takový patriot,“ 
uznává. 

„Myslím, že se umím dobře orientovat 
v rodinných vazbách a že mám cit pro překva-
pení, daří se mi dávat drobné indicie během 
příběhu a postupně gradovat,“ odpovídá spiso-
vatelka na otázku, čím může čtenáře zaujmout. 

V  současné době spisovatelka dopisuje 
knížku s  názvem Začátek, která se skládá 
ze  šesti dílčích příběhů psycholožky Vandy, 
většinou se odehrávají v  autorčině domov-
ském Přerově. 

-slam-
Článek byl zveřejněn na webu města 13. 3. 2019.

Spisovatelka Lenka Chalupová poprvé v Hustopečích

Přerovská spisovatelka besedovala se čtenáři 
v knihovně.
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Hustopečská knihovna zdaleka není pouze 
místem, kde se dají půjčit knihy. Díky široké-
mu spektru nabízených služeb se stala živým 
společenským centrem a před dvěma lety jí byl 
udělen titul Knihovna Jihomoravského kraje. 
Jednou z  aktivit, kterým se zde dlouhodobě 
věnují, je trénování paměti.  Uspořádali už 
řadu kurzů a minikurzů a během Národního 
týdne trénování paměti nemohli zůstat pasiv-
ní, 13. března se připojili se svou originální akcí 
Hrátky s pamětí.

  „Cvičení sestavujeme sami, celou tu dvou-
hodinovou lekci na míru, stejně jako kurzy 
trénování paměti. Děláme je už poněkoli-
káté, a tudíž nelze opakovat ta samá cviče-
ní, někteří lidé přijdou pokaždé,“ prozradila 
knihovnice Jitka Horáková. Trénování paměti 
obsahuje cvičení koncentrační, ale také úkoly 
na prohloubení slovní zásoby, trénink logic-
kého myšlení či matematických schopnos-
tí. Informaci si lépe zapamatujeme, když ji 
nějakým způsobem zatraktivníme. Mnemo-
techniky jsou založeny například na obrazech, 

místech nebo příbězích. Účastníci akce potvr-
dili, že se dají využít i v  praxi, například pro 
zapamatování nákupního seznamu. 

Duší trénování paměti je v  hustopečské 
knihovně knihovnice Jitka Horáková. Při 
přípravě lekcí dbá na to, aby byly zábavné 
a účastníci si je užili. „Oblíbené jsou společ-
né aktivity, při kterých si sedneme vzadu do 
kruhu. Při jednom z  takových  cvičení si musí 
člověk pamatovat, co si vezme na dovolenou, 
každý přidá jedno slovo a obejdeme třeba 
dvě tři kola. Výsledek je potom velice zajíma-
vý,“ popisuje průběh lekce Horáková. Na akci 
si letos hrály a smály se samé ženy. „Myslím si, 
že je to způsobeno tím, že muži jsou většinou 
pohodlní, jakmile přijdou do důchodu, nazu-
jí si papuče a nechají se ženou  obsluhovat. Je 
to velká škoda, protože člověk, když přijde 
do důchodu, doma zakrní, už po roce se mu 
omezí slovní zásoba,“ uvažuje nad genderovou 
nevyvážeností zúčastněných Horáková.  

Kdo zrovna neholduje trénování pamě-
ti, mohl si v  knihovně vybrat z  pestré nabíd-

ky dalších akcí. „Březen je měsícem čtenářů, 
proto máme vždycky připraveno spoustu akcí. 
Měli jsme tu výstavu biblí, výstavu děl paní 
Marie Grůzové, půvabných šitých hraček a také 
obrazů.   Připravujeme tradiční burzu, letos 
nebude v březnu, ale až v dubnu,“ zve Horáko-
vá.      

-kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 14. 3. 2019.

V prosinci uplyne 7o let od Číhošťského 
zázraku, při kterém se v tamějším kostele 
Nanebevzetí Panny Marie během kázání fará-
ře Josefa Toufara pohnul kříž na hlavním oltáři. 
Toufara poté zatkla komunistická StB a umuči-
la ho k smrti. Ikonický příběh je dodnes před-
mětem vyšetřování historiků i publicistů nejen 
pro samotný zázrak, který celou aféru odstar-
toval, ale především pro bestiální zacházení 
totalitního režimu s farářem Toufarem. 

Jedním z nejzapálenějších, kteří tomuto 
případu věnují velkou pozornost, je uznáva-
ný spisovatel a novinář Miloš Doležel. Ten 
své poznatky shrnul v několika publikacích 
a v neděli 17. března je přijel představit i do 
Hustopečí, kde si jeho přednášku nenechaly 
ujít desítky posluchačů.

„Moji prarodiče byli Toufarovými farní-
ky, takže pro mě to bylo zásadní téma už od 
dětství. Vyrůstal jsem v sedmdesátých letech 
za dob hlubokého komunismu, proto se o tom 
nesmělo mluvit a informace se k nám dostáva-
ly hodně zkreslené. Ale u nás doma se alespoň 
šeptem v takovém zvláštním napětí o Toufaro-
vi mluvilo. Vlastně celá Číhošť byla v té době 
v takové zvláštní náladě, lidé se báli cokoliv 
říct,“  popisuje své setkání s případem Josefa 
Toufara Miloš Doležel.

„Mě to téma potom provázelo celý život, 
a protože ofi ciálních informací jsem se nemohl 
dopátrat, alespoň jsem celkem podrobně sepi-
soval výpovědi pamětníků, kteří tehdy ještě žili 
a byli ochotní mi k tomu něco říct. A až vlastně 
po revoluci, když se otevřely archivy, jsem se 
mohl dostat k dalším informacím a postupně 
přicházel k tomu, jak bylo doopravdy s Jose-

fem Toufarem zacházeno,“ doplňuje Doležel.
Toufarův dramatický příběh se začal psát 

na třetí adventní neděli v roce 1949, kdy se 
během jeho kázání měl několikrát pohnout 
malý křížek na hlavním oltáři, což dosvědči-
lo 19 přítomných farníků. Protože Toufar byl 
už před touto událostí známý díky své velké 
popularitě mezi věřícími, začala se o něj téměř 
okamžitě zajímat i státní bezpečnost, která na 
místo několikrát přijela kostel ohledat. V noci 
28. ledna byl Toufar unesen ze své fary a odvle-
čen do věznice ve Valdicích, kde byl surově 
mučen. Po dvou měsících byl v kritickém stavu 
převezen do pražského státního sanatoria, kde 
vzápětí zemřel.

Josef Toufar je jen jedním z mnoha proná-
sledovaných a umučených totalitním režimem. 
Přesto právě jeho osud přitahuje pozornost 

veřejnosti už několik let. A není to jen kvůli 
tajemné příchuti zázraku, která celý příběh 
odstartovala.

„Podle mě se z jeho příběhu stal ikonický 
příběh toho, jak si totalitní zvůle vybere nevin-
ného člověka, unese ho z jeho domova, umučí 
ho k smrti a ještě z něho udělá zločince,“ dopl-
ňuje Doležel.

Co přesně se onoho osudného dne 
11. prosince 1949 v číhošťském kostele odehrá-
lo, se tak nedozvíme, o to více se historici 
i publicisté snaží dopátrat všech událostí, 
které následovaly. Pro poučení i výstrahu 
dalším generacím. 

-nov-
Článek byl zveřejněn na webu města 18. 3. 2019.

Na trénink do knihovny

Publicista Miloš Doležel vylíčil příběh Josefa Toufara

Dámy si procvičily mozkové závity.

Dramatický příběh si přišlo poslechnout několik desítek lidí.
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Rekordní mandloňové slavnosti
Mandloňové sady rozkvétají v Hustopečích 

každý rok v jiný termín. Letos se po letech trefi -
ly přesně na  den Slavností mandloní a vína, 
sobotu 23. března. Kvetoucí mandloně, skvělé 
počasí a bohatý program přilákaly do města 
davy lidí, kteří více než dvojnásobně převýšili 
počet obyvatel Hustopečí. Přijeli obdivovat 
atrakci, díky které jsou Hustopeče známé po 
celé republice. Mezi návštěvníky bylo hodně 
brněnských, ale nechyběli turisté ze všech 
koutů naší vlasti i ze zahraničí. 

Velmi úspěšnou novinkou letošního 
osmého ročníku Slavností bylo obohacení 
vycházkových tras vedoucích k mandloňovým 
sadům. Na výběr byly tři různě dlouhé varian-
ty. Pro nejdelší šestnáctikilometrovou vycház-
ku se rozhodla asi stovka účastníků. Průvodce 
jim dělal Petr Ovísek z Klubu českých turistů. 
Cestou povídal o krásách okolní přírody i histo-
rii. Jejich kroky vedly kolem Hustopečských 
rybníků, přes Kamenný vrch s  kvetoucími 
hlaváčky a konikleci, Přední kout posetý kober-
ci sněženek a Kurdějov s gotickým opevněným 
kostelem. 

Všechny tři trasy měly společný start 
u Městské sportovní haly a začáteční úsek 
se čtyřmi zastávkami. Zapálení nadšen-
ci z  místních spolků svá zastavení stylově 
vyzdobili a pro příchozí přichystali zábavné 
úkoly i různé pochutiny k  občerstvení. Hned 
na začátku cesty u ranče Valkýra se hledala 
jehla v  kupce sena. Děti se mohly povozit na 
koních nebo si prohlédnout různorodou zvíře-
nu farmy, kromě koní, koz a krav také klokany, 
lamy, oslíky nebo pávy. Na kopci přímo nad 
rančem se tyčí rozhledna v  mandloňovém 
sadu. Mnozí se nechali zlákat a vyrazili přímo 
k ní stezkou vinoucí se mezi zahradami a vini-
cemi. Většina rodin s  dětmi ale pokračovala 
po čtyřkilometrové trase nazvané Po stopách 
mandličky ke  stanovišti rybářského spolku 
u rybníka. Sluníčko svítilo na hladinu, ve které 
se odrážely topoly. Lovily se tu živé i neživé 
rybičky, na udici nebo i přímo do rukou a razít-
ka rozdával vodník. Na hladové čekaly chleby 
s rybí paštikou, pomazánkou nebo rybí klobá-
sy a uzená sekaná. Hodně čtyřnohých přícho-
zích se tu občerstvilo také, přímo v rybníku.

Po pár stech metrech přišli putující 

k dalšímu zastavení u ovčárny v  režii spolku 
Všehoschopných. Poznávaly se tu podle polí-
nek místní druhy stromů, opékaly se špekáč-
ky a zapíjely opravdu speciálním biopivem 
na podestýlce.

Rodiny s  většími dětmi od ovčárny pokra-
čovaly po střední osmikilometrové trase, která 
vedla přímo do kopce ke druhému mandloňo-
vému sadu. Na cestě je čekalo oblíbené hledá-
ní takzvaných kešek podle GPS souřadnic. Na 
čtyřech místech byly ukryté krabičky se speciál-
ními úkoly.

V údolí mezi oběma hustopečskými 
mandloňovými sady čekalo další zastavení. 
S  myslivci se střílelo ze vzduchovky, podával 
se guláš a kolorit dotvářela výstava krásných 
trofejí. 

Výstup na kopec absolvovali nejmladší 
účastníci v kočárcích, nosičkách nebo v náručí. 
Po zaslouženém svačinovém zastavení násle-
dovala už jen cílová rovinka. Kdo nasbíral 
potřebná razítka, mohl si vybrat zaslouženou 
odměnu, panáka mandlovice nebo kelímek 
pražených mandlí. Na výběr bylo i pexeso, 
omalovánky nebo nová pohádková knížka 
O mandličce a hrozínkovi. Pak už nezbývalo 
než vplout do vytoužené záplavy bělostných 
květů. Baldachýn vypučených stromů vyvo-

lával náladu májového času lásky a svatebně 
oděné mandloně se tak staly svědky nejed-
noho polibku, možná se tu odehrálo i nějaké 
první osudové setkání.

Kvetoucí sad je už po desetiletí oblíbeným 
tématem a kulisou profesionálních i amatér-
ských fotografů. Pro některé to byl hlavní 
důvod návštěvy. Místní fotoklub přímo mezi 
stromy vystavil práce svých členů.

Kdo nasytil svůj mobil čarokrásnými detai-
ly a nezbytnými selfíčky, usedl na mez a užíval 
kvetoucí sad všemi smysly. Vůně mandlo-
ňových kvítků i bzučící včely sající nektar 
inspirovaly k  pikniku. Sluníčko v  naprostém 
bezvětří ukazovalo svou sílu, louka nad sadem 
byla poseta skupinkami odpočívajících, děti 
unavené cestou pospávaly.

Úplně poprvé v  osmileté historii Slavnosti 
mandloní a vína se skloubilo dvacetistupňové 
slunečné počasí s  nádherně rozkvetlými stro-
my, které lákaly k  procházce. Do Hustopečí 
tak dorazily davy lidí a i přes obrovské posílení 
integrovaného dopravního systému v  Šakvi-
cích i Hustopečích a navýšení parkovacích míst 
o více než osm stovek čelil provoz v  nejfrek-
ventovanějších hodinách komplikacím. Velké 
poděkování patří fi rmám Agrotec, Norma 
Group a Westfalia, které svoje plochy k parková-
ní zapůjčily, a samozřejmě také místním obča-
nům a turistům za pochopení a ohleduplnost.

Dole v  centru města bylo celý den velmi 
živo. Nabitý program na podiu zahájilo hned 
po ránu téměř profesionální vystoupení žáků 
hudebního oddělení místní Základní umělec-
ké školy, následovalo pásmo o jarních pracích 
na zahradě v  podání dětí z  mateřské školy 
Pastelka, děti ze školky U Rybiček potěšily 
diváky číslem plným jarních barev a svižných 
rytmů. Zazpíval a zatančil i místní folklorní 
soubor Krajcárek. 

U ovčárny se poznávaly druhy stromů.

U rybníka děti lovily rybičky.

Krásné počásí přilákalo do mandloňových sadů tisíce obdivovatelů.
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Mezitím už v  zasedací místnosti radnice 
panovala soustředěná atmosféra. Hodnotily 
se tu dobroty přihlášené do soutěže O nejlep-
ší mandlový dezert. Role předsedy odborné 
poroty se ujal cukrářský mistr Martin Berá-
nek, který chválil, kritizoval i radil, jak dezerty 
vylepšit.

„Mně se to líbilo, hlavně věkový průměr. 
Přihlásily se mladé holky i starší paní,“ vyjádřil 
svou spokojenost Beránek. První místo urči-
la porota jednomyslně a bez váhání, jenom 
trochu pochybovala o tom, zda se jedná 
o skutečně amatérský výtvor. Vítězka Eva Šilin-
grová z  Brna vysvětlovala: „Opravdu nejsem 
profík, povoláním jsem učitelka, ale plánuji 
si odborné vzdělání doplnit.“ Náročný recept 
z odpalovaného těsta dlouho pilovala a teď prý 
nechce mandle hodně dlouho vidět. Šéfa poro-
ty zaujalo i chuťové snoubení malin a čokolá-
dy v  dezertu paní Olgy Škňouřilové, která si 
odnesla první místo v hodnocení svých kolegů, 
ostatních účastníků soutěže.

Zatímco klání o nejlepší dezert se zúčastni-
lo 16 dam, do soutěže o nejrychlejšího jedlíka 
se přihlásilo osm pánů. Pod dohledem komisa-
ře Pavla Pichlera, za mohutného povzbuzo-
vání a potlesku fanoušků, se co nejrychleji 
snažili sníst deset koláčů s  mandlemi. Suve-
rénně zvítězil dvacetiletý student brněnské 
Právnické fakulty Jan Wünsch a získal tak titul 

Mandlík roku. Soutěží v  pojídání pokrmů na 
čas se účastní už asi rok a před nedávnem na 
Slavnostech uzeného porazil loňského Mand-
líka, ostříleného šampiona Jardu Němce, který 
letos do Hustopečí nemohl přijet. „V  týdnu, 
když nejsem na soutěžích, tak většinou jím 
spousty zeleniny a nekalorické věci,“ prozradil 
recept na svou štíhlou linii Wünsch.

Návštěvníci Slavností s  jídlem spěchat 
nemuseli, mohli si v  klidu vychutnávat lahůd-
ky z  gastrozóny, kde své speciality nabízely 
tři místní a dvě brněnské restaurace, mandle 
v  nich nesměly chybět. Ochutnat jste mohli 
třeba králičí rillet s mandlovou šalotkou, kach-
ní prso s  mandlovou náplní nebo ragú z  divo-
čáka s mandlemi.

Součástí programu na náměstí byly stejně 
jako loni kuchařské show Petra Erina Kováče.

„Letos jsem se vrhnul úplně do té nejvrchol-
nější Asie a přivezl jsem chřestýše, máme tady 
z něho ragú s mandlovým mlékem,“ prozradil 
Kováč. Polední show za doprovodu cimbálové 
muziky Vojara byla určena dětem. Společnými 
silami uvařili asijskou polévku tom yum, jejíž 
hlavní surovinou byla velká kreveta.

Vysoké teploty lákaly k pikniku na trávníku 
pod věží kostela.  V  jeho suterénu připravila 
Hustopečská chasa dílničky pro děti. Mohly 
si odnést vlastnoručně vyrobenou rozkvet-
lou mandloň, ptáčka nebo panenku v  kroji. 
A dívky se takovou panenkou mohly samy stát. 
Šikovné ruce zkušených stárek jim ochotně 
pomohly do kroje. Rodiče se mezitím v  klidu 
a příjemném chládku občerstvovali, dávali si 
kávu nebo něco malého k zakousnutí.

Na náměstí vyhrávala skvělá swingová 
kapela Eager swingers, popíjela se mandlo-
vá káva, mandlové pivo a hlavně mandlovice. 
V  půl čtvrté odpoledne se náměstí zaplnilo, 
protože se chystal avizovaný pokus o vytvoře-
ní rekordu v  největším přípitku mandlovicí. 
Mezi přítomné bylo rozdáno přesně 1132 paná-

ků, stejně jako je mandloní v místních sadech, 
a na jasný pokyn místostarosty Bořivoje 
Švásty: „Včil!“ si všichni naráz připili. Luboš 
Rafaj z agentury Dobrý den, která české rekor-
dy dozoruje, dohlížel na regulérnost celé akce. 
Vytvoření rekordu potvrdil, Hustopečským 
poblahopřál a slíbil, že jeden panák na památ-
ku vystaví v  pelhřimovském Muzeu rekordů 
a kuriozit.

V  Hustopečích se ale nepila jen mandlovi-
ce. Během dne sice na mnoha místech dochá-
zelo pivo, ale místní zásoby vína jsou naštěstí 
spolehlivé. Přímo na náměstí nebo ve Stálé 
vinařské expozici se ochutnávalo Hustopeč-
ské městské víno. Už od rána patřilo vínu také 
nádvoří renesančního domu U Synků, kde se 
představili vinaři místní i z  okolí a vyhrávala 
harmonikářka nebo cimbálová muzika. Své 
sklepy otevřelo třináct vinařů a kromě vína 
nabízeli mnohdy i něco k zakousnutí a dopro-
vodný program. Možná tak kromě rekordního 
hromadného přípitku vznikl v  den Slavností 
i nějaký osobní vinný rekord.

Ofi ciální program na náměstí zakončil 
koncert Tomáše Kočka a jeho orchestru. Písně 
čerpající z  fokloru i dávných mýtů dokonale 
ladily s atmosférou jarní oslavy. 

„Fajně vám to vyšlo! Nevím, jak to máte 
s  pohanskými bohy, ale dvacet dva stupňů to 
je nádhera, jaro jako když luskne,“ vyzdvihl 
Kočko hlavní zásluhu na úspěchu letošních 
slavností. Nezbývá než poděkovat všem za 
skvělou atmosféru, šíření dobré nálady a také 
špetku trpělivosti a doufat, že podobně skvělé 
počasí doprovodí Slavnosti mandloní a vína 
i příští rok. 

-kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 28. 2. 2019.

Všichni naráz si připili na zdraví své i mandloní.

Tomáš Kočko s orchestrem zakončili program.

Rozdalo se 1132 panáku mandlovice.

Mandlíkem roku se stal Jan Wünsch.
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Poslední březnový víkend se budova kina 
po téměř rok a půl trvající rekonstrukci slav-
nostně otevřela veřejnosti. V  pátek 29. břez-
na odpoledne byla za účasti zástupců vedení 
města, škol, spolků a významných osobností 
symbolicky přestřižena páska nového víceúče-
lového kulturního centra.  Tohoto aktu se ujali 
místostarosta města Bořivoj Švásta, generální 
projektant Ivo Stolek a Josef Anovčín, ředitel 
hodonínské stavební fi rmy Plus, která s přispě-
ním mnoha subdodavatelů projekt realizovala. 

Bořivoj Švásta poděkoval všem zainte-
resovaným včetně minulého zastupitelstva, 
které zásadním rozhodnutím uvolnit fi nance 
umožnilo nápad na proměnu kina realizo-
vat. „Úplně první zpracování ideové studie 
datujeme rokem 2006, pak to dlouho mlče-
lo, k  myšlence jsme se vrátili v  roce 2015, kdy 
jsme nechali zpracovat studii,“ vrátil se se 
k počátkům projektu místostarosta. Autorem 
architektonické studie je Jan Stolek, interiéry 
navrhla Magda Stolková. Přestože to v někte-
rých fázích rekonstrukce vypadalo, že tu nezů-
stane kámen na kameni, pamětníci poznají, 
že základní rozvržení prostoru se nezměnilo. 
Vyžadovaly to konstrukční a statické danosti 
budovy, některé prvky však původní formy 
zachovávají záměrně, například zvlnění 
bočních stěn hlavního sálu nebo kruhová 
okýnka v jeho dveřích. „Chtěli jsme, aby pevné 
součásti interiéru byly neutrální, nadčasové, 
aby nějakou dobu vydržely. Velký důraz jsme 
kladli i na prosvětlení prostoru,“ uvedla Stolko-
vá. Jednoduché barevné řešení je laděno v bílé 
a odstínech šedé s akcenty oranžové a žluté, na 
čalounění sedaček v sále, tapetách nebo oblo-
žení toalet. 

Rekonstrukce stála zhruba 50 milionů, 
stavba samotná 38 milionů, technologie kina 
a divadla asi 5,5 milionu, interiéry si vyžádaly 
necelé 4 miliony, dozory a koncové prvky půl 
milionu, projekční náklady byly necelé 2 milio-
ny. Většina peněz šla z rozpočtu města, půlmi-
lionovou dotací na digitalizaci kina přispěl 
pouze Státní fond kinematografi e. 

Hladké bílé fasádě dominuje nápis „Kino.“ 
Přestože prostor bude mít mnohem širší 
využití, vedení města se rozhodlo pro toto 
jednoduché označení, které odráží minulý 
odkaz budovy. „Budova sloužila dřív jako kino, 
kompletní rekonstrukce ji proměnila ve víceú-

čelové kulturní centrum, i nadále se tady bude 
promítat, navíc prostřednictvím nebo pomocí 
těch nejlepších technologií, ale současně bude 
sloužit jako divadelní sál, kde je odpovídají-
cí zázemí jak pro vystupující, tak i komfortní 
prostředí pro návštěvníky,“ uvedla vedoucí 
Marketingu a kultury města Hustopeče Jana 
Hrádková. Do nové budovy se stěhuje i Turis-
tické informační centrum a kanceláře organi-
zační složky Marketing a kultura.  

Prostory si mohou pronajmout i spolky, 
organizace a fi rmy. Do přízemí i do přednáš-
kového sálu v  prvním patře s  kapacitou zhru-
ba sto lidí je možné se dostat bezbariérově. 
Kromě vozíčkářů to ocení i maminky s  kočár-
ky. Atraktivní prostory v centru města oživuje 
i nová kavárna s  širokou nabídkou slaných 
i sladkých delikates včetně lákavých raw vari-
ant. Otevřeno bude mít denně od desíti do 
šesti, a vždy minimálně hodinu po skončení 
představení.  

Digitalizace umožňuje do programu kina 
zařazovat i premiérové fi lmy, zatímco dříve 
se do Hustopečí dostávaly s mnohaměsíčním 
zpožděním. V  pátek 29. března se promítal 
nový animovaný fi lm Captain Marvel z kultov-
ní dobrodružné řady. Sobotní odpoledne 
nabídlo ve dvou časech úspěšný český snímek 
Ženy v  běhu. „Chtěli bychom promítat až 

šestkrát v týdnu, artovým fi lmům bude patřit 
každé druhé úterý, pro seniory bude vyhraze-
ný prostor ve středu brzo odpoledne, dětská 
představení jsou zatím naplánovaná na 
víkend, ale určitě zařadíme nějaká i v  týdnu,“ 
přiblížila produkční Martina Ondrová.

Hlavní sál nového kulturního centra však 
nebude sloužit jen na promítání fi lmů, ale 
také jako sál divadelní. V  rámci otvíracího 
víkendu zažilo v  neděli večer svou premiéru 
i divadelní jeviště a s ním i nová hra místních 
ochotníků Ukradené demižóny. 

„Je to světová premiéra, to ještě nikdy nikdo 
nehrál! Hustopečská spisovatelka Markéta 
Harasimová nám napsala příběh dvou vina-
řů, kteří se neustále mezi sebou nějak perou, 
a díky lásce jejich potomků se to nakonec dá 
dohromady, takže nakonec to všechno dobře 
dopadne,“ přiblížil montekovsko-kapuletov-
ský příběh režisér Jiří Merlíček. Hra si bere na 
paškál odvěké téma sousedského nepřátelství, 
které často vzniká na základě malicherné příči-
ny. Publikum tvořili především místní a karika-
tury důvěrně známých scén je pobavily. Hlášky 
neznalých vínachtivých návštěvníků  sklepů, 
závistivý boj vinařů o zákazníky, sklepní 
tlachání i vznešená mluva vinných degustací 
vyvolávaly u diváků ve vyprodaném hledi-
šti salvy smíchu. Divadelníci ze spolku Foor 
měli na nazkoušení zbrusu nové hry stejně 
málo času jako řemeslníci na doladění detai-
lů interiéru. Diváci však byli velkorysí, repríza 
představení je plánována na 5. května. Ještě 
v dubnu se v Kině představí i hostující divadel-
ní představení Frankie a Johny s Terezou Kost-
kovou a Alešem Hámou. 

Podrobný program kina je na interneto-
vých stránkách www.kinohustopece.cz, kde 

si můžete i on-line zakoupit vstupenky.

Kino je opět otevřené a láká nejen na fi lmy

Premiéru mělo i divadelní jeviště.

Děj hry Ukradené demižóny se odehrává v Hustopečích.

Přestřižení staré fi lmové pásky otevřelo nové Kino. Slavnosti se účastnily  významné osobnosti.

Fo
to

:  B
ar

bo
ra

 K
os

in
ov

á

Fo
to

:  J
an

a H
rá

dk
ov

á



HUSTOPEČSKÉ LISTY   4 | 19

kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
duben 2019

AKCE M STA Marketing a kultura, www.hustopece.cz
Dukelské nám. 15, tel.: 519 441 008, kultura@hustopece.cz

KINO, Dukelské nám. 15, tel.: 519 441 088
www.kinohustopece.cz,  kino@hustopece.cz

so 6. 4. 14.00 O hustopečskou pečeť. Soutěžní přehlídka vín. 
Vystoupí Starobřeclavská cimbálová muzika. 
V ceně vstupného 200 Kč katalog, sklenička a 
neomezená ochutnávka. Amande Hotel.

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

pá  26. 4. 19.30 Frankie a Johny. Divadelní představení s Terezou 
Kostkovou a Alešem Hámou. Vstupné 380 Kč. 
Předprodej v TIC Hustopeče a síti Ticketstream.

ne  28. 4. 15.00 O pejskovi a kočičce. Divadelní pohádka pro děti, 
účinkuje Hravé divadlo Brno. Vstupné 60 Kč.

Předprodej vstupenek v TIC Hustopeče
nebo na www.kinohustopece.cz

ne  31.3.–21.4.   Výstava výtvarných prací žáků hustopečských 
škol. Prezentace prací žáků Gymnázia 
T. G. Masaryka Hustopeče, Základní umělecké 
školy Hustopeče a CVČ Pavučina Hustopeče
Vernisáž: 31. března v 16 hodin v galerii 
domu U Synků.

st  10.4. 16.00 100 let gymnázia v Hustopečích. Přednáška 
prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. Přednáškový sál 
muzea. 

st 28.4.–19. 5.  Plastiky a kresby. Výstava akad. sochaře Františka 
Navrátila. Vernisáž: 28. dubna v 16.00 v galerii 
domu U Synků.  

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

ne 7.4. 15.00 Ukliďme česko – ukliďme svět 2019. Sraz před 
radnicí na náměstí. S sebou dobrou náladu, 
pracovní rukavice a pevnou obuv. Po akci si 
opečeme špekáčky!

ne 21.4. 15.00 Jarnění s oslavou země. Užijme si Velikonoční 
neděli, pletení pomlázek, dílničky o přírodě 
i v přírodě. M-klub.

út 30.4. 17.00 Rej čarodějnic. Hry, soutěže, zábava, tajemno, 
oheň… Opékání buřtů a špekáčků - vemte si 
s sebou. M-klub Hustopeče.

Bohemian 
Rhapsody

Trabantem tam
a zase zpátky

Ženy v b hu ertí brko LOVEní

Zrodila se hv zda

Aktuální program na www.kinohustopece.cz
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Centrum výživového poradenství  
Cambridge Weight Plan

Alexandra Jeřelová
Bratislavská 26, Hustopeče 
+420 606 145 229 
www.cambridgeweightplan.cz

Pro všechny zákazníky
od 1. 4. do 30. 4. 2019

AKCE Huben 
3+1 týden ZDARMA
v hodnotě 1 575 Kč

NOVÉ BYTY VE 
VAŠEM MĚSTĚ 

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

Žádné provize, žádné poplatky!

Petr Cicvárek 
Solid real, s.r.o.

739 444 139

petr.cicvarek@solidreal.cz

www.solidreal.cz
in
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy občanské: 8. 4. / 23. 4.
Papír, plast, nápojové kartony: 2. 4.
Bioodpad: 1. 4. / 15. 4. / 29. 4.
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

po  22.4.   10.00 Marian Lokaj, Povídání o čaji. Sborový dům AC, 
Kollárova 7.

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

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

pá  12.–18. 4.   Týdenní pobyt v Piešťanech v hotelu Harmonia.
pá  26.4.   Zájezd na Floru Olomouc. Odjezd od Kamenné 

krásy v 6.45 hod, z AN v 7 hod. 

čt 11.4. 17.00 Zasedání zastupitelstva města.
V zasedací místnosti na radnici (vstup z náměstí).

po – pá  6.00 – 8.00  ranní plavání
po – pá 14.00 – 20.00 dle aktuálního rozpisu
so – ne 14.00 – 19.00

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

st  10.4. 15.00 Historie malovaného ornamentu na Slovácku. 
Přednáška V. Šáchy. Jídelna Penzionu.

so  27.4. 8.00 Poznávací zájezd Jaderná elektrárna Dukovany, 
Náměšť nad Oslavou.

ne  7.–12.4. 8.00 Pobyt s výlety po tatranské přírodě. Vysoké 
Tatry, hotel Nezabudka.

HÁZENÁ
ne  28.4.  11.00  Legata Hustopeče – SHC Maloměřice
FOTBAL
so  6.4.  13.00 FC Hustopeče – IE Znojmo (ml. a st. přípravka)
  15.00 FC Hustopeče  - ČAFC Brno (ml. a st. přípravka)
ne  7.4.  9.00 FC Hustopeče  - V. Pavlovice (starší žáci)
  10.45 FC Hustopeče – V. Pavlovice (ml. žáci)
  13:00 FC Hustopeče – Kahan (dorost)
  15:30 FC Hustopeče – Tvrdonice (muži A)
ne  13.4. 13.00  FC Hustopeče – Mor. Krumlov(ml. a st. přípravka)
  15:00  FC Hustopeče – Zbrojovka Brno (ml. a st. přípravka)
ne  21. 4.  9:00  FC Hustopeče  - RAFK/Modřice (starší žáci)
  10:45  FC Hustopeče - RAFK/Modřice (ml. žáci)
  13:45 FC Hustopeče – Pohořelice (dorost)
ne  28.4. 9:30  Žijeme hrou. Turnaj mini, mladší i starší přípravka.

so 27.4.  16.00 Čarodějnická pohádka. 
Divadelní soubor ŠIKULKY při ZŠ Hustopeče.

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

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

čt  4.4. 10.00  Výtvarná výchova – kočička
čt  11.4. 10.00 Cvičení s Cipískem 
čt  18.4.  10.00 Výtvarná výchova – slepička

st  3.–26. 4.   Burza knih.
st  3.4.–29. 4.   Chráněná příroda Brna. Putovní výstava.
čt  4.4. 17.00 Chráněná příroda Brna. 

Přednáška RNDr. Miroslava Sedláčka. 
čt  11.4.   9.30  Život a dílo Michelangela Buonarrotiho. 

Přednáška. Univerzita třetího věku. 
čt  25.4.   Knihovna uzavřena z důvodu školení.

Aneta Vytrhlíková
nar. 24.12.2017

Julie Rozínková
nar. 27.04.2018

Viktorie Fialová
 nar. 26.09.2018

Patrik Krumpholc
 nar. 02.11.2018

Lucie Machovcová
nar. 06.01.2018

Emily Linhartová
 nar. 27.08.2018

Šimon Létal
 nar. 21.10.2018

Dominik Šlor 
nar. 19.11.2018

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
ZE DNE 16. 3. 2019

Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností
Foto: Strohová Pavla
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Konec března přináší poněkud aprílové 
počasí, ale dětem v  naší školce Pastelce to 
vůbec nevadí. Ještě než se jaro za našimi okny 
projeví naplno, jarními barvami rozkvete naše 
školka. Hned je tady plno sluníček, barevných 
kytiček a různých zvířátek. Zpívají se jarní 
písničky, hrají hry o ptáčcích, mláďátkách 
nebo kytičkách, vyrábí se jarem motivované 
výrobky. Venku zase objevujeme, co je nového 
v trávě a pozorujeme probouzející se květiny či 
hmyz.  Jaro přináší sluneční paprsky a veselou 
náladu také na zahradu, kde děti čeká hřiště, 
pískoviště a záhonky na první setí semínek.

Kolektiv MŠ 

V úterý 5. března se naše školka proměnila 
v  pohádkovou školku plnou rytířů, princezen, 
víl, spidermanů a jiných pohádkových postav. 
Nádherné nápadité kostýmy dětí ještě dola-
dily namalované vousy, pihy krásy a veselý 

rej mohl začít. Klaun z  divadla Koráb zatáhl 
děti do společného tance, který střídaly různé 
soutěže. Dokonce si zasoutěžily i paní učitel-
ky. Nechyběla také velká bublinová show. No 

prostě skvělá zábava! Dětem se z  kostýmů 
vůbec nechtělo a ještě pár dní si měly o čem 
povídat.                                                             

Kolektiv MŠ 

Od druhého pololetí letošního školní-
ho roku se taneční a výtvarný obor Základní 
umělecké školy Hustopeče vyučuje v  nových 
prostorách v  budově Základní a praktické 
školy v  ulici Šafaříkova. Zřizovatelem obou 
škol je Jihomoravský kraj. Kvůli klesajícímu 
počtu žáků Základní a praktické školy rozhodl 
o využití části budovy pro zájmové vzdělávání 
a investoval do přestavby. 

„Hledali jsme prostory, kde bychom mohli 
být, Kraj se k tomu postavil čelem a vybudovali 
nám tady nádherné zázemí. Máme tady vše, 
co potřebujeme, co jsme měli na staré škole, 
taneční sál, učebnu výtvarného oboru a zázemí 
je nadstandardní. Podařila se velká šatna pro 
taneční obor, nové záchody a sprchy, prostory 
na chodbách taky nejsou nijak stísněné. Dále 
máme k  dispozici malou sborovničku, sklad 
i místnost pro vypalování keramiky,“ popsal 
ředitel ZUŠ Hustopeče Jaromír Benda. Pro 
potřeby ZUŠ byl postaven i úplně samostat-
ný vchod, od Základní a praktické školy jsou 
prostory stavebně oddělené. „ Je to samostat-
ná organizační jednotka, takže o nich téměř 
nevíme,“ přiznala ředitelka Základní a praktic-
ké školy Hustopeče Blanka Vetýšková.

Dětem i rodičům se v  nových učebnách 
líbí, ale změna místa výuky s  sebou přinesla 
i komplikace. Budova v  Nádražní ulici, která 
sloužila tanečnímu a výtvarnému oboru ZUŠ 
desítky let, má velmi výhodnou polohu v blíz-

kosti škol, školek i nádraží. Výhodou nového 
umístění je mnohem lepší možnost parkování, 
které je v centru města stále komplikovanější. 

Uvolněná budova bude dětem sloužit 
i nadále. Už více než deset let jedná město 
o poskytnutí vhodných prostor se skauty, kteří 
mají v  Hustopečích velkou členskou základ-
nu. Byla jim nabídnuta budova za současným 
společenským domem, poté část budovy Halp 

printu v  areálu Pavučiny, ale obě varianty se 
ukázaly jako nerealizovatelné. „ Byli jsme 
před problémem, co se skauty v  Hustopečích 
udělat, a naskytla se tato budova. Skauti si ji 
prohlédli, líbila se jim a dostanou ji do dlouho-
dobého pronájmu,“ prozradila starostka Hana 
Potměšilová.                                                                -kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 6. 3. 2019.

MŠ PASTELKA

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Jaro je tady

Karneval v Pastelce
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Nový sál využívají i tanečnice z přípravky.

Výtvarný obor ZUŠ se od února vyučuje v nových prostorách

Pastelka se proměnila v pohádkovou školku.
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Spolu s  přicházejícím jarem začínáme 
být i my plní sil a elánu a tuhle novou energii 
využíváme při spoustě zábavných i vzděláva-
cích aktivit. Ještě na konci února se ve školní 
družině uskutečnilo velké karnevalové odpo-
ledne, které se neslo v  duchu Fantoma opery. 
Žáci prvního stupně se zapojili hned do něko-
lika projektů. Jedním z nich je Abeceda peněz, 
projekt České spořitelny, který žáky učí rozu-
mět světu fi nancí, což je dnes, kdy je na nízkou 
fi nanční gramotnost společnosti neustále 
poukazováno, velice důležité. Také se konalo 
školní kolo recitační soutěže. Druháci se učí 
prvouku od opravdových odborníků napří-
klad z Ústavu morfologie, fyziologie a geneti-
ky zvířat Přírodovědecké fakulty v  Brně, kteří 
s sebou vždy přivezou zajímavé exempláře. 

Naši žáci se rovněž účastní literární a výtvar-
né soutěže Evropa ve škole, jejíž základní 

myšlenkou je propagovat mezi dětmi ideje 
vzájemné sounáležitosti a podporovat v nich 
pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. 

Někteří naši spolužáci odjeli na lyžařský 

výcvik do Orlických hor, odkud nám pravidelně 
posílali pozdravy formou fotografi í a videí ze 
sjezdovek.                                                                    Kolektiv ZŠ
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ZŠ NÁDRAŽNÍ

Odpolední akce rodičů a dětí Mámo, táto, 
pojď si hrát, proběhla ve třídě Berušek 13. 3. od 
15:00 hodin. Maminky a tatínkové na chvilku 
zapomněli na každodenní starosti a oddali se 
dětským hrám. Pohráli si se vším, co školka 

nabízí pro společné hry s nejmenšími. Radost-
né děti a spokojení rodiče byli důkazem toho, 
že se Beruškám odpoledne plné her, soutěží 
a zábavy vydařilo.

Věra Tomešková, učitelka

Blíží se zápis do školy, a tak jsme se vypravili 
s předškoláky do základních škol, aby se sezná-
mili s prostředím, které na ně po prázdninách 
čeká.  V  obou školách nás přátelsky přivítali. 
Připravili nám pestrý program v  tělocvičně, 
prohlédli jsme si školní družinu.  Navštívili 

jsme první třídy a pozdravili se s  kamarády, 
kteří opustili naši mateřskou školu loni. Ukáza-
li nám, co už se naučili ve čtení. V obou základ-
ních školách se dětem líbilo. Všichni už se do 
školy těší. 

Jarmila Pírková, učitelka

V  rámci tématu Kniha je můj kamarád 
navštívily děti ze třídy Koťátek a Sluníček 
knihovnu. Přivítaly je milé paní knihovnice 
a veselá opička, která dětem vyprávěla, kde 
žije, a děti poznávaly její kamarády z džungle. 
Rozeznávaly hlasy zvířat, skládaly rozstříhané 
obrázky a řešily hádanky. Nakonec zazpíva-
ly jarní písničku, kterou paním knihovnicím 
poděkovaly za pěkný program. V  knihovně se 
všem moc líbilo a už se těší na další návštěvu.

Jarmila Pírková, učitelka

Mámo, táto, pojď si hrát Návštěva knihovny

Předškoláci se podívali na obě hustopečské základní školy. Opička ukázala dětem knihovnu.

Snowboarďáci na lyžařském výcviku v Orlických horách.
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Návštěva v základních školách

Březen plný akcí

MŠ U RYBIČEK

Ředitelství obou mateřských škol zvou rodiče a děti na 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který bude na obou MŠ ve 

čtvrtek 2. 5. 2019 od 8.00 do 11.30 hodin. Zde je možné si 
vyzvednout přihlášky do MŠ (lze stáhnout z webu škol), 

evidenční listy a přihlášky ke stravování.

Rodiče a děti zveme k ZÁPISU DO MŠ. Ten proběhne
 v obou školách ve čtvrtek 9. 5. 2019 od 7.00 hodin. Vezměte 

s sebou občanské průkazy, rodný list dítěte a vyplněnou, 
lékařem potvrzenou přihlášku do MŠ 

a vyplněné i ostatní formuláře.
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eBezpečnost na ZŠ Nádražní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

Dne 6. 3. připravila ZŠ Nádražní společně se 
zástupci Národního ústavu pro kybernetickou 
a informační bezpečnost (NÚKIB) hned dvě 
akce na téma eBezpečnost.

Dopoledního workshopu se zúčastnili žáci 
čtvrtých ročníků. Ti společně s Petrou Sobkovou 
(NÚKIB) diskutovali  především o youtuberin-
gu a sociálních sítích. Na úvod programu žáci 
hráli hry zaměřené na pojmenování činnos-
tí, které mohou dělat na internetu, mapující 
především to, jak žáci tráví čas na internetu. 
Následovala diskuze, při níž si žáci vysvětlo-
vali význam slova youtuber, s jakými druhy 
videí se na youtube či tiktok mohou setkat, 
mluvilo se také o tom, jestli a jak mohou být 
některá nebezpečná (tzv. challenge videa nebo 
prank videa) a z čeho youtuberům plynou 
příjmy. Druhá část workshopu byla zaměřena 
na sociální sítě a jejich rizika. Žáci pracovali 
s ukázkou chatu dítěte a cizího člověka, který 
předstírá, že se chce stát jeho kamarádem, a ve 
skutečnosti chce vylákat citlivé údaje. Úkolem 
žáků bylo vyznačit v textu informace, které by 

neměli cizímu člověku nikdy sdělit. Na závěr si 
děti do tzv. rychlíku pomoci doplnily osoby, na 
které by se mohly obrátit v případě, že by se jim 
na internetu dělo něco špatného. 

Pro rodiče a veřejnost byla určena přednáš-
ka v odpoledních hodinách. Téma kyberne-
tické bezpečnosti se dnes skloňuje v mnoha 
pádech, nicméně pro řadu lidí je to abstraktní 
pojem. Bohužel se řada rodičů s tímto pojmem 

seznámí na vlastní kůži, a to v podobě kyber-
netické kriminality. Jak se zachovat tváří v tvář 
útoku na důstojnost, svobodu a často i život 
našich dětí? Co v takové situaci dělat a jak k ní 
vůbec přistupovat? A jsou dnešní děti tak jiné, 
než jsme byli my? Nejen na tyto otázky odpo-
vídala Miriam Sedláčková, zástupkyně NÚKIB.

Kolektiv ZŠ 

Jaro začíná vystrkovat růžky. Ptáci ševelí, 
jarní květiny rozkvétají. Žáci chodí na procház-
ky a určují názvy kvetoucích rostlin. 

Nechodí však jen po okolí, žáci sedmého 
ročníku si zajeli do brněnského divadla Radost, 
aby tam zhlédli představení o dobrodružném 
životě kamarádů Bylo nás pět. 

Velkou událostí byla návštěva předškoláků 
z místních mateřských škol. Polovina dětí zača-
la svoji návštěvu v nafukovací hale, kde jsme 
pro ně připravili zábavná cvičení a hry s netra-
dičními pomůckami. Druhá skupina dětí byla 

rozdělena do tříd, kde se staršími žáky děti 
vytvořily drobný výrobek, zazpívaly si a zahrály 
si. Po hodině se skupiny vyměnily a užily si tak 
všech nabízených aktivit. 

Děti ze sedmých ročníků odjely na lyžařský 
výcvik do Karlova pod Pradědem. Počasí jim 
přálo, a tak si každý mohl zdokonalit techniku 
jízdy na lyžích či snowboardu. 

Prvňáčci se zapojili do preventivního 
programu Veselé zoubky. Dozvěděli se, z čeho 

se zub skládá a o jeho funkci. Získali také infor-
mace  o růstu prvních zoubků. Připomněli si 
zásady prevence zubního kazu a poučili se 
o správné péči o zuby. Poté si své znalosti ověři-
li vyplněním pracovního listu. Nakonec dostali 
dáreček, taštičku s produkty péče o zoubky. Na 
konci měsíce si spousta z  nás potrápila hlavy 
při řešení logických úloh z  matematického 
Klokana. Úspěšným řešitelům blahopřejeme!

Kolektiv ZŠ

Jaro na Komendě

Divadelní soubor Šikulky při 
ZŠ Hustopeče, Komenského 

zve velké i malé diváky 
v sobotu 27. dubna na 

ČARODĚJNICKOU POHÁDKU.
 

Sál MěKS, 16 hod. Vstupné dobrovolné.
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Sedmáci si užívali lyžování a snowboardování 
v Karlově pod Pradědem.

Prvňáčci se zapojili do preventivního programu Veselé 
zoubky.

Osmý březen byl pro nás ve škole dlouho 
očekávaným dnem. Vždy se na něj velmi těší-
me, protože možnost zařádit si v maskách se 
nám tak často nenaskytne. Ve třídách prvního 
stupně a praktické školy nechyběla princezna, 

čert, čarodějnice, návštěvník z jiné planety, 
námořník, vodník, či sportovci.

Společně jsme si zatancovali při písničkách 
Michala Davida a zahráli si společenské hry. 
Všechny masky byly odměněny sladkostmi, 

jak to na správném karnevale bývá. Dopoledne 
rychle uteklo a my se rozcházeli do tříd veselí 
a v dobré náladě.

 Dagmar Idesová, pedagožka

Karnevalové dopoledne

Workshop Bezpečný internet.
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ZŠ KOMENSKÉHO
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14. března proběhl na naší škole již 
XII. ročník recitační soutěže. Všichni se pilně 
připravovali, brousili výslovnost i styl. Vítěz 
v kategorii se totiž stává vlastníkem dortu 
z cukrárny Jitka. Přednášející přišlo podpořit 
mnoho rodinných příslušníků. Každý rok si 
vylosovaný host odnáší keramický dárek nebo 
obrázek od dětí.

Ve třech kategoriích sólové recitace se před-
vedli všichni žáci, a protože jsou mezi námi 
i děti s poruchami komunikace, byla letos 
soutěž ozvláštněna i o recitaci s komunikáto-
rem nebo se znakováním.

V kategorii žáků základní školy
speciální zvítězili:
1. místo – T. Kotoučková, praktická škola
2. místo – Š. Zabijak, 7. ročník
3. místo – G. Blažková, 5. ročník

V kategorii 1. – 5. ročník
základní školy zvítězili:
1. místo - K. David, 3. ročník
2. místo - S. Zima, 5. ročník
3. místo – L. Slováková, 2. ročník

V kategorii 6. - 9. ročník
základní školy zvítězili:
1. místo – D. Nejezchleb, 6. ročník
2. místo – J. Česnohlídek, 8. ročník
3. místo – M. Loskot, 7. ročník

Skupinovou recitaci tříd vyhráli žáci pana 
učitele Pavlů s básní Kytice J. K. Erbena. Nejví-
ce sympatií si u publika získal V. Veselý, který 
přednášel, i přes svůj handicap, zřetelně 
a s vtipem. Vítězové se radovali z výborných 
dortů a ostatní ze sladkostí pro druhá a třetí 
místa.

Zvítězit nemohou všichni, přesto všich-
ni soutěžící zvítězili sami nad sebou. Cenu 
útěchy si odnášel každý, kdo recitoval. Rodi-
če odcházeli nadšeni, spokojeni, plni zážitků 
z umu dětí. Úspěšní recitátoři budou naši školu 
reprezentovat na okresní nesoutěžní přehlídce 
v recitaci pro žáky našeho typu škol v Břeclavi.

Helena Průdková, pedagožka

Ve čtvrtek 21. 2. se na SŠ polytechnické 
v Brně konala regionální soutěž, zaměřená na 
odborné dovednosti elektrikářů – silnoprou-
dařů. Soutěže se zúčastnila družstva 
i jednotlivci z deseti odborných škol. Žáci před-
váděli své umění a znalosti, během toho byla 
pro jejich pedagogické dozory zajištěna exkur-
ze na výstavu Titanik a prohlídka odloučeného 
pracoviště pořádající školy na Tučkově ulici.

Žáci se utkali ve dvou náročných úkolech, 
které byly zaměřeny na jejich praktické doved-
nosti i teoretické znalosti. Práci hodnotila 
odborná komise, jejímiž členy byli pedagogo-
vé z přítomných škol. Při slavnostním vyhlášení 
výsledků za přítomnosti všech zainteresova-
ných předal žákům hodnotné odměny ředitel 
SŠ polytechnické pan Andrzej Bartoš.  

Žáci na prvních třech místech obdrželi 
diplomy a věcné ceny, které darovali spon-
zoři. Všichni ostatní účastníci dostali drobné 
upomínkové předměty. Vítězství v  jednotliv-

cích si odnesl Lukáš Pres ze  SOU Kyjov, na 
druhém místě skončil Václav Mlejnek ze  SŠ 
polytechnické Brno, Jílová. Naším nejlepším 
žákem byl David Kilián, který se umístil na 
skvělém třetím místě. 

První cenu v  soutěži družstev získala SŠ 
polytechnická Brno, Jílová. Reprezentanti  SOŠ 
a SOU Hustopeče vybojovali vynikající druhé 
místo.

Díky soutěži se ukázalo, že dnešní mládež 
má velký potenciál v  odborné oblasti a je 
zapotřebí jej více a více rozvíjet a podporovat. 
Odborné školství má budoucnost, po absol-
ventech učebních oborů je stále vyšší poptáv-
ka, a proto je naším cílem je oslovit a ukázat 
jim, že řemeslo má zlaté dno.

Lubomír Malinka UOV

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Soutěž odborných dovedností elektrikář silnoproud
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Tým hustopečského učiliště získal v soutěži vynikající 
druhé místo.
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Na stránkách Hustopečských listů ve společenské 
rubrice, můžete uveřejnit blahopřání,

vzpomínky a poděkování. 

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

POZOR! Nově nás najdete v prvním 
patře KINA. Dukelské nám. 42/15

Soutěžilo se i ve skupinové recitaci.
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Březen voní básněmi a dorty



STR 25HUSTOPEČSKÉ LISTY   4 | 19

V  pátek 22. února proběhl v  Hustopečích 
v  kulturním domě 55. reprezentační ples 
Gymnázia T. G. M. Hustopeče.  O celou přípravu 
se postaraly třídy septima a 3. A, které zařídily 
výzdobu, program, hudební doprovod i foto-
grafa a dohlížely na zdárný průběh.

Již od pátečního rána chystali žáci tuto akci 
pro širokou veřejnost. Během příprav sálu si 
zdokonalovali své dovednosti komunikativní, 
pracovní, sociální a personální.  Celá akce se 
nesla v duchu casina a tomu byla uzpůsobena 
i náročná výzdoba.

Akce začínala lehce po osmé hodině večer, 
kdy moderátoři Marie Knápková a Ondřej List 
ples zahájili. Následoval krátký proslov pana 
ředitele Radima Šebesty, který připomněl 
výročí sta let existence školy, jež se bude slavit 
příští školní rok v říjnu.

K  tanci v  první části hrála výborná kapela 
Red Socks Orchestra, kterou potom vystřídala 
diskotéka. Průběh plesu zpříjemnila boha-
tá tombola se skoro 300 cenami od štědrých 
sponzorů, kterým tímto děkujeme. Zároveň 
bylo možné si i od studentů zakoupit růžičková 
a maturantská sóla.

O zpestření programu se dvakrát posta-

rali žáci septimy a 3.A, kteří předvedli úžasně 
nacvičené taneční představení, jímž ohromili 
publikum. Choreografi i připravil Michal Furch 
s Marií Knápkovou. 

Další den následovalo už jen uklízení, 
o které se opět postarali žáci gymnázia.

Marie Zbořilová, studentka septimy

Dne 7. března jsem se společně se čtyřmi 
studentkami z našeho gymnázia vydala na 
dvoudenní seminář do Prahy, který se konal 
v nádherných prostorách Akademie věd na 
Národní třídě a jehož tématem byly biolo-
gické inspirace informatiky. Seminář zahájili 
předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a Roman 
Neruda z Ústavu informatiky AV ČR, který je 
organizátorem seminářů projektu 100 vědců 
do SŠ, kterých se naše škola účastní již 5 let.

První přednáška nás přesvědčila, že naše 
smysly nás mohou mnohdy nesmírně šálit. 
Téma další prezentace, umělá inteligence, 
zaujalo především příznivce informatiky. 
Po obědě jsme navštívily  Ústav molekulár-
ní genetiky AV ČR v Krči. Úvodní přednáška
prof. V. Hořejšího Století československé 
imunologie představila hlavní představi-
tele tohoto oboru a shrnula výsledky jejich 
výzkumů. Po ní jsme si prohlédly laborato-

ře ústavu, kde probíhají výzkumy, například 
červených krvinek u svítících rybiček. Pracov-

níci nám představili práci s elektronovými 
a světelnými mikroskopy a roboty a připravili 
pro nás mnoho praktických ukázek, například 
jsme s nimi  pozorovaly  nádorovou buňku pod 

mikroskopem.
V pátek jsme opět v prostorách AV 

ČR zhlédly prezentaci na téma Drogy 
a jejich nebezpečí a poté jsme také diskuto-
valy o právech lidí a robotů. Po obědě jsme 
se dozvěděly, co vše v našem těle řídí vnitřní 
hodiny. Pro lidské tělo je například délka jedné 
periody v rozpětí 24,2-24,85 hodin a tento 
rytmus se umí přizpůsobit změně denní doby.

Po skončení poslední přednášky jsme se 
s  paní učitelkou Jarmilou Čeperovou vydaly 
na krátkou prohlídku centra Prahy a následně 
odjely domů.

Nejvíce se mi líbila prohlídka Ústavu 
molekulární genetiky, protože bych ráda 
studovala lékařskou genetiku a molekulární 
diagnostiku. Dozvěděla jsem se spoustu zají-
mavých informací, které využiji při přijímacích 
zkouškách.

 Karolína Elísková,  studentka oktávy

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA 

Septimáni a 3.A přichystali krásný ples ve stylu casina.
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Projekt 100 vědců do SŠ

5. reprezentační ples Gymnázia T. G. M. Hustopeče

Vědci z Akademie věd se věnovali studentům.
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Velikonoce jsou ústřední svátky všech křes-
ťanů, celé jádro a síla křesťanství spočívá ve 
smrti, vzkříšení a oslavení Ježíše Krista. Proto-
že jsou tyto svátky základem křesťanské víry 
a naděje, je třeba se na ně důkladně připravit. 
K tomu slouží postní doba. Začala na Pope-
leční středu, kdy jsme byli v kostele na čele 
označeni popelem se slovy: „Pamatuj, že jsi 
prach a v prach se navrátíš,“ nebo „Obraťte se 
a věřte evangeliu.“ Přijetí popelce je zname-
ním lidské pomíjivosti a také odhodlání zříci 
se zlého jednání. Tím, že se popelem nechá-
váme označit, vyznáváme, že v nás není něco 
v pořádku, že potřebujeme změnu, vydat se 
na cestu obrácení vstříc Velikonocům. K tomu 
nám pomáhají osvědčené kroky: modlitba, 
půst a činění dobra (almužna).

Modlitba je prostředkem ke spojení 
s Bohem. Je příležitostí přezkoumat a probrat 
s Bohem vše důležité z našeho života. Také je 
projevem naší lásky k bližnímu, modlíme se 
za druhé, naše blízké, známé i neznámé, za lidi, 
kterým chceme pomoci.

Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v našem 

životě postradatelné, zbytečné nebo překáže-
jící, co nás spoutává, co nám zabírá zbytečně 
mnoho času. Můžeme se cvičit ve zdrženlivosti 
v jídle, v pití, kouření, sledování televize, počí-
tače, nakupování. 

S postem souvisí almužna, činění dobra. 
Tím, čeho se postem vzdáme, můžeme oboha-
tit toho, kdo to potřebuje. Almužna může 
znamenat dávat sebe, svůj čas, zájem, trpě-
livost, hmotné prostředky všem těm, kteří to 
potřebují, od vlastních dětí, životních partne-
rů a rodičů, až po lidi osamělé, trpící, hladové 
nebo nemocné.

Doba postní tak nemá být nepříjemnou 
povinností, ale příležitostí a šancí, jak dát 
v životě více prostoru tomu, co je důleži-
té, jak obrátit mysl k opravdu hodnotným 
skutečnostem. Naši předkové velmi dbali 
na dodržování postních dní. Vedle toho ale 
také řádně slavili neděli a sváteční dny. Rozlišo-
vali oblečení nedělní a všední, nedělní a sváteč-
ní oběd, každá neděle byla pro ně svátkem. Kéž 
i my umíme obojí – umět si v pátek a v postní 
době něco odřeknout a umět se v neděli rado-

vat, oslavovat Ježíšovo zmrtvýchvstání, světit 
sváteční den bohoslužbou, svátečním klidem, 
časem stráveným se svou rodinou, svými blíz-
kými.  Přeji Vám krásné Velikonoce!

Jan Nekuda, děkan

Půst je pro křesťany příležitostí

CÍRKVE

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Dnes ho známe už jen jako bábovku vytva-
rovanou ve tvaru beránka. Proč asi je to symbol 
Velikonoc? Buchtu přece můžeme mít jakou-
koli. Co za tím vězí? 

Na jaře se rodí jehňátka, mláďátka všeho 
druhu, je to prostě oslava života, který se 
na jaře obnovuje.  Ano, to by mohlo být jedno 
vysvětlení, takové velmi jednoduché a lidem, 
kteří nechtějí přemýšlet víc do hloubky nebo 
se záměrně vyhýbají složitějším tématům, 
by to mohlo stačit. Pokud ale chcete jít dál 
ve svém zkoumání, můžeme se podívat napříč 
staletími, proč se nás symbol beránka drží už 
tak dlouho, a proč ho neopouštím. Věřte mi, 
není to jen ze zvyku. 

Velikonoční beránek k nám přišel z daleké-
ho Egypta. Psal se zhruba rok 1400 před Kris-
tem. Z biblické historie víme, že Egypt tenkrát 
postihlo deset velkých pohrom, takzvaných 
ran. Poslední rána byla nejhorší, měli při ní 
zahynout všichni prvorození, rodinou faraona 
počínaje, rodinou posledního otroka, pope-
láře či zametače konče. Nevíme, co to bylo, 
jestli nějaká nákaza nebo skutečně bylo potře-
ba, aby byl Egypt oslaben smrtí nejsilnějších 
jedinců, aby izraelský národ, o mnoho slabší 
a zlomený letitou otrockou prací, měl šanci 

vymanit se z  otroctví a utéct. Prvorození však 
měli zemřít všichni, i na izraelské straně.  Jedi-
ným způsobem, jak se zachránit bylo pomazat 
veřeje domu krví beránka.  Beránci se obětova-
li už v Mezopotámii dávno před Abrahamem, 
praotcem Izraelců, který odtamtud pocházel. 
Byl to způsob, jak dát bohům najevo svou 
vděčnost za život.  Zde v Egyptě dal Bůh pokyn, 
že kdo chce být zachráněn, má pomazat veřeje 
dveří svého domu krví beránka a smrt se jeho 
domu vyhne. Kdo Bohu uvěřil a učinil tak, byl 
zachráněn. Té noci byli všichni Izraelci připra-
veni k odchodu. Jakmile se začal ozývat nářek 
rodin postižených poslední ranou, věděli, 
že musí vyrazit. Odchod porobeného náro-
da se podařil, a na památku této velké noci 
slavil židovský národ Hod beránka každý rok 
i v zemi, ve které se pak usadili. 

Beránek jako oběť za hřích usmiřoval Boha 
po mnoho generací, až do zničení izraelského 
chrámu v roce 70 po Kristu. Krátce před tím se 
v Palestině objevil muž, o kterém lidé říkali, že 
je beránek Boží. 

Ten přišel usmířit Boha obětováním svého 
života za hříchy všech lidí jednou provždy. Bůh 
jeho oběť přijal a vzkřísil ho z  mrtvých, aby 
potvrdil svou moc a svou účast na tomto díle. 

Té noci, po které Ježíš Kristus vyšel z hrobu, se 
rovněž říká Velká. Křesťané na oslavu této velké 
noci používají symbol velikonočního beránka, 
člověk byl znovu zachráněn před smrtí. 

Možná se teď ptáte: Jak to, že byl člověk 
zachráněn před smrtí, vždyť se stále umírá? 
Ano, je tu smrt jako závěr našeho pozemské-
ho života. Ta přijde na každého, té se vyhnout 
nedá. Ale pak je tu ještě druhá smrt, věčná, 
jako alternativa k  věčnému životu. Všichni 
doufáme, že po té první smrti něco je, někam 
jdeme. Aspoň se to tak říká, ne? Ježíš zemřel na 
kříži proto, aby nám byly z Boží strany odpuš-
těny naše viny a po své smrti jsme mohli jít 
k  němu do věčného života. Pokud má někdo 
dojem, že Ježíšovu oběť nepotřebuje nebo ji 
nechce, protože si za svoje hříchy chce platit 
sám, volí zároveň onu alternativu věčné smrti.  

Proč velikonoční beránek?

Čtvrtek 18. 4.
Sederová večeře v 18.00 na faře

Pátek 19. 4.:
Velkopáteční bohoslužba s Večeří Páně 

v 10.00 v kostele
Neděle 21. 4.:

Hod Boží velikonoční - bohoslužba s Večeří 
Páně  v 10.00 v kostele

Květná neděle 14. 4. v 9.30: 
Mše sv. s žehnáním ratolestí a průvodem 
do kostela na připomínku Ježíšova vjezdu 
do Jeruzaléma.
Zelený Čtvrtek  18. 4. v 18.00:
Mše sv. na památku Ježíšovy poslední večeře.
Velký Pátek 19. 4. v 18.00:
 Velkopáteční obřady s uctíváním kříže. 
Velký Pátek je den přísného postu. 
Bílá Sobota 20. 4. ve 20.00:
 Velikonoční vigilie s žehnáním ohně a vody.
Neděle Zmrtvýchvstání Páně 21. 4. v 9.30: 
Mše sv. s žehnáním velikonočních pokrmů.

Od večerní mše sv. Zeleného Čtvrtku až do 
vigilie Bílé Soboty bude otevřena kaple 
sv. Anežky k tiché modlitbě.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
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Josef z  Arimatie je muž, který umožnil 
pohřbít Ježíše do svého nového hrobu, který si 
nechal vybudovat pro sebe. Jeden vtip říká, že 
si soused vzal Josefa stranou a zeptal se ho, zda 
je pravda, že dovolil, aby jiný použil jeho hrob? 
„Ano, je to pravda,“ odpověděl Josef. Soused 
nevěřícně kroutil hlavou: „Taková škoda, nový 
krásný hrob a ty jsi do něj investoval tolik 
peněz.“ Josef se s  klidem na souseda podíval 
a řekl: „Nebojte se sousede, on ho chtěl jenom 
na víkend.“  

Před námi jsou Velikonoce. I letos si bude-
me připomínat Ježíšovo ukřižování a vzkříšení. 
Asi nikdo nemá problém s ukřižováním Ježíše, 
ale vzkříšení je daleko větší problém. Apoš-
tol Pavel v  Bibli říká, že pokud Ježíš nevstal 
z mrtvých, pak je marná naše víra. A tohoto se 

v minulosti chytlo mnoho těch, kdo se rozhod-
li, že křesťanství vyvrátí a zdiskreditují. Jeden 
takový příběh objevili v Anglii ve starých  kroni-
kách z 18. století. Gilbert West a George Little-
ton byli ve své době slavní a významní, ale byli 
také zanícení skeptici a odpůrci křesťanství. 
Rozhodli se, že vyvrátí víru v  Ježíše. Shodli se, 
že nejdůležitějším krokem je vyvrátit Ježíšo-
vo vzkříšení a následně Ježíšův rozhovor se 
Saulem na cestě do Damašku. Každý si vzal 
jedno téma, na kterém bude pracovat. Po dobu 
jednoho roku zkoumali dokumenty, hledali 
argumenty a pak se znovu sešili, aby porovnali 
výsledky. Když se za rok sešli, byli oba zapále-
nými křesťany. Oba dva mluvili o tom, jak je 
studium a snaha vyvrátit Bibli přivedla k setká-
ní s Ježíšem. 

Jsou věci, které nevysvětlíme, nicméně 
vzkříšení Ježíše je klíčová věc. Pokud Ježíš 
nevstal z mrtvých, pak to byl lhář, podvodník či 
naiva, který tomu, co říkal, věřil. A miliony lidí 
na celém světě žijí v klamu. Nebo je to pravda 
a Ježíš vstal z  mrtvých. Tím pádem je Božím 
synem a Spasitelem světa. Jako křesťané jsme 
přesvědčeni, že vzkříšení Ježíše je nejen histo-
rická událost, ale její důsledky můžeme ve 
svých životech zakoušet i dnes. 

Karel Fridrich, pastor sboru

Velikonoce a vzkříšení 

Čtvrtek 18. 4. Velikonoční bohoslužba se 
sederovou večeří od 18.00. 

Zájemci se musí přihlásit předem.

Víra v  Ježíšovu oběť na kříži má stejný efekt 
jako krev beránka na dveřích v Egyptě.  Kdo ji 
má, tomu druhá smrt neublíží. Branou smrti 
musí projít každý. Pokud tvoje brána smrti má 

veřeje potřené krví Beránka Božího, pak cesta 
za ní vede do věčného života. 

Ježíš říká: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří 
ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ 

Přeji vám krásné Velikonoce s beránkem na 
stole i v srdci!

 Kateřina Rybáriková, kazatelka sboru

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Téměř polovina všech členů se v pátek 
15. března zúčastnila schůze místní organizace 
Svazu tělesně postižených ČR. Vysoká účast, 
spokojené úsměvy přítomných a družný hovor 
u stolů potvrzovaly slova předsedkyně Bohu-
mily Defeldové: „Členské schůze jsou hlavně 
o setkávání lidí, aby si popovídali, pobavili se. 
Musíme také samozřejmě splnit úřední náleži-
tosti zapsaného spolku, jako je schválení účet-
ní závěrky a rozpočtu. Ale myslím, že většina 
členů se víc těší na Kolo štěstí.“

Před oblíbenou hrou ještě vystoupili pozva-
ní hosté. Zástupci fi rmy fi rmy Terra Group 
představili projekt Šetříme občanům. Tato 
brněnská fi rma má povolení České obchodní 
inspekce a kromě mnoha okolních obcí s ní 
spolupracuje i město Hustopeče, které zastu-
puje na burze energií. Kromě snahy ušetřit 
náklady je smyslem její činnosti kontrolovat 
dříve podepsané smlouvy, zda nejsou nevý-
hodné, a pomáhají případně s řešením.

Promluvila také starostka města Hana 
Potměšilová a vyzvala přítomné, aby více 
využívali službu Seniortaxi. Od ledna letošní-
ho roku jezdí každý pracovní den a je bohužel 
málo vytížené. „Za službu Seniortaxi, o jejíž 
zřízení se velmi zasloužili přítomní pánové, 
radní Vejpustek a vedoucí sociálního odboru 

Laz, jsme městu velmi vděční a považujeme ji 
za potřebnou,“ dodala Defeldová. Starostka se 
dále vyjádřila k aktuálnímu problému rušení 
rozvozu obědů v Hustopečích. 

Náladu v sále pozvedlo vystoupení dětí 
z červené třídy mateřské školy Pastelka. Pásmo 
s tematikou jarních prací na zahradě dodalo 
seniorům energii i inspiraci a tanečníci byli 
odměněni srdečným potleskem. 

Největší místní organizace STP v kraji 
s poměrně stabilním počtem kolem 530 členů 
letos plánuje zopakovat loňský úspěšný pobyt 
v lázních Piešťany pro 65 lidí. „Uspokojili 
jsme v podstatě všechny zájemce z řad členů, 
protože tento pobyt není zrovna nejlevněj-

ší a ne každý důchodce si ho může dovolit. 
Proto bych ráda poděkovala Jihomoravskému 
kraji, městu Hustopeče i okolním obcím za 
dotaci na rehabilitační a rekondiční balíčky 
v hodnotě 750,- korun, které si bude moci užít 
celkem 311 lidí,“ vyjádřila svou spokojenost 
Defeldová. Kromě těchto aktivit pořádá orga-
nizace průměrně dvě akce do měsíce, zejména 
poznávací zájezdy, zájezdy do divadel nebo na 
termální koupaliště.

Noví členové jsou vítáni, podrobnější 
informace o činnosti spolku naleznete na 
www.stphustopece.cz.

-kam-
Článek zveřejněn na webu města 18. 3. 2019. 

Členové Svazu tělesně postižených se setkali na členské schůzi

Schůzi si nenechala ujít téměř polovina členů.
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Novou vinotéku přímo uprostřed Husto-
pečí na adrese Mrštíkova 12 otevřeli v  říjnu 
loňského roku členové spolku Vinaři Husto-
pečska. Dnes skupina třinácti vinařství, která 
se dala dohromady asi před dvěma lety, aby 
společně propagovala tento vinařský region, 
chce jejím prostřednictvím ještě lépe prezen-
tovat jedinečnost vín z Hustopečí a jejich okolí. 
Kamenná prodejna má zároveň milovníkům 
vín umožnit, aby si na jednom místě mohli 
porovnat rozdíly i podobnosti v  produktech 
jednotlivých vinařů.

Právě podobnost a zároveň různost je 
to, co by mělo návštěvníky Hustopečí nalá-
kat k  tomu, aby se v  nové prodejně zastavili. 
„Ve spolku máme maloproducenty, k  jejichž 

vínům by se jinak náhodný projíždějící dostá-
val jen těžko, i velké značky známé po celé 
republice, jako je například Sonberk, čers-
tvý vítěz kategorie střední vinařství v soutěži 

Vinařství roku. Díky našemu propojení si každý 
zájemce může najít víno, které bude nejlépe 
odpovídat jeho chuti,“ vyzvednul Josef Vrátil, 
předseda spolku, podle jehož slov chce usku-
pení také budovat větší povědomí a hrdost na 
jednotlivé výrobce přímo v Hustopečích.

Ačkoliv se jednotlivá vinařství v  mnohém 
liší, spojuje je sprašové podloží, na kterém 
jejich hrozny rostou. Taková půda obsahuje 
hodně vápence a křemene a její specifi ckou 
vlastností je, že dobře zadržuje vodu, což je 
v  oblasti, v  níž poslední dobou srážky spíš 
ubývají, velká výhoda.                                           

Radka Sedláčková

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

V neděli 17. 3. odpoledne jsme jeli do Bole-
radic na představení Počestné paní aneb Mistr 
ostrého meče. Režijně ho připravila Iva Kahou-
nová. Hlavní role mistra ostrého meče se ujal 
hustopečský Zbyněk Háder, jeho manželku 
Rozinu ztvárnila Ilona Pelikánová a primá-
tora Martina hrál Jan Koráb. V  dalších rolích 
se mimo jiných představili další divadelníci 
z  Hustopečí, Miroslav Strouhal, Juraj Háder 
a Jiří Merlíček. Hra humornou formou staví 

na pomyslný pranýř sobectví, falešnou morál-
ku, pletichy, pokrytectví „počestných" pani-
ček a jim do kontrastu klade „osoby snížené", 
mistra popravčího nebo jeho  hubatou ženu 
Rozinu. Na závěr zvítězila spravedlnost nad 
bezprávím, dobro nad zlem.   Všichni herci 
podali skvělý výkon a my jim děkujeme za 
krásné nedělní odpoledne. 

Bohumila Defeldová, 
předsedkyně spolku

Hezké nedělní odpoledne v boleradickém divadle

Počestné paní v boleradickém divadle.
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Pravidelná schůze Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Hustopeče, 
která nyní čítá 107 členů, se konala v  neděli 
24. února ve školní jídelně ZŠ Komenského. 
Čestnými hosty byli předseda Územního sdru-
žení ČZS Břeclav Pavel Rus a starostka města 
Hustopeče Hana Potměšilová. 

Na schůzi byli představeni nově příchozí 
členové, proběhla kontrola usnesení z minulé 
schůze a představena zpráva o činnosti a zprá-
va o fi nančním hospodaření za rok 2018. Před-
nesen byl také plán činnosti a návrh rozpočtu 

na rok 2019. Důležitou součástí schůze byly 
volby výboru svazu. Zvoleno bylo 15 členů 
výboru, dva zástupci do okresního výboru 
ÚS ČZS Břeclav a tři členové kontrolní komise: 

Předseda: Ing. Radovan Tomeš
Pokladník: Petr Hercog
Tajemník: Petra Otřísalová 

Další členové výboru: Chrastina Ivan ml., 
Kapitán Igor, Kuchař Ivan, MVDr. Kunc Jiří, Mgr. 
Kuncová Miloslava, Melkus Jan, Polívka Miro-
slav, Poslušný Rudolf, Stehlík Ladislav, Straka 
Jan, Ing. Teplý Jiří a Ing. Tupý Zdeněk 

Delegáty do okresního výboru ÚS ČZS Břec-

lav členové zvolili Ing. Elišku Rybářovou a Jana 
Straku.

Kontrolní komisi bude tvořit Ivan Chrastina 
st., Matěj Machovský a Josef Válek.

Došlo také na ocenění a předání věcných 
darů členům při příležitosti životního jubi-
lea nebo ukončení funkce ve výboru ZO ČZS 
Hustopeče. Velké díky patří pánům Benešo-
vi a Martincovi, kteří výbor opouští, za jejich 
dlouholetou soustavnou činnost a spolupráci. 
Gratulaci k životnímu jubileu si osobně převzal 
pan Teplý, pan Pavláček a pan Machovský. 

-otr-
Článek byl zveřejněn na webu města 27. 2. 2019.

Svaz zahrádkářů volil nový výbor

Tradiční, letos již 56. Májová výstava vín
ZO ČZS Hustopeče se vrací na původní termín i do svých původních prostor.

Proběhne 1. května 2019 od 10.00 do 20.00 hodin v sále společenského domu, 
Herbenova 4. 

Výdej lahví: 2. - 4. 4. v čase 17.00-19.00 h. Výběr vzorků: 10. - 12. 4. v čase 18.00-20.00 h.
Výdej lahví i výběr vzorků se uskuteční ve sklepě ZO ČZS Hustopeče v ulici Na Hradbách.

 Hodnocení vzorků: čtvrtek 18. 4. 2019 od 17.00 hodin v sále společenského domu.

VÍNO A HUSTOPEČE

Spolek Vinaři Hustopečska.
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Vinaři Hustopečska otevřeli novou vinotéku

Na schůzi se také děkovalo a blahopřálo.
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Ve čtvrtek 14. března se konalo 
v Hustopečích už tradiční setkání hokejových 
veteránů, kteří naší republiku úspěšně repre-
zentovali v 60. a 70. letech minulého století. 
Přijeli z Kladna, z Prahy, z Plzně, z Pardubic, 
z Brna, z Jihlavy a ze Zlína. Bylo jich přes 
dvacet, nechyběli například Jan Klapáč, Jiří 
Holík, Jan Hrbatý, František Pospíšil nebo Josef 
Horešovský. Setkání se zúčastnili i dva naši 
úspěšní olympionici, veslaři bratři Svojanovští.

Setkání začalo v poledne v Autokempu 
Formanka. Odpoledne se účastníci přesunuli 
do vinařství na Vinařské ulici, kam je přišla 
pozdravit i naše paní starostka Hana Potměš-
ilová. Vína hostům chutnala a byla příjemným 
zpestřením tohoto setkání. Večer se sportov-
ci vrátili zpět do autokempu, kde zábava za 
hudebního doprovodu Jindřicha Huška pokra-
čovala do pozdních večerních hodin.

Jiří Teplý

Setkání hokejových veteránů

Hokejoví veteráni se opět setkali v Hustopečích.
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SPORT

V úterý 26. února se v prostorách mikulov-
ského zámku konal galavečer s vyhlašováním 
nejlepších sportovců okresu Břeclav za rok 
2018. Hustopeče zde měly několik výrazných 
želízek v ohni, které k velké radosti naplnily 
očekávání.

V hlavní kategorii Sportovec roku se na 
třetím místě umístil házenkář Jiří Bavlnka 
z Legaty Hustopeče a mezi dalšími oceněnými 
jednotlivci se ocitli i ironman Marek Svoboda 

a stolní tenista Antonín Schwarzer z týmu TJ 
Agrotec Hustopeče. 

Mezi talenty do 20 let bodoval na třetím 
místě karatista Vojtěch Sůkal a bez ocenění 
neodešla ani badmintonistka Barbora Korá-
bová, která se na konci ledna stala i Sportovky-
ní roku města Hustopeče.

Házenkáři z Legaty Hustopeče bodovali 
mezi seniorskými i mládežnickými kolektivy 
a druhým místem byl oceněn i jejich trenér 

Petr Semerád. 
Velkého ocenění se dostalo Hustopečské-

mu skákání, když bylo vyhlášeno Akcí roku 
okresu Břeclav.
Všem sportovcům ze srdce gratulujeme 
a děkujeme za reprezentaci města.

-nov-
Článek byl zveřejněn na webu města 28. 2. 2019.

Hustopečští sportovci se neztratili ani na okrese

Jenom čtyři kola zbývají do konce dlouhé 
části první ligy stolního tenisu a stolní tenisté 
hustopečského Agrotecu pořád nemají jistotu 
záchrany. Je to o to složitější, že v letošní sezoně 
sestupují z 1. ligy tři družstva, kdežto v minu-
losti sestupovala vždy pouze dvě. V posledním 
dvojkole se nám podařilo zvítězit na stolech 
velmi nebezpečného Kolína v  poměru 10:4, 
ale druhé utkání v Hradci Králové jsme bohu-
žel 10:7 prohráli. Předseda oddílu Jan Matlach 

k  závěru sezony uvádí: „Čekají nás poslední 
čtyři utkání, doma s  Libercem, to musíme 
zvítězit, i když to nebude nic lehkého, a pak 
opět doma s  týmem EL Nino Praha, s  tímto 
nesmírně silným soupeřem ovšem nemáme 
mnoho šancí, je na druhém místě tabulky. Vše 
se asi rozhodne až v  posledních dvou kolech. 
V  Orlové budeme jasnými favority a musíme 
zvítězit. Sezonu zakončíme utkáním v Novém 
Jičíně, tam už budeme vědět, jak na tom jsme, 

ale je velice pravděpodobné, že to bude boj 
o vše. Nový Jičín výrazně posílil svou sestavu, 
proto, i když jsme je doma v  první polovině 
soutěže porazili, favority nejsme. Nicméně za 
všechny naše hráče mohu slíbit, že se o záchra-
nu v první lize porveme. Jak to nakonec dopad-
ne, uvidíme. Může se stát cokoliv. Ale já jsem 
optimista!

Jan Matlach, 
předseda oddílu stolního tenisu

Stolní tenisty Agrotecu čeká perný závěr 1. ligy

INZERCE
INZERCE ŘÁDKOVÁ
• Naléhavě sháním byt ve Velkých 
Pavlovicích a blízkém okolí nebo s dobrou 
dojezdností. Prosím nabídněte. 
Tel. 605 982 553

• Mladá rodina hledá dům ke koupi 
k trvalému bydlení. Zahradu vřele uvítáme. 
Volejte, pište na 604 590 583

INZERCE  OBČANSKÁ
• Prodám lis na víno, jablka, ovoce. Celková 
výška lisu je 80 cm, průměr koše je 30 cm. 
Cena 3000 Kč. Pro více fotek nebo informací 
mě kontaktujte: tel.: 777 066 804, 
email: 111.11@seznam.cz

• Koupím zahrádku na ulici Družstevní. 
Tel.: 777 066 804, email: 111.11@seznam.cz

• Nabízíme k pronájmu vinici o výměře 11 arů,
cca 200 keřů, 5 ks ovocných stromků, zahradní 
domek, lokalita: Hustopeče, u prvního rybníka
kontakt: tel.:604 786 085

• Prodám lis na víno, jablka, ovoce. Je na 
200 litrů a má hydrauliku. Cena 6000 Kč. Pro 
více fotek nebo informací mě kontaktujte: 
tel.: 777 066 804, email: 111.11@seznam.cz
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V sobotu 2. 3. proběhlo v domácí hale již 
sedmé kolo krajské volejbalové soutěže star-
ších žákyň. Za přítomnosti fanoušků odehrály 

naše žákyně celkem tři zápasy.
V prvním zápase nastoupily proti družstvu 

TJ Sokol Jehnice B, které porazily poměrně 

hladce 2:0 (16,7). K celkem jednoznačnému 
výsledku druhého setu nejvíce přispělo podání 
T. Nálezné, která na servis přišla za nepříznivé-
ho stavu 1:7, ale čtyřiadvaceti podáními v řadě 
utkání dohrála.

Napínavý první set druhého zápasu proti 
Šlapanicím naše hráčky nedokázaly dotáhnout 
do vítězného konce a v poměru 25:27 podleh-
ly soupeřkám. Na začátku druhého setu si 
družstvo ze Šlapanic vytvořilo několikabodo-
vý náskok, který si udrželo až do konce setu.   
Zápas tedy skončil s výsledkem 2:0 (25,19).

V posledním zápase sobotního dne se naše-
mu týmu nepodařilo dotáhnout do úspěšného 
konce ani jednu ze dvou koncovek setů, a tak 
i přes velké nasazení podlehly soupeři TJ DDM 
Brno 2:0 (22,21). 

-jš-

SPOZAM

Modrý tým z Hustopečí si počínal velmi dobře.

K jednoznačnému zápasu nejvíce přispělo podání Terezy Nálezné.
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V  neděli 3. března 2019 se v  Letovicích 
konal další turnaj v  minivolejbale, v  barvě 
zelené a modré. Hustopečský volejbal nasadil 
do každé kategorie jedno družstvo.

Modrý volejbal je již prakticky plnohod-
notný volejbal, jen se hraje na menším hřišti 
a pouze ve třech. Naše družstvo hraje ve třetí 
výkonnostní skupině, před turnajem bylo 
na 17. místě v  Jihomoravském kraji. Hráči si 
počínali velmi dobře, byť jeden zápas hlou-
pými chybami v  koncovce ztratili. Pečlivější 

hrou může V. Sadílek, A. Špačková a V. Vever-
ková vytěžit ze zápasů více, než bylo v  neděli 
3. místo ve skupině M3.

Zelené družstvo ve složení E. Škrabalová, 
D. Malhocká a J. Škarpa, si počínalo hůře, hlav-
ně podání bylo nad jejich síly. Konečné 5. místo 
ve skupině Z3 (před turnajem 20. místo v Jiho-
moravském kraji), tak odráží jejich současnou 
výkonnost, snad jim poslední turnaj sedne 
lépe. 

Petr Groh, trenér

Malí volejbalisté opět v Letovicích

Volejbalistky uspěly jen jednou

SPOZAM – hledá brigádníky na pozici 
plavčík letního koupaliště 

na letní sezónu 2019
 období červen - srpen

Požadujeme:
dovršení 18 let v roce 2019

dobrou fyzickou kondici a úsměv :-)
nutnost absolvování kurzu: ZÁCHRANÁŘSKÉ 

MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VODNÍCH 
AREÁLŮ - zabezpečí a zaplatí Vám SPOZAM 

(kurz se koná koncem měsíce května)
směnný provoz včetně sobot a nedělí

příplatky za práci v sobotu a neděli

Žádosti nebo dotazy zasílejte na
proschek@hustopece.cz

SPOZAM - hledá brigádnice
 na DPP na

úklid letního koupaliště 
na letní sezónu 2019

 období červen - srpen
.

Vhodné pro ženy v důchodovém věku.
Nepravidelný (dle počasí) směnný provoz 

včetně sobot a nedělí.

Pracovní doba a směny si 
lze domluvit dle potřeby. 

Sobotní a nedělní příplatky.

V případě zájmu pište na 
proschek@hustopece.cz nebo 

volejte 702 204 600 - Proschek Aleš

KRYTÝ BAZÉN

Po – Pá  06.00 – 08.00  ranní plavání
Po – Pá 14.00 – 20.00 dle aktuálního rozpisu
So – Ne 14.00 – 19.00

Velikonoční otevírací doba pro veřejnost
 čtvrtek  18.4.  06.00 – 21.00
 pátek  19.4.  14.00 – 19.00
 sobota  20.4 15.00 – 19.00
 neděle 21.4.  14.00 – 19.00
 pondělí  22.4.  ZAVŘENO

Do konce dubna každé úterý a pátek 
od  19.30 do 20.30  a v sobotu mezi 

14.00 a 15.00 je velký krytý bazén rezervován 
pro klienty ČPZP. Při vstupu je třeba se 
prokázat platnou průkazkou pojištěnce.

Zavřeno bude i o státních svátcích
1. a 8. května.

Aktuální informace na www.spozam.cz, na 
facebooku nebo na tel.: 702 204 600.
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 
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Martin Hrazdíra pracuje jako 
strojní zámečník v divizi ocelových 
konstrukcí v hustopečské fi rmě 
SIGNUM. Jeho náplní práce je sesta-
vování dílů ocelových konstrukcí, 
které pak následně nesou význam-
né stavby po celém světě.   Pan 
Hrazdíra zde začal pracovat  hned 
po svém vyučení  v roce 1996  (tehdy 
ještě v bývalé Mostárně) a kromě jedné kratší 
pauzy zde pracuje až doposud. Za tu dobu se 
podílel na výrobě spousty unikátních projek-
tů pro světové stavby. Jeho rukama prošla 
například konstrukce zastřešení londýnského 
nádraží King´s Cross, nebo   konstrukce krás-
ného  obelisku  slavnostní  auly pro kadety 
amerického vojenského letectva v Coloradu 
v USA. Loni se pan Hrazdíra podílel na výro-
bě velkolepé konstrukce  Muzea fi lmu v Los 
Angeles, kde by se měly v budoucnu předá-
vat fi lmové Oscary, nebo třeba konstrukce 
hlavní haly na nejrušnějším newyorském 
nádraží Penn Station. Momentálně komple-

tuje konstrukce střešních nástaveb 
výškových budov pro novou admi-
nistrativní a rezidenční čtvrť Sky 
Park v Bratislavě, kterou navrh-
la světoznámá architektka Zaha 
Hadid. "Je to skvělý pocit, když 
vím, že jsem se vlastníma rukama 
podílel na nejkrásnějších stavbách 
současné architektury. Jsem hrdý 

na to, že konstrukce od nás z Hustopečí nesou 
významné stavby v New Yorku, Miami, Londý-
ně, Kataru, Nigérii nebo třeba v Ženevě. " říká 
pan Hrazdíra.  "Kromě toho mám svoji práci 
rád i kvůli zdejšímu dobrému kolektivu, féro-
vým pracovním podmínkám a taky oceňuji, že 
mám 5 týdnů volna, takže mám dost času na 
rodinu", dodává pan Hrazdíra. 

Stabilní zaměstnání na dobu neurči-
tou, důkladné zapracování na každou pozi-
ci, otevřené a přímé jednání, péče o rozvoj 
zaměstnanců a pravidelné navyšování mzdy 
- to jsou hlavní důvody proč jsou zaměstnanci 
fi rmy SIGNUM spokojení a proč zde zůstávají 

dlouho. 
Hustopečský závod SIGNUM má dvě divi-

ze - výrobu ocelových konstrukcí a žárovou 
zinkovnu. Obě divize se pořád rozvíjí, a proto 
stále hledají šikovné spolupracovníky do výrob-
ních pozic. Pro výrobu ocelových konstrukcí 
v SIGNUMu hledají nejčastěji svářeče, strojní 
zámečníky a strojírenské dělníky. Do husto-
pečské zinkovny, která patří k  největším v  ČR 
(za rok se zde pozinkuje až 23 tisíc tun oceli), 
zase SIGNUM potřebuje pracovité lidi na pozice 
galvanizérů. Výhodou je, že na tuto pozici není 
potřeba žádná speciální kvalifi kace, důležitá je 
jen ochota poctivě pracovat. Průměrná mzda 
na výrobních pozicích ve fi rmě  SIGNUM  byla 
loni více jak 38 tisíc měsíčně, takže i v tomto 
ohledu patří  SIGNUM  k nejlepším zaměstna-
vatelům  v regionu. 

Pokud i vy hledáte perspektivní a dobře 
placené zaměstnání, tak se podívejte na 
www.signumcz.com  nebo se rovnou ozvěte 
personalistovi na info-ok@signumcz.com.

Jsem hrdý na nádherné konstrukce, které vyrábíme u nás v Hustopečích

Rezidenční čtvrť Sky Park v BratislavěLondýnské nádraží Kings CrossMuzeum fi lmu v Los Angeles

Město Hustopeče Vás u příležitosti 

74. výročí osvobození zve

v úterý 16. dubna 2019 v  11.00 na

PIETNÍ AKT
H bitov Rudé armády Hustope e
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Blahopřání

Odešla, jak osud si přál, 
ale v našich srdcích žije dál. 

Dne 13. března by se dožila 68 let paní
Marie Dočkalová z Hustopečí a 13. dubna uplyne 
15 let ode dne, kdy nás navždy opustila. 

S láskou vzpomíná sestra s rodinou, bratři s rodinami 
a rodiče. 

Jak tiše žil, tak tiše odešel. 

Dne 16. dubna vzpomeneme 8. smutné výročí, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný bratr, švagr, strýc 
pan Jiří Hamerník z Hustopečí. 

S bolestí a láskou vzpomíná  sestra Dana s rodinou. 

Přišlo ráno, přišel nový den. 
Ty jsi odešel s ranním rozbřezkem. 
Utichlo srdce, zůstal jen žal, 
vzpomínky na Tebe zůstaly nám. 

Dne 17. dubna vzpomeneme 9. výročí úmrtí našeho 
drahého syna Dušana Mutňanského. 

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene maminka 
a sestra s rodinou. 

Dny plynou jak tiché řeky proud, 
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout. 

Dne 13. dubna vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí 
paní Anny Kocmanové z Hustopečí. 

S láskou stále vzpomíná manžel a syn. 

Vzpomínky

Žádný čas není tak dlouhý, 
aby nám dal na Tebe zapomenout. 
Kdo Tě znal, vzpomene, 
kdo měl Tě rád, nezapomene. 

Dne 3. dubna jsme vzpomněli 9. smutné výročí 
úmrtí pana Luboše Jevického z Hustopečí. 

Vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinami. 

Dne 1. dubna jsme vzpomněli smutné 1. výročí , kdy 
nás navždy opustila paní Marie Šuralová. 

Vzpomínají dcery Mirka, Marcela a syn Zdeněk 
s rodinami. 

Dík za to, čím jsi nám v životě byl, za každý den, jenž  
jsi pro nás žil. V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal 
každý, kdo tě měl rád. Dnes už jen můžeme v tento den 
u hrobu stát a s kyticí růží, co jsi měl rád, vzpomínat.

Dne 5.dubna tomu bude patnáct let, co nás navždy 
opustil můj drahý manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan Jiří Tesař z Hustopečí, 
15. března by se dožil 86 let. 

S velkou bolestí a žalem v srdci vzpomíná manželka 
Ludmila, dcery Ludmila a Eva s rodinami, syn Jiří, 
vnoučata, pravnoučata Eliška, Davídek, Kubíček,  
Dominička, Adrianka, Nikolka, Justýnka, Kamilek, 
Katuška, Tomášek a pan Tomeček z Pohořelic. 
Těm, co vzpomenou s námi, moc děkujeme.

Jubilanti v měsíci únoru 2019
01.02.1931 Marie Střelská
02.02.1939 Matěj Machovský
04.02.1938 Vladimír Šťavík
10.02.1934 Jaroslav Buchta
10.02.1937 Eva Bádrová
12.02.1935 Julie Bednářová
13.02.1937 Jiřina Šťavíková

15.02.1930 Jaroslav Šponer
17.02.1931 Josef Dupal
17.02.1939  Edeltraud Komárková
23.02.1934 František Růžička
25.02.1929 Helena Šebestová
25.02.1938 Margita Prátová
26.02.1934 Anna Dvořáková

Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 26. dubna vzpomeneme 7. smutné výročí úmrtí 
pana Zdeňka Nečase z Hustopečí.

S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Dne 26. dubna 2019 oslaví manželé 
Jarmila a Miroslav Majerovi
krásných 50 let společného života.

Za všechno jim moc děkujeme a přejeme 
ještě hodně společně prožitých let ve zdraví 
a lásce.

Dcery Jarmila a Romana a syn Kamil s rodinami

POZOR! Nově najdete redakci 
Hustopečských listů v prvním patře KINA.

 Dukelské nám. 42/15
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